
6160

cja, któ rą przed sta wi łem na swo jej ma cie rzy stej 
uczel ni, na SGPIS-ie, mia łem wte dy 26 lat. Za ma -
ło, tak wi docz nie uwa ża no, po nie waż mi mo czte rech 
jed no znacz nie po zy tyw nych re cen zji ra da wy dzia łu 
w gło so wa niu taj nym bez dys ku sji od mó wi ła mi do -
pusz cze nia do ko lo kwium. To by ła cał ko wi ta ka ta -
stro fa mło de go, na zwij my to szum nie – uczo ne go. 

Wte dy po je cha łem do Fran cji na pry wat ne, ro dzin -
ne za pro sze nie. Uda ło mi się uzy skać do syć do brą 
po sa dę w Cen tre Na tio nal de la Re cher che Scien ti -
fi que, eli tar nej in sty tu cji na uko wej, bę dą cej od po -
wied ni kiem na sze go PAN. To by ło ma rze nie każ de -
go mło de go fran cu skie go na ukow ca, a mnie uda ło 
się to z mar szu. Mia łem wów czas tro chę pu bli ka cji 
po fran cu sku, nie któ rzy lu dzie zna li mnie, a po za tym 
w owym cza sie pol ska na uka mia ła do brą opi nię. By -
łem uczniem ta kich lu dzi, jak prof. Ossow ski, prof. 
Lan ge, prof. Li piń ski, prof. Ka lec ki. To by ły na zwi ska, 
któ re otwie ra ły wszyst kie drzwi na ca łym świe cie. 

No i za czą łem się tam po wo li mo ścić. Wte dy przy -
je chał do Fran cji mój oj ciec. Od by li śmy bar dzo dłu -
gą roz mo wę, cho dząc no cą po Pa ry żu i wstę pu jąc 
do róż nych ba rów i ka fe jek. Oj ciec po wie dział mi, że 
po wi nie nem wra cać. Wte dy ku ko lo sal ne mu zdzi -
wie niu wszyst kich ska so wa łem tam swo je spra wy, 
ku pi łem sa mo chód – volks wa ge na gar bu sa – i wró -
ci łem do Pol ski – opo wia da pro fe sor. 

Osta tecz nie ha bi li ta cję uzy skał w Ło dzi na Wy -
dział So cjo lo gicz no -Eko no micz ny UŁ. Ale po nie -
waż był za trud nio ny w Ka te drze Eko no mii Po li -
tycz nej SGPiS, a wów czas rze czą nie 
do po my śle nia by ło, by do cen tem w ta kiej ka te -

NIE ZWY KŁE ŻY CIE JU BI LA TA AN DRZE JA K. KOŹ MIŃ SKIE GO, KTÓ RY  
KOŃ CZY 80 LAT, PRZE BIE GA JAK DO BRZE WY MY ŚLO NY SCE NA RIUSZ 
Z WIE LO MA WĄT KA MI, KTÓ RE NA KO LEJ NYCH ETA PACH SPLA TA JĄ SIĘ, 
TWO RZĄC PRZE MY ŚLA NĄ, PEŁ NĄ ZA AN GA ŻO WA NIA W ZA CHO WA NIE 
WOL NO ŚCI OSO BI STEJ, PO LI TYCZ NEJ I AKA DE MIC KIEJ DRO GĘ DO  
MIĘ DZY NA RO DO WE GO SUK CE SU NA UKOW CA I TWÓR CY UCZEL NI 
OTWAR TEJ NA ŚWIAT. 
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Licz ne wąt ki, o któ rych cza sem opo wia da, to -
czą się jak „po sznur ku”, na wet kie dy re alia są tra -
gicz ne. Jak ten o wstrzy ma niu trans por tu 
do Oświę ci mia, w któ rym je chał wraz z mat ką 
i dziad ka mi z obo zu w Prusz ko wie po Po wsta niu 
War szaw skim. To je den naj moc niej szych ob ra -
zów, ja kie za pa dły w je go pa mięć, wów czas czte -
ro lat ka. Kil ka mie się cy póź niej, do kład nie 9 ma -
ja 1945 ro ku, du że wra ża nie wy war ła na nim 
uczel nia je go oj ca, prof. Le ona Koź miń skie go, 
Szko ła Głów na Han dlo wa, któ rą wte dy zo ba czył 
po raz pierw szy i któ ra przez wie le lat by ła cen -
tral nym punk tem je go ży cia. 

 
ŻY CIO WE ZA KRĘ TY 

W tej hi sto rii na kła da ją się też epi zo dy z ży cia oj -
ca i sy na. Przed II woj ną je go oj ciec do stał sty pen -
dium rzą du pol skie go do Pa ry ża na Sor bo nę. Tam 
pod kie run kiem sław ne go fran cu skie go hi sto ry ka 
my śli, Clau de’a Mor ne ta obro nił dok to rat – Wol -
ter ja ko fi nan si sta. Po czte rech la tach wró cił 
do Pol ski, cho ciaż mógł zo stać. – Ale to mu na wet 
przez myśl nie prze szło – opo wia da je go syn, któ ry 
rów nież w trud nym mo men cie ży cia zna lazł się 
w Pa ry żu i tam ukła dał so bie ży cie. I rów nież wró -
cił do Pol ski. Ta de cy zja zo sta ła przy pie czę to wa -
na da rem oj ca dla sy na – sy gne tem ro dzin nym, 
z któ rym pro fe sor się nie roz sta je. Wspo mi -
na o tym py ta ny o ży cio we za krę ty, a zwłasz cza 
o to, ja ki mia ły wpływ na je go dal sze lo sy. 

