Marian Gorynia to postać doskonale znana
wszystkim studentom Uniwersytetu Ekonomicznego:
już drugą kadencję pełni funkcję rektora uczelni,
reprezentując ją w środowisku akademickim oraz
biznesowym. Chętnie bierze udział w wydarzeniach
kulturalnych oraz sportowych. Prywatnie: mąż oraz
ojciec trójki dzieci. A w przeszłości – student
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Spotkałem się
z rektorem Marianem Gorynią, by zapytać go o to, jak
wspomina swoje studia, jak spędzał wolny czas
między egzaminami, lecz również dowiedzieć się
czegoś o funkcjonowaniu organizacji studenckich w
przeszłości.
Adam Antkowiak: W 1980 roku ukończył Pan
Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. Zastanawia
mnie, kiedy narodziła się myśl, żeby rozpocząć studia
właśnie na tej uczelni?
Marian Gorynia: Na Akademię Ekonomiczna w Poznaniu
trafiłem dokładnie w 1975 roku, po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego w Gostyniu i zdaniu matury.
Odpowiedź na pytanie: „Dlaczego Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu?” ma charakter anegdotyczny.
Otóż, będąc jeszcze w ósmej klasie szkoły podstawowej,
zachorowałem na skomplikowaną, długotrwałą anginę.
Gdy leżałem w szpitalu, odwiedził mnie ksiądz Marian
Kozłowski, który uczył mnie religii. Stwierdził on, iż jego
zdaniem moje zdrowie predestynuje mnie raczej do tego,
bym uczył się w liceum, a następnie poszedł na studia, nie
zaś w technikum geodezyjnym, co było pomysłem moich
rodziców. Przekonał zarówno rodziców, jak i mnie.
A.A.: Tak oto dokonał Pan wyboru szkoły średniej:
Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu. Co było

potem?
M.G.: Wybór miejsca studiów, był prosty: Poznań,
ponieważ był najbliżej. Natomiast jeśli chodzi o ich
problematykę, wybrałem ekonomię, ponieważ zawsze
mnie interesowała. Oczywiście: w szkole podstawowej
oraz liceum nie było przedmiotów stricte ekonomicznych,
ale odkąd pamiętam niezwykle zajmowała mnie geografia
gospodarcza. Warto wspomnieć, iż kiedy byłem uczniem
liceum, panowała taka zasada, że każde liceum mogło
wydelegować określoną liczbę swych uczniów na studia:
jednego na wybrane przez niego studia, drugiego na studia
z deficytem kandydatów, trzeciego zaś na studia
pedagogiczne. Miałem szczęście zostać wytypowanym
przez moje liceum na studia na Akademii Ekonomicznej.
Taka delegacja oznaczała również, iż nie musiałem zdawać
egzaminu wstępnego, co było dużym przywilejem. Jako
ciekawostkę mogę powiedzieć, że do dzisiaj pamiętam
pytania, które zostały mi zadane na ustnym egzaminie
maturalnym z geografii: były to pytania o przemysł
samochodowy na świecie oraz wyposażenie największych
pod względem gospodarczym krajów świata w surowce
naturalne.
A.A.: Kiedyś studia nie były tak powszechne jak
obecnie. Czuło się w nich nutę elitarności?
M.G.: Tak, dokładnie. Dane statystyczne wskazują,
że wśród mojego pokolenia na studia szło około 12-13%
maturzystów. Poza tym bardzo trudno było się w ogóle na
takie studia dostać, ponieważ egzaminy wstępne były
wymagające, a także istniała duża selekcja - na wielu
kierunkach liczba miejsc była zdecydowanie mniejsza niż
liczba kandydatów.
A.A.: Jaką uczelnią była
Ekonomiczna w Poznaniu?

