Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
nt. „Inwestowanie w kapitał ludzki”
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7 marca 2008 r.
Zapis dyskusji

Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Dzień dobry. Jeśli Państwo pozwolą to chciałam zacząć naszą
konferencję. Po pierwsze bardzo dziękuję, że znaleźli Państwo
czas, żeby w niej uczestniczyć. 20-lecie Olimpiady Wiedzy, 20
lat pracy nauczycieli, 20 lat wyłaniania laureatów to coś
niezwykle ważnego. W dzisiejszych
nietrwałości,

jeśli

jakiekolwiek

czasach bowiem, czasach
przedsięwzięcie

zasadzie w niezmienionej formie przez 20 lat, to

trwa

w

już samo to

mówi za siebie. Ale żeby tego typu przedsięwzięcie mogło
przetrwać 20 lat, to wymagało ogromnej pracy całej rzeszy
oddanych OWE osób. Będę mówiła
chciałabym

natomiast

o tym później. Na początku

podkreślić,

że

dzisiejszy

temat

-

inwestowanie w kapitał ludzki, to w zasadzie temat podsumowujący dorobek OWE, bo przecież Olimpiada to właśnie inwestowanie w kapitał ludzki. Ministerstwo Edukacji pomagając nam w
organizowaniu tej Olimpiady

i wspierając ją finansowo inwe-

stowało w kapitał ludzki. Inwestycje te zaowocowały

nie

tylko ogromną liczbę uczestników i laureatów OWE, ale przede
wszystkim przyczyniły się do
micznej. Nawet

jeśli

popularyzowania wiedzy ekono-

uczestnik OWE

nie zdobył nagrody, to

przecież musiał się zapoznać z problematyką ekonomiczną,

że

tak powiem, „zaraził się” problematyką ekonomiczną i to już
można traktować jako sukces. Dlatego też na wstępie skladam
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moje wyrazy podziwu i gratulacje wszystkim tym, którzy pracowali przy OWE. O szczegółach będziemy jeszcze mówić. Chciałam
serdecznie powitać naszych specjalnych

gości, a przy tym

zwrócić uwagę, że nasza konferencja odbywa się pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej i pod patronatem Pani Minister Małgorzaty Hall, co też ma

symboliczne. Zaszczycili nas

szacowni Goście z Kancelarii Pana Prezydenta. Witam serdecznie pana Pawła Wypycha, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Witam pana prof. Zbigniewa Marciniaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Obydwaj wymienieni

Panowie zastrzegali, że nie są ekonomistami, ale to

tylko

dowód,

że

w

żyjemy

czasach

interdyscyplinarności.

Interdyscyplinarność to rozwijający się

kierunek i trend w

ekonomii. Rzeczywistość, w tym życie gospodarcze współcześnie
się

tak komplikuje i przyspiesza, że coraz mniej owocne sa

rozważania

ukierunkowane

Interdyscyplinarność

na

jedną

wyłącznie

dyscyplinę.

jest zatem bardzo pożądana. Dlatego nas

bardzo cieszy, zwłaszcza jeżeli słyszymy, że gościmy Pana
ministra
bowiem

Marciniaka,

który

jest

matematykiem.

Ekonomia

w dużym stopniu bazuje na matematyce. Chciałam powi-

tać bardzo serdecznie pana prof. Zdzisława Sadowskiego, który
jest prezesem honorowym PTE. Proszę Państwa
Pani prof.

nie ma z

nami

Stanisławy Borkowskiej. Niestety choruje, była w

szpitalu, jest już w tej chwili w domu, ale nie mogła do nas
przybyć. Wysłaliśmy
sor,

materiały konferencyjne do Pani Profe-

w tym jubileuszowy album. Chciałabym Ją

serdecznie

pozdrowić i

w tym miejscu

życzyć zdrowia.