– Oczy wi ście, zda rza ły mi się za krę ty i bar dzo do -
tkli we po raż ki. Ta kim za krę tem by ła mo ja ha bi li ta -
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póź niej Cen trum zo sta ło przy łą czo ne do Wy dzia -
łu Za rzą dza nia UW. 

W lu tym 1992, po dwóch la tach dzia łal no ści 
twór cy Mię dzy na ro do wej Szko ły Za rzą dza nia 
mu sie li od po wie dzieć so bie na py ta nie: czy eli tar -
na, po dy plo mo wa edu ka cja me ne dżer ska ma 

per spek ty wy roz wo ju po rów ny wal ne z po -
wszech ną edu ka cją wyż szą, ad re so wa ną do ma -
tu rzy stów? I od po wie dzie li: wła śnie te raz jest po -
trze ba po wo ła nia wyż szej uczel ni. 31 mar ca 1993 
ro ku Wyż sza Szko ła Przed się bior czo ści i Za rzą -
dza nia otrzy ma ła zgo dę na dzia łal ność i roz po czę -
ła re kru ta cję na stu dia li cen cjac kie na kie ru nek za -
rzą dza nie i mar ke ting. Klu czo wą spra wą by ło 
zna le zie nie sta łej lo ka li za cji. Sie dzi bą uczel ni stał 
się zde wa sto wa ny bu dy nek upa dłej fa bry ki 
ZOPAN (Za kład Opra co wań i Pro duk cji Apa ra -
tu ry Na uko wej) na war szaw skiej Pra dze, przy ul. 

drze był czło wiek, któ ry nie jest człon kiem par tii, 
zo stał prze nie sio ny do Ka te dry Za rzą dza nia. Tak 
za czął zaj mo wać się za rzą dza niem, uzy skał sty -
pen dium Ful bri gh ta na uni wer sy te cie Car ne gie -
-Mel lon w Pit ts bur ghu, gdzie miał moż ność ze -
tknię cia się z lau re atem No bla, Her ber tem 
Si mo nem. Od był po dróż po wszyst kich naj waż -
niej szych szko łach biz ne su w Sta nach Zjed no czo -
nych. Wów czas przy szła mu do gło wy sza lo -
na myśl, że by ta ką szko łę biz ne su stwo rzyć 
w Pol sce. 

 
UCZEL NIA Z MA RZEŃ 

Doj rze wał po mysł stwo rze nia wła snej uczel ni, 
szko ły biz ne su, in spi ro wa nej przed wo jen ną SGH 
i ame ry kań skim sys te mem kształ ce nie me ne dże -
rów. Stop nio wo te ma rze nia za czę ły się speł niać. 
Je go pierw szą ini cja ty wą, kie dy był jesz cze dzie -
ka nem Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, by ło stwo rze nie w 1989 ro ku spół ki 
pod na zwą Mię dzy na ro do wa Szko ła Za rzą dza nia, 
ofe ru ją cej pro gram MBA (Ma ster of Bu si ness Ad -
mi ni stra tion), pierw sze te go ty pu stu dia w Eu ro -
pie Środ ko wow schod niej. Kształ ce nie pro fe sjo -
nal nych me ne dże rów by ło nie zbęd ne dla 
roz wo ju od ra dza ją cej się w Pol sce go spo dar ki 
wol no ryn ko wej. W 1991 ro ku po ja wi ła się szan -
sa po wo ła nia na UW po za wy dzia ło we go Mię dzy -
na ro do we go Cen trum Za rzą dza nia, a kil ka lat 

za rów no ele men ty czy sto eko no micz ne, jak i spo -
łecz ne, me ne dżer skie, jest to okres szcze gól nie fa -
scy nu ją cy, że by do ko ny wać ob ser wa cji i pró bo wać 
w ja kiś spo sób wy ja śniać te no we zja wi ska – opo -
wia da, po da jąc przy kła dy. 

Cią gle bra ku je nam za da wa la ją cych wy ja śnień, 
pre dyk cji. Na przy kład eko no mi ści ma ją ko lo sal -
ny pro blem z nie po ha mo wa ną kre acją pie nią dza, 
któ ra ma miej sce na ca łym świe cie. Nie wie my, 
co się bę dzie dzia ło, w któ rym mo men cie ta kre -
acja pie nią dza się skoń czy, w ja ki spo sób, ja kie bę -
dą te go efek ty? Ma my ogro my pro blem z tzw. de -
mo kra cją, jest na ryn ku wie le war to ścio wych 
i bar dzo cie ka wych prac na ten te mat, ale otwar -
te po zo sta je py ta nie, czy i w ja ki spo sób de mo -
kra cja ma prze trwać? To ko lo sal ne py ta nia. W sfe -
rze me ne dżer skiej pro ble mem jest ro la 
tech no lo gii, w ja kiejś mie rze ca łość pro ce sów za -
rzą dza nia na świe cie zo sta je uza leż nio na od tech -
no lo gicz nych gi gan tów, mo no po li stów. To są 
wszyst ko te ma ty, któ re jesz cze 10, 15 lat te mu 
al bo nie sta ły na po rząd ku dzien nym, al bo wy da -
wa ły się fu tu ro lo gicz ne. 

