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Drodzy Czytelnicy, 

 

bieżący numer Biuletynu to ostatnie wydanie 
przed wakacjami. Przeglądając treść, zorientują się 
Państwo, że mimo okresu letniego wiele się w naszym 
środowisku dzieje. Przygotowywane są konferencje, 
publikacje, trwa bieżąca działalność organizacyjna. 
Cieszymy się, że możemy o tym wszystkim dla Państwa 
pisać.  

Życząc miłej i wciągającej lektury, życzymy też 
Państwu dobrego wakacyjnego wypoczynku, mnóstwo 
słońca i relaksu.  

 

W 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego   

 

Maria Mach-Król 

Redaktor naczelny 

 

Biuletyn 
 Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 
NR 2 (45) Czerwiec 2012 

 

Zaproszenie do współpracy 

Wszystkich członków i sympatyków NTIE 
zapraszamy do współredakcji Biuletynu. 

Teksty w wersji elektronicznej można 
nadsyłać  na adres e-mailowy: 

maria.mach-krol@ue.katowice.pl 

 

Następne wydanie Biuletynu  
 

w październiku 2012 

 

W tym numerze polecamy: 

Artykuł prof. dr hab. Bogdana 
Stefanowicza  pt. „Pewne refleksje 
w sprawie mądrości”  str. 18 
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Aktualności NTIE 

 

X Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE  

X Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE odbędzie się 15-17 października 2012 r. w Ośrodku 

Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Szczyrku. 

Ramowy Program Konferencji Naukowo Dydaktycznej NTIE  
połączonej z Konferencją SWO/CSS 

15 października 2012 (poniedziałek)  

15.00 – 16.00 Obiad  

16.00 –18.30 
Konsorcjum doktoranckie 
moderowane przez promotorów 
pomocniczych  

Posiedzenie Zarządu NTIE  

19.00 – 19.30 Kolacja  

19.30 – 22.00  
Konsorcjum doktoranckie  "przy kominku"  z udziałem kadry 
profesorskiej 

16 października 2012 ( wtorek )  

08.00 – 09.00 Śniadanie 

09.00 – 10.00  Rejestracja 

10.00 – 11.30 

Uroczyste otwarcie Konferencji przez Prezesa NTIE 
prof. J. Gołuchowskiego 

Inauguracyjne wystąpienia Władz Uniwersytetu Ekonomicznego  

Wykład zaproszonego przedstawiciela nauki 

11.30 – 12.00 Przerwa  

12.00 – 13.30 
Dyskusja panelowa nt. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina 
naukowa 

13.30 – 15.00  Obiad  

15.00 – 16.30 Creativity Support Systems   
SWO- Badania naukowe 
w informatyce 

16.30 –17.00  Przerwa 

17.00 – 18.30 
Zjazd katedr i dyskusja panelowa nt. Rola informatyki ekonomicznej 
w środowisku akademickim i w praktyce gospodarczej 

19.00 – 19.30  Wręczenie nagród Konkursu Prac Dyplomowych 

19.30  Uroczysta kolacja 
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17 października 2012 ( środa)  

08.00 -  09.00 Śniadanie 

09.00 - 10.30  Dysertatywność w informatyce - porównania międzynarodowe   

10.30 – 11.00 Przerwa  

11.00 -   12.30 Prezentacje firm informatycznych: BPSC, Omnis  

12.30 –  14.00 Obiad  

14.00 -  15.30  
SWO - Badania naukowe 
w informatyce   

Creativity Support Systems  

16.30 -  17.00  Przerwa 

17.00 – 18.30 Creativity Support Systems   
SWO - Badania naukowe 
w informatyce   

19.00  Kolacja  

 

X Konferencja Naukowo-Dydaktyczna NTIE połączona jest ze Zjazdem Katedr, Konsorcjum 

Doktoranckim i XXVII KONFERENCJĄ NAUKOWĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI 

SWO'2012 CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS CSS'2012  

Szczegółowe informacje na stronach: 

http://www.ntie.org.pl 

http://web.ue.katowice.pl/swo2012/ 

Dodatkowe informacje: ntie@ue.katowice.pl ,  swo2012@ue.katowice.pl 

Uprzejmie prosimy Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji Naukowo-

Dydaktycznej, Zjeździe Katedr i Konsorcjum Doktoranckim o rejestrację na stronie internetowej 

http://web.ue.katowice.pl/swo2012/zgloszenie_pl.html 

Koszt udziału w X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej NTIE (bez referatu, tylko noclegi 

i wyżywienie) 550zł  

Koszty udziału (wyżywienie) w Konsorcjum Doktoranckim  w dn. 15 X 2012 - 60 zł  

 

Do Zobaczenia  na: 

 Konsorcjum Doktoranckim (15.X),  

 Zjeździe Katedr (16.X),  

 wręczeniu nagród Konkursu Prac Dyplomowych (16.X)  

 podczas Dyskusji Panelowej X Konferencji Naukowo-Dydaktycznej (16-17. X). 

 

http://www.ntie.org.pl/
http://web.ue.katowice.pl/swo2012/
http://web.ue.katowice.pl/swo2012/zgloszenie_pl.html
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Fotorelacja z posiedzenia Zarządu NTIE   

w dniu 27 stycznia 2012 roku 

 

 



  

Współpraca międzynarodowa jednostek 

Internet Communication Management, 
International Week  

 

 

Celem opracowania była publikacja dyskusji 

zainicjowanej podczas  Erasmus Programme 

Teaching Staff Exchange International Week 

"Internet Communication Management"  

na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Katowicach w 2011 r.  

 

Monografia jest produktem wirtualnej 

społeczności wykładowców akademickich 

związanych z wydarzeniem International 

Week, pochodzących z różnych  krajów tj. 

Niemcy, Włochy, Tajwan, Francja, Turcja, 

Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Republika 

Czeska, Rumunia.  

 

Redakcja:  

Wojciech Dyduch, 

Małgorzata Pańkowska 

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach   

 

Rok wydania: 2012 

Format: 16,5x24 cm 

Liczba stron:192 

język publikacji: angielski  

ISBN:978-83-7246-776-8 
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 Jubileusz 

15 lat Konferencji Naukowej  
z cyklu Problemy Społeczeństwa Informacyjnego  
na Uniwersytecie Szczecińskim  

 

W tym roku odbyła się 15-ta 

jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu 

Problemy Społeczeństwa Informacyjnego 

organizowana przez Katedrę Społeczeństwa 

Informacyjnego Instytutu Informatyki 

w Zarządzaniu Wydziału Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Kierownikiem katedry jest 

pani prof. Agnieszka Szewczyk, a jej obecny 

skład to: dr Ewa Krok, dr Marek Mazur, 

dr Michał Nowakowski, dr Zbigniew 

Stempnakowski, dr Grzegorz Wojarnik oraz 

mgr Anna Gontarek-Janicka. 

 

Każdy jubileusz to okazja do refleksji 

nad czasem, jego trwaniem i przemijaniem. 

Czy 15 lat to dużo czy mało? W historii 

dziejów ludzkich społeczeństw – to 

stosunkowo bardzo, bardzo niewiele. Ale 

z drugiej strony postęp technologii, ciągłe 

jakościowe zmiany wynikające z niego 

i szalone tempo życia dają podstawy do 

stwierdzenia, że 15 lat to okres długi 

i niezmiernie ważny. Z przyjemnością 

prezentujemy przegląd piętnastu 

konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa 

Informacyjnego odbywających się w latach 

1998 – 2012.  

 

I konferencja PSGI: Kultura Informatyczna w Społeczeństwie Globalnej Informacji, 
Szczecin 1998 

Dnia 23 września 1998 r. w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 

odbyła się I Krajowa Konferencja z cyklu: „Problemy Społeczeństwa 

Globalnej Informacji”. Organizatorami byli: Zakład Systemów Globalnej 

Informacji Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoła 

Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Tematem konferencji była 

"Kultura informatyczna w społeczeństwie globalnej informacji". 
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Problematyka wykładów obejmowała następujące grupy tematyczne: 

 informatyk w społeczeństwie informacyjnym, 

 etyka i moralność informatyczna, 

 przestępczość komputerowa, 

 ochrona danych i programów, 

 ergonomia pracy z komputerem, 

 zarządzanie informacją. 

II konferencja PSGI: Świadomość informatyczna społeczeństwa, Szczecin 1999 

Dnia 09 czerwca 1999 r. w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 

odbyła się II Krajowa Konferencja z cyklu: „Problemy Społeczeństwa 

Globalnej Informacji”. Organizatorami był Zakład Systemów Globalnej 

Informacji Instytutu Informatyki w Zarządzaniu oraz Katedra 

Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Komisja Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk -oddział w Gdańsku i Polskie Towarzystwo 

Informatyczne. Tym razem tematem konferencji była "Świadomość 

informatyczna społeczeństwa". Problematyka wykładów obejmowała następujące grupy 

tematyczne: 

 przemiany społeczne spowodowane informatyzacją: pozytywne i negatywne, 

 ustawiczne kształcenie - edukacja informatyczna społeczeństwa, analfabetyzm 

komputerowy, nauczanie informatyki w szkołach, inne formy podnoszenia wiedzy 

informatycznej, kształcenie kadr informatycznych, 

 kadry informatyczne wyznacznikiem podnoszenia świadomości informatycznej 

w społeczeństwie, etyka zawodowa informatyka, kwalifikacje zawodowe, 

specjalności i uprawnienia informatyków, 

 rola mediów w podnoszeniu świadomości informatycznej społeczeństwa, 

popularyzacja informatyki, 

 powszechny dostęp do informacji - aspekty pozytywne i zagrożenia, 

 społeczny odbiór informatyki. 
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III konferencja PSGI: Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób 
specjalnej troski, Szczecin 2000 

Dnia 07 czerwca 2000 r. w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64 odbyła 

się III Konferencja z cyklu: „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”. 

Organizatorami był Zakład Systemów Globalnej Informacji Instytutu 

Informatyki w Zarządzaniu oraz Katedra Organizacji i Zarządzania na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Komisja Informatyki Polskiej Akademii Nauk -oddział w Gdańsku, Polskie 

Towarzystwo Informatyczne i Urząd Miejski w Szczecinie. Tym razem tematem konferencji było 

"Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski". Problematyka wykładów 

obejmowała następujące grupy tematyczne: 

 Stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

 Powszechny dostęp do informacji - aspekty pozytywne i zagrożenia, 

 Przemiany społeczne spowodowane informatyzacją - pozytywne i negatywne, 

 Specyfikacja potrzeb informacyjnych ludzi specjalnej troski, 

 Dostęp do informacji dla osób niepełnosprawnych, 

 Wsparcie sprzętowe i programowe dla osób specjalnej troski - producenci, 

dystrybucja, potrzeby, 

 Niepełnosprawne dzieci i młodzież w społeczeństwie informacyjnym, 

 Osoby specjalnej troski w zawodzie informatyka - doświadczenia, szanse, bariery, 

kształcenie, 

 Internet a osoby specjalnej troski. 