Chciałam powitać panią Izabelę Kozłowską, zastępcę dyrektora
kadr Narodowego Banku Polskiego.
Narodowym

Bankiem

Polskim,

który

PTE

od lat współpracuje Z
zawsze

nas

wspierał

w
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przedsiębiorstwach edukacyjnych. Bardzo dziękujemy, bardzo to
cenimy i bardzo na to liczymy. Chciałam powitać wszystkie
osoby

odznaczone

medalem,

odznaczeniami

chwilę podamy o tym informację), w tym

państwowymi

(za

osoby odznaczone

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, osoby odznaczone Złotą
Odznaką PTE z Wieńcem i osoby odznaczone złotą Odznaką Honorową PTE. Chciałam powitać członków Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i przewodniczących komitetów okręgowych oraz wszystkich członków jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wszyscy Państwo przez minione 20 lat ciężko pracowali i to w dodatku społecznie. Witam serdecznie sponsorów
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Bez sponsorów nie moglibyśmy
nagradzać uczestników OWE, laureatów. Witam wszystkich autorów referatów, którzy dzisiaj występują i

będą mówić właśnie

na temat inwestowania w kapitał ludzki. I oczywiście, może
powinnam to zrobić na początku, witam wszystkich zwycięzców i
laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, witam przedstawicieli władz PTE i wszystkich Państwa. Chciałam powitać pana
przybyłego właśnie pana ministra Dariusza Bogdana, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy z przybycie.

Proszę panu premierowi

Pawlakowi podziękować z przychylność dla

PTE. Byliśmy bowiem

zaszczyceni na VIII Kongresie Ekonomistów

osobistą obecno-

ścią pana premiera Pawlaka i widzę, że możemy ciągle liczyć
na to, że ekonomia znajduje uznanie w

rządzie, w ty w repre-

zentowanym tu Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Edukacji. Zgodnie z programem, chciałam teraz poprosić o zabranie
głosu pana prof. Zdzisława Sadowskiego, honorowego prezesa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Pan prof. Zdzisław Sadowski
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Pani Profesor, Szanowni Państwo. 20-lecie Olimpiady to jest
bardzo

szczególna

uroczystość,

bardzo

szczególna

okazja.

Trzeba mieć żal do losu, że nie pozwolił wziąć udziału w tej
naszej imprezie pani prof. Borkowskiej, która była duszą i
sercem Olimpiady przez całe te 20 lat. Na początku przewodniczącym Komitetu był prof. ..., ale pani profesor od razu
zaangażowała

się

w

działalność

Olimpiady

i

z

niesłychaną

energią i poświęceniem prowadziła, jeżeli ta Olimpiada funkcjonowała przez całe 20 lat, to mieć za wdzięczność dla pani
profesor Borkowskiej i jej współpracowników. Jubileusz 20lecia skłania do refleksji. Refleksja karze wspomnieć, że
Olimpiadę uruchomiliśmy w czasie kiedy dopiero zależało nam
na tym, żeby zaczynać wprowadzać gospodarkę rynkową do tego
co było jeszcze nie... centralnie zarządzane bądź dopiero
powoli się zmieniało. Ale chcieliśmy to osiągnąć i uważaliśmy,

że

do

tego

celu

potrzebni

nam

są

młodzi

ekonomiści

rozumiejący działanie systemu rynkowego i taka była intencja,
która ... Otóż, to był ... trudno było dokładnie przewidywać
rozwój wypadków, okazało się, że postawienie na ten właśnie
cel było bardzo słuszne i udało nam się uruchomić ten kierunek i bardzo szybko okazało się, jednak że zarówno zmiany w
Polsce jak i zmiany w świecie stają się coraz szybsze, trzeba
wobec tego myśleć o sposobach unowocześniania z roku na rok
tych

działań,

tego

programu,

tych

zamierzeń,

które

były

realizowane. Zmiany w świecie jak wiadomo stawały się niesłychanie

szybkie,

...

tworzącej

się

cywilizacji

...,

która

rzutowała na sposób działania ..., na jej ewolucje, na tworzenie się gospodarki opartej na wiedzy i wobec tego tym
bardziej akcentowała to, o potrzebę inwestowania w kapitał
ludzki. Ja myślę, że oceniając ten cały okres to się ogólnie
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biorąc nam udało to przedsięwzięcie, włącznie z tym procesem
stopniowego unowocześniania się orientacji na coraz to nowe
sposoby ... funkcjonowania gospodarki rynkowej i u nas i na
świecie. Ja miałem przyjemność odbywać coroczne spotkania z
finalistami kolejnych edycji Olimpiady i miałem wobec tego
możność bezpośredniego kumulowania spostrzeżeń co do sposobu
percepcji tej ...., spostrzeżenia były z reguły bardzo pozytywne, a nawet co odnotowywałem ... z wielką przyjemnością z
roku na rok coraz bardziej okazywało się, że młodzież coraz
lepiej chwyta te problemy o których ..., potrafi stawiać
pytania, potrafi nawet atakować ... No więc takie wspomnienia
mnie

ogarniają,

a

dodam

do

tego

...

