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KRÓTKA H ISTO RIA KATEDRY  
PO LITYKI EK O N O M IC ZN E J

K atedra Polityki Ekonomicznej łączy swoją działalność z Wyższą Szkołą 
Ekonomiczną w Łodzi. Jej losy toczyły się podobnie jak losy uczelni, 
w tym zwłaszcza procesy dydaktyczne. Rozważania moje oparte są głównie 
na zapamiętanych faktach, w miarę możliwości na dokumentach i no
tatkach własnych. M ogą więc wystąpić pewne nieścisłości. Zapis ten traktuję 
jako przybliżenie niektórych zaszłości i wspomnienie minionych lat. Katedra
i uprawiany w niej przedmiot dydaktyczny podlegały rygorom zmian, stąd 
także zmiany w nazewnictwie. Przedmiot ten ściśle związany z teorią eko
nomii politycznej w dużej mierze interpretował zasady i wytyczne rządu, 
jednocześnie starano się wypracować podstawy teoretyczne owej dyscypliny. 
Rezultaty i skutki tychże poczynań nie zawsze były korzystne. W latach 
50. przyjęto nazwę „Planowanie gospodarki narodowej” . Była ona jednolita 
zarówno dla Katedry, jak i dyscypliny nauczania. Powstały pierwsze pod
ręczniki, pomocniczo także wypisy z literatury, instrukcje. Uczyliśmy stu
dentów na wszystkich rodzajach studiów, jak budować plany, bilanse m a
teriałowe, finansowe, siły roboczej. Korzystając z osiągnięć ekonomii, wów
czas dzielonej na ekonomię kapitalizmu i socjalizmu, braliśmy pod uwagę 
podstawowe prawa ekonomii, starając się interpretować, w jakiej mierze 
wcielane są one w praktyce społeczno-gospodarczej. Główna linia poli
tyczna, jej zasady wytyczane były przez organy państwowe i przedstawiane 
w dokumentach, jako rozporządzenia, uchwały i ustawy sejmowe. Doku
menty te stanowiły dla wykładowców źródło informacji, poparte fakto
grafią, bardzo zresztą wówczas ubogą. Tak więc po 1945 r. dyscyplina 
wykładowa prezentowała dokumentację Trzyletniego Planu Odbudowy G o
spodarczej (1945-1949). Dzisiaj bez wątpienia wiemy, iż był to jedyny 
dobrze zbudowany plan, realistycznie odzwierciedlający polską rzeczywis
tość. Twórcą był nieżyjący już Profesor Czesław Bobrowski, w 2004 r.



odbyła się sesja naukowa poświęcona twórczości Pana Profesora w 100. 
rocznicę Jego urodzin.

Centralizacja wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego domi
nowała w latach 50. Powodowało to, iż omawiana dyscyplina dostosowywała 
się do wymagań ówczesnej rzeczywistości. Kolejnym planem gospodarczym 
był 6-letni plan, nazwany „Planem Budowy Podstaw Socjalizmu” 
(1950-1955). Przyjęte założenia nie były dostosowane do możliwości społecz
nych i gospodarczych. Wygórowane ambicje, często także niekompetencje 
powodowały, iż ich realizacja była wątpliwa. Podbudowa ideologiczna na
kazywała niejednokrotnie ukrywanie niedociągnięć i błędów. Plany zdomi
nowane były przez zasady tzw. centralizmu demokratycznego. Odgórne 
decyzje hamowały wszelkie przejawy inicjatywy społecznej, zanik przedsię
biorczości. Centralne organy władzy, w tym przede wszystkim Państwowa 
Komisja Planowania Gospodarczego, jako organ rządowy określała niemal 
wszystkie parametry rozwoju i wzrostu społeczno-gospodarczego. Plany 
budowane były na szczeblu krajowym i w przekrojach terytorialnych, tj. 
wojewódzkich. Nacjonalizacja gospodarki polskiej, przede wszystkim produk
cji materialnej i wielu działów poza produkcją materialną w pełni pozwoliły 
na tego typu decyzje. Jedynie gospodarka wiejska oparła się nacjonalizacji, 
drobne i średnie gospodarstwa rolne pozostały we władaniu ich prawowitych 
właścicieli. W drodze reformy rolnej określone areały ziemi przeszły na 
własność małorolnych chłopów, uzupełniono także wielkość gospodarstw 
małych, a także na nowych obszarach w granicach ziem przyłączonych do 
Macierzy mogły powstać wielkie latyfundia. Polska, obok Jugosławii, była 
ewenementem wśród krajów socjalistycznych w utrzymaniu prywatnej włas
ności ziemi.

