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Smutna wiadomość 

Z głębokim żalem, dnia 26 stycznia 2015 roku, 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dr hab. inż. 
Olgierda Downarowicza prof. nadzw. PG Zmarły był 
emerytowanym kierownikiem dawnego zakładu 
Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych 
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Został pochowany na cmentarzu Katolickim 
w Sopocie. W naszej pamięci zostanie zapamiętany, jako 
ciepły, o wysokiej kulturze osobistej człowiek, pełen 
dobroci, który zostawił po sobie bogaty dorobek 
naukowy oraz swoich następców. 

Miłe wiadomości.. 
Spieszymy z gratulacjami, to już oficjalnie możemy 
poinformować, że w dniu 18.02.2015 Pan prof. Marcin 
Sikorski, otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora 
nauk ekonomicznych. W miesiąc później, dnia 
18.03.2015, Komitet Informatyki Polskiej Akademii 
Nauk nominował Pana Profesora, jako reprezentanta 
Polski w Komitecie Technicznym TC 13 (Human-
Computer Interaction) międzynarodowej organizacji 
IFIP – International Federation of Information 
Processing.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
na drodze zawodowej i osobistej. 

Studenci zagraniczni pomogą pomorskim  firmom 
Tradycyjnie już  na początku letniego semestru  - po raz 
dziesiąty -  studenci z francuskiej uczelni Neoma 
Business School  [połączone szkoły wyższe Rouen 
Business School i  Reims Management School] będą 
realizować swój projekt z przedmiotów związanych z 
zarządzaniem w trójmiejskich firmach,  pod okiem 
pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej, na zaproszenie  których  
przyjechali do Gdańska. 24 studentów studiów II stopnia 
– magisterskich, pochodzący z bardzo różnych krajów – 
Maroka, Nepalu, Włoch, Chin, Nigerii, Francji otrzymają 
z każdej z firm biorących udział w projekcie – a udało się 
zaprosić  FLEXTRONICS, ARP, Pomorską Specjalną 

Strefę Ekonomiczną, PGE Arena, INTEL i JEPPESEN 
– problem do rozwiązania, a po trzech dniach 
intensywnej pracy w firmie, na Wydziale Zarządzania i 
Ekonomii przedstawią jego rozwiązanie  na  wspólnych 
zajęciach. Oceniającymi będą oczywiście delegowani 
pracownicy tych firm i kadra wydziału. Studenci będą 
gośćmi Wydziału Zarządzania i Ekonomii w dniach 20 – 
27 lutego, w trakcie swojego pobytu  będą brali udział w 
zajęciach o polskiej ekonomii [ poprowadzi je prof. Piotr 
Dominiak], ale też oczywiście będzie też czas na 
zwiedzanie trójmiasta i Malborka z przewodnikami. Tego 
typu zajęcia są ciekawe i dla studentów, dla firm ich 
goszczących, jaki i dla pracowników WZiE.  
Różnorodność krajów, z których pochodzą studenci, to 
różnice kulturowe, a to z kolei inne podejście choćby do 
problemów związanych z zarządzaniem personelem. 
Spojrzenie na problem firmy w Polsce z innej, kulturowej 
perspektywy, może nieść ciekawe pomysły i 
rozwiązania. Inauguracja  zajęć odbyła się w poniedziałek 
23.02.2015 o godzinie 10.00 w PGE ARENA Gdańsk, 
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk. Studenci i projekt wymiany 
są pod opieką dr Magdy Popowskiej - Prodziekan ds. 
międzynarodowych i kontaktów z otoczeniem   

Spotkanie Absolwentów z przedstawicielami 
Wydziału  
28 lutego 2015 roku odbyły się warsztaty, których celem 
było wypracowanie modelu współpracy wydziału 
z Absolwentami. W spotkaniu wzięli udział absolwenci 
kilku roczników. Opracowana została lista korzyści, jakie 
mogą odnieść obie strony ze współpracy, a także 
wstępna koncepcja przyszłych działań. 