IV konferencja PSGI: Ekonomiczne aspekty globalizacji informacji, Szczecin 2001 

Dnia 6. czerwca 2001 r. w Szczecinie w budynku Fundacji na Rzecz 

Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się czwarta już konferencja z cyklu 

„Problemy społeczeństwa globalnej informacji”. Organizatorem 

konferencji był Zakład Systemów Globalnej Informacji w Instytucie 

Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcja Problemów 

Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. 

Tematem konferencji były ekonomiczne aspekty globalizacji informacji. 
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Tematyka konferencji obejmowała następujące grupy zagadnień:  

 Globalizacja a bezpieczeństwo biznesu, 

 Zarządzanie informacją w e-biznesie, 

 Ekonomika globalizacji informacji w poszczególnych dziedzinach gospodarki, 

administracji państwowej, przemyśle, komunikacji i rolnictwie, 

 Ekonomiczne aspekty koncepcji e-Europe, 

 Rola Internetu w globalizacji gospodarki, 

 E-business, e-commerce, e-gospodarka, 

 Rozwój sektora informacyjnego w gospodarce jako wyznacznik poziomu 

społeczeństwa informacyjnego, 

 Strony WWW - tani marketing, 

 Bankowość elektroniczna - czynnik rozwojowy czy recesyjny gospodarki. 

V konferencja PSGI: Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?, Szczecin 2002 

Konferencja zorganizowana została w dniu 5 czerwca 2002 roku 

w salach Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, pod tytułem: 

"Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?". 

Współorganizatorami byli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy 

w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w osobach swych 

szefów. Organizatorem konferencji był Zakład Systemów Globalnej 

Informacji w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcja 

Problemów Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie 

Informatycznym. Tematyka konferencji obejmowała następujące grupy zagadnień:  

 Istota telepracy, 

 Uwarunkowania techniczne, programowe, organizacyjne, ekonomiczne, prawne, 

społeczne telepracy w środowisku tradycyjnym i wirtualnym, 

 Doświadczenia w telepracy: korzyści dla społeczeństwa, pracownika, pracodawcy, 

zagrożenia, 

 Bezrobocie – analiza zjawiska, 

 Nauka na odległość jako możliwość przekształceń zawodowych, 

 Oferta telepracy na rynku – czy dla każdego? 
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VI konferencja PSGI: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, 
Międzyzdroje 2003 

29-30 maja 2003 r. odbyła się kolejna konferencja z cyklu: Problemy 

Społeczeństwa Globalnej Informacji. Konferencja miała miejsce 

w Międzyzdrojach, a zorganizowana została pod tytułem: Wiedza - 

światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Organizatorem 

konferencji był Zakład Systemów Globalnej Informacji w Instytucie 

Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcja Problemów 

Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. 

Tematyka konferencji obejmowała następujące grupy zagadnień: 

 Istota wiedzy, 

 Zarządzanie przemianami w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy - aspekty 

polityczne, administracyjne, prawne, jednostkowe i rodzinne, społeczne 

i ekonomiczne, 

 Kultura dzielenia się wiedzą, 

 Etyka wiedzy, 

 Usprawnienia procesów wytwarzania, przekazywania i wykorzystania wiedzy, 

 Metody pozyskiwania wiedzy i jej przechowywania - ekstrakcja i walidacja wiedzy, 

hurtownie danych, Business Inteligence, 

 Drążenie danych i metody indukcyjne, 

 Dynamika dostępu do wiedzy, 

 Pomiar wiedzy, 

 Wizualizacja wiedzy, 

 Techniki wiedzy - inteligentne interfejsy, inteligentne otoczenie, 

 Zarządzanie wiedzą. 

VII konferencja PSGI: Informacja - dobra lub zła nowina, Międzyzdroje 2004 

W dniach 27-28 czerwca 2004 roku w Międzyzdrojach odbyła się VII 

Konferencja z cyklu "Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji" pt.: 

"Informacja - dobra lub zła nowina". Organizatorem konferencji był Zakład 

Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu 

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy współudziale Sekcji Problemów Społeczeństwa 

Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.  
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Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: 

 Procesy informacyjne, 

 Systemowe ujęcie informacji, 

 Cechy informacji, pseudoinformacja, 

 Mierzenie i koszt informacji, 

 Przesyt i asymetria informacji, 

 Konflikt a stres informacyjny, 

 Szum a ład informacyjny, 

 Kultura informacji, 

 Odpowiedzialność za informację, 

 Przekłamania i zagrożenia informacji, 

 Etyczny wymiar informacji, 

 Ekonomika informacji, 

 Dobra i usługi informacyjne – informacja jako towar, 

 Informacja a władza, 

 Informacja biznesowa, 

 Informacja a współczesne zagrożenia (bezrobocie, ubóstwo). 

VIII konferencja PSGI: Komputer - przyjaciel czy wróg?, Międzyzdroje 2005 

W dniach 12-13 maja 2005 r. odbyła się konferencja naukowa z cyklu 

„Problemy społeczeństwa globalnej informacji”. Obrady miały miejsce 

w popularnym morskim kurorcie w Międzyzdrojach. Organizatorem 

konferencji był Zakład Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie 

Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Sekcji 

Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji przy Polskim 

Towarzystwie Informatycznym.  

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia: 

 Wsparcie informatyczne różnych obszarów życia w ujęciu indywidualnym 

i społecznym, 

 Komputer - uwolnienie od monotonnych prac i straty czasu? 

 Informatyzacja a bezrobocie, 

 Sztuczna inteligencja - zamiast człowieka? 

 Pozytywne i negatywne aspekty Internetu, 

 Oblicza gier komputerowych, 
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 Uzależnienie od komputera, 

 Ergonomia pracy z komputerem, 

 Przestępstwa komputerowe - nieodłącznym zjawiskiem w społeczeństwie 

informacyjnym, 

 Technologie multimedialne - nowe aspekty wizualno - emocjonalnej komunikacji. 

 

IX konferencja PSGI: Dydaktyka Informatyki i Informatyka w Dydaktyce, 

Międzyzdroje 2006 

W dniach 1-2 czerwca 2006 r odbyła się IX konferencja naukowa z cyklu PSI 

2006: Dydaktyka Informatyki i Informatyka w Dydaktyce, pod patronatem 

Prezydenta Miasta Szczecina. Obrady miały miejsce w Międzyzdrojach, 

w Hotelu Merlin/Rybak. Organizatorem konferencji był Zakład 

Społeczeństwa Informacyjnego w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu 

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy współudziale Instytutu Informatyki Ekonomicznej, 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 

Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Sekcji Problemów Społeczeństwa 

Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Tematyka konferencji 

obejmowała następujące zagadnienia: 

 Nauczanie informatyki – przegląd doświadczeń,  

 Wsparcie informatyczne w nauczaniu różnych przedmiotów, 

 Możliwości zastosowania Internetu w edukacji,  

 E-learning – czy komputer zastąpi nauczyciela,  

 Techniki multimedialne w dydaktyce,  

 Nauka przez zabawę i rozrywkę przy pomocy komputera,  

 Komputer a nauczanie osób niepełnosprawnych,  

 Blaski i cienie komputerowej edukacji,  

 Komputer jako narzędzie zarządzania szkołą,  

 Programy i specjalności w obszarze informatyki ekonomicznej, 

 Wspieranie edukacji zawodowej nauczycieli informatyki. 
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X konferencja PSI: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Międzyzdroje 2007 

X jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu PSI 

„Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” odbyła się w 

Międzyzdrojach, w dniach 16-18 maja 2007 r. w Hotelu 

Merlin/Rybak. Organizatorami Konferencji byli: Zakład 

Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Informatyki 

w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania US, Instytut Informatyki Ekonomicznej, 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Urząd Miasta w Szczecinie, Kuratorium Oświaty 

w Szczecinie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Sekcja Problemów 

Społeczeństwa Globalnej Informacji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.  

Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary: 

 Społeczeństwo Informacyjne – utopia czy rzeczywistość?, 

 Systemy Informacyjne we współczesnym zarządzaniu, 

 E-administracja samorządowa, 

 Doradztwo i doskonalenie nauczycieli w zakresie technologii komputerowych. 

XI konferencja PSI: Fenomen Internetu, Szczecin 2008 

XI konferencja naukowa z cyklu PSI: „Fenomen 

Internetu” odbyła się w Szczecinie w dniach 22-

25 kwietnia 2008 r. w Zamku Książąt Pomorskich. 

Organizatorami Konferencji byli: Gmina Miasto 

Szczecin, Zakład Społeczeństwa Informacyjnego 

WNEiZ US, Niezależne Zrzeszenie Studentów 

w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, 

Centrum Doradztwa i Doskonalenia nauczycieli 

w Szczecinie, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, PTI Oddział Zachodniopomorski. 

Tematyka Konferencji obejmowała:  

 Społeczność Internetu, 

 Komercja w Internecie, 

 Aspekty socjologiczno-psychologiczne, uzależnienie od Internetu, 

 Wykluczenie cyfrowe, problemy dostępu do Internetu, 

 Aspekty prawne, ochrona własności intelektualnej, przestępstwa w Internecie, 

 Ciekawe zastosowania Internetu, 
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 E-przedsiębiorstwo, 

 E-biznes, e-handel, 

 E-usługi, 

 E-urząd, 

 E-banki, 

 E-szkołą, 

 E-wiedza, 

 E-zdrowie, 

 E-rozrywka. 

XII konferencja PSI: Multimedia i mobilność - wolność czy smycz?, Szczecin 2009 

XII edycja konferencji z cyklu "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego 

PSI2009 odbyła się w dniach 20-22 maja 2009 r. w Szczecinie. 

