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SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

Symbole 2014 – podniośle i uroczyście

euro Symbol dla uz
24 listopada przedstawiciele blisko czterdziestu firm 

i instytucji zgromadzili się w katowickim Teatrze Śląskim 
na dorocznej gali wręczenia laurów programu „Symbol”. 
Wśród nich znalazł się Uniwersytet Zielonogórski, który 
otrzymał tytuł EURO SYMBOL NOWOCZESNEGO KSZTAŁCE-
NIA za studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania 
strefy euro. Kapituła Programu doceniła Uniwersytet Zie-
lonogórski właśnie za projekt tych studiów prowadzonych 
wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim przez Wydział Eko-
nomii i Zarządzania UZ, gwarantujący studentom wszech-
stronną wiedzę na temat procesu wymiany narodowej 
waluty. Kapituła zwróciła również uwagę na to, że nasza 
uczelnia posiada różnorodne wydziały, w których są rozwi-
jane interdyscyplinarne i multidyscyplinarne kierunki ba-
dań i kształcenia łączące nauki społeczne, humanistyczne, 
medyczne, ścisłe, techniczne, przyrodnicze, ekonomiczne, 
prawne oraz sztuki plastyczne i muzyczne. 

Od czterech lat redakcja „Monitora Rynkowego” 
w „Dzienniku Gazecie Prawne”, a od tego roku także „Mo-
nitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej”, wyróżnia Symbolami 
najbardziej twórcze, dynamiczne podmioty, funkcjonujące 
w różnych sferach życia publicznego. Począwszy od świa-
ta nauki, poprzez gospodarkę, medycynę, na szeroko po-
jętych usługach kończąc. Obok prawdziwych potentatów, 
firm o światowej renomie i globalnym zasięgu działania, 
finalistami programu stają się również mniej znani, stosun-
kowo niewielcy reprezentanci swoich branż. Choć różnią 
się potencjałem ekonomicznym, wielkością załóg, sposo-
bami i siłą oddziaływania na rzeczywistość, wspólnym dla 
nich mianownikiem jest nowatorski stosunek do realizowa-
nych zadań, znakomita organizacja pracy, dbałość o wy-
sokie standardy funkcjonowania. W ich przypadku twier-
dzenie, że fundusze europejskie służą modernizowaniu 
Polski nie jest zwrotem czysto retorycznym. W zdobywaniu 
środków zewnętrznych, w zamienianiu ich na trwałe dobro 
społeczne laureaci Symbolu również są liderami. 

Listopadowa gala była, jak zwykle, spotkaniem najlep-
szych, acz niekoniecznie najbardziej popularnych. Otwie-
rając ją, redaktor naczelny „Monitora Rynkowego” i „Moni-
tora Biznesu”, Jakub Lisiecki podkreślił wyjątkowość gości 
oraz znaczenie tego, co tworzą i w jaki sposób wpływają na 
postęp w rozmaitych sferach aktywności ludzkiej.

Program i jego laury to wyraz docenienia dokonań, wy-
obraźni, pomysłowości nagrodzonych, ale też forma budo-
wania ich pozytywnego wizerunku, upowszechniania wie-
dzy o tym, co dobre i odkrywcze. To, że spełnia on ów 
ambitny cel potwierdził profesor Jacek Koronacki, dyrek-
tor Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 
kolejny raz wyróżnionego EuroSymbolem Innowacji. 

Uniwersytet Zielonogórski w Katowicach reprezentowali 
dr Paweł Szudra i dr Zbigniew Binek z Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania.
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