W powyższych warunkach działała Katedra Planowania Gospodarki 
Narodowej, realizując programy nauczania na wszystkich kierunkach studiów 
ekonomicznych. Były to wykłady kursowe wraz z ćwiczeniami, często w wy
miarze 60, 90, a nawet 120 godzin. Zaspokajało to wymagania programów 
nauczania oraz dostarczało studentom minimum wiedzy na temat polskiej 
gospodarki. Nie analizuję w tym miejscu wartości tego nauczania, bowiem, 
jak  już wspomniałam było ono uwarunkowane przez określoną rzeczywistość. 
Podporządkowanie polityce i doświadczeniom Związku Radzieckiego dyk
towało tę, a nie inną linię postępowania, zwłaszcza w planowaniu gospodarki 
narodowej. Okres zdecydowanej, twardej centralizacji trwał i umacniał się 
przez całe sześciolecie. Pracownicy Katedry starali się, w miarę swoich 
możliwości tłumaczyć zaszłości społeczno-ekonomiczne, odwołując się do 
historii, zwłaszcza gospodarczej, trendów ogólnoeuropejskich i światowych. 
Podkreślano jak  bardzo przedmiot ten jest powiązany, czy wręcz uzależniony 
od innych dyscyplin, w tym geografii ekonomicznej, rozmieszczenia sił 
wytwórczych, procesów inwestycyjnych, działów produkcji materialnej i poza-



materialnej, według ówczesnej metodologii produkt globalny i dochód na
rodowy powstawały wyłącznie w pierwszym dziale. Powiązania dotyczą także 
działalności infrastrukturalnej, sfery finansowej, budżetowej, kredytowej, 
pieniężnej, zatrudnienia, płac, wydajności pracy; zaś w sferze niematerialnej: 
oświaty, szkolnictwa wszystkich typów, ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
zabezpieczeń i wielu innych. Obszerny zakres tematyczny próbowano wtło
czyć w prezentowaną dyscyplinę nauczania. Czy to się udawało, w pewnej 
mierze tak, zaś niedociągnięcia i braki to zarówno wada systemu rządzącego, 
jak  i niedostępność do materiałów faktograficznych. Analizy i dane urzędów 
statystycznych, centralnego i terenowych były utajnione lub poufne, korzys
tano z informacji publicystycznych, gazet, czasopism, dokumentów organów 
politycznych. Zaznaczmy, iż przez kilka lat roczniki statystyczne nie były 
publikowane. Nie oceniam kadry nauczającej, jestem przekonana, że pracow
nicy naukowo-dydaktyczni dokładali wszelkich starań, sił i środków, aby 
swój zawód wykonywać w poczuciu spełnienia swoich powinności.

Druga połowa lat 50. i lata następne to przemiany w polityce społeczno- 
-gospodarczej państwa. Październik 1956 r. przyniósł zapowiedź decentrali
zacji i rozluźnienie w podejmowaniu decyzji. Kolejne plany pięcioletnie 
przyjmowały nazwę: „plany rozwoju społeczno-gospodarczego”, dostrzeżono 
rolę człowieka w społeczeństwie, w procesie rozwoju gospodarczego. Czynnik 
ludzki, niektórzy mówią pierwiastek, to jedna z podstawowych wielkości, 
obok m ajątku i kapitału, biorących udział w procesie produkcji. Wydawało 
się, iż nowa polityka państwa i partii rządzących będzie kontynuowana
i trwała. Niestety tak się nie stało, procesy decentralizacji, demokratyzacji 
stopniowo, a może nawet gwałtownie, zostały zahamowane. Powrócono 
ponownie do dawnych reguł gry, zwłaszcza w planistyce. Na początku lat 
50. wraz z dostrzeżoną „odwilżą” powstała idea zmiany nazewnictwa katedr, 
przyjęto nazwę „Polityka ekonomiczna” lub zamiennie „Polityka gospodar
cza” , w niektórych uczelniach połączono dwa człony, przyjmując określenie 
„Polityka ekonomiczna i planowanie” . Tę ostatnią nazwę przyjęła również 
nasza katedra, utrzymując ją przez kilka lat, aby następnie zrezygnować 
z ostatniego członu. Do dnia dzisiejszego katedra nosi nazwę „Polityka 
ekonomiczna” . Nie różnimy się w tym względzie od wielu innych polskich
i zagranicznych uczelni. Przez wszystkie lata swojej działalności, tj. do 1990 r. 
w procesie dydaktycznym zajmowaliśmy się analizą i prezentacją planów 
społeczno-gospodarczych. Były to plany pięcioletnie, a także plany perspek
tywiczne oraz: prognozy gospodarcze, sporządzane w przekrojach terytorial
nych. Dane faktograficzne w dużej mierze zostały rozbudowane, mieliśmy 
do dyspozycji roczniki statystyczne, wydawane w przekrojach terytorialnych, 
a także specjalistyczne publikacje z różnych dziedzin, dotyczące np.: pracy
i zatrudnienia, demografii, przemysłu, rolnictwa, inwestycji i budownictwa,