wtedy

Akademia

M.G.: Pamiętam, że Akademia Ekonomiczna była uczelnią
bardzo wymagającą. Będąc studentem dużo się uczyłem,
studiowałem. Owszem, miałem dobre oceny, ale nie
spadały one z nieba, lecz były poparte ciężką pracą, gdyż
naprawdę sporo czasu poświęcałem nauce, również
w soboty i niedziele. Co więcej, pamiętam że w początkach
studiów zajęcia z języków obcych mieliśmy w soboty.
Sześć dni w tygodniu należało poświęcić zajęciom na
uczelni. Nasi wykładowcy byli osobami wymagającymi,
tym bardziej na moim kierunku.
A.A.: Studiował Pan…
M.G.: Studiowałem na Wydziale Ekonomiki i Produkcji
Obrotu (dzisiaj spadkobiercą tego wydziału jest Wydział
Zarządzania) na kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu
Zagranicznego. Marzeniem wielu było skończyć ten
kierunek, gdyż mogło to wiązać się z niedostępnymi tak
szeroko jak dzisiaj wyjazdami zagranicznymi które,
zwłaszcza służbowe, jako forma pracy kojarzyły się
z możliwościami wysokich apanaży. Ponieważ prowadzący
zajęcia byli świadomi i zainteresowani podtrzymywaniem
elitarności kierunku, poziom zajęć był odpowiednio
wyższy. Były to wymagania nie tylko z języków obcych, ale
również z matematyki, z organizacji i zarządzania,
z geografii ekonomicznej, a wszystko to na bardzo
wysokim poziomie. Aby sprecyzować jak wyraźna była
selekcja na moim kierunku powiem, iż na pierwszym roku
było nas stu dwudziestu, natomiast dyplom o czasie, czyli
w 1980 roku, dostało około czterdziestu osób!
A.A.: A jak wypadała Akademia Ekonomiczna
w porównaniu z innymi uczelniami ekonomicznymi?
Jak na wykładaną teorię rzutowała sytuacja
polityczna w naszym kraju?
M.G.: W drugiej połowie lat 70. nie mieliśmy programów
typu Erasmus, Transekonomik czy Mosty Ekonomiczne,
więc trudno mi porównać ówczesną Akademię
Ekonomiczna z innymi uczelniami krajowymi. Owszem
gdy byłem na studiach, miałem okazję odwiedzić
Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Szkołę
Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (dzisiejsze
SGH), ale były to wyjazdy związane z udziałem w
olimpiadach tematycznych. Analizując kwestię wpływu
sytuacji politycznej na treści wykładane na uczelniach,
z mojego rozeznania wynika, że takie „upolitycznienie”
studiów było z pewnością silniejsze na uczelni
warszawskiej niż tutaj, w Poznaniu. Oczywiście, nie można
powiedzieć, że piętno sytuacji politycznej na wykładaną
nam teorię nie było absolutnie wywierane, ale trzeba
uczciwie podkreślić, że w ogromnym stopniu zależało to
od wykładowcy. Poza tym chciałbym podkreślić iż
studiując ekonomię w drugiej połowie lat 70. można było
się nauczyć tego, co dzisiaj nazywa się „ekonomią
głównego nurtu”, ekonomia neoklasyczną. Nie było
przeszkód, aby w podręcznikach do ekonomii politycznej
socjalizmu znaleźć wiadomości z mikroekonomii
neoklasycznej.