– Na sze ba da nia, któ re pro wa dzi li śmy nad tzw. 
wy obraź nią eko no micz ną, uświa da mia ją, że mó wiąc 
po tocz nie lu dzie są ciem ni, i ta ciem no ta bez po śred -
nio rzu tu je na ich wy bo ry ży cio we, spo łecz ne, po li -
tycz ne i in ne. Wie rzą opi niom zgod nym z ich wła -
sny mi emo cja mi, lę ka mi, na dzie ja mi, uprze dze nia mi 
– od po wia da prof. Koź miń ski. – Ma my z tym ogrom -
ne pro ble my, prze cież 20 proc. Ame ry ka nów uwa ża, 
że zie mia jest pła ska! Wy ni ki ba dań nad na szą, pol -
ską wy obraź nią eko no micz ną są za dzi wia ją ce, 
na przy kład 20 proc. uwa ża, że han del de ta licz ny 
po wi nien być pań stwo wy. 

Dla te go po trzeb na jest edu ka cja – uza sad nia 
pro fe sor – aby spo łe czeń stwa po tra fi ły spro stać 
prze mia nom, któ re w nich za cho dzą. I te raz, je -
że li chce my, że by spo łe czeń stwo roz wi ja ło się, 
funk cjo no wa ło w spo sób w mia rę po żą da ny, ta -
ki, któ ry wy da je się od po wied ni dla świa ta, trze -
ba lu dzi edu ko wać. Po wsta je py ta nie, ja ki ro dzaj 
edu ka cji jest w sta nie ten nie za da wa la ją cy stan 
rze czy zmie nić, czy edu ka cja szkol na, czy dzia ła -
nia przez me dia. To wszyst ko ra zem spra wia, że 
na praw dę nie bar dzo wi dać dro gę, któ ra pro wa -
dzi ła by do „oświe ce nia”. Jest spo ro do zro zu mie -
nia, bo więk szo ści tych za cho wań na praw dę nie 
ro zu mie my. 

– Ma my do „prze ro bie nia” zu peł nie no wy kształt 
spo łe czeń stwa, coś, cze go do tej po ry nie by ło. Mu -
si my so bie z tym ja koś po ra dzić. I dla te go war to an -
ga żo wać się w ta kie pro jek ty. po nie waż obo wiąz kiem 
in te lek tu ali stów jest pre zen to wa nie na fo rum pu -
blicz nym ostrze gaw czych pro gnoz i re flek sji nad pro -
ce sa mi, któ rych dy na mi ka przy śpie sza, jak na ra sta -
ją ca w ska li glo bal nej fa la na cjo na li zmów. Ale to 
pra ca na la ta – za strze ga pro fe sor – a pan de mia po -

we go dok to ra na uk w dys cy pli nie eko no mia) zda -
niem Fi nan cial -Ti mes jest naj lep szą uczel nią biz -
ne so wą w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. 
W cią gu 28 lat uzy ska ła naj waż niej sze akre dy ta -
cje, o któ re ubie ga ją się naj lep sze wyż sze szko ły 
biz ne su na świe cie: tzw. trzy ko ro ny EQUIS, 
AACSB, AMBA, któ re po sia da tyl ko 100 uczel ni 
biz ne so wych. Od 2009 ro ku re gu lar nie po ja wia 
się w świa to wych ran kin gach edu ka cyj nych dzien -
ni ka Fi nan cial Ti mes za rów no w ran kin gach stu -
diów ma gi ster skich z za rzą dza nia, z fi nan sów, 
pro gra mów Exe cu ti ve MBA i eu ro pej skich uczel -
ni biz ne so wych. W ran kin gach Per spek tyw 
ALK 21 ra zy za ję ła pierw sze miej sce wśród uczel -
ni nie pu blicz nych, a w 2020 ro ku wśród wszyst -
kich pol skich uczel ni zna la zła się na 15 miej scu. 

Po za uczel nią źró dłem sa tys fak cji pro fe so ra jest 
je go „staj nia”. Pod kre śla, że ma to szczę ście, że 
„wy cho wał” wie lu wy bit nych pro fe so rów, po czy -
na jąc od nie ży ją ce go już prof. An drze ja Za wi śla -
ka, po przez prof. Krzysz to fa Obó ja, prof. Da riu -
sza Je miel nia ka, prof. Mo ni kę Ko ste rę, prof. 
Do mi ni kę La tu sek, prof. Wik to ra Aska na sa, pra -
cu ją ce go przez la ta w Ka na dzie. Część z nich ro -
bi ła po je go opie ką ma gi ste rium, dok to rat, ha bi li -
ta cję i na dal współ pra cu ją. To nie wąt pli we jest 
źró dłem je go sa tys fak cji. 