To nie koniec miłych wieści 
Pan Prof. Cezary Orłowski z WZiE odebrał nominację 
profesorską 18 marca w Belwederze od Prezydenta RP 
Wśród odbierających nominacje był nasz Kolega, dr hab. 
inż. Cezary Orłowski z Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii PG, który uzyskał tytuł profesora nauk 
technicznych w dyscyplinie informatyki. Od 2014 roku 
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przewodzi Centrum Badań Zaawansowanych PG 
w ramach Węzła Innowacyjnych Technologii. Celem 
CBZ jest jak najsilniejsza współpraca uczelni 
z przedsiębiorstwami. Jest też członkiem Komitetu 
Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk.  

Ciekawa i pożyteczna inicjatywa  
W 27 marca w auli Politechniki Gdańskiej w Gmachu 
Głównym miało miejsce IV Seminarium "Bez 
matematyki kariery nie zrobisz" to jedno z wydarzeń 
Roku Matematyki na Pomorzu. W drugim dniu 
spotkania z gimnazjalistami i uczniami szkół średnich, 
w ramach panelu "Alfabet zastosowań matematyki", nasi 
wykładowcy przygotowali następujące wykłady: 

 mgr Mariusz Kaszubowski - Katedra Nauk 
Ekonomicznych WZiE,"Matematyka w Ekonomii. 
Krzywa Lorenza, współczynnik Giniego 
a nierówności społeczne" 

 dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska - Katedra 
Analizy Ekonomicznej i Finansów WZiE 
„Matematyka w Zarządzaniu Finansami czyli co 
musi wiedzieć dyrektor finansowy” 

 mgr Michał Rozmus - Katedra Analizy 
Ekonomicznej i Finansów WZiE, „Matematyka na 
Giełdzie, czyli wiem, że nie mam nic do stracenia…” 

Gratulujemy Naszym Koleżankom i Koledze 
zaangażowania i pomysłu na matematykę wśród 
uczniów, którzy być może w niedalekiej przyszłości 
wybiorą nasz wydział dla dalszej swojej edukacji. 

„Dni Otwarte” na Politechnice Gdańskiej, Wydział 
Zarządzania i Ekonomii zaprasza  
30 marca Gdańsk, ul. Traugutta 79 od godz.: 9.00 do 
14.00 sala 007 można było zobaczyć wiele ciekawych i 
atrakcyjnych propozycji naszego wydziału W programie:  

 O finansach: dr Katarzyna Kubiszewska - Kryzys 
finansowy. Przystępnym językiem opowiedziano 
o bańce spekulacyjnej, finansowaniu terroryzmu 
przez giełdę oraz o najpopularniejszym  ostatnio 
„Franku” – szwajcarskim; dr Piotr Giruć - Kredyty 
Wprowadzeni w temat słuchacze, mogli pod okiem 
dr P. Girucia  policzyć raty, odsetki, czyli „wszystko 
o kredycie w 30 minut”. 

 O komunikacji: dr Paweł Ziemiański - Psychologia 
w zarządzaniu, O  podejmowaniu decyzji, 
motywowaniu oraz manipulowaniu – psychologia 
w praktyce; dr Marta Szeluga-Romańska 
Can we NOT communicate? Last but not least : „czy 
możemy się nie komunikować”? Wykład 
poprowadzony został w języku angielskim! 

 Spotkanie ze studentami: Maciej Gwozdek, student 
WZiE,-Kierunki studiów WZiE, Prezentacja 
kierunków studiów dla kandydatów I i II stopnia, 
przygotowana w nowoczesnym programie „Prezi”. 
Była możliwość zapisania się na szkolenie dotyczące 
tworzenia podobnych prezentacji; Koło naukowe 
„Profit”, Kariera w finansach, Spotkania 

prowadzone były przez naszych studentów. 
Stanowiły doskonałą okazją, aby posłuchać 
o studiowaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii 
PG oraz słów kilka o karierze zawodowej 
absolwentów WZiE i nie tylko.  

  Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa 
zaprosiła do swojego otwartego laboratorium dla 
licealistów od 12.00 do 14.00, sala 400A (gmach 
główny), temat pokazów: badanie świeżości mleka; 
badanie świeżości jaj; skaczące jajko; wykrywanie 
zafałszowań metali i minerałów; badanie zjawiska 
kontrakcji 

Studenci PG delegatami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych!  
W dniach 25–30 marca 2015 r. studenci z Koła 
Naukowego Euroinicjatywa działającego na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii PG wzięli udział w konferencji 
Latvian Model United Nations 2015 w Rydze, która była 
symulacją pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ). Konferencja została zorganizowana przez 
studentów Stockholm School of Economics i 
zgromadziła ponad 80 uczestników z kilkunastu państw 
z całego świata. Na wzór prac ONZ obrady odbywały 
się w języku angielskim w pięciu komitetach: Rada 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Komitet 
Rozbrojenia i Bezpieczeństwa Narodowego, Kryzys oraz 
Prawo. Na czas konferencji każdemu uczestnikowi 
zostało przypisane odrębne państwo, które 
reprezentował podczas debat. Pierwszego dnia 
konferencji odbyły się warsztaty przygotowujące do 
aktywnego uczestnictwa w obradach. Przedstawiono 
zasady panujące podczas debaty, metody głosowania 
oraz prawne aspekty pisania rezolucji ONZ. Wieczorem 
zorganizowano spotkanie zapoznawcze, podczas którego 
delegaci poszczególnych państw przedstawiali swój 
ojczysty kraj. Członkowie Koła Euroinicjatywa wcielili 
się w rolę ambasadorów Polski, prezentując historię 
państwa, obecną pozycję na arenie międzynarodowej, a 
także uczelnię i region, z którego pochodzą. W kolejnych 
dniach odbyły się dyskusje w poszczególnych 
komitetach, czego efektem było ustalenie wspólnego 
stanowiska i utworzenie końcowej rezolucji ONZ. 
Studenci wyruszyli z Gdańska dwoma wypożyczonymi 
busami; dzięki temu – zanim dotarli na konferencję – 
mieli okazję zwiedzić zamek w Trokach, Wilno, a także 
spotkać się z ambasadorem RP na Litwie Jarosławem 
Czubińskim. Kolejnego dnia dotarli do Rygi, gdzie też 
spotkali się z ambasadorem RP – Ewą Dembską. 
Głównymi tematami rozmów z ambasadorami były 
bilateralne stosunki Polski oraz wyzwania w pracy 
dyplomaty. Dzięki całemu przedsięwzięciu studenci 
zdobyli wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania ONZ i 
prowadzenia skutecznych negocjacji z partnerami z 
całego świata, a także mogli się przekonać, jak różnice 
kulturowe Europy wpływają na sposób prowadzenia 
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negocjacji. Dodatkową korzyścią było poznanie pracy 
ambasadorów „od kuchni”, przyjrzenie się pracy 
dyplomatów. Niewątpliwie najważniejszą korzyścią były 
nowe znajomości i nawiązanie przez Koło Naukowe 
Euroinicjatywa współpracy z uczestnikami konferencji, 
co w przyszłości przełoży się z pewnością na wspólne 
organizowanie międzynarodowych projektów na 
Politechnice Gdańskiej. Podczas konferencji Koło 
Naukowe reprezentowali: Paweł Jacewicz 
(Przewodniczący Koła, koordynator wyjazdu), Krzysztof 
Patelczyk, Karolina Szałkowska, Sylwia Bartosz, Daniel 
Szymanowski, Izabela Bracka, Karolina Kos, Jarosław 
Jarocki oraz Basia Labuda.  

