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I. Wstęp

 
 25 września 2021 roku podczas inauguracji roku akademickiego 
2021/2022 Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka podsu-
mowano obchody 30-lecia działalności Prywatnej Wyższej Szkoły Busines-
su i Administracji, której WUMed jest prawnym kontynuatorem. Byłem 
uczestnikiem wspomnianej inauguracji, a wcześniej przez 30 lat brałem 
czynny udział w życiu tej najstarszej uczelni niepublicznej w Polsce, a na-
wet w Europie Środkowo-Wschodniej. Założyciela uczelni prof. dr. Tade-
usza Koźluka poznałem na początku sierpnia 1991 roku, a trzymiesięczną 
umowę o dzieło na opracowanie rozkładu zajęć dla I roku studiów podpi-
sałem 16 sierpnia. T. Koźluk poinformował mnie, że ponieważ nie znam 
języka angielskiego i nie potrafię obsługiwać komputera (mówił prawdę) 
nie widzi możliwości mej dłuższej pracy w PWSBiA. Stało się inaczej. Peł-
niłem w tej uczelni między innymi funkcje doradcy i dyrektora Gabinetu 
Rektora, prorektora ds. ogólnych, ds. rozwoju uczelni, I zastępcy rektora. 
Fundator współdziałającej z uczelnią Fundacji Polska Wiek XXI powo-
ływał mnie także na funkcje Wiceprezesa, a później Prezesa jej Zarządu.  
Byłem więc świadkiem historii PWSBiA, w wielu wydarzeniach istotnych 
dla niej, osobiście uczestniczyłem. W 2021 roku byłem współautorem 
przedsięwzięć podejmowanych w ramach obchodów jubileuszowych – 
dwóch wystaw zdjęć fotograficznych „30-lecie naszej uczelni. Od Prywat-
nej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji do Warszawskiej Uczelni 
Medycznej im. Tadeusza Koźluka” i albumu ilustrującego historię uczelni 
„Wczoraj – Dziś – Jutro”.
 Gdy kończyłem już w październiku 2021 r. swoją pracę na uli-
cy Bobrowieckiej, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej dr Waldemar 
Dębski, prof. WUMed sugerował, bym jeśli zdrowie mi pozwoli, opisał 
30 letnią historię uczelni, którą – z racji mego emocjonalnego stosunku 
do niej – nazywam wciąż moją uczelnią. Podjąłem się tego zadania, choć 
gdy zabrałem się do pracy, zrozumiałem, że trudno mi będzie pisać histo-
rię szkoły wyższej, działającej aż w ciągu 30 lat, w której pracowało około 
trzech tysięcy osób, miało miejsce wiele wydarzeń, kierowanej przez oso-
bę nie mieszczącą się w zwykłych, typowych schematach. Postanowiłem 
więc przedstawić subiektywną historię PWSBiA, która będzie w niektó-
rych fragmentach przypominać opowieść. Napisałem, na ile potrafiłem, 
historię – bo fakty w niej przedstawione są prawdziwe, ale subiektywną, bo 
pozwoliłem sobie na ocenę niektórych wydarzeń, czy decyzji. Zdaję sobie 
sprawę, że oceny te mogą być dyskusyjne i, że nie wszyscy Czytelnicy się  
z nimi zgodzą. Ale książka ta przypomina też opowieść, przeplataną  
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dygresjami,  czasami pozornie nie związanymi z jej głównym tematem  
i w której występują niekiedy powtórzenia, lecz moim zdaniem, są one 
niezbędnym nawiązaniem do spraw opisanych wcześniej. Nietypowa jest 
także konstrukcja tej książki, która przypomina hybrydę, gdyż historia 
rozpoczyna się w 1991 roku i opowiadana jest zgodnie z chronologią przez 
pierwsze lata XXI wieku i kończy się w 2021 roku, ale bywa ona przerywa-
na całościowym omówieniem danego tematu merytorycznego. Np. mimo, 
iż prowadzone przez PWSBiA Liceum Ogólnokształcące pracowało we 
wszystkich trzech dziesięcioleciach działalności naszej uczelni, to infor-
mację o nim przekazuję w jednym z rozdziałów niniejszego opracowania, 
a nie w trzech. 
 Długą, 30-letnią historię PWSBiA podzieliłem na okresy znacznie 
różniące się od siebie liczbą osób studiujących, kierunków studiów i ak-
tywnością studentów. W każdym z nich, inni jej pracownicy mieli szcze-
gólny wpływ na działalność szkoły z ulicy Bobrowieckiej. We wszystkich 
rozdziałach wspominam postać Założyciela i wieloletniego rektora prof. 
dr Tadeusza Koźluka, którego decyzje miały decydujące znaczenie dla kie-
runku, w którym podążała PWSBiA.
Szczególnie zależało mi na przedstawieniu oryginalnych przedsięwzięć 
programowych, tego co wyróżniało naszą uczelnię spośród innych niepu-
blicznych szkół wyższych i przypomnieniu dorobku wybitnych wykładow-
ców i innych osób, które przyczyniły się do powstania i rozwoju PWSBiA. 
Dość szczegółowo opisałem jak doszło do utworzenia PWSBiA, ale też jak 
pojawiły się w niej pierwsze kierunki z zakresu nauk o zdrowiu, a następ-
nie doszło do utworzenia na ulicy Bobrowieckiej, Warszawskiej Uczelni 
Medycznej. Przy pisaniu niniejszego opracowania korzystałem z mojej pa-
mięci, ale także z dostępnych mi informacji zawartych w dokumentach, 
kronice PWSBiA i nielicznych zachowanych egzemplarzach wydawanej 
przez około 10 lat uczelnianej gazety „Punkt Widzenia”.
 Pisałem już o mojej pierwszej rozmowie z Założycielem uczel-
ni, wspomnę też o ostatniej, która odbyła się we wrześniu 2019 roku, na 
sześć dni przed jego śmiercią. Ponieważ kilka tygodni wcześniej T. Koź-
luk prosił mnie o przygotowanie wstępnego projektu obchodów 30-lecia 
działalności PWSBiA, to podczas wspomnianej rozmowy zapytał, czy już 
opracowałem ten projekt. Gdy powiedziałem, że jeszcze nie, gdyż zajmuję 
się różnymi bieżącymi sprawami i że do jubileuszu mamy jeszcze dwa lata, 
zdenerwował się, oświadczył, że przygotowania trzeba rozpocząć znacznie 
wcześniej, a on podczas obchodów zamierza przedstawić program dalsze-
go rozwoju uczelni. Taką rozmowę mógł prowadzić tylko Tadeusz Koźluk. 
Żaden 89 letni, schorowany człowiek, nie rozmawiałby szczegółowo o tym, 
co wydarzyć się miało dopiero za dwa lata. Ale nie znałem też żadnego, tak 



5

emocjonalnie związanego ze swoją ukochaną uczelnią jak Tadeusz Koźluk, 
z tym, co stworzył przed prawie 30 laty.
 Dziękuję rektorowi WUMed im. T. Koźluka, dr. Waldemarowi 
Dębskiemu, prof. WUMed za inicjatywę w sprawie wydania tej książki, 
Agnieszce Kujawowicz za zmaganie się z moimi niewyraźnymi rękopisami, 
Maciejowi Kowalczukowi za opracowanie graficzne i wszystkim, którzy 
służyli mi informacjami oraz radami. 
 I jeszcze uwagi o charakterze technicznym: pisząc o uczelni w la-
tach 1991-2018 używam skrótu PWSBiA, mimo, że w tym okresie miała 
też ona dwie inne nazwy; jeśli używam słowa profesor, należy przez to ro-
zumieć profesor doktor habilitowany.

     Tadeusz Morawski
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II. Pierwsze dziesięciolecie działalności PWSBiA (1991-2001)