budżetu, obrotu towarowego, handlu zagranicznego, oświaty, szkolnictwa, 
kultury itp. Publikacje te były wydawane w różnych odstępach czasu, często 
bez zachowania ciągłości. Duże znaczenie miały publikacje dotyczące prze
pływów międzydziałowych (międzygałęziowych) i służyły zarówno do badań 
naukowych, jak i do procesu dydaktycznego.

W działalności badawczej katedra koncentrowała swoje zainteresowania 
na badaniach regionalnych. W latach 50. badania dotyczyły dwóch nurtów, 
a mianowicie terenowych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków lud
ności oraz demografii i zatrudnienia. W nurcie pierwszym powstała rozprawa 
habilitacyjna Terenowe bilanse pieniężnych dochodów i wydatków ludności 
(na przykładzie miasta Łodzi). W okresie tym w niewielkim stopniu zaj
mowano się tą problematyką. Na uwagę zasługiwały badania nad przemiesz
czaniem się pieniędzy pomiędzy różnymi obszarami. Wyniki wykorzystywane 
były w ustalaniu wielkości i struktury dochodów i wydatków, w obrocie 
towarowym, zwłaszcza handlu detalicznym. Ponadto pozwalały zorientować 
się w ruchach dojazdowych do pracy i szkół, a więc w badaniach migracji 
wahadłowych, wykorzystanych przy sporządzaniu bilansów siły roboczej
i zatrudnienia. Drugim nurtem badawczym, który na trwałe zdominował 
prace naukowe katedry, jest problematyka zatrudnieniowa (lata 60. i 70.). 
Początkowo badania dotyczyły terenowych bilansów siły roboczej, stopniowo 
rozszerzając krąg zainteresowań na różne aspekty z tym związane. Obej
mowały one obszar ówczesnego regionu łódzkiego, województwa, miasta, 
aglomeracji, powiatów. Zarówno nazewnictwo, jak i granice administracyjne 
tychże jednostek ulegały przekształceniom, stąd nie zawsze dane statystyczne 
mogły służyć do porównań, wskazania trendów czy ekstrapolacji. W tym 
nurcie badawczym powstało kilkadziesiąt prac magisterskich na studiach 
dziennych i zaocznych. Seminaria magisterskie powiązane były z pracą 
badawczą katedry. Stwarzało to dobry klimat naukowy zarówno dla studen
tów, jak  i nauczycieli akademickich. Pisane były również prace doktorskie, 
które wzbogaciły wiedzę o regionie i mieście, ich poziom naukowy oceniany 
był wysoko, niektóre uzyskiwały nagrody ministra Edukacji Narodowej oraz 
prezydenta miasta Łodzi i województwa, były także publikowane.

Zakres ten rozszerzył się na inne województwa i podregiony. Na zlecenie 
Komitetu Badań Regionów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk 
zainteresowaliśmy się rejonem uprzemysławianym Włocławka, w związku 
z budową zakładów azotowych. I tym razem do badań wciągnięto studentów, 
seminarium magisterskie i prace tam powstające dotyczyły tego regionu. 
Były to zagadnienia demografii i zatrudnienia, przekształcenia w wielkości
i strukturze ludności, zatrudnieniu itp. Powstała w tym nurcie praca dok
torska i zespołowa monografia. Podobnie włączyliśmy się do badań nad 
bełchatowskim rejonem uprzemysławianym, w związku z budową kopalni



odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni, pracującej na tym surowcu.
I tutaj powstała rozprawa doktorska i zespołowa monografia, a także wiele 
prac magisterskich. Zaniechaliśmy tychże badań wraz z likwidacją KBRU 
PAN, nie sposób nie wyrazić żalu z tego powodu oraz uznać, iż likwidacja 
tej instytucji była pociągnięciem niewłaściwym, szkodzącym rozpoznawaniu 
zjawisk społecznych i ekonomicznych w nowo powstających regionach prob
lemowych.