Dla studentów PG 
Metsä Group SSC podmiot odpowiedzialny za 
dostarczanie specjalistycznych usług głównie księgowych 
dla biznesu, zaprosił studentów Politechniki Gdańskiej 
na Dni Otwarte swojego biura: dn. 22 Kwietnia 2015 
roku, godz. 12.00. Dla zainteresowanych księgowością 
korporacyjną i  bliższym poznaniu działalności Metsä 
Group, Dzień Otwarty stanowił dla studentów ogromną 
szansą. W programie przewidziano dwie ścieżki do 
wyboru: Warsztaty z Komunikacji bądź Symulacja 
Stanowiska Pracy (gdzie można było zobaczyć jak 
przebiegają podstawowe procesy księgowania) 

Konferencji ENTIME  
W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła 
się już szósta edycja Międzynarodowej Konferencji 
ENTIME. Była ona poświęcona przedsiębiorczości oraz 
problemom funkcjonowania przedsiębiorstw w 
zmiennym i zarazem niestabilnym otoczeniu. Wzięli 
udział w niej zarówno nauczyciele akademiccy jak i 
praktycy. Gościliśmy naukowców ze wszystkich 
najlepszych ośrodków naukowych w Polsce oraz z 
Rumunii, Portugalii, Włoch, Turcji, Niemiec, Ukrainy i 
Argentyny. Wśród uczestników i prelegentów znaleźli się 
m.in. prof. Luciano Segreto (Uniwersytet we Florencji), 
prof. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski), prof. 
Teresa Łuczka (Politechnika Poznańska), prof. Joanna 
Moczydłowska (Uczelnia Łazarskiego), prof. Krzysztof 
Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 
Konferencja została zorganizowana przez Zakład 
Analizy Ekonomicznej i Rachunkowości, Katedrę Nauk 

Ekonomicznych oraz Zakład Przedsiębiorczości. Na 
ręce naszego kolegi, Pana dr hab. Błażeja Prusaka 
składamy gratulacje i życzy dalszej kontynuacji tak 
udanego przedsięwzięcia. 

Spotkanie z cyklu "Katedra Marketingu zaprasza"  
Inspirujące spotkanie dla wszystkich, którzy 
odpowiadają, lub będą odpowiedzialni za wyniki marki 
odbyło się w czwartek 19 marca 2015r. w audytorium 
007. Interesujący wykład poprowadzi Alicja Cybulska- 
Strategy Director Havas Media Polska. Między innymi 

mówiła:, Które marki są ważne dla Polaków? Prezentacja 

pierwszej fali badania "Meaningful Brands Polska 2014" 
Gratulujemy Kolegom i Koleżankom z Katedry 
Marketingu pomysłu dla cyklu spotkań i życzymy 
powodzenia w tej inicjatywie. 

Kolejna habilitacja na naszym wydziale… 
Szanowni Państwo, z dużą przyjemnością informujemy, 
że w dniu 26.04.2015 zakończyło się wynikiem 
pozytywnym ostatnie kolokwium habilitacyjne na naszym 
wydziale. W jego wyniku, Pan dr Wojciech Wyrzykowski 
uzyskał stopnień doktora habilitowanego. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć na polu 
zawodowym i osobistym 

XIII Bałtycki Festiwal Naukowy na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii  
19 - 22 maja (wtorek - piątek) 2015r Wydział 
Zarządzania i Ekonomii PG, ul. R. Traugutta 79 zaprasza 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, techników 
i liceów oraz dorosłych!  Wykłady, warsztaty, prezentacje 
multimedialne na różne tematy, między innymi: 
Dochody gospodarstw domowych; Techniki i strategie 
inwestowania na giełdzie; Zasady savoir vivre w praktyce 
oraz wiele innych zagadnień z zakresu ekonomii, nauk 
prawnych oraz organizacji i zarządzania. To jedna z wielu 
imprez popularyzujących nasz wydział na zewnątrz, nie 
można jej zaniedbać szczególnie w nadchodzących 
latach, gdy liczba studentów gwałtownie się zmniejszy.    

Kolejna edycja międzynarodowej konferencji 
naukowej „Ekonomia, kultura, wartości”, 
W dniach 18-19 czerwca 2015 w Gdańsku na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie 
się kolejna edycja międzynarodowej konferencji 
naukowej „Ekonomia, kultura, wartości”, zatytułowana 
„Metaekonomia”. Konferencja będzie koncentrować się 
na następujących obszarach refleksji: 

1. Filozofia ekonomii 
Współczesna filozoficzna refleksja nad ekonomią 
koncentruje się kilku zasadniczych kwestiach, na których 
chcielibyśmy skupić także problematykę poruszaną na 
konferencji: na ile (filozoficznie) uzasadniony jest 
tradycyjny podział na ekonomię pozytywną 
i normatywną?; czym jest racjonalność w ekonomii?; czy 
ekonomia powinna wyjaśnia zachowanie aktorów 
społecznych wyłącznie w kategoriach przyczyn 
(eksplanacja, prawa nauki) czy również w kategoriach 
rozumiejącej rekonstrukcji motywów ich działania 
(rozumienie, odtwarzanie horyzontu znaczeń aktorów 
społecznych)?; jakie konsekwencje dla praktykowania 
ekonomii niesie wybranie jednej z tych opcji? Do jakiego 
stopnia klauzula ceteris paribus, idealizacja czy 
nierealistyczne założenia (np. takie jak założenie 
o racjonalności podmiotu zawsze maksymalizującego 
użyteczność własną) redukujące złożoność badanego 
układu, są dopuszczalne w ekonomii? Czym jest model 
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ekonomiczny bądź też ekonometryczny: wygodnym 
instrumentem porządkującym poznanie czy 
aproksymacją realnie istniejących procesów i zależności 
(problem reprezentacji)? W jakim sensie teoria 
ekonomiczna jest oparta na danych empirycznych? 

2. Antropologia ekonomii 
Gospodarka była przedmiotem analizy klasyków myśli 
antropologicznej, takich jak Bronisław Malinowski czy 
Marcel Mauss. Od publikacji słynnej książki Polanyiego 
Wielka transformacja, antropologia ekonomii stała się 
odrębną dyscypliną badań, skupiającą się na procesach 
wymiany darów i towarów oraz fundujących ją relacjach 
społeczno-kulturowych – początkowo w odniesieniu do 
społeczeństw archaicznych i wywodzących się przede 
wszystkim spoza kręgu cywilizacji euroamerykańskiej 
(Sahlins, Gudeman, Bohannan), a następnie 
w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych i cyrkulacji 
towarów w ponowoczesnych społeczeństwach 
zachodnich (Appandurai, Godelier, Graeber, Bloch, 
Miller). Antropologia ekonomii obejmuje obecnie wiele 
kierunków badań i szczegółowych zagadnień, które będą 
przedmiotem konferencji, takich jak: etnocentryzm 
i racjocentryzm klasycznej teorii ekonomicznej i jej 
ograniczenia; ekonomia głównego nurtu a wyzwania 
feminizmu i ekologii; antropologia rozwoju; ekonomia 
a problem ludzkiej natury; wpływ kultury na gospodarkę 
i ekonomię jako naukę; wartość, dar, wymiana 
i konsumpcja w perspektywie antropologicznej, ich 
funkcje i znaczenie. 

3. Socjologia ekonomii 
Pole problemowe socjologii ekonomii w klasycznym 
sformułowaniu Smelsera i Swedberga polega na badaniu 
zmiennych i modeli ekonomicznych z perspektywy 
socjologicznej, czyli na badaniu zjawisk gospodarczych 
przy uwzględnieniu społecznego (grupowego) wymiaru 
ludzkich zachowań w gospodarce, analizowanie ich 
„umocowania” bądź „zanurzenia” (embeddedness 
Granovettera) w strukturze społecznej. Na konferencji 
szczególnie będą nas interesować takie kwestie jak: 
instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania 
gospodarki; komparatystyka i historia w socjologii 
ekonomii; socjologiczne modele zachowań rynkowych; 
ekonomia sieci i struktury społeczne; społeczne 
legitymizowanie rozwiązań ekonomicznych, ekonomia 
w perspektywie socjologii wiedzy, społecznych studiów 
nad nauką, technologii oraz teorii aktora-sieci. 

4. Ekonomia polityczna 
Ekonomia polityczna łączy zagadnienia ekonomiczne 
z problematyką organizacji społeczno-politycznej. Na 
konferencji interesować nas będą przede wszystkim takie 
kwestie jak: globalne nierówności i zagadnienie 
sprawiedliwości (re)dystrybutywnej; relacje rodzące się na 
styku funkcjonowania rynku, instytucji państwowych 
i społeczeństwa obywatelskiego; szczegółowe 
zagadnienia rozwijane w teorii społecznego i publicznego 
wyboru (zagadnienie agregacji preferencji 
i interpersonalnych porównań użyteczności oraz 

wykorzystania modeli ekonomicznych do analizy zjawisk 
ze sfery polityczno-prawnej); zagadnienia globalnych 
i międzynarodowych relacji gospodarczych 
i funkcjonowania globalnego systemu finansowego; 
kwestia ideologiczności teorii ekonomicznej i jej 
społeczno-politycznego umocowania; związki refleksji 
ekonomicznej z filozofią polityczną i społeczną. Podane 
obszary mają raczej status sugestii niż jednoznacznych 
zleceń, mile widziane są zatem także inne propozycje 
ujęcia problematyki meta ekonomicznej. Swój udział 
zapowiedzieli m.in. Profesorowie: Grzegorz Kołodko 
(Akademia Leona Koźmińskiego), Uskali Mäki 
(University of Helsinki), Julian Reiss (Durham 
University) oraz Andrzej Rychard (Instytut Filozofii 
i Socjologii PAN). 

Uroczysta gala w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim 
Wśród laureatów plebiscytu „Pomorskie Sztormy 2014” 
znalazł się nasz student – Paweł Tarnowski, żeglarz SKŻ 
Ergo Hestia Sopot -  w kategorii Sportowe Odkrycie 
Roku. Pan Paweł, nie tylko osiąga międzynarodowe 
sukcesy w rywalizacji młodzieżowców, ale potrafi też 
namieszać w windsurfingowej walce z seniorami. 
Nagrodę wręczyła skoczkini o tyczce Anna Rogowska. 

Sukces lingwistyczny  
9 maja br. na Politechnice Poznańskiej  odbył się finał 
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla 
Studentów Wyższych Uczelni Technicznych, w którym I 
miejsce zdobyła nasza studentka  - Katarzyna Liszka, 
studentka pierwszego roku kierunku Master in 
International  Management . Pani  Liszka w ubiegłym 
roku zajęła  w tym konkursie  II miejsce. Gratulujemy ! 
 
Wieczory z ekonomią   
14 maja odbyła się kolejna debata w ramach Wieczorów 
z ekonomią - gościem Wieczoru była prof. Elżbieta 
Mączyńska-Ziemacka z SGH, prezes Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, dyskutowano na temat 
świeżo wydanej po polsku książki Thomasa Piketty 
"Kapitał w XXI wieku". 
Kolejny Wieczór z ekonomią  odbędzie się 21 maja też o 
godz. 18.00 w s.318/319). Będziemy gościć dr hab. 
Katarzynę Szarzec z UEP, a przedmiotem dyskusji 
będzie jej książka "Państwo w gospodarce" wydana przez 
WN PWN w serii "Ekonomia Współczesna 
 
CRS to jest to 
Miło nam poinformować iż nasza Koleżanka Pani dr 
Ewa Hope została powołana do grupy roboczej przy 
Ministerstwie Gospodarki,  zajmującej się edukacją i 
upowszechnianiem idei CSR. 
 

Redaktor wydania 
dr Z.Tomczak 