Oczywiście

z

natury

rzeczy bardzo istotny akcent w problematyce Olimpiady był
kładziony na sposoby szeroko ... przedsiębiorców. ... innowacyjność, to co składa się na czynniki umożliwiające szybki
rozwój gospodarki. Otóż, chciałem tylko zauważyć, że to jest
bardzo kluczowa sprawa, kluczowa problematyka, która prawdopodobnie

będzie

...

Natomiast

trzeba

pamiętać

o

tym,

że

ekonomia ... rachunek ekonomiczny ... to jest bardzo ważny
... Ekonomia zajmuje się również wielkimi procesami przed ...
gospodarki

społecznej,

te

właśnie

odgrywają

coraz

większą

rolę we współczesnym świecie. Kto chce zrozumieć ekonomie nie
może ograniczać ... o tych mikro... związanych z ... kluczowe, przedsiębiorczość jest tym czynnikiem ... który rozwój
stymuluje i posuwa naprzód. Ale ... zdawać sobie sprawę z
tego, jak ten świat się niesłychanie szybko wspina, co wynika
ze współczesnych sposobów działania gospodarki rynkowej. One
niestety wynikają z ... zjawiska niekoniecznie korzystne ...
rozwoju gospodarki, sposobach ..., zjawiska bardzo pozytywne
... wielkich zagrożeń dla ... Na zakończenie chciałbym tylko
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podziękować bardzo serdecznie, przede wszystkim nauczycielom,
bo ich wkład w .... biorących udział w olimpiadach ..., to
zawsze ze świadomością, że oni byli produktami tego wielkiego
zaangażowania nauczycieli ... I nie można zapomnieć o sponsorach, ... Dziękuję bardzo.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Dziękuję panie profesorze. Ja też jeszcze raz przyłączam się
do tych podziękować, czyniąc to in gremio. Wymienianie bowiem
z imienia i nazwiska wszystkich osób, które się przyczyniły
do sukcesu OWE i

jej 20-lecia zajęłoby nam pewnie cały

dzień. Proszą zatem o

przyjecie podziękowań zbiorowych. Na

tle tego co zostało przez Pana Profesora podkreślone,
łam zwrócić uwagę, że mamy żywe

chcia-

dowody jak OWE prowadzi do

sukcesu. Obecnych jest tu wielu laureatów

Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej. Wystarczy powiedzieć, że wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa

Ekonomicznego

i

zarazem

prezesem

Towarzystwa

Ekonomicznego w Krakowie, jest obecny tu z nami Pan doktor, a
właściwie

już

bliski

habilitacji

-

Artur

Polok.

wychowanek OWE. Wymieniam Pana Poloka, ponieważ

To

jest

stanowi żywy

przykład jak od Olimpiady przechodzi się przez kolejne szczeble kariery. Ale takich przykładów jest więcej. Widzę, tu
Pana

Doktora Jacka Tomaszewskiego także laureata OWE, dziś

wybitnego naukowca. Przepraszam, że ze względu na ograniczony
czas, nie mogę wymienić wszystkich.

Osoby te to oczywisty

dowód, że opłacało się w olimpiadę inwestować.

Przykładów

karier jest wiele i to takich karier, z których rzeczywiście
możemy być bardzo

dumni. Proszę państwa, teraz przyszła pora

na wystąpienia naszych gości honorowych. Chciałam poprosić
pana Pawła Wypycha o
Pan Paweł Wypych

zabranie głosu.
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Dobrze,

oczywiście,

postaram

się.