A.A.: Opowiedział Pan wyczerpująco o swych
studiach, natomiast interesuje mnie, jak spędzał Pan
swój czas wolny? Co pana odprężało w tej „pogoni za
dyplomem”?
M.G.: Moje 4,5 letnie studia należy podzielić na dwa
okresy: pierwszy rok studiów oraz dalsze studia. Pierwszy
rok studiów był dla mnie specyficzny, ponieważ
mieszkałem w poznańskim akademiku, natomiast moja
obecna żona, a wtedy moja dziewczyna, została jeszcze
w liceum w Gostyniu. W związku z tym na pierwszym
roku żyłem „od weekendu do weekendu”, gdyż był to
czas, który spędzałem w rodzinnym Gostyniu, spotykając
się z moją obecną żoną. Poza tym w czasie wolnym
graliśmy z kolegami z liceum w piłkę nożną. Zamiłowania
sportowe z czasów liceum były pielęgnowane. Gdy moja
żona dziewczyna przeprowadziła się do Poznania, gdzie
rozpoczęła germanistykę na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza, ze wszystkich uroków życia studenckiego
mogliśmy korzystać razem. Zdarzało nam się wyjść do
dyskotek, lecz nie spędzaliśmy tam każdej soboty.
Z zamiłowaniem chodziliśmy do kina, tym bardziej, że
seanse kinowe urządzano w jednym z akademików przy
ulicy Dożynkowej. Wybieraliśmy się również na koncerty
w klubach studenckich. Bardzo lubiliśmy i nadal lubimy,
odwiedzać operę oraz poznańskie teatry. Natomiast kiedy
jeździliśmy na weekendy do Gostynia, zawsze chciałem
znaleźć czas, by w gronie licealnych kolegów pograć znów
w piłkę nożną. Sport i szeroko rozumiana kultura to był
sposób na spędzanie wolnego czasu.
A.A.: Zamiłowanie do sportu pozostało Panu do dnia
dzisiejszego.
M.G.: Tak, ponieważ uważam, iż pewne nawyki, które
wykształcimy w sobie w młodości wywierają wpływ na
całe nasze życie. Tak jest właśnie ze sportem. Zawsze
lubiłem sport i potrzebuje go również dzisiaj. Nigdy nie
byłem jakimś wybitnym sportowcem, ale w szkole
podstawowej i średniej z ochotą brałem udział
w różnorodnych zajęciach sportowych: skakałem w dal,
wzwyż, biegałem, grałem w piłkę ręczną, nożną, siatkową,
reprezentowałem szkołę podczas zawodów.
A.A.: Nawiązując do skoku wzwyż: kiedy postanowił
Pan zostać na uczelni i związać z nią swoją karierę
zawodową?
M.G.: W lutym 1980 roku, a więc po 9 semestrach
studiów, natychmiast rozpocząłem stacjonarne studia
doktoranckie. Wiązało się to z otrzymywaniem
stypendium, które wystarczało mi by pozostać
w Poznaniu. 1 kwietnia 1983 roku zostałem przyjęty na
stanowisko asystenta w Zakładzie Organizacji Handlu
Zagranicznego. Co ciekawe, przyjęto mnie na miejsce
z w ol ni on e pr z e z dz is i ejs z eg o w i c epr e ze s a
Międzynarodowych Targów Poznańskich, pana
Przemysława Trawę, który był również wcześniej moim
nauczycielem.
A.A.: Znam już odpowiedź na pytanie „kiedy”, proszę
teraz powiedzieć „dlaczego”?
M.G.: Można powiedzieć, że cała moja kariera rozwijała

