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Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie (1906-2006)
Dzie∏o pokoleƒ
W kwietniu 2005 r. Szko∏a G∏ówna Handlowa zainaugurowa∏a obchody
stulecia nieprzerwanej dzia∏alnoÊci. Szko∏a powsta∏a w 1906 r., dwanaÊcie lat
przed uzyskaniem przez Polsk´ niepodleg∏oÊci jako dzie∏o kilku zapaleƒców.
Jej twórcy, Êledzàcy rozwój wy˝szego szkolnictwa ekonomicznego w Europie,
postanowili stworzyç mo˝liwoÊci kszta∏cenia polskiej m∏odzie˝y na miejscu. Polska uczelnia ekonomiczna mia∏a ograniczyç kosztowne i ucià˝liwe wyjazdy na
studia do Antwerpii, Lipska, Pary˝a, Petersburga czy Wiednia. Za∏o˝ycieli motywowa∏y rosnàce potrzeby praktyki gospodarczej, których nie by∏y w stanie
zaspokoiç uniwersytety oraz zawodowe szko∏y handlowe.
G∏ówny wysi∏ek organizacyjny nowej szko∏y przyjà∏ na siebie August Zieliƒski, absolwent Wy˝szej Szko∏y Handlowej w Lipsku. W sierpniu 1906 r. Zieliƒski uzyska∏ zezwolenie w∏adz carskich na utworzenie Prywatnych Kursów
Handlowych M´skich, a ju˝ 15 paêdziernika nastàpi∏a ich inauguracja wyk∏adem Jana Kucharzewskiego z historii doktryn ekonomicznych. Pierwsza siedziba Szko∏y mieÊci∏a si´ w wynaj´tym lokalu na ulicy Smolnej, w którym
podj´∏o studia 40 s∏uchaczy-m´˝czyzn. Program studiów ∏àczy∏ przedmioty
teoretyczne z rozwijaniem umiej´tnoÊci, w tym szczególnie znajomoÊci j´zyków obcych. Wyk∏adowcami byli zarówno uczeni, jak i przedstawiciele praktyki gospodarczej.
Po przedwczesnej Êmierci za∏o˝yciela Szko∏y w 1908 r. rozwija∏a si´ ona
pod nazwà Wy˝sze Kursy Handlowe M´skie im. Augusta Zieliƒskiego. Szczególnà rol´ w doskonaleniu jej pracy odegra∏ dyrektor Boles∏aw Miklaszewski.
Przed∏u˝y∏ on okres studiów z dwóch do trzech lat i wzbogaci∏ program szko∏y o dodatkowe dyscypliny akademickie. Dba∏ o pog∏´bienie samodzielnoÊci
studiów, rozwijajàc w tym celu w∏asny ksi´gozbiór szko∏y. Dzia∏ania Miklaszewskiego by∏y mo˝liwe dzi´ki pozyskaniu odpowiedniej kadry naukowej.
WÊród wyk∏adowców Kursów znaleêli si´ wybitni specjaliÊci, jak: Jan Dmo*
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chowski – ekonomista, Eugeniusz Jarra – cywilista i Julian Makowski – geograf i znawca prawa mi´dzynarodowego.

1906 r. Za∏o˝yciel Kursów August Zieliƒski z ma∏˝onkà

Wybuch I wojny Êwiatowej, który poczàtkowo przyniós∏ zahamowanie rozwoju Kursów, generalnie mia∏ pozytywny wp∏yw na losy szko∏y. Okupujàcy Warszaw´ Niemcy nadali uczelni rang´ Handelshochschule, która w 1917 r. jako
Wy˝sza Szko∏a Handlowa (WSH), immatrykulowa∏a pierwszych studentów.
Od tego roku grono jej s∏uchaczy zasili∏y kobiety. WSH, przenikni´ta akademickimi formami i metodami kszta∏cenia, uwzgl´dni∏a obok specjalnoÊci handlowej, tak˝e: samorzàdowà, spó∏dzielczà, bankowà i ubezpieczeniowà. Patriotyczne wychowanie m∏odzie˝y sprawi∏o, ˝e cz´Êç z niej bra∏a udzia∏ w walce
o niepodleg∏oÊç Polski1.
W∏adze odrodzonej Rzeczypospolitej zaakceptowa∏y status WSH jako w∏asnoÊci Towarzystwa Wy˝szej Szko∏y Handlowej. Na podstawie Ustawy z 13 lutego 1924 r. w przedmiocie przyznania Wy˝szej Szkole Handlowej w Warszawie
1
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praw szkó∏ akademickich paƒstwowych Uczelnia uzyska∏a osobowoÊç prawnà,
a jej absolwenci, poza dyplomem zawodowym, mogli uzyskaç tytu∏ magistra,
a tak˝e stopieƒ doktora nauk ekonomicznych2. Dyplomy WSH zrównano z analogicznymi dokumentami szkó∏ paƒstwowych.

1096 r. Pierwsza siedziba przy ul. Smolnej

Zgodnie z ustawà kadra nauczajàca WSH poddana zosta∏a merytorycznej
weryfikacji przed komisj´ powo∏anà przez Ministerstwo Wyznaƒ Religijnych
i OÊwiecenia Publicznego. Decyzjà komisji pierwszymi profesorami uczelni
zostali mianowani: Maurycy Chorzewski, Jan Dmochowski, Kazimierz Kasperski, Konstanty Krzeczkowski, Zygmunt Limanowski, Jan Stanis∏aw Lewiƒski,
Boles∏aw Miklaszewski i Antoni Sujkowski. WÊród 9 docentów znaleêli si´ m.in.
Wac∏aw Fajans, Aleksander Jackowski, Edward Lipiƒski i Julian Makowski3.
W grupie pierwszych profesorów na wyró˝nienie zas∏uguje Jan Lewiƒski,
który zmar∏ tragicznie w 1930 r. w wieku 45 lat. Wykszta∏cony w Belgii i w Anglii, by∏ wyk∏adowcà Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szko∏y G∏ównej
Gospodarstwa Wiejskiego, Szko∏y Nauk Politycznych i Wolnej Wszechnicy Polskiej. Z wyk∏adami wystàpi∏ w London School of Economics. Jednak najsilniej
zwiàzany by∏ z WSH, gdzie w 1922 r. objà∏ Katedr´ Ekonomii. Jego zainteresowania naukowe obejmowa∏y teori´ ekonomii, histori´ myÊli ekonomicznej
2
3