Pani

Prezes,

Szanowni

Państwo. Przyznam się, że znakomite wprowadzenie pana prof.
Sadowskiego pozbawiło mnie co najmniej 90 proc. tych tez,
które chciałem powiedzieć w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej. Myślę, że to co jest bardzo ważne i bardzo istotne, to
że 20 lat to już jest tradycja, że przez te 20 lat cała
rzesza młodych ludzi miała okazję wejść mniej lub bardziej w
problematykę
laureatów,

związaną
osób,

z

które

ekonomią.
związały

Oprócz
swoją

tych

karierę

wszystkich
zawodową,

również ze światem nauki, trzeba pamiętać o tych wszystkich,
którzy dzięki udziałowi w tej olimpiadzie, również w ten czy
inny sposób przyczynili się do podniesienia poziomu swojej
wiedzy, czy podniesienia poziomu ekonomii. 20 lat to jest
bardzo dużo, w związku z powyższym, ja pozwolę sobie państwu
przyznać, że 20 lat temu byłem na pierwszym roku, swoich
pierwszych studiów na Uniwersytecie Warszawskim i tam był
taki przedmiot - Ekonomia polityczna. Myśmy na pierwszych
zajęciach zapytali magistra, kiedy kazał zadać jakieś pytanie,

czym

się

różni

ekonomia

polityczna

od

ekonomii,

on

spojrzał na nas dosyć nieprzychylnym wzrokiem i tak mówiąc
szczerze trochę warknął, tym samym, czym demokracja od demokracji socjalistycznej. W związku z powyższym proszę państwa
myślę, że te 20 lat przemian i rozwoju rynkowego tych wszystkich rzeczy, które zdarzyły się nie tylko w Polsce, ale także
w Europie i na świecie, bo świat staje się coraz bardziej
taką globalną wioską, myślę, że świadczą o jednej prostej
rzeczy, o tym, że państwa działalność, tradycja ponad 200 lat
funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ma przed
sobą równie wielką i świetlaną przyszłość, bo jest to dziedzina, która bardzo mocno musi reagować na wszystkie zmiany,

8
XX-lecie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - 7 marca 2008 r.

nie tylko polityczne, ale także techniczne, informatyczne.
Myślę, że to jest coś co dla nas jako dla kraju średniej
wielkości w Europie jest na pewno rzeczą i wiedzą bardzo
istotną, stąd też chciałbym w imieniu pana prezydenta przekazać wszystkim państwu ogromne słowa uznania, podziękowania,
nadziei na to, że będziecie państwo dalej kontynuowali tak
wspaniałą rzecz jaką jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej i że
przyszłe roczniki młodych ludzi również będą mogły wiązać
swoją przyszłość z tą dziedziną nauki. Dziękuję bardzo.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Dziękuję bardzo. Chciałam teraz poprosić Pana Ministra Zbigniewa Marciniaka o wystąpienie.
Pan Minister Zbigniew Marciniak
Pani Prezes, Szanowni Państwo. Ja jestem przede wszystkim
matematykiem, ale jeszcze coś więcej mnie łączy z tym Towarzystwem niż to, mianowicie mam ... dyplom technika ekonomisty ... Gdybym się urodził kilkanaście lat później, to niewykluczone,

że

wziąłbym

także

udział

w

tej

Olimpiadzie.

Z punktu widzenia Ministerstwa Edukacji, Olimpiady Ekonomiczne jak i pozostałe olimpiady to jest skarb, dlatego że Olimpiada Ekonomiczna w szczególności, ale razem z innymi olimpiadami, zagospodarowuje elitę, rozbudza głębokie zainteresowania pielęgnuje je, po czym eksponuje, poddaje próbie, ale
szlachetnej próbie, sportowej, zachęcając młodych ludzi do
rozważenia kariery naukowej w przyszłości. Sukces olimpijski
to jest coś co każe bardzo poważne wziąć pod uwagę taką drogę
życiową i wielu laureatów taką drogę przyjmuje. Z perspektywy
wyższych uczelni laureaci olimpiad to jest też skarb. Badania
pokazują, że to są ludzie, którzy odnoszą sukces na studiach,
są absolutnie, minimalna liczba przypadków, kiedy to się nie
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potwierdza. Generalnie populacja laureatów olimpiad to jest
znów elita studentów. Z tego punktu widzenia patrząc należy
pielęgnować olimpiady i starać się, żeby im się działo jak
najlepiej. Nie zawsze chyba Ministerstwo Edukacji doceniało
znaczenie tych olimpiad, ja chciałbym zadeklarować, że my
spojrzymy od nowa na te sprawy, marzy nam się, żeby olimpiady
jak pączek w maśle były, nie troszczyły się o sprawy materialne, tylko ogarniały swoim zasięgiem jak najwięcej młodzieży