 
PLAN NA „PO” 

Pro fe sor Koź miń ski przy zna je, że odzie dzi czył 
gen na ukow ca, po szedł oj cow skim śla dem i na -
dal re ali zu je ro dzin ną sche dę, choć od 2011 ro ku 
po zo sta wiał co dzien ne kie ro wa nie aka de mią 
swo im młod szym współ pra cow ni kom. Obec nie 
zaj mu je się pra cą na uko wą, m.in. w na dziei, że 
nie bę dzie się nu dził. 

– Mam plan kon ty nu acji pra cy na uko wej i na dzie -
ję, że uda mi się nie nu dzić. W ALK je stem na po zy -
cji do rad czej i zaj mu ję się przede wszyst kim swo imi 
wła sny mi ba da nia mi em pi rycz ny mi, a kon kret nie 
trze ma te ma ta mi, Pierw szy do ty czy Wskaź ni ka 
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju (BDI) eu ro pej skich kra -
jów OECD, któ ry po zwo lił nam zo rien to wać się, że 
za sad ni cze zna cze nie w kształ to wa niu po li ty ki spo -
łecz no -go spo dar czej ma ją emo cje, a nie ra cjo nal -
ność, spró bo wa li śmy to na wet po wią zać z pew ny mi 
cy kla mi biz ne so wy mi. Na ten te mat uka za ła się 
książ ka wy da na przez Sprin ge ra po an giel sku, wie le 

Ja giel loń skiej 59, gdzie dziś mie ści się już oka za ły 
kam pus uczel ni. 

– Po po by cie w Sta nach po wzią łem za miar utwo -
rze nia no wo cze snej szko ły biz ne su ty pu ame ry kań -
skie go, któ ra mu si być ela stycz na, sto sun ko wo nie -
wiel ka i nie pod le ga ją ca ukła dom. Dla cze go? Z tej 
sa mej przy czy ny, dla któ rej za wsze po szu ki wa łem 
mak sy mal nej nie za leż no ści i swo bo dy. Kie dy to za -
czy na li śmy wspól nie z ko le ga mi, to przed mo imi 
oczy ma by ła ta ka uczel nia, jak jest dzi siaj. To zna czy 
du ża, sze ro kie go pro fi lu, z peł ny mi upraw nie nia mi 
aka de mic ki mi, z moc ną dzia łal no ścią mię dzy na ro do -
wą, z sil nym cen trum kształ ce nia po dy plo mo we go. 
Wów czas chy ba tyl ko mnie się wy da wa ło, że uda się 
to zro bić od ra zu. Nie są dzi łem, że zaj mie mi to na -
stęp nych 20 lat, czy li resz tę mo je go ży cia. Ale nie ża -
łu ję te go – wspo mi na prof. Koź miń ski. 

W uczel ni zna na jest opo wieść, jak w grud -
niu 1994 ro ku, pod czas pierw szej wi gi lii we wła -
snej sie dzi bie, rek tor prof. An drzej Koź miń ski 
wzno sząc świą tecz ny to ast po wie dział współ pra -
cow ni kom, że tu po wsta nie naj lep sza uczel nia 
biz ne so wa w Eu ro pie Środ ko wej, któ ra bę dzie 
kształ cić tak że cu dzo ziem ców. Ta wi zjo ner ska 
de kla ra cja wy wo ła ła kon ster na cję wśród słu cha -
czy. Ale spraw dzi ła się w 100 pro cen tach! 
W 2021 ro ku Aka de mia Le ona Koź miń skie go 
(uczel nia zmie nia ła na zwę w 2008 ro ku, po uzy -
ska niu upraw nień do nada wa nia stop nia na uko -

ar ty ku łów po pol sku i pra cu je my nad tym ca ły czas 
w ze spo le: prof. Krzysz tof Za gór ski, prof. Adam No -
ga, dr Ka ta rzy na Pio trow ska i ja.  

Dru gi te mat re ali zu je w Cen trum In ter dy scy pli -
nar nym ALK wspól nie z prof. An ną Ba czyń ską 
i prof. Paw łem Ko rzyń skim i do ty czy on pro ble -
ma ty ki przy wódz twa. Swe go cza su na pi sał książ -
kę Ogra ni czo ne przy wódz two, opar tej na ba da -
niach 29 li de rów ści słej pol skiej czo łów ki, 
za rów no po li tycz nych, biz ne so wych, ży cia spo -
łecz ne go, a na wet re li gij ne go. Wnio ski, do ja kich 
wów czas do szedł, by ły za ska ku ją ce: bo oka za ło 
się, że le piej ra dzą so bie li de rzy, któ rzy na po ty -
ka ją wię cej obiek tyw nych i su biek tyw nych ogra -
ni czeń oraz nie ustan nie mu szą z ni mi wal czyć, by 
po więk szać sfe rę wła snej au to no mii i po dej mo -

wa nia de cy zji. Te raz pró bu ją te ba da nia prze nieść 
na grunt mię dzy na ro do wy. 

– Ro bi my ba da nia w Chi nach, Niem czech, Sta nach 
Zjed no czo nych, Por tu ga lii i w pa ru in nych kra jach. 
Zo ba czy my, w ja kiej mie rze przy wód cy są ogra ni -
cze ni przez róż ne go ro dza ju pro ble my i jak so bie 
z tym ra dzą. W tej chwi li je stem wy łącz nie za an ga -
żo wa ny w in ter dy scy pli nar ne pro jek ty, po nie waż 
uwa żam, że tyl ko one ma ją przy szłość. 