w sposób ewolucyjny. Lubiłem się uczyć, miałem
osiągnięcia oraz pracowałem na dobre wyniki. Wynikające
z tego zainteresowanie pracą naukową oraz badawczą było
dla mnie naturalnym rozwinięciem studiów. Kiedy więc
skończyłem studia natychmiast poszukiwałem
zatrudnienia, a kiedy stało się możliwe, skorzystałem
z szansy rozpoczęcia studiów doktoranckich.
A.A.: Obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym
mamy wiele organizacji studenckich czy kół
naukowych. Studenci chętnie się zrzeszają i realizują
liczne projekty. Odnajdują w tym inspirację oraz
szansę do rozwoju. Proszę opowiedzieć, jak to
wyglądało w czasach Pana studiów?
M.G.: Kiedyś nie było takiej różnorodnej oferty
i możliwości prowadzenia działalności społecznej, jak
obserwujemy to obecnie. Przede wszystkim można było
należeć do organizacji o profilu sportowym albo
turystycznym, zaś dla studentów, którzy chcieli aktywnie
działać społecznie, oferta uczelniana była w zasadzie
jedna: Socjalistyczny Związek Studentów Polskich.
Konotacja tego Związku z panującym wówczas systemem
była niezaprzeczalna, jednak dla jej zwykłego członkastudenta była to możliwość ekspresji oraz doskonalenia
swych talentów organizacyjnych. Należałem do
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich,
a w pewnym momencie, chyba na trzecim roku studiów,
byłem nawet przewodniczącym uczelnianej Komisji
Nauki. Zajmowaliśmy się udzielaniem pomocy studentom,
mającym problemy w trakcie toku studiów. Ale to nie była
nasza jedyna aktywność: angażowaliśmy się również
w przygotowania olimpiad tematycznych, będących wtedy
w modzie, jak np. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Desygnowaliśmy kandydatów na takie olimpiady. Byli oni
reprezentantami uczelni, ponieważ takie olimpiady miały
charakter międzyuczelnianej rywalizacji. Należy uczciwie
przyznać, iż ówczesny poziom intensywności
działalności społecznej nie był tak duży, jak ma to
miejsce obecnie.
A.A.: A czy wyróżniłby Pan jakiś projekt albo
przedsięwzięcie?
M.G.: Przedsięwzięcie to właściwsze słowo.
Wyróżniając ze swojej perspektywy pewne
przedsięwzięcia, z pewnością należałoby wskazać na
wszystkie nasze działania, wykonywane podczas
przygotowań do wspomnianej Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Po pierwsze – byłem organizatorem
tego przedsięwzięcia, po drugie – zdarzało się,
iż brałem w nim udział również jako zawodnik.
Wyjeżdżaliśmy wtedy na inne uczelnie krajowe.
Pamiętam naszą wizytę we Wrocławiu, kiedy to
naszej reprezentacji przewodził pan doktor
Franciszek Kulpa.
A.A.: Pozwolę sobie powrócić na koniec naszego
wywiadu do pełnionej przez Pana funkcji rektora
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Zastanawiam się jak, i kiedy, odkrył Pan w sobie
potencjał oraz siłę, aby kandydować na stanowisko
rektora naszej uczelni. Jak się zostaje rektorem?

M.G.: Cóż, to nie było tak, że gdy byłem mały, gdy
chodziłem do przedszkola czy szkoły podstawowej, to
myślałem, że będę rektorem i planowałem swoją karierę.
Nawet będąc na studiach ani przez moment nie marzyłem
o takim stanowisku. Nie przypominam sobie również,
abym analizował taką możliwość podczas studiów
doktoranckich oraz pracy jako asystent, o czym
wspomniałem przy okazji jednego z poprzednich pytań.
Korzeni tej decyzji należy szukać w momencie, kiedy do
współpracy zaprosiła mnie pani profesor Elżbieta
Gołembska - ówczesny dziekan Wydziału Zarządzania,
która poprosiła mnie o współpracę na stanowisku
prodziekana. Ostatecznie zgodziłem się podjąć tego
wyzwania i przyjąć stanowisko prodziekana, a ku mojej
radości moje nowe obowiązki oraz praca podobały mi się.
Po trzech latach bycia prodziekanem wybrany wówczas na
rektora pan profesor Witold Jurek zaproponował mi
stanowisko prorektora. Z zapałem podszedłem do tego
awansu i kolejnego wyzwania, zakasałem rękawy i wziąłem
się do wzmożonej pracy. I właśnie wtedy, będąc
prorektorem, pojawiają się w człowieku takie myśli: „może
kiedyś, może w przyszłości warto będzie spróbować”.
Ja odważyłem się spróbować i nasza społeczność
obdarzyła mnie zaufaniem.
A.A.: Ostatnie pytanie: Jakie wyzwanie czeka na
Pana, jako rektora, do końca trwania Pańskiej
kadencji?
M.G.: Największe wyzwanie to zapewnić uczelni
fundamenty dobrej i pomyślnej przyszłości wybiegającej
poza moją kadencję. My odejdziemy, ale Nasza Alma
Mater musi trwać.
A.A.: Serdecznie dziękuję za wywiad.

