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wydzIał eKonoMII I zarzĄdzanIa

Pamięci Pana Profesora Stanisława Urbana

20 listopada 2017 r. na cmentarzu parafii Matki Bożej 
Pocieszenia w Poznaniu przy ul. Borówkowej w Suchym 
Lesie pożegnaliśmy Pana prof. zw. dr. hab. inż. dr. h. c. 
Stanisława Urbana.

Pan Profesor Stanisław Urban był znanym ekonomistą 
uznawanym za twórcę dolnośląskiej szkoły naukowej agro-
biznesu, cenionym naukowcem w kraju i za granicą. Był au-
torem licznych publikacji naukowych i prac wykonywanych 
na potrzeby praktyki oraz wychowawcą licznego grona pra-
cowników naukowych zatrudnionych w kraju jak również za 
granicą. Dorobek Pana Profesora obejmuje blisko 700 publi-
kacji naukowych, w tym 470 oryginalnych prac twórczych, 
11 monografii, 20 podręczników, 155 pozostałych publikacji 
oraz 28 redakcji prac zbiorowych. Opracował też wiele re-
cenzji wydawniczych, w tym 50 wydawnictw zwartych oraz 
około 560 artykułów naukowych. Wygłosił na konferencjach 
naukowych krajowych i zagranicznych prawie 120 refera-
tów. Przez wiele lat był związany z wrocławskim środowi-
skiem naukowym, gdzie rozpoczął swoją naukę i karierę 
zawodową. Był absolwentem Wydziału Rolniczego Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie w 1966 r. uzyskał dy-
plom magistra inżyniera rolnictwa i przez rok był zatrud-
niony na stanowisku asystenta. W 1972 r. uzyskał stopień 
doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Gospodarki Naro-
dowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a sto-
pień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w 1978 r. W 1980 r. został 
powołany na stanowisko docenta w Zakładzie Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Inżynie-
ryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. W 1988 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk 
ekonomicznych, a w 1996 r. został mianowany na stano-
wisko profesora zwyczajnego. W 2006 r. został doktorem 
honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie).

W latach 1967-1980 pracował w różnych instytucjach 
rolnych i przemysłu spożywczego na stanowiskach kie-
rowniczych. Od 1980 r. do 2014 r. pracował w Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Eko-
nomiczny), gdzie w latach 1990-1992 był kierownikiem 
Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego, a w la-
tach 1993-2014 kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organi-
zacji Gospodarki Żywnościowej. W latach 2003-2014 był 
dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych grupującego 
8 katedr ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym, którego był organizatorem. Pełnił też funk-
cję prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
w latach 1984-1990. W latach 1984-1986 był kierownikiem 
Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy i w latach 1996-2007 

pełnomocnikiem Rektora Akademii Ekonomicznej ds. 
kształcenia w Brzegu (woj. opolskie). Przez 11 lat pro-
wadził wykłady zlecone na Politechnice Zielonogórskiej 
(później Uniwersytecie Zielonogórskim), a od roku 2014 
pracował w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej na Wy-
dziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Ponadto w latach 1996-2009 Profesor Stanisław 
Urban pracował w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządza-
nia i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, gdzie był kierow-
nikiem Zakładu Nauk o Przedsiębiorstwie. Prowadził też 
gościnnie wykłady w Niemczech, Szwecji i na Białorusi.

Był Członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu. W kadencji 1997-1999 był wiceprezesem, 
a w latach 2007-2009 prezesem tego stowarzyszenia. 
W 2011 r. otrzymał tytuł Członka Honorowego SERiA. 
W latach 1993-1998 pełnił funkcję prezesa Stowarzysze-
nia Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji we Wro-
cławiu. Był też członkiem wielu stowarzyszeń naukowo-
-technicznych.

Pan Profesor Stanisław Urban był członkiem Komite-
tu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1999-2010). W kadencji 
2011-2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicz-
nych PAN i jego prezydium oraz członkiem Komitetu 
Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN, 
a także członkiem jego prezydium. W obecnej kadencji 
był również Członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych 
PAN.

Był znanym i cenionym dydaktykiem. Wypromował bli-
sko 1300 magistrów, inżynierów i licencjatów. W 1996 r. 
przez studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 
został nagrodzony nagrodą „Nobelek” jako najlepszy 
wykładowca. Był też promotorem 21 obronionych prac 
doktorskich, recenzentem 43 prac doktorskich oraz w 41 
przewodach habilitacyjnych, 19 postępowaniach o nada-
nie tytułu profesora, 11 wnioskach o stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego i w 4 postępowaniach o nadanie tytu-
łu doktora honoris causa.