Dz.U. RP 1924, nr 19, poz. 185.
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i histori´ gospodarczà. Lewiƒski, jako pierwszy z profesorów Uczelni, zyska∏
mi´dzynarodowà s∏aw´ za podbudowanie teorii ekonomii badaniami empirycznymi4.
Na pierwszym posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia 1925 r. wybrano rektora B. Miklaszewskiego. Jego sylwetka syntetyzuje losy inteligencji polskiej
prze∏omu XIX i XX w. W m∏odoÊci jako aktywny socjalista zosta∏ skazany na
wi´zienie i dwuletni zakaz pobytu w Królestwie Polskim za przynale˝noÊç do
II Proletariatu. Studiowa∏ na Wydziale Chemicznym Politechniki w Zurychu
oraz filozofi´ na tamtejszym uniwersytecie i ekonomi´ w Antwerpii. Doktorat
uzyska∏ po odbyciu asystentury na Politechnice Lwowskiej. Po powrocie w 1901 r.
do Królestwa zosta∏ ponownie uwi´ziony i zes∏any na Ural. Po powrocie w 1905 r.
do Warszawy, przekonany o potrzebie podniesienia ÊwiadomoÊci ekonomicznej spo∏eczeƒstwa, poÊwi´ci∏ si´ dzia∏alnoÊci w dziedzinie szkolnictwa. Wyk∏ada∏ na Wy˝szych Kursach Handlowych i na Politechnice Warszawskiej oraz
dzia∏a∏ w administracji oÊwiatowej. W rzàdzie W. Grabskiego piastowa∏ tek´
ministra wyznaƒ religijnych i oÊwiecenia publicznego.
Po obj´ciu funkcji rektora dà˝y∏ do pog∏´bienia akademickiego charakteru
WSH przez w∏aÊciwy dobór kadr i po∏o˝enie nacisku na kszta∏cenie ogólnoekonomiczne. Miklaszewski wielkà wag´ przywiàzywa∏ do poprawy warunków
materialnych Uczelni. Dzi´ki jego aktywnoÊci przystàpiono do realizacji projektu zespo∏u gmachów przy ulicy Rakowieckiej i projektowanej Trasy NS, przygotowanego przez znanego architekta Jana Witkiewicza-Koszczyca.
Miklaszewski, który sprawowa∏ funkcj´ rektora od 1925 do 1928 r. i od 1932
do 1937 r. zapisa∏ si´ jako twórca nowoczesnej uczelni ekonomicznej, dysponujàcej odpowiednimi kadrami naukowymi, bogatà bibliotekà i bazà dydaktycznà. G∏ównie z jego nazwiskiem wià˝e si´ modernizacj´ struktury organizacyjnej
szko∏y, rozwój badaƒ naukowych, stworzenie w∏asnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz korzystanie w dzia∏alnoÊci dydaktycznej z wybitnych teoretyków
i praktyków gospodarczych. Dzi´ki temu rós∏ autorytet szko∏y, która rok rocznie promowa∏a dobrze przygotowanà, o szerokich horyzontach intelektualnych, kadr´ dzia∏aczy i organizatorów ˝ycia gospodarczego5.
W 1933 r., zgodnie z nowà ustawà o szko∏ach akademickich, uczelnia uzyska∏a pe∏ni´ praw akademickich oraz zmieni∏a nazw´, na nawiàzujàcà do projektów Stanis∏awa Staszica, Szko∏´ G∏ównà Handlowà. Pozosta∏a ona instytucjà prywatnà, korzystajàcà z dotacji ministerialnej. Uczelnia otrzyma∏a prawo
nadawania habilitacji oraz wysuwania kandydatów na stanowiska profesorów.
Pod dzia∏aniem nowej ustawy zwi´kszono liczb´ kierunków studiów, których
przed wybuchem II wojny Êwiatowej by∏o 8: ogólnoekonomiczny, handlowy,
bankowy, skarbowy, samorzàdowy, ubezpieczeniowy, s∏u˝by zagranicznej i spó∏dzielczy6.

4
5
6
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Uczelnia systematycznie kszta∏ci∏a w∏asnà kadr´ naukowà. Po 1925 r. do
godnoÊci profesorskich podniesiono: Aleksandra Jackowskiego, Edwarda Lipiƒskiego, Juliana Makowskiego, Feliksa M∏ynarskiego i W∏adys∏awa Zawadzkiego. Ostatni nale˝a∏ niewàtpliwie do luminarzy polskiej teorii ekonomii o mi´dzynarodowej pozycji. Wykszta∏cenie uzyska∏ w Pary˝u i Londynie. W odrodzonej
Polsce podjà∏ wyk∏ady na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Wileƒskim oraz silnie zwiàza∏ si´ z WSH. W latach 30. by∏ kolejno wiceministrem
i ministrem skarbu, a po s∏u˝bie paƒstwowej w 1936 r. przeszed∏ do SGH,
gdzie do koƒca ˝ycia wyk∏ada∏ ekonomi´. W pracy badawczej interesowa∏y go
zagadnienia teorii produkcji, teorii wartoÊci, ceny i pieniàdza oraz teorii równowagi, silnie opartej o analiz´ matematycznà. Zawadzki by∏ cz∏onkiem za∏o˝ycielem i cz∏onkiem w∏adz amerykaƒskiego Towarzystwa Ekonometrycznego
(The Econometric Society)7.
Do 1939 r. przyj´to w uczelni 26 prac doktorskich i przeprowadzono
9 przewodów habilitacyjnych. Habilitacje uzyskali m.in. Andrzej Grodek, Aleksy
Wakar, Jan Drewnowski, Leon Koêmiƒski, Stanis∏aw Rychliƒski i Jan WiÊniewski.
W gronie wyk∏adowców szko∏y, poza wymienionymi, znajdowali si´ m.in: Tadeusz
Brzeski, Maurycy Chorzewski, Jan Dmochowski, Aleksander Jackowski, Eugeniusz Jarra, Zygmunt Limanowski, Jerzy Loth, Julian Makowski, Bogdan Suchodolski, Antoni Sujkowski oraz jej nestor Ludwik Krzywicki. Krzywicki z uczelnià zwiàza∏ si´ w 1918 r. w wieku 59 lat, ju˝ jako uznany badacz i dzia∏acz
spo∏eczny. Przez dwadzieÊcia lat prowadzi∏ wyk∏ady z historii rozwoju gospodarczego, historii ruchów spo∏ecznych, historii doktryn ekonomicznych oraz
socjologii i historii rozwoju spo∏ecznego. Powszechnie znany by∏ fakt, ˝e przekazywa∏ on studentom wiedz´ opartà na koncepcjach marksistowskich8.
WÊród wyk∏adowców zapraszanych z zewnàtrz znajdowali si´: prezydent
Stanis∏aw Wojciechowski, dzia∏acze spó∏dzielczy: Romuald Mielczarski, Marian Rapacki i Franciszek Stefczyk, teoretyk ekonomii i wiceminister skarbu
Roman Rybarski, historycy gospodarki Franciszek Bujak i Jan Rutkowski. Nie
sposób nie wspomnieç o bohaterskim prezydencie stolicy z 1939 r. Stefanie
Starzyƒskim. By∏ absolwentem Prywatnych Kursów Handlowych M´skich,
walczy∏ o niepodleg∏oÊç Polski w szeregach legionów, a po zakoƒczeniu s∏u˝by wojskowej wstàpi∏ do dyplomacji. Po powrocie z Moskwy pracowa∏ w Ministerstwie Skarbu i Banku Gospodarstwa Krajowego. W 1934 r. zosta∏ wyznaczony na urzàd komisarycznego prezydenta Warszawy, który z powodzeniem
sprawowa∏ do momentu aresztowania przez Niemców 27 paêdziernika 1939 r.
Mimo nawa∏u zaj´ç, na zaproszenie w∏adz Szko∏y podjà∏ w 1931 r. wyk∏ad
o monopolach i przedsi´biorstwach paƒstwowych w Polsce, który prowadzi∏
do semestru letniego 1939 r.9
7
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Do 1939 r. Szko∏a przyzna∏a ponad 1700 dyplomów ukoƒczenia studiów
i ponad 500 dyplomów magistra. WÊród absolwentów uczelni znajdowali si´
dzia∏acze polityczni i gospodarczy (Edward Dro˝niak, Józef Poniatowski, Adam
Rapacki, Kazimierz Secomski), naukowcy (Jan Drewnowski, Andrzej Grodek,
Kazimierz Romaniuk, Stanis∏aw Skrzywan, Jan WiÊniewski), a tak˝e ludzie
kultury i sztuki (Jan Dobraczyƒski, Stanis∏aw Dygat, Kazimierz Rudzki).
W dzia∏alnoÊci Szko∏y nie oby∏o si´ bez napi´ç spo∏ecznych i politycznych.
Szczególne ich nasilenie wystàpi∏o w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego i bezpoÊrednio po nim. Mia∏y miejsce wystàpienia antysemickie inspirowane przez studentów-narodowców i strajki protestacyjne zwiàzane z wysokim
poziomem czesnego. W rozwiàzywanie tych trudnych problemów najbardziej
anga˝owali si´ E. Lipiƒski i B. Miklaszewski.
Po upadku Warszawy w 1939 r. Niemcy zgodzili si´ na wznowienie dzia∏alnoÊci w niezniszczonej Uczelni, ograniczajàc jà do egzaminów koƒcowych
i przyznawania dyplomów. W czerwcu 1940 r. odby∏o si´ ostatnie posiedzenie
Senatu, a nast´pnie majàtek Szko∏y przejà∏ niemiecki kurator. W warunkach
hitlerowskiego zakazu kontynuowania szkolnictwa wy˝szego na terenie Generalnego Gubernatorstwa ide´ kszta∏cenia ekonomicznego w warunkach konspiracji podj´li E. Lipiƒski i A. Wakar.
Prof. E. Lipiƒski wykorzystujàc zgod´ Niemców na tworzenie szkó∏ zawodowych, poczàtkowo, przez rok prowadzi∏ Kursy Gospodarcze, a nast´pnie od
1941 r., przy pomocy polskich pracowników Zarzàdu Miejskiego Warszawy
i za wiedzà Delegatury Rzàdu Londyƒskiego na Kraj, uruchomi∏ Miejskà Szko∏´ Handlowà. W Szkole oficjalnie pos∏ugiwano si´ programem narzuconym
przez w∏adze hitlerowskie, maskujàc pod przedmiotami zawodowymi dyscypliny akademickie. Trzon wyk∏adowców MSH, których liczba przekracza∏a 40
osób, stanowili profesorowie i wychowankowie SGH, wzmocnieni przez licznà grup´ uczonych spoza Uczelni, praktyków gospodarczych, a nawet literatów. Kadra okupacyjnej szko∏y umo˝liwia∏a kszta∏cenie na poziomie akademickim, a jej absolwenci, blisko 900 osób, uzyska∏o po wojnie dyplomy SGH10.
Po upadku powstania warszawskiego E. Lipiƒski podjà∏ zadanie zorganizowania zaj´ç I roku SGH w Cz´stochowie. Przez dwa miesiàce Kursy Akademickie prowadzono w konspiracji, a nast´pnie do lipca 1945 r. jawnie. Po
zakoƒczeniu roku akademickiego w Cz´stochowie cz´Êç profesury przenios∏a
si´ do ¸odzi, gdzie powsta∏ oddzia∏ SGH, który stanowi∏ podwaliny póêniejszej Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej, a cz´Êç powróci∏a do Warszawy.
W stolicy SGH wznowi∏a wyk∏ady w marcu 1945 r. w ocala∏ym budynku
Biblioteki G∏ównej, w którym zachowany zosta∏ – dzi´ki niekonwencjonalnym
dzia∏aniom dyr. A. Grodka – przedwojenny ksi´gozbiór. Grodek by∏ wychowankiem Wy˝szej Szko∏y Handlowej, w pracy naukowej specjalizujàcym si´ w historii gospodarczej. W 1939 r. objà∏ funkcj´ dyrektora Biblioteki Szko∏y. Podczas powstania warszawskiego chroni∏ jej zbiory przed spaleniem, a nast´pnie
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przekona∏ Niemców do potrzeby ich zachowania, ze wzgl´du na ich rzekomà
wartoÊç dla kultury germaƒskiej11.
Szybko przystàpiono do odbudowy gmachu od ul. Rakowieckiej, który oddano do u˝ytku w paêdzierniku 1947 r. Odbudowà kierowa∏ Stanis∏aw Skrzywan, barwna postaç, przez ca∏e doros∏e ˝ycie zwiàzana z Uczelnià. Po studiach w WSH poÊwi´ci∏ si´ g∏ównie ksi´gowoÊci jako wyk∏adowca i ekspert
silnie zaanga˝owany w praktyk´ gospodarczà. Podobnie po wojnie nie tylko
zajmowa∏ stanowisko profesora, ale tak˝e organizowa∏ rachunkowoÊç dostosowanà do nowego systemu gospodarczego Polski i przewodniczy∏ Zarzàdowi
G∏ównemu Stowarzyszenia Ksi´gowych. W SGPiS St. Skrzywan by∏ pionierem nowoczesnych metod przetwarzania danych, wychowa∏ zast´py specjalistów teoretyków i praktyków w dziedzinie ksi´gowoÊci12.
Krótkà powojennà histori´ SGH podzieliç mo˝na na dwa okresy. W pierwszym, obejmujàcym lata 1945-1946, w pe∏ni nawiàzywano do mi´dzywojennego kszta∏tu i dorobku Uczelni, stosujàc przedwojenny statut. Dostrzegano
oczywiÊcie zmiany ustrojowe i ewolucyjnie wprowadzano, g∏ównie do dydaktyki, szerszà prezentacj´ elementów gospodarki planowej i radzieckiej doktryny
ekonomicznej. Od 1947 r. pojawi∏y si´ naciski ze strony Ministerstwa OÊwiaty, na wi´ksze nasycenia przekazywanej wiedzy treÊciami ideologicznymi. Organizowano specjalne konferencje prezentujàce zagadnienia teoretyczne marksizmu i bie˝àce problemy gospodarki socjalistycznej. Ich uczestnikami byli m.in.
W∏odzimierz Brus, Bronis∏aw Minc, Czes∏aw Nowiƒski i Adam Schaff. Literatur´ do studiowania rozszerzono o pozycje klasyków marksizmu-leninizmu
i wspó∏czesnych autorów radzieckich. Kadr´ wyk∏adowców zasilili mi´dzy innymi Julian Hochfeld i wyst´pujàcy poczàtkowo jako profesor uniwersytetu
w Chicago Oskar Lange13.
Ewolucyjna droga zmian nie odpowiada∏a ówczesnym tendencjom politycznym, wyra˝ajàcym forsowne przeobra˝enia ustrojowe. W czerwcu 1948 r.
na posiedzeniu Biura Politycznego KC Polskiej Partii Robotniczej podj´ta zosta∏a decyzja o powo∏aniu uczelni ekonomicznej dostosowanej do nowych warunków ustrojowych. Jej konsekwencjà by∏ dekret z sierpnia 1949 r. o upaƒstwowieniu SGH i przekszta∏ceniu jej w Szko∏´ G∏ównà Planowania i Statystyki14.
Dekret sierpniowy umo˝liwi∏ rekonstrukcj´ uczelni przez ludzi wype∏niajàcych instrukcje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie zwiàzanych ze
Êrodowiskiem akademickim SGH, którym przewodzi∏, narzucony rektor Cz. Nowiƒski. By∏ on absolwentem i asystentem na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie specjalizujàcym si´ w zagadnieniach prawnych. Po wojnie pe∏ni∏ stanowisko wiceministra Aprowizacji i Handlu oraz prowadzi∏ wyk∏ady. Dla realizacji zadania tworzenia szko∏y ekonomicznej nowego typu uzyska∏ nie tyl11
12
13
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W.M. Mróz, Andrzej Grodek (1901-1959), [w:] Poczet..., s. 38 i nast.
Z. Landau, Stanis∏aw Skrzywan (1902-1971), [w:] Poczet..., s. 266 i nast.
D. Drabiƒska, Powstanie Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki, „Kwartalnik Historii Nauki”
1994, nr 3-4, s. 65-71.
Dz.U. RP 1949, nr 48, poz. 368.
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ko wsparcie polityczne PZPR, ale tak˝e znaczne Êrodki finansowe, umo˝liwiajàce m.in. podj´cie budowy Gmachu G∏ównego uczelni od strony al. Niepodleg∏oÊci. Poza funkcjà rektora prowadzi∏ wyk∏ady z materializmu dialektycznego oraz podstaw marksizmu-leninizmu15.

Dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r.

Dzia∏ania Cz. Nowiƒskiego wspomaga∏a liczna grupa, w∏àczonych do grona wyk∏adowców uczelni na stanowiska zast´pców profesora, przedstawicieli
nauki marksistowskiej i praktyki gospodarczej. Niektórzy z nich przeszli specjalne przeszkolenie w Moskwie. Cz´Êç z nich traktowa∏a swojà misj´ w kategoriach indoktrynacji, wielu silnie zwiàza∏o si´ ze Êrodowiskiem osiàgajàc wysokie funkcje akademickie.
Na poziom dydaktyki, ale przede wszystkim nauki uprawianej w SGPiS,
wp∏yw mia∏a podj´ta w 1949 r. akcja weryfikacji i wymiany kadry akademickiej. Od zaj´ç dydaktycznych odsuni´to E. Lipiƒskiego, A. Wakara i reprezentujàcego m∏odsze pokolenie SGH Jana Drewnowskiego, uniemo˝liwiajàc im
tak˝e kontynuowanie dotychczasowych zainteresowaƒ naukowych. E. Lipiƒski, który nie móg∏ prowadziç wyk∏adów z teorii koniunktury i ekonomii, podjà∏ studia nad historià polskiej myÊli ekonomicznej. Podobnie O. Lange, wybitny teoretyk ekonomii, po powstaniu SGPiS móg∏ zajmowaç si´ tylko statystykà.
Wprawdzie od 1952 r. by∏ rektorem SGPiS, ale w sprawach zarzàdzania wyr´czali go prorektorzy. On sam cz´sto pozostawa∏ poza uczelnià bioràc udzia∏
w ˝yciu politycznym jako pose∏ i cz∏onek KC PZPR. W 1955 r. zrezygnowa∏
z funkcji rektora w zwiàzku z wyjazdem do Indii w charakterze doradcy tamtejszego rzàdu. By∏o to tak˝e rozstanie Langego z SGPiS16.

15
16

Rektorzy...,s. 41 i nast.
Rektorzy..., s. 45 i nast.
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Cz´Êç asystentów, prowadzàcych zaj´cia z ekonomii, przypisano do innych
dyscyplin, np. Wies∏awa Sadowskiego do statystyki, a Tadeusza Pechego do rachunkowoÊci. Si´gano tak˝e do Êrodków radykalnych, polegajàcych na odsuni´ciu od pracy w nowej uczelni. Do przejÊcia na emerytur´ zmuszono profesorów Kazimierza Kasperskiego i Juliana Makowskiego oraz pierwszego
powojennego rektora SGH Jerzego Lotha. Usuni´ty z uczelni zosta∏ Edmund
Dàbrowski oraz ok. 20 asystentów. Profesorowie Dàbrowski i Loth powrócili
na Uczelni´ w koƒcu lat 50. i przez wiele nast´pnych lat, jako wybitni specjaliÊci, pracowali dla dobra m∏odzie˝y.
Nastàpi∏y tak˝e aresztowania z pobudek politycznych dotkn´∏y one m.in.
Wies∏awa Chrzanowskiego, Stanis∏awa Gorzuchowskiego, Aleksandra Gru˝ewskiego, W∏odzimierza Hagemejera, Tadeusza Przeciszewskiego i Józefa Zagórskiego. Tragiczny los spotka∏ A. Wakara, rektora SGH w latach 1946-1947.
W 1950 r. usuni´to go z PZPR, pozbawiono prawa wyk∏adania, wreszcie latem 1952 r., aresztowano i przekazano w∏adzom radzieckim. Do Polski powróci∏ po prawie trzyletnim pobycie w gu∏agu jako repatriant. Do Êmierci w 1966 r.
kierowa∏ Katedrà Ekonomii Politycznej wychowujàc liczne grono dzisiejszych
profesorów Uczelni17.

Kursy Handlowe M´skie Augusta Zieliƒskiego (1906-1909)
Wy˝sze Kursy Handlowe im. A. Zieliƒskiego w Warszawie (1909-1915)
Wy˝sza Szko∏a Handlowa w Warszawie (1915-1933)
Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie (1933-1940)
Kursy Gospodarcze (1940-1941)
Miejska Szko∏a Handlowa w Warszawie (1941-1944)
Kursy Akademickie w Cz´stochowie (1944-1945)
Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie (1945-1949)
Szko∏a G∏ówna Planowania i Statystyki w Warszawie (1949-1991)
Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie
Ewolucja nazwy Szko∏y

Na poczàtku lat 50. nastàpi∏o zerwanie wielu ogniw przesz∏o czterdziestoletniej tradycji Szko∏y. Organizacj´ i programy nauczania SGPiS oparto na
rozwiàzaniach stosowanych w uczelniach radzieckich. Powsta∏y wydzia∏y, których struktura odzwierciedla∏a bran˝owy uk∏ad gospodarki, oferujàce wàskie,
specjalistyczne przygotowanie do pracy zawodowej. Programy nauczania ustalane by∏y w sposób drobiazgowy przez Ministerstwo Szkolnictwa Wy˝szego,
17

U. Grzeloƒska, Aleksy Wakar (1896-1966), „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 1997,
s. 22 i nast.
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a do ka˝dego przedmiotu w∏àczono elementy marksizmu-leninizmu. Przyj´to
dwustopniowy system kszta∏cenia na poziomie zawodowym i magisterskim oraz
wprowadzono studia zaoczne. RównoczeÊnie rozwiàzano seminaria doktorskie. Wprawdzie zwi´kszono kilkakrotnie rekrutacj´ m∏odzie˝y oraz rozwini´to system pomocy stypendialnej, ale jednoczeÊnie zadbano o w∏aÊciwà struktur´ klasowà studiujàcych i poddano ich zmasowanej indoktrynacji. Umasowienie
studiów oraz istotne zmiany wÊród kadry nauczajàcej sprawi∏y, ˝e w odró˝nieniu od SGH, SGPiS nie stanowi∏a zwartego i emocjonalnie zintegrowanego Êrodowiska.
Odchodzenie od najjaskrawszych wynaturzeƒ, stymulowane przez zmiany
polityczne w kraju, nastàpi∏o od 1955 r. Ich inicjatorem by∏ A. Grodek, który
powtórnie objà∏ funkcj´ rektora. Dà˝y∏ on do przywrócenia studiom charakteru akademickiego. Zwraca∏ uwag´ na koniecznoÊç rozwoju prac naukowo-badawczych, podniesienia rangi kszta∏cenia ogólnego i j´zyków obcych, zw∏aszcza na przej´tym w 1954 r. Wydziale Handlu Zagranicznego, oraz metod
iloÊciowych. Grodek dà˝y∏ do zachowania w Szkole wartoÊciowych ludzi, doskonalenia zarzàdzania i rozbudowy zbiorów bibliotecznych.
Po 1955 r. znacznie wzros∏y mo˝liwoÊci rozwoju badaƒ naukowych, czemu przejÊciowo sprzyja∏a atmosfera toczàcej si´ w Êrodowisku ekonomicznym
tzw. dyskusji modelowej. Ocieplenie w stosunkach Wschód-Zachód zaowocowa∏o wyjazdami na stypendia naukowe, g∏ównie do paƒstw zachodnioeuropejskich. W ramach SGPiS reaktywowano Instytut Gospodarstwa Spo∏ecznego,
który wraz z powo∏anym w 1968 r. Wydzia∏em Ekonomiczno-Spo∏ecznym wzmocni∏ badania nad spo∏ecznymi skutkami gospodarowania.
W tej dziedzinie niezmiernie wa˝nà rol´ odegra∏ Edward Strzelecki, zwiàzany z IGS od 1923 r. Jeszcze przed wojnà by∏ zwolennikiem szeroko zakrojonych badaƒ empirycznych, szczególnie nad warunkami bytowymi ludnoÊci,
które wznowi∏ w reaktywowanym Instytucie. Jego wa˝nym osiàgni´ciem w okresie pracy na SGPiS by∏o usystematyzowanie wiedzy o polityce spo∏ecznej i wykszta∏cenie badaczy tej problematyki18.
Funkcjonowanie IGS wzmocni∏o tendencje do organizowania badaƒ interdyscyplinarnych przekraczajàcych bariery mi´dzy katedrami, a nawet uczelniami. Przyk∏adem takich dzia∏aƒ by∏ stworzony, z inicjatywy A. Wakara, Instytut Podstawowych Problemów Handlu oraz Mi´dzyuczelniany Zak∏ad
Problematyki Gospodarki Krajów Rozwijajàcych si´, zorganizowany wspólnie
z Uniwersytetem Warszawskim, na którego czele stanà∏ Ignacy Sachs. Mi´dzyuczelniany Zak∏ad sta∏ si´ podstawà utworzenia Instytutu Gospodarki Krajów
Rozwijajàcych si´.
SGPiS podj´∏a tak˝e kszta∏cenie obcokrajowców w trybie studiów podyplomowych. W tym celu w 1962 r. uruchomiono Wy˝szy Kurs Planowania Gospodarczego dla Cudzoziemców w wersji angielskiej i francuskiej. Kurs ukoƒczy∏o kilkuset s∏uchaczy, g∏ównie ekonomistów, dzia∏aczy gospodarczych i planistów
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J. Lepiech, Edward Strzelecki (1894-1967), [w:] Poczet..., s. 295.
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z krajów gospodarczo nierozwini´tych. Uczelni´ odwiedzali tak˝e wyk∏adowcy zagraniczni, w tym liczna grupa profesorów zachodnich.
Naukowców zachodnich szczególnie przyciàga∏a mo˝liwoÊç kontaktów z Micha∏em Kaleckim, którego renoma daleko wychodzi∏a poza granice Polski.
Z SGPiS Kalecki zwiàza∏ si´ w 1961 r., poczàtkowo jako wyk∏adowca kontraktowy, a nast´pnie profesor w Katedrze Ekonomii Politycznej przy Wydziale Handlu Zagranicznego. Jego wyk∏ady z teorii dynamiki gospodarki gromadzi∏y nie
tylko studentów, ale tak˝e pracowników Uczelni. Anga˝owa∏ si´ w rozwój badaƒ nad krajami rozwijajàcymi si´, wspó∏pracowa∏ z wieloma krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, a jeszcze na rok przed Êmiercià prowadzi∏ wyk∏ady w Cambridge19.
W latach 60. uczelnia przezwyci´˝y∏a podstawowe szkody, jakie uczyni∏
w niej okres stalinowski. Mimo ˝e podobnie jak inne instytucje publiczne znajdowa∏a si´ pod Êcis∏à kontrolà partii komunistycznej, jej Êrodowisko podejmowa∏o wiele inicjatyw doskonalàcych prac´ dydaktycznà i naukowà. Cieƒ na jej
dorobek rzuci∏y wydarzenia marca 1968 r. i skutki dzia∏aƒ, które one wywo∏a∏y. Sam protest studencki przeciwko polityce w∏adz paƒstwowych przebiega∏
w SGPiS, na tle innych uczelni warszawskich, doÊç spokojnie. Jednak jego reperkusje, pod wp∏ywem decyzji zewn´trznych i nadgorliwoÊci niektórych cz∏onków spo∏ecznoÊci akademickiej, by∏y daleko idàce. W atmosferze nietolerancji
i resentymentów dosz∏o do licznych zwolnieƒ wÊród wyk∏adowców. Z Uczelni
odszed∏ M. Kalecki, motywujàc swój krok sytuacjà zaistnia∏à w SGPiS.
Zgodnie z instrukcjami p∏ynàcymi z zewnàtrz przystàpiono do weryfikacji
programów nauczania i planów badawczych. Nasilono oddzia∏ywanie ideologiczne, wykorzystujàc w tym celu instancje partyjne i organizacje m∏odzie˝owe. Ograniczono badania porównawcze i kontakty mi´dzynarodowe. Wprowadzono nowe przedmioty, których celem by∏a indoktrynacja m∏odzie˝y. W trybie
administracyjnym podnoszono odsetek studentów pochodzenia ch∏opskiego i robotniczego.
Pojawia∏y si´ tak˝e spektakularne gesty innego typu, do jakich niewàtpliwie nale˝a∏o nadanie przez Senat w czerwcu 1970 r. tytu∏u doktora honoris
causa E. Lipiƒskiemu. Nastàpi∏o to mimo nieukrywanej niech´ci w∏adz paƒstwowych do znanego z krytycyzmu i odwagi cywilnej profesora. Lipiƒski
zwiàzany by∏ z Uczelnià od 1923 r. Prowadzi∏ wyk∏ady z ekonomii, teorii koniunktury, historii gospodarczej i myÊli ekonomicznej, w roku ak. 1937/1938
by∏ prorektorem SGH. Zas∏ugà Lipiƒskiego, jako rektora czasu okupacji hitlerowskiej, by∏o niedopuszczenie do przerwania jej dzia∏alnoÊci podj´tej w 1906 r.
Po wojnie w∏àczy∏ si´ jako prorektor w restytucj´ SGH. Lipiƒski do ostatnich
lat swojego d∏ugiego ˝ycia uczestniczy∏ w spotkaniach z profesurà i studentami uczelni, bra∏ tak˝e udzia∏ w zjazdach absolwentów20.
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K. Leowski, Micha∏ Kalecki (1899-1970), [w:] Poczet..., s. 59.
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W dekadzie gierkowskiej SGPiS rozwija∏a si´ g∏ównie ekstensywnie. Zwi´kszy∏y si´ mo˝liwoÊci zatrudnienia, finansowania badaƒ naukowych, wspó∏pracy z praktykà gospodarczà, kontaktów zagranicznych i kszta∏cenia s∏uchaczy.
Znacznie wzros∏a liczba m∏odych nauczycieli akademickich, których nabór
u∏atwia∏y studia doktoranckie. Istotnym bodêcem dla m∏odzie˝y by∏o tak˝e pojawienie si´ szerokich mo˝liwoÊci wyjazdów stypendialnych, w tym do krajów
zachodnich. Praca na Uczelni sta∏a si´ tak˝e dogodnym punktem startu do kariery w strukturach partyjnych i paƒstwowych, z czego skorzysta∏o wielu asystentów i adiunktów. Dla Êredniej i starszej kadry pojawi∏a si´ szansa pracy
na stanowiskach doradców w licznie organizowanych zespo∏ach konsultantów. Nowe mo˝liwoÊci rodzi∏y wÊród kadry postawy oportunistyczne, co nie
tylko negatywnie odbija∏o si´ na presti˝u Uczelni, ale przede wszystkim na polityce gospodarczej paƒstwa.
Na poczàtku lat 70. powsta∏ ogólnopolski system sterowania badaniami
naukowymi, których podstawà sta∏y si´ instytuty badawcze. W SGPiS, obok
dotychczas dzia∏ajàcych, powsta∏y ogólnouczelniane instytuty naukowo-badawcze: Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Rozwoju Gospodarczego, Cybernetyki i Zarzàdzania oraz Gospodarki Âwiatowej. Dokonano tak˝e koncentracji organizacyjnej katedr i tylko cz´Êciowo udanej próby ∏àczenia katedr
w instytuty dydaktyczno-naukowe. W instytutach badawczych, obok prac które
w ramach zamówieƒ rzàdowych i resortowych uzasadnia∏y aktualnà polityk´
gospodarczà lub jà afirmowa∏y, pojawi∏y si´ zespo∏y pracujàce nad zagadnieniami systemowymi i spo∏ecznymi. Szczególnie wa˝ne prace podj´to w zakresie optymalizacji struktur i procesów demograficznych, funkcjonowania i czynników rozwoju gospodarki narodowej oraz stosunków mi´dzynarodowych.
Dyskusje nad tymi problemami gromadzi∏y specjalistów nie tylko uczelnianych, ale tak˝e innych oÊrodków naukowych krajowych i zagranicznych. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ systematycznie organizowane konferencje
Wschód-Zachód.
Sformalizowanie w latach 70. pracy badawczej nie spowodowa∏o zaniku
szkó∏ naukowych. Obok wiernej swemu mistrzowi szko∏y wakarowskiej, wyró˝niajàcym si´ pod tym wzgl´dem by∏ zespó∏ kierowany przez Paw∏a Sulmickiego. Sulmicki, który studia ekonomiczne zakoƒczone doktoratem odby∏ w nietypowych warunkach obozu internowanych oficerów polskich w Szwajcarii,
z SGPiS zwiàza∏ si´ w 1956 r. W pracy naukowej, wykorzystujàc nowoczesne
narz´dzia badawcze, podejmowa∏ problematyk´ przep∏ywów mi´dzyga∏´ziowych, zarzàdzania w skali makroekonomicznej, efektywnoÊci gospodarowania
i wymiany mi´dzynarodowej. Sulmicki jako wyk∏adowca i wieloletni dziekan
Wydzia∏u Handlu Zagranicznego wychowa∏ liczne grono dzia∏aczy gospodarczych i teoretyków ekonomii21. W dziedzinie geografii ekonomicznej podobnà
rol´ odegra∏ Stanis∏aw Berezowski. Wyró˝nia∏y si´ tak˝e aktywnoÊcià zespo∏y:
prawa kierowany przez Kaziemierza Liber´, przetwarzania danych z Tadeuszem
Peche, finansów z Mieczys∏awem Kucharskim, transportu z Marianem Madey21
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skim, organizacji i techniki handlu z Leonem Koêmiƒskim, ekonomiki handlu
zagranicznego z Zygmuntem Kossutem.
Zdecydowanie podnios∏a si´ liczba studentów, osiàgajàc poziom 12 tys. osób.
Cz´Êç s∏uchaczy korzysta∏a z punktów konsultacyjnych w Bia∏ymstoku i Olsztynie. Silny nacisk po∏o˝ono na rozwój studiów podyplomowych, aktualizujàcych i rozszerzajàcych wiedz´. Celem unowoczeÊnienia dydaktyki rozbudowano laboratoria j´zykowe i upowszechniano pomoce audiowizualne. Potrzebom
dydaktyki i nauki s∏u˝y∏ uruchomiony w 1973 r. komputer. W tym samym roku pozyskano budynek szkolny przy ul. WiÊniowej, a pod koniec lat 70. wybudowano sto∏ówk´ i klub studencki „Park”.
Zmiany posierpniowe w 1980 r. przynios∏y powstanie uczelnianej organizacji zwiàzku „SolidarnoÊç”. Do zwiàzku wstàpi∏a tylko 1/4 pracowników, a liczba zwiàzkowców by∏a 2,5-krotnie ni˝sza od cz∏onków PZPR. Jednak w warunkach generalnie poprawnej wspó∏pracy nastàpi∏ wzrost samorzàdnoÊci Szko∏y
oraz o˝ywienie istniejàcych i powstanie nowych organizacji spo∏ecznych. Zwi´kszono reprezentatywnoÊç Senatu i rad naukowych wydzia∏ów przez w∏àczenie
dalszych przedstawicieli m∏odych nauczycieli akademickich i m∏odzie˝y studenckiej z samorzàdu studenckiego. Powsta∏o Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów i inne organizacje m∏odzie˝owe, wprowadzajàce elementy pluralizmu i tolerancji. W 1981 r. po raz pierwszy wybrane zosta∏y w∏adze akademickie SGPiS.
Uczelnia sta∏a si´ miejscem o˝ywionych dyskusji nad jej przysz∏ym kszta∏tem oraz rolà w gospodarce narodowej. Podj´to zmiany programowe, stopniowo wdra˝ajàc tzw. modu∏owy system kszta∏cenia. Pracownicy Uczelni zasilili
cia∏a doradcze „SolidarnoÊci”, innych zwiàzków zawodowych i rzàdu.
Wprowadzenie stanu wojennego przynios∏o zmiany personalne na poziomie wydzia∏ów i ograniczenie samorzàdnoÊci Uczelni. Niektórzy pracownicy
zdecydowali si´ na rezygnacj´ z przynale˝noÊci do PZPR, wielu w∏àczy∏o si´
w dzia∏alnoÊç podziemnej „SolidarnoÊci” i drugiego obiegu wydawniczego.
Wyst´powa∏y tak˝e postawy oportunistyczne i znacznie mniej liczne rewan˝ystowskie.
W latach 80. szansà dla Uczelni, g∏ównie w warstwie badawczej i eksperckiej, sta∏y si´ podejmowane przez w∏adze próby reformowania gospodarki.
Ros∏y zamówienia na opracowania i ekspertyzy, g∏ównie lokowane w instytutach. Dotyczy∏y one nie tylko zagadnieƒ gospodarki centralnie kierowanej, ale
tak˝e rozwiàzaƒ stosowanych w gospodarce rynkowej. Niektórzy pracownicy
zasilili licznie powstajàce, cz´sto fasadowe, rady konsultacyjne. W konsekwencji pod koniec lat 80. znacznie wzros∏a ranga SGPiS jako zbiorowego eksperta z pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego faktu.
Utrzymana zosta∏a wspó∏praca z oÊrodkami zachodnimi, m.in. umo˝liwiajàca pracownikom uczelni korzystanie ze stypendiów fundacji Fulbrighta, Irex,
Humboldta i innych. Mia∏o to wielkie znaczenie dla utrzymania kontaktów szko∏y z naukà Êwiatowà.
W warstwie dydaktycznej wa˝nym wydarzeniem w latach 80. by∏o powo∏anie Wydzia∏u Spó∏dzielczo-Ekonomicznego w Rzeszowie, a nast´pnie uzyskanie przez Uczelni´ prawa do eksperymentu. Wykorzystano je do ograniczo-

94

GOSPODARKA NARODOWA Nr 9/2005

nej korekty programów nauczania i zwi´kszenia mo˝liwoÊci indywidualizacji
studiów. Liczba studentów zmniejszy∏a si´, natomiast rozwini´to, finansowane ze êróde∏ zagranicznych, studia dla obcokrajowców, g∏ównie studentów amerykaƒskich. Dzi´ki wysi∏kom rektorów Stanis∏awa Nowackiego i Zygmunta
Bosiakowskiego, mimo olbrzymich trudnoÊci, dokoƒczono realizacj´ gmachu
F i wykonano kapitalny remont budynku A. UnowoczeÊniono tak˝e baz´ poligraficznà i komputerowà Uczelni.
Zmiany polityczne w Polsce, zainaugurowane wyborami parlamentarnymi
w czerwcu 1989 r., ujawni∏y podejmowane w warunkach solidarnoÊciowej
konspiracji, projekty reformy Uczelni. Ich sprecyzowanie, a nast´pnie uruchomienie procesu wdra˝ania wzià∏ na siebie Spo∏eczny Komitet Wyborczy, z∏o˝ony g∏ównie z cz∏onków reaktywowanej „SolidarnoÊci”. Komitet przeprowadzi∏
swojego kandydata na rektora w osobie Aleksandra Müllera, absolwenta SGPiS,
który od 1980 r. dzia∏a∏ w „SolidarnoÊci”. Podczas kadencji rektora Müllera
nastàpi∏o przywrócenie, ustawà Sejmu z dnia 5 kwietnia 1991 r., tradycyjnej
nazwy uczelni Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie22.

Ustawa z dnia 5 kwietnia 1991 r.

W kadencji rektorskiej 1990-1993 wprowadzono wspólny dla wszystkich
kandydatów egzamin wst´pny na studia dzienne, zorganizowano Studium
Podstawowe, Studium Dyplomowe i Studium Zaoczne. Nastàpi∏a radykalna
przebudowa programów studiów, wdro˝ono powszechny, indywidualny tok
studiów i punktowy system kontroli post´pów. Przystàpiono do likwidacji wydzia∏ów i powo∏ano grupujàce nauczycieli akademickich kolegia. Z uwagi na
trudnà sytuacj´ finansowà sfery bud˝etowej rozwini´to zaoczne studia komercyjne oraz szerokà gam´ studiów podyplomowych.
Zmiany w SGH umo˝liwi∏a merytoryczna i materialna pomoc ze strony wielu instytucji Êwiata zachodniego. Szczególnie wiele zawdzi´czano Uniwersytetowi Minnesoty, wspomaganemu przez US AID, Kanadyjskiemu Konsorcjum
Szkó∏ Zarzàdzania, europejskiemu programowi Tempus, niemieckiemu DAAD
i innym. Dzi´ki ich ofiarnoÊci mo˝na by∏o przeszkoliç wielu pracowników Uczelni, pozyskaç nowoczesne programy, sprz´t komputerowy i literatur´ fachowà.
22

Dz.U. RP 1991, nr 41, poz. 177.

