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Lidia Białoń

WSPOMNIENIE
O PROFESORZE MIECZYSŁAWIE DWORCZYKU

[słowa kluczowe: życiorys Mieczysława Dworczyka, ekonomia, zarządzanie, 

WSM]

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono życiorys prof. dr inż. Mieczysława Dworczy-

ka. Szczególną uwagę poświęcono jego związkom z Wyższą Szkoła Menedżerską, 

w której był prorektorem do spraw studenckich. 

* * *

Profesor dr inż. Mieczysław Dworczyk urodził się w 1923 r. w Warszawie 

Zmarł w lipcu 2010 r. Był wybitnym przedstawicielem nauk o zarządzaniu, wy-

chowawcą wielu pokoleń inżynierów i organizatorów, promotorem prac doktor-

skich a także promotorem kariery naukowej wielu profesorów. Studia inżynier-

skie rozpoczął w czasie wojny na tajnych kompletach w Politechnice Warszaw-

skiej. Studia ukończył w Politechnice Gliwickiej w 1948r. Po studiach odbył staż 

w USA z zakresu Industrial Enginnering w Massachusetts Instytute of Techno-

logy (MIT). W latach 1955-1959 studiował w Moskiewskim Instytucie Inżynieryj-

no-Ekonomiczym, gdzie obronił swoją pracę doktorską z zakresu uwarunkowań 

ekonomicznych, automatyzacji produkcji maszyn rolniczych. W latach 1968-1969 

przebywał na stypendium naukowym Ford Fundation na uniwersytetach w USA. 

Organizował i prowadził także współpracę naukową z uniwersytetami w Dreźnie 

i w Petersburgu. Pracę zawodową rozpoczął w Państwowej Komisji Planowania 

Gospodarczego, a następnie w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego 

„ORGMASZ”.

 Profesor dr inż. Mieczysław Dworczyk od 1963 r. rozpoczął pracę nauko-

wo-dydaktyczną w Politechnice Warszawskiej. Z Politechniką Warszawską 

M. Dworczyk związał ponad czterdzieści lat swojego aktywnego życia zawodowe-

go. W latach 1959-2000 był współtwórcą ośrodka naukowego z zakresu organizacji 
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i zarządzania w Politechnice Warszawskiej, początkowo Katedry Ekonomiki, Or-

ganizacji Planowania Przedsiębiorstw Budowy Maszyn na Wydziale Mechaniczno-

Technologicznym, następnie Instytutu Organizacji i Zarządzania i wreszcie Insty-

tutu Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

W Politechnice Warszawskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji akademi-

ckich, między innymi kierownika zakładu, zastępcy dyrektora instytutu i pro-

dziekana. W 1988 r. uzyskał tytuł profesora.

Profesor realizował liczne projekty badawcze, głównie z zakresu zarządza-

nia działalnością badawczo-rozwojową. Jest autorem, bądź współautorem wielu 

publikacji naukowych. Był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania 

PAN, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 

(SIMP), zasiadał w radach naukowych wielu wydziałów. 

Za swoją pracę naukową był uhonorowany wieloma odznaczeniami państwo-

wymi i wyróżnieniami, tak w kraju jak i za granicą, miedzy innymi: Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, Złotym i Srebrnym 

Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, honorowymi odznaka-

mi SIMP i NOT, Złotą Odznaką za Zasługi dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Prof. dr inż. Mieczysław Dworczyk rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Mene-

dżerskiej w 1996 r., w której pracował do końca życia. W swoich pracach badaw-

czych interesował się doskonaleniem programów nauczania, dążył do połączenia 

wiedzy inżynierskiej z wiedzą ekonomiczną i zarządczą. Z tego zakresu wydał 

książkę pt. Kształcenie specjalistów w zakresie ekonomiki i zarządzania w Niem-

czech opublikowaną w WSM w 2005 r. W Wyższej Szkole Menedżerskiej miał 

okazję do intensyfikacji swoich zainteresowań. Był współzałożycielem kierunku 

– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Menedżerskim. Nad usprawnie-

niem tego kierunku studiów pracował do końca swojego życia. 

Prof. dr inż. M. Dworczyk pełnił w WSM funkcję prorektora do spraw studen-

ckich oraz funkcję przewodniczącego Rady Bibliotecznej, która powstała z Jego 

inicjatywy. Jego cechą jako kierownika była łagodność i niezwykła pracowitość.

Pan Profesor traktowany był przez nas nie tylko jako wielki uczony dyspo-

nujący ogromną wiedzą, ale przede wszystkim był człowiekiem niezwykle przy-

jaznym innym ludziom, chętnym do dzielenia się z nimi swoją wiedzą i doświad-

czeniem. W każdym człowieku potrafił odkryć zawsze coś dobrego, ciekawego, 

wartego inspiracji i rozwoju. Profesor posiadał umiejętność rozbudzania zamiło-

wania do wiedzy. Pamiętamy wiele naszych fascynujących dyskusji naukowych ze 

studentami i dyplomantami. W czasie tych spotkań studenci doceniali partner-

ski i serdeczny stosunek Pana Profesora, dzięki czemu mogli przedstawiać swoje 

problemy i wątpliwości. Chętnie słuchali Jego opinii. Prof. dr inż. M. Dworczyk 

pozostał w ich pamięci – jak mówią – „prawdziwym Profesorem”. Studenci byli 

L id ia  Bia łoń



139

pełni podziwu dla wiedzy, jaką przekazywał im w czasie zajęć. Jeden ze studentów 

zadedykował Panu Profesorowi rozdział w swojej pracy magisterskiej obronionej 

w październiku 2010 r. 

Profesor był niezwykle obowiązkowym nauczycielem akademickim. Pomimo 

ogromnej praktyki w prowadzeniu zajęć ze studentami, do każdych przygotowy-

wał się tak, jak gdyby były to Jego pierwsze zajęcia. Próby powstrzymywania Go od 

tej intensywnej pracy były bezskuteczne. Profesor zawsze mówił: „przecież świat 

się zmienia, ludzie się zmieniają, to wszystko musi znaleźć wyraz w kolejnych za-

jęciach, które też muszą te zmiany uwzględniać”. To dobry przykład dla nas. Tak 

więc Pan Profesor przekazywał nam nie tylko wiedzę, ale i mądrość. Pokazywał 

też, że należy dzielić się wiedzą i w każdym człowieku znajdować coś dobrego. 

W życiu prywatnym był prawdziwą ostoją dla rodziny. Oddany sercem dla 

wszystkich. Prof. dr inż. M. Dworczyk kochał muzykę, szczególnie muzykę opero-

wą. Pomagała mu odpoczywać. W ostatnich latach z właściwą sobie pasją zajmo-

wał się też drzewem genealogicznym rodziny Dworczyków. Sięgał 200 lat wstecz. 

Saga Dworczyków wkrótce ukaże się drukiem. Dwa dni przed śmiercią, zdążył 

zobaczyć jej wersję roboczą.

Profesora dr inż. Mieczysława Dworczyka zapamiętamy jako skromnego, 

serdecznego przyjaciela, którego wyznacznikiem życia była wiedza, inteligencja 

i kultura osobista. Trudno nam pogodzić się z Jego odejściem. Pochowany został 

na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 

Fot. 1. Prof. dr inż. Mieczysław Dworczyk

 (zdjęcie z zasobów archiwalnych WSM).
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