Wra cam tak że do te ma tu wy obraź ni eko no micz -
nej spo łe czeń stwa, czy li spo so bu, w ja ki lu dzie po -
strze ga ją go spo dar kę i obo wią zu ją ce w niej pra wa. 
To su ma wy obra żeń, opi nii, na dziei, lę ków cha rak -
te ry zu ją cych róż ne gru py spo łecz ne w my śle niu o go -
spo dar ce, ta kie swo iste oku la ry, za po mo cą któ rych 
lu dzie do ko nu ją oce ny sy tu acji eko no micz nej kra ju. 
Ca ły czas zaj mu ję się rów nież, to już ra czej na za -
sa dzie pew ne go ro dza ju re flek sji, pro ble ma ty ką 
szkol nic twa wyż sze go. 

 
JEST SPO RO DO ZRO ZU MIE NIA 

Nie cho dzi tyl ko o twór czo spę dza ny czas, ale 
o szu ka nie od po wie dzi na wy zwa nia, ja kie stwa -
rza ją na sze cza sy. Wy zwa nia, któ re uważ ne mu, 
w mia rę fa cho we mu ob ser wa to ro wi, któ ry jest 
w sta nie na wią zać współ pra cę z in ny mi, nie po -
win ny da wać spo ko ju – pod kre śla pro fe sor. 

– Prze cho dzi my przez okres, któ ry moż na na zwać 
cza sem prze ło mu w bar dzo wie lu wy mia rach – tech -
no lo gicz nym, spo łecz nym, po li tycz nym, in sty tu cjo -
nal nym – to dla ko goś ta kie go jak ja, któ ry ma za in -
te re so wa nia dość sze ro ko roz bu do wa ne, obej mu ją ce 

LUDZIE NAUKI





Po po by cie w Sta nach  
po wzią łem za miar utwo rze nia 

no wo cze snej szko ły biz ne su ty pu 
ame ry kań skie go, któ ra mu si być 
ela stycz na, sto sun ko wo nie wiel ka 

i nie pod le ga ją ca ukła dom.
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opty kę, lu dzie za czy na ją swój pro ces edu ka cyj ny, 
w grun cie rze czy roz ło żo ny na ca łe ży cie, od po -
szcze gól nych mo du łów, w któ rych miesz czą się 
kon kret ne pa kie ty umie jęt no ści i nie ko niecz ne 
znaj du je to swo je od zwier cie dle nie w czy sto biu -
ro kra tycz nych, prze sta rza łych for mach. 

– I nie są to wy zwa nia na la ta, wbrew po zo rom są 
to wy zwa nia na JUŻ, dla te go, że to się JUŻ dzie je! 
– ostrze ga prof. Koź miń ski. – Pa mię tam, że 
w ostat nim ro ku (w 1997 r.) mo jej pra cy na UCLA 
(Uni ver si ty of Ca li for nia, Los An ge les), mia łem 
w swo jej gru pie kil ku mło dych lu dzi, ofi ce rów ma ry -
nar ki, któ rzy za pi sa li się i za pła ci li tyl ko za je den wy -

kład, po nie waż in te re so wa ła ich trans for ma cja kra -
jów po ko mu ni stycz nych, a ja na ten te mat 
pro wa dzi łem za ję cia. I co raz czę ściej moż na so bie 
wy obra zić ta kie sy tu acje, że lu dzie bę dą przy cho dzi li 
na uczel nie nie po to, że by ukoń czyć ja kiś pro gram 
i zdo być dy plom, ale po to, że by opa no wać ja kiś 
okre ślo ny mo duł umie jęt no ści. 

 
O POL SKIEJ NA UCE 

– Po wiedz my so bie szcze rze – na sku tek za wi ro -
wań hi sto rycz nych na sza po zy cja w na uce świa to -
wej jest te raz niż sza w po rów na niu z tym, co by ło 
w la tach 60., na wet 70. XX wie ku. I to mnie bo li. 

Jak wy mie nia, skła da się na to wie le czyn ni ków, 
m.in. ol brzy mia ma chi na pro duk cji na uko wej, 
w któ rej my nie znaj du je my się do sta tecz nie do -
brze. Tak że to, że nie zdo ła li śmy wejść do naj bar -
dziej li czą cych się sie ci współ pra cy na uko wej, że 
prze ży wa li śmy wstrzą sy, któ re w na uce są za -

dzia ła ła w tym wszyst kim jak ak ce le ra tor, przy spie -
szy ła te pro ce sy, któ re moż na by ła za ob ser wo wać 
już wcze śniej. W związ ku z tym mam na dzie ję, 
a na wet pew ność, że nie bę dę się nu dził w tym cza -
sie, któ ry mi po zo stał. 

 
WY ZWA NIA NA JUŻ 

Pro fe sor Koź miń ski od kil ku lat za po wia dał, że 
szko ły wyż sze cze ka ją trud ne cza sy, na któ re na -
kła da się od ro ku ra dy kal na zmia ną for mu ły 
kształ ce nia. Co zda niem pa na pro fe so ra wy ni ka 
po ro ku zdal ne go na ucza nia? 