 
 Utworzenie w Warszawie przed 30 laty Prywatnej Wyższej Szko-
ły Businessu i Administracji wiąże się z nazwiskiem prof. dr. Tadeusza 
Koźluka i przyjętą we wrześniu 1990 r. przez Sejm RP Ustawą o szkol-
nictwie wyższym. Powstała ona w pierwszych latach zmian ustrojowych 
dokonywanych od roku 1989, kiedy to w wyniku zwycięstwa kandydatów 
popieranych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” w wyborach parlamentarnych i samorządowych oraz Lecha Wałęsy 
w wyborach prezydenckich, a także powołania rządu kierowanego przez 
Tadeusza Mazowieckiego, nastąpiła – można ją nazwać rewolucyjną – 
zmiana trwającego w Polsce od zakończenia II wojny światowej ustroju 
politycznego i gospodarczego. W miejsce monopolistycznej władzy PZPR, 
rozpoczęto budowę społeczeństwa pluralistycznego. Zmiany te spowo-
dowały także wprowadzenie demokratycznych form wyłaniania władz 
państwowych, decentralizację zarządzania gospodarką, utworzenie samo-
dzielnego samorządu terytorialnego. Także oświata i szkolnictwo wyższe 
zostały uwolnione od politycznego i ideologicznego nadzoru PZPR. Pod-
czas obrad Okrągłego Stołu (rok 1988), w tzw. podstoliku oświatowym, 
w którym uczestniczyłem, „Solidarność” domagała się m.in. autonomii 
szkół wyższych ograniczanej tylko ustawą i możliwości tworzenia szkół 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub organizacje, nazywane wówczas 
niepaństwowym a obecnie niepublicznymi. I takie właśnie postanowienia 
znalazły się we wspomnianej ustawie, która zniosła dotychczasowy mono-
pol państwa na prowadzenie uczelni i tak zwane limity określające, ilu stu-
dentów może przyjąć dana szkoła wyższa w kolejnym roku akademickim, 
na każdy z prowadzonych przez nią kierunek studiów.
 Pierwszą osobą występującą z wnioskiem o utworzenie wyższej 
uczelni niepaństwowej (nazywał ją prywatną, co zostało uwidocznione 
później w jej nazwie) był prof. dr Tadeusz Koźluk, który urodził się w 1930 
roku na Lubelszczyźnie. Pracę doktorską z zakresu prawa międzynarodo-
wego obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie. Pracował jako wykładowca na Wydziale Dziennikar-
stwa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnym krokiem w jego karierze 
była praca w polskiej służbie dyplomatycznej. Intensywne studia nad 
problemami praw człowieka otworzyły mu drogę do stanowiska doradcy 
w Komitecie Prawnym Komisji Praw Człowieka ONZ. Jako ekspert w za-
kresie planowania strategicznego, został zatrudniony na stanowisku spe-
cjalisty-doradcy w rządzie Iranu. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki prof. dr Tadeusz Koźluk został wykładowcą prawa i ekonomii 
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w Seton Hall University. Specjalizował się w strategii kierowania dużymi 
zespołami ludzkimi oraz metodach rozwiązywania złożonych problemów 
gospodarczych. Założył także własną kancelarię adwokacką, specjalizującą 
się w sprawach imigracji.
 W wywiadzie udzielonym w 1991 r. „Gazecie Prawnej” mówił: 
„Zawsze chciałem kierować wyższą uczelnią, uznając tę pracę za bardzo 
trudną, wysoce skomplikowaną i nadzwyczaj odpowiedzialną… Było to 
właściwie marzenie całego mojego życia. Przebywając na kilkunastoletniej 
emigracji w Stanach Zjednoczonych w lutym 1991 r. przeczytałem w „New 
York Times”, że w Polsce osoby fizyczne i prawne mogą zakładać prywat-
ne szkoły wyższe… Nie zastanawiałem się ani przez chwilę, rzuciłem swe 
ówczesne obowiązki zawodowe, zostawiłem amerykańskie mieszkanie, 
wylądowałem na lotnisku Okęcie i rozpocząłem starania o utworzenie 
prywatnej uczelni”. Natomiast w wystąpieniu w 2011 r. podczas I Zjazdu 
Absolwentów PWSBiA T. Koźluk tak powiedział o swoich zamierzeniach: 
„Chciałem zbudować uczelnię przygotowującą młodzież do pracy w kraju 
gospodarki rynkowej i prywatnej przedsiębiorczości, mimo, że domino-
wała w nim przez lata gospodarka państwowa, scentralizowana, w którym 
wszystko co prywatne, było podejrzane, a nawet zwalczane. Mimo, że wie-
działem, iż w Polsce Ludowej jest to niemożliwe, sądziłem, że przyjdzie 
czas, że będę mógł w swej Ojczyźnie stworzyć nowoczesną szkołę biznesu, 
wolną od biurokratycznych i środowiskowych ograniczeń, szkołę zastoso-
wań dobrze przygotowującą młodzież do zawodu, szkołę o szerokim profi-
lu, w której jest miejsce dla ekonomii, ale też prawa i administracji, której 
absolwenci mówią biegle w języku biznesu, czyli angielskim i dla których 
komputer, wówczas urządzenie rzadko jeszcze spotykane, nie ma żadnych 
tajemnic. Wiedziałem, jak można wykorzystać i zaadaptować amerykań-
skie wzorce uczenia biznesu, które znałem wykładając w USA, do kształce-
nia nowoczesnych kadr, przyszłej, nowoczesnej Polski. Ale w ówczesnych 
warunkach było to tworzenie czegoś zupełnie z niczego”.
 Tadeusz Koźluk przyjechał do kraju z programem kształcenia 
opracowanym na podstawie najlepszych szkół wyższych z USA, Wielkiej 
Brytanii i Francji. Zamierzał wprowadzić w nich zmiany i korekty po dys-
kusjach z zatrudnionymi w uczelni nauczycielami akademickimi. Ale, by 
utworzyć nową uczelnię, trzeba było podjąć szereg działań organizacyjnych 
i zatrudnić pracowników, którzy mogliby je podjąć. Ktoś, kogo T. Koźluk 
znał ze swej poprzedniej działalności w Polsce (nie udało mi się ustalić 
jego nazwiska)  zaproponował mu, by sprawy przygotowania dokumentów 
niezbędnych do założenia uczelni powierzyć Helenie Chodkowskiej, koń-
czącej swą pracę jako Dyrektor Generalny w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej. Przyszły Założyciel uczelni powołał ją na swego pełnomocnika, 
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zarówno do przygotowania wniosku o założenie uczelni, której wymyślił 
nazwę, ale także do zaproponowania obiektu, w którym szkoła mogłaby 
prowadzić działalność, wyposażenie go w niezbędny sprzęt, zatrudnienia 
pierwszej ekipy pracowników. Ponieważ T. Koźluk musiał zakończyć swoje 
prace prowadzone w USA jego pełnomocniczka przez pewien czas samo-
dzielnie realizowała postawione przed nią zadania i po powrocie przyszłe-
go rektora na stałe do Polski przedstawiła mu m.in. projekt dokumentów, 
które miały być przedstawione ministerstwu. T. Koźluk wprowadził do 
nich zmiany, które uznał za niezbędne, dotyczące głównie zwiększenia au-
tonomii uczelni i wniosek o utworzenie PWSBiA przekazał do Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Decyzja w sprawie powołania uczelni prywat-
nej rodziła się w bólach, gdyż w MEN nigdy dotychczas nie rozpatrywano 
takich wniosków. Miano wątpliwości, jak szeroka powinna być autonomia 
uczelni prywatnej, na czym w praktyce miał polegać nadzór nad nią ze 
strony resortu. Do projektu statutu PWSBiA (pierwszego w historii statutu 
uczelni niepublicznej – wszystko wówczas było pierwsze!) opracowanego 
przez dr. Ryszarda Drobę b. dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyż-
szego w MEN, a zwłaszcza programu kształcenia i innych wymaganych 
dokumentów urzędnicy ministerstwa nadzorujący dotychczas tylko uczel-
nie państwowe zgłaszali liczne uwagi. Zdarzało się, że chciano dokumenty 
te dopasować do obowiązujących wówczas schematów, do tego co obo-
wiązywało dotychczas w szkolnictwie państwowym, na co nie było zgody 
Założyciela uczelni. Natomiast przyszły rektor, znał procedury obowiązu-
jące w USA, gdzie wiele lat pracował w szkołach wyższych, ale nie znał 
polskiego porządku prawnego, naszych procedur administracyjnych. Stąd 
potrzeba rozmów, konsultacji, długiej wymiany korespondencji. By wyja-
śnić swoje intencje T. Koźluk kilkakrotnie spotykał się z prof. Andrzejem 
Białasem, ówczesnym Przewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego, która opiniować miała wniosek przekazywany Ministrowi Edukacji 
Narodowej. Odwiedził także w Krakowie przewodniczącego Komisji tej 
Rady, cieszącego się dużym autorytetem w środowisku naukowym prof. 
Aleksandra Koja, byłego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu 
zaprezentował wizję programową uczelni. Zarówno  wspomniani wyżej 
profesorowie, jak też Podsekretarz Stanu w MEN prof. Bronisław Duda 
z dużym zainteresowaniem słuchali T. Koźluka mówiącego o przyszłym 
kampusie, komputerach, metodach nauczania języka angielskiego, absol-
wentach przygotowywanych w jego prywatnej uczelni do pracy w firmach 
krajowych, ale i zagranicznych. 
 W rezultacie tych rozmów 29 czerwca 1991 r. Minister Edukacji 
Narodowej prof. Robert Głębocki, po pozytywnej opinii Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, wydał zezwolenie prof. T. Koźlukowi na założenie  
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uczelni – Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, która w re-
jestrze szkół niepaństwowych została wpisana pod numerem pierwszym.  
W dokumencie tym stwierdzono m.in.: „Ogólny kierunek działalności: 
prowadzenie wyższych studiów zawodowych, przygotowujących kadry dla 
biznesu i administracji”. Minister nie wydał więc zezwolenia na prowadze-
nie konkretnego kierunku studiów, użył natomiast zbyt ogólnego sformuło-
wania – „przygotowujących kadry dla biznesu i administracji” – co stało się  
w przyszłości źródłem nieporozumień pomiędzy ministerstwem i uczel-
nią. Powyższa data jest więc nie tylko początkiem historii PWSBiA, ale 
także historii szkolnictwa niepublicznego w naszym kraju. Byliśmy pionie-
rami, przecieraliśmy szlaki dla powstania w ciągu 30 lat ponad czterystu 
uczelni, które zmieniły mapę szkolnictwa wyższego w Polsce i przyczyniły 
się do znacznego wzrostu liczby młodzieży podejmującej studia wyższe. 
Byliśmy pierwsi, torowaliśmy drogę innym, którzy często wykorzystywali 
później nasze doświadczenia, programy, koncepcje.
 T. Koźluk zaaprobował także inne propozycje H. Chodkowskiej, 
m.in. by prof. Zygmunt Kołodziejak przygotował propozycję obsady ka-
drowej w pierwszym roku akademickim i w nowej uczelni kierował jako 
prorektor procesem dydaktycznym i aby pomagająca H. Chodkowskiej, 
Barbara Ochońska, pracująca wówczas jak Wicedyrektor Departamentu 
Wychowania w MEN, w PWSBiA odpowiadała za sprawy studenckie. Sta-
rałem się ustalić (dla historii każdej instytucji, to ważne) kogo powinni-
śmy zaliczyć do grupy weteranów, czyli tych, którzy podjęli współpracę  
z T. Koźlukiem jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego roku akademic-
kiego 1991/1992. Była to grupa nieliczna i oprócz osób już przez mnie 
wymienionych należeli do niej: Elzbieta Nicman (zajmowała się sprawa-
mi kadrowymi), Tadeusz Mikulski (kasjer), Grażyna Zasowska (kierownik 
Kancelarii). Szczególną rolę w przygotowaniu inauguracji roku akademic-
kiego 1991/1992 odegrała, kierująca przez cały okres wakacyjny grupą 
pedagogów i psychologów B. Ochońska, która zajmowała się rekrutacją 
studentów na jedyny wówczas kierunek studiów - „ekonomia”. Byli nimi: 
Krystyna Mikulska, Janina Piecuch, Teresa Szymborska, Anna i Andrzej 
Korpanty. T. Koźluk udzielał wówczas licznych wywiadów w środkach 
masowego przekazu, informował o powstaniu pierwszej prywatnej uczelni  
w Polsce i jej nowatorskim programie. W ciągu pierwszych dwóch lat ist-
nienia uczelni popularne wówczas wśród młodzieży Radio ESKA (praco-
wała w nim bardzo aktywna rzecznik prasowa PWSBiA Beata Łapińska), 
prowadziło cykl jednogodzinnych audycji poświęconych PWSBiA  zakoń-
czonych konkursem wiedzy o uczelni. W sprawach prawnych pomagał  
T. Koźlukowi mecenas Wojciech Koszutski. Rektor powołał także Ryszar-
da Ostrowskiego na stanowisko dyrektora Administracyjnego i Mirosława 
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Paciorka na Dyrektora Gospodarczego. Dyrektorem Gabinetu Rektora, jak 
się okazało, na krótko, został Krzysztof Wawro, który pracował wcześniej 
w kancelarii adwokackiej prowadzonej przez T. Koźluka w USA. Zespół 
rekrutacyjny, wraz z przyszłym rektorem pracował w Zespole Adwokac-
kim przy ulicy Anielewicza 2, odpowiadał na liczne pytania i wątpliwo-
ści kandydatów na studia. Niektórzy z nich bali się, czy stać ich będzie 
na opłacanie przez cztery lata (tyle trwały studia) stosunkowo wysokiego 
czesnego (którego wysokość podawano w dolarach), inni dziwowali się, 
że uczelnia nie ma własnego budynku. Przeważało jednak przekonanie, 
że warto spróbować kształcić się w uczelni, która zapowiada, że najlepiej 
przygotuje młodzież do pracy w nowych warunkach ustrojowych.
 W sobotę dnia 4 października 1991 roku, w Klubie Garnizono-
wym przy ulicy Madalińskiego, odbyła się uroczysta inauguracja roku aka-
demickiego 1991/92, którą prowadził A. Korpanty, a uświetnił taneczny 
zespół dziecięcy „Varsovia”. Jak wspomina B. Ochońska pracownicy zespo-
łu rekrutacyjnego do godziny czwartej rano przygotowywali dokumenta-
cję studencką niezbędną podczas prowadzenia uroczystości (indeksy, legi-
tymacje). Studia w PWSBiA rozpoczęły 462 osoby. Pracy w niej nie podjęła 
H. Chodkowska. Została ona Założycielem jednej z kolejnych uczelni nie-
publicznych, w której pełniła także stanowisko kanclerza. Szkoła ta obec-
nie nosi jej imię.
 Uważam, że do miana weteranów powinno się zaliczyć również 
osoby zatrudnione w okresie od października do grudnia 1991 r., mimo, 
że niektóre z nich pracowały dość krótko. Do wymienionych wcześniej 
osób dołączyli wówczas: dyrektor Gabinetu Rektora Mariusz Wróblewski 
(pracował do 1997 r., pełnił także funkcję prorektora), prof. Jerzy Muszyń-
ski (później prorektor ds. badań naukowych), dyrektor Administracyjny  
Jerzy Kruk, zatrudnione w sekretariacie rektora Agnieszka Tywonek i Zo-
fia Wnuk, adwokat Janusz Pruszyński. Wykładowcami byli: prof. dr hab. 
Zbigniew Abramowicz (rachunkowość), dr Kazimierz Kuciński (ekono-
mika zasobów), dr Włodzimierz Oniszczenko (podstawy psychologii). 
Doktryny ekonomiczne wykładał bardzo lubiany przez studentów prof. 
Wacław Stankiewicz, pracujący w PWSBiA do 2013 roku, z którego pod-
ręcznika „Historia myśli ekonomicznej” uczyła się większość studentów 
wydziałów ekonomii szkół niepublicznych w Polsce.
 PWSBiA rozpoczęła swą działalność bez własnej siedziby. Rektor 
szukał miejsca na budowę dużego kampusu, ale przez kilka lat pracowa-
liśmy w bardzo trudnych warunkach. W roku akademickim 1991/92 dys-
ponowaliśmy dwiema salami wykładowymi w wydawnictwie „Bellona” na 
ulicy Grzybowskiej 2 (tam też mieścił się rektorat i tzw. „tramwaj”, długa 
a wąska sala, w której pracowało około 10 osób), trzema salami w Woj-
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skowej Akademii Politycznej na ulicy Banacha, kilkoma pomieszczeniami 
w klubie wojskowym w Al. Niepodległości 141 i w Szkole Zawodowej na 
ul. Okopowej, a nawet w Ośrodku Szkolenia Zawodowego dla tramwa-
jarzy na ul. Skierniewickiej. Pierwsi absolwenci żartowali, że studiowa-
li w zajezdni tramwajowej, gdyż ośrodek ten był usytuowany pomiędzy 
torami. Pamiętam jak trudno mi było opracować rozkłady zajęć dydak-
tycznych dla ponad 400 studentów, którzy lektoraty i niektóre ćwiczenia 
odbywali w niewielkich grupach, co powodowało zapotrzebowanie na 
stosunkowo dużą ilość sal. By uniknąć przemieszczania się studentów 
po całym mieście, z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej, ustalono, że 
student, w określonym dniu, ma zajęcia tylko w jednym miejscu, np. na 
ul. Banacha. Natomiast wykładowcy przemieszczali się z jednej grupy 
studenckiej, do drugiej samochodem uczelnianym (tylko nieliczni mieli 
własny) i często w ciągu jednego dnia prowadzili zajęcia w kilku różnych 
miejscach. Pomógł nam ówczesny Wiceminister Obrony Narodowej Bro-
nisław Komorowski (późniejszy Prezydent RP), który w 1991 r. wypoży-
czył nikomu nieznanej uczelni z instytucji wojskowych stoły, krzesła i po-
zostałe umeblowanie. Po roku byliśmy, co prawda nadal nie we własnej 
siedzibie, ale w jednym miejscu. Wynajmowaliśmy początkowo jedno, 
a następnie cztery piętra w gmachu przedsiębiorstwa „Unitra-Cemi” na 
ul. Wołoskiej 5 (w 1992 r. nazywała się ona jeszcze – Komarowa). Lo-
kalizację tą rektor T. Koźluk traktował ciągle jako doraźną. Intensywnie 
szukał możliwości znalezienia miejsca, w którym można było zbudować 
duży uczelniany kampus podobny do amerykańskich. Co prawda, stu-
denci na ulicy Wołoskiej wdychali zapach cementu i farb remontowanych 
pomieszczeń, ale warunki studiowania uległy znacznej poprawie. Była już 
biblioteka, sale komputerowe, sala wychowania fizycznego, laboratoria ję-
zykowe, rozpoczęło działalność wydawnictwo naukowe i, jak pamiętają to 
ówcześni studenci, było bardzo zimno. Wykładom towarzyszył szum tzw. 
„dmuchaw”, które powodowały, iż temperatura w pomieszczeniach powoli 
dochodziła do 18-19oC. Wszystkich zadziwiała szczególna w tym właśnie 
okresie wielka energia rektora T. Koźluka. Pracę zawodową rozpoczynał  
o godzinie 7, a z uczelni wyjeżdżał często pomiędzy 19 a 20-tą. Ta energia 
udzielała się osobom, które tworzyły wraz z rektorem zręby pierwszej pry-
watnej uczelni w Polsce.
 Od roku akademickiego 1992/93 w uczelni zaczęto tworzyć 
strukturę organizacyjną, później modyfikowaną, zmienianą, którą rek-
tor posługiwał się elastycznie, dostosowując do zmian programowych  
i zatrudnionej kadry dydaktycznej. Nastąpiły istotne zmiany w pionie na-
ukowo-dydaktycznym. W drugiej połowie pierwszego roku akademickie-
go przestał w uczelni pracować Z. Kołodziejak (po kilku miesiącach roz-
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począł pracę, jako rektor innej uczelni niepublicznej), a prorektorem ds. 
naukowo-dydaktycznych został prof. Jerzy Kisielnicki. Dostosowywał on 
programy uczelni amerykańskich do polskich realiów oraz odegrał istotną 
rolę w zatrudnianiu wykładowców, zwłaszcza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Szkoły Głównej Handlowej, w których był osobą znaną i cenioną. 
Pracowałem wówczas pod jego kierunkiem jako dyrektor Biura Nauko-
wo-Dydaktycznego (do czasu zatrudnienia Wojciecha Paczoskiego, który 
został kierownikiem działu planowania, przygotowywałem rozkłady zajęć 
na poszczególne trymestry, koordynowałem programy kształcenia, z racji 
mojego poprzedniego zatrudnienia coraz częściej doradzałem rektorowi  
w sprawie jego kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej). Nad-
zorowałem także działalność pozostałych działów Biura Naukowo-Dy-
daktycznego – kontroli i analiz (dr Julia Kusztelak) i obsługi studentów 
(Agnieszka Twarowska). Znacznie wzrosła liczba wykładowców na dzia-
łającym już w roku poprzednim Wydziale Businessu i Administracji Go-
spodarczej (dziekan dr hab. Witold Jakóbik, prodziekan dr hab. Małgo-
rzata Rószkiewicz, kierownicy Katedr Ekonomii i Marketingu - dr hab. 
Andrzej Jasiński, Finansów i Bankowości - prof. Zdzisław Fedorowicz, 
Rachunkowości – prof. Marta Gmytrasiewicz, Ochrony Środowiska – 
prof. Roman Ney, kierownik studiów zaocznych - prof. Barbara Dobie-
gała-Korona). Utworzono dwa nowe wydziały: Inżynierii Komputerowej 
i Telekomunikacji (dziekan dr inż. Henryk Orłowski, Kierownik Katedry 
Telekomunikacji dr hab. Ryszard Pregiel, kierownik Ośrodka Technik  
Informatycznych dr inż. Antoni Miklewski) oraz Administracji Państwo-
wej i Służb Zagranicznych (dziekan prof. Adam Łopatka, prodziekan prof. 
Jan Wawrzyniak). Utworzono także dwie międzywydziałowe Katedry:  
Języków Obcych (później Studium Języków Obcych, kierownik - prof. 
Monika Neymann, zastępca dr Ryszard Pancewicz, koordynator zespołu 
języka angielskiego Elżbieta Jendrych) i Psychologii Stosowanej (kierow-
nik prof. Jan Terelak). Od roku akademickiego 1992/93 działało także Biu-
ro Badań Strategicznych z dyrektorem, a później prorektorem prof. J. Mu-
szyńskim. Rozpoczął pracę pod przewodnictwem prof. J. Kisielnickiego  
30 osobowy Senat, którego członkami było m.in. 12 profesorów (oprócz 
już wymienionych - Irena Fierla, Leszek Pasieczny, Kazimierz Ryć, Fran-
ciszek Tomczak). Rektor utworzył także pion studencki, którego trzonem 
był Studencki Ośrodek Konsultacyjny, w którym zatrudnione były pra-
cujące od początku istnienia uczelni – A. Korpanty, K. Mikulska, J. Pie-
cuch, T. Szymborska. Osoby te pod kierunkiem prorektor ds. studenckich  
B. Ochońskiej (pracowała na tym stanowisku do 2002 roku), zajmowały 
się także rekrutacją kandydatów do uczelni (rok później kierownikiem 
działu rekrutacji została Anna Antosiewicz). Działał również pion Admi-
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nistracyjno-Gospodarczy, mający dużo zadań związanych z adaptacją wy-
najmowanych przez uczelnię pomieszczeń na ulicy Wołoskiej, kierowany 
przez Lidię Solarz, przy współpracy z Andrzejem Krzywkowskim i Roma-
ną Zielińską. Kierowcą rektora był Marian Bors, realizujący również inne 
zadania zlecane przez swego szefa. Dyrektor Gabinetu Rektora nadzoro-
wał pracę Biura Zagranicznego (dyrektor Beata Waliszkiewicz; w latach 
późniejszych byłem jej zwierzchnikiem), Biura Prawnego (mec. Janusz 
Pruszyński), rzecznika prasowego (red. Beata Łapińska), Działu Sportu, 
Kultury i Turystyki (kierownik A. Korpanty) i Biblioteki Naukowej (Dy-
rektor Izabella Sułkowska). Biurem Kadr i Zatrudnienia kierował Antoni 
Solarz, a pracował w nim Zenon Zasowski, który w PWSBiA wzorowo zaj-
mował się później przez 28 lat sprawami studenckimi. Już w drugim roku 
istnienia uczelni powstał Dział Wydawnictw, wydawano książki (bardziej 
szczegółowo piszę o tym w dalszej części opracowania) i „Biuletyn Infor-
macyjny Szkoły”. Działem tym kierowała Maria Stefańska-Matuszyn, przy 
wsparciu Aleksandry Kantorowicz. Głównym księgowym szkoły była Elż-
bieta Biernacka, a kasjerką Magdalena Gręda-Chlebicka. Gdy cała uczel-
nia przeniosła się na ulicę Wołoską utworzono Szkolną Służbę Kontroli 
Wewnętrznej, zwaną na co dzień ochroną, której szefował Wacław Okoń, 
a pracę w niej w roku 1992 rozpoczęła Rozwita Źródlewska, aktualnie naj-
starszy stażem pracownik uczelni.
 Ponieważ na rynku pracy następowały zmiany i pojawiały się 
nowe instytucje finansowe na kierunku ekonomia utworzono kolejny Wy-
dział – Strategii Finansowych i Inwestycyjnych. W związku z wzrastającą 
rolą współpracy z zagranicą powołano też kolejny wydział na kierunku 
administracja - Nowoczesnej Dyplomacji i Służb Zagranicznych. Zdaję so-
bie sprawę, że moja relacja o osobach zatrudnionych w pierwszych dwóch 
latach jest dość szczegółowa, ale uznałem, że w opracowaniu poświęco-
nym 30-leciu uczelni powinna być dokładna informacja o jej początkach, 
ludziach, którzy ją tworzyli, nawet jeśli niektórzy z nich pracowali stosun-
kowo krótko. 
 W roku akademickim 1999/2000 mieliśmy już bardzo rozbudo-
waną strukturę organizacyjną uczelni (Regulamin Organizacyjny z tego 
roku stanowi jeden z załączników do niniejszego opracowania dostęp-
nych do wglądu w Sali Senackiej). W pionie dydaktycznym prorektorowi  
prof. Marianowi Kochowi (pracował w latach 1993-2001, był prodzie-
kanem, dziekanem, dyrektorem Centrum Doskonalenia Kadr Kierow-
niczych i dobrze kierował pracą Senatu) podlegało pięć wydziałów: dwa 
wymienione powyżej oraz Businessu i Administracji Gospodarczej, Ad-
ministracji Państwowej i Studiów Europejskich, Nauk Komputerowych, 
w skład których wchodziły 23 katedry i Samodzielny Zakład Gospodarki 
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Narodowej, a także Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Studium 
Języków Obcych, Biuro Spraw Studenckich, Biuro Koordynacji Toku Stu-
diów. W pionie naukowo-badawczym znajdował się Samodzielny Instytut 
Prawa i Europejskich Systemów Prawnych, z trzema katedrami, kierowany 
przez prof. Kazimierza Piaseckiego, Biuro Badań Strategicznych, semina-
rium doktoranckie, wydawnictwo i biblioteki. Pion studencki kierowany  
w latach 1991-2002 przez prorektor B. Ochońską składał się z Studenckiego 
Ośrodka Konsultacyjnego oraz Biura Promocji i Rekrutacji. B. Ochońska 
współpracowała także z organizacjami studenckimi, o których pisać będę 
w dalszej części tego opracowania. W tym czasie byłem prorektorem ds. 
ogólnych oraz dyrektorem Gabinetu Rektora i podlegali mi m.in.: doradcy 
i pełnomocnicy rektora, Biura: Zatrudnienia, Spraw Zagranicznych, ar-
chiwum, kancelaria. Pełniłem także z upoważnienia rektora nadzór nad 
działalnością dyrektora Administracyjno-Gospodarczego oraz Liceum 
Ogólnokształcącego. Główny księgowy uczelni podlegał bezpośrednio 
rektorowi uczelni. Ta dość rozbudowana struktura zaczęła się spłaszczać, 
gdy w latach późniejszych, w związku z niżem demograficznym i zmniej-
szaniem się liczby studentów, często bardzo znacznym, stopniowo likwi-
dowano wydziały, tworzono samodzielne instytuty, aż wreszcie wszyscy 
studenci uczyli się na jednym wydziale. Ale o tym okresie Czytelnik dowie 
się w następnych rozdziałach.
 Założyciel uczelni przez wszystkie lata jej istnienia przywiązywał 
dużą uwagę do zatrudnienia w niej nauczycieli akademickich ze znacz-
nym dorobkiem naukowym, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, ale 
i wyróżniających się doświadczeniem praktycznym w dziedzinie gospo-
darczej lub administracyjnej. W latach 1991-2001 zatrudnialiśmy głów-
nie znanych wykładowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim,  
w Szkole Głównej Handlowej i Polskiej Akademii Nauk. W pierwszym 
składzie trzydziestoosobowego Senatu PWSBiA byli m.in. prezesi i człon-
kowie Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, wybitni dy-
plomaci, autorzy monografii naukowych, profesorowie znani także poza 
granicami naszego kraju.
 Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w Alei Zasłu-
żonych znajdują się  groby dwóch naszych profesorów wykładają-
cych w PWSBiA w pierwszych latach działalności uczelni - wybitne-
go prawnika prof. Adama Łopatki, byłego I Prezesa Sądu Najwyższego 
i dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN, przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Prac Ustawodawczych, autora uchwalonej przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, który jako jedyny Polak  
w historii tej organizacji otrzymał nagrodę ONZ za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie praw człowieka i prof. Jana Mujżela, kierownika Katedry 
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Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, autora wielu monografii naukowych, 
przez kilkanaście lat kierującego zespołami doradców kolejnych polskich 
premierów (w naszej uczelni był dyrektorem Biura Badań Strategicznych). 
Przed prawie trzydziestu laty rozpoczął pracę w uczelni prof. Wacław 
Stankiewicz, propagator w naszym kraju tzw. ekonomii instytucjonalnej. 
Razem z nim pracowali najwybitniejsi wówczas w naszym kraju profeso-
rowie rachunkowości Marta Gmytrasiewicz, Zbigniew Abramowicz i Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska-Zie-
macka (była prorektorem). Prof. Tadeusz Wojciechowski specjalizował się  
w problematyce funkcjonowania rynku środków produkcji. Przez wiele lat 
pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach przemy-
słowych, był członkiem kierownictwa Urzędu Gospodarki Materiałowej, 
autorem ponad 240 publikacji naukowych, kierował Katedrą Ekonomiki 
Handlu SGH. W PWSBiA pełnił stanowisko prorektora i kierował także 
wydziałem. Prof. J. Kisielnicki był specjalistą w zakresie problematyki kom-
puteryzacji zarządzania, analizy systemowej i zarządzania strategicznego. 
Pracował m.in. w Instytucie Nauk Zarządzania PAN, wykładał na Uniwer-
sytetach w Japonii i Belgii, był członkiem wielu towarzystw naukowych. 
Prof. Zdzisław Fedorowicz, ekspert ONZ w zakresie polityki pieniężnej, 
kierował w pierwszych latach istnienia uczelni katedrą Finansów, a z jego 
wydanych przez PWSBiA podręczników „Polityka pieniężna” i „Teoria 
pieniądza” uczyli się studenci SGH i innych czołowych polskich uczelni 
ekonomicznych. Prof. Andrzej Jasiński specjalizował się w polityce nauko-
wo-technicznej oraz marketingu i zarządzaniu innowacjami przemysło-
wymi. Był doradcą Prezydenta RP, wykładał  na angielskim Uniwersytecie 
Sussex. Przez 10 lat katedrą Prawa Cywilnego w PWSBiA kierował prof. 
Kazimierz Piasecki, sędzia Sądu Najwyższego, członek Rady Legislacyjnej 
przy Prezesie Rady Ministrów, autor komentarzy do kodeksu cywilnego  
i postępowania cywilnego. Wybitny znawca prawa konstytucyjnego, autor 
podstawowych monografii z tego zakresu profesor Wojciech Sokolewicz 
był członkiem Trybunału Konstytucyjnego, a inny nasz wykładowca, prof. 
Zdzisław Czeszejko-Sochacki - Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej,  
a później Prezesem Zrzeszenia Prawników Polskich. Prof. Jan Wawrzyniak 
– prawnik, specjalista z zakresu nauk politycznych pracował w Instytucie 
Nauk Prawnych PAN (był także dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Rzy-
mie), ukończył Międzynarodowy Wydział Prawa Porównawczego w Stras-
burgu, prowadził wykłady na uczelniach Włoch, Francji i Holandii. Prof. 
Jan Terelak psycholog, znany autor prac naukowych z zakresu psychologii 
stresu, pracy i bezrobocia oraz medycyny lotniczej, kierował Zakładem  
w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej.
 W naszej uczelni pracowali także wykładowcy z tytułem profe-
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sorskim, którzy w różnych okresach swego życia pełnili ważne funkcje  
w strukturach państwowych, m.in. wykładowca ekonomii Zbigniew Madej 
był Wicepremierem, Tomasz Nałęcz Wicemarszałkiem Sejmu RP i dorad-
cą Prezydenta RP (w PWSBiA kierownikiem Katedry Historii). Jego żona 
Daria, w naszej uczelni była dziekanem Wydziału Administracji i Prawa,  
a w latach późniejszych Wiceministrem Szkolnictwa Wyższego. Wicemini-
strem w tym samym ministerstwie był także profesor nauk ekonomicznych 
Leszek Kasprzyk – w PWSBiA Wicedyrektor Biura Badań Strategicznych. 
Kierownicy katedry Inżynierii Komputerowych i Technik Informatycz-
nych – profesorowie i dziekani Henryk Orłowski, Leszek Jung i Andrzej 
Barczak (był także prorektorem; T. Koźluk był pod wrażeniem wizyty  
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności, w której A. Barczak był rek-
torem – komendantem; po tej wizycie zaproponował mu pracę w PWSBiA) 
wyróżniali się nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale również pasją 
we wprowadzaniu do programów kształcenia coraz nowszych możliwości 
zastosowań informatyki w biznesie i administracji. Wykładał w PWSBiA 
znany taternik i Wiceminister Kultury i Sztuki Michał Jagiełło, a pasjonat 
informatyki, dwukrotny premier polskiego rządu i Prezes PSL Waldemar 
Pawlak prowadził z naszymi studentami ćwiczenia z tego przedmiotu. 
 Oprócz wspomnianych już w niniejszym opracowaniu wybitnych 
nauczycieli akademickich pełniących ważne funkcje w życiu społecznym 
i naukowym pracowało w pierwszym dziesięcioleciu działalności PWSBiA 
ponad 210 wykładowców, w tym 80 profesorów. Poniżej przedstawiam 
listę 16 katedr działających w latach 1997-98 i nazwiska zatrudnionych  
w nich wykładowców, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój uczelni (nie 
wymieniam tych, o których już wspomniałem wcześniej):
•	Administracji Państwowej – profesorowie: Tadeusz Fuks, Zbigniew 

Kiełmiński, dr Jan Caban;
•	Ochrony Środowiska – prof. Zdzisław Rykiel, dr Jan Budzynowski;
•	Finansów, Ubezpieczeń i Bankowości – prof. Danuta Mliczewska, dok-

torzy: Wacław Szczęsny, Adam Dmowski;
•	Historii Państwa i Prawa – profesorowie: Jan Czerniakiewicz (przez 

cztery lata kierował Wydziałem Administracji Państwowej i Służb Za-
granicznych), Kazimierz Sobczak, dr Bogdan Sujka;

•	Marketingu, Promocji i Reklamy – prof. Ludwik Mazurkiewicz;
•	Matematyki, Statystyki i Ekonometrii – prof. Kazimierz Waćkowski,  

dr Beata Pułaska-Turyna;
•	Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych – pro-

fesorowie: Edward Cilecki, Ryszard Frelek, Wiesław Iskra, Czesław Le-
śniak;

•	Nauk Humanistycznych – profesorowie: Jan Borgosz, Henryk Cabak, 
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Kazimierz Doktór, dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk (jej wykłady 
dotyczące negocjacji cieszyły się dużą popularnością);

•	Organizacji i Kierowania – profesorowie: Michał Dworczyk (był dzie-
kanem Wydziału Administracji Państwowej i Służb Zagranicznych), 
Leszek Jaczynowski, Wacław Szymanowski, doktorzy: Stefan Biczyń-
ski, Halina Fołtyn;

•	Prawa Cywilnego i Gospodarczego – profesorowie: Walery Masewicz, 
Wiesław Muszalski, Błażej Wierzbowski, dr Halina Ciepła;

•	Prawa Karnego – profesorowie: Tadeusz Chrustowski, Czesław Grze-
szyk, Stefan Pawela, Stanisław Walczak;

•	Prawa Międzynarodowego – prof. Jan Wasilkowski;
•	Rachunkowości – prof. Irena Olchowicz, doktorzy: Andrzej Jakubo-

wicz, Ewa Kalwasińska;
•	Ekonomii i Gospodarki Narodowej – profesorowie: Tadeusz Baczko, 

Stanisław Grabowski (był dziekanem Wydziału Businessu i Admini-
stracji Gospodarczej), dr Stanisław Pysiak;

•	Państwa i Prawa – prof. Bogdan Janowski;
•	 Inżynierii Komputerowej i Technik Informatycznych – profesorowie: 

Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak, magistrzy: Janusz Furtak, Ewa Za-
rzycka, Kazimierz Obuchowicz.

 Rektor T. Koźluk nie zapomniał także o potrzebie zatrudniania 
w PWSBiA młodych nauczycieli akademickich, którym przyznawał w la-
tach późniejszych, o czym pisać będę w kolejnych rozdziałach, stypendia 
zachęcające ich do uzyskiwania kolejnych stopni naukowych i bliższego 
wiązania się z uczelnią. W roku 1995 w poszczególnych katedrach zatrud-
nionych było na etacie 15 asystentów, a wśród nich znalazła się m.in. ów-
czesna asystentka w Katedrze Ekonomii mgr Małgorzata Zaleska, obecnie 
profesor doktor habilitowana, która przed kilku laty kierowała Warszaw-
ską Giełdą Papierów Wartościowych. Młody wówczas  doktor Jan Turyna, 
także otrzymał przed kilku laty tytuł profesorski i przez kilka lat pełnił sta-
nowisko dziekana Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
 PWSBiA wyróżniał od innych uczelni, zwłaszcza w pierwszym 
okresie działalności, program kształcenia. Rozpoczęliśmy w roku 1991 od 
kierunku ekonomia i przygotowywania menadżerów, przedsiębiorców do 
pracy w nowych warunkach gospodarki rynkowej i prywatnej przedsię-
biorczości, a więc przede wszystkim do prowadzenia własnych firm. Wśród 
studentów, zwłaszcza w latach 1991-1995 było dużo dzieci osób, które jesz-
cze w Polsce Ludowej podjęły się trudu pracy na swoim, choć prywatna 
inicjatywa nie była mile widziana. Pamiętam, jak podczas Dnia Otwartego 
rozmawiałem z właścicielem piekarni i przedsiębiorcą produkującym ko-
smetyki, którzy mówili mi: „Zdobywaliśmy doświadczenie w tym co robi-
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my, osiągnęliśmy nawet pewien sukces materialny, ale nikt nie uczył nas jak 
prowadzić biznes, uczyliśmy się go na własnych błędach. Kiedyś nasze fir-
my przekażemy dzieciom, by kontynuowały rodzinną tradycję, chcemy by 
ukończyły studia, które je do prowadzenia biznesu dobrze przygotują”. I to 
było także celem naszej uczelni. Akcentowanie skali „mikro”, charaktery-
styczne dla szkół biznesu kształcących na kierunku „ekonomia” powodo-
wało, że znaczną część studiów przeznaczyliśmy na przedmioty praktycz-
ne, jak np. marketing, sztuka negocjacji, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 
działanie małych i średnich przedsiębiorstw, planowanie strategiczne, nie 
znajdujące się dotychczas w programach studiów ekonomicznych. Nasz 
absolwent był przygotowany do prowadzenia działów marketingu w śred-
nich i dużych przedsiębiorstwach, ale także do pracy wymagającej wiedzy 
ekonomicznej w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, 
w bankach, biurach maklerskich i innych instytucjach finansowych. Pro-
gram kształcenia ukierunkowany był głównie na skalę „mikro”, ale nie 
oznaczało to zaniedbywania skali „makro”, zwłaszcza na studiach magi-
sterskich. Nasz absolwent orientował się więc także w podstawach teorii 
i historii ekonomii, problematyce makroekonomicznej kraju i świata, mię-
dzynarodowych stosunkach gospodarczych itd. W roku 1996 student miał 
do wyboru jedną z sześciu specjalizacji: marketing, finanse i rachunko-
wość, zarządzanie w biznesie, agrobiznes, międzynarodowe stosunki go-
spodarcze i zastosowanie informatyki w biznesie.
 W kwietniu 1994 r. Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę 
na prowadzenie przez PWSBiA na kierunku ekonomia studiów magi-
sterskich, co oznaczało wysoko ocenę działalności naszej uczelni. Byli-
śmy pierwszą  wyższą szkołą niepubliczną, która mogła prowadzić studia 
tego stopnia. W opublikowanym w listopadzie 1993 r. przez czasopismo 
„Home and Market” rankingu polskich szkół biznesu PWSBiA znalazła się 
na pierwszym miejscu wśród dziesięciu uczelni nominowanych do udziału  
w tym rankingu.
 Istotny wpływ na rozwój uczelni oprócz już wymienionych, 
wnieśli w różnych okresach działalności uczelni następujący profesoro-
wie wykładający na kierunku ekonomia: Maria Holstein-Beck, Wojciech 
Werpachowski, Tadeusz Zawadzak a także doktorzy m.in.: Stefan Kurinia, 
Dariusz Prokopowicz, Janusz Sarnowski i Sylwia Sobolewska. I tu pozwolę 
sobie na krótką dygresję. Wymieniona powyżej prof. Maria Holstein-Beck 
pracowała w naszej uczelni w latach 2004-2011. Wspominam Panią Pro-
fesor, gdyż dopiero po zrezygnowaniu przez nią w wieku 88 lat z pracy 
w PWSBiA (na ulicy Bobrowieckiej prowadziła wykłady, organizowała 
konferencje naukowe, kierowała Katedrą Globalizacji Społeczno-Gospo-
darczej) zapoznałem się z książką, której była autorką pt. „Życie stresz-
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czone. 1923-2013” (Wydawnictwo Poligraf, Warszawa 2013). Znalazłem 
w niej informację o wyjątkowo rzadkiej drodze naukowej prof. M. Hol-
stein-Beck. Otóż maturę zdała ona już jako matka trojga dzieci, po 20 la-
tach przerwy w nauce szkolnej, w roku 1963 (w wieku 40 lat), magisterium  
z socjologii uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w 1968 roku, stopień 
doktora nauk humanistycznych w PAN w 1973 roku, habilitację w zakresie 
polityki społecznej w SGPiS w roku 1979, a profesurę w 1990 roku! Nie 
wiem czy jest w Polsce inny profesor, który tak późno zaczął swą karierę 
naukową.
Od roku akademickiego 1992/93 rozszerzyliśmy ofertę programową.  
W Polsce następowała istotna reforma administracji kraju, a powstanie 
autentycznych, nieznanych dotychczas samorządów wymagało przygoto-
wania kadr do pracy w urzędach miast, gmin, powiatów, a także w admi-
nistracji państwowej. Studenci zapoznawali się ze strukturą administracji 
publicznej, zasadami, metodami i technikami organizacji pracy, z pro-
cedurą i trybem podejmowania decyzji administracyjnych stosowanymi 
nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. Szczególnie dużo 
miejsca w programie, czym różniliśmy się od innych uczelni, zajmowały 
zagadnienia prawne. Studenci uczyli się m.in. prawa cywilnego, handlo-
wego, karnego i karno-skarbowego, gospodarczego, prawa pracy. Ponad 
dziesięć lat przed przestąpieniem Polski do Unii Europejskiej poznawali jej 
organizację i funkcjonowanie, rezultaty współpracy gospodarczej naszego 
kraju z krajami wchodzącymi w skład Unii.  W programie tego kierun-
ku znalazły się także przedmioty dające studentom przygotowanie ogólno 
humanistyczne. Uczyli się oni m.in. historii Polski, psychologii, filozofii, 
logiki. W 1996 r. wyodrębniono na kierunku administracja specjalizację 
„nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne” cieszącą się dużym zainte-
resowaniem studentów, a w 1997 roku otrzymaliśmy zgodę na kształcenie 
na tym kierunku magistrów, co było kolejnym sukcesem uczelni.
 Programy kształcenia na kierunkach ekonomia i administracja, 
zwłaszcza w ciągu pierwszych dziesięciu lat nauki były wzbogacone o tre-
ści, które zdaniem rektora powinny być realizowane na wszystkich kie-
runkach. Np. na I semestrze mieli oni przez kilka lat zajęcia z przedmiotu 
„Metody samokształcenia w wyższej uczelni”, którego celem było zapozna-
nie studentów z warunkami pracy umysłowej w szkole wyższej, uzyska-
nie przez nich umiejętności i nawyków uczenia się i samokształcenia oraz 
wdrożenie do samowychowania.
 Od roku 1992/93 prowadziliśmy na wszystkich kierunkach w so-
boty i niedziele studia zaoczne.
 Oprócz wspomnianych już znanych wykładowców do nauczycieli 
akademickich pracujących w różnych latach na kierunku administracja,  
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a mających istotne osiągnięcia w pracy dydaktycznej lub badawczej można 
zaliczyć profesorów: Juliana Babulę, Tadeusza Chrustowskiego, Mirosła-
wa Karpiuka, Eugeniusza Kędrę, Walerego Masewicza, Stanisława Otoka, 
Bohdana Rymaszewskiego, Kazimierza Sobczaka, doktorów habilitowa-
nych: Jarosława Gryza, Macieja Szczurowskiego oraz doktorów: Zbignie-
wa Dubrawskiego, Krzysztofa Jabłońskiego, Pawła Kostrubca, Joannę No-
wińską, Beatę Pachucę, Stanisława Przyjemskiego, Grażynę Sas i Jarosława 
Sozańskiego. Zaś w realizacji zadań specjalności „nowoczesna dyplomacja 
i służby zagraniczne” wyróżniali się zwłaszcza twórcy koncepcji tej specjal-
ności profesorowie-ambasadorzy: Marian Dobrosielski, Jerzy Sułek oraz 
profesorowie Ryszard Frelek, Juliusz Sutor i doktorzy – Roman Czyżycki, 
Zdzisław Góralczyk, Eugeniusz Noworyta, Bogdan Sujka i Zdzisław Lu-
dwiczak.
 Od początku istnienia PWSBiA nasz rektor, który zetknął się  
w USA z dynamicznym rozwojem nowoczesnych środków komunikacji, 
zwracał szczególną uwagę na potrzebę zaznajomienia przyszłych ekono-
mistów i administratywistów z narzędziami informatyki. Przed 30 laty 
każdy nasz student – po zakupie przez uczelnię komputerów w USA – miał 
na I roku studiów przedmiot „Podstawy użytkowania komputerów” (m.in. 
użytkowania komputerów osobistych, stosowanie edytora WORD i arku-
sza kalkulacyjnego EXCEL). W roku akademickim 1992/93 utworzono 
trzy grupy ćwiczeniowe, z tego dwie składały się z osób, które nigdy nie 
pracowały z komputerem. To był także okres początku internetu w Pol-
sce, dlatego też kolejnymi przedmiotami, których uczyli się studenci były 
„Zasady organizacji i korzystania z sieci Internet” (m.in. nauka wyszuki-
wania informacji w sieci, technik tworzenia reklam, stron www na ser-
werze internetowym), „Biuro elektroniczne” (m.in. zapoznanie studentów  
z informatycznymi i elektronicznymi systemami mającymi zastosowanie 
w biznesie i administracji), „Użytkowanie baz danych” (m.in. prowadzenie 
baz danych, ich projektowanie, dostosowywanie typu baz danych do wiel-
kości przedsiębiorstwa). Uczyli się także wyszukiwania informacji przy 
wykorzystaniu historycznych dziś programów Explorer 3.0 i Navigator 3.0. 
Mogli oni umiejętności zdobyte podczas zajęć informatycznych wykorzy-
stać na bieżąco, podczas zajęć z przedmiotów specjalistycznych, dotyczą-
cych marketingu, finansów i zarządzania. Czytelnik może być zdziwiony, 
że studentów zapoznawano z takimi elementarnymi treściami, warto jed-
nak wspomnieć, że przed trzydziestu laty w liceach ogólnokształcących nie 
uczono jeszcze informatyki, że tylko niektórzy studenci mieli własne kom-
putery, internet był w „powijakach”, a w innych uczelniach, także państwo-
wych studenci ekonomii, administracji czy prawa nie mieli w programach 
studiów zajęć z informatyki. Dobrodziejstwo takich rozwiązań programo-
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wych PWSBiA doceniali nasi absolwenci, którzy często mówili: „w firmie 
w której rozpocząłem pracę byłem jedyną osobą, która potrafiła zbudować 
stronę internetową firmy, pomagała innym w uruchamianiu komputera  
i korzystania z internetu”. Stworzono również w uczelni odpowiednią in-
frastrukturę sieci komputerowych, kilkanaście pracowni z dostępem do 
internetu. Od 1994 roku działała w uczelni Biblioteka Elektroniczna.
Szczególną rolę w programie naszej uczelni miało nauczanie języków 
obcych, zwłaszcza angielskiego. Rektor słusznie uznał, że trzeba uczynić 
wszystko, by w kraju otwierającym się na świat, mającym aspiracje człon-
kostwa w Unii Europejskiej, w uczelni kształcącej administratywistów, 
ekonomistów, informatyków, prawników, nauka międzynarodowego języ-
ka biznesu stała się jednym z priorytetów. Przy każdym spotkaniu ze stu-
dentami (inauguracje roku akademickiego, spotkania świąteczne) rektor 
tłumaczył, że bez znajomości tego języka nie będą mogli osiągnąć suk-
cesów zawodowych. Studium Języków Obcych powołano w PWSBiA już  
w 1991 r. W pierwszych latach istnienia uczelni studenci uczyli się obowiąz-
kowo języka angielskiego przez trzy lata w wymiarze czterech godzin w ty-
godniu, co wielokrotnie przekraczało wymiar godzin określony w standar-
dach nauczania wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
W 1991 roku aż połowa studentów po raz pierwszy miała w PWSBiA kon-
takt z tym językiem i była zakwalifikowana do tzw. grup elementarnych.  
Z biegiem lat liczba tych grup się zmniejszała i coraz częściej rozpoczynała 
studia młodzież lepiej przygotowana do nauki języków obcych. Studenci 
uczyli się także drugiego języka do wyboru (niemieckiego, francuskiego, 
rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, a w pewnym okresie także dodat-
kowo chińskiego i japońskiego). W ich nauczaniu zwracano w PWSBiA 
nacisk na wyrabianie umiejętności porozumiewania się w środowisku pra-
cy zawodowej – telefonowania, sporządzania notatek, prowadzenia zebrań 
i negocjacji, dokonywania prezentacji, prowadzenia rozmów kwalifikacyj-
nych. Dla studentów zaawansowanych lektorzy tworzyli grupy specjalizu-
jące się w zakresie finansów, marketingu, zarządzania. Już w roku 1992 
uczelnia została wyposażona w dwa najnowocześniejsze wówczas labora-
toria językowe norweskiej firmy Tandberg. Do dyspozycji studentów były 
także: taśmoczytelnia, filmy obcojęzyczne, biblioteka z podręcznikami  
i prasa w języku angielskim. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naucza-
nia języka angielskiego w PWSBiA było przyznanie uczelni przez Londyń-
ską Izbę Przemysłu i Handlu (LCCI) licencji na prowadzenie egzaminów 
z zakresu business english. Rektor zatrudniał w 1995 roku 65 lektorów  
(w późniejszych latach liczba ta jeszcze wzrosła), a w kierowaniu Studium 
Języków Obcych szczególną rolę odegrały anglistki – Jolanta Ćwiklińska, 
Małgorzata Piasecka, Marta Chomicz i rusycysta dr Ryszard Pancewicz.
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 Wspomniane wyżej innowacje programowe były niewątpliwie 
korzystne dla studentów, lepiej przygotowywały ich do pracy zawodowej, 
poszerzały jednak bardzo znacznie podstawowy zakres programu danego 
kierunku określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tzw. mi-
nimum programowym. Znaczne zwiększenie liczby przedmiotów, czy też 
liczby godzin nauczania języka angielskiego było możliwe, gdyż w PWS-
BiA studia licencjackie trwały początkowo 4 lata. Gdy w latach 1992-1995 
utworzono w Warszawie konkurencyjne dla nas inne uczelnie niepublicz-
ne, w których licencjat można było uzyskać po 3 latach studiów (przepisy 
ministerialne określały ich czas trwania na 3-4 lata) i zauważono, że ma 
to wpływ na zmniejszenie rekrutacji do PWSBiA stopniowo, jak to okre-
ślano, „odchudzano” nasz program. Pod koniec pierwszego dziesięciolecia 
zrezygnowano z nauczania drugiego języka obcego. Mimo wspomnia-
nych wyżej decyzji wymiar obowiązkowych zajęć dydaktycznych w naszej 
uczelni był  nadal znacznie większy niż w innych niepublicznych szkołach 
wyższych. Pod naciskiem zarówno studentów, jak i wykładowców rektor 
wycofał się z prowadzonego przez kilka lat, zwyczajem uczelni amery-
kańskich, podziału roku akademickiego na trymestry. Zwracano rekto-
rowi uwagę, że system trymestralny powoduje wzrost biurokracji (m.in. 
trzykrotnie, a nie dwukrotnie ocenianie i wpisywanie ocen do indeksów, 
trzykrotne przygotowanie rozkładów zajęć dydaktycznych itp.). Natomiast 
rektor widział w trymestrach zaletę, uważając, że trzykrotnie zmuszamy  
w ciągu roku studentów do zdawania egzaminów, więc mobilizujemy ich 
do nauki. Ministerstwo początkowo miało w tej sprawie wątpliwości, ale  
w końcu uznało, że w ramach autonomii prywatnej uczelni można zaak-
ceptować ten pomysł. Praktyka pokazywała jednak i inne trudności, na 
przykład związane z przenoszeniem się studenta z uczelni, w której zali-
czył on określona liczbę semestrów, do uczelni gdzie jest system tryme-
stralny. Po trzech latach wróciliśmy więc do podziału roku akademickie-
go na semestry. Za swą porażkę T. Koźluk uważał także wyniki osiągane  
w PWSBiA w nauczaniu języka angielskiego. Mimo wielu godzin naucza-
nia tego języka określonych w programach kształcenia wyniki były nie-
zadawalające. Jak sądzę powodem tego stanu był brak zrozumienia przez 
studentów roli języka angielskiego we współczesnym świecie, brak wystar-
czającej ich własnej pracy nad jego doskonaleniem, poza zajęciami dydak-
tycznymi. Powstanie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wielu 
szkół niepublicznych, z których niektóre jak np. Akademia im. Koźmiń-
skiego, Uczelnia Łazarskiego, Polsko-Japońska Szkoła Technik Kompute-
rowych zdobyły sobie dobrą opinię powodowało, że z biegiem lat  pojawiła 
się wśród tych uczelni coraz większa konkurencja.
 W 1993 r. rektor powołał pod kierunkiem dr. Andrzeja Ciecha-
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nowskiego Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych, które uruchomiło 
pierwsze w szkolnictwie niepublicznym studia podyplomowe. Rozpoczę-
liśmy od prestiżowych studiów MBA (Master of Business Administration) 
realizowanych według amerykańskich programów. Program tych studiów 
przewidywał ponad 2400 godzin zajęć dydaktycznych, z których 900 było 
realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń (m.in. matematyczne modele 
w kierowaniu biznesem, psychologia kierowania dużymi zespołami ludz-
kimi, analiza kosztów dla podejmowania decyzji, negocjacje gospodarcze, 
sieci komputerowe w biznesie i administracji), a 1500 godzin było prze-
znaczonych na samokształcenie kierowane. Studia te kończyły się kom-
puterową grą decyzyjną dotyczącą kierowania przedsiębiorstwem. Wśród 
oferowanych przez PWSBiA studiów podyplomowych przeważały zwłasz-
cza w pierwszym okresie, studia z zakresu kształcenia kandydatów na 
biegłych rewidentów i rachunkowości. W ich organizacji szczególną rolę 
odegrali doktorzy: Tomasz Bobeszko, Andrzej Jakubowicz, Wilhelm Rze-
szutko, Jan Torchała. Od roku 2007 zmienił się zakres tematyczny studiów 
podyplomowych i znacznym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się stu-
dia w zakresie specjalności informatycznych - technologii multimedial-
nych i grafiki komputerowej prowadzone w sposób bardzo interesujący 
przez dr inż. Bogdana Kamińskiego. Nadzór nad organizowaniem studiów 
podyplomowych sprawowali m.in. prorektorzy: prof. A. Barczak i dr Ewa 
Listopadzka za której kadencji rozwinęły się studia z zakresu zarządzania 
i administracji (np. biegłych ds. wykrywania przestępstw gospodarczych, 
zamówienia publiczne, wyceny nieruchomości, kontrola wewnętrzna  
w firmach). Przez kilka lat, we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem 
Ochrony Informacji Niejawnej z siedzibą w Katowicach, organizowaliśmy 
studia z zakresu ochrony informacji w biznesie i administracji.  Łącznie  
w PWSBiA studia podyplomowe ukończyło ponad 1200 absolwentów,  
w tym 67 studia MBA.
 Rektor Tadeusz Koźluk od początku istnienia PWSBiA przywiązy-
wał bardzo dużą wagę do prowadzenia badań naukowych, gdyż jak często 
mówił, w dobrej uczelni wykładowca jest nie tylko dydaktykiem, ale pro-
wadzi też badania, zdobywa kolejne stopnie aż do tytułu profesora, rozwija 
naukę. A ponieważ jego ambicją było zbudowanie bardzo dobrej uczelni, 
nie tylko pierwszej w rejestrze szkół niepublicznych, ale i pod względem 
jej poziomu naukowo-dydaktycznego, przeznaczał zwłaszcza w pierw-
szych latach działalności znaczne środki na badania, szczególnie dotyczące 
węzłowych problemów polskiej gospodarki, administracji i prawa. Podej-
mowaliśmy tematy, które i współcześnie są bardzo aktualne. Już w 1992 r. 
ówczesny prorektor ds. badań prof. J. Muszyński zorganizował w siedzibie 
PAN (bo uczelnia nie miała jeszcze swego lokum) pierwsze sympozjum 
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naukowe na temat „Usytuowanie wsi i rolnictwa w rynkowo zorientowanej 
gospodarce”.
 Podstawowymi jednostkami badawczymi w PWSBiA były kate-
dry, w których prowadzono badania związane z profilem dydaktycznym 
uczelni. Inspirowaniem, koordynowaniem, a także upowszechnianiem ba-
dań naukowych kierowało Biuro Badań Strategicznych, będące oryginalną 
inicjatywą organizacyjno-programową. Prowadziło ono badania naukowe 
dotyczące problemów społecznych i gospodarczych Polski w okresie trans-
formacji. Biurem od 1993 roku  kierował wybitny uczony, znany ekonomi-
sta prof. Jan Mujżel. Przez kilka lat prowadzono m.in. szeroko zakrojone 
badania nad rolą i rozwojem tworzącego się wówczas sektora prywatnego 
(kierował nimi prof. Tadeusz Baczko), inflacją w Polsce w okresie transfor-
macji (były to wówczas pionierskie badania tego tematu, którymi kiero-
wał pracujący w Uniwersytecie Łódzkim i współpracujący z PWSBiA prof. 
Marek Belka, późniejszy premier), społecznymi i politycznymi przeobra-
żeniami w Europie Środkowo-Wschodniej (kierował nimi prof. Leszek 
Kasprzyk). 
 BBS prowadziło działalność badawczą m.in. w następujących 
formach: realizacji programu badawczego uczelni, grantów finansowych 
przez Komitet Badań Naukowych, grantów wewnętrznych finansowanych 
przez rektora, działalności usługowej dla różnych jednostek. Zrealizowano 
m.in. następujące granty indywidualne finansowane przez Komitet Badań 
Naukowych: „Interwencjonizm państwa na rynku surowców i materia-
łów”, „Prognozy popytu, podaży i równowagi na rynku surowców materia-
łowych”, „Model gospodarowania rezerwami państwowymi w warunkach 
transformacji systemowej”. Zrealizowano także osiem grantów wewnętrz-
nych finansowanych przez rektora. Na zlecenie administracji centralnej 
BBS prowadziło również działalność usługową. W latach 1994-1996 zreali-
zowano dwa tematy na zlecenie Głównego Zarządu Rezerw Państwowych: 
„Produkcja, zużycie, popyt, podaż surowców i materiałów w okresie trans-
formacji” i „Perspektywy zużycia, podaży i popytu surowców i materiałów 
do 2000 roku” oraz na zlecenie Ministerstwa Przemysłu i Handlu „Ma-
terialne środki obrotowe w latach 1990-1994 jako stabilizator gospodarki 
rynkowej”.
 Biuro Badań Strategicznych organizowało również liczne konfe-
rencje naukowe i seminaria, z udziałem przedstawicieli rządu i środowisk 
naukowych. Aktywnie uczestniczyli w nich pierwsi absolwenci PWSBiA 
i studenci. W latach 1994-1996 zorganizowano m.in. następujące kon-
ferencje naukowe: „Gospodarka i społeczeństwo polskie w piątym roku 
transformacji” (udział 150 osób, 29 referatów wygłoszonych w pięciu 
sekcjach, duże zainteresowanie prasy), „Ku Konstytucji stabilizującej Pol-
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skę” (zorganizowano ją w okresie żywych dyskusji nad projektem Kon-
stytucji, z udziałem m.in. wybitnych znawców prawa konstytucyjnego 
i polityków; za jej zorganizowanie rektor T. Koźluk otrzymał podzięko-
wanie od ówczesnego Przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgro-
madzenia Narodowego Aleksandra Kwaśniewskiego), „Sektor prywatny 
w przebudowującej się polskiej gospodarce” (obradowano w trzech sek-
cjach: makro i mikroekonomicznej oraz społeczno-politycznej). Wyni-
ki pionierskich badań nad inflacją prowadzonych pod kierunkiem prof.  
M. Belki oraz uwagi i głosy w dyskusji podczas konferencji zorganizo-
wanej wspólnie z Polskim Bankiem Rozwoju S.A. zostały opublikowane  
w książce „Inflacja w Polsce 1990-1995”, która spowodowała szeroką dys-
kusję wśród polskich ekonomistów. Istotnym wkładem PWSBiA w prace 
nad reformą administracji w Polsce było zorganizowanie w latach 1994-
1999 trzech kolejnych ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem 
posłów na Sejm i Wicepremiera Marka Pola na tematy: „Reforma admi-
nistracji publicznej”, „Reforma systemu administracji w Polsce – pierwsze 
doświadczenia” i „Ustrój administracji w Polsce po reformie – założenia 
i oczekiwania” (łącznie w konferencjach tych uczestniczyło ponad 400 
osób). Wyniki przedstawionych powyżej badań organizowanych przez 
BBS były publikowane, cytowane w poważnych pracach naukowych, na 
licznych seminariach i przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności 
naszej uczelni i jej marki w polskim środowisku naukowym i eksperckim. 
Śmiało można stwierdzić, że byliśmy wówczas uczelnią niepubliczną pro-
wadzącą najbardziej intensywne badania naukowe, znaną w środowisku 
uczonych pracujących w PAN i czołowych polskich uniwersytetach. Szko-
da, że J. Mujżel i sekretarz naukowy BBS prof. L. Kasprzyk (obaj jako osoby 
znane w środowisku politycznym z łatwością zapewniali w naszych konfe-
rencjach udział członków rządu, posłów na Sejm) z racji swego wieku nie 
związali się z PWSBiA na dłużej i BBS w latach późniejszych nie działał już 
tak dynamicznie, jak w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szko-
da też zwłaszcza, że świetnie zapowiadające się badania nad inflacją nie 
były kontynuowane w naszej uczelni.
 W 1994 roku rektor wprowadził zwyczaj organizowania raz  
w miesiącu seminariów naukowych, podczas których nauczyciele akade-
miccy reprezentujący różne dyscypliny naukowe podejmowali szczególnie 
ważne i aktualne tematy. Najczęściej seminarium rozpoczynało się od wy-
stąpienia wykładowcy prezentującego dany temat, a następnie odbywała 
się dyskusja. Zdarzały się też seminaria podczas których referaty wygła-
szało dwóch lub więcej prelegentów. W latach 1994-1996 odbyły się 22 
seminaria, przy dużym zainteresowaniu nauczycieli akademickich i - w za-
leżności od tematu – także studentów. W seminariach uczestniczył często 
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również rektor Tadeusz Koźluk i służyły one dobrze wzajemnemu pozna-
niu się wykładowców z kierunków ekonomia, administracja i informatyka  
i ich integracji. Poruszano w nich m.in. następujące tematy:
•	Zasadnicze problemy polskiej gospodarki: transformacja, recesja, oży-

wienie (prowadził prof. J. Mujżel);
•	Rozwój inteligentnych systemów informacyjnych czynnikiem wzrostu 

ekonomicznego (referował prof. L. Jung);
•	Twórczość naukowa i jej ochrona prawna w świetle nowego prawa au-

torskiego (zagajenie wygłaszał prof. K. Piasecki);
•	Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej Europie (refe-

rował prof. M. Dobrosielski);
•	Procesy integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej (prowa-

dził prof. K. Piasecki);
•	Kondycja finansowa firm prywatnych w świetle badań (referował prof. 

T. Baczko);
•	 Strategia rozwoju Polski a innowacyjność przedsiębiorstw (prowadził 

prof. T. Baczko);
•	Polska strategia gospodarcza wobec Rosji (prowadził prof. Z. Madej);
•	Transformacja systemu informatycznego w systemie rynkowym (pro-

wadził prof. L. Jung);
•	Prawo do wolności, myśli, sumienia i religii (prowadził prof. A. Ło-

patka);
•	 Sieci teleinformacyjne (referował prof. L. Grochowski);
•	 Strategia rozwoju Polski, a innowacyjność przedsiębiorstw (prowadzi-

ła prof. B. Dobiegała-Korona);
•	Popyt na pieniądze, a polityka pieniężna (referował prof. Z. Fedoro-

wicz; jak pamiętam gorąca dyskusja na ten temat trwała jeszcze długo 
po zakończeniu seminarium);

•	Poszukiwanie nowego bezpieczeństwa w świecie (prowadził prof.  
R. Frelek);

•	 Szanse i zagrożenia demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej  
(referowała prof. D. Nałęcz; moim zdaniem w swym wystąpieniu prze-
widziała procesy, które aktualnie zachodzą w Polsce i innych krajach 
tego regionu);

•	Międzynarodowa konkurencyjność w gospodarce (prowadziła prof.  
E. Mączyńska-Zemacka; wystąpienie było tak ciekawe, że postanowio-
no temat kontynuować na następnym seminarium).

 Badania naukowe w latach 1994-1998 podejmowano również  
w dwóch instytutach: Europejskich Systemów Prawnych (pod kierunkiem 
prof. K. Piaseckiego prowadzono badania porównawcze pomiędzy dok-
tryną i praktyką prawną prawa polskiego, a doktryną i praktyką prawną 
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krajów Unii Europejskiej) oraz Rachunkowości, Finansów i Bankowości  
(dr Andrzej Jakubowicz organizował badania teorii i praktyki gospodar-
czej wysoko rozwiniętych krajów zachodnich i możliwości ich zastosowa-
nia w Polsce w okresie transformacji ustrojowej).
 Procesy dydaktyczny i badawczy wspomagane były przez inne 
jednostki organizacyjne. W 1993 r. zostało utworzone, pracujące pod kie-
runkiem Ireny Kuźniewskiej, wydawnictwo PWSBiA, którego celem było 
oprócz wspierania procesu dydaktycznego także stworzenie możliwości 
prezentacji dorobku badawczego nauczycieli akademickich. Początkowo 
wydawano skrypty z przedmiotów unikalnych, do których nie było pod-
ręczników akademickich. Z czasem powstawały wydawnicze serie – „ze-
szyty dydaktyczne”, „zeszyty badawcze”, „seminaria i konferencje”. Pojawiły 
się oryginalne opracowania autorskie dotyczące przedmiotów interdyscy-
plinarnych, jak np. Ekonomika zasobów i Tworzenie przedsiębiorstwa.  
W miarę rozwoju uczelni skrypty zostały zastępowane przez podręczni-
ki, a seminaria przekształciły się w forum wystąpień naukowców o zasię-
gu ogólnokrajowym i międzynarodowym. W latach 1993-1996 w ofercie 
wydawniczej uczelni znajdowały się aż 73 tytuły publikacji opracowanych 
przez wybitnych specjalistów, wśród nich  nie brak było książek o treściach 
ogólnohumanistycznych, jak J. Szczepańskiego „Wizje naszego życia”, czy 
publikacji „Historia Szkoły Mechaniczno-Technicznej im. H. Wawelberga” 
(tradycje tej zasłużonej placówki kontynuowało założone przez PWSBiA 
Liceum im. H. Wawelberga). Na I Krajowych Targach Książki Akademic-
kiej „Atena” zorganizowanych na Politechnice Warszawskiej w 1994 roku 
byliśmy jedyną uczelnią niepubliczną prezentującą podręczniki, które były 
także kupowane przez studentów innych uczelni. Należały do nich m.in.: 
prof. Zdzisława Fedorowicza – „Ryzyko bankowe”, „Finanse przedsiębior-
stwa”, „Międzynarodowe stosunki finansowe”, prof. Stanisława Grabow-
skiego – „Ekonomika gospodarki żywnościowej”, prof. Barbary Dobiega-
ły-Korony – „Marketing. Przesłanki i narzędzia”, prof. Witolda Jakóbika 
- „Od planu do rynku”, prof. Leszka Pasiecznego - „Tworzenie przedsię-
biorstwa”, prof. Walerego Masewicza „Kodeks pracy po nowelizacji”,  
dr hab. Małgorzaty Rószkiewicz – „Podstawy statystyki”, prof. Tadeusza 
Wojciechowskiego „Podstawy marketingu zakupów”, prof. Jana Wawrzy-
niaka – „Zarys historii instytucji ustrojowych i konstytucyjnych”. Znacz-
nym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się „Encyklopedia prawa” 
prof. A. Łopatki, z której uczyli się studenci wielu uczelni niepublicznych 
i „Podstawy psychologii” prof. J. Terelaka. W pierwszym dziesięcioleciu 
działalności uczelni uczestniczyliśmy we wszystkich organizowanych co-
rocznie Targach Książki Akademickiej. Książki naszych wykładowców 
można było kupić także we własnej uczelnianej księgarni. Księgarze i hur-
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townicy interesowali się naszymi planami wydawniczymi, zabiegali o na-
sze podręczniki.
 Wydawnictwo PWSBiA organizowało także promocje nowo wy-
dawanych książek naszych wykładowców z udziałem autorów, studentów 
i innych zaproszonych osób. Wspomniane spotkania z potencjalnymi 
czytelnikami organizowano m.in. z okazji wydania następujących ksią-
żek: prof. B. Dobiegały-Korony „Przesłanki i narzędzia decyzji marketin-
gowych”, prof. E. Cileckiego „Penetracja rynków zagranicznych”, dr hab.  
E. Lewandowskiej-Tarasiuk „Sztuka wystąpień publicznych”.  Poza ww. pu-
blikacjami w latach 1993-1996 w naszej księgarni znajdowały się w sprze-
daży następujące książki:
•	Repetytorium podstawowej terminologii angielskiego języka gospo-

darki – prof. Monika Neymann, Elżbieta Jendrych;
•	Przewodnik po ćwiczeniach z gramatyki języka angielskiego – dr hab. 

Anna Duszak, Małgorzata Piasecka,
•	Repetytorium wybranej terminologii marketingu i finansów – prof. 

Monika Neymann, Elżbieta Jendrych;
•	Obieg pieniężny i rynki finansowe – prof. Zdzisław Fedorowicz;
•	Przedsiębiorstwo bankowe i operacje bankowe – prof. Zdzisław Fedo-

rowicz;
•	Demograficzne wymiary rynku – dr hab. Małgorzata Rószkiewicz;
•	Ekonomika zasobów – dr hab. Kazimierz Kuciński;
•	Gospodarka energetyczna wybranych krajów Unii Europejskiej – prof. 

Jerzy  Bogdanienko;
•	Gospodarka polska w latach dziewięćdziesiątych – prof. Jan Mujżel;
•	Promocja – prof. Barbara Dobiegała-Korona;
•	Kontrola jakości – dr Joanna Chabiera;
•	Prawo do prywatności – prof. Jan Wawrzyniak;
•	 Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1922-

1926 – prof. Tomasz Nałęcz;
•	 System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Jerzy Muszyński;
•	Współczesne tendencje rozwoju systemów informatycznych w zarzą-

dzaniu – prof. Jerzy Kisielnicki;
•	Ekonomiczne i społeczne przesłanki komputeryzacji – prof. Jerzy Ki-

sielnicki;
•	Laboratorium podstaw elektroniki – dr Jan Mulawka, dr hab. Tomasz 

Pytlak;
•	Wybrane elementy logiki – dr Henryk Cabak;
•	Historia filozofii. Wybór tekstów – prof. Janusz Dobiszewski;
•	Przewodnik do pisania pracy magisterskiej – prof. Marian Koch.

 Szczególną rolę w życiu uczelni pełnił powstały w drugim roku ist-
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nienia PWSBiA miesięcznik „Punkt Widzenia”, do 2002 roku rejestrujący 
wszystkie ważne wydarzenia z jej działalności. Z biegiem czasu zmieniał 
się format miesięcznika, a czarno-białe ilustracje zmieniły się w kolorowe.  
Zamieszczano w nim nie tylko informacje z życia uczelni, ale także artykuły 
na temat gospodarki i biznesu. Znaczną część materiałów przygotowywali 
sami studenci, m.in. dzieląc się swymi zainteresowaniami kulturalnymi, 
czy sportowymi, publikowano fragmenty najlepszych prac magisterskich, 
przeprowadzano wywiady ze studentami odbywającymi praktyki zawo-
dowe. W czerwcu i wrześniu 1993 r. dwa numery miesięcznika ukazały 
się w formie dodatku do dziennika „Sztandar Młodych” w nakładzie aż 
100 tysięcy egzemplarzy!. Były one w całości poświęcone promocji uczel-
ni, zawierały informacje o jej programie, znanych wykładowcach i przy-
czyniły się do znacznego zwiększenia liczby studentów w kolejnym roku 
akademickim. „Punkt Widzenia” był nie tylko źródłem wiedzy o PWSBiA, 
ale także miał duży wpływ na integrację naszej uczelnianej społeczności. 
Redaktorem naczelnym miesięcznika była Maria Stefańska-Matuszyn,  
a w skład redakcji wchodzili m.in. Aleksandra Kantorowicz, Hanna Rajnisz  
i świetny grafik, twórca okładek do większości naszych wydawnictw -  
Jarosław Jasiński. W 2006 r. ukazało się uczelniane czasopismo naukowo
-teoretyczne pod nazwą „Wiek XXI”, w którym publikowane były głównie 
artykuły pracowników naukowych naszej uczelni. Wydawnictwami PWS-
BiA w różnych okresach historycznych kierowali także, bardzo sprawnie 
Barbara Wiechno, Jakub Krzyżanowski (pełnił także kierownicze stanowi-
ska w Fundacji „Polska Wiek XXI”) i  dr Olga Majtczak-Lesicka.
 Ważnym wsparciem dla procesu dydaktycznego była biblioteka 
naukowa utworzona już w 1992 roku. Dysponowała ona bogatymi zbiora-
mi, zwłaszcza z zakresu ekonomii, administracji i prawa, a więc kierunków 
dominujących w programie kształcenia przez ponad 15 lat. Nie brak w niej 
było także encyklopedii, leksykonów, słowników, informatorów i poradni-
ków. Gromadziliśmy również specjalistyczne czasopisma oraz prace ma-
gisterskie i licencjackie. W okresie największego rozwoju zbiory bibliote-
ki przekraczały 12 tysięcy woluminów, dysponowała ona 120 miejscami  
w przestronnej czytelni. Z biegiem lat Biblioteka Naukowa dostosowywała 
się do nowych sytuacji i potrzeb. Po likwidacji kierunku ekonomia zbęd-
na stała się znaczna część księgozbioru, a trzeba była tworzyć kolejne jej 
działy związane z uruchamianiem nowych kierunków studiów. W latach 
dziewięćdziesiątych chlubą PWSBiA była działająca od 1994 r. Biblioteka 
Elektroniczna zorganizowana na wzór bibliotek uniwersytetów amery-
kańskich. Stworzono 60 stanowisk komputerowych (nie wszyscy studenci 
mieli wówczas swoje komputery) zawierające wszystkie programy stoso-
wane wówczas w procesie dydaktycznym. W zbiorach tej biblioteki znaj-
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dowało się ponad 2 tysiące pozycji obejmujących m.in. programy kompu-
terowe ogólnego przeznaczenia, dydaktyczne programy z różnych działów 
zastosowań informatyki w biznesie, kasety wideo z nagranymi wykładami 
naszych wykładowców oraz wybitnych profesorów uniwersytetów amery-
kańskich. W 2002 r. PWSBiA uzyskała pozwolenie na otwarcie Biblioteki 
Depozytowej ONZ, którą prowadziła Kinga Grądzka. Przez kilka lat by-
liśmy jedyną uczelnią w Polsce otrzymującą pełny depozyt biblioteczny 
dokumentów i wydawnictw ONZ. Z biblioteki tej korzystali zarówno wy-
kładowcy, jak i studenci, zwłaszcza specjalizacji „nowoczesna dyploma-
cja i służby zagraniczne”. W początkach działalności PWSBiA dyrektorem 
Biblioteki Naukowej była Izabella Sułkowska, następnie Anna Łukasik,  
a w Bibliotece Elektronicznej pracowali inżynierowie Ewa Zarzycka, Ka-
zimierz Obuchowicz i Marcin Turlejski. W późniejszych latach duży 
wkład w unowocześnienie biblioteki wniósł jej dyrektor dr inż. Tadeusz 
Pedrycz (pełnił także stanowisko dyrektora Gabinetu Rektora i był człon-
kiem Zarządu Fundacji „Polska-Wiek XXI”), a także Kinga Rochmińska  
i Agnieszka Kujawowicz kierująca aktualnie biblioteką i prowadząca Kan-
celarię uczelni. Od 1997 r. w PWSBiA działa dobrze zorganizowane ar-
chiwum kierowane aż do 2021 roku przez Barbarę Kucharską (w związku  
z chorobą zrezygnowała z pracy w uczelni, a zastąpiła ją A. Kujawowicz). 
 Pierwsze dziesięciolecie naszej uczelni było okresem szczególnym. 
W historii PWSBiA zapamiętane powinny być pionierskie czasy, kiedy to 
uczelnia nie miała swej własnej siedziby, kiedy czuliśmy się twórcami cze-
goś zupełnie nowego, czyli pierwszej uczelni prywatnej organizowanej 
przez dynamicznego wizjonera. Po latach powinniśmy także być dumni  
z jej niewątpliwych osiągnięć: jakości kształcenia, zbudowania dużego 
kampusu, aktywności społecznej studentów, badań naukowych prowadzo-
nych przez naszych wykładowców, ilości i jakości publikacji ukazujących 
się w uczelnianym wydawnictwie.
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Tak to się zaczęło! Zgoda ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie Prywat-
nej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji

WYDAWNICTWA ZDJECIA OKŁADEK

Zwłaszcza w pierwszym okresie swej działalności PWSBiA imponowała licznymi wydawnic-
twami, w których publikowali m.in. nasi wykładowcy.
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Rektor PWSBiA i Fundator Fundacji Polska Wiek XXI (od 2012 roku Nowe Horyzonty) 
prof. dr Tadeusz Koźluk w swoim gabinecie na ulicy Bobrowieckiej

Choć zdjęcie to wykonano po inauguracji roku akademickiego 1997/98 zgromadzono na nim 
tych, którzy najdłużej w niej pracowali, pamiętają rok 1991 i początki działalności PWSBiA.  
W otoczeniu prof. T. Koźluka i prorektor B. Ochońskiej, najbliższej współpracowniczki rektora 
w kierowaniu uczelnią stoją od lewej: G. Zasowska – była kierownikiem kancelarii, a później 
pełniła różne stanowiska w uczelni, K. Mikulska, J. Piecuch i T. Szymborska – pracujące w Biu-
rze Rekrutacji i wspierające B. Ochońską w działaniach na rzecz studentów, z tyłu – T. Moraw-
ski – wówczas Dyrektor Gabinetu Rektora, z prawej – prorektor M. Wróblewski nadzorujący 
działalność organizacyjną i ekonomiczną uczelni.
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Wręczanie nominacji pro-
fesorom na stanowiska  
w PWSBiA. Od lewej: pro-
rektor E. Mączyńska-Zie-
macka, J. Mujżel - w latach 
1994-98 Dyrektor Biura 
Badań Strategicznych,  
M. Koch który w latach 
1993-97 był prorektorem, 
dziekan Wydziału Pra-
wa K. Piasecki, prorektor  
dr A. Ciechanowski

W procesji Senatu idą profesorowie: J. Wawrzyniak (niebieski biret), K. Piasecki (pierw-
szy z lewej) pracujący w uczelni w latach 1993-2000, obok dr inż. Z. Wesołowski, w dru-
giej parze od lewej profesorowie: A. Łopatka dziekan Wydziału Administracji Państwowej  
w latach 1992-96 i prorektor T. Wojciechowski

Członkowie Senatu na inauguracji roku 
akademickiego 1994/95
– w niebieskiej todze prof. J. Sułek – dzie-
kan Wydziału Nowoczesnej Dyplomacji, 
za nim prorektor dr. A. Ciechanowski, 
pełniący także i inne stanowiska w uczel-
ni, obok K. Piasecki – dziekan Wydziału 
Prawa, za nim prorektor B. Ochońska,  
a za nią od lewej prorektorzy profesorowie 
– M. Koch i M. Michalik.
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Pracujący w PWSBiA w la-
tach 1991-2013 profesor 
nauk ekonomicznych Wa-
cław Stankiewicz otrzymuje 
od rektora dyplom za zasługi 
dla uczelni

Prof. J. Mujżel autor wielu prac dotyczących teorii 
gospodarki oraz uwarunkowań wzrostu gospodar-
czego, był przewodniczącym Rady Strategii Spo-
łeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, w la-
tach 1994-98 w PWSBiA wykładał ekonomię, uczył 
także tego przedmiotu na Uniwersytecie Łódzkim 
przyszłych premierów i ministrów  finansów, m.in. 
prof. M. Belkę.

Prorektor prof. J. Kisielnicki w latach 1992-
96 koordynował prace nad programami 
kształcenia i kierował procesem dydaktycz-
nym. Obok mgr A. Korpanty, który przez 
kilka pierwszych lat istnienia PWSBiA 
prowadził uczelniane uroczystości, m.in.
inauguracje kolejnych lat akademickich  
w Filharmonii Narodowej, organizował 
wycieczki turystyczne, także zagraniczne.

Wykład prowadzi prof. L. Jung, który pra-
cował w uczelni w latach 1994-2000, był m. 
in. dziekanem Wydziału Nauk Kompute-
rowych i uczył informatyki w czasach gdy 
nie było jeszcze komórek.
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Od lewej – znany specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego generał prof. Stanisław Koziej, 
późniejszy szef BBN był w PWSBiA dziekanem Wydziału Administracji i Prawa, a prof. Andrzej 
Barczak dziekanem Wydziału Ekonomii i Nauk Komputerowych i prorektorem.

Duży wkład w unowocześnienie 
uczelnianej biblioteki wniósł jej 
wieloletni dyrektor dr inż. Tade-
usz Pedrycz, który był także dy-
rektorem Gabinetu Rektora.

Rektor T. Koźluk przywią-
zywał szczególną wagę do 
nauczania języków obcych. 
Nowoczesne laboratorium 
Tandberg już od 1993 roku 
pomagało studentom w ucze-
niu się języka angielskiego.
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III. Kampus na Bobrowieckiej, studenci i tradycje uczelniane, 
 liceum i fundacja

 
 Muszę wrócić ponownie do pionierskiego okresu istnienia uczel-
ni i jednego z najważniejszych wydarzeń pierwszego 10-lecia historii  
PWSBiA. Przez pięć lat uczelnia pracowała w coraz lepszych warunkach, 
ale nie pod własnym dachem. Na ulicy Wołoskiej ukończyli studia pierwsi 
nasi absolwenci, tam powstała i rosła w zasoby książek biblioteka, szybko 
rozwijało się wydawnictwo, przybywało sprzętu komputerowego w coraz 
liczniejszych laboratoriach. Prof. T. Koźluk intensywnie szukał możliwości 
znalezienia terenu, w którym studentom zapewniono by nie tylko możli-
wość studiowania, ale i wypoczynku oraz realizowania ich zainteresowań. 
Nie łatwo było jednak znaleźć odpowiednie miejsce dla naszej coraz więk-
szej i mającej perspektywy dalszego rozwoju uczelni. Poszukiwania trwały 
już kilka lat i pesymiści powątpiewali, czy kiedykolwiek opuścimy ulicę 
Wołoską, gdyż wymagania rektora w stosunku do przyszłej lokalizacji były 
trudne do spełnienia. I wreszcie – jak wynika to z treści Aktu Notarialne-
go z dnia 12 października 1995 roku, nastąpiła umowa sprzedaży przez 
likwidatora Przedsiębiorstwa Państwowego „Optomechanika – Krokus”  
Tadeuszowi Koźlukowi działającemu w imieniu PWSBiA „działki gruntu  
o powierzchni dwa hektary, osiemdziesiąt cztery ary i czterdzieści sześć me-
trów kwadratowych, będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 
roku zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębne nieruchomości”. 
Kupiona przez PWSBiA fabryka przyrządów optycznych znajdowała się 
na ulicy Bobrowieckiej 9, przed wojną był to teren wsi Czerniaków nr 31. 
Przed wybudowaniem wspomnianej fabryki na terenie tym znajdowały się 
pola uprawne i łąka. Jej obraz w listopadzie 1995 r. nie był optymistyczny – 
opustoszałe, zdewastowane hale fabryczne, bardzo zły stan techniczny bu-
dynków, które trzeba było adaptować do zupełnie innych zadań – kształ-
cenia młodzieży. Można się o tym przekonać oglądając zdjęcia obiektów 
przejętych przez uczelnię. Chyba nikt, oprócz jej Założyciela, nie wierzył, 
że w ciągu roku na ulicy Bobrowieckiej 9 zostanie zbudowany uczelniany 
kampus i prawie dwa tysiące ówczesnych studentów będzie mogło w do-
brych warunkach rozpocząć na jego terenie zajęcia dydaktyczne. Lecz aby 
do tego doszło wszystkie obiekty musiały przejść gruntowną przebudowę. 
W szybkim tempie burzono część budynków, stawiano nowe, remonto-
wano, dostosowywano je do potrzeb uczelni wyższej. Stopniowo zmie-
niały one swój wygląd. Rektor codziennie, łącznie z dniami świątecznymi 
był obecny na budowie kierowanej przez inż. Stanisława Nakoniecznego  
i wieloletniego dyrektora Administracyjno-Gospodarczego Janusza Dzido. 
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 Nadzorował pracę inżynierów, robotników, znał na naszym kampusie każ-
dą salę, wiedział jak ją budowano, był obecny przy sadzeniu setek, a potem 
tysięcy drzew i krzewów.
 Przeprowadzka z ulicy Wołoskiej na Bobrowiecką była skompli-
kowanym przedsięwzięciem logistycznym kierowanym przez prorektora 
dr. Mariana Wróblewskiego i dr. Tomasza Bobeszko, pełniącego w uczelni 
różne funkcje kierownicze. Wszyscy pracownicy uczelni, z wielkim za-
angażowaniem przenosili stoły, krzesła, sprzęt laboratoryjny, komputery, 
bibliotekę (kilka tysięcy książek), ładowali je na dwa wielkie tiry z przy-
czepami, które od rana do wieczora, aż czterdzieści dwa razy przemierza-
ły trasę Wołoska-Bobrowiecka. Druga ekipa pracowników zgrupowana  
w nowej siedzibie uczelni przenosiła sprzęt do wyremontowanych po-
mieszczeń. W artykule pod wymownym tytułem „Nareszcie  u siebie!”  
M. Stefańskiej-Matuszyn i L. Pońc zamieszczonym w numerze 43-45 
uczelnianej gazety „Punkt Widzenia” czytamy: „I oto nadszedł czas karto-
nów, paczek i paczuszek, mebli i sprzętów, słowem cały dorobek zgroma-
dzony przez te lata, trzeba było opisać, przewieźć, rozpakować i wiedzieć 
do której sali przenieść na ulicy Bobrowieckiej. Tempo było zaiste zawrot-
ne. Pogoda jednak okazała się dla nas łaskawa i już od rana 12 listopada 
na parking uczelni zaczęły zajeżdżać samochody wykładowców i studen-
tów”. Brałem czynny udział w tej przeprowadzce, nosiłem ławki, krzesła  
razem z naszymi nielicznymi robotnikami, koleżankami z dziekanatów  
i księgowości. To przedsięwzięcie bardzo nas zintegrowało i dla tych, którzy 
w nim uczestniczyli było jednym z ważniejszych wydarzeń w 30-letniej hi-
storii PWSBiA. Trudno sobie wyobrazić, że do 25 października 1996 roku 
jeszcze trwały wszystkie planowe zajęcia dydaktyczne na ul. Wołoskiej,  
a już 12 listopada studenci mieli wykłady i ćwiczenia w nowych salach na  
ul. Bobrowieckiej, wyposażonych w sprzęt biurowy i komputery.
 Rok 1996 był więc przełomowym w historii PWSBiA, gdyż prze-
niosła się ona do nowej, wreszcie własnej siedziby. Byliśmy pierwszą pry-
watną uczelnią w Polsce, która miała swój kampus (prawie w tym samym 
czasie, ale nieco później, zbudowała swój kampus uczelnia biznesu w No-
wym Sączu), stwarzający możliwość jej rozwoju, zapewniający młodzieży 
bardzo dobre warunki studiowania i wypoczynku, a wykładowcom nie-
zbędną atmosferę do pracy dydaktycznej i naukowej. Nasz kampus jest 
wciąż modernizowany, dostosowywany do zmieniających się wymagań 
i potrzeb uczelni. Do dziś wiele szkół niepublicznych wynajmuje sale na 
wykłady, a my już od 25 lat dysponujemy własną infrastrukturą. Na po-
wierzchni ponad 28 tys. m2 znajduje się  9 budynków o łącznej powierzch-
ni użytkowej ponad 68 tys. m2. Dysponujemy ponad 60 pomieszczeniami 
dydaktycznymi, kilkunastoma pracowniami i laboratoriami. W 2001 r. 
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oddaliśmy do użytku Salę Kongresową pełniącą funkcję auli, mieszczą-
cą aż 2 tys. osób, w której organizowane były nie tylko inauguracje roku 
akademickiego, ale także inne duże przedsięwzięcia, jak np. zjazdy partii 
politycznych, targi, czy występy artystyczne (w 2002 roku Sala Kongre-
sowa zapełniła się, gdy występował w niej Zespół Pieśni i Tańca Wojsk 
Lotniczych Federacji Rosyjskiej). Pomysłodawcą budowy tej dużej sali był 
J. Dzido, który dość długo musiał namawiać rektora do podjęcia decyzji 
w tej sprawie. Na terenie kampusu znajduje się m.in. hala sportowa, amfi-
teatr na 800 miejsc, parking i hotel. Od ponad dwudziestu lat restauracją 
Plikaro na terenie uczelni kieruje Agata Chlebowicz. W 2004 roku odda-
no do użytku podwyższony do siedmiu pięter główny budynek od strony 
ulicy Bobrowieckiej („A”), w którym mieściły się wówczas pomieszczenia 
dydaktyczne, w tym Sala ONZ, pracownie komputerowe, liceum i gimna-
zjum, biblioteka. W 2007 r. oddano do użytku kolejne laboratoria dydak-
tyczne, w tym siedem komputerowych, miernictwa, elektroniki. W 2008 
r. wydano przy współpracy ze strażą pożarną instrukcję bezpieczeństwa,  
a rok później odbyły się pierwsze ćwiczenia polegające na ewakuacji 
wszystkich osób znajdujących się na kampusie. Oprócz kampusu na 
Bobrowieckiej PWSBiA dysponowała gruntem i budynkiem w Regu-
łach, w których mieściły się magazyny uczelni i mieszkał rektor T. Koźluk  
(w 2015 r. przeniósł się na ulicę Bobrowiecką). Pierwszym gospodarzem 
magazynów był Stanisław Lotko, pełniący także i inne funkcje w admini-
stracji uczelni i fundacji.
 Za prowadzenie remontów budynków, modernizację i rozbudowę 
kampusu odpowiadali dyrektorzy administracyjno-gospodarczy PWSBiA 
(niekiedy byli oni zatrudniani przez fundację, której T. Koźluk był Fun-
datorem). Mam dla nich duże uznanie za to, jak realizowali polecenia  
T. Koźluka, który na co dzień interesował się stanem budynków i czystości 
na terenie kampusu. Niewielka grupa rzemieślników – stolarzy, elektry-
ków, hydraulików miała zawsze dużo pracy. Warto przypomnieć, że dy-
rektorzy administracyjno-gospodarczy w praktyce podlegali bezpośrednio 
rektorowi, nawet jeśli formalnie w regulaminie organizacyjnym uczelni 
nadzór nad nimi sprawował jeden z prorektorów. Rektor zawsze rano spo-
tykał się z nimi i stawał konkretne zadania, których realizacja następnego 
dnia była rozliczana. Stanowisko te pełnili m.in. (według kolejności pełnie-
nia) Lidia Solarz, Tomasz Bobeszko, Janusz Dzido (pełnił tę funkcję dwu-
krotnie, był również Prezesem Fundacji „Polska – Wiek XXI”), dr Henryk 
Brzozowy (pracował w uczelni w latach 1998-2010, pełnił początkowo  
w uczelni stanowiska prodziekana, dyrektora BKTS i Biura Promocji,  
a w latach późniejszych, był prorektorem ds. administracyjnych), Marcin 
Lisicki (kierował też promocją uczelni), Ryszard Młodzianowski (był rów-
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nież członkiem Zarządu Fundacji), Sławomir Bieniek, Mirosław Białek, 
Stanisław Prosiński. Wszyscy wnieśli istotny wkład w rozwój uczelni. 
 Z kampusem, jego budową związane jest wydarzenie w którym 
czynnie uczestniczyłem i które miało duży oddźwięk medialny. Otóż  
20 lipca 1998 r. przebywałem wraz z rodziną na wczasach w Korbielo-
wie i o godzinie 19:30 otworzyłem telewizor, by obejrzeć „Wiadomości” 
programu I TV. Ku memu zdumieniu, w najlepszym czasie antenowym, 
najpierw zobaczyłem zdjęcia naszego kampusu, a później głos lektorki, 
która informowała, że wpłynął do sądu pozew firmy budowlanej Progress 
Investment Corporation przeciwko naszej uczelni o uznanie jej upadło-
ści, gdyż PWSBiA nie zapłaciła za wykonane przez tę firmę w roku 1996 
roboty rozbiórkowe. Lektorka poinformowała, że byłaby to pierwsza  
w Polsce upadłość uczelni wyższej z powodu jej niewypłacalności finan-
sowej. Sprawa była niezwykle groźna, gdyż następnego dnia uczelnie pań-
stwowe miały ogłosić listy osób przyjętych na studia. Wielu kandydatów, 
którym się nie powiodło musiało podejmować decyzje o wyborze uczelni 
prywatnej i wiadomość o potencjalnej upadłości PWSBiA (może  prze-
kazana do TV przez konkurencję?) mogła mieć dla nas bardzo złe skutki. 
Następnego dnia rano zadzwoniłem do rektora (często był w pracy przed 
godziną 7:00), który telewizji nie oglądał, opowiedziałem jakie informa-
cje otrzymali telewidzowie w całej Polsce i zapytałem, czy mam przerwać 
urlop i jechać do Warszawy. Rektor odpowiedział, że otrzymał wczoraj po-
zew skierowany przez firmę budowlaną do sądu i nasz prawnik mecenas 
Henryk Kubicki pisze odpowiedź na pozew (ma na to 14 dni) i że jak za 
tydzień wrócę, to powinienem wnieść swe uwagi do tekstu przygotowa-
nego przez mecenasa. Ponieważ w nocy przygotowałem uspakajający ko-
munikat dla naszych studentów, przeczytałem go rektorowi, a on polecił 
mi bym przedyktował mojej sekretarce Danucie Kokocińskiej (pracowita, 
sumienna, rzetelna), tak by studenci rano na tablicy ogłoszeniowej mogli 
się z nim zapoznać. Dzięki temu, że studenci z reguły długo śpią okazało 
się, że ci z nich (a podobno było ich wielu), którzy swe pierwsze kroki kie-
rowali do rektoratu z pytaniem „Co teraz z nami będzie?” mogli otrzymać 
poranny pisemny komunikat w tej sprawie. Umówiliśmy się też z rekto-
rem, że najszybciej jak potrafię, tą samą drogą, przekażę mu projekty tek-
stów do TV z protestem przeciwko jednostronnemu naświetleniu sprawy  
w „Wiadomościach”, z prośbą o odczytanie na antenie sprostowania uczel-
ni. Po powrocie z urlopu poinformowałem rektora, że odpowiedź na pozew 
przygotowana przez mecenasa jest moim zdaniem bardzo dobra i pisałem 
wyjaśnienia do mediów, które podawały informacje o prawdopodobnym 
upadku PWSBiA (np. w „Rzeczypospolitej” artykuł nosił tytuł „Szko-
ła bankructwa”). Zarówno studentów, jak i środki masowego przekazu  
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informowaliśmy o następujących faktach. Wspomniana firma budowlana 
miała wykonać, jak stwierdzono w umowie, „prace projektowe, rozbiór-
kowe i budowlano-instalacyjne w kompleksie budynków położonych przy 
ulicy Bobrowieckiej 9”. Firma prace wykonała, wystawiła za nie faktury,  
z których znaczna część została przez uczelnię zakwestionowana, z powo-
du zastrzeżeń dotyczących jakości wykonanej pracy i zawyżenia, naszym 
zdaniem, kwot wystawionych w niektórych fakturach. Między stronami 
powstał więc spór, który powinien być rozstrzygnięty w postępowaniu są-
dowym. Gdyby firma wystąpiła z pozwem o zapłatę za wykonane prace  
i zapadł by w tej sprawie dla niej korzystny, prawomocny wyrok, a PWS-
BiA nie chciała uregulować długu wobec wykonawcy, wówczas mogłaby 
ona wystąpić o egzekucję, a następnie ewentualnie o upadłość uczelni. Po-
nieważ jednak firma, nie wystąpiła do sądu o zapłatę przez PWSBiA za 
wykonane prace, Sąd Rejonowy w dniu 19 stycznia 1999 roku postanowił 
wniosek o ogłoszenie upadłości uczelni oddalić. W uzasadnieniu wyroku 
zwrócił uwagę m.in., że podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacal-
ność dłużnika, który nie płaci długów, ale wykonawca nie przedstawił pra-
womocnych wyroków sądowych w tej sprawie, niekorzystnych dla uczelni. 
Analizując stan finansowy uczelni sąd stwierdził, że „szkoła znajduje się  
w bardzo dobrej kondycji finansowej i posiada zdolność do płacenia swo-
ich długów, a jej majątek przewyższa 20-krotnie  zobowiązania, tak więc 
brak jest przesłanek do ogłoszenia upadłości”. Na szczęście żaden student 
nie opuścił uczelni z powodu informacji telewizyjnej o możliwości jej upa-
dłości, a o PWSBiA dowiedzieli się ludzie, którzy dotychczas nigdy o niej 
nie słyszeli.
 PWSBiA w zamyśle swego założyciela, powinna zapewnić studen-
tom nie tylko możliwość uzyskania wiedzy, ale również stwarzać warunki 
do wszechstronnego rozwoju i być dla nich szkołą życia obywatelskiego. 
Student, zdaniem T. Koźluka, powinien coraz lepiej rozumieć świat, proce-
sy, które w nim zachodzą, powinien mieć możność zatknąć się z osobami 
z pierwszych stron gazet, politykami, ludźmi biznesu. Studenci powinni 
czuć, że to jest ich uczelnia, że są jej gospodarzami. PWSBiA powinna też 
stwarzać warunki do działalności naukowej, społecznej, samorządowej, 
kulturalnej, sportowej, turystycznej. By nasza uczelnia taką właśnie była, 
rektor – o czym pisałem w poprzednim rozdziale, jeszcze przed inaugu-
racją pierwszego roku akademickiego zatrudnił zespół pedagogów i psy-
chologów, który w 1992 roku otrzymał formalną nazwę – Studenckiego 
Ośrodka Konsultacyjnego (SOK). Do 2002 roku działał on – nie waham 
się użyć tego słowa – pod wspaniałym kierownictwem prorektor ds. stu-
denckich Barbary Ochońskiej. Nie brakowało jej inwencji, pomysłów, za-
wsze miała czas dla swych podopiecznych, którzy prawie każdą przerwę  
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w zajęciach wykorzystywali do odwiedzenia pracowników SOK-u, in-
formowali B. Ochońską o swoich propozycjach kolejnych imprez, któ-
re spodobają się ich kolegom. Pedagodzy i psychologowie działający  
w Ośrodku organizowali indywidualne i grupowe spotkania ze studen-
tami, starali się poznać ich zainteresowania i problemy, zwłaszcza in-
tensywnie pracowano ze studentami pierwszego roku, dbając by szybko 
zaadaptowali się w nowym środowisku. Okresowo przeprowadzono son-
daże, dzięki którym pracownicy SOK pogłębiali swoją znajomość sytuacji 
życiowej poszczególnych studentów, co sprawiało, że mogli działać sku-
teczniej. Student mógł się zwrócić do Ośrodka na przykład z prośbą o po-
moc w znalezieniu mieszkania, ze swymi problemami osobistymi, czy też  
z prośbą o interwencję u wykładowcy, który zbyt mało czasu przeznacza 
na konsultacje. W pierwszych latach istnienia uczelni większość studen-
tów uczyła się na studiach stacjonarnych, co sprzyjało ich aktywności. 
 W PWSBiA powstały pierwsze w polskich uczelniach niepublicz-
nych koła organizacji studenckich. Od 1993 r. działał Komitet Lokalny 
największej na świecie organizacji studenckiej AISEC (międzynarodowa 
organizacja studentów nauk ekonomicznych). Jej celem było pogłębianie 
wiedzy ekonomicznej, zdobywanie przez studentów praktycznych do-
świadczeń w biznesie. AISEC organizował spotkania szkoleniowe, semina-
ria międzynarodowe oraz współpracę z firmami i instytucjami, zwłaszcza 
w przeprowadzaniu praktyk. Uczelniany Komitet AISEC w PWSBiA był 
bardzo aktywny. Po niespełna trzech miesiącach działalności otrzymali-
śmy mandat na zorganizowanie ogólnopolskiego Seminarium Exchange 
and Marketing Meeting, które odbyło się w 1994 roku w Jachrance k. War-
szawy. Uczestniczyło w nim ponad 150 studentów ze szkół ekonomicznych 
z całej Polski. Pozytywne oceny przebiegu tego przedsięwzięcia spowodo-
wały, że nasi studenci brali udział w organizowaniu w 1996 roku w Warsza-
wie i Mikołajkach Kongresu Światowego AISEC, z uczestnikami którego 
spotkał się Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W 1998 roku Komitet 
lokalny AISEC naszej uczelni był organizatorem czterodniowego walne-
go zgromadzenia członków AISEC. Około 240 delegatów ze wszystkich 
Komitetów lokalnych planowało podczas zgromadzenia następne trzy lata 
działalności organizacji i wybierało jej władze. Uczelniany Komitet AISEC 
przez kilka lat organizował też Targi Pracy w Pałacu Kultury i Nauki,  
w których uczestniczyło ponad 60 dużych firm, znanych na polskim rynku 
pracy. Studenci mogli podczas targów uzupełniać wiedzę zdobytą w uczel-
ni i mieć kontakt z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw. Wspólnie z Ko-
mitetem AISEC w Szkole Głównej Handlowej zorganizowaliśmy w 2000 
roku i kilku latach następnych tzw. „Dni Kariery”. Co roku od 70 do 90 
firm przedstawiało oferty zatrudnienia dla studentów. Podczas tej imprezy 
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odbywały się seminaria dotyczące rynku pracy, szkolenia przygotowujące 
studentów do rozmów kwalifikacyjnych, pisania listów motywacyjnych. 
Sponsorami „Dni Karier” byłi m.in. Bank Handlowy i dziennik „Rzeczpo-
spolita”. Dzięki AISEC w roku 2000 studenci PWSBiA wyjeżdżali na prak-
tyki do Niemiec (pracowali m.in. przy organizacji polskiego pawilonu na 
wystawie światowej Expo-2000 w Hanowerze), Szwecji, Danii i na Cypr. 
Uczestniczyli także w ogólnopolskim konkursie „Grasz o staż”, w którym  
w roku 2005 studentka PWSBiA P. Włodarska została wyróżniona.
 PWSBiA jest pierwszą w Polsce szkołą niepubliczną, która  
(w 1992 roku) założyła Koło AZS. Tadeusz Koźluk znający amerykań-
skie uniwersytety, z których rekrutowała się większość olimpijczyków 
tego kraju, przywiązywał dużą wagę do rozwoju sportu akademickiego. 
Wprawdzie nie wychowaliśmy w hali na ulicy Bobrowieckiej żadnego pol-
skiego olimpijczyka, ale zajęcia sportowe cieszyły się zainteresowaniem 
znacznej liczby studentów. Nasza hala sportowa i siłownia tętniły życiem 
przez 7 dni w tygodniu. W różnych miejscach Warszawy wynajmowali-
śmy także basen (na ulicy Inflanckiej), korty tenisowe (w Parku Skary-
szewskim) i boiska, gdyż nasi sportowcy mieli ambicje dobrego przygo-
towania się do udziału w „Varsowiadach”. Organizowane przez Zarząd 
Główny AZS „Varsowiady” sprzyjały integracji społeczności akademic-
kiej, były organizowane na terenie Akademii Wychowania Fizycznego 
i rozpoczynały się składaniem kwiatów przez reprezentantów wszyst-
kich warszawskich uczelni pod pomnikiem J. Piłsudskiego, patrona AWF.  
W tych rozgrywkach sportowych dla studentów I roku warszawskich 
uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, organizowanych  
w maju każdego roku, uczestniczyliśmy od 1993 roku i osiągaliśmy licz-
ne sukcesy. Na przykład w roku 1994 sensacją było zwycięstwo naszych 
piłkarzy (trenował ich Piotr Maranda, będący także trenerem w Polskim 
Związku Piłki Nożnej) i drużynowe zwycięstwo w pływaniu (pływaczki 
i pływaków przygotowywał trener dr Marek Bednarski). W 1996 roku  
II miejsce zajęli pływacy: Sebastian Fronc na 50 metrów stylem klasycznym 
i Krzysztof Rudnicki na 200 metrów stylem dowolnym, IV miejsce zajęli 
koszykarze. Rok później zajęliśmy III miejsce w piłce nożnej, a siatkarki 
były czwarte. W 1999 roku nasi piłkarze zajęli VII miejsce, a koszykarze 
i siatkarze znaleźli się w środku stawki. Studenci dopingowali szczególnie 
swoich rektorów startujących w tzw. trójboju rektorskim (rzuty do kosza, 
strzały na bramkę, rzuty lotką do tarczy). PWSBiA najczęściej reprezen-
towała B. Ochońska (spisywała się bardzo dobrze, gdyż mimo że wśród 
startujących była jedyną kobietą zajmowała 4-8 miejsce). Startował tak-
że prorektor prof. J. Kisielnicki, ale najlepszy wyniki uzyskałem ja w 2003 
roku (trzecie miejsce).Nasze osiągnięcia sportowe należy skonfrontować 
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z informacją o tym, że w tych zawodach startowali też studenci najwięk-
szych stołecznych uczelni – Uniwersytetu, Politechniki, Szkoły Głównej 
Handlowej. Świadectwem pozytywnej oceny sportowców z PWSBiA było 
przyznanie w 1997 roku przez Zarząd Główny AZS naszej uczelni w uzna-
niu jej zasług dla rozwoju sportu akademickiego funduszy na wyposażenie 
siłowni.
 Startowaliśmy nie tylko w „Uniwersjadach”. Np. sekcja pływac-
ka PWSBiA osiągała sukcesy w Mistrzostwach Polski AZS w pływaniu.  
W 1994 r. K. Jastrzębski zajął I miejsce w wyścigach na 50 m stylem grzbie-
towym oraz 50 m stylem motylkowym, a W. Sierosławski był drugi na 100 m 
stylem zmiennym. W 1996 r. nasi pływacy zajęci III miejsce drużynowo  
w mistrzostwach Warszawy AZS, za Uniwersytetem Warszawskim i Po-
litechniką. W mistrzostwach AZS w tenisie startowało z naszej uczelni 
– jedynej z niepublicznych szkół wyższych – sześciu studentów, a P. So-
kołowski został wicemistrzem Warszawy. W uczelni działała także sekcja 
narciarska, a zawodnicy trenowali na obozach, m.in. w Tatrach Słowac-
kich i Alpach. Na mistrzostwach Warszawy studentów w Zakopanem zajęli  
w roku 1995 drugie miejsce, po AWF.
 Byliśmy także organizatorem imprez sportowych w których 
uczestniczyli sportowcy z innych uczelni. Przykładem – zorganizowa-
nie w 1999 r. przez PWSBiA I Mistrzostw Polski Uczelni Niepublicznych  
w tenisie stołowym. Bardzo dużą imprezę (ok. 150 uczestników z 60 uczel-
ni), trudną pod względem logistycznym (impreza trwała trzy dni, zapew-
niono uczestnikom także program kulturalny) udało się zorganizować 
siłami wolontariuszy – studentów, pod kierunkiem kapitana naszej dru-
żyny M. Molewskiego. Wprawdzie zajęliśmy drużynowo V miejsce, ale 
pod względem organizacyjnym zasłużyliśmy na liczne pochwały ze strony 
uczestników mistrzostw. Rok później PWSBiA, na prośbę Polsko-Chiń-
skiej Izby Gospodarczej, zorganizowała z okazji 50-lecia nawiązania sto-
sunków pomiędzy Polską a Chinami turniej tenisa stołowego z udziałem 
korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie. Ostatni między-
uczelniany turniej w tej dyscyplinie sportu zorganizowaliśmy w 2009 roku. 
Imprezy te miały duży oddźwięk promocyjny. W PWSBiA – w związku  
z jej aktywnością sportową przebywali kolejni Prezesi Zarządu Głównego 
AZS, odbywały się szkolenia dla organizatorów życia sportowego w uczel-
niach niepublicznych i konferencje prezesów Kół AZS z tych uczelni.
 Wielu studentów ćwiczyło w celu polepszenia swej kondycji fi-
zycznej, nie mieli oni ambicji startu w zawodach międzyuczelnianych.  
W naszej hali grali w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, ćwiczyli na si-
łowni, uprawiali sporty walki. Często uczestniczyli natomiast w rozgryw-
kach pomiędzy wydziałami czy instytutami. Organizowano także zawody 
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z udziałem pracowników uczelni (częste mecze w siatkówce studenci – 
pracownicy), czy turnieje o puchar rektora dla wykładowców (wyróżniali 
się dr inż. T. Pedrycz i dr inż. E. Fiks).
W drugim dziesięcioleciu działalności uczelni organizowano uroczyście 
inauguracje kolejnego roku sportowego, zawsze z udziałem rektora, ale  
i dziekanów oraz innych osób funkcyjnych. Rektor dziękował studentom 
za aktywność w poprzednim roku akademickim, wręczał dyplomy, drob-
ne upominki, czasami nowe koszulki dla drużyn, a następnie odbywały 
się pokazy sportowe, rozgrywki w piłce nożnej, siatkówce lub koszykówce. 
Oprócz prof. T. Koźluka nagrody wręczali, bardzo wspierający aktywność 
fizyczną studentów, prorektorzy Barbara Ochońska, Andrzej Bolewski oraz 
wieloletni organizator życia sportowego w uczelni Tomasz Rudzki. Ponad 
dwadzieścia lat prowadził on w PWSBiA obowiązkowe zajęcia z wychowa-
nia fizycznego (czynił to także w naszym liceum i gimnazjum), ale także 
trenował siatkarzy i koszykarzy, zatrudniał instruktorów do prowadzenia 
zajęć sportowych z innych dyscyplin sportu, mobilizował kierownictwo 
AZS do aktywności, organizował rozgrywki wewnątrzuczelniane, sędzio-
wał ich uczestnikom. Działalności sportowej w PWSBiA nadawano więc 
dużą rangę. Co ważne, studenci nie tylko uprawiali sport, ale część z nich 
zdobywała umiejętności organizatorskie przygotowując różnego rodzaju 
imprezy (np. prezesi Koła AZS K. Biskup, J. Rozmarynowski, W. Siero-
sławski). Na początku istnienia uczelni, organizowano też wycieczki i raj-
dy turystyczne. Poza zimowymi wyjazdami na narty studenci brali udział  
w wycieczkach autokarowych i zwiedzali Wiedeń, kilkakrotnie Paryż i inne 
miasta Francji. Nasz organizator turystyki Andrzej Korpanty współpraco-
wał z Warszawską Izbą Turystyczną i kilkoma biurami turystycznymi. 
 Studencki Ośrodek Konsultacyjny uznał, że adaptacji studentów 
I roku do warunków ich działalności w uczelni służyć może prowadzo-
ny w miejscowościach wypoczynkowych wrześniowy 10-14 dniowy obóz 
adaptacyjny. Organizowaliśmy więc takie obozy, którymi kierował Antoni 
Rzeźniczak. Brało w nich udział w latach 1994-2000 każdorazowo oko-
ło 50-100 studentów. W ich programie były seminaria prowadzone przez 
dr A. Ciechanowskiego na temat metodyki uczenia się, uczono robienia 
notatek z wykładów, zapoznawano z zasadami pracy umysłowej. Dzie-
kani przedstawiali program kształcenia, zwracali uwagę szczególnie na 
te jego fragmenty, które będą wymagały pogłębionej własnej pracy stu-
dentów. Przedstawiciele samorządu, AISEC i AZS zapoznawali studentów  
z działalnością swoich organizacji i zachęcali pierwszoroczniaków do pra-
cy społecznej na studiach. W trakcie obozu był także czas na wypoczynek, 
wycieczki, zajęcia sportowe i zabawę, co sprzyjało lepszemu poznaniu się 
ich uczestników. Wydaje się, że obozy adaptacyjne nie były organizowane 
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przez inne uczelnie niepubliczne i że była to kolejna nasza, oryginalna ini-
cjatywa programowa.
 Szczególną wagę przywiązywano do działalności samorządowej. 
Już w 1992 roku studenci wybrali pięcioosobowy Zarząd „Klubu Studenc-
kiego”, który szybko przekształcił się w zarząd samorządu studenckiego.  
Nie był on przez wiele lat martwy lub fasadowy, wprost przeciwnie, najczę-
ściej kipiał energią i chęcią działania. Zdobywał sobie autorytet w środowi-
sku studenckim, a wybory do władz samorządu były ważnym wydarzeniem 
w życiu uczelni. Szerokim echem w środkach masowego przekazu, w tym  
w TVP odbiła się zorganizowana w 1998 roku z udziałem około trzystu 
osób, po zabójstwie jednego ze studentów, Ogólnopolska Konferencja Prze-
ciwko Przemocy. Wzięli w niej udział m.in. posłowie na Sejm RP, przedsta-
wiciele administracji państwowej, władz samorządowych, policji, społecz-
nicy oraz przedstawiciele samorządów studenckich z uczelni publicznych 
i niepublicznych z całego kraju. Wystosowali oni apel do władz państwo-
wych o zatrzymanie fali przemocy pojawiającej się coraz częściej w na-
szym społeczeństwie, w którym stwierdzono m.in.: „Dość już czarnych 
marszów przeciwko przemocy, agresji, nienawiści. Dość pustych obietnic 
i czczej gadaniny o złym stanie państwa i braku poczucia bezpieczeństwa 
publicznego. Musimy to zmienić!”. Zorganizowanie tak ważnej narady 
spowodowało, że o naszej uczelni znów było głośno. By do niej dopro-
wadzić zawiązano Porozumienie Samorządów Studenckich Warszawskich 
Uczelni Niepublicznych. Dotyczyło ono współpracy samorządów, koor-
dynacji działań w środowisku studenckim. Porozumieniem kierowała  
K. Żuber, przewodnicząca samorządu studentów PWSBiA.
 Nasi studenci byli czynnymi uczestnikami różnych konferencji, 
szkoleń, lub sami je organizowali. Np. w roku 2001 na ulicy Bobrowieckiej 
organizowaliśmy wspólnie z ruchem obywatelskim „Młodzi dla Polski” 
międzynarodową konferencję pod nazwą „Bezpieczeństwo młodych oby-
wateli w państwach europejskich”. Uczestniczyli w niej młodzi prawnicy,  
w tym 40 z zagranicy, m.in. z Holandii, Irlandii, Niemiec i Wielkiej Bryta-
nii. Dziewięciu studentów PWSBiA uczestniczyło w 1995 roku w między-
narodowym kursie ochrony praw człowieka organizowanym przez Cen-
trum Praw Człowieka w Poznaniu. Czterech działaczy naszego samorządu 
brało czynny udział w organizowanej w tym samym roku w Krakowie 
międzynarodowej konferencji „Systemy edukacji w Europie”. Towarzyszy-
ły jej Targi Studenckie, podczas których nasi uczestnicy prezentowali pro-
gram PWSBiA. Działały w uczelni studenckie koła naukowe, ale bywały 
też okresy, że nie potrafiono zachęcić zdolnych studentów do tego typu 
aktywności. Warto jednak wspomnieć działalność Koła Młodych Eko-
nomistów z lat 1999-2000, które organizowało m.in. dyskusje o książce 
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prof. Z. Madeja „Polski rynek kapitałowy” i seminarium z udziałem prof.  
W. Stankiewicza o ekonomii instytucjonalnej. Dobrze zapamiętali studen-
ci Koła Młodych Administratywistów, spotkanie z przyszłym premierem 
Józefem Oleksym, który opowiadał o pracach w Sejmie nad dostosowa-
niem naszego prawa do prawodawstwa Unii Europejskiej. W latach 2004-
2006 systematycznie pracowało Koło Młodych Dyplomatów organizujące 
wiele spotkań z pracownikami polskich służb zagranicznych. W 2008 roku 
Koło Naukowe Młodych Prawników z inicjatywy dr Joanny Nowińskiej 
zorganizowało szkolenie na temat postępowania cywilnego i postępowa-
nia karnego w USA, które prowadził prof. E. Andres z Międzynarodowego 
Centrum Prawników Seniorów.
 Samorząd prowadził też działalność na rzecz upowszechnia-
nia kultury. Studenci urządzili w autentycznym schronie przeciwatomo-
wym istniejącym na terenie kampusu swój klub „Bunkier”, którego pro-
gram działania wypracowywali sami studenci (późniejsza nazwa klubu to  
„Hi-ha-ho”). Organizowano w nim towarzyskie spotkania klubowe, imie-
niny, urodziny, ale także spotkania z ciekawymi ludźmi, pracodawcami, 
ludźmi biznesu, specjalistami od mody, sztuki i makijażu.  M.in. uczelnię 
odwiedzili pisarz Wojciech Żukrowski, aktor Wojciech Siemion, znany 
dziennikarz i korespondent w wielu krajach Zygmunt Broniarek, dzien-
nikarz „Polityki” Daniel Passent. Uczelnia proponowała także studentom 
udział w spektaklach teatrów warszawskich, cieszących się dużą popu-
larnością, na które indywidualnie trudno było kupić bilety, jak „Metro”  
w Teatrze Dramatycznym, czy „Skrzypek na dachu” w Teatrze Wielkim.
 W naszej uczelni odbywał się wernisaż malarski mieszkające-
go w Polsce rosyjskiego malarza Witalija Szyszkina, który jest autorem 
portretu Tadeusza Koźluka znajdującego się obecnie w Sali Senackiej.  
Organizowano spotkania z dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury 
(rok 1996), a w latach późniejszych z przedstawicielami Instytutów Kul-
tury kilku innych państw. Studenci PWSBiA w 2000 roku zaprosili uczą-
cych się w Warszawie studentów z Angoli, Nigerii i Republiki Południowej 
Afryki i zorganizowali „Wieczór z Afryką”. Nasi goście i przedstawiciele 
ambasad tych państw zapoznawali studentów z kulturą swych krajów,  
a spotkanie zakończono degustacją typowych afrykańskich potraw.  
W 2001 roku samorząd przygotował, z podobnym programem, Dzień Kul-
tury Indyjskiej wzbogacony o spotkanie z podróżnikiem i filmy o Indiach. 
Przy dużej pomocy prorektora Bogusława Treli i Ambasady Japonii w 2010 
roku zorganizowano Dni Kultury Japońskiej. W roku 2001 z okazji Roku 
Norwidowskiego odbyło się spotkanie prowadzone przez dr hab. E. Le-
wandowską-Tarasiuk i prof. M. Dobrosielskiego na temat „Aktualne myśli 
C. Norwida”. I co bardzo ważne, w naszej uczelni przez kilka lat działały 
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radio studenckie, zespół muzyczny i kabaret. W 2001 roku zorganizowano 
Festiwal Twórczości Studenckiej, podczas którego odkryto wśród naszych 
studentów talenty muzyczne, malarskie, kabaretowe. Ci z nich, którzy mie-
li talenty dziennikarskie współpracowali z naszym miesięcznikiem „Punkt 
Widzenia”.
 Studenci zawsze lubili się bawić. Nauka, oczywiście była ważna, 
ale starano się także, aby uczelnia stwarzała możliwość beztroskiej zabawy, 
spotykania się studentów na gruncie towarzyskim, relaksu po okresie na-
uki, a zwłaszcza egzaminach. W 1994 roku najstarsi nasi studenci uznali,  
że tradycja tzw. bali połowinkowych odbywanych w połowie studiów, 
powinna być przyjęta przez PWSBiA. Tak o tym pisano w numerze 21 
„Punktu Widzenia”: „Bal połowinkowy jest tradycyjną zabawą na każdej 
szanującej się uczelni. Dlaczego więc i my nie mielibyśmy zorganizować 
balu połowinkowego? Grunt to krzewienie tradycji. Z takiego założenia 
wyszło kilku zapaleńców, którym – co się chwali – nie odechciało się jesz-
cze chcieć i działać. Postanowili więc bezinteresownie poświęcić swój czas 
i energię, by przysłużyć się studenckiej braci”. W tym samym roku w klu-
bie Grand Zero odbyły się pierwsze w historii naszej szkoły tzw. otrzę-
siny, nawiązujące  do średniowiecznego zwyczaju przyjmowania nowych 
osób w poczet studentów. Studenci pierwszego roku bawili się do rana,  
a ich impreza została uświetniona występem zespołu „Elektryczne Gitary”.  
W następnych latach, regularnie do 2003 roku organizowano zarówno 
połowinki, jak i otrzęsiny. Na przykład w 1999 roku połowinki były orga-
nizowane w Klubie Tango, a uczestniczyli w nich także pracownicy PWS-
BiA (prodziekan prof. L. Jaczynowski wystąpił jako artysta kabaretowy).  
W 2001 roku miejscem zabawy studentów I roku był jeden z największych 
i najbardziej ekskluzywnych klubów muzycznych stolicy – Labirynt. Kil-
kakrotnie nasi studenci uczestniczyli w Juwenaliach – tradycyjnym święcie 
studenckim, odbywającym się w formie festynów i zabaw na ulicach miast 
uniwersyteckich. W 1998 roku byliśmy uczestnikami kolorowego pocho-
du, który ulicami Warszawy dotarł na piknik na Polach Mokotowskich. 
Poszczególne uczelnie prezentowały swój dorobek. Studenci PWSBiA 
przedstawiali działalność swych organizacji, a także nasze wydawnictwa. 
Oczywiście, uczestniczyli też w zabawie kończącej tą imprezę. W roku 
2000 Samorząd studencki, AISEC i AZS zorganizowały piknik w ogrodach 
uczelni i na terenie amfiteatru. Występował studencki kabaret, do tańca 
grał nasz zespół „Radio-Wenzeł”. Rektor T. Koźluk ufundował dla uczest-
ników zabawy beczkę piwa. Przy grillu toczyły się rozmowy studentów 
z liczną grupą wykładowców uczestniczących w Juwenaliach. Podobnie 
przebiegały Juwenalia w ciągu następnych trzech lat.
 Studenci byli także wrażliwi na sprawy społeczne. Pierwsza, wzru-
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szająca impreza choinkowa sponsorowana przez rektora T. Koźluka dla 
blisko 200 dzieci z domów dziecka, odbyła się w grudniu 1993 roku. Jak pi-
sano w numerze 10 pisma uczelni „Punkt Widzenia”: „Były piękne prezen-
ty, gry i konkursy oraz zabawa w sali gimnastycznej. Domy dziecka otrzy-
mały paczki z odzieżą dla swych wychowanków. Nie zabrakło telewizji  
i dziennikarzy radiowych i prasowych. Szkoła nie zamierzała poprzestać 
na tej akcji. Kontakty z domami dziecka zostaną na stałe wpisane do kalen-
darza naszej uczelni”. I tak się stało. Dla dzieci z domów dziecka samorząd  
w 1995 r. zorganizował na warszawskiej Agrykoli wielką imprezę pod 
hasłem „Studenci – dzieciom”. Mogły one wziąć m.in. udział w licznych 
grach i zabawach sportowych, obserwowały pokaz modeli pływających 
i latających, startowały w licznych konkursach. Imprezę sponsorowało 
15 firm i redakcji współpracujących z uczelnią, a zaangażowanych w jej 
przygotowanie było ponad stu studentów aktywnie działających w samo-
rządzie, AISEC-u i AZS-ie. Samorząd organizował też kolejne spotkania 
świąteczne dla dzieci z domów dziecka. W 1996 roku uczestnicy spotkania 
dla wychowanków czterech placówek, brali udział w różnych konkursach, 
otrzymali prezenty. Spotkania te stały się tradycją. W 1997 roku spotka-
liśmy się po raz pierwszy w nowej siedzibie uczelni na ulicy Bobrowiec-
kiej. Studenci znaleźli dla naszych podopiecznych licznych sponsorów, 
na czele z Coca-Colą i Wedlem. Siedem firm sponsorowało największe 
spotkanie choinkowe w 1998 roku dla dzieci z sześciu domów. Były kon-
kursy śpiewu i tańca, dyskoteka, zabawy sportowe i worek prezentów.  
Do 2000 roku trwał kontakt studentów z kilkoma domami dziecka, którzy 
odwiedzali je, pomagali m.in. ich mieszkańcom w nauce. Przez kilka lat do 
2009 roku samorząd studencki prowadził akcję charytatywną „UNICEF 
na gwiazdkę”. Dochód ze sprzedanych studentom i wykładowcom kart  
i upominków świątecznych był przeznaczony na pomoc dla ubogich dzieci 
z różnych stron świata. W pierwszym okresie działalności uczelni rodzili 
się liderzy studenccy. Należeli do nich m.in. aktywnie pracujący w samo-
rządzie – Klaudia Żuber, Cezary Broda, Jarosław Jurkiewicz (był tysięcz-
nym absolwentem PWSBiA), organizatorzy zajęć sportowych – Wojciech 
Sierosławski, Monika Jamiołkowska, Maciej Molewski, działaczki AISE-u 
– Agnieszka Skorupska, Katarzyna Klembowska. Dwaj nasi absolwenci 
z 1995 roku bardzo aktywni w samorządzie studenckim są dziś znanymi 
menadżerami służby zdrowia. Jacek Czajka był dyrektorem szpitali w kraju 
i we Włoszech (pracę magisterską pisał na temat „Funkcjonowanie rynku 
urządzeń medycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inter-
wencjonizmu państwowego”), a Jacek Rozwadowski jest prezesem zna-
nej warszawskiej dużej spółki medycznej „Enel-Med” (praca magisterska 
„Czynnik ludzki w marketingu usług medycznych”). Tematyka ich prac 
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magisterskich na kierunku ekonomia jest pierwszym śladem zaistnienia 
tematyki medycznej w działalności PWSBiA, która za 23 lata stanie się 
Warszawską Uczelnią Medyczną.
 Prorektor B. Ochońska w pierwszym okresie działalności uczelni 
kierowała nie tylko Studenckim Ośrodkiem Konsultacyjnym, współpra-
cowała z samorządem, inspirowała jego działalność, ale zajmowała się re-
krutacją, czyli pozyskiwaniem studentów do uczelni. W tych wszystkich 
działaniach wspierały ją osoby należące do pierwszej, pionierskiej grupy 
PWSBiA. Przypomnę, że były nimi m.in.: Anna Korpanty, Janina Piecuch, 
Krystyna Mikulska, Teresa Szymborska. Rekrutacja studentów połączona 
z promocją uczelni była zawsze „oczkiem w głowie” T. Koźluka, który od 
lipca nerwowo sprawdzał, ilu studentów przyjęto do uczelni w poprzed-
nich dniach, mając nadzieję że wyniki będą lepsze niż w roku ubiegłym. 
W pierwszych latach działalności PWSBiA wyniki rekrutacji można było 
uznać za zadawalające. Liczne wywiady z rektorem zamieszczane w środ-
kach masowej informacji powodowały zainteresowanie uczelnią kandy-
datów na studia, ale słynęliśmy też ze stosunkowo wysokiego czesnego, 
co ograniczało znacznie liczbę zainteresowanych. Po kilku latach rektor 
zaczął stopniowo obniżać czesne, ale wówczas pojawiła się już w Warsza-
wie konkurencja ze strony kilku uczelni niepublicznych, których marka 
zaczęła się umacniać (np. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa imienia Ryszar-
da Łazarskiego - aktualna nazwa Uczelnia Łazarskiego i Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - aktualna na-
zwa Akademia Leona Koźmińskiego). Po prorektor B. Ochońskiej dzia-
łem rekrutacji kierowała przez kilka lat, z dużą energią, Anna Antosiewicz,  
a później wyróżniali się na tym stanowisku, m.in. Antoni Rzeźniczak, Marta 
Grzelczak, Marcin Lisicki. Początkowo pracownicy działu rekrutacji i nasi 
wykładowcy odwiedzali warszawskie licea, później zdecydowano się także 
na wyjazdy do innych województw. Powoływano kilkuosobowe grupy pra-
cowników (a nawet zatrudniano osoby z zewnątrz uczelni) wyjeżdżających 
na okres tygodnia, a nawet dwóch na spotkania z uczniami. Mimo ciężkiej 
pracy niektórych zespołów wyjazdowych efekty końcowe ich działalności 
nie zadawalały rektora. Wyjazdy były także mało efektywne, ze względu na 
ich koszty (np. benzyny, hoteli). Gdy liczba szkół niepublicznych znacznie 
wzrosła, a większość z nich chciała, by ich przedstawiciele spotykali się 
z maturzystami w szkołach, dyrektorzy liceów przy pomocy administra-
cji oświatowej doprowadzili do prawie całkowitej likwidacji tych praktyk. 
Skarżono się, że wizyty te dezorganizują pracę szkół, że niektóre z nich 
otrzymują w ciągu tygodnia prośby o spotkanie ze strony kilkunastu wyż-
szych uczelni.
 Najbardziej trwałą formą działań rekrutacyjnych były w PWSBiA 
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prowadzone także w innych uczelniach, w tym również publicznych, tzw. 
Dni Otwarte. Ich przebieg na ulicy Bobrowieckiej wyróżniał się – moim 
zdaniem – oryginalnym programem pobytu młodzieży. Dni Otwarte 
były organizowane systematycznie po przeprowadzce uczelni na ulicę 
Bobrowiecką. Uzyskaliśmy wówczas duży atut – własny, duży, dalej roz-
budowywany kampus, jakiego nie miały inne niepubliczne szkoły wyższe.  
W „Punkcie Widzenia” (numer 47 z 1997 roku) zamieszczono wypowiedź 
jednego z przyszłych studentów, który tak ocenił odwiedziny naszej uczel-
ni: „Moje wrażenia z Dni Otwartych w PWSBiA są niezwykle pozytyw-
ne. Wygląd szkoły, wyposażenie sal oraz wspaniała atmosfera wzbudziły 
mój podziw”. Nie była to wypowiedź odosobniona. Najczęściej na Dzień 
Otwarty zapraszaliśmy uczniów całych klas maturalnych ze szkół war-
szawskich i okolic stolicy. Informowaliśmy także inne szkoły stołecznie  
o organizowanym spotkaniu, licząc na to, że znajdą się zainteresowani ma-
turzyści, którzy nas odwiedzą. Ważny był początek spotkania, które roz-
poczynano od zwiedzenia uczelni. Pokazywano m.in. najnowocześniejsze 
norweskie laboratorium Tandberg do nauki języków obcych, sale kompu-
terowe, biblioteki, halę sportową. Z kandydatami na studentów spotykał 
się rektor lub inny członek kierownictwa uczelni. Gdy liczba kierunków 
studiów się zwiększyła do czterech, spotykano się w grupach tematycznych 
z dziekanami poszczególnych wydziałów. Szczególnym zainteresowaniem 
naszych gości cieszyły się spotkania z naszymi absolwentami, zapraszali-
śmy ich na Dni Otwarte, by opowiedzieli o swoich pierwszych doświad-
czeniach zawodowych i ocenili jak uczelnia przygotowała ich do pracy. 
Opiekunami zwiedzających uczelnię byli nasi studenci, których informa-
cje były dla maturzystów szczególnie cenne. Interesowała ich także makie-
ta ukazująca jakie są dalsze plany rozwoju PWSBiA. Podczas Dni Otwar-
tych można było również obejrzeć film o uczelni, wziąć udział w konkursie  
z nagrodami dotyczącym wiedzy o PWSBiA. Towarzyszący młodzieży ro-
dzice podczas jednego ze spotkań z kandydatami na studia z dużym za-
interesowaniem wysłuchali wykładu prof. J. Mujżela o problemach pol-
skiej gospodarki. Nasi goście opuszczali uczelnię z materiałami na temat 
uczelni, gazetą „Punkt Widzenia” i gadżetami. Szczególną inicjatywą w za-
kresie organizacji Dni Otwartych i wzbogacaniu ich programu wyróżniał  
w się w latach 2004-2010 prorektor ds. dydaktyki i wychowania dr Andrzej 
Bolewski. Ich efektywność była jednak ograniczona. Jeśli odwiedzały nas 
całe klasy, to można było założyć, że większość uczniów wiedziała, że nie 
podejmie nauki w PWSBiA, gdyż ich zainteresowania były inne niż pro-
gram naszej uczelni, lub nie stać ich było na opłatę czesnego. Nie zawsze 
udawało się, zwłaszcza wówczas gdy nie korzystano masowo z internetu, 
dotrzeć z informacją o uczelni do tych, którzy potencjalnie mogliby podjąć 
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u nas studia. Gdy po 2000 roku systematycznie zaczęto organizować targi 
promujące szkoły wyższe staraliśmy się brać w nich udział, reklamowali-
śmy uczelnię także w prasie. Od 1998 roku przez kilka lat uczestniczyliśmy 
w organizowanych przez Biuro Poselskie posłanki E. Radziszewskiej Tar-
gach Edukacyjnych w Radomsku. Po 2010 roku dominowała już promocja 
uczelni w internecie, mediach społecznościowych, radio, w tramwajach, 
autobusach i w metrze.
 Gdy liczba studentów w PWSBiA zbliżała się do trzech tysięcy 
samorząd wystąpił do rektora z prośbą o rozważenie propozycji budowy 
domu akademickiego. Ponieważ około 20% naszych studentów pochodzi-
ła spoza stolicy i wynajmowali oni mieszkania, wniosek samorządu został 
zaaprobowany i we wrześniu 1999 roku otwarto, wybudowany w szybkim 
tempie dom akademicki. Sto dziesięć dwuosobowych pokoi szybko się za-
pełniło. W niektórych z nich zamieszkali także studenci z innych uczelni. 
Warunki mieszkaniowe były dobre, znacznie przewyższały te, które były 
normą w akademikach uczelni publicznych. Każdy pokój miał łazienkę 
z prysznicem, komputerem podłączonym do sieci. Mieszkańcy z trudem 
przyzwyczajali się do wymogu powrotu do domu przed godziną 22, czy 
noszenia identyfikatorów. Wprowadził je rektor w 1995 roku w trosce  
o to, by nie przeniknęły na teren uczelni osoby niepożądane, zwłaszcza zło-
dzieje, czy handlarze narkotyków. Większość studentów unikała identyfi-
katorów jak przysłowiowy „diabeł święconej wody”. Wojna między nimi 
a ochroną naszego obiektu, administracją uczelni trwała i po kilku latach 
rektor zrezygnował z obowiązku noszenia identyfikatorów przez studen-
tów, nauczycieli akademickich i innych pracowników. Samorząd dbał o to, 
by Sala Klubowa w akademiku, ale i Klub Studencki służyły mieszkańcom 
domu, by mogli spędzać w nim czas wolny. W Sali Klubowej mieszkańcy 
akademika razem oglądali telewizję, organizowali spotkania integracyjne, 
a w okresie egzaminacyjnym wykorzystywano ją jako dodatkową czytel-
nię. Odbywały się w niej liczne imprezy, z których szczególnie zapamięta-
no wybory Miss Akademika w latach 2004-2005. Warto wspomnieć, że na 
Bobrowieckiej zawsze studiowały najpiękniejsze młode kobiety. W 1997 
roku w konkursie „Miss Warszawy” studentka II roku Wydziału Busines-
su i Administracji Gospodarczej Monika Wiadrowska zajęła drugie miej-
sce. W konkursie tym także drugie miejsce w roku 2000 zajęła studentka 
PWSBiA Dorota Pitoń, która brała również udział w finale ogólnopolskie-
go konkursu „Miss Polonia”. W miarę czasu, gdy zmniejszała się znacznie 
liczba studentów PWSBiA, w domu akademickim pojawiało się coraz wię-
cej wolnych miejsc, aż w roku 2009 został on zlikwidowany.
 Rektor T. Koźluk przywiązywał dużą wagę do tworzenia trady-
cji uczelnianej. Pierwsi w szkolnictwie prywatnym wprowadzaliśmy togi 
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i birety dla członków Senatu oraz studentów, w których występowali oni 
podczas inauguracji kolejnych lat akademickich oraz w czasie uroczysto-
ści zakończenia określonego roku akademickiego. Inauguracje były orga-
nizowane w różnych miejscach – pierwsza w klubie Garnizonowym na  
ul. Madalińskiego, następne przez kilka lat w dostojnych progach Filhar-
monii Narodowej. Studenci I roku dumni z powodu miejsca inauguracji, 
uczestniczyli w niej często w towarzystwie osób im najbliższych. Na zdję-
ciach z tego okresu widać, że duża sala filharmonii była pełna, a nawet 
niektóre osoby stały na balkonie. Następne inauguracje organizowano na 
ulicy Bobrowieckiej, w naszej też dużej Sali Kongresowej (pierwszą z nich 
w roku 2001, gdy sala była jeszcze nie w pełni oddana do użytku), w amfi-
teatrze (zbudowanym w 2001 roku, wyremontowanym w 2021 roku), a po 
zmniejszeniu liczby studentów, w różnych mniejszych salach. Chcieliśmy  
by ukształtowała się tradycja stałych punktów uroczystości inauguracyj-
nych – procesja Senatu, hymn państwowy, wystąpienie rektora, ślubowa-
nie studentów pierwszego roku studiów, wysłuchanie podniosłej pieśni 
Gaude Mater Polonia i na koniec – pieśń studencka Gaudeamus Igitur  
(w roku 1992/93 w Filharmonii Narodowej odśpiewał ją chór Uniwersyte-
tu Warszawskiego). Nieodzownym  elementem szkolnych uroczystości był 
sztandar PWSBiA (służy on uczelni i obecnie), który wraz z insygniami 
rektorskimi i łańcuchami dla członków Senatu ufundowali uczelni w roku 
1993 rodzice naszych studentów działający w „Klubie Rodziców” i anga-
żujący się we współpracę ze szkołą, zwłaszcza w zakresie praktyk i zatrud-
niania absolwentów. Podczas inauguracji roku akademickiego 1993/94 
w Filharmonii Narodowej Przewodniczący Klubu, popularny wówczas 
pieśniarz Adam Zwierz przekazał sztandar rektorowi T. Koźlukowi, a on 
z kolei, pocztowi złożonemu ze studentów. Jak wynika z przeprowadzo-
nych w 1991 r. badań ankietowych rodzice naszych pierwszych studen-
tów często mieli wyższe wykształcenie, uprawiali wolne zawody (lekarze, 
prawnicy). Ci z nich, którzy byli przedsiębiorcami chcieli przekazać swe 
firmy dobrze wykształconym dzieciom. Dlatego też rodzice byli bardzo za-
interesowani jakością kształcenia w PWSBiA. Tadeusz Koźluk często się  
z nimi spotykał, informował o planach uczelni. Kontrowersje w środowi-
sku studenckim i wśród wykładowców budziły spotkania z rodzicami pod-
czas których rektor informował o wynikach ich dorosłych dzieci w nauce, 
co przypominało typową wywiadówkę ze szkoły średniej. W tych kontak-
tach uczelnia-rodzice studentów przeważały, moim zdaniem jednak plusy. 
Rodzice w pierwszym okresie działania PWSBiA byli żywo zainteresowa-
ni programem pierwszej w Polsce prywatnej uczelni, chcieli wiedzieć, czy 
dobrze ulokowali pieniądze wydawane na kształcenie ich dzieci. Okazało 
się, iż mogą oni bardzo też pomóc szkole. Sądzę, że współpracę rodziców 
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studentów z uczelnią powinno się zaliczyć do oryginalnych przedsięwzięć 
organizacyjnych, które były dorobkiem PWSBiA.
 Założyciel PWSBiA przywiązywał także dużą wagę do organi-
zowania spotkań towarzyskich zarówno dla wykładowców, jak i studen-
tów, służących integracji całej społeczności akademickiej. Zwłaszcza 
uroczyście obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia. W uczelni już na 
początku grudnia pojawiały się choinki, świąteczna iluminacja była też 
na kampusie. Przez wiele lat - dopóki zdrowa była żona rektora – Bar-
bara, Tadeusz Koźluk spotykał się z wszystkimi pracownikami uczel-
ni. Podczas spotkania przy choince rektor – co chyba wyróżniało naszą 
uczelnię – nie ograniczał się do zdawkowych życzeń, ale przedstawiał po-
słanie wigilijno-noworoczne, które najczęściej odczytywał dyrektor jego 
gabinetu. W posłaniu były zawsze szersze odniesienia dotyczące polityki 
globalnej, trendów w polityce światowej i refleksje rektora związane z tymi 
problemami. Oto fragmenty takich wystąpień: „Zbliżający się rok 2000 
powoduje, że publicyści, politycy, uczeni dokonują podsumowania całe-
go XX wieku. Był to z jednej strony wiek wielkiego postępu technicznego 
i cywilizacyjnego, ale z drugiej – wyniszczających ludzkość wojen, głodu 
dotykających wiele milionów ludzi” (posłanie wigilijne 1999 rok), „ Za kil-
ka dni wejdziemy w nowe tysiąclecie i w nowy wiek… Czy świat znajdzie 
receptę pozwalającą zbudować nowy ład polityczny i ekonomiczny, czy 
możemy mieć szanse na stulecie pokoju? Mimo licznych zagrożeń ludzkość 
kieruje swą energię w stronę rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowe-
go. Można liczyć, że za sprawą rozwoju biologii, medycyny, informatyki,  
a przy wsparciu ze strony prawa, ekonomii i zarządzania, nadchodzące stu-
lecie będzie wiekiem nauki służącej dobru, szczęściu i powodzeniu człowie-
ka” (posłanie z 2000 roku). Po takich futurystycznych, filozoficznych roz-
ważaniach rektor przechodził do oceny danego roku w działalności uczelni 
i najważniejszych zadań, które czekają załogę PWSBiA w roku, który nad-
chodzi. Podczas spotkania wigilijnego rektor ogłaszał kto z pracowników 
w minionym roku wyróżnił się szczególnym zaangażowaniem w realizacji 
zadań zawodowych i zyskał tytuł „człowieka roku”. Bywały lata, że wyróż-
niona była jedna osoba (np. w 2002 r. – Jerzy Łabuz), ale też lista nagrodzo-
nych (tytuł wiązał się z nagrodą pieniężną) bywała dłuższa (np. w 1999 r. 
– J. Wawrzyniak, J. Dzido, K. Mikulska, Z. Zasowski). Tytuł „człowieka 
roku” przestał być przyznawany wówczas, gdy znacznie zmniejszyła się 
liczba studentów w uczelni. Chwilą szczególnie oczekiwaną było wręcze-
nie wszystkim uczestnikom spotkania wigilijnego prezentów – słodyczy  
i bardzo dobrej nalewki w butelce z nalepką informującą, że jest to nalewka 
rektorska. Przygotowaniem często ponad dwustu toreb z prezentami zaj-
mowała się żona rektora, jego kierowca, pracownicy sekretariatu. Pamię-
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tam, jak duże było rozczarowanie naszej załogi, gdy pewnego już kryzyso-
wego roku, nie było po raz pierwszy tego miłego spotkania wpływającego 
na integrację pracowników. Był taki okres (1999-2014), kiedy rektor spo-
tykał się także odrębnie z kadrą kierowniczą na uroczystej kolacji wigilij-
nej. Czasami towarzyszyli nam nasi najbliżsi – żony, mężowie. Słuchaliśmy 
kolęd, opowiadaliśmy anegdoty, a wystąpienia rektora były najczęściej bar-
dzo serdeczne. T. Koźluk miał również odrębne spotkania ze studentami. 
Otrzymywali oni wówczas dyplomy za osiągnięcia w nauce, działalność 
społeczną, w sporcie. Występowały zespoły muzyczne, śpiewała nasza ab-
solwentka Anna Nosidlak. Rozmawiano o planowanych na przyszły rok 
przedsięwzięciach organizacji studenckich. Pojawiał się w PWSBiA także 
Mikołaj, pierwszy raz na spotkaniu wigilijnym 1992 roku (prezenty roz-
dawał piszący te słowa). Szczególnie zapamiętano w 2004 roku niespo-
dziankę jaką zgotował studentom prorektor prof. Marian Kowalewski, 
który w tamtych latach organizował cieszące się dużym zainteresowaniem 
studentów spotkania z tzw. VIP-ami – politykami, osobami powszechnie 
znanymi. Prorektor ogłosił, że kolejne spotkanie odbędzie się 5 grudnia 
w naszej dużej Sali Kongresowej, gdyż spodziewa się na nim dużej liczby 
studentów, ale kogo będziemy gościć nie może powiedzieć, gdyż będzie to 
dla wszystkich niespodzianka. Wśród studentów rozpoczęły się dyskusje, 
kto może być tym gościem. Ponieważ bywali już u nas ministrowie spraw 
zagranicznych, wicepremierzy przeważały opinie, że przyjdzie do nas pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski, a może jakiś bardzo znany aktor? Kto 
będzie tym gościem, wiedzieli tylko autor pomysłu i ja. Jakie było zdziwie-
nie, gdy na salę zapełnioną studentami i wykładowcami wszedłem w stro-
ju Mikołaja w towarzystwie M. Kowalewskiego, który przedstawił mnie 
jako gościa uczelni. Do tradycji przeszły też organizowane przez rektora 
na naszym kampusie do 2016 roku otwarte spotkania Senatu na zakończe-
nie roku akademickiego. Po części merytorycznej nauczyciele akademiccy 
spotykali się z rektorem, który sponsorował grilla i beczkę piwa. Spotykali-
śmy się najczęściej w ogrodach rektorskich, ale kilkukrotnie ulewny deszcz 
powodował, że musieliśmy szybko zmieniać miejsce pobytu.
 Rektor T. Koźluk bardzo dbał o kontakt z absolwentami swojej 
uczelni. Sądził,  że wzorem uczelni amerykańskich, ta więź absolwentów 
będzie także w naszej uczelni bardzo ścisła. Początki były dobre. Pierwsi 
absolwenci, którzy kończyli studia jeszcze na ulicy Wołoskiej, chętnie od-
wiedzali ulicę Bobrowiecką żałując, że nie mogli studiować w tak dobrych 
warunkach. Uczestniczyli w Dniach Otwartych, spotykali się z kandydata-
mi na studia, chwalili program kształcenia, który dobrze przygotował ich 
do pracy zawodowej. Założono Klub Absolwenta, którego przedstawiciele 
spotykali się ze studentami pierwszego roku na obozach adaptacyjnych. 
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Rektor dbał, by zapraszać studentów do udziału w organizowanych przez 
uczelnię konferencjach naukowych i seminariach, by przedstawiciele Klu-
bu Absolwentów uczestniczyli w uroczystych inauguracjach kolejnych lat 
akademickich. Studencki Ośrodek Konsultacyjny, a szczególnie prorektor 
B. Ochońska wraz z grupą studentów utrzymujących kontakt z uczelnią 
zorganizowali w 2001 roku pierwszy w historii uczelni Zjazd Absolwen-
tów. Uczelnia miała już wówczas 1600 absolwentów, zbliżaliśmy się do 
3000 studentów, zatrudnialiśmy około 180 nauczycieli akademickich,  
z tego 55 na stanowisku profesora. Byliśmy u szczytu rozwoju uczelni,  
w której działało wówczas 26 katedr. Podczas zjazdu rektor przypomniał hi-
storię uczelni, wymienił sukcesy pierwszego dziesięciolecia w jej dziejach, 
wyraził zadowolenie z sukcesów zawodowych wychowanków i zaapelował 
o utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów PWSBiA, które mimo licznych 
spotkań nie powstało. Absolwenci przy grillu i piwie rozmawiali ze swy-
mi promotorami, ale głównym punktem Zjazdu było nadanie studentom 
przez rektora Karty Praw i Przywilejów gwarantującej naszym wychowan-
kom szereg ulg w korzystaniu z infrastruktury uczelni – hotelu, hali spor-
towej, opłat za studia podyplomowe, niższego czesnego w przypadku, gdy 
studia w PWSBiA podejmą ich partnerzy życiowi lub dzieci itp. Kolejny II 
Zjazd (rok 2006) został zapamiętany głównie z powodu licznej obecności 
absolwentów, których przybyło ok. 600 (na zdjęciach widać, że nasz amfi-
teatr jest prawie pełen) i wspaniałego balu zorganizowanego przez absol-
wenta i menadżera Mikołaja Stępnia (nowoczesne oświetlenie, dekoracje  
i muzyka trafiająca w gusta tańczących). Uczestnicy Zjazdu otrzymali oko-
licznościowe wydawnictwo, znaczek Zjazdu Absolwentów, obejrzeli zdję-
cia i filmy ukazujące historię uczelni. Oczywiście było wystąpienie rektora, 
spotkania, rozmowy przy grillu i piwie. Bardzo zaangażowanym organi-
zatorem II Zjazdu był dr A. Bolewski. Mniejsza liczba uczestników brała 
udział w roku 2011 w III Zjeździe, bardzo dobrze przygotowanym przez  
dr Czesława Ochenduszkę, który doprowadził do utworzenia Stowarzy-
szenia Absolwentów „Bobrowiecka”, niestety, nie podjęło ono działalności.
 Podsumowując działalność organizacyjną i samorządową studen-
tów w naszej uczelni należy ocenić, że była ona bardzo aktywna, a w wielu 
dziedzinach twórcza i oryginalna. W pierwszych latach istnienia PWSBiA 
działalność studencka miała bardzo duże wsparcie ze strony prorektor  
B. Ochońskiej. Tą opiekę nad aktywnością studencką starał się kontynu-
ować i wzbogacać kolejny prorektor ds. studenckich, którym był do roku 
2010 A. Bolewski. O przyczynach osłabienia działalności studentów i ich 
organizacji w ostatnim dziesięcioleciu, wspominam w kolejnych rozdzia-
łach niniejszego opracowania.
 Na terenie kampusu przy ulicy Bobrowieckiej miały swoje sie-
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dziby bardzo blisko związane z naszą uczelnią: założone przez nią liceum 
ogólnokształcące i ufundowana przez prof. dr Tadeusza Koźluka fundacja. 
W 1994 roku PWSBiA jako pierwsza wyższa uczelnia w Polsce założyła 
niepubliczne liceum ogólnokształcące. Dopiero dwa lata później swoje li-
cea powołały Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Warszawski. Nasze  
liceum nosiło imię Hipolita Wawelberga, filantropa i działacza społecz-
nego, współfundatora powstałej w 1895 r. szkoły technicznej Wawelberga  
i Rotwanda. W stulecie tej szkoły wspólnie ze Stowarzyszeniem Wawelber-
czyków zorganizowaliśmy na ulicy Bobrowieckiej zjazd jej absolwentów,  
w którym uczestniczyło około 300 osób, w tym wnuk mieszkającego  
w Brazylii patrona szkoły. W roku 1999 rozszerzyliśmy swą ofertę eduka-
cyjną otwierając Gimnazjum nr 34. Nasze dwie szkoły nie były zbyt liczne, 
uczyło się w nich w ciągu roku szkolnego średnio od 120 do 160 uczniów. 
Pragnieniem rektora było, by absolwenci liceum kontynuowali kształcenie 
w naszej uczelni. W praktyce było jednak inaczej i tylko niewielu z nich sta-
ło się studentami, a następnie absolwentami PWSBiA. Większość uczniów 
podejmowała studia na kierunkach nieprowadzonych przez naszą uczel-
nię, inni znajdowali miejsce w wyższych uczelniach publicznych. Liceum 
i gimnazjum były szkołami dobrze zorganizowanymi, uczniowie chwalili 
panującą w nich atmosferę, warunki kształcenia (małe klasy, pracownie 
komputerowe). Pracowali w nich wykwalifikowani, doświadczeni nauczy-
ciele osiągający dobre wyniki nauczania. W zasadzie, wszyscy uczniowie 
uzyskiwali promocję do następnej klasy i zdawali egzamin dojrzałości,  
a prawie wszyscy absolwenci wstępowali na wyższe uczelnie. Wśród ab-
solwentów liceum był m.in. popularny wśród młodzieży prezenter tele-
wizji TVN Filip Chajzer. Rozwijano zainteresowania uczniów – sportem 
(rozgrywki międzyszkolne w piłce nożnej i siatkówce) i teatrem. W 2004 
roku na uroczystości z okazji X-lecia liceum oglądaliśmy występ szkol-
nego teatru. Od uczniów wymagano punktualności i dyscypliny. Rektor  
T. Koźluk bardzo interesował się działalnością swych szkół, był corocznym 
gościem na inauguracji i zakończeniu roku szkolnego, spotykał się z radą 
pedagogiczną.
 Pierwszym dyrektorem liceum był nauczyciel matematyki, znany 
instruktor harcerski Wojciech Dąbrowski. Od 1995 do 2012 roku kierowa-
ła nim, a później i gimnazjum Martyna Zofia Stabrowska, która wniosła 
największy wkład w rozwój tych placówek (była bardzo dobrym nauczy-
cielem języka polskiego, zewnętrznym egzaminatorem maturalnym z tego 
przedmiotu, pracowała poprzednio w Ministerstwie Edukacji Narodowej). 
W latach 2012-2015 szkołami kierowała doświadczona nauczycielka che-
mii Grażyna Chludzińska. 
 W roku 2015 rektor T. Koźluk zaproponował, by nasze liceum za-
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częło się specjalizować w kształceniu młodzieży szczególnie uzdolnionej 
w matematyce, biologii i chemii. Zwróciliśmy się do znanych nauczycieli 
z prośbą o opracowanie rozszerzonego programu nauczania tych przed-
miotów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, organizowaliśmy spotka-
nia z nauczycielami szkół podstawowych, których proszono o upowszech-
nienie informacji o nowym programie kształcenia w naszym gimnazjum 
i liceum i sugerowanie najlepszym uczniom, by kontynuowali naukę na 
ulicy Bobrowieckiej. Rektor rozmawiał z pracownikami ministerstwa  
i kuratorium zapoznając ich z naszą inicjatywą. Pracownicy tych instytucji 
wyrażali zgodę na zmianę programu szkoły, ale uznali, że to, czy przyjdą 
do niej zdolni uczniowie, zależy tylko od nich i ich rodziców. Zanim jesz-
cze rozpoczęliśmy rozmowy z nauczycielami mającymi sukcesy w pracy  
z uczniami zdolnymi, którzy mogliby wzmocnić naszą radę pedagogiczną 
okazało się, że nie ma tylu chętnych uczniów, aby można było utworzyć  
z nich jedną klasę pracującą według ww. programu. Niepowodzenie tego, 
w pewnym sensie eksperymentu, spowodowało decyzję rektora o likwida-
cji liceum i gimnazjum. Był to już czas, znacznego zmniejszania się licz-
by studentów PWSBiA i dlatego dla rektora ważnym byłoby kształcenie 
szczególnie uzdolnionej młodzieży na ulicy Bobrowieckiej. Nie wziął jed-
nak pod uwagę czynników niesprzyjających jego inicjatywie, m.in. tego,  
że nasze liceum miało najlepsze wyniki w nauczaniu przedmiotów huma-
nistycznych (bardzo dobre z języka angielskiego), a nie matematyki, che-
mii i biologii, co budziło wątpliwości u rodziców potencjalnych kandy-
datów do szkoły dla dzieci uzdolnionych (mówili „nie macie dotychczas 
sukcesów w nauczaniu tych przedmiotów i żadnego doświadczenia w pra-
cy z uczniami zdolnymi”). Nie sprzyjało realizacji tego zamierzenia także 
to, że rektor przyjął zbyt szybki termin jego realizacji. Był niecierpliwy, 
sądził że można było w kilka miesięcy nie tylko przygotować nauczycieli 
do realizacji nowych programów, ale i wyszukać w szkołach podstawo-
wych najzdolniejszych uczniów, przekonać ich rodziców do tego by dzieci 
rozpoczęły naukę na ulicy Bobrowieckiej (rodzice często mówili, że uzdol-
nione matematycznie dzieci wolą wysłać do liceum im. S. Staszica, które 
ma doświadczenie w tym zakresie, wychowało wielu olimpijczyków i które 
jako państwowe kształci za darmo!). Gdy przedstawiłem te argumenty rek-
tor niecierpliwił się, że zbyt wolno realizujemy jego projekt. Rozumiałem 
rozgoryczenie swego szefa, który widział że PWSBiA ma coraz mniej stu-
dentów i myślał, iż jego propozycja programu dotycząca liceum zmieni 
naszą trudną sytuację. Niestety, nie udało się i obie placówki zaprzestały  
w 2015 roku swej działalności.
 Tadeusz Koźluk był nie tylko Założycielem PWSBiA, ale także  
w roku 1995 Fundatorem Fundacji „Polska – Wiek XXI”, która w roku 
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2012 zmieniła nazwę na Nowe Horyzonty. Jej twórca zakładał bardzo bli-
ską współpracę uczelni i fundacji, a w niektórych okresach łączył funk-
cję jej prezesa ze stanowiskiem rektora PWSBiA. Statut fundacji zawsze 
powierzał najważniejsze strategiczne i kadrowe kompetencje jej Fundato-
rowi. Do 2012 roku wśród statutowych celów fundacji dominowały cele 
związane ze wspomaganiem badań i ekspertyz naukowych wynikających  
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wspieranie działalności 
PWSBiA i stowarzyszenia absolwentów uczelni. Od zbudowania kampusu 
na ulicy Bobrowieckiej fundacja prowadziła działalność gospodarczą ma-
jącą na celu gromadzenie środków finansowych niezbędnych dla realizacji 
postanowień statutu, m.in. wynajmowała pomieszczenia kampusu na or-
ganizowanie w nich szkoleń, konferencji, egzaminów. Klientami fundacji 
były i są nadal urzędy państwowe, w tym ministerstwa oraz duże banki, 
partie polityczne i związki zawodowe (Solidarność i OPZZ organizowały 
w naszej Sali Kongresowej swoje zjazdy z udziałem prezydentów RP Le-
cha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego). Sale na egzaminy wynajmo-
wały publiczne uczelnie, ministerstwa, różne instytucje, jak Krajowa Izba 
Radców Prawnych, Państwowy Instytut Kontroli Wewnętrznej. Fundacja 
prowadzi także hotel i wynajmuje pomieszczenia na terenie kampusu na 
prowadzenie stałej działalności przez szkoły, ośrodki rehabilitacyjne dla 
dzieci i inne instytucje.
 Postanowiłem w niniejszym opracowaniu przekazać podstawo-
we informacje dotyczące fundacji, bo mimo iż stanowi ona odrębny od 
uczelni podmiot prawny, to łączy ją z PWSBiA osoba Fundatora i Zało-
życiela - T. Koźluka, oba podmioty mieściły i mieszczą się na tym samym 
kampusie, a ich działalność często przenikała się ze sobą. Niektórzy pra-
cownicy działali zarówno na rzecz fundacji, jak i uczelni. Podstawą praw-
ną wzajemnego związku tych podmiotów były wielokrotnie zmieniane  
i uzupełniane Porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a fundacją. 
Obie strony zobowiązały się w nich do wzajemnego wspierania się w reali-
zacji celów statutowych oraz udzielania sobie pomocy w podejmowanych 
przedsięwzięciach merytorycznych i organizacyjnych. Fundacja dofinan-
sowywała m.in. koszty wybranych badań naukowych, konferencji, wydaw-
nictw, uczelnianych uroczystości, imprez samorządu studenckiego i orga-
nizacji studenckich. Wspomagała także działalność promocyjną uczelni, 
m.in. przedsięwzięcia związane z kolejnymi zjazdami absolwentów i ob-
chodami 30-lecia działalności PWSBiA. Uczelnia przekazała fundacji  
w administrowanie będący jej własnością kampus przy ulicy Bobrowiec-
kiej wraz ze wszystkimi zabudowaniami i ich stałym wyposażeniem. Na-
tomiast fundacja nie  przekazywała PWSBiA opłat z tytułu wykorzystania 
do prowadzenia działalności gospodarczej pomieszczeń kampusu, ale po-
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krywała koszty związane z jego funkcjonowaniem. Od roku 2012 fundacja 
dokonała zmian w statucie, stopniowo rozszerzając zakres swych podsta-
wowych celów o wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i pro-
wadzenia działalności leczniczej. W latach 2013-2020 prowadziła Akade-
mickie Centrum Medyczne (ACM) składające się z Przychodni Lekarskiej  
i całodobowego Zakładu Opieki i Rehabilitacji. Utworzenie ACM stanowiło 
zarówno realizację celów statutowych fundacji z zakresu ochrony zdrowia 
jak i było elementem jej działalności gospodarczej. Zwłaszcza prowadzenie 
Zakładu Opieki i Rehabilitacji było zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. 
Kierownictwo Fundacji, jej pracownicy podejmowali różne przedsięwzię-
cia dla doskonalenia opieki nad mieszkańcami i polepszania warunków 
ich pobytu w Zakładzie. W drugim dziesięcioleciu PWSBiA najdłużej kie-
rował Fundacją – jako jej Dyrektor Wykonawczy, a później jako Prezes -  
dr Waldemar Dębski (obecnie rektor WUMed). Jej prezesami byli także 
m.in. Janusz Dzido, dr Edward Targiński, Tadeusz Morawski. Od 2015 
roku Prezesem Fundacji Nowe Horyzonty jest Marta Grzelczak, któ-
ra wcześniej pełniła w niej inne kierownicze stanowiska i wniosła duży 
wkład pracy w nadzorowanie ACM. Funkcję Wiceprezesa aktualnie peł-
ni pracujący od 2012 roku Norbert Suszek, bardzo dobrze nadzorują-
cy sprawy ekonomiczne i kadrowe w uczelni i fundacji. Po śmierci prof.  
T. Koźluka Fundacja Nowe Horyzonty stała się Założycielem uczelni, co 
uwidoczniono w zmienionym w 2019 roku statucie WUMed.
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W 1995 roku rektor T. Koźluk kupił 
zdewastowane, będące w złym sta-
nie technicznym budynki fabryki 
przyrządów optycznych „Optome-
chanika – Krokus”. Nikt nie przy-
puszczał, że za rok na kampusie przy  
ul. Bobrowieckiej 9 odbywać się 
będą zajęcia dydaktyczne.

Niektóre budynki burzono, 
inne przystosowywano do po-
trzeb uczelni wyższej.

Rektor codziennie był na 
budowie kierowanej przez 
inż. S. Nakoniecznego (drugi  
z lewej) i wieloletniego dy-
rektora administracyjno-go-
spodarczego J. Dzido (pierw-
szy z lewej).
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Stopniowo zmieniał 
się kampus…

… a w listopadzie 
1996 roku studenci 
słuchali już wykła-
dów w nowych bu-
dynkach, których 
widok z lotu ptaka 
przedstawia to zdję-
cie.

Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk 
przy makiecie przedstawiają-
cej projekt dalszej rozbudowy 
kampusu.
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Działający bardzo aktywnie Samorząd Studencki zorganizował w 1998 roku z inicjatywy 
prorektor B. Ochońskiej Ogólnopolską Konferencję Przeciwko Przemocy, podczas której 
studenci z całego kraju zaapelowali do władz państwowych o polepszenie stanu bezpie-
czeństwa w kraju.

Nasi studenci byli wrażliwi na sprawy społeczne. Pierwsza impreza choinkowa dla około 
200 dzieci z warszawskich domów dziecka odbyła się w grudniu 1993 roku. Imprezy te 
odbywały się do 2000 roku.
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Studenci zawsze lubili się bawić, 
organizowano tzw. połowinki  
i otrzęsiny.

Podczas organizowanego w amfiteatrze grilla grał studencki zespół „Radiowęzeł”.

Licznie zgromadzonych 
na Sali Kongresowej stu-
dentów i wykładowców 
odwiedzał także Mikołaj.
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Rektor T. Koźluk bardzo dbał o kontakt z absolwentami swojej uczelni. Podczas II Zjazdu 
Absolwentów (rok 2006) w spotkaniu w uczelnianym amfiteatrze uczestniczyło około 
600 osób. W pierwszym rzędzie od lewej organizator Zjazdu prorektor dr Andrzej Bo-
lewski w rozmowie z autorem książki, dr Andrzej Jakubowicz, kierownik Katedry Ra-
chunkowości, dr Andrzej Ciechanowski prorektor pełniący także i inne stanowiska kie-
rownicze, prof. Marian Koch prorektor ds. dydaktyki, prof. Marian Dobrosielski twórca 
specjalizacji nowoczesna dyplomacja.

W Zjazdach Absolwentów (I w roku 2001, 
II w 2006 i III w roku 2011) brały też udział 
ich dzieci.
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Nasi studenci osiągali wiele sukcesów spor-
towych, zwłaszcza w sportach zespołowych, 
o których wspominam w tej książce.

Koszykarze z PWSBiA uczestniczy-
li nawet w zawodach rozgrywanych 
przez Pałacem Kultury i Nauki.

Na zdjęciu przeprowadzone na ulicy 
Bobrowieckiej w 1999 roku I Mistrzo-
stwa Polski Uczelni Niepublicznych  
w tenisie stołowym, w których uczest-
niczyli studenci z 60 uczelni.

Byliśmy organizatorami 
licznych ogólnopolskich 
imprez sportowych.
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Rektor prof. dr Tadeusz Koźluk przy-
wiązywał dużą wagę do tworzenia tra-
dycji uczelnianej. Podczas inauguracji 
roku akademickiego 1993/94 w Filhar-
monii Narodowej rektor przekazuje 
pocztowi studentów sztandar PWSBiA 
ufundowany przez rodziców naszych 
studentów.

Uroczyste inauguracje roku akademickiego odbywały się w dostojnych murach Filharmo-
nii Narodowej (na zdjęciu widać, że wszystkie miejsca były zajęte, a nawet niektóre osoby 
stały) …
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… na naszym kampusie w Sali Chopina 
(za rektorem Norbert Adamski, ponad 
20 lat pracuje jako kierowca rektorów, 
kończy studia na kierunku administra-
cja). W pierwszym rzędzie pierwsza  
z prawej Marta Grzelczak – aktual-
nie prezes Fundacji Nowe Horyzonty,  
za nią z boku Anita Goławska – naj-
dłużej kierująca sekretariatem rektora  
T. Koźluka)…

… w amfiteatrze (na zdjęcie procesja Senacka)...

… a nawet (choć było ciasno) w naszej hali sportowej.
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Przez 30 lat prowadziliśmy w różnych formach działalność rekrutacyjną, zachęcając ma-
turzystów do studiów w PWSBiA. Odwiedzaliśmy uczniów w ich szkołach, zapraszaliśmy 
na Dni Otwarte do uczelni, uczestniczyliśmy w targach edukacyjnych. 
Na zdjęciu od lewej: dr A. Kondrzycka-Dąda, dr W. Dębski, prof. WUMed, mgr Z. Gorska, 
dr J. Sozański i M. Kowalczuk.
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Liceum Ogólnokształcącym im. H. Wawelberga i gimnazjum sprawnie kierowała dyrektor 
Zofia Martyna Stabrowska (przy mikrofonie).

Prezes Fundacji Nowe Horyzonty Marta Grzelczak otrzymuje w 2016 r. podczas obchodów 
25-lecia PWSBIA podziękowanie od rektora T. Koźluka za wkład pracy w rozwój zarówno 
uczelni, jak i Fundacji. W głębi dr W. Dębski – aktualny rektor WUM-ed, w przeszłości 
również Prezes Fundacji.
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IV. Okres stabilizacji (2001-2010)

 
 W 2001 rok uczelnia wchodziła w dobrej kondycji. Mieliśmy 
prawie trzy tysiące studentów, rozbudowujący się kampus (w tym czasie 
oddawaliśmy do użytku Salę Kongresową, dom akademicki, trzydzieści 
nowych sal dydaktycznych), zatrudnialiśmy prawie dwustu nauczycieli 
akademickich. Byliśmy w wielu dziedzinach działalności dobrze ocenia-
ni przez zwierzchników. Słyszeliśmy dużo miłych słów od odwiedzającego  
w roku 2001 PWSBiA Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. 
Edmunda Wittbrodta, któremu szczególnie zaimponował rozmach inwe-
stycyjny uczelni. W kronice PWSBiA widnieje taki jego wpis: „Wspania-
le! Gratuluję osiągnięć. Jestem pełen podziwu dla dokonań, choć szkoła 
obchodzi „dopiero” 10-lecie. Jest to przykład, który inni powinni naśla-
dować. Życzę rektorowi, kadrze akademickiej wielu dalszych sukcesów  
i satysfakcji. Gratuluję studentom takiej szkoły. Jestem pewien, że wyko-
rzystacie wszystkie jej zalety. Tak trzymać!!!”. Także wyniki kompleksowej 
wizytacji przeprowadzonej przez ministerstwo w 1999 roku były pozy-
tywne (o problemach w kontaktach z MNiSW piszę w innym miejscu). 
Świadczyły o tym m.in. następujące fragmenty sprawozdania pokontrol-
nego: „Program kształcenia realizowany jest prawidłowo. Uczelnia spra-
wia bardzo korzystne, by nie powiedzieć imponujące wrażenie, jeśli chodzi 
o warunki lokalowe, porządek, czystość na kampusie… za duży plus na-
leży uznać próby zaadaptowania na polskim gruncie rozwiązań organiza-
cyjnych stosowanych za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych… 
Wysoko oceniamy prowadzenie regularnej oceny wykładowców przez 
studentów i hospitacji zajęć prowadzonych przez nowo zatrudnionych na-
uczycieli akademickich”.
 O ówczesnym wysokim poziomie uczelni świadczą najlepiej wy-
niki rankingu organizowanego w 2005 roku przez tygodnik „Newsweek 
Polska”. Szkoła nasza została uznana za najlepszą wśród 300 działających 
wówczas szkół niepublicznych pod względem awansowania zatrudnionych 
w firmach absolwentów uczelni na stanowiska kierownicze. W przeciwień-
stwie do innych rankingów, których wynik zależał m.in. od umiejętności 
prezentowania przez uczelnie swoich osiągnięć, często nie weryfikowa-
nych, ranking „Newsweek” opierał się na najbardziej istotnych kryteriach. 
Kilkuset szefów znanych na rynku firm informowało bowiem redakcję,  
z jakich uczelni zatrudniają absolwentów i czy w ciągu kilku lat awansują 
oni na stanowiska kierownicze, w tym dyrektorskie. Zwycięstwo w takim 
rankingu dawało nam satysfakcję, gdyż potwierdzało słuszność założeń 
programowych uczelni, polegających na dobrym przygotowaniu młodzie-
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ży do zawodu. Spośród uczelni publicznych w rankingu zwyciężyła Szkoła 
Główna Handlowa.
 Także z ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej dokonywa-
nych w latach 2005-2007 wynikało, że „Szkoła generalnie funkcjonuje 
prawidłowo, ... mocną stroną szkoły jest bez wątpienia baza dydaktyczna,  
… hospitacje zajęć potwierdziły właściwy poziom dydaktyki, … wyposa-
żenie szkoły w sprzęt komputerowy dla potrzeb procesu dydaktycznego 
jest imponujące”. Również bardzo pozytywnie oceniano wewnętrzny sys-
tem oceny jakości kształcenia, pracę katedr, jakość sylabusów, działalność 
naukową, wydawniczą, współpracę międzynarodową. Zwracano uwagę  
na to, że plan studiów w uczelni jest wyjątkowo obszerny, przekracza trzy 
tysiące godzin, to jest o ponad trzysta więcej niż w wielu innych szkołach 
wyższych. Powyższe oceny dotyczyły prowadzonych przez PWSBiA w po-
przednich latach kierunków studiów - ekonomii i administracji. 
 Były jednak w pierwszych latach naszej działalności także przed-
sięwzięcia, które spotykały się z ostrym sprzeciwem ze strony ówczesne-
go Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dotyczyło to zwłaszcza utworze-
nia przez rektora dwóch kierunków studiów, filologii angielskiej i prawa.  
Na interwencję ministerstwa, które zorientowało się, że w uczelni działają 
kierunki bez jego aprobaty, Założyciel PWSBiA stwierdził, że w 1991 roku 
otrzymał zgodę na prowadzenie studiów „przygotowujących kadry dla 
biznesu i administracji” (w decyzji nie wymieniono nazw kierunków stu-
diów, co było niedopatrzeniem ze strony ministerstwa), a zarówno język 
angielski, jak i prawo są niezbędne w przygotowaniu do pracy przyszłych 
biznesmenów i administratywistów. Trwała wymiana pism i argumentów, 
a studenci… studiowali. Zaczęli jednak martwić się o swoją przyszłość,  
o to, że ministerstwo nie pozwoli na wydanie im dyplomu ukończenia stu-
diów. Zmusiło to rektora do zlikwidowania kierunku filologia angielska 
(porozumieliśmy się z Uniwersytetem Poznańskim na którym studiujący 
dotychczas w PWSBiA studenci dokończyli studia) i zawieszenia rekru-
tacji na prawo. Studenci przenieśli się na kierunek administracja, co nie 
sprawiało specjalnych trudności, gdyż program na pierwszym roku stu-
diów obu kierunków w naszej uczelni był zbliżony. Rektor, by dalej roz-
wijać uczelnię musiał jednak uzyskać formalną zgodę na kolejne kierunki 
studiów, ale taką zgodę otrzymał dopiero na początku XXI wieku.
 Jak już pisałem w poprzednich rozdziałach, w początkowych la-
tach istnienia uczelni studenci działających wówczas kierunków studiów 
– ekonomia i administracja byli zapoznawani z podstawami informatyki. 
Byliśmy w tym zakresie pionierami, utworzyliśmy Wydział Inżynierii Kom-
puterowej i Technik Informatycznych, który odpowiadał za dobór treści 
przedmiotów informatycznych i zatrudniał wykładowców. Na początku 
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XXI wieku dość powszechne było już przekonanie, że wyzwaniem dla na-
szego kraju jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, co wynikało m.in.  
z lawinowo rozszerzającego się procesu nowych zastosowań współcze-
snych technik komputerowych we wszystkich dziedzinach życia. Spraw-
ne stosowanie nowych narzędzi informatycznych decydowało o sukcesie 
nie tylko dużych, lecz i małych firm. Z biegiem lat pracodawcy coraz po-
wszechnie żądali od pracowników swobodnego opanowania umiejętności 
praktycznych w zakresie stosowania różnych narzędzi informatyki, umie-
jętności podejmowania przez nich decyzji o wyborze sprzętu i oprogra-
mowań, które usprawnią działania firmy, przyczyniając się w tym samym 
bezpośrednio do ich sukcesu ekonomicznego. Tworzył się duży rynek pra-
cy dla inżynierów informatyków. W dużych i średnich przedsiębiorstwach 
powstawały nowe stanowiska doradców, analityków, konsultantów. Podję-
cie decyzji o utworzeniu w roku 2003 kolejnego kierunku studiów – infor-
matyka, zostało przez nas także podyktowane:
•	 opóźnieniem Polski pod względem zarówno kreowania, jak i wdra-

żania nowych technologii; według danych Eurostatu zajmowaliśmy  
w tym zakresie jedno z końcowych miejsc wśród krajów aspirujących 
na początku XXI do Unii Europejskiej;

•	 brakiem w Polsce odpowiedniej liczby specjalistów z zakresu nauk 
technicznych (w programie działania MNiSW zwracano wówczas 
uwagę na potrzebę zwiększenia liczby młodzieży podejmującej studia 
techniczne);

•	 stałym zwiększaniem możliwości zatrudniania na polskim i zagra-
nicznym rynku pracy absolwentów kierunków technicznych, w tym 
zwłaszcza informatyki.

Oprócz podstawowego przygotowania inżynierskiego, nasi absolwenci 
zdobywali też wiedzę i umiejętności z zakresu:
•	projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami 

komputerowymi firm oraz systemami informatycznymi zarządzania 
funkcjonującymi w środowiskach rozproszonych;

•	projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania systema-
mi baz i hurtowniami danych, w tym zwłaszcza w środowiskach sie-
ciowych;

•	projektowania, wdrażania, serwisu i nadzoru eksploatacji komputero-
wych systemów sterowania występujących w przemyśle, administracji 
i usługach oraz wszelkich formach działalności, w których wykorzy-
stywane są roboty;

•	projektowania i wdrażania złożonych przedsięwzięć teleinformatycz-
nych, w tym zwłaszcza kierowania takimi przedsięwzięciami;

•	projektowania, wdrażania i zarządzania złożonymi aplikacjami mul-
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timedialnymi, funkcjonującymi w obszarach dostarczania różnorod-
nych usług teleinformatycznych, w tym zwłaszcza nowoczesnych, tzw. 
inteligentnych usług multimedialnych.

W poszczególnych okresach istnienia uczelni prowadziliśmy na tym kie-
runku różne specjalizacje dotyczące tych dziedzin informatyki, które po-
winny rozwijać się najbardziej dynamicznie. Były wśród nich m.in.:
•	 techniki multimedialne;
•	 bezpieczeństwo systemów komputerowych (ta specjalność kierowania 

przez dr inż. Jerzego Stawickiego cieszyła się największą popularno-
ścią);

•	 zastosowanie technik komputerowych w administracji;
•	 zastosowanie technik komputerowych w ekonomii i zarządzaniu;
•	 informatyczne i telekomunikacyjne systemy użytkowe;
•	 komputerowa automatyka i robotyka (mimo dużego wysiłku ze strony 

uczelni nie udało się jednak rozwinąć tej specjalności; młodzież za-
interesowana automatyką i robotyką wolała studiować ten kierunek 
studiów na Politechnice).

 Gdy nasza szkoła zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Me-
dyczną wprowadzono nową specjalizację – wykorzystywanie technologii 
informatycznych w medycynie (metody wizualizacji, medyczne  bazy da-
nych, systemy zarządzania).
 Warto przypomnieć, że w pierwszych latach działalności uczelni 
rektor nie szczędził pieniędzy na zakup komputerów i zapewnienie studen-
tom kontaktu z możliwie najnowszym sprzętem, jak i oprogramowaniem. 
Po przeprowadzce na ulicę Bobrowiecką studenci mieli do dyspozycji kilka 
dużych pracowni komputerowych oraz takie elementy wyposażenia ów-
czesnych nowoczesnych biur, jak skanery czy drukarki laserowe. PWSBiA 
posiadała również wersje wielu systemów użytkowych i dostęp do najnow-
szych ówczesnych języków programowania, jak np. TURBO PASCAL, czy 
C++. Oprogramowanie było na bieżąco aktualizowane, w miarę ukazywa-
nia się na rynku nowych jego wersji. Z biegiem lat, zwłaszcza gdy w uczelni 
pojawiały się kłopoty finansowe, a kierunek informatyka wybierało coraz 
mniej studentów, nowoczesności w sprzęcie komputerowym było także 
mniej.
 W ciągu prawie trzydziestu lat istnienia PWSBiA pracowało w niej 
wielu nauczycieli akademickich uczących tego przedmiotu na wszystkich 
kierunkach prowadzonych przez uczelnię oraz przez prawie dwadzieścia 
lat na kierunku informatyka. Byli wśród nich m.in. profesorowie: Andrzej 
Barczak (był prorektorem i dziekanem wydziału), Leszek Jung (był w la-
tach 1994-2000 dyrektorem instytutu i dziekanem Wydziału), Jan Goliński, 
Andrzej Milewski, Tadeusz Nowicki (pracuje w PWSBiA już ponad 20 lat), 



7574

Sergiusz Nowikow, Jacek Przygodzki, Marek Stabrowski, Maciej Szafarczyk 
(prowadził specjalizację „komputerowa automatyka i robotyka”), Andrzej 
Stokalski-Dzierżykraj (był dziekanem), Aleksander Timofiejew (był dy-
rektorem Instytutu Informatyki), doktorzy habilitowani: Radosław Pytlak, 
Andrzej Szałas, Tomasz Werner oraz doktorzy lub doktorzy inżynierowie: 
Janusz Furtak, Jerzy Gogolewski, Radosław Gościniak (koordynował pra-
cę wykładowców tego kierunku), Andrzej Góralski (był koordynatorem 
tego kierunku studiów), Bogdan Kamiński (pracował w latach 2003-2016, 
był prorektorem), Dariusz Laskowski, Andrzej Lubański, Edward Fiks (był 
dyrektorem instytutu), Maciej Ratajczak, Andrzej Stasiak, Antoni Miklew-
ski, Henryk Orłowski (był dziekanem), Jerzy Stawicki (pracował w latach 
2004-2016, był prorektorem, