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instalacji służy za tymczasowe zaplecze galerii – przechowywane są w niej czyjeś obrazy, na roboczym stole stoją
komputery; to biuro i magazyn jednocześnie.
Pozostaje zadać ostatnie pytanie: gdzie jest wyjście z
pokoju Stanisława Dróżdża? Cykl obrazów zapoczątkowany
„Figurą i tłem” to akt tworzenia przez artystę dzieł sztuki
wewnątrz dzieła innego artysty. I trudno nie ulec wrażeniu,
że poza przestrzenią tego dzieła nie mu już nic. Między
ścianami instalacji Dróżdża mieści się polityka sztuki, instytucjonalna maszyneria wytwarzania zdarzeń artystycznych z jej biurami i magazynami, urzędnicy, producenci i
publiczność. Mieści się tu także malarz, który również jest
między i w Borgesowskim stylu sugeruje, że dzieło jest
światem. W tym sensie z pokoju Dróżdża nie ma wyjścia,
bo świat jest przecież nieskończony. I jeżeli moglibyśmy

marzyć o opuszczeniu Dzieła, to byłoby to możliwe tylko
poprzez jego Autora. Ten wydaje się nieobecny – ale czy
na pewno? Ostatni obraz cyklu Woźniaka to niewielki portret, namalowany na podstawie znalezionego w Internecie
zdjęcia. Fotograﬁa była bardzo niskiej rozdzielczości, a
Woźniak dodatkowo cyfrowo ją przetworzył, podnosząc
do maksimum kontrast i redukując paletę do czerni, bieli, czerwieni i żółceni. W rezultacie otrzymał wizerunek
tak wyrazisty, że aż nieczytelny, bardziej sugestię czyjejś
twarzy niż jej przedstawienie. Istnieje domniemanie – ale
nie ma pewności – że jest to twarz Stanisława Dróżdża.
Stach Szabłowski
kurator CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, krytyk sztuki

studiów wszechstronnej wiedzy na temat procesu wymiany narodowej waluty oraz mechanizmów funkcjonowania
strefy euro. Wiedza w tym zakresie jest
niezbędna w obliczu bliskiej perspektywy wejścia Polski do strefy euro. Studia
podyplomowe skierowane są do osób
z wyższym wykształceniem z zakresu nauk ekonomicznych: absolwentów
studiów licencjackich i magisterskich,
przedsiębiorców, nauczycieli ekonomii
i pracowników administracji samorządowej.

WYDZIAŁ
EKONOMII I ZARZĄDZANIA

Nowe studia podyplomowe na Wydziale
- Mechanizmy funkcjonowania strefy
euro
Od października funkcjonują na naszym
Wydziale prestiżowe
owe studia podyplomowe
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.
Ich organizatorami są: Narodowy Bank Polski oraz Uniwersytet Zielonogórski. Kierownikiem jest dr
Zbigniew Binek, który jest również autorem książki BIZ
A EURO W POLSCE. Poniżej prezentujemy rozmowę z autorem.
Panie Doktorze, jak doszło na naszym Wydziale do
uruchomienia studiów podyplomowych Mechanizmy
funkcjonowania strefy euro?

Ilu mamy słuchaczy, kto prowadzi
zajęcia dydaktyczne?
Początkowo, zgodnie z założeniami NBP,
projekt w formie studiów podyplomowych był skierowany
do 40-50 osób, lecz w związku z ogromnym zainteresowaniem, władze NBP zdecydowały się zwiększyć limit do
60 osób w ośrodkach, gdzie była duża liczba zgłoszeń w
trakcie rekrutacji i właśnie tylu studentów u nas uczestniczy w zajęciach, choć pragnę zaznaczyć, że podań było
znacznie więcej.
Zajęcia prowadzą znani ekonomiści z Polski. Są to profesorowie uznanych ośrodków akademickich. Udało nam się
zaangażować w realizację projektu kadrę naukową, m.in.
ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, są wśród nich również przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego. Realizowane
są również wykłady otwarte, do których poprowadzenia
zapraszani są specjalni goście. Mieliśmy już przyjemność
gościć Wiceprezesa NBP prof. Witolda Kozińskiego, w
najbliższym czasie planowany jest wykład Przewodniczącego Rady Naukowej NBP prof. Alojzego Z. Nowaka.

