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„Rozwój Regionu Wschodniego 
- szanse i zagrożenia”. 

Konferencja naukowa, Łuków, 30 – 31 maja 2008 r.

W dniach 30-31 maja 2008 roku odbyła się w Łukowie międzynarodowa kon-
ferencja naukowa „Rozwój Regionu Wschodniego- szanse i zagrożenia”, której or-
ganizatorem była Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie. W konferencji 
udział wzięli przedstawiciele środowisk naukowych wśród których znaleźli się re-
prezentanci takich ośrodków jak: Akademia Podlaska w Siedlcach, Politechnika Lu-
belska, Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w  Siedlcach, Wyższa Szko-
ła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku, Wyższa Szkoła Zarządzania 
i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komuni-
kacji Społecznej w Chełmie oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie. 
Na konferencji gościli także przedstawiciele świata nauki z Ukrainy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor WSBiA w Łukowie prof. 
nzw. dr Jarosław Będkowski. Następnie głos zabrali burmistrz Łukowa Zbigniew 
Zemło oraz starosta Łukowa Janusz Kozioł. Po wystąpieniach gości rozpoczęły się 
obrady. Podczas sesji pierwszej, której przewodniczył prof. dr hab. Antoni Bombik 
zaprezentowano jedenaście referatów. Dr Małgorzata Gruchoła przedstawiła analizę 
zagadnień związanych z zarządzaniem informacją w jednostkach samorządu teryto-
rialnego na przykładzie Miasta Łuków. Szczególny nacisk położyła na omówienie 
prawnych uwarunkowań dostępu do informacji publicznej, przedstawiła politykę 
informacyjną prowadzoną przez Miasto, zasady funkcjonowania elektronicznego 
obiegu dokumentów oraz zagadnienia związane z działaniem Biuletynu Informa-
cji Publicznej. Dr inż. Jan Center zaprezentował referat dotyczący oceny potencja-
łu rozwoju ekoturystyki metodą badań „zza biurka”. Mgr inż. Tomasz Złoch uka-
zał znaczenie informacji w logistyce przedsiębiorstwa i transportu kolejowego na 
przykładzie Zakładu Przewozów Towarowych i Przeładunków w Małaszewiczach, 
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należącego do PKP CARGO S.A. Mgr Magdalena Ajchel przedstawiła zagadnienia 
Specjalnych Stref Ekonomicznych jako ważnego instrumentu polityki regionalnej 
z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu tychże stref na rozwój miast i regionów 
w Polsce. Autorka referatu próbowała przedstawić zalety włączenia miasta Siedlce do 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prof. Zoryana Harasymchuk i prof. 
Nadiya Chwyszczun poruszyły kwestię asymetrii rozwoju regionalnego komunalnej 
gospodarki Ukrainy. Prof. Lyubov Kovalska zwróciła uwagę na infrastrukturowe 
zabezpieczenie innowacyjnego rozwoju regionu. Zauważyła, iż potrzebnym warun-
kiem zabezpieczenia konkurencyjności regionów państwa jest obecność adekwatnej 
infrastruktury innowacyjnego rozwoju, która na dzisiaj rozwija się na Ukrainie po-
woli i nierównomiernie. Dr Mariusz Sienkiewicz poświęcił swój referat realizacji 
zasad samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie szczebla powiatowego, któ-
ry został ustanowiony na podstawie reformy administracji publicznej w 1998 roku. 
Prof. dr hab. Franciszek Lis ukazał znaczenie umiejętności menedżera w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi- rozważania akcentowały ważną funkcję menedżera we współ-
czesnej organizacji. Dr inż. Mirosław Matosek zajął się problemem systemu komuni-
kacji społecznej w realizacji strategii Citibanku Handlowego- korporacja Citigroup. 
Zaakcentował fakt, iż efektywna komunikacja wewnątrz organizacji może być we 
współczesnych czasach kluczowym czynnikiem sukcesu bowiem staje się ona funk-
cją zarządzania, ponieważ niezależnie od typu organizacji jest podstawą integracji 
części składowych fi rmy, a więc ma wpływ na wyniki ekonomiczne. Mgr Danuta 
Dziedzic- Gryczka zaprezentowała referat na temat działania Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łukowie w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia w latach 2005-2007. 
Sesję pierwszą zamknęła swoim wystąpieniem mgr Krystyna Tyszuk, która przedsta-
wiła zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem oraz znaczeniem grup 
producenckich w rozwoju rolnictwa polskiego w strukturach Unii Europejskiej. Po 
krótkiej przerwie na kawę miała miejsce ożywiona dyskusja poświęcona zarówno 
polemice z poglądami prelegentów, jak i zaprezentowaniu stanowisk uczestników 
spotkania, a także podsumowanie sesji pierwszej. 