Pan Profesor Stanisław Urban był wielokrotnie na-
gradzany i odznaczany. W 1981 r. otrzymał nagrodę in-
dywidualną Ministra za pracę habilitacyjną. W 2014 r. 
uzyskał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za całokształt dorobku. Został też odznaczony Srebrnym 
i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a także wieloma odznakami 
i medalami.

Środowisko naukowe poniosło ogromną stratę. Utraci-
liśmy wybitnego naukowca, nieocenionego opiekuna na-
ukowego, a przede wszystkim wspaniałego Człowieka. 
Poczucie humoru i niegasnąca życzliwość wobec innych 
były dodatkowymi atutami Pana Profesora. Na zawsze po-
zostanie w naszej pamięci. 

Anetta Barska
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Wspomnienia

Staszku,
Odchodzisz na chwilę i czekasz nabożnie,
na nas Kolego, jak zwykle ostrożnie,
by pomóc zostawić to co kochamy,
trudy, wysiłek, wiesz wszystko co mamy.
Dziękuję, że byłeś, słuchałeś, radziłeś
i myśli swoje dla nas zostawiłeś,
dywanik kawałów i śmiechu radości
złóż Panu na drodze Jego miłości.

Eulalia Skawińska

Wszyscy z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Sta-
nisława Urbana. Niektórzy z nas zetknęli się z Panem Profesorem jako 
współpracownicy, inni jako studenci. Ja miałam tą przyjemność bycia za-
równo studentką, doktorantką, jak również współpracownikiem. Już jako 
studenci wszyscy wysoko ceniliśmy wiedzę Pana Profesora, jego swobodę 
wypowiedzi i duże poczucie humoru, ale to był dopiero początek zgłębia-
nia Jego Osoby. Przez wiele lat prowadziłam ćwiczenia do wykładów Pana 
Profesora, jeszcze na ówczesnej Politechnice Zielonogórskiej i to, co naj-
bardziej zbudowało naszą relację - byłam doktorantką Pana Profesora. 
Było nas w Jego karierze 21, ale każdy z nas czuł się wyjątkowo, zawsze 
starał się nas w jakiś sposób uhonorować, a to udziałem w sesji plenarnej 
w trakcie organizowanej przez siebie konferencji naukowej, czy to propo-
zycją publikacji w jakimś renomowanym czasopiśmie. Potrafił pochwalić, 
ale i zganić, ale robił to zawsze w taki umiejętny sposób, że pozostawała 
jedynie myśl, żeby następnym razem było lepiej. Zawsze z dużą życzliwo-
ścią i ciepłem dopytywał się, co słychać. Interesowały Go nie tylko sprawy 
merytoryczne, pamiętał o naszych życiowych problemach. Chętnie dzielił 
się również swoim życiowym doświadczeniem, a swoje barwne opowie-
ści często przeplatał różnymi humoreskami. Dla Pana Profesora bardzo 
ważna była Jego Rodzina, często opowiadał o swoich bliskich, ale wiedział 
również, co dzieje się w naszych Rodzinach. Był bardzo skromnym czło-
wiekiem, życzliwym dla innych, o Jego wsparciu, jakiego udzielił innym 
dowiadywałam się często w sposób przypadkowy. Zawsze uśmiechnięty 
i pogodny, serdeczny dla innych.

Ostatni raz widziałam się z Panem Profesorem przed wakacjami. Było 
mi bardzo miło, gdy zobaczyłam Pana Profesora w drzwiach naszego ga-
binetu. Wypiliśmy herbatę, porozmawialiśmy. Pan Profesor, jak zawsze, 
dopytywał i mobilizował mnie do zintensyfikowania pracy. Już wtedy miał 
problemy ze zdrowiem, jednak Jego optymizm, werwa napawała nadzieją, 
przecież już kiedyś miał bardzo poważne problemy i dał radę. Niestety, 
tym razem stało się inaczej…

W trakcie naszego spotkania podarował mi swoją Księgę Jubileuszową 
pt. Agrobiznes w teorii i w praktyce, w której również nie zapomniał wspo-
mnieć o nas, swoich doktorantach. Dzisiaj, kiedy na nią spoglądam i czy-
tam dedykację, przypomina mi się nasze ostatnie spotkanie, nie myślałam 
wtedy, że to będzie nasze pożegnanie…

Panie Profesorze, dziękuję za wieloletnią współpracę, niegasnącą życzli-
wość, wszystkie nasze rozmowy, że mogłam słuchać i być wysłuchana. Na 
zawsze pozostanie Pan w mojej pamięci…

Anetta Barska

Profesor Stanisław Urban był osobą skromną, mimo że Jego osiągnięcia-
mi naukowymi można by obdzielić połowę niejednego wydziału. Osobi-
ście o wielu jego zasługach dowiedziałem się dopiero podczas uroczystości 
Jubileuszu Profesora w 2014 r. Byłem zdumiony liczbą przemówień osób, 
którym Profesor pomógł, i z którymi na różnych etapach swojej kariery 
naukowej współpracował. Nie były to przemówienia służbowe, każdą 
z tych osób Profesor dobrze znał, a osoby występujące były często wycho-
wankami Pana Profesora. Bardzo często nie były to osoby młode, a to 

Profesor stanisław urBan, w oBecnoŚci właDz uczelni, otwiera 
konferencję agroBiznes, wrocław 2004 r.

Profesor stanisław urBan w trakcie naDania goDnoŚci Doktora 
honoris causa akaDemii rolniczej w krakowie, kraków 2006 r.

Promocja Doktorska stanisława urBana, wyższa szkoła ekono-
miczna we wrocławiu, wyDział gosPoDarki naroDowej 1972 r.
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świadczy o tym, że Profesor był bardzo aktywny zawodowo przez całe swoje życie. Wiele osób pamięta uginające się półki pod ciężarem 
książek w biurze Profesora Urbana (wspominano o tym również podczas żałobnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu 16 listopada 2017). Ale chyba wszyscy Ci, którzy mieli zaszczyt poznać Pana Profesora zapamiętali przede wszystkim, jakim 
był ciepłym i serdecznym człowiekiem.

Na żałobnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jedna osoba z obecnej kadry naukowej UP we Wrocła-
wiu wspominała Profesora Urbana, który już jako student był wybitną postacią i jeszcze przez kilka lat po tym jak skończył studia był 
wspominany przez swoich wykładowców. Już jako student dyskutował z wykładowcami jak równy z równym.

Profesor potrafił jednym zdaniem zakończyć ostrą wymianę zdań między zwaśnionymi profesorami, a przy tym robił to w taki sposób, 
żeby nikogo nie urazić. Potrafił też w spokojny sposób ugasić najbardziej żarliwą ułańską fantazję. Kiedy przyjechałem na obronę swojego 
doktoratu, to zamiast „dzień dobry” przywitał mnie słowami „a gdzie biała koszula i krawat” (przyjechałem w niebieskiej koszuli i bez 
krawata!). To było bardziej dosadne stwierdzenie w Jego ustach niż ostra i długa reprymenda.

Doceniał i chwalił swoich podopiecznych oraz współpracowników, chociaż chyba nie był zwolennikiem przechwalania, ale to doświad-
czenie podpowiadało mu, jak motywować ludzi do pracy. Pamiętam jak wspominał swoich doktorantów z Afryki, opowiadał jak do-
prowadził do pomyślnego zakończenia przewodu doktorskiego pewnego Wietnamczyka, któremu napisanie pracy doktorskiej sprawiało 
poważne problemy. Zaskoczył tym faktem wiele osób, które nie wierzyły w sukces tego przedsięwzięcia. Wspominał też, jak dr Marzena 
Góralczyk zdała wszystkie egzaminy doktorskie w jeden dzień.

Profesor zawsze miał czas dla swoich podopiecznych i współpracowników. Szukał rozwiązań, które będą najlepsze. Kiedy pracowałem 
nad jakimś projektem, Profesor podrzucał mi materiały do analiz. Bardzo często zanim dał odpowiedź, konsultował swoje przemyślenia 
z kolegami, żeby wypracować optymalne rozwiązanie i nie wstydził się tego, co nie jest regułą wśród wybitnych postaci.

Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Profesor lubił żartować, a opowiadane przez niego anegdoty żyły swoim życiem i krążyły miesiącami po 
korytarzach niejednej uczelni. Profesor Urban starał się nigdy nie iść na skróty, a kiedy widziałem się z Nim we wrześniu, to omawialiśmy 
plany na najbliższe miesiące…

Maciej Dzikuć

Certyfikaty IPMA-Student

28 listopada 2017 r. Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania – dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, wręczył stu-
dentom zarządzania certyfikaty IPMA-Student. Certyfikat 
IPMA-Student potwierdza posiadanie kompetencji w dzie-
dzinie zarządzania projektami, zdobyte na etapie edukacji 
akademickiej. Certyfikat otrzymują studenci, którzy ukoń-
czą zajęcia objęte programem IPMA-Student oraz zdadzą 
egzamin certyfikujący. Do zorganizowanego po raz pierw-
szy egzaminu przystąpiło w październiku tego roku siedmiu 
studentów studiów pierwszego stopnia kierunku zarządza-
nie. Wszyscy ukończyli go z pozytywnym wynikiem. Ser-
decznie gratulujemy!

Możliwość uzyskania certyfikatu przez studentów wynika 
ze współpracy Wydziału Ekonomii i Zarządzania z Interna-
tional Project Management Association (IPMA), tj. między-
narodowej organizacji non-profit zajmującej się zarzą-
dzaniem projektami. Jej działalność obejmuje 57 krajów 
na całym świecie. Osoby posiadające certyfikat stają się 
członkiem międzynarodowej profesjonalnej społeczności 
osób i organizacji realizujących projekty. Z uwagi na mię-
dzynarodowe uznanie certyfikatu, jego rozpoznawalność, 
wykorzystanie go przez wiele firm w budowaniu ścieżek 
rozwoju pracowników i doskonaleniu dojrzałości projekto-
wej organizacji, może stanowić on atut na rynku pracy, 
szczególnie dla osób rozpoczynających karierę zawodową.
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otwarcie cyklu wykłaDów na wez

Ruszył Projekt „Ekonomiczno-kulturowe wyzwania 
rynku pracy”

29 listopada br. w siedzibie Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się pierwszy 
z cyklu czterech interaktywnych wykładów poświęconych 
szeroko rozumianemu rynkowi pracy. Projekt jest przygo-
towany i realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządza-
nia w porozumieniu z zielonogórskimi szkołami średnimi. 
Uczestnikami pierwszego wykładu byli uczniowie oraz na-
uczyciele-opiekunowie:
• I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego,
• III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Tadeusza Kotar-

bińskiego,
• IV Liceum Ogólnokształcącego im. kpt. pil. Eugeniusza 

Horbaczewskiego
oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Spotkanie otworzył dziekan Wydziału dr hab. inż. Piotr 

Kułyk, prof. UZ, który życzył słuchaczom i wykładowcom in-
teresujących doznań naukowych. Uczestnicy zostali podzie-

wanych przez autorki wykładu - dr inż. Anettę Barską oraz dr 
inż. Patrycję Łychmus. Nad stroną organizacyjno-formalną 
projektu czuwał dr Dariusz Stankiewicz.

Dariusz Stankiewicz

leni na dwie grupy i w obu grupach „aktywnie” wysłuchali 
wykładu pt. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy – zasa-
dy skutecznej autoprezentacji. „Aktywnie” wysłuchali, tzn. 
stawiali pytania oraz wzięli udział w ćwiczeniach przygoto-

cykl wykłaDów na wez

wydzIał huManIstyczny

W dniach 13-15 września 2017 r. odbyła się w Zielonej Górze 
międzynarodowa konferencja Reception of Ancient Political Ideas 
and Models in Modern European Culture till the End of the 20th 
Century. Current Research and Future Perspectives (Recepcja 
antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze europejskiej 
do końca XX w. Stan i perspektywy badań) organizowana przez 
Instytut Filozofii i Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

W konferencji wzięło udział trzydziestu delegatów z 13 ośrodków 
akademickich (Bamberg, Brno, Budapeszt, Exeter, Kraków, Łódź, 
Moskwa, Opole, Poznań, Warszawa, Wilno, Wrocław oraz Zielona 
Góra). Jego Magnificencja Rektor UZ, prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Kuczyński, objął konferencję honorowym patronatem. Prelegenci 
– pracownicy naukowi oraz doktoranci – wygłosili referaty o stanie 
obecnych badań nad tradycją antyczną w Europie.


