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PROFESORA WACŁAWA WILCZYŃSKIEGO

Dnia 30 września w Akademii Ekonomicznej w Po
znaniu z inicjatywy JM Rektora AE oraz Poznańskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego spotkało się grono przyja
ciół, uczniów, współpracowników i sympatyków Profesora 
Wacława Wilczyńskiego, aby wraz nim i z Jego małżonką 
uczcić jubileusz Jego osiemdziesiątych urodzin. W ramach 
uroczystości Profesor wygłosił wykład pt. Rzeczywiste wa
runki długookresowej dynamizacji polskiej gospodarki po
łączony z dyskusją, po którym obyło się spotkanie z Jubi
latem przy kawie.

Pośród nazwisk współczesnych ekonomistów polskich 
nazwisko Profesora Wacława Wilczyńskiego należy do 
znanych i popularnych nie tylko w kręgach osób związa
nych z naukami ekonomicznymi, ale również pośród 
wszystkich tych, nie związanych zawodowo z ekonomią, 
którzy interesują się losem i przyszłością polskiej gospo
darki. Wynika to zarówno z bardzo aktywnej, wieloletniej 
działalności naukowej Profesora, jak również z jego popularności będącej efektem licznych wy
stąpień publicznych. Wywiady radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe oraz felietony Profeso
ra Wacława Wilczyńskiego dowodzą jednego -  jest On surowym i krytycznym obserwatorem 
polskiej rzeczywistości ekonomicznej i gospodarczej, co w połączeniu z potrzebą szerzenia 
oświaty ekonomicznej zaowocowało powstaniem wielu publikacji propagujących ekonomiczną 
prawdę naukową, nawet tę niepopularną.

Wacław Wilczyński urodził się 31 lipca 1923 r. w Warszawie. Na skutek przeniesień służ
bowych ojca, który był pracownikiem Banku Polskiego, a następnie Narodowego Banku Pol
skiego, przeprowadzał się wielokrotnie i uczęszczał do szkół m.in. w Poznaniu, Gdańsku, 
Gnieźnie, Częstochowie. W czasie II wojny światowej mieszkał w Częstochowie, gdzie prowa
dził działalność konspiracyjno-wojskową jako członek Szarych Szeregów. Pod koniec wojny zo
stał mianowany podporucznikem Armii Krajowej. W 1944 r. rozpoczął studia w tajnej Szkole 
Głównej Handlowej przeniesionej po powstaniu warszawskim do Częstochowy. W 1945 r. prze
niósł się do Poznania, gdzie kontynuował studia na Akademii Handlowej. W 1948 r. uzyskał 
magisterium na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. Jana Zdzitowieckiego na te
mat problemów gospodarki planowej w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Praca ta zosta
ła następnie opublikowana w 1948 r. Także w 1948 r. Wacław Wilczyński został asystentem -  
wolontariuszem na Akademii Handlowej w Poznaniu. W 1959 r.u obronił napisaną pod kierun
kiem prof. Edwarda Taylora rozprawę doktorską zatytułowaną Podstawowe kierunki współcze
snej teorii konkurencji, która w 1960 r. została wydana przez PTE — Oddział w Poznaniu. Wa
cław Wilczyński habilitował się w 1963 r. w Szkole Głównej Planowania i Statystki 
w Warszawie na podstawie pracy Rynek sprzedawcy i rynek nabywcy a optymalne wykorzysta
nie zasobów. W 1970 r. Wacław Wilczyński został profesorem nadzwyczajnym, a w 1976 r. pro
fesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych.

Od początku swojej pracy dydaktyczno-naukowej Profesor Wacław Wilczyński związany 
jest z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. W latach 1969-1991 był dyrektorem Instytutu Teo
rii Ekonomicznych. Jako pedagog i wykładowca zapisał się w pamięci licznej rzeszy studentów 
oraz późniejszych pracowników naukowych jako inspirator dociekliwych studiów i poszukiwań, 
doskonały mówca, ze swadą prezentujący trudne, nierzadko zaniedbane naukowo zagadnienia 
i zaszczepiający swoim młodym współpracownikom pasję badawczą. O osiągnięciach Profesora 
w zakresie kształcenia i promowania kadry naukowej najlepiej świadczy ponad 20 napisanych 
pod jego kierunkiem i obronionych doktoratów oraz liczne recenzje prac naukowych i opinie
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wniosków o nadanie stopni naukowych. Wśród jego uczniów jest kilkunastu profesorów tytu
larnych i doktorów habilitowanych. A kierownikami dziewięciu katedr na wszystkich trzech 
wydziałach Akademii Ekonomicznej są osoby, które w przeszłości pracowały pod kierunkiem 
Profesora Wacława Wilczyńskiego.

Działalność Profesora Wacława Wilczyńskiego nie ogranicza się jedynie do akademickiego 
wymiaru. Profesor jest członkiem wielu instytucji i organizacji naukowych, takich jak Komitet 
Nauk Ekonomicznych PAN, Sekcja Nauk Ekonomicznych Komitetu Badań Naukowych. W śro
dowisku wielkopolskim od wielu lat prowadzi działalność naukowo-społeczną, pracując m.in. 
w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego w latach 1967-1980 
był prezesem, jak również w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, w Instytucie Zachod
nim w Poznaniu oraz w Towarzystwie Ekonomistów Polskich. Angażuje się również w pracę na 
rzecz praktyki gospodarczej, opracowując opinie dla władz państwowych, uczestnicząc w rządo
wych gremiach doradczych, a także udzielając porad i konsultacji przedsiębiorstwom, które 
zwracają się do Niego o fachową pomoc.

Profesor Wacław Wilczyński jest osobistością dobrze znaną również za granicami kraju. 
W swojej wieloletniej karierze naukowej wielokrotnie wygłaszał wykłady m.in. w Niemczech, 
Francji, Austrii, Holandii, Stanach Zjednoczonych.

W chwili obecnej Profesor Wacław Wilczyński jest pracownikiem naukowym poznańskiej 
Akademii Ekonomicznej w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej, gdzie prowadzi cieszące się 
wśród studentów niezmienną popularnością wykłady z cyklu Polityka gospodarcza okresu 
transformacji, które są wyrazem zaangażowania Profesora w sprawę pomyślnego przeprowa
dzenia Polski do gospodarki rynkowej i prezentują jego najnowsze przemyślenia dotyczące pro
blemów państw w fazie transformacji, dla których jedyną racjonalną alternatywą jest „nowo
czesna, oparta na solidnej legislacji i praworządności, otwierająca każdemu szanse i żądająca 
zachowań zgodnych z etyką -  gospodarka rynkowa”.

Prof. zw. dr hab. Marek Ratajczak 
przy współpracy mgr Lucyny Mendys-Lamenty


