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Wycieczka PERI

19 kwietnia 2018 r. studenci drugiego i trzeciego roku 
studiów inżynierskich oraz studiów magisterskich specjal-
ności technologia i organizacja budownictwa kierunku bu-
downictwo Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynie-
rii Środowiska pod opieką dr. inż. Pawła Błażejewskiego, 
mgr inż. Anny Kucharczyk oraz dr inż. Krystyny Urbańskiej 
uczestniczyli w szkoleniu - seminarium pt. Podstawy no-
woczesnej techniki deskowań PERI, które zorganizowało 
Centrum Szkoleń i Doradztwa Technologicznego PERI Pol-
ska, mieszczące się w Płochocinie k/Warszawy. Interesu-

jące jednodniowe szkolenie poprowadził mgr inż. Bartosz 
Szymaniak - przedstawiciel techniczno-handlowy oraz mgr 
inż. Beata Wencel – technolog-asystent projektanta.

Na wstępie spotkania przedstawiona została niezwykle 
ciekawa historia PERI oraz profil i struktura działalno-
ści Firmy w Polsce. Następnie w ramach już właściwego 
szkolenia uczestnicy zapoznali się z technikami deskowań 
ściennych i systemami stropowymi między innymi systema-
mi ramowymi (TRIO, MAXIMO), jak i dźwigarowymi (VARIO, 
RUNDFLEX) występującymi w ofercie PERI Polska. Ponadto 
w hali wystawowej firmy PERI Polska odbył się pokaz nowo-
czesnych systemów deskowań. Prowadzący szkolenie odpo-
wiadali wytrwale na każde zadane pytanie przez naszych 
studentów oraz skrupulatnie opisywali różnice między po-
szczególnymi systemami.

Szkolenie zakończyło się krótkim konkursem z nagroda-
mi, w którym wyłoniono najpilniejszego słuchacza szko-
lenia. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne certyfikaty 
oraz materiały szkoleniowe.

Serdecznie dziękujemy firmie PERI za możliwość udzia-
łu w szkoleniu. Liczymy na dalszą możliwość współpracy 
w przyszłości.

Krystyna Urbańska
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wydział Ekonomii i zarządzania

Certyfikaty firmy Trans.eu dla młodych logistyków

23 maja 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfi-
katów giełd transportowych firmy Trans.eu Group S.A. dla 
studentów kierunku logistyka Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania. Trans.eu jest jednym z liderów w zakresie opro-
gramowania giełd transportowych na polskim rynku. Swoją 

działalnością obejmuje 45 państw, a roczna liczba ofert 
ładunków przekracza 112 mln.

W celu uzyskania certyfikatu uczestnicy przeszli egzami-
ny w czterech kategoriach: Spedycja, Transport drogowy, 
Magazyn, Menager w branży TSL. Egzaminy z pozytywnym 
rezultatem ukończyło 47 osób. Każdy student mógł podejść 
do czterech egzaminów, a tym samym uzyskać cztery za-
świadczenia, dlatego wydano 122 certyfikaty. Najwięcej 
osób podeszło do egzaminów ze Spedycji i Transportu dro-
gowego. Absolwenci logistyki I stopnia otrzymali certyfika-
ty z rąk Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr. hab. 
inż. Piotra Kułyka, prof. UZ. Proces certyfikacji koordyno-
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wała dr Katarzyna Huk, pracownik Zakładu Logistyki tegoż 
Wydziału.

Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

Katarzyna Huk

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej  
Profesora Tadeusza Borysa

19 maja br. na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu odbył się 
Jubileusz 50-lecia pra-
cy zawodowej Profe-
sora Tadeusza Borysa. 
W uroczystości obok ro-
dziny i grona przyjaciół 
uczestniczył również 
przedstawiciel naszej 
Uczelni, prof. Piotr Ku-
łyk, Dziekan Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania.

Profesor Tadeusz Borys 
w swojej karierze zwią-
zany był przez prawie 
49 lat przede wszyst-
kim z wrocławskim śro-
dowiskiem naukowym, 
jednak od roku akade-

mickiego 2016/2017 stał się również członkiem społeczności 
akademickiej naszego Uniwersytetu. Mimo krótkiej obecności 
na naszym Wydziale - tym wszystkim, którzy jeszcze o tym 
nie wiedzieli - dał się poznać jako erudyta i człowiek wielu 
zainteresowań. Całkiem niedawno mieliśmy możliwość wy-
słuchania wykładu inauguracyjnego Pana Profesora pt. O spo-
łeczeństwie rosnącego ryzyka, który żywo zainteresował 
przybyłych gości. A główna teza, że w ekonomii powinno być 
współdziałanie serca i rozumu, aby właściwie działać, ponie-
waż homo sapiens niestety wypiera homo empaticus, wielu 
z nas skłoniła do refleksji. Wykład wzbogacony licznymi przy-
kładami i osobistymi refleksjami, długo jeszcze był komento-
wany w kuluarach.