Janusz Kaliƒski, Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie (1906-2006). Dzie∏o pokoleƒ
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Pomoc nadesz∏a tak˝e ze êróde∏ krajowych w postaci grantów, sponsoringu i zamówieƒ na badania i ekspertyzy.
Obraz Uczelni w opinii spo∏ecznej zaczà∏ ulegaç korzystnym zmianom. Gwa∏townie wzros∏o zainteresowanie m∏odzie˝y studiami w SGH, a liczba studiujàcych zbli˝y∏a si´ do rekordowego poziomu 12 tys. Niewàtpliwy wp∏yw na
ten proces, poza reformami wewn´trznymi Uczelni, mia∏y nowe perspektywy,
jakie przed ekonomistami otwiera∏a transformacja ustrojowa. Jej aspekt gospodarczy tworzy∏y koncepcje oraz zdecydowane i odwa˝ne dzia∏ania wychowanka i nauczyciela akademickiego Szko∏y wicepremiera Leszka Balcerowicza. Podstawà polityki ekonomicznej Balcerowicza by∏y wieloletnie studia
prowadzone w Instytucie Rozwoju Gospodarczego. Ju˝ w 1980 r. wystàpi∏ on
z kompleksowym programem zmian w gospodarce, przygotowanym w zespole m∏odych wspó∏pracowników. Na skutek wprowadzenia stanu wojennego,
dopiero w maju 1989 r. móg∏ przedstawiç w Instytucie propozycj´ szybkiego
przejÊcia do gospodarki rynkowej. Po kilku miesiàcach, dzi´ki obj´ciu w∏adzy
przez ugrupowania solidarnoÊciowe, mo˝liwe sta∏o si´ jej wdro˝enie w postaci programu Balcerowicza23.
Reformy Uczelni zapoczàtkowane w 1990 r. by∏y kontynuowane pod kierunkiem pierwszej kobiety – rektor w jej dziejach Janiny Jóêwiak (1993-1999)
i rektora Marka Rockiego (1999-2005). Umocniona zosta∏a pozycja SGH wÊród
polskich uczelni ekonomicznych, mimo rosnàcej konkurencji. Obok studiów
MBA rozwini´to studia doktoranckie i zaawansowano prace nad wdro˝eniem
e-learningu. Poszczególne kierunki studiów uzyska∏y odpowiednie certyfikaty.
SGH znalaz∏a si´ w gronie najlepszych uczelni zarzàdzania w Europie, skupionych w CEMS.
Rang´ uczelni podkreÊli∏y liczne doktoraty honoris causa. Z przyznanych
w ca∏ej historii Szko∏y 19 doktoratów, a˝ 14 przypad∏o na okres 1992-2004.
Otrzymali je kolejno kolejno: John Kenneth Galbraith, Jean H.P. Paelnick, Stanis∏aw Ràczkowski, Leonid Hurwicz, Jan Drewnowski, Gary S. Becker, Edward
F. Szczepanik, Hans J. Paffenholz, Jean Chretien, Zdzis∏aw Fedorowicz, Wolfgang Michalski, Ronald W. Jones, Dirk J. Van de Kaa i Józef So∏daczuk24.
Og∏oszone na wiosn´ 2005 r. rankingi szkó∏ wy˝szych potwierdzi∏y czo∏owà rol´ SGH nie tylko w szkolnictwie ekonomicznym, ale tak˝e w ca∏ym Êrodowisku akademickim kraju. Wed∏ug rankingu „Rzeczpospolitej” SGH zajmowa∏a 4 miejsce za Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagielloƒskim
i Politechnikà Warszawskà. Na liÊcie uczelni ekonomicznych – zdecydowanie
wyprzedza∏a akademie ekonomiczne i prywatne uczelnie. Podobnie ocenia∏
pozycj´ SGH wÊród uczelni ekonomicznych ranking „Wprost”25.

23

24
25

L. Balcerowicz, 800 dni: szok kontrolowany, zapisa∏ J. Baczyƒski, Warszawa 1992, BGW, s. 9
i nast.
Doktorzy..., s. 30 i nast.
„Rzeczpospolita” z 12 kwietnia 2005 r. – dodatek, s. 1 i 10; „Wprost” z 10 kwietnia 2005 r.
– dodatek, s. 8.
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Okazjà dla oceny stuletniego dorobku Uczelni, prezentacji jej dzisiejszej
roli i wytyczenia kierunków rozwoju sà obchody 100-lecia Szko∏y G∏ównej Handlowej przewidziane na lata 2005-2007, z kulminacjà w 2006 r. W tym czasie
b´dà mia∏y miejsce liczne imprezy naukowe i kulturalne oraz spotkania towarzyskie, m.in. zjazd absolwentów Szko∏y.

WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS (1906-2006).
A WORK OF GENERATIONS
Summary
In October 1906, at the initiative of August Zieliƒski, Private Commercial Courses
for Men were launched in Warsaw, laying the groundwork for the Warsaw School of
Economics (SGH). As the school celebrates its centennial today, its status and
uninterrupted presence in the Polish school system, combined with its achievements
for the Polish economy, are due to the many people linked with the school over the
years. Prof. Boles∏aw Miklaszewski, the former longtime president of the school,
contributed to its academic character and its Rakowiecka Street campus. Thanks to
the efforts and courage of Prof. Edward Lipiƒski, the school could operate under Nazi
occupation. Its postwar revival was due to academics such as Prof. Jerzy Loth and
Prof. Stanis∏aw Skrzywan. After a Marxist policy was imposed on the school, Professors
Jan Drewnowski, Andrzej Grodek, Micha∏ Kalecki, Oskar Lange, Edward Lipiƒski,
Tadeusz Peche, Pawe∏ Sulmicki, Aleksy Wakar and others tried to maintain its high
scientific standards. After the fall of communism, the system transformation made it
possible for the school to return to its original name in 1991, with fundamental structural
and program reforms. Since then, the school has been made famous by its graduates
involved in the transformation of the Polish economy, especially Prof. Leszek Balcerowicz.
Observances of the school’s jubilee in 2005-2007 are an opportunity to assess the
school’s achievements over the past century and look at contemporary challenges.