– Uwa żam, że trans for ma cja cy fro wa, któ ra jest 
nie unik nio na, i któ ra zo sta ła bar dzo przy spie szo -
na przez pan de mię, stwa rza za rów no szan sę, jak 
i ko lo sal ne za gro że nie. Za gro że nie po le ga na tym, 
że pro duk ty, któ re wy twa rza ją uczel nie, po dob nie 
jak pro duk ty, któ re wy twa rza pra sa, me dia, zo sta -
ną prze ję te przez gi gan ty cy fro we, pa ko wa ne w pa -
kie ty i sprze da wa ne w świe cie, prze waż nie bez wy -
na gra dza nia tych, któ rzy da ny pro dukt wy twa rza ją 
– od po wia da. – Jak wie my, do tej po ry je dy nie me -
dia au stra lij skie zdo ła ły się te mu „po sta wić”, ze 
skut kiem kom pro mi su. Zo ba czy my, co bę dzie da -
lej, ale dla uczel ni to jest ogrom ne za gro że nie, po -
nie waż ozna cza cał ko wi tą mar gi na li za cję. Uczel nia 
mu si two rzyć ten wy jąt ko wy, swo isty kli mat, któ ry 
wy ni ka ze sta cjo nar ne go try bu na ucza nia, z oso bi -
stych kon tak tów, z moż li wo ści na wią zy wa nia sie ci, 
z roz wo ju oso bi ste go, któ ry jest udzia łem stu den -
tów czy uczest ni ków szko leń, w ze spo łach. To 
wszyst ko mu si my kul ty wo wać, a rów no cze śnie nie 
mo że my od wra cać się od trans for ma cji cy fro wej. 
Zna leź li śmy się w nie sły cha nie trud nym mo men cie, 
któ ry wy ma ga ak tyw ne go i „przy tom ne go” za rzą -
dza nia uczel nią. 

Mo du lar ny tryb stu dio wa nia, do sto so wa ny 
do po trzeb i moż li wo ści stu diu ją ce go, ta kie kloc -
ki z wy raź nie zde fi nio wa ną wie dzę i umie jęt no -
ścia mi, któ re prof. Koź miń ski wi dzi ja ko jed ną 
z pro po zy cji ko niecz nych zmian, o czym mó wił 
m.in. pod czas ubie gło rocz nej in au gu ra cji ro ku 
aka de mic kie go w uczel ni, to jest wła śnie ten spe -
cy ficz ny ro dzaj „usłu gi”, któ ra jest w sta nie za -
pew nić je dy nie uczel nia. Nie wiel kie ze spo ły, tu -
tor ska for ma na ucza nia są nie zwy kle cen ne, ale 
mu si my być świa do mi, że ta ka for ma stu diów bę -
dzie do ty czy ła śmie tan ki, eli ty. Na to miast ma so -
we kształ ce nie bę dzie się od by wa ło przy bar dzo 
znacz nym udzia le tech nik cy fro wych. 

Trze ba tak że wziąć pod uwa gę to, że zmie nia 
się struk tu ra po py tu na usłu gi edu ka cyj ne. W co -
raz więk szym stop niu lu dzie po szu ku ją kon kret -
nych umie jęt no ści, a w co raz mniej szym – dy plo -
mu. W tej chwi li czo ło we fir my tech no lo gicz ne 
nie wy ma ga ją od osób ubie ga ją cych się w nich 
o pra cę dy plo mów, wy ma ga ją umie jęt no ści, pre -
dys po zy cji, do świad czeń, któ re nie ko niecz nie 
mu szą być po par te dy plo ma mi. To zmie nia nie co 

mnie wy dzia ły, po tem za rzą dza nie uczel nią, 
a z dru giej stro ny pra ca ba daw cza. Go dze nie tych 
dwóch rze czy by ło trud ne i nie da wa ło zbyt wie lu 
wol nych chwil. Ni gdy też nie uda ło mi się też roz -
wi nąć ja kie goś hob by, któ re sta ło by się czymś do -
mi nu ją cym. Na przy kład za wsze in te re so wa łem się 
ko lek cjo nar ski mi sa mo cho da mi, jed nak nie by łem 
w sta nie zgro ma dzić ko lek cji i tak so bie cza sem 
my ślę, że jak bym miał ga raż na 20, 30 aut i mo je 
róż ne wy ma rzo ne mo de le, to ho, ho. Ale mam tyl -
ko je den i mu szę dbać o nie go, to jest mer ce -
des 190 SL z 1958 ro ku, w któ rym od by łem pa rę 
raj dów – wspo mi na. 

Jed nym z raj dów był pre zent na je go 70. le cie 
we Wło szech. Od by li tak że rajd w Szam pa nii, 
w któ rym bra ło udział 400, 500 za łóg z ca łej Eu -
ro py, w tym 12 pol skich. 

– To był prze pięk ny rajd, oczy wi ście zwią za ny 
z kon sump cją szam pa na. W Pol sce przed pan de mią 
uda ło mi się od być rów nież rajd w Cie cha no wie. 