zainteresowanej

różnymi

dziedzinami

i

głębokim

ich

studiowaniem, także z tego względu, że kształcenie na poziomie średnim stało się u nas autentycznie masowe i wobec tego
sama szkoła swoimi środkami ma ostateczne instrumentarium tej
opieki. Nie wiem, czy sobie państwo zdają sprawę, że w ciągu
ostatnich

lat

nastąpiła

dramatyczna,

ale

bardzo

pozytywna

przemiana demograficzna w Polsce, mianowicie jeszcze jakieś
10 lat temu absolwenci szkół podstawowych dzielili się na dwa
mniej więcej równe strumienie. Połowa do zawodówek, połowa do
matury, dzisiaj 88 proc. rocznika idzie do matury. Wybierają
drogę do edukacji z perspektywą podjęcia studiów, co oczywiście bardzo utrudnia sytuację w szkołach, które prowadzą do
matury, bo muszą zagospodarować dużo bardziej zróżnicowaną
populację, ale też podnosi ważność tych takich instytucji jak
olimpiady, które mogą pomóc szkołom zagospodarować te przyszłe elity. Na koniec cichłabym dołączając się do życzeń i
pozdrowień
dołączyć.

także
Przez

jeszcze
10

lat

z

innej

byłem

perspektywy

te

życzenia

wiceprzewodniczącym

Komitetu

Głównego Olimpiady Matematycznej, najstarszej polskiej olimpiady, w przyszłym roku 60-lecie będzie obchodzić, życząc
państwu, żeby państwo tego pięknego jubileuszu dotrwali, w co
absolutnie nie wątpię. Dziękuję serdecznie.
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Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Dziękuję bardzo panie ministrze za te piękne słowa. Poproszę
teraz pana ministra Dariusza Bogdana o zabranie glosu.
Pan Minister Dariusz Bogdan
szanowni

państwo.

kierunkiem

Zgodnie

działania

z

jest

założeniami

odnowiona

rządu

podstawą

strategia

i

lizbońska,

która wyznacza przejście do gospodarki opartej na wiedzy.
Obecnie trwały rozwój może gwarantować ... przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach. Nie budzi niczyich
wątpliwości, że w obu obszarach transformacja wymaga inwestycji w kapitał ludzki. W ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka, będą realizowane osie priorytetowe, które
wspierają rozwój. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
kapitał dla innowacji, inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, budowa i rozwój przedsiębiorstwa informacyjnego. Budowa
gospodarki,

to

z

pewnością

poważne

wyzwanie

dla

Polski,

musimy mu jednak sprostać i to w najbliższej perspektywie.
Uzyskiwane

przez

Polskę

członkostwo

w

Unii

Europejskiej

otwiera nowe szanse dla rozwoju gospodarki opartej o wiedzę.
Jednak transfer wiedzy nie dokona się automatycznie, bo teren
wzrostu

produktywności

i

zatrudniania

ich

wzrostu

gospo-

darczego są innowacje. Okres do 2013 r. musi zostać wykorzystany na dokonanie transformacji, świadomości społecznej, a w
szczególności przedsiębiorców w wyniku której innowacje będą
postrzegane

jako

najważniejsza

szansa

w

rynkach,

szansa

rozwojowa Polski i podstawa budowania przewagi konkurencyjnej
na

rynkach

lokalnych

i

międzynarodowych.

Niezbędne

jest

jednak zaakceptowanie tezy, że innowacje w kapitał ludzki to
dobrze ulokowane środki, które zwrócą się z nawiązką. Musimy
o tym pamiętać zarówno w kontekście inwestowania w potencjał
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intelektualny już na starcie dla osób wchodzących na rynek
pracy,

jak

również

doskonalenie

lub

kształcenie

zmianę

ustawiczne

kwalifikacji.

mające

Bardzo

na

celu

serdecznie

dziękuję.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Bardzo dziękuję. Chciałam teraz prosić Panią dyrektor Izabelę
Kozłowską z NBP o

zabranie głosu.