Przez wszystkie następne lata, jak już wspominaliśmy, zakres badań 
naukowych katedry zdominowany został przez szeroko rozumiane zagad
nienia zatrudnienia i rynku pracy (lata 80. i 90.). Są to wielkość i struktura 
zatrudnienia w przekrojach regionalnych, segmentacja rynku pracy -  książka 
na temat segmentacji wniosła do badań istotny wkład teoretyczny i fakto
graficzny -  bezrobocie, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy kobiet, 
kadry kwalifikowane, kształcenie ogólne i zawodowe w powiązaniu z po
trzebami gospodarki narodowej, szkolnictwo, przemiany w systemie kształ
cenia, w programach na wszystkich poziomach nauczania, pośrednictwo 
pracy, związane z tym instytucje, analizy itd. W badaniach korzystano 
z doświadczeń innych państw, zwłaszcza wysoko rozwiniętych państw euro
pejskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Powstały także 
rozprawy doktorskie na temat demografii i zatrudnienia w Iraku, Gwinei, 
M aroku, a także rozprawa habilitacyjna z tego zakresu. Wszystkie wniosły 
cenny wkład w rozpoznanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w tych kra
jach. Osiągnięciem była rozprawa habilitacyjna na temat rynku pracy w wy
soko rozwiniętych państwach Europy i USA. Dogłębna analiza i źródłowe 
dane faktograficzne spowodowały, iż mieliśmy do czynienia z książką sta
nowiącą nowość na rynku wydawniczym. Z zagadnień regionalnych istotne 
znaczenie miały badania porównawcze, zwłaszcza dotyczące Niemieckiej 
Republiki Federalnej. W kraju tym regionalizacji poświęca się wiele miejsca, 
obok teoretycznych rozważań podjęto analizę danych faktograficznych Nie
miec w porównaniu do praktyki polskiej.

Ostatnie lata, tj. po 1990 r. i pierwsze lata nowego stulecia to przede 
wszystkim szeroko pojmowane zagadnienia rynku pracy w powiązaniu z pro
cesami transformacji systemowej. W nowej rzeczywistości należało zupełnie 
inaczej spojrzeć na zjawiska ekonomiczne i społeczne. Przejęcie władzy 
politycznej oznaczało jednocześnie głębokie przemiany w funkcjonowaniu 
gospodarki narodowej. Odejście od zarządzania centralistycznego w kierunku 
zasad gospodarki rynkowej powodowało, iż prezentowany przez nas przed
miot dydaktyczny i naukowo-badawczy wymagał zupełnie nowych rozwiązań. 
Tak też się stało. Nastąpiła zmiana programów nauczania, kierunki badawcze 
dostosowano do współczesnych trendów rozwojowych. W dydaktyce zwró
cono uwagę na procesy prywatyzacyjne, restrukturyzację, instrumentarium 
w realizacji celów gospodarczych, zwłaszcza aspekty finansowe, powiązania



międzynarodowe, w szczególności, w związku z członkostwem Polski w Unii 
Europejskiej. Przebudowa planów dydaktycznych pozwoliła na szerokie 
zastosowanie inicjatywy własnej poprzez realizację programów autorskich 
oraz prezentację warsztatu i wyników osiągnięć własnych. W wykładach 
kursowych posługujemy się dostępnymi podręcznikami akademickimi, do
stosowując ich zakres i treść do poszczególnych kierunków studiów.

W katedrze prowadzone są wykłady kursowe, specjalnościowe -  do 
wyboru, ćwiczenia, seminaria magisterskie, kursowe, a także seminaria dok
toranckie. Nie sposób zliczyć wszystkich wypromowanych prac magisterskich
i dyplomowych, prowadzonych przez profesorów i doktorów, są ich setki. 
Prac doktorskich powstało 25, z czego 5 zakończonych kolokwiami habi
litacji. Od kilku lat prowadzimy na kierunku gospodarki przestrzennej 
specjalność „Strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie”, która cieszy 
się dużyn zainteresowaniem.

Pracownicy katedry czynnie uczestniczą w instytucjach naukowych, spo
łecznych i gospodarczych. Są lub byli członkami Komitetów Naukowych 
Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych, 
Komitetu Nauk Demograficznych, Komitetu Nauk o Pracy i Spraw Społecz
nych; Rad Naukowych m. in.: Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Łódz
kiego Towarzystwa Naukowego, Rady Naukowej M iasta Łodzi i Wojewódz
twa, innych województw, różnych organów centralnych i terenowych, a także 
członkami w instytucjach zagranicznych.

K atedra nawiązała liczne stosunki z szkołami wyższymi za granicą. Przez 
wiele lat współpracowaliśmy z jednoimiennymi katedrami: Uniwersytetu 
w Tbilisi (Gruzja), Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie (Słowacja), 
Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie (Rosja), Wyższej Szkoły Eko
nomicznej w Sofii (Bułgaria), Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen 
(RFN), Uniwersytetu w Birmingham (Anglia), University Columbia, Barnard 
College, Nowy Jork (USA), North State Taxas University w Denton (USA), 
Uniwersytetu w Hanoi (Wietnam), Uniwersytetu w Nsukka (Nigeria). Nasi 
pracownicy odbyli liczne staże w tychże uczelniach, prowadzili także wykłady 
jako visiting professor, wygłaszali referaty. Niestety wielu z tych kontaktów 
nie udało się wznowić w obecnych latach. Opublikowaliśmy kilka pozycji 
wspólnych w językach ojczystych autorów, tj. angielskim, niemieckim, rosyj
skim, słowackim, polskim. Przeważnie były to materiały pokonferencyjne, 
a także wymiana doświadczeń i wyniki badań prowadzonych nad wspólnie 
interesującymi nas problemami.

Przypomnę nazwiska nauczycieli akademickich, którzy w różnych okre
sach pracowali w Katedrze Polityki Ekonomicznej (lata 1946-2004). Za
stosowałam układ chronologiczny lat, starałam się nie pominąć żadnej osoby, 
uwzględniając tylko posiadających stopień doktora i wyżej. Przez wszystkie 
te lata zatrudnionych w katedrze było bardzo wielu asystentów, pracujących



po kilka lat, rotacja była dość duża. W katedrze pozostali magistrzy, którzy 
zdobyli stopień naukowy doktora, niektórzy odeszli do innych katedr lub 
do praktyki gospodarczej. Spis ten oparty jest na pamięci własnej, mam 
nadzieję.

Prof. zw. dr hab. Jan Drewnowski, doc. dr Zdzisław Prochowski, prof, 
zw. dr hab. Halina Mortimer-Szymczak, doc. dr Ziemowit Szczakowski, 
prof. zw. dr hab. Józef Chlebowczyk, dr Mikołaj Lisiecki, prof. zw. dr hab. 
Kazimierz Sokołowski, prof. zw. dr hab. Tadeusz Przeciszewski, dr Jadwiga 
Florczak-Ву walec, dr W iktoria Jaskółowska, dr Ewa Sadowska-Kowalska, 
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski, dr Maciej Trippner, prof, nadzw. 
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof, nadzw. dr hab. Muzahim Al.-Noorachi, 
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska, dr Jan Szupiło, dr Halina Sobocka- 
-Szczapa, dr Adam Dąbrowski, dr Iwona Kukulak-Dolata, dr Mirosław 
Zajdel. Kierownikami katedry byli kolejno: prof. zw. dr hab. Halina M or
timer-Szymczak (1954-1996), prof, nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczak 
(1996-2003), prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska (od 2003).
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SHORT HISTORY OF THE FACULTY OF ECONOMIC POLICY

The article present a brief description of the development and activities of the Faculty 
of Economic Policy at the Department of Economics and Sociology of the University of 
Łódź. It reculls the condition of its establishment as well as numerous changes to its name 
which were brought about by political and socio-economic developments.

Earliest years outline national plans for the economic development. Later years set out 
to describe decentralization and democratic changes in new conditions. The author highlights 
major scientific trends and participation in regional research. Major emphasis in the article 
was placed on such problems as employment, labor market, unemployment, education, qua
lifications, women’s labor, etc.

The mentioned researches earned a high profile in many rankings in the above areas and 
allowed to create a team of highly esteemed specialists. The author also presented the best 
known names closely linked with the Faculty over the years.


