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ROCZNIK NAUKOWY WYDZIA U ZARZ!DZANIA W CIECHANOWIE 1-4 (X) 2016

KU CZCI

Cecylia Bajan

WSPOMNIENIE

O PROFESORZ E KONRADZIE BAJANIE

[s owa kluczowe: wspomnienie, Konrad Bajan, profesor nauk ekonomicznych, 

WSM w Warszawie]

Streszczenie

Profesor Konrad Bajan zmar" w wieku 86 lat. Zajmowa" si# problematyk$ 

ekonomiczn$ w zró%nicowanych uk"adach politycznych kraju i &wiata. Z WSM 

w Warszawie by" zwi$zany od 2002 roku. 

* * *

18 maja 2016 roku zmar" w wieku 86 lat profesor zw. dr hab. Konrad Bajan. 

Skromny cz"owiek o dwóch wielkich pasjach i mi"o&ciach swojego %ycia: rodzinie 

i pracy naukowo-dydaktycznej. 

Ponad 61 lat %ycia po&wi#ci" nauce i nauczaniu. Pracowa" na wielu uczel-

niach w kraju i za granic$. By" wychowawc$ wielu pokole' m"odzie%y akade-

mickiej. Spod Jego „skrzyde"” wysz"o wielu wybitnych naukowców, wspania"ych 

pracowników i ludzi. Mimo ci#%kiej choroby do ko'ca swoich dni by" bardzo 

aktywny zawodowo. 

Z Wy%sz$ Szko"$ Mened%ersk$ by" zwi$zany od 2002 roku. Pracowa" tu na 

Wydziale Nauk Spo"ecznych w Katedrze Stosunków Mi#dzynarodowych. Zna-

ny by" ze stanowczo&ci swoich pogl$dów i wielkiej %yczliwo&ci dla studentów. 

Ci ostatni bardzo go za to cenili i to nie tylko w WSM.

Na ostatnie wyk"ady i egzaminy w Wy%szej Szkole Informatyki i Ekonomii 

TWP w Olsztynie nie móg" ju% pojecha(, ale wys"a" konspekty wyk"adów i testy 

egzaminacyjne. 

Nale a! do tej grupy nauczycieli akademickich, którzy pomimo wiedzy i do"wiad-

czenia dydaktycznego do ka dego wyk!adu przygotowuj# si$ niezwykle starannie. By! 
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bardzo pracowity i konsekwentny w realizacji postawionych sobie celów. Takiej samej 

postawy uczy! studentów i takiej od nich wymaga!. W pracy by! bardzo zasadniczy 

i wymagaj#cy, ale jednocze"nie  yczliwy. Jako opiekun naukowy prac zawsze mia! czas 

dla ich autorów, z uwag# czyta! ka d# z nich, a Jego opinie i uwagi by!y bardzo pomocne 

w trakcie pisania. Sprawowa! nad swoimi podopiecznymi prawdziw# opiek# naukow#. 

By! "wietnym wyk!adowc#, mówi! w sposób zwi$z!y i zrozumia!y dla s!uchaczy. 

Jego wyk!ady i seminaria cieszy!y si$ du ym uznaniem i frekwencj#. Problematyk$ eko-

nomiczn#, polityk$ gospodarcz# w zró nicowanych uk!adach politycznych kraju i "wiata 

potraÞ ! zrozumiale przedstawia%. Robi! to w oparciu o literatur$ przedmiotu, któr# sys-

tematycznie studiowa!, a tak e o w!asne spostrze enia i oceny jako analityk bie #cych 

zdarze&. By! nie tylko "wietnym mówc#, ale potraÞ ! te  uwa nie s!ucha% i udziela% rad, 

je"li zosta! o nie poproszony.

A prywatnie? Prywatnie posiada! pewien rzadki, ale bardzo cenny dar. Od pierw-

szych chwil potraÞ ! tworzy% z nowo poznanymi lud'mi relacje i przyja'nie na ca!e  ycie. 

Takie, które by!y silniejsze od up!ywaj#cego czasu, trudno"ci czy chorób. Takie, które 

s# warto"ci# ponad wszystkim innym, co w  yciu wydaje si$ wa ne. Takie, o których 

marzy ka dy cz!owiek, dla którego blisko"% z innymi jest priorytetem. Przyja'nie, które 

w dzisiejszym "wiecie s# rzadko"ci#. Konrad Bajan przez ca!e swoje  ycie pokazywa!, 

 e chcie%, to móc i  e ludzie s# najwa niejsi, a ludzie to czuli i lgn$li do Niego z ka dej 

strony. By! kompanem, przyjacielem i partnerem dla ka dego, kto tego chcia!. Szacunek 

dla ludzi by! czym", czego mo na by si$ uczy% od ludzi takich jak On. Kto do"wiadcza! 

takiej przyja'ni, by! szcz$"ciarzem i dobrze o tym wiedzia!. 