Pani dyrektor Izabela Kozłowska
Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogę

być

tutaj.

gdańskiego

Jestem

Centrum

szczególnie

zajęcia

wprawdzie

Ekonomicznego
z

prof.

ekonomistką,

i

bardzo

Edmundem

miło

wychowanką
wspominam,

Pietrzakiem,

który

niestety od nas odszedł, ale tym niemniej cieszę się, że ta
wiedza

ekonomiczna,

o

czym

pani

profesor

wspominała

jest

takim multi i interdyscyplinarna, że właśnie wykorzystują się
ją w tak wielu miejscach. Tym bardziej należy takie olimpiady
utrzymywać, bo młodzież, która się kształci, która zdobywa
tak wielkie laury, potem naprawdę znajdzie miejsce w wielu
miejscach, nie tylko ekonomiczne, ale matematyczne, bo drogi
ludzkie są absolutnie różne, a my jako Narodowy Bank Polski
uczymy się od takich starszych, doskonałych kolegów, którzy
uczą młodzież od wielu lat i też staramy się swoimi programami namówić ich do tego, żeby się trochę ekonomią przejąć i
trochę się jej bardziej nauczyć. Jednakże nie wątpię, że
tylko doświadczenie tych, którzy robią to już od wielu lat
może pomóc takim młodym uczącym organizacjom jest Narodowy
Bank

Polski

instytucji,

m.in.

Jak

prywatnych

wiele
czy

innych

jednostek

publicznych,

które

badawczych,
starają

się

zwiększyć wiedzę na każdy temat, także ekonomiczny w naszym
kraju i nie wątpię, że tego efekty będziemy odczuwać, że to
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już widzimy w testach dla szóstoklasistów, gdzie te cząstki
ekonomiczne już się pojawiają, typu przeczytaj wykres, odczytaj poprawne dane i że przestaniemy mieć problemy z liczeniem
VAT-u i wypisywaniem PIT-ów, bo to też jest codzienna taka
ekonomiczna, zarządzająca działka naszego życia. Więc życzę
państwu bardzo długich lat, wielkich sukcesów i może jeszcze
większej współpracy, którą może nam się uda nawiązać.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Pani Dyrektor bardzo dziękuję. Proszę przekazać panu prezesowi

NBP , Panu Sławomirowi Skrzypkowi serdeczne

nia za wspieranie OWE. Czynił to także
Pan

podziękowa-

poprzedni prezes NBP

Profesor Leszek Balcerowicz. jak i obecny prezes zawsze

wspierali

Olimpiadę.

Narodowy

Bank

Polski

zawsze

wspierał

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Dziękujemy i prosimy o wsparcie

dla

strony

kolejnych

edycji.

Mieliśmy

innych instytucji, które

to

wsparcie

także

ze

na dzisiejszej konferencji

są reprezentowane, tj. ze strony

Ministerstwa Edukacji i

Ministerstwa Gospodarki oraz Kancelaria Prezydenta.Czuliśmy
to wsparcie i dziękujemy za nie. Proszę państwa, teraz nastąpi uroczysta ceremonia wręczenia odznaczeń i chciałam poprosić

panią

Prezydenta

Małgorzatę

Lesisz,

Rzeczypospolitej

przedstawicielkę

Polskiej

o

Kancelarii

poprowadzenie

tej

uroczystości. Proszę bardzo.
Pani Małgorzata Lesisz
Szanowni państwo, dostojni goście. Mam zaszczyt poinformować,
że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński uhonorował zasłużonych działaczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zaangażowanych w działalności na rzecz popularyzowania i
organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Uroczystego wręczenia orderu i odznaczeń w imieniu prezydenta Rzeczypospoli-
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tej

Polskiej

dokona

doradca

prezydenta

pan

Paweł

Wypych.

Zapraszam pana doradcę. Proszę państwa o powstanie. Szanowni
państwo. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi
w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy ekonomicznej,
odznaczony

został

Krzyżem

Kawalerskim

Orderu

Odrodzenia

Polski pan Zdzisław Wasilewski. Za zasługi w działalności na
rzecz upowszechniania wiedzy ekonomicznej odznaczeni zostali
Złotym

Krzyżem

Zasługi

pani

Elżbieta

Skrzypek.

Srebrnym

Krzyżem Zasługi pani Jadwiga Jachimowicz, pani Helena Mazurek, pani Anna Smoleńska, pan Tadeusz Smuga. Brązowym Krzyżem
Zasługi pan Artur Polok. Dziękuję państwu i proszę o zajęcie
miejsc. Proszę o zabranie głosu pana doradcę Pawła Wypcha.
Pan Paweł Wypych
Szanowni Państwo! Ja chciałbym tylko w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego przekazać
wszystkim

osobom

szacunku,

a

także

dzisiaj
życzeń

odznaczonym
w

rozwoju

wyrazy

najgłębszego

zawodowym,

ale

także

wsparcia i spokoju w życiu rodzinnym, bo bez tego ta kariera
zawodowa, o czym wszyscy państwo tu na sali obecni doskonale
wiedzą, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu osób odznaczonych –
Panią Profesor

Elżbietę Skrzypek z UMCS

w Lublinie.

Pani Elżbieta Skrzypek
...

szanowni

państwo.

Chcemy

w

imieniu

nas

odznaczonych

serdecznie podziękować za dostrzeżenie wkładu naszej pracy na
rzecz naszej młodzieży, która powiększa i powiększała rzesze
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młodych

ekonomistów,

myślę

z

czasem

ekonomistów

wybitnych

także. Nasza praca nie odbyłaby się bez pomocy rzeszy nauczycieli, którzy przygotowali młodzież do tego, żeby zasłużyła
na to, by otrzymać indeks, by stać się bardzo często studentami renomowanych uczelni ekonomicznych w kraju. Chciałabym
także bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom komitetów,

bo

to

nie

tylko

praca

przewodniczących

komitetów

regionalnych w terenie, ale to także praca wszystkich, którzy
po pierwsze, przygotowywali Olimpiadę. Po drugie, sprawdzali
prace, a więc to jest ogromna praca jury, która składa się
również na ten sukces. Chciałabym także powiedzieć, że nie
byłoby tych naszych wyróżnień, gdyby nie bohaterowie tego
wydarzenia wielkiego, wydarzenia, które już ma 20 lat, mianowicie nasi uczniowie. Uczniowie, którzy pomimo wielu obowiązków decydują się na to, żeby zdobyć wiedzę i udowodnić, że
zasługują na miano już tych młodych, wybitnych ekonomistów.
Myślę, że w imieniu nas wszystkich mogę powiedzieć, że to
dzisiejsze nasze święto bardzo mocno zobowiązuje nas wszystkich, bo jest to wyróżnienie, zobowiązuje nas do jeszcze
większej pracy, do większego wysiłku, do tego, by to wielkie
wydarzenie, któremu na imię Olimpiada trwało, by nie tylko
następne 10, czy 20 lat, jeszcze mogło służyć społeczności
młodzieży

naszej,

a

także

społeczności

akademickiej,

bo

stamtąd rzeczywiście pochodzą ci, którzy później w życiu, w
polityce sprawdzają się. Chińczycy mówią w ten sposób, że
jeżeli

chce

gospodarka,

chce

państwo

mieć

szybko

efekty,

niech sadzi ryż. Jak chce mieć jeszcze trochę później, niech
sadzi jabłonie, ale jeśli chce mieć efekty na pokolenia,
niech inwestuje w kapitał ludzki. Proszę państwa, przyszło
nam

żyć

w

warunkach

szczególnych,

w

warunkach

gospodarki
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opartej na wiedzy, społeczeństwa wiedzy, kapitału intelektualnego, dziś wiedza i wiedza jako ważny element kapitału
ludzkiego przesądza o sukcesie rynkowym firmy. My dzisiaj na
konferencji będziemy mówić o kapitale ludzkim i myślę, że to
czym ja zajmuję się przez długi okres już mojego życie, to
nie tylko zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, ale
jakością, myślę, że wszelka jakość pochodzi od jakości ludzi
i my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni na sali i my
te osoby, które zostały dzisiaj w jakiś sposób szczególny
wyróżnione, są zobowiązane do tego, by jakość traktować jako
szansę sukcesu nie tylko XXI w. ale zawsze. A ponieważ wszelka jakość pochodzi od jakości ludzi w imieniu wyróżnionych
mogę powiedzieć, że składamy tutaj zobowiązanie, że o tę
jakość,

jako

to

co

można

poprawić,

a

przede

wszystkim

w

odniesieniu do naszej wspaniałej młodzieży dbać będziemy.
Pani Małgorzata Lesisz
Dziękuję bardzo. Na tym kończymy uroczystość wręczenia odznaczeń .
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Pani

prof.