Organizatorem konferencji była Katedra Społeczeństwa Informacyjnego 

WNEiZ US. Tematem konferencji były technologie multimedialne 

i mobilne, jako że są one jednym z wiodących trendów w rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego. Czy współczesny człowiek dobrze czuje 

się „na smyczy” informacji, czy potrafi się z niej zerwać, wyłączyć laptopa 

i telefon, czy zapragnie pójść do lasu czy parku żeby zobaczyć wiewiórkę, 

zamiast szukać jej w multimedialnej encyklopedii przyrody, czy opowie dziecku bajkę na 

dobranoc biorąc je na kolana, zamiast cichej zgody na to, żeby znów zasiadło przed monitorem 

supermultimedialnego komputera? Te i inne pytania były przedmiotem dyskusji prowadzonych 

podczas konferencji. Tematyka konferencji obejmowała następujące obszary:  

 Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, 

 Technologie multimedialne i mobilne, 

 Zastosowanie systemów informatycznych. 

XIII konferencja PSI: Informatyka + Medycyna - czy to wychodzi na (e-) Zdrowie?, Szczecin 
2010 

XIII konferencja naukowa z cyklu PSI 2010 „Informatyka + Medycyna - czy to 

wychodzi na (e-) Zdrowie?” odbyła się w Szczecinie w dniach 13-14 maja 

2010 r. w Sali Sesyjnej sejmiku woj. Zachodniopomorskiego. Spotkanie 

zaowocowało odpowiedzią na pytanie: czy szeroko rozumiana informatyka w 

różnorodnych zastosowaniach medycznych wychodzi społeczeństwu 

(człowiekowi) na zdrowie – a właściwie na … e-zdrowie? Organizatorzy 

konferencji:  Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Nauk 
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Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,  Pomorska Akademia Medyczna, 

Urząd Statystyczny w Szczecinie,  Gmina Miasta Szczecin,  Szczeciński Park Naukowo-

Technologiczny, PTI Oddział Zachodniopomorski. Tematyka konferencji obejmowała 

następujące grupy zagadnień:  

 E-zdrowie zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, 

diagnostyce, leczeniu, kontroli i prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz w badaniach 

naukowych z zakresu medycyny, 

 Telemedycyna i telematyka w opiece zdrowotnej, 

 Zastosowanie Internetu w komunikacji pacjent – lekarz i lekarz – lekarz, 

 Pacjent pod e-nadzorem, informatyka mobilna, 

 Zdalna opieka medyczna, 

 Usługi medyczne on-line, 

 Internetowe portale medyczne, 

 Internetowy rynek zdrowia, 

 Reklama produktów i usług medycznych w Internecie, 

 Medyczne bazy danych, 

 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w medycynie, 

 Zarządzanie wiedzą medyczną, 

 Bezpieczeństwo i poufność danych medycznych, 

 Przegląd rozwiązań informacyjnych wspomagających pracę szpitali, przychodni, 

aptek itp, 

 Ekonomiczne aspekty e-zdrowia, 

 Stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

XIV konferencja PSI: Społeczność wirtualna obok czy zamiast realu?, Szczecin 2011 

XIV konferencja naukowa z cyklu PSI 2011: „Społeczność wirtualna 

obok czy zamiast realu?” odbyła się w Szczecinie w dniu 13 maja 

2011 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Organizatorzy konferencji: Katedra Społeczeństwa Informacyjnego 

na Wydziale Nauk Ekonomicznych, i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego Wydziału 

Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Szczeciński Park 

Naukowo-Technologiczny, Polskie Towarzystwo Informatyczne, 

Oddział Zachodniopomorski.  
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Tematyka konferencji obejmowała następujące grupy zagadnień: 

 Rodzaje serwisów społecznościowych – przegląd, ocena, doświadczenia osobiste, 

 Historia serwisów społecznościowych, 

 Budowa serwisu społecznościowego, 

 Aspekty psychologiczne społeczności wirtualnych, 

 Zagadnienia prawne, etyczne serwisów społecznościowych, 

 Socjologia Internetu, 

 Budowanie więzi społecznych w Internecie, 

 Rozrywka (gry sieciowe, gry internetowe), 

 Komunikatory, 

 Funkcja edukacyjna portali społecznościowych, 

 Analizy statystyczne dotyczące portali tematycznych, w szczegolności portali 

o tematyce: zdrowia, turystyki, edukacji i administracji samorządowej, 

 Aktualny stan i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. 

XV konferencja PSI: Informatyka w mieście – smart city?, Szczecin 2012 

Dnia 10 - 11 maja 2012 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyła się jubileuszowe XV już 

Konferencja z cyklu „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego”. Spotkanie zaowocowało 

przeglądem i oceną różnorodnych zastosowań szeroko rozumianej informatyki we 

współczesnych miastach, oraz odpowiedzią na pytanie: czy stopień nasycenia informatyką 

upoważnia do stwierdzenia, że jest to już „Smart City” - czyli inteligentne (bystre!) miasto? 

Organizatorami Konferencji byli: Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na WNEiZ 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urząd Miasta Szczecin, Szczeciński 

Park Naukowo – Technologiczny, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział 

Zachodniopomorski. Tematyka konferencji obejmowała następujące grupy zagadnień:  

 Informatyka w: zarządzaniu miastem, obsłudze mieszkańców, przepływie informacji 

w mieście, organach i instytucjach miejskich, 

 Informatyka w budownictwie tzw. inteligentne budynki, osiedla, stadiony, urzędy, 

 Informatyka w nauce, oświacie, kulturze, służbie zdrowia, policji, straży pożarnej 

i innych służbach miejskich, 

 Informatyka w handlu, komunikacji, biznesie, 

 Informatyka na usługach codziennego życia mieszkańców – wzrost jakości życia, 

bezpieczeństwa, dostępu do informacji. 

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych corocznych Konferencjach oraz do odwiedzenia strony 

Katedry Społeczeństwa Informacyjnego: http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi/ 

http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi/
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Warto Przeczytać 

prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz 

stebog@sgh.waw.pl 

Pewne refleksje w sprawie mądrości  

Wstęp 

W literaturze specjalistycznej, w szczególności poświęconej problemom zarządzania 

informacją i wiedzą, nietrudno znaleźć tezę, że wpisują się one w łańcuszek dane – informacja – 

wiedza – mądrość. Koncepcja ta wywodzi się z prac japońskiego specjalisty Ikujiro Nonaka. 

W sprawie danych, informacji i wiedzy możemy znaleźć szereg publikacji. Natomiast o wiedzy 

tylko pisze się, że ona jest, ale brakuje bliższych wyjaśnień. Zachęca to podjęcia próby 

sformułowania pewnych tez w tej sprawie.  

Celem artykułu jest przedstawienie kilku refleksji w sprawie mądrości z próba 

znalezienia pewnej wspólnej platformy do analizy wszystkich wymienionych czterech zasobów. 

Taka płaszczyzną – według autora – może być podejście infologiczne, opisane w publikacjach 

Sundgren (1973), Stefanowicz (2010) i Stefanowicz (2011). 

1. Interpretacje mądrości  

W istocie pojęcie mądrości jest niedefiniowalne ze względu na wielorakość jej cech 

i przejawów. Wręcz uniemożliwia to znalezienie odpowiedniej, dającej się ogarnąć umysłem 

i zrozumieć tak pojemnej definicji, która byłaby w stanie ująć jeżeli już nie wszystkie cechy 

mądrości, to przynajmniej cechy najistotniejsze – przy założeniu, że znajdzie się ktoś 

wystarczająco odważny, aby enumeratywnie takie cechy wyliczyć. Tak tedy albo formułka 

definicyjna stanie się monstrualna i niezrozumiała, nieprzydatna, albo będzie to wypowiedź 

trywialna. Przytoczone więc głosy w tej sprawie należy raczej traktować jako opinie oparte na 

własnych refleksjach poszczególnych autorów. Ale jest to powszechnie stosowane 

i akceptowane podejście do ustalania znaczenia różnych pojęć o trudnych do jednoznacznego 

zdefiniowania i wyjaśnienia. Tak na przykład ma się sprawa z informacją, wiedzą, czasem 

i wieloma innymi pojęciami.  

Mimo tych zastrzeżeń w sprawie trudności znalezienia definicji mądrości, przedstawimy 

kilka stanowisk w sprawie jej istoty.  

mailto:stebog@sgh.waw.pl
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I tak w Wikipedii znajdujemy następującą interpretację: „Mądrość w najwęższym 

znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie 

przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność 

praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia (…) W głębszym sensie, często 

stosowanym w różnych religiach, mądrość oznacza zdolność do działania nacechowanego 

głębokim, emocjonalnym zaangażowaniem, zwiększającego w długiej perspektywie czasowej nie 

tylko dobro własne, ale też ogólne”.   

W encyklopedycznym artykule na temat mądrości znajdujemy zdanie, że mądrość to  

„ogólny pogląd na rzeczywistość i umiejętność wyjaśnienia szczegółowych zjawisk” (Nowa 

Encyklopedia Powszechna 2004, tom 5, s. 389) i dalej szereg cytowań wielu wybitnych 

myślicieli: 

 Sokrates, starożytny grecki filozof, poszukujący prawdy, miał powiedzieć, że mądrość to 

„właściwe rozumienie prawdy i postępowanie zgodnie z nią”.  

 Arystoteles, inny grecki filozof, który głosił potęgę rozumu i cnotę umiarkowania, 

twierdził, iż mądrość to „wiedza usprawniająca poznanie rzeczy trudnych”. 

 Św. Tomasz z Akwinu, włoski filozof i teolog, zakładał, że mądrość to „sprawność 

intelektu ujmująca byt z pozycji prawdy i dobra”. 

 Kartezjusz, francuski matematyk i filozof, formułował tezę, że mądrość to „trafne 

posługiwanie się rozumem i wybór tego, co najlepsze”. 

 David Hume, szkocki filozof, historyk i ekonomista, twierdził, iż mądrość to „najwyższy 

poziom wiedzy”. 

 Giambattista Vico, włoski filozof, przyjmujący, że łatwiejsze do poznania i zrozumienia są 

dzieła człowieka niż przyroda, zakładał, iż mądrość to „umiejętność używania rzeczy 

zgodnie na ich naturą”. 

 Immanuel Kant, niemiecki filozof pochodzący z Królewca, zajmujący się etyką, przyjął, że 

mądrość polega na umiejętności „dostosowania środków do osiągnięcia dobra 

najlepszego dla siebie”. 

Platon uważał mądrość za pewną ideę. Znakomity tłumacz jego dzieł, Władysław 

Witwicki, w przypisach do dzieła Platona Fedon, pisał (Platon, s. 526): „(…) przyczyną tego, że 

ten lub tamten człowiek jest mądry, jest idea zwana: «mądrość», która w tym i innych ludziach 

mądrych odbija się jak słońce w bajurach albo jak jeden metalowy znak pieczętny w licznych 

lakowych pieczątkach”.  