Profesor Tadeusz Borys pochodzi ze Wschowy, gdzie ukoń-
czył w 1959 r. szkołę podstawową, w tym samym roku rozpo-
czął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana 
we Wschowie, które ukończył w 1963 roku (zdjęcie 2).

Poza tymi szkołami miał jeszcze w tym czasie dwie inne 
ważne szkoły. Dom rodzinny jako szkołę życia, który opu-
ścił w wieku 18 lat, udając się na studia do Wrocławia oraz 
harcerstwo, jako szkołę drugą - ta druga szkoła dała mu 
wiele doświadczeń z kilkudziesięciu obozów harcerskich. 
Po uzyskaniu w 1963 r. świadectwa dojrzałości, rozpoczął 
studia na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstw ówczesnej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) we Wrocławiu (obec-
nie Uniwersytet Ekonomiczny). Na I roku studiów brał 
udział w powołaniu Studenckiego Ośrodka Dyskusyjnego 
(SOD) „Studenci na rzecz reform” i przez dwa lata kierował 
pracami tego Ośrodka. Był również Przewodniczącym Komi-
sji Nauki Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich 
(ZSP) i przewodniczył pracom Koła Naukowego Finansów. 

W 1967 r. został laureatem „Złotej Sowy” - nagrody 
pierwszego stopnia Kolegium Rektorów uczelni Wrocławia 

za wyniki badań osiągnięte w opracowaniu „Niektóre pro-
blemy transportu osobowego i materiałowego na terenie 
Lubińskiego Zagłębia Miedziowego” Był również laureatem 
konkursu Primus Inter Pares. W 1967 r. odbył 2-miesięczny 
staż w Prištinie w Kosovie (w ówczesnej Jugosławii) zwią-
zany z Jego pracą magisterską. Był twórcą nowej nazwy 
dla juwenaliów ekonomistów, które od 1967 r. nazywane są 
na wrocławskiej uczelni Ekonomaliami. Już jako student 
przejawiał niepokorną duszę i zdolności organizacyjne, 
czego wyrazem był Jego udział w organizowaniu kilkudnio-
wego strajku studentów w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
we Wrocławiu (WSE), który odbył się w marcu 1968 r. Był 
v-ce przewodniczącym Komitetu Strajkowego.

W marcu 1968 r. obronił z wyróżnieniem, pracę magi-
sterską pt. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach 
przemysłowych Jugosławii na przykładzie kopalni węgla 
brunatnego Kombinatu „Kosovo” w Prištinie. Opiekunem 
naukowym był prof. Józef Kaleta.

Po ukończeniu studiów – jako stypendysta naukowy wro-
cławskiej uczelni, został przyjęty 1 kwietnia 1968 r. na 
asystenckie studia przygotowawcze w Katedrze Statystyki 
i Metod Rachunku Ekonomicznego, kierowanej przez prof. 
Zdzisława Hellwiga, który pełnił przez wiele lat rolę Jego 
Mentora. W kwietniu 1969 r. otrzymał powołanie na stano-
wisko asystenta, a w grudniu 1970 r. już na stanowisko star-
szego asystenta. W tym samym czasie został przeniesiony 
służbowo do nowo powstałej Filii uczelni w Jeleniej Górze.

W marcu 1975 r. po pomyślnej obronie rozprawy doktor-
skiej pt. Ekonomiczne i statystyczne aspekty teorii jakości 
został powołany na stanowisko adiunkta w Instytucie Cy-
bernetyki Ekonomicznej wrocławskiej uczelni. W tym sa-
mym roku zakończył pracę w Katedrze Statystyki i Metod 
Rachunku Ekonomicznego we Wrocławiu, bowiem przeniósł 
się do Katedry Metod Ilościowych jeleniogórskiego Wydzia-
łu, kierowanej wówczas przez doc. Michała Montygierda-
-Łoybę.
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zdjęcie 2. zdjęcie Po lewej - druh t. Borys (trzeci stojący od Prawej) na jednym z 
oBozów wędrownych w KarKonoszach w 1962 roKu; zdjęcie Po Prawej - maj 1963 
– uczeń t. Borys otrzymuje świadectwo maturalne.
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W 1985 r. uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Informa-
tyki z dnia 16 maja uzyskał stopień doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej 
pt. Kategoria jakości w statystycznej analizie porównaw-
czej (1984). Dwa lata później (w 1986 r.) został powołany 
na stanowisko docenta, a w 1991 r. na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego.

W wieku 50 lat (15 lutego 1996 r.) decyzją Prezydenta 
Rzeczypospolitej otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
ekonomicznych na podstawie dorobku, a zwłaszcza wyni-
ków naukowych osiągniętych w monografii pt. Kwalimetria 
– teoria i zastosowania, opublikowanej w 1991 r. Trzy lata 
po otrzymaniu tytułu naukowego (w 1999 r.) został powo-
łany na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 1 października 2016 r. pracuje na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Katedrze Zarządzania Środo-
wiskiem i Gospodarką Publiczną na Wydziale Ekonomii 
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

zdjęcie 3. uroczystość wręczenia tytułu nauKowego Profesora (z lewej strony 
na zdjęciu córKa Prof. tadeusza Borysa, agnieszKa) – luty 1996.

Od pierwszych lat pracy na Uczelni Profesor Tadeusz Borys 
aktywnie uczestniczy w reformowaniu i rozwoju wrocławskiej 
Uczelni. Przez wiele lat pełni funkcję przewodniczącego Komi-
sji Rozwoju Filii w Jeleniej Górze. Od 1986 r. pełni funkcję pro-
dziekana, a w latach 1987-1993 przez dwie kadencje - funkcję 
dziekana Wydziału (zdjęcie 4). W okresie pierwszej kadencji 
doprowadził m.in. do istotnej rozbudowy struktury Wydziału, 
a w następnej - do uzyskania przez Wydział praw do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscypli-

nie ekonomia. W tym samym czasie, tj. w latach 1986-1990, 
kierował Katedrą Diagnostyki Ekonomicznej, a w 1991 roku 
zainicjował proces ukształtowania nowego profilu dydaktycz-
nego i naukowego dla interdyscyplinarnego zespołu w ramach 
Katedry Polityki i Ekonomiki Ochrony Środowiska. W 2002 r. 
kierowana przez Profesora Tadeusza Borysa Katedra, uzyska-
ła nową nazwę Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem. 
Zawsze aktywnie angażował się w życie wrocławskiej Uczelni, 
m.in. uczestnicząc przez sześć kadencji (w latach 1987-1993 
i 2004–2016) w pracach Senatu oraz jego komisji.

Profesor Tadeusz Borys ma też znaczące osiągnięcia w za-
kresie kształcenia kadry naukowej. Był opiekunem ponad 1000 
prac magisterskich i licencjackich. Jest promotorem 10 za-
kończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem w pra-
wie 40 przewodach doktorskich – poza swoim uniwersytetem. 
Brał też udział jako recenzent w ponad 40 postępowaniach 
awansowych o nadanie stopnia naukowego doktora habilito-
wanego oraz 25 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego 
profesora. Uczestniczył też jako recenzent w postępowaniu 
o nadanie tytułu honorowego doktora honoris causa.

zdjęcie 4. Prof. tadeusz Borys jaKo dzieKan wydziału gosPodarKi regionalnej  
i turystyKi w jeleniej (1992 roK); Po Prawej - inauguracja roKu aKademicKiego 
1993/94

Dorobek publikacyjny Profesora Borysa obejmuje łącznie 
ponad 300 pozycji, w tym 25 to publikacje zwarte (książ-
ki), a pozostałe publikacje to artykuły publikowane w m.in. 
w takich czasopismach naukowych jak „Przegląd Staty-
styczny”, „Problemy Jakości”, „Ekonomia i Środowisko”, 
„Taksonomia” czy „Problems of Sustainable Development” 
itp. Dorobek ten uzupełnia ponad 80 prac o charakterze 
popularno-naukowym lub publicystycznym oraz ponad 100 
prac naukowo-badawczych i ekspertyz.
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wydział humanistyczny

Profesor Tadeusz Borys jest też członkiem licznych rad 
programowych oraz kolegiów redakcyjnych takich czasopism 
naukowych jak: „Problems of Sustainable Development”, 
„Ekonomia i Środowisko”, „Problemy Jakości”, „Śląski 
Przegląd Statystyczny” czy “Economics of the 21st Century” 
(Ekonomia XXI wieku). W latach 70. i 80. ubiegłego wieku 
był założycielem i redaktorem naczelnym Wydawnictw Kar-
konoskiego Towarzystwa Naukowego.

Za swoją twórczość naukową i działalność społeczną otrzy-
mał wiele wyróżnień naukowych, społecznych i państwowych, 
w tym  m.in. w zakresie nauki: w latach 1975, 1985 i 1998 - 
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w roku 2008 
- Polską Indywidualną Nagrodą Jakości im. Prof. Edwarda 
Kindlarskiego w kategorii NAUKA i od 1974 roku - corocznymi 
nagrodami Rektora za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.

Za działalność społeczną otrzymał m.in. takie wyróżnienia 
jak: złote oznaki honorowe Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego i Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa (1980 
i 1983) oraz liczne wyróżnienia za działalność na rzecz 
ochrony środowiska, takie jak: Złota Odznaka Ministerstwa 
Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej” (1998), „Zielony Liść” - 1998” i wiele innych.

Był też dwukrotnie (lata 2014 i 2015) nominowany przez 
Kolegium Rektorskie do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. 
Jana Wejcherta w kategorii „działalność społeczna” – za 
działalność edukacyjną w przełamywaniu społecznego tabu 
w zakresie holistycznego podejścia do jakości życia (edy-
cje2013/2014 i 2014/2015).

Otrzymał również w 1993 r. Medal Brązowy z okazji 75-le-
cia GUS oraz w 1994 r. Medal „Zasłużony dla miasta Jelenia 
Góra”. Został też wyróżniony w 1979 i 1985 roku Srebrnym 

i Złotym Krzyż Zasługi, a w 1995 r. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Prywatnie Pan Profesor wraz ze swoją żoną Grażyną, 
również profesorem nauk ekonomicznych, mieszka w Jele-
niej Górze. Ma dwójkę dorosłych dzieci – córkę Agnieszkę 
i syna Pawła oraz pięcioro wnucząt.

Wydarzeniu 50-lecia pracy zawodowej towarzyszyło wy-
danie Księgi Jubileuszowej dedykowanej prof. Tadeuszowi 
Borysowi pt. Od statystyki do jakości życia, pod redakcją 
Adama Płachciska i Piotra Rogali. Na jej zawartość składają 
się m.in. refleksje grona Przyjaciół Pana Profesora nad Jego 
drogą życiową. Jest ona przewodnikiem po zainteresowa-
niach naukowych Pana Profesora, a jej myśl przewodnią 
stanowi wiodące zainteresowanie naukowe - szeroko poj-
mowana „Jakość”. Sam Pan Profesor podkreśla, że „Jakość 
jest wszędzie”, i która jak „wyschnięta ziemia” wszędzie 
potrzebuje „deszczu” ciepłych wartości - fundamentu nie-
relatywizowanej etyki i moralności. Blisko 500–stronnico-
wa księga, opatrzona licznymi fotografiami, serdecznymi 
komentarzami przyjaciół i współpracowników uświadamia 
ogrom dokonań Pana Profesora, jest również świadectwem 
estymy jaką cieszy się On w środowisku 

Szanownemu Jubilatowi składamy serdeczne gratulacje 
i wyrazy uznania 

Anetta Barska

Źródło: w opracowaniu wykorzystano treści i zdjęcia pochodzą-
ce z Księgi Jubileuszowej dedykowanej profesorowi Tadeuszowi 
Borysowi pt. Od statystyki do jakości życia, pod redakcją Adama 
Płachciska i Piotra Rogali, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

Podwieczorek z samowarem,  
czyli XIV edycja Dni Kultury Słowian Wschodnich

Koło Naukowe Rusycystów już po raz czternasty zor-
ganizowało Dni Kultury Słowian Wschodnich. Tegoroczna 
edycja odbyła się w dniach 25 i 26 kwietnia 2018 r. w bu-
dynku Collegium Neophilologicum. Mowę inauguracyjną 
wygłosiły prof. dr hab. Małgorzata Łuczyk, dyrektor Insty-
tutu Neofilologii oraz dr Nel Bielniak, opiekun Koła Nauko-
wego Rusycystów. Podczas inauguracji ogłoszono finalistów 
konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych pt. Zmaluj sobie samowar. W tym roku 
jury nagrodziło sześć spośród ponad dwudziestu nadesła-
nych prac. I miejsce zajęła praca wykonana przez Karolinę 
Matuszewską z I LO im. Bolesława Prusa w Żarach, II miej-
sce - zajęła Dominika Koza z ZSZ w Wolsztynie, natomiast 
III miejsce - Elżbieta Jakacka z I LO im. Bolesława Prusa 
w Żarach. Ponadto jury wyróżniło trzy prace: Oliwii Mrów-
czyńskiej z I LO im. Bolesława Prusa w Żarach oraz Wiolety 
Krym i Angeliki Adam z ZSZ w Wolsztynie.

Pierwszego dnia, w holu budynku Collegium Neophilolo-
gicum, na gości, zgodnie z tradycją, czekały dania kuch-