* * *

Konrad Bajan urodzi" si# 25 lipca 1930 roku w Rzeczniowie (ówczesne woje-

wództwo radomskie). W 1945 roku rozpocz$" nauk# w gimnazjum w Radomiu. 

W 1950 roku uzyska" matur# w Liceum Mechanizacji Rolnictwa w Wo"owie 

)l$skim, a nast#pnie rozpocz$" studia w Wydziale Ekonomicznym Instytutu 

Rolnego w Charkowie. Studia uko'czy" z wyró%nieniem i wróci" do kraju. Prac# 
zawodow$ rozpocz$" w 1955 roku jako agronom w Urz#dzie Wojewódzkim we 

Wroc"awiu. Rok pó*niej zosta" skierowany do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

w Warszawie, pracowa" tak%e jako wyk"adowca w szkole Pa'stwowego O&rod-

ka Maszynowego na Ursynowie. W tym momencie rozpocz#"a si# Jego przygo-

da z nauk$ i dydaktyk$. W Instytucie prowadzi" badania w dziedzinie kó"ek 

rolniczych i spó"dzielczo&ci wiejskiej, a w szkole uczy" ekonomiki rolnictwa. 

W latach 1960-1965 by" dyrektorem Dzia"u Organizacyjno-Ekonomicznego 

i Kó" Gospody' Wiejskich w Centralnym Zwi$zku Kó"ek i Organizacji Rolni-
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czych w Warszawie. W 1961 roku obroni" prac# doktorsk$ na Wydziale Eko-

nomicznym Szko"y G"ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a cztery 

lata pó*niej rozpocz$" prac# na SGGW. Z uczelni$ t$ by" zwi$zany najd"u%ej, 

bo ponad 20 lat; przez wiele lat pe"ni" funkcj# dyrektora Mi#dzywydzia"owego 

Instytutu Nauk Politycznych. Równocze&nie pracowa" w Wy%szej Szkole Nauk 

Spo"ecznych na stanowisku dyrektora Instytutu Polityki Rolnej.

W 1967 roku uzyska" stopie' doktora habilitowanego w Akademii Rolniczej 

w Szczecinie. W 1973 roku uzyska" tytu" profesora nadzwyczajnego, a w 1979 

roku profesora zwyczajnego. W 1986 roku zosta" wybrany zagranicznym cz"on-

kiem Akademii Nauk Rolniczych ZSRR (obecnie Rosji). W latach 70. odby" dwa 

czteromiesi#czne sta%e naukowe we Francji.

W ci$gu trwaj$cej ponad pó" wieku pracy naukowej i dydaktycznej wy-

promowa" par# pokole' magistrów, 17 doktorów, by" opiekunem naukowym 

15 prac habilitacyjnych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 publikacji 

w j#zyku polskim, rosyjskim i francuskim. Jest autorem 15 ksi$%ek i wspó"-
autorem 14 ksi$%ek o tematyce rolnej i gospodarczej. Opracowa" 10 podr#czni-

ków akademickich, ostatni pt. Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji 

z Uni  Europejsk  ukaza" si# w 2001 roku. Prowadzi" wiele tematów badaw-

czych dotycz$cych problematyki wsi i rolnictwa. Wyniki bada' przedstawia" 
równie% na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, mi#dzy innymi we 

Ryc. 1. Prof. zw. dr hab. Konrad Bajan

(fotograÞ a z archiwum domowego).
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Francji, Rosji, Niemczech, Bu"garii, w Czachach, na W#grzech, w Wietnamie, 

Mongolii, Rumunii. Odby" tak%e szereg go&cinnych wyk"adów w wielu krajach. 

By" cz"onkiem wielu rad naukowych. Aktywnie uczestniczy" w dzia"alno-

&ci ró%nych komitetów naukowych PAN, np. Komitetu Ekonomiki Rolnictwa. 

W latach 1975–1985 by" cz"onkiem Centralnej Komisji KwaliÞ kacji Kadr 

Naukowych przy PAN. 

Profesor Konrad Bajan zosta" odznaczony m.in. trzema krzy%ami Orderu 

Odrodzenia Polski: Krzy%em Komandorskim, Krzy%em Kawalerskim i Krzy-

%em OÞ cerskim, a tak%e z"otym, srebrnym i br$zowym Krzy%em Zas"ugi oraz 

wieloma medalami.

Profesor Konrad Bajan zosta" pochowany na Cmentarzu Wojskowym na 

Pow$zkach w Warszawie. +egnaj$c Go na cmentarzu profesor Wies"aw Mys"ek 

jednym krótkim zdaniem podsumowa" dorobek naukowy i wk"ad Profesora 

w nauk# polsk$:

To nie on szuka  uczelni, to uczelnie szuka y Jego.

My od siebie mo%emy tylko doda(, %e wielkim szcz#&ciem by"o mie( takiego 

m#%a, ojca i dziadka.

Trzy kobiety Jego %ycia