Elżbieta

Skrzypek

z

Uniwersytetu

Marii

Curie

Skłodowskiej bardzo wyraziście podkreśliła, że wiedza staje
się uniwersalnym substytutem i to tym bardziej nadaje splendoru zarówno

dwudziestolatce, jaką jest OWE, jak i naszej

konferencji. Proszę państwa, teraz nastąpi uroczysta ceremonia

wręczenia

poprosić

Pana

Medali

Komisji

Ministra

Edukacji

Zbigniewa

Narodowej.

Marciniaka

o

Chciałam
dokonanie

wręczenia.
Pani Krystyna Łuszczyńska
Pozwolę sobie odczytać nazwiska osób do odznaczeń medalem
Komisji

Edukacji

Narodowej.

Pani

Nadine

Bednarz,

w

miarę
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wywoływania bardzo prosimy o podchodzenie do nas. Pan Andrzej
Bodziachowski, przygotowuje się pani Krystyna Borkowska. Pani
Hanna Celej i pani dr Czesława Fijałkowska. Pani Krystyna
Chała. Przygotowuje się pani Krystyna Perlak. Pani Jadwiga
Pietrzak. Pan Artur Polok. Pani Zofia Sębkowska. Pan Jacek
Tomaszewski.

Pani

Iwona

Wiekiera.

Pani

Sylwia

Wołkowicz-

Jaszczuk.
Pan prof. Zbigniew Marciniak
Serdecznie

gratuluję

wszystkim

odznaczonym

w

imieniu

pani

minister Katarzyny Hall. Pozdrawiam wszystkich zebranych w
imieniu pani minister, która objęła patronatem tę uroczystość. Serdecznie gratulujemy.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Dziękuję panie ministrze. Dziękujemy bardzo. Gratuluję serdecznie wszystkim Odznaczonym. Proszę Państwa, teraz nastąpi
bardzo ważny, uroczysty moment, uroczysta ceremonia

kolejny

wręczenia Złotej Odznaki Honorowej PTE z Wieńcem. Chciałam
prosić pana Zdzisława Sadowskiego, prezesa honorowego PTE

o

dokonanie wręczenia odznaczeń.
Pan prof. Zdzisław Sadowski
Proszę panią Jadwigę Trześniowską. Ja chciałbym powiedzieć,
że

serdecznie

gratulują

pani

Jadwidze

Trześniowskiej

tego

wyróżnienia, myślę, że rzadko się zdarza, żeby tak było ono
zasłużone. Pani Jadwiga Trześniowska była duszą ...
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Proszę

Państwa.

Jeszcze

jeden

uroczysty

moment.

Chciałam

poprosić Pana prof. Zdzisława Sadowskiego o wręczenie Złotej
Odznaki Honorowej PTE. Przypominam, tamta była Odznaką
Wieńcem.

z
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Pani Krystyna Łuszczyńska
Pan Jacek Brdulak. pan Piotr Szeliga w gotowości. Pani Elżbieta Skrzypek. Pani Krystyna Romaniuk. Pani Barbara Kuc. Pan
Zbigniew Formicki. Pan Jerzy Kitowski. Pani Ewa Dudek.
Pan prof. Zdzisław Sadowski
To ja swój obowiązek spełniłem, przyjemny bardzo obowiązek.
Gratuluję wszystkim koleżankom i kolegom.
Pani prof. Elżbieta Mączyńska
Proszę Państwa. Bardzo dziękuję, bardzo wszystkim odznaczonym
serdecznie gratuluję. Na tym pierwsza część naszej konferencji, uroczysta część jubileuszowa się kończy. Chciałam zapytać, czy może ktoś z odznaczonych chciałby zabrać głos. Jeśli
nie,

to

wobec

tego

bardzo

wszystkim

serdecznie

dziękuję.

Dziękują naszym honorowym gościom i chciałam Państwa zaprosić
na przerwę do sali obok.