Interesujące jest spojrzenia na mądrość przez Ashoka Jashaparę (2006, s. 34-35): 

„Mądrość to zdolność do podejmowania w określonej sytuacji rozważnych i właściwych działań. 
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Opiera się na etycznym rozstrzyganiu problemów zgodnie z wyznawanym systemem 

przekonań”. „Wznosi się na fundamencie intelektu” – pisze ks. Zdzisław Józef Kijas (2005, s. 7).  

Dla Platona mądrość była tożsama z kompletną wiedzą. U Arystotelesa, uważającego, że 

sama wiedza nie wystarcza do podjęcia właściwych decyzji, pojawiły się wymagania odnośnie 

do posiadania szeregu zdolności psychicznych, duchowych i etycznych.  

Tak więc opinie i wypowiedzi w sprawie mądrości są zróżnicowane. Dominuje wszakże 

opinia, że mądrość to pewien stan ducha, umysłu człowieka, pozwalający mu na „widzenie” 

sytuacji życiowych z perspektywy danej jednostki, przy uwzględnieniu nie tyle dobra własnego, 

chwilowego, lecz dobra ogólnego z perspektywy strategicznej. Pojawia się też wyraźnie rola 

systemu wartości lub – jak pisze Jashapara – systemu przekonań.  

I nie ma podstaw do kwestionowania którejkolwiek z tych opinii (chociaż niektóre 

wnoszą większy ładunek poznawczy niż inne). Każda bowiem z nich ukazuje mądrość 

w określonym świetle, z określonego punktu widzenia, każda opisuje ją z określonej 

perspektywy. W szeregu wypowiedzi ujawnia się pewna wspólna myśl: mądrość to nie 

wyłącznie czysta wiedza o faktach, lecz raczej potencjał intelektualny, pozwalający człowiekowi 

organizować sobie życie w perspektywie strategicznej bez naruszania dóbr innych osób. To 

znajomość przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytanie: „jak żyć” – i nie tylko w kontekście 

doraźnych trudności, wynikających ze strat w uprawach spowodowanych przez kataklizm. To 

owe modi, o których pisze Erich Fromm (2011), czyli sposoby, style życia, wynikające 

z przyjmowanych systemów wartości. 

Innym podejściem jest odstąpienie od definicyjnych formułek i skoncentrowanie się na 

próbie przedstawienia listy cech, funkcji lub elementów składowych opisywanego pojęcia. 

W odniesieniu do mądrości takie podejście znajdujemy w publikacji Ryszarda Hodurka (2007), 

gdzie autor na ponad stu stronach przytacza sentencje stanowiące granule mądrości. Oto kilka 

z nich: 

mądrość to wiedza wykuta w doświadczeniach 

wiatr, który wieje ci w twarz, uchwycić żagle  

narzekamy na życie, a nie chcemy końca 

niech się cnota nie wstydzi  

jeśli za cokolwiek cenisz kobietę - kochaj  

życia nie ucz się z książek, ale z dni i nocy, przeżywanych całym umysłem i sercem  
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Kluczem do podejmowania działań mądrych jest przyjęcie takiego systemu wartości 

duchowych, które powinny być stabilne, oparte na mocnym gruncie, na paradygmatach, które 

pozwolą na stabilne zachowanie niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań. Człowiek musi 

„mieć dyszel” – twierdzi Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier III RP, tzn. 

musi mieć zasady i być im wiernym. Nikt przecież nie buduje swojego domu na niepewnym 

gruncie. Takimi paradygmatami dla chrześcijanina jest Dekalog, zaś w ogólnym aspekcie będą 

prawda i szacunek do człowieka – także dla siebie. Interesujące są pod tym względem wyniki 

badań przeprowadzonych przez zespół specjalistów w zakresie warunków i jakości życia 

Polaków, opublikowanych w obszernej pracy pod red. Janusza Czaplińskiego i Tomasza Panka 

(red., 2011, s. 220). Otóż z tych badań wynika, że Polacy wśród warunków udanego, 

szczęśliwego życia wyróżnili następujące wartości (w nawiasie podano odsetek ankietowanych, 

którzy wybrali ten wariant): 

 pieniądze (28,2%), 

 posiadanie dzieci (47,6%) 

 udane małżeństwo (53,4%), 

 pracę (30,7%), 

 posiadanie przyjaciół (10,4%), 

 Opatrzność, Boga (13,3%), 

 pogodę ducha, optymizm (10,2%), 

 uczciwość (9,9%), 

 życzliwość i szacunek otoczenia (7,1%), 

 wolność, swobodę (4,4%), 

 zdrowie (64,1%), 

 wykształcenie (5,6%), 

 silny charakter (5,3%).  

Co jest szczególnie interesujące, to fakt, że wymienione wartości od początku badań 

w tym zakresie, tzn. od 2000 roku, stanowią stabilny system wartości. Przy tym – jak piszą 

autorzy – kobiety bardziej niż mężczyźni cenią wartości rodzinne, duchowe, zdrowie 

i życzliwość oraz szacunek otoczenia, natomiast mężczyźni bardziej cenią pracę, pieniądze, 

wolność, silny charakter i uczciwość.  

Mądrość jako cecha charakteryzująca człowieka w jego działaniu wymaga określenia 

dwóch podstawowych składników: 
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– wspomnianego wyżej mocnego, stabilnego gruntu, na którym opierać się będzie postawa 

i działania w długiej perspektywie życiowej – może wręcz przez całe życie, wynikającego 

z systemu wyznawanych wartości, 

– umiejętności formułowania celów do osiągnięcia, utrzymujących się w ramach tego systemu 

wartości. 

Jej cechą jest opieranie się na podstawach etycznych i prawdzie oraz nieuleganie 

emocjom. Pięknie to wyraził kiedyś Aleksander Puszkin, dziewiętnastowieczny poeta rosyjski, 

zalecając, aby zarówno sławę, jak i oszczerstwa przyjmować obojętnie i nie wdawać się w czcze 

spory z ignorantem1. Egoizm zaś będzie stanowić balast, który staje się źródłem ustawicznego 

niepokoju i niedosytu, zawsze będzie źródłem poczucia „za mało”. Tak więc głoszone czasem 

hasło, że „mądrość to umiejętność przerabiania wiedzy na pieniądze” ma o tyle swoje 

uzasadnienie, o ile dążenie do pomnażania pieniędzy wpisuje się w ów system wartości, które 

dla danej osoby są najważniejsze. Starożytny chiński filozof, Konfucjusz, twierdził, że „Człowiek 

szlachetny troszczy się o cnotę, człowiek małostkowy troszczy się o mienie” (JeeLoo Liu 2010, 

s. 56). Wszakże ważne są i takie wartości, jak godność, uczciwość, wstyd, rzetelność, 

przyczynianie się do pokoju, które wcale nie muszą konkurować z ową polityką pieniężną, jeżeli 

pojawi się osoba, która potrafi je zharmonizować. Mocną podporą staje się oparcie się na etyce, 

która jest strażniczką przestrzegania owych wartości. Dostosowanie się do Natury i do rytmu 

wszechświata – to warunek mądrości w chińskiej tradycji (JeeLoo Liu 2010). 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co to jest mądrość, skłania do poszukiwania jej 

istotnego, konstytutywnego trzonu, na bazie którego mądrość jednego człowieka różni go od 

innych, o których mówi się, że brakuje im mądrości. Jak już pisaliśmy, ten trzon musi być oparty 

na mocnych i niezmiennych zasadach (kamieniach węgielnych) oraz uwzględniać nie tyle 

jednostkowe wartości (jak na przykład owe dążenie do zamiany wiedzy na pieniądze na własny 

użytek), lecz wartości ogólne, obejmujące wręcz wszystkich członków społeczności ludzkiej. Jej 

podwaliny nie mogą być budowane na piasku, lecz na skale,  na której jest budowany trwały 

budynek. Mądrość nie jest dana człowiekowi od urodzenia: trzeba ją budować przez całe życie. 

Stąd też wynika wniosek, że jest ona potencjałem intelektualnym człowieka, dynamicznie 

rozwijającym się. Będzie to rozwój pozytywny, jeżeli danej jednostce uda się odkryć owe 

kamienie węgielne i postępować zgodnie z ich treścią. Jeżeli takie kamienie zostaną odkryte 

i przyjęte, wówczas można założyć, że ów człowiek może budować mądre strategie życiowe. 

Jeżeli zaś próba budowania planów życiowych zostanie opata na chwiejnych i chwilowych 

podstawach, na założeniach koniunkturalnych, modzie, to postępowanie danej jednostki trudno 

                                                           
1 W oryginale jego słowa brzmią: „Славу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца” 
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nazwać mądrym, a raczej cwaniackim. Będzie to raczej osoba cwana, co wcale nie oznacza jej 

mądrości.  

Naturalnie, poszukiwanie owych kamieni węgielnych, na których warto opierać strategię 

życia, nie jest wolne od błędów i potknięć. Dobitnym przykładem takich błądzeń jest życiorys 

św. Augustyna, opisanego przezeń w jego Wyznaniach (2009). Rzecz tylko polega na dążeniu do 

znalezienia trwałych dla siebie podstaw budowania strategii życiowych, które nie zawiodą 

w długiej perspektywie życiowej, chociaż mogą czasami wieść przez złożone i – wydawałoby się 

– bezsensowne drogi i trudności.   

2. Interpretacja infologiczna 

Przedstawione głosy skłaniają do przyjęcia tezy, że aczkolwiek zróżnicowane, to jednak 

odnoszące się do tego samego pojęcia wypowiedzi stanowią podstawę do przyjęcia założenia, iż 

wszystkie one dopiero łącznie wnoszą pełniejszy, bogatszy obraz  mądrości niż każda z osobna. 

Na tej podstawie obraz mądrości M jawi się jako efekt synergiczny, powstający dzięki łącznemu 

ujęciu trzech składników: 

 wiedzy ,  

 zdolności intelektualnych jednostki (Z), jak jej umiejętność obserwowania 

i rozumienia otaczającej rzeczywistości, sprawność procesów myślowych, 

 kontekstu (C), w którym ujawnia się mądrość jednostki.  

W tym przypadku kontekst C wzbogaca się o szereg wartości, przyjmowanych przez 

jednostkę: moralnych, etycznych, religijnych, własny honor, wstyd i inne, na podstawie których 

człowiek buduje swoją wizję świata i zasady postępowania. Zatem można założyć, że C składa 

się z dwóch obszarów: z przyjętych trwałych zasad (etycznych, moralnych, religijnych) oraz 

z wynikających z życia i bieżącej działalności. Pierwszy z nich nazwiemy kontekstem stałym 

(strategicznym), zaś drugi – kontekstem zmiennym (operacyjnym). Kontekst zmienny 

determinuje ujawnienie się mądrości człowieka w konkretnych sytuacjach życiowych, spójnych 

wszakże z ogólną mądrością jednostki, wynikającą z kontekstu stałego.  

Kontekst stały to przyjęte i wypracowane przez jednostkę wartości, którymi kieruje się 

ona niezmiennie w perspektywie strategicznej. Człowiek świadomie kieruje swoimi działaniami 

nie pod wpływem zdarzeń chwilowych, lecz postępując zgodnie przyjętymi wartościami, choćby 

to mogło czasem szkodzić mu. Przykładami są męczennicy (także współcześni), którzy ginęli za 
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wiarę, którą uznali za wartość nadrzędną. Podobnie zachowywali się bohaterowie, którzy w imię 

nadrzędnych wartości, jakimi dla nich był honor i miłość do ojczyzny czy dobro współbraci, 

przechodzili straszne tortury – i nie wydali tajemnic.  

Naturalnie, mogą czasami zaistnieć pewne okoliczności, które sprawiają zasadnicze 

przewartościowanie systemu wartości danej jednostki. Wówczas zachodzą odpowiednie zmiany 

w kontekście stałym i zmianie ulegają zachowania jednostki. Wyrazistym przykładem jest postać 

św. Pawła, który w pewnym momencie swojego życia radykalnie zmienił swój światopogląd 

i stosunek do chrześcijan – z gorliwego ich  prześladowcy w wiernego wyznawcę nowej wiary. 

Zauważmy, że stały kontekst każdej jednostki ma kolosalne znaczenie zarówno dla niej 

samej, jak i dla otoczenia: pozwala przewidywać jej zachowanie.  

Przy tych założeniach mądrość M  możemy symbolicznie zapisać w sposób następujący: 

M: <, Z, C > 

 Przy tym wiedza  może być zinterpretowana jako efekt łącznego uwzględnienia 

informacji (), doświadczeń (D) i kontekstu (C), zaś informacja () jest interpretowana jako treść 

wynikająca z jednoczesnego uwzględnienia obiektu (O), pewnej wyróżnionej jego cechy (X), jej 

wartości (x) oraz czasu (t). Tak więc wszystkie trzy pojęcia: informacja – wiedza – mądrość są 

interpretowane w analogiczny sposób: jako efekt łącznego rozpatrywania określonych 

elementów składowych. W każdym z tych przypadków ów efekt to rodzaj synergii uzyskiwanej 

dzięki wyróżnieniu i ich łącznemu uwzględnieniu przy analizie rozpatrywanych tu pojęć. Takie 

podejście wynika z infologicznej interpretacji informacji, zaproponowanego przez Bo Sundgrena 

(1973). Podejście to, z jednej strony, wymaga identyfikacji elementów składowych, które 

przyczyniają się do pojawienia się i nadania określonej interpretacji nowemu pojęciu 

(informacja – wiedza – mądrość), co wzbogaca ogólną wiedzę, oraz, po wtóre, zapewnia spójność 

wniosków, jakie jesteśmy w stanie formułować w sprawie cech tych pojęć. 

3. Przestrzeń mądrości 

Mądrość jest pojęciem pojemnym, ogarniającym człowieka w rozmaitych wymiarach 

jego życia, bytowania. Wśród tych wymiarów można wymienić następujące. 

 Wymiar „bycia człowiekiem”, składający się z kilku wymiarów cząstkowych: 

 wymiar osobisty: jakie decyzje strategiczne podjąć w stosunku do siebie, 

 wymiar rodzinny: jak postąpić w sprawach rodzicielskich, małżeńskich, 
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 wymiar społeczny i realizowane funkcje społeczne: męża stanu, przywódcy 

politycznego, działacza związkowego, który powinien dbać o interesy pracownicze, 

ale nie przekraczać granic zagrażających interesom firmy (i kraju).  

 Wymiar kulturowy, wynikający z branych pod uwagę obszarów: wymiar kulturowy, 

pedagogiczny, duchowy. 

 Wymiar gospodarczy: mądrość menadżera, kierownika, dyrektora.  

 Wymiar czasowy: mądrość może być różnicowana pod względem jej horyzontu 

czasowego: można wyróżnić mądrość operacyjną i mądrość strategiczną. Jak już 

pisaliśmy, mądrość strategiczna wyznacza ogólne podstawy zachowania w dłuższej 

perspektywie życia. Mądrość operacyjna kieruje zachowaniem człowieka w sprawach  

bieżących, kiedy trzeba podjąć stosowne decyzje ad hoc, w sytuacjach niecierpiących 

zwłoki, w warunkach występujących konfliktów. Mądrość stanowi zatem podstawę do 

budowania planów – w zakresie działania operacyjnego, ad hoc, oraz kształtowania 

sobie życia na długie lata, wręcz do końca życia. 

Wymiar zachowań strategicznych, wynikających z przyjmowanych przez jednostkę 

wartości, sprawia, że człowiek preferuje strategię być albo strategię mieć. Owe strategie Erich 

Fromm (2011) określa mianem modi, czyli kluczowe strategie życiowe. Zakłada (2011, s. 30), że 

„(…) posiadanie i bycie są dwoma fundamentalnymi modi doświadczenia, których odpowiednia 

kompozycja wyznacza różnice między charakterami jednostek oraz rozmaitymi typami 

charakteru społecznego”. 

Wśród różnych kryteriów mądrości wielu myślicieli zwraca uwagę na te dwa odmienne 

stanowiska człowieka. Mianowicie, tak jak i Fromm, jako jeden z przejawów mądrości 

wymieniają dążenie do pozyskania dóbr materialnych, natomiast jako drugi –  dążenie do 

wewnętrznego rozwoju jednostki. Pierwsze z nich można określić za Frommem jako modus 

mieć, natomiast drugi – jako modus być. Obie strategie „ustawiają” każdą jednostkę w przestrzeni 

życiowej.  

Przyjmując, że obie strategie – mieć i być – wynikają z  różnych postaw ludzkich,  można 

podjąć próbę zbudowania obrazu przestrzeni mądrości na wzór tzw. modelu wartości 

konkurujących, opisanego przez Kima S. Camerona i Roberta E. Quinna (2003). Przestrzeń ta 

powstaje przy założeniu, że obie strategie są wzajemnie niezależne oraz że obie pozwalają 

człowiekowi dążyć do osiągnięcia zróżnicowanego poziomu swoich aspiracji: od poziomu 

minimalistycznego aż do poziomu o wysokich wymaganiach.  

Ilustruje to poniższy schemat 1, w którym zostały zarysowane cztery profile 

osobowościowe człowieka, wynikające z preferowania strategii być czy mieć w różnym stopniu.  
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Sektor I grupuje jednostki ograniczające się do minimalizacji zarówno swoich potrzeb 

materialnych, jak i duchowych. Jednostki grupujące się w tym sektorze określimy jako nihilistów. 

Ich motywem życiowym mogłyby być słowa pewnej wiosenki: i zgubić nie warto, i znaleźć nie 

warto.  Do tego sektora wpisują się cynicy (jak na przykład grecki Antystenes), którzy głosili tezę 

o celowości wyrzeczenia się wszelkich potrzeb i wyłączenia się z życia wspólnotowego. Zapewne 

miejsce swoje znalazłoby wielu zwolenników cywilizacji, którzy przyjmują hasło: „bez wysiłku 

możesz więcej”, o którym pisze Rafał Szymkowiak OFM Cap (2008, s. 42).  

Sektor II grupuje osobowości wyraźnie preferujące strategię  mieć nad strategią być.  Tę 

grupę osób nazwiemy materialistami. Dla nich mądrością jest jak zamienić wiedzę na pieniądze.  

Sektor III to sektor grupujący jednostki poszukujące wartości moralnych, duchowych. 

Nazwiemy ich filozofami. Przedstawicielem ich mógłby być starożytny grecki filozof Sokrates, 

który – według Platona (1988, s. 266) – miał kiedyś powiedzieć: „nie wstydzisz się dbać 

i troszczyć o pieniądze, abyś ich miał jak najwięcej, a o sławę, o cześć, o rozum i prawdę, 

i o duszę, żeby była jak najlepsza, ty nie dbasz i nie troszczysz się o to?”.  

 

                                                                 Byćmax 

                                                 

                               Sektor III                     Sektor IV      

                        Filozofowie                   Autorytety 

                 Miećmin                                                          0                                                                  Miećmax 
 
                                    Sektor I                         Sektor II                              

                                    Nihiliści                        Materialiści        
                                                            

                                                                Byćmin 

 
 
Schemat 1. Dwuwymiarowa przestrzeń mądrości 

 

Sektor IV grupuje jednostki o wysokiej mądrości i odpowiedzialności za byt. Nazwiemy 

ich autorytetami. Są to jednostki, którym bylibyśmy gotowi podporządkować się w życiu 

społecznym i politycznym dzięki wartościom, jakie wyrażają w swoich zachowaniach. Są to 

jednostki stabilizujące życie społeczne. Fromm pisze (s. 60): „autorytetami byli wielcy 

mistrzowie życia, w mniej doskonałym wymiarze dają się tacy ludzie odnaleźć również na 

wszystkich szczeblach edukacji”. 
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Do tego schematu wpisują się słowa Jerzego Pilikowskiego (2010, s. 107) na temat 

„prawdziwej natury człowieka”: „Po epikuryjsku wolna od lęku przed siłami nadprzyrodzonymi, 

unikająca cierpienia dążąca do przyjemności [może odpowiadać sekcji II – przypisek B.S]; po 

platońsku skłonna do kontemplowania idei dobra, piękna, prawdy i sprawiedliwości oraz 

dostrzegająca wartość bezinteresownej miłości [sekcja III – dopisek B.S.]; po arystotelesowsku 

wszechstronna, zaangażowana w życie obywatelskiej wspólnoty i ceniąca sobie umiar oraz 

równowagę różnych elementów [sekcja IV – dopisek B.S.]; po stoicku odporna na ciosy ślepego 

losu, gotowa do wykonania obowiązku [także sekcja IV – dopisek B.S.] i wreszcie po sceptycku 

zachowująca dystans do wszelkich poglądów i obserwująca świat z odrobiną ironii [sekcja III – 

dopisek B.S.].”  

Być i mieć stanowią wobec siebie pewną antynomię, przeciwieństwo, trudne do 

pogodzenia. Fromm na stronie 99 pisze, że „(…) żyjemy w społeczeństwie, którego filarami są 

własność prywatna, zysk i władza”. I w innym miejscu: „wszystko skupia się wokół rzeczy”, co 

sprawia, iż „większość z nas więcej wie o modus posiadania niż o modus bycia, gdyż posiadanie 

o wiele powszechniej występuje w naszej kulturze” (s. 122).  

A zatem w obecnym świecie dominującą pozycję ma strategia mieć.  

Ale ta strategia ma pewne słabości. W szczególności rodzi egoizm, który według Fromma 

(2011, s. 18) oznacza pragnienie wszystkiego dla siebie, przy czym „tym bardziej jestem, im 

więcej mam”. Skazuje to jednostkę na zazdrość wobec tych, którzy mają więcej, i obawę przed 

tymi, którzy mają mniej.  

W tym kontekście warto wspomnieć, że starożytni Sumeryjczycy (przynajmniej 

niektórzy), praprzodkowie obecnych Irańczyków, przed ok. 5000 lat twierdzili, że „Ten, kto ma 

dużo pieniędzy, z pewnością jest szczęśliwy, ten kto ma dużo jęczmienia, z pewnością jest 

szczęśliwy, ale ten, kto nie ma nic, może spać spokojnie” (Marian Bielicki 1966, s. 299). I znów 

słowa Fromma (s. 93): „Obszar wolności ludzkiej ograniczony jest do stopnia, w jakim związani 

jesteśmy własnością, wytworzonymi dziełami”. 

Naturalnie, nasze potrzeby życiowe stawiają przed nami wymagania troski o własny byt 

i byt związanych za nami osób. Zatem strategia mieć znajduje uzasadnienie w życiu. Tylko „ile 

trzeba mieć, żeby być?” – jest to pytanie, pojawiające się niejednokrotnie w życiu. Odpowiedź 

może być równie ogólna: tyle, żeby być zadowolonym. Ale znana jest opinia, że apetyt rośnie 

w miarę jedzenia, czyli że jeżeli ktoś ma jakiś majątek, to stara się go pomnożyć. Diogenes, grecki 

filozof, na tyle cenił swoją wolność, że podobno miał tylko beczkę, w której zamieszkiwał, 

a kiedy mu pewnego razu Aleksander III Wielki oferował różne dobra, to Diogenes poprosił, aby 
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ów dostojny gość odsunął się nieco na bok, ponieważ zasłania mu słońce. W tym poszukiwaniu 

dla siebie właściwej pozycji – bliżej skrajnej negacji wszelkich dóbr materialnych lub skrajnej 

pozycji maksymalizacji posiadania – warto uświadomić sobie, że posiadanie dla samego 

posiadania, bez korzystania ze zgromadzonych dóbr nie daje satysfakcji. Cóż z posiadania 

wielkiego domu, w którym domownicy mogą się nawet nie spotykać z sobą, albo co za 

satysfakcja z posiadania wielkiej kolekcji aut, obrazów czy cennych znaczków, jeżeli tylko sami 

będziemy od czasu do czasu spoglądać na nie?  

Dla zwolenników modelu życia według strategii mieć warto przytoczyć opinię 

Arystotelesa (2010, s. 54):  „Nie pijatyki i hulanki czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum 

dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania, odrzucający czcze domysły, owo źródło 

największych utrapień duszy. Z tego wszystkiego mądrość jest początkiem wszelkiego dobra 

i dobrem najwyższym, a wskutek tego jest cenniejsza nawet od filozofii, jako źródło wszystkich 

cnót. Ona uczy nas, że nie można żyć przyjemnie, jeżeli się nie żyje mądrze, pięknie 

i sprawiedliwie, i na odwrót, nie można żyć mądrze, pięknie i sprawiedliwie, jeżeli się nie żyje 

przyjemnie”.  

Znalezienie się w sektorze II redukuje człowieka do roli konsumenta dóbr materialnych 

oraz – z powodów egoistycznych – grozi wyłączeniem się z relacji z innymi osobami, tracąc 

w ten sposób drogę do szczęścia wynikającego z bycia w pozytywnych relacjach z bliską osobą. 

Przyjaźnie się kończą, kiedy kończą się pieniądze. Erich Fromm (2011, s. 16) pisze: „(…) obecna 

epoka, licząc od końca pierwszej wojny światowej, w większości powróciła do praktyki i teorii 

radykalnego hedonizmu. Ta idea nieograniczonej przyjemności stoi w osobliwej sprzeczności 

z ideałem zdyscyplinowanej pracy, sprzeczności przypominającej tę, jaka zachodzi między 

akceptacją obsesyjnej etyki pracy a ideałem nieskrępowanego lenistwa trwającego przez resztę 

dnia i podczas okresu wakacji”. I dalej:  „(…) radykalny hedonizm nie może prowadzić do 

szczęścia”.  

Przeciwstawną strategią jest strategia być. Argumentami za postawą być są 

przyjmowane wartości, jak godność, chęć zrozumienia otaczającego świata i siebie samych, 

poczucie wolności. Erich Fromm (2011) zaznacza, że słowo być  w szerszym sensie oznacza 

życie, aktywność, płodność, przemianę, otwartość, spontaniczność w wyrażaniu uczuć. 

Podkreśla, że bycie jest to taki modus egzystencji, „w którym ani nie posiada się niczego, ani nie 

łaknie posiadania, lecz który pozwala na pełne radości, twórcze wykorzystanie własnych 

zdolności”.  

W sprawie postawy być, cytując innego autora, Józef Tischner (2011, s. 216) pisze, że na 

tle dość powszechnego „w tym pokoleniu zmaterializowaniu i bezideowości”, stanowili oni [tzn. 
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niepokorni, nonkonformiści – dopisek B.S.] cenne elity kontestujące zastane reguły życia 

społecznego”, które stać było na dokonanie wyborów ideowych, w każdy przypadku oznaczające 

płynięcie pod prąd, zakwestionowanie własnej kariery, często nawet wolności, a w momentach 

krańcowych – życia”. I nieco dalej dodaje: „Wartością nadrzędną (…) była wolność”. „Wolność to 

ta jedyna w swoim rodzaju wartość etyczna, od której realizacji zależy realizacja wszystkich 

innych wartości osobowych”.  

Praktyka życiowa wymaga poszukiwania „mądrego kompromisu”, „złotego środka” 

pomiędzy skrajnościami – jak pisze Tischner. Kompromis to rezygnacja z mniejszych wartości 

na rzecz wartości większych. Potrzeba kompromisu bierze się z dążenia do „zbilansowania” 

tego, co się chce, z tym, co w danej sytuacji jest możliwe – „zbilansowania” pragnień 

z rzeczywistością. Trzeba wszakże brać pod uwagę granice poświęcania określonych wartości, 

„wartości poświęcalnych” – jak pisze Tischner. Zalicza do nich w szczególności rozmaite 

przyjemności życiowe, zaś wartościami, których nie można poświęcać, są wartości duchowe, jak 

godność, wolność sprawiedliwość, nadzieja, miłość.  

Trzeba za Tischnerem dodać, że w poszukiwaniu kompromisu możemy się znaleźć 

w pozycji „etycznego fatalisty”, któremu trudno zidentyfikować wartości swoiste danej stacji 

i ocenić je jako właściwe, z których rezygnować nie należy, lub jako drugorzędne, „poświęcalne”.  

Znalezienie się konkretnej osoby w określonym sektorze na schemacie 1 wynika 

z preferowanych określonych wartości, które stanowią podstawę na uzasadnienie swojego 

postępowania. Kwestia polega na poszukiwaniu takiej pozycji w przestrzeni mądrości, która 

wcale nie oznacza wyboru punktu środkowego na schemacie 1, oznaczonego symbolem 0. 

To próba znalezienia właściwej dla siebie pozycji zarówno na osi być, jak na osi mieć. 

W konsekwencji trafiamy do pewnego sektora – I, II, III lub IV.     

Schemat 1 przedstawia zaledwie dwuwymiarową przestrzeń mądrości, uwzględniającą 

tylko dwie strategie życiowe, owe modi Fromma. Ale przecież ważnym wymiarem mądrości jest 

także stosunek jednostki do siebie i otoczenia. Na jednym biegunie pojawią się osoby o silnej 

inklinacji do własnej satysfakcji w różnych obszarach, na drugim zaś – jednostki prospołeczne. 

Obie skrajne postawy wyznaczają pewną dodatkową oś zachowań, którą można określić jako 

otwartość prospołeczna. Cechę tę można wpisać do schematu 1, zmieniając przestrzeń mądrości 

z 2-wymiarowej na przestrzeń 3-wymiarową, gdzie „otwartość prospołeczna” będzie przebiegać 

przez środek oznaczony na schemacie jako punkt 0 prostopadle do płaszczyzny wyznaczonej 

przez cechy mieć i być. W rezultacie otrzymamy osiem obszarów wzbogacających nasze 

wyobrażenia o przestrzeni mądrości.  
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Kolejny wymiar wynika z uwzględnienia przejawów „prawdziwej natury człowieka”, 

czyli sposobów bycia, przyjmowane zasad postępowania wobec siebie i otoczenia. Józef Tischner 

(2011, s. 406) podkreśla, że w sposobach bycia „mieszczą się uczynki, a zarazem coś więcej: 

postawy, intencje, zamiary, brak czynu, słowa i przemilczenia, gest i brak gestu, wrażliwość 

i otępienie, myślenie i bezmyślność, słowem – wszystkie ekspresje wewnętrznej prawdy 

człowieka właściwe konkretnej sytuacji, w jakiej człowiek ów się znalazł”. Tischner wyróżnia 

dwie skrajne postawy: jedną nazywa postawą faryzejską, drugą zaś – postawą lekkoducha. 

Pierwszą określa jako postępowanie oparte na dobrych uczynkach, ale złych intencjach; drugą 

natomiast charakteryzuje jako postawę opartą na dobrych intencjach, ale złych uczynkach.  

Każdy nowy wymiar zachowań człowieka, jaki możemy sobie wyobrazić w kontekście 

mądrości, podwoi liczbę już zdefiniowanych obszarów. W ten sposób przestrzeń ta stopniowo 

będzie rozwijać naszą wiedzę w sprawie mądrości. 