Ży czy my Pa nu Pro fe so ro wi wie lu sa tys fak -
cji w kre śle niu sce na riu szy przy szło ści go -
spo dar czej świa ta oraz cza su i moż li wo ści 
na kul ty wo wa nie swo ich pa sji. 

LIDIA JASTRZĘBSKA

do do bro by tu”. Na ukę uwa ża się za ta ki so bie 
ozdob nik, a edu ka cję wyż szą, za for mę so cjal nej 
kon sump cji zbio ro wej, któ ra jest do stęp na dla mniej -
szej, czy więk szej gru py lu dzi, ale nie jest uważ -
na za mo tor roz wo ju. Re for ma Go wi na, któ rą per 
sal do oce niam po zy tyw nie, ma na ce lu do go nie nie 
stan dar dów szkol nic twa wyż sze go i na uki na świe -
cie, tro chę szyb sze za mknię cie tej lu ki. Czy to się 
uda zro bić? Trud no po wie dzieć, ale na ra zie szkol -
nic two wyż sze i na uka są na mar gi ne sie, i w do dat -
ku in stru men tal nie uży wa ne w róż nych, gro te sko -
wych, po li tycz nych roz gryw kach. 

 

WSPO MNIEŃ CZAR 
Jest dar czyń cą dwóch rzeźb, od la nej z brą zu, 

ogrom nej rzeź by lwa le żą ce go na ku li ziem skiej 
tuż przez Aka de mią. To Leo, ma skot ka stu den -
tów uczel ni, któ rą prof. Koź miń ski wspól nie z żo -
ną Ali cją ufun do wał z oka zji 20. le cia uczel -
ni. I umiesz czo ne go na te re nie kam pu su ża glow ca 
na otwar tym mo rzu, któ ry sym bo li zu je przy go -
dę, otwar tość na no we ho ry zon ty, twór czą pra -
cę ze spo ło wą oraz przy wódz two – to lo go uczel -
ni,. Lu bi mieć w ga bi ne cie uko cha ne ob ra zy, ze 
swo jej ko lek cji pol skie go ma lar stwa XIX wiecz -
ne go. Ale nie cho dzi tyl ko o ko lek cjo no wa nie. 
Pro fe sor uwa ża, że sztu ka roz bu dza wy obraź nię, 
po bu dza wiel kie emo cje, wpro wa dza na strój 
ocze ki wa nia, to, co jesz cze moż na do po wie dzieć 
do te go ob ra zu. – Nie do po wie dze nia mo że są dla 
mnie waż niej sze, niż to co wi dać – przy znał kie dyś 
w wy wia dzie o swo ich ko lek cjo ner stwie. 

wsze szko dli we. – Ta kim wiel kim wstrzą sem, któ -
ry przy niósł Pol sce stra ty, we dług mnie po rów ny wal -
ne z wo jen ny mi, był 1968 rok, kie dy z Pol ski wy je -
cha ła ogrom na gru pa na ukow ców, a któ rzy 
w przy szło ści mo gli na ukę pol ską pod cią gnąć do gó -
ry. Po za tym od bi ło się to ne ga tyw nie na mar ce, ob -
ra zie Pol ski, ja ko kra ju na uki. Póź niej był okres 
lat 80., wspa nia ły okres So li dar no ści, ale nie był to 
okres roz kwi tu na uki. Krót ko mó wiąc – na sku tek 
tych wszyst kich wstrzą sów i te go, że zmie ni ły się 
me cha ni zmy pra cy na uko wej na świe cie, nie zdo ła -
li śmy zna leźć ta kie go miej sca, ja kie zaj mo wa li 
Ossow ski, Ka lec ki czy Lan ge. Czy to się uda od ro bić? 

Być mo że z cza sem tak, ale na sza po zy cja w świa -
to wych ran kin gach edu ka cyj nych i na uko wych mniej 
wię cej od po wia da na szej po zy cji w ran kin gach roz -
wo ju spo łecz no -eko no micz ne go. Mu si my zro bić po -
waż ny krok do przo du, że by po cią gnąć za tym na -
ukę. 

– Wie pa ni, spo ro cza su spę dzi łem w Ka li for nii, 
pra cu jąc na UCLA, i tam do ce ni łem Ro nal da Re ga -
na – opo wia da. – Kie dy zo stał gu ber na to rem Ka li -
for nii po sta no wił, że klu czem do roz wo ju Ka li for nii 
bę dą uczel nie i sys te ma tycz nie po dwa jał wy dat ki 
na szkol nic two i na na ukę. W ten spo sób zro dzi ła 
się i Do li na Krze mo wa, i ca ły sys tem uni wer sy te tów, 
któ re na le żą do czo łów ki świa to wej i po cią gnę ły 
za so bą ca ły ten ogrom ny stan. Ta ki po mysł na szym 
rzą dzą cym ni gdy nie przy szedł do gło wy. Mo że kie -
dyś przyj dzie… Pol skie eli ty rzą dzą ce, po czy na jąc 
od przed woj nia, a koń cząc na dzi siej szych, po przez 
okres PRL-u, ni gdy nie uwa ża ły na uki za „klucz 

Jest wraż li wy na sło wo, na wet przy zna je, że 
za czy nał swo ją dro gę ja ko tzw. mło dy po eta, 
zda rza ło mu się wy gry wać kon kur sy po etyc kie, 
pierw szy wy wiad z nim ja ko mło dym po etą był 
w pol skim ra diu w 1956 ro ku, miał wów -
czas 15 lat. – De biu to wa łem we „Współ cze sno -
ści”, pi śmie li te rac kim, je dy nym pry wat nym w Pol -
sce w la tach 50. Mie wa łem wie czo ry au tor skie, 
na wet wspól nie z Wojt kiem Mły nar skim. By ły to 
faj ne prze ży cia, ale na pierw szym ro ku stu diów 
zo rien to wa łem się, że jed nak mo ja dro ga pój dzie 
w kie run ku aka de mic kim, a nie ar ty stycz nym. Po -
zo sta ło mi za mi ło wa nie do po ezji, wciąż chęt nie 
po nią się gam.  

Z przy jem no ścią wra ca do wspo mnień z wa ka -
cji, cho ciaż ubo le wa, że nie miał ich zbyt du żo. 

– Lu bię wspo mi nać do bre wa ka cje, szcze gól nie 
jed ne z nich, w 1980 ro ku, wów czas zo sta łem wy -
bra ny z ra mie nia So li dar no ści dzie ka nem Wy dzia -
łu Za rzą dza nia Uni wer sy te tu War szaw skie go i tę 
funk cję mia łem ob jąć we wrze śniu. A wcze śniej 
wró ci łam z po by tu na wy kła dach w Sta nach Zjed -
no czo nych, w Pit ts bur ghu. Po sta no wi li śmy z żo ną, 
że zro bi my so bie przed ob ję ciem no wych obo wiąz -
ków do bre wa ka cje. Mie li śmy za pro sze nie na Kor -
sy kę, ale nie do sta li śmy pasz por tów. Mój oj ciec 
pod po wie dział, że bez pasz por tów mo że my wy -
brać się do Ju go sła wii. Po le cie li śmy do Spli tu i da -
lej sta tecz kiem na wy spę Brac. Tam bez sku tecz -
nie po szu ki wa łem ja kie goś miej sca, ale na obie dzie 
do wie dzia łem się od kel ne ra, że wła śnie w je go do -
mu zna la zło się wol ne miej sce z po wo du wy pad ku 
lu dzi, któ rzy mie li tam tra fić. Zna leź li śmy cu dow -
ną ku czę, sta ry dom z gru bych ścian, z pa tio po -
środ ku, sym pa tycz nych lu dzi pro du ku ją cych wła -
sne wi no, któ re chęt nie udo stęp nia li, wspa nia łą 
pla żę. By li śmy tam 5 ty go dni, i to by ły naj dłuż sze 
wa ka cje w mo im ży ciu. W tym cza sie w Pol sce 
wszyst ko się go to wa ło, by ły straj ki gło do we, mar -
sze, a na wy spie Brac mo głem je dy nie słu chać wło -
skie go ra dia i czy tać wło skie ga ze ty. Na tej pod -
sta wie mo głem orien to wać się mniej wię cej, co się 
dzie je. Przy je cha li śmy, kie dy za czął się w Pol sce 
go rą cy okres. 

Dru gie wspo mnie nie, to po dróż do Sta nów. 
Kie dy koń czył sty pen dium Ful l bri gh ta, za pla no -
wał so bie wy pra wę i w tym ce lu my ślał o kup nie 
sa mo cho du. Wów czas ciot ka po da ro wa ła mu 
uży wa ne go pon tia ca, ogrom ną ma szy nę o 500 
ko niach, w któ rej spo koj nie mo gło po dró żo -
wać 10 osób. Wspól nie z przy ja ciół mi, Wę gra mi 
zro bił 30 tys. mil, był pra wie wszę dzie. 

– To by ła wspa nia ła po dróż, któ ra otwo rzy ła mnie 
na Ame ry kę, tę praw dzi wą, pro win cjo nal ną, z da la 
od wiel kich cen trów. Mam pa rę ta kich wspo mnień, 
do któ rych cza sa mi wra cam. Ale mu szę po wie -
dzieć, że nie ste ty mam ich nie do sta tecz nie du żo, 
a to dla te go, że przez ca łe ży cie pró bo wa łem spro -
stać wy zwa niom, ja kie sta wia ły kie ro wa ne prze ze 
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Prof. dr hab. An drzej K. Koź miń ski 
(ur. 1 04 1941 r.), współ twór ca i pierw szy 
rek tor Aka de mii Le ona Koź miń skie go (w la -
tach 1993-2011), obec nie Ho no ro wy Pre zy -
dent, Vi ce Prze wod ni czą cy Ra dy Po wier ni -
czej, Dy rek tor Cen trum In ter dy scy pli nar ne go 
Aka de mii Le ona Koź miń skie go. Eko no mi sta 
i so cjo log spe cja li zu ją cy się w pro ble ma ty ce 
za rzą dza nia i trans for ma cji ustro jo wej. Czło -
nek PAN i wie lu kra jo wych i za gra nicz nych 
to wa rzystw na uko wych. Dok tor ho no ris cau -
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i ESCP Eu ro pe Bu si ness Scho ol (2017). Au tor 
licz nych pu bli ka cji i ar ty ku łów na uko wych 
(współ czyn nik Hir sha H – 31).