Sesja druga rozpoczęła się po przerwie na obiad, a przewodniczył jej prof. dr 
hab. Franciszek Lis. Zaprezentowanych zostało siedem referatów. Jako pierwszy wy-
stąpił prof. dr hab. Henryk Mierzwiński, który przedstawił referat „Od drewnianych 
sztyftów do samolotów”. Z kolei prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski poświęcił 
swoje wystąpienie atrybucji stanów zagrożeń. Mgr Wiktor Rybka zajął się proble-
mem instytucji i organizacji wspierających rozwój polsko- ukraińskich stosunków 
gospodarczych w latach 1991- 2006. Dr Izabela Seredocha przybliżyła współpracę 
województwa warmińsko- mazurskiego z obwodem kaliningradzkim; zaznaczyła, iż 
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sąsiadującym ze sobą regionom dobrze rokuje dynamicznie rozwijająca się współ-
praca placówek kultury, nauki, edukacji, gminnych instytucji, jednostek samorządo-
wych i organizacji pozarządowych. Dr Anna Zarzycka podjęła temat problematyki 
udziału w targach międzynarodowych w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw. 
Przedstawiła kolejno znaczenie targów w procesie internacjonalizacji, kwestię orga-
nizacji udziału w targach oraz możliwości wsparcia fi nansowego uczestnictwa w tego 
typu imprezach dla polskich fi rm. Mgr Emil Rogowski zaprezentował analizę wskaź-
nikową będącą obrazem kondycji fi nansowej przedsiębiorstwa. Prof. dr hab. Paweł 
Żukowski przybliżył w swoim referacie metodę Mc Kinsey Managment Consultants 
jako jedną z metod analizy strategicznej działalności przedsiębiorstwa przemysło-
wego, która umożliwia dokonanie oceny pozycji rynkowej badanego obiektu. Se-
sja druga również zakończyła się dyskusją i podsumowaniem wystąpień referentów. 
Wieczorem uczestnicy konferencji mieli możliwość podziwiania piękna Ziemi Łu-
kowskiej bowiem odbyła się kolacja połączona z ogniskiem.

Drugiego dnia rozpoczęła się sesja trzecia, której przewodniczył prof. dr hab. 
Władysław Ważniewski. Zaprezentowanych zostało dziewięć referatów. Dr Marek 
Czyrka poświęcił swoje wystąpienie przedstawieniu przedsiębiorczych inicjatyw 
mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie łukowskim w latach 1928- 1933 
w świetle „ Gazety Powiatu Łukowskiego”, które to inicjatywy miały na celu wy-
dobycie z zapaści i rozwój rolnictwa w czasie kilkunastu miesięcy poprzedzających 
załamanie w gospodarce i w okresie zwanym w historiografi i Wielkim Kryzysem. 
Dr Janusz Gmitruk ukazał porozumienia sierpniowe 1980 roku jako polski model 
rozwiązywania konfl iktów i napięć społecznych. Mgr Paweł Płonczyński zajął się 
problemem konfl iktu polsko- ukraińskiego w powiecie lubaczowskim. Dr inż. An-
drzej Rogowski przedstawił sylwetkę Eugeniusza Kwiatkowskiego- wielkiego pa-
trioty, polityka i działacza oraz jego rolę w polityce gospodarczej II Rzeczypospolitej 
Polskiej. Mgr Zbigniew Lipiński zaprezentował przydatność unijnych doświadczeń 
w zakresie pomocy publicznej dla Polski. Podkreślił również, iż głównym celem Unii 
Europejskiej jest osiągnięcie takiego poziomu rozwoju gospodarczego i nowoczesno-
ści technologicznej, dzięki którym stanie się konkurencyjną wobec USA i Japonii. Dr 
Włodzimierz Ważniewski przedstawił zagadnienia związane z polityką gospodarczą 
okupanta niemieckiego w Małopolsce Wschodniej. Mgr Anna Wielgosz przybliżyła 
przebieg reformy rolnej w powiecie łukowskim w latach 1944- 1946. Dr Piotr Zabor-
ny zaprezentował myśl polityczną wielkich łukowian Franciszka i Jacka Jezierskich- 
dwóch wybitnych pisarzy politycznych wywodzących się z tego terenu. Jako ostatnia 
wystąpiła mgr Anna Ożga, która przedstawiła zagadnienia związane z wyborami par-
lamentarnymi w województwie lubelskim, które odbyły się dnia 21 października 2007 
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roku. Autorka poddała analizie przebieg kampanii wyborczej i wyniki wyborów na 
terenie Lubelszczyzny. Sesja trzecia zakończyła się dyskusją oraz podsumowaniem 
całej konferencji, która obejmowała dwa podstawowe bloki tematyczne: 1. dotyczący 
problematyki zarządzania i ekonomii oraz 2. obejmujący zagadnienia historii i poli-
tologii. Ponad to przyczyniła się do promocji Ziemi Łukowskiej jak i zacieśnienia 
kontaktów między środowiskami naukowymi obecnymi na konferencji. Konferencja 
zaowocowała również wydaniem czwartego już tomu „Roczników Wyższej Szkoły 
Biznesu i Administracji w Łukowie”, w której to książce znalazły się referaty wszyst-
kich prelegentów. Niewątpliwie miłym akcentem dwudniowej sesji była wycieczka 
do Kazimierza Dolnego gdzie uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzania 
okolicznych zabytków.