4. Mądrość i inteligencja  

Intrygująca jest słyszana niekiedy opinia, że inteligencja może wybawić człowieka 

z kłopotliwej sytuacji, do której mądrość nie dopuści. Tak tedy na uwagę zasługuje powiązanie 

mądrości i inteligencji.  

Naturalnie, nie podejmujemy tutaj żadnej próby wyczerpującego wyjaśnienia pojęcia 

inteligencji (tym zajmuje się psychologia). Za podstawę przyjmiemy wykładnię inteligencji, jaką 

podał polski psycholog Jan Strelau (1987, s. 12): „inteligencja jest właściwością psychiczną, 

która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności 

wykonywania zadań”. Są to zdolności adaptacyjne człowieka do nowych warunków 

i rozwiązywania nowych zadań. 

Podobną wykładnię znajdujemy w Nowej Encyklopedii Powszechnej (2004): „inteligencja 

– cecha umysłu regulująca sprawność procesów myślowych, rozwiązywania problemów i innych 

czynności poznawczych. Od jej poziomu zależy poprawność i sprawność działania oraz 

skuteczność poszukiwania trafnych rozwiązań w sytuacjach nowych i trudnych”. 

Oba pojęcia: mądrość i inteligencja – odnoszą się do człowieka. Przy tym mądrość buduje 

strategiczne podstawy, na których intelekt może opierać modele i wizje zachowań jednostki. To 

wzajemne uzupełnianie się inteligencji i mądrości rodzi efekt synergii: łącznie budują 

osobowość jednostki. W tym sensie oba pojęcia wzajemnie się uzupełniają, charakteryzując 

osobowość człowieka i stanowiąc ważne jej cechy. Różnią   się między sobą pod względem 

formalnym: inteligencja jest do pewnego stopnia cechą mierzalną (pomiary mogą być oparte na 
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testach psychologicznych), natomiast w spawie mądrości nie znaleziono dotąd żadnej 

satysfakcjonującej miary. 

Obie są wzajemnie niezależne. Słyszy się często o mądrości ludzi niewykształconych, 

których horyzonty intelektualne, wykształcenie nie są rozwinięte, ale całe ich życie zasługuje na 

określenie życia mądrego. Obie też cechy są stopniowalne: zarówno intelekt, jak i mądrość 

można stopniować – od poziomu niskiego do nader wysokiego. Obie są w istocie niezależne: są 

jednostki genialne pod względem swojego intelektu, lecz trudno dopatrzyć się mądrości w ich 

zachowaniach. Wystarczy przypomnieć historyczne postacie wielkich wojowników, którzy 

potrafili podbić ogromne obszary, ale ich rządy były obciążone wielką krzywdą innych. A każda 

krzywda jednej osoby świadczy o niskim poziomie etyki i ogólniej – mądrości – innej.  

Przyjmując zatem, że obie cechy jednostki ludzkiej – inteligencji i mądrości – są 

niezależne i stopniowalne, można podjąć próbę zbudowania modelu przestrzeni potencjału 

intelektualnego człowieka na podstawie wartości konkurujących przy uwzględnieniu obu 

kryteriów na wzór schematu 1.  

Przyjmijmy zatem, że mądrość jest osią M, która na jednym biegunie odpowiada bardzo 

niskiemu poziomowi, zaś na drugim – poziomowi możliwie najwyższemu. Podobnie inteligencja 

tworzy oś I, która na jednym biegunie charakteryzuje się niską inteligencją, zaś na drugim – 

inteligencją nieprzeciętną, jaką można odnotować u geniusza. Poprowadźmy obie osie na 

płaszczyźnie prostopadle do siebie. Otrzymamy schemat 2. 

                                               Imin 

                                                 

                               Sektor I                     Sektor II      

                                                                                                 

         Mmin                                                                                                                                               Mmax 

 
                                    Sektor III                    Sektor IV                              
                                                                  
                                                              Imax 

Schemat 2. Dwuwymiarowa przestrzeń potencjału intelektualnego człowieka.   
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Imin i Imax oznaczają odpowiednio najniższy i najwyższy poziom inteligencji i tworzą parę 

wartości konkurujących na osi I2. Analogicznie Mmin i Mmax są odpowiednio najniższym 

i najwyższym poziomem mądrości i tworzą parę wartości kurujących na osi M. Jak ze schematu 

wynika, obie osie razem zestawione dzielą płaszczyznę na cztery sektory (schemat 2):  

 Sektor I, wyznaczony przez parę wartości (Mmin, Imin). Sektor ten umownie określimy jako 

sektor grupujący jednostki o nader nieskomplikowanej osobowości pod względem mądrości 

i inteligencji.  

 Sektor II wyznaczony przez parę wartości (Imin, Mmax) można uznać za obszar grupujący 

jednostki o względnie prostej osobowości pod względem inteligencji, chociaż o wielkiej 

mądrości życiowej, od których powinien się uczyć niejeden intelektualista. Warto przy okazji 

przytoczyć opinię Arystotelesa (2010, s. 21) „Mądrość jest największym dobrem, nawet 

wówczas, gdy jest nieużyteczna w praktycznym życiu. (…) A znowu co innego może być dla 

nas wzorem i najdoskonalszą miarą tego, co dobre, jeśli nie mądry człowiek? (…) Jasne więc, 

że według najbardziej autorytatywnej opinii, mądrość jest największym spośród wszystkich 

dóbr”. I nie co dalej (s. 23): „Tak więc wychodząc od rozważań na temat intencji Natury (…) 

doszliśmy do wniosku, że mądrość jest dobrem samym w sobie, nawet gdyby z niej nic 

pożytecznego nie wynikało dla ludzkiego życia” 

 Sektor III wyznaczony przez parę wartości (Imax, Mmin) można uznać za obszar grupujący 

osobowości o wielkim potencjale intelektualnym, lecz skromnych zasobach mądrości. Mogą 

tutaj trafić jednostki wykształcone pod względem formalnym, ale zagubione życiowo.  

 Sektor IV wyznaczony przez parę wartości (Imax, Mmax) to obszar grupujący jednostki 

o wyjątkowej inteligencji i mądrości. W życiu społecznym będą to osobowości określane 

mianem męża stanu.  

Warto podkreślić, że fakt zaliczenia określonej jednostki do jednego z wymienionych 

obszarów nie oznacza zamknięcia jej tam na zawsze: w miarę rozwoju osobowości każda 

jednostka może z czasem przemieścić się do innego.  

                                                           
2
 I  oznacza dużą literę „I”, zapisaną z wykorzystaniem czcionki Frech Script MT dla podkreślenia różnicy między 

symbolem inteligencji i informacji, oznaczanej ta samą literą, ale za pomocą czcionki Times New Roman. 

 



    

33 

5.  Epilog 

Przedstawione refleksje w sprawie mądrości nie usiłują odpowiedzieć na wiele kwestii 

w jej sprawie. Są raczej próbą postawienia wielu pytań: co to jest mądrość, jakie ma cechy, jak 

wiąże się z innymi charakterystykami odnoszonymi do człowieka? Wydaje się, że pojęcie to 

zasługuje na podjęcie odpowiednich badań  ramach Naukowego Towarzystwa Informatyki 

Ekonomicznej.  
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Funkcje mądrości 

Sterująca funkcja mądrości. Jak już pisaliśmy, w wypowiedziach szeregu myślicieli przewija 

się myśl, że mądrość to zasób intelektualny, pozwalający człowiekowi organizować sobie 

życie w perspektywie strategicznej bez naruszania dóbr innych osób. To znajomość 

przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytanie: „jak żyć” – i nie tylko w kontekście 

doraźnych trudności, wynikających ze strat w uprawach spowodowanych przez kataklizm. 

Dzięki tej cesze mądrość staje się czynnikiem sterującym, który pozwala człowiekowi 

racjonalnie organizować swoje życie i działać „na bieżąco” (operacyjnie), ale także 

w perspektywie taktycznej (z pewnym wyprzedzeniem czasowym) oraz w perspektywie 

strategicznej.  

Funkcja kulturotwórcza. Z przedstawionych założeń wynika, że mądrość opiera się na 

określonych wartościach. Owe wartości stanowią nie tylko fundamenty mądrości, ale także 

fakty kulturowe, które wzbogacają zasoby kultury nie tylko konkretnej osoby, ale również jej 

otoczenia – zasoby kultury, na których mogą rozwijać się inni członkowie danej społeczności. 

Zatem mądrość staje się zasobem kulturotwórczym.  

Funkcja kreująca. Cytowana już chińska autorka JeeLoo Liu (2010, s. 3) pisze, że 

„Dostosowanie się do rytmu wszechświata stanowi wstępny warunek mądrości”. Mądrość 

wyzwala człowieka ze zniewolenia przez rozmaite ideologie, mody, trendy; pozwala mu 

budować własną drogę działania.  

Mądrość rodzaj metawiedzy. Mądrość jako element składowy przytaczanego przez wielu 

autorów łańcuszka informacja – wiedza – mądrość stanowi metawiedzę, która staje się 

ważnym kryterium oceny wiedzy: czy to, co wiem, jest ważne? Kryterium to odgrywa 

w życiu każdego człowieka rolę filtru pozwalającego zracjonalizować procesy gromadzenia 

wiedzy: ponieważ są to zasoby niewyczerpywalne, to trzeba z góry przyjąć określone zasady 

ograniczonego ich zbierania. Kiedyś znany polski reżyser, Krzysztof Zanussi, napisał, że 

inteligentny człowiek w pewnych okolicznościach musi sobie powiedzieć: stać mnie na to, 

bym tego nie wiedział. Mądrość jest wtedy najcenniejszym kryterium selekcji.  



  

Monitor projektów 

 

Projekty realizowane 

Na stronie internetowej Narodowego 

Centrum Nauki pojawiły się wyniki 

konkursów OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 

2 ogłoszonych w 2011 r.: 

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/201

2-05-30-wyniki-konkursow 

Gdzie można aplikować ?  

 

Narodowe Centrum Nauki w dniu 

15 czerwca br. ogłosiło konkursy: 

MAESTRO 3 dla doświadczonych 

naukowców na finansowanie projektów 

badawczych mających na celu realizację 

pionierskich badań naukowych, w tym 

interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 

nauki, wykraczających poza dotychczasowy 

stan wiedzy, i których efektem mogą być 

odkrycia naukowe; 

HARMONIA 3 na finansowanie projektów 

badawczych realizowanych w ramach 

współpracy międzynarodowej. 

Ogłoszenia o konkursie znajdują się na 

stronie  

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-

nauki/konkursy 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego zaprasza do składania wniosków 

do programu: z DAAD służącego wspieraniu 

kosztów wymiany osobowej przy realizacji 

projektów naukowych w latach 2013 – 2014 

Celem tego programu jest intensyfikacja 

współpracy między polskimi i niemieckimi 

grupami naukowców pracujących nad 

określonym przedsięwzięciem naukowym. 

Program wspiera koszty mobilności 

naukowców. Priorytetem są wspieranie 

kształcenia i zdobywania specjalności przez 

młodych naukowców (magistrantów, 

doktorantów i naukowców tuż po 

doktoracie). We wniosku należy 

przedstawić przewidywane przedsięwzięcia 

badawcze wynikające z tej współpracy, np. 

przygotowywanie wniosku do europejskiej 

lub polskiej agencji wspierającej badania 

naukowe.  

Termin składania wniosków: do 31. 07. 

2012 – początek realizacji 01. 01. 2013.  

Więcej informacji na stronie:  

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/

komunikaty/komunikaty/artykul/zapro

szenie-do-skladania-wnioskow-do-

programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-

kosztow-wymiany-osob/ 

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-05-30-wyniki-konkursow
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-05-30-wyniki-konkursow
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-do-programu-z-daad-sluzacego-wspieraniu-kosztow-wymiany-osob/
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz austriackie Federalne 

Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych 

zapraszają do podejmowania współpracy 

w ramach Programu Wykonawczego na lata 

2013-2014. 

Program obejmuje projekty badawcze, 

uzgodnione między polskimi i austriackimi 

zespołami badawczymi. Projekty są 

wspierane finansowo przez obie Strony, 

zgodnie z regulacjami finansowymi 

obowiązującymi w danym kraju, 

w zależności od dokonanej oceny. 

PROCEDURA 

Zgłoszone tematy są oceniane niezależnie w 

Polsce i w Austrii zgodnie z procedurą 

każdej ze Stron. Ostateczny wybór tematów 

przeznaczonych do finansowania w 

kolejnych dwóch latach zostanie dokonany 

podczas spotkania polsko-austriackiej 

Grupy Roboczej ds.współpracy naukowo-

technicznej na początku 2013 r. 

Rozpatrywane będą tylko tematy zgłoszone 

równolegle w Polsce i w Austrii. Projekty 

niespełniające tych wymagań nie będą 

przedkładane do rozpatrzenia podczas 

posiedzenia wspólnej Grupy Roboczej. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie tematu 

do wspólnego polsko-austriackiego 

programu jest przedstawienie 

przedsięwzięcia naukowego, w którym będą 

uczestniczyć naukowcy z obu krajów.  

Finansowanie prowadzonych badań musi 

być zagwarantowane z innych źródeł. 

Priorytetowe dziedziny badań: bez 

ograniczeń. 

Termin zgłaszania tematów na wymianę 

osobową w latach 2013-2014 do protokołu 

wykonawczego z Republiką Austrii: do 30 

października 2012 roku. 

Okres trwania projektu: od 1 stycznia 2013 

r. do 31 grudnia 2014 roku. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/

wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-

dwustronna/mapa-

swiata/austria/austria/artykul/zaprosz

enie-do-zglaszania-tematow-na-

wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-

do-protokolu-wykonawcze/ 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Program stypendialny dla naukowców – 

oferta Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Tajwanu 

Oferta MSZ Tajwanu skierowana jest do 

naukowców zainteresowanych realizacją 

badań dotyczących Tajwanu, Chin 

i azjatyckich państw regionu Pacyfiku 

w dziedzinie nauk humanistycznych 

i społecznych. Strona tajwańska pokrywa 

koszty stypendiów na okres od 3 do 12 

miesięcy wraz z podróżą. Programy 

indywidualne winny być uzgodnione 

z partnerami z tajwańskich jednostek 

uniwersyteckich lub instytutów 

badawczych. 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/austria/austria/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2013-2014-do-protokolu-wykonawcze/
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Termin składania aplikacji: 1.05 – 

15.07.2012 r. 

Bliższe informacje nt. programu oraz 

wskazówki dotyczące składania aplikacji są 

dostępne na stronie internetowej:  

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw 

II edycja Programu INNOTECH, który jest 

jednym z kluczowych programów Centrum 

służących pobudzeniu inwestowania 

przedsiębiorców w działalność B+R oraz 

zacieśnieniu współpracy naukowców 

z przedsiębiorcami. Jest on skierowany do 

przedsiębiorców, centrów naukowo-

przemysłowych oraz konsorcjów, którzy 

podejmują działania badawcze i prace 

przygotowawcze do wdrożenia wyników 

badań w zakresie innowacyjnych 

technologii, produktów i usług. Nabór 

wniosków rozpoczął się 2 kwietnia, 

a planowana alokacja na konkurs to 250 

mln złotych. 

Naukowcy i przedsiębiorcy, którzy 

zainteresowani są prowadzeniem badań 

i prac rozwojowych z partnerami 

zagranicznymi mogą otrzymać wsparcie 

finansowe w ramach otwartych obecnie 

konkursów, tj. :  

 JU ENIAC (nabór trwa do 14 lipca)  

 ERA-IB 2.  

Szczegółowe informacje o konkursach : 

www.ncbr.gov.pl 

Pozostałe 

Polskie technologie: 

http://www.polskietechnologie.pl/  

Nauka w Polsce: 

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/

html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl

&_PageID=1&s=lista&dz=konkursy&lang

=PL&_CheckSum=18418187  

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: 

http://www.fnp.org.pl/  

Przedsiębiorczość Akademicka na 

START:  http://www.start.polsl.pl/  

Inne - http://www.ue.katowice.pl/dbn/  

http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspx
http://www.ncbr.gov.pl/
http://www.polskietechnologie.pl/
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=lista&dz=konkursy&lang=PL&_CheckSum=18418187
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=lista&dz=konkursy&lang=PL&_CheckSum=18418187
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=lista&dz=konkursy&lang=PL&_CheckSum=18418187
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=lista&dz=konkursy&lang=PL&_CheckSum=18418187
http://www.fnp.org.pl/
http://www.start.polsl.pl/
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Zaproszenie do publikowania 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do składania artykułów do pracy zbiorowej pt. "User-driven 

Information System Development" planowanej do wydania w ramach Zeszytów Naukowych 

Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w wykazie 

MNiSW 9 punktów). 

Rekomendowane tematy artykułów:  

 End User Computing (EUC), 

 User Experience (UX) for games and information system development, 

 User-Centered System Design (UCSD),  

 Participatory Design,  

 Decision Support Systems for end-users,  

 methods and IT tools for end-user creativity support,  

 Personal Information Management Systems, 

 P2P (peer-to-peer) communication management, privacy politics, trust,  

e-trust 

 agile methods for end-user project involvement, 

 user participation in IS development,  

 user-computer communication technologies,  

 user application adaptation and usability,  

 social media for business and marketing. 

 Web 2.0, Health 2.0, Learning 2.0, Enterprise 2.0, Government 2.0. 

 

Artykuły w języku angielskim (20 tys. znaków) prosimy przesyłać w wersji elektronicznej do 

1 września 2012 r. na adres mailowy: malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl  

Propozycje artykułów i zapytania dotyczące opracowania prosimy kierować do Redaktora 

Zeszytów Naukowych Prof. UE dr hab. Małgorzaty Pańkowskiej 

malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl 

Prosimy również uprzejmie o rozpowszechnienie tej informacji wśród Państwa 

współpracowników. 

Z wyrazami szacunku 

prof. Małgorzata Pańkowska 
Katedra Informatyki  

Wydział Informatyki i Komunikacji 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl 

malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl
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Kalendarium konferencji 

Nazwa Konferencji 

 

Organizator Termin 
i miejsce 

Adres strony 
internetowej 

 

Międzynarodowa 

Konferencja  FedCSIS 

2012  

Instytut 

Informatyki 

Ekonomicznej 

Uniwersytetu 

Ekonomicznego 

we Wrocławiu 

9-12 września 

2012r 

http://www.fedcsis.org 

Se jmik Młodych 
Informatyków   
 

Instytut 

Informatyki 

w Zarządzaniu 

Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

 

20-22 

września 

2012 

 

Międzyzdroje 

http://smi.org.pl 

 

XX Krajowa 
Konferencja  EDI-EC 
 

Marian 

Niedźwiedziński – 

Consulting 

 

27-28 

września 

2012 

Łódź - Rochna 

http://www.edi-

ec.pl/konferencja/ 

 
X KONFERENCJA 
NAUKOWO-
DYDAKTYCZNA NTIE 
 
XXVII KONFERENCJA 
NAUKOWA 
Systemy Wspomagania 
Organizacji/Creativity 
Support  Systems 
SWO/CSS’2012  
 

Katedra 

Informatyki 

Uniwersytetu 

Ekonomicznego 

w Katowicach 

NTIE 

15-17 

października 

2012 

Szczyrk 

http://www.ntie.org.pl 

http://www.fedcsis.org/
http://smi.org.pl/
http://www.edi-ec.pl/konferencja/
http://www.edi-ec.pl/konferencja/
http://www.ntie.org.pl/


  

Sprawy członkowskie 

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do poznania nowej strony internetowej NTIE www.ntie.org.pl 

i do utworzenia swojego konta. 

Małgorzata Pańkowska 
sekretarz NTIE 

 

Składki 
 
Przypominamy, że wpisowe wynosi 50 zł. a roczna składka członkowska NTIE wynosi 
30 zł, (dla studentów 15 zł). Prosimy o uregulowanie należności dokonując wpłat na konto: 
 

Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej 

ING Bank Śląski S.A. Oddział 0/Katowice 

ul. Mickiewicza 3 

40-092 Katowice 

Nr Konta: 57 1050 1214 1000 0023 4356 2829  

 

W sprawach finansowych prosimy zgłaszać się do  
 

dr Edyty Abramek Skarbnika NTIE 

edyta.abramek@ue.katowice.pl  
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Redaktor naczelny: Maria Mach-Król 
Zespół: Barbara Filipczyk, Grzegorz Filipczyk, Radosław Kowal, Joanna Palonka, Małgorzata Pańkowska 
Opracowanie graficzne: Barbara Filipczyk 

Kontakt:  

Maria Mach Król 
Biuletyn NTIE 
ul. Bogucicka 3  
40 - 226 Katowice 

maria.mach-krol@ue.katowice.pl 

http://www.ntie.org.pl/
mailto:edyta.abramek@ae.katowice.pl
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