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro realizowane są w ramach ogólnopolskiego projektu zainicjowanego przez Narodowy Bank Polski, w którego
imieniu występował Dyrektor Oddziału NBP w Zielonej Górze dr Zbigniew Hałaj. Zgodnie z jego ideą, do realizacji
projektu wybrany został tylko jeden ośrodek akademicki
w każdym województwie, a zatem fakt, że nasza Uczelnia
bierze w nim udział, należy uznać za szczególne wyróżnienie. Nie byłoby to możliwe bez ogromnego zaangażowania
władz Uczelni i Wydziału, a w szczególności Rektora prof.
Czesława Osękowskiego, Dziekan prof. Magdaleny Graczyk
oraz Prodziekan prof. Ilony Politowicz, dzięki którym uda- Jakie korzyści dla absolwentów niesie ze sobą fakt
ło się podpisać stosowne porozumienia z NBP, rozpropago- ukończenia studiów podyplomowych Mechanizmy
wać ideę studiów, przeprowadzić owocną rekrutację oraz funkcjonowania strefy euro?
W zamyśle autorów, studia realizowane w ramach prorozpocząć realizację zajęć.
jektu są jednym z istotnych elementów, przygotowania
Co jest celem tychże studiów?
społeczeństwa do trudnego procesu wprowadzenia waluGłównym celem projektu jest przekazanie uczestnikom ty euro w naszym kraju. Słuchacze nabędą wiedzę w zaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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Dr Zbigniew Binek – jest pracownikiem naukowym zatrudnionym na stanowisku adiunkta, na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Kierownik studiów podyplomowych: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskał
8 maja 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach naukowych. Dorobek publicystyczny dr.
Zbigniewa Binka obejmuje 38 artykułów, większość z
nich podejmuje problematykę wspólnej waluty europejskiej. Zainteresowania naukowe dr. Zbigniewa
Binka obejmują m.in. takie zagadnienia, jak: integracja monetarna, ze szczególnym uwzględnieniem
skutków wprowadzenia waluty euro dla polskiego
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych oraz
problematyka integracji europejskiej w aspekcie
polityki gospodarczej. Doktor Zbigniew Binek realizuje się nie tylko na niwie naukowej, jest również
szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci - synka i
córeczki.

kresie strategii ekonomicznych strefy euro oraz poznają
praktyczne aspekty tego procesu. Pozwoli to absolwentom
studiów na wdrożenie poznanych instrumentów w swoim
otoczeniu oraz zwiększy poczucie pewności w podejmowaniu strategicznych decyzji w podmiotach gospodarczych.
Powinno to stymulować wzrost aktywności inwestycyjnej
oraz docelowo prowadzić do napływu kapitału i poprawy
jego alokacji, także w postaci bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Poprzez dokształcanie nauczycieli ekonomii, stwarzamy możliwości propagowania reguł strefy
euro w najmłodszym społeczeństwie, co w przyszłości zaowocuje lepszym przygotowaniem kadr. Transfer wiedzy,
zrealizowany w ramach projektu, do kadry urzędniczej
jednostek administracji samorządowej wpłynie na intensyﬁkację wymiany handlowej i turystycznej regionu.
W jaki sposób zostanie zweryﬁkowana wiedza słuchaczy?
Obok tradycyjnych form sprawdzania wiedzy w trakcie
zajęć, wszyscy absolwenci w Polsce, będą zdawać taki
sam egzamin, którego termin został wyznaczone na dzień
29 maja. Testy egzaminacyjne zostaną przygotowane
przez niezależnych ekspertów NBP. Po pomyślnym zdaniu
egzaminów, absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia
studiów i certyﬁkat NBP, co niewątpliwie wpłynie na ich
konkurencyjność na rynku pracy.
Jak, Pana zdaniem, słuchacze oceniają te studia?

Narodowy Bank Polski zapewnia, że projekt ten jest
bardzo istotny z punktu widzenia prowadzonej przez Bank
Centralny Edukacji Ekonomicznej. Będzie on kontynuowany w kolejnych latach, co jest efektem dużego zainteresowania studiami podyplomowymi Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, wynikającego z potrzeb rynku.
Panie Doktorze, wiemy, że problematyka wprowadzenia euro w Polsce jest obszarem osobistych Pana zainteresowań. Niebawem ukaże się Pana książka pt.: BIZ
A EURO W POLSCE. Może kilka słów na ten temat.
W swojej książce podejmuję problematykę wprowadzenia euro w Polsce. Tematyka ta o tyle wydaje się istotna,
że Polska ma obowiązek przyjąć euro, więc warto byłoby
stosunkowo wcześniej przyjrzeć się konsekwencjom takiej
decyzji, aby można było przygotować się do korzystania
z potencjalnych szans a ewentualne koszty i zagrożenia
związane z takim krokiem zminimalizować, wyeliminować lub w dłuższej perspektywie przekształcić w korzyści.
Moje rozważania wskazują, że proces ten przyniesie Polsce
więcej korzyści niż zagrożeń. Kluczowym wydaje się, że
może nastąpić znaczny wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do państw wprowadzających euro,
co powinno być istotne dla Polski, gdyż inwestycje takie
mogą przyczynić się w naszym kraju do długofalowego wysokiego wzrostu gospodarczego i przez to do zwiększenia
dobrobytu polskiego społeczeństwa. Serdecznie zachęcam
do lektury książki BIZ A EURO W POLSCE wszystkich tych,
dla których problematyka wspólnej waluty europejskiej
jest interesującą.

Słuchacze oceniają studia bardzo wysoko, cieszą się one
ogromną popularnością, czego potwierdzeniem jest bardzo wysoka frekwencja na zajęciach oraz duża aktywność
uczestników studiów w trakcie zajęć. Ponadto, na każ- Dziękuję bardzo za rozmowę
dym zjeździe, studenci wypełniają testy wiedzy z danego przedmiotu, których dotychczasowe wyniki są bardzo
zadawalające. Dodatkowo, prowadzona w trakcie zajęć
ewaluacja, za pomocą anonimowego kwestionariusza ankiety, wskazuje na wysoki stopień satysfakcji słuchaczy z
przebiegu studiów.

Anetta Barska

Czy jest szansa, że studia te będą kontynuowane w ko- Opis książki dr. Z. Binka BIZ A EURO W POLSCE oraz fragmenty recenzji znajdują się w rubryce Nowości wydawnicze.
lejnych latach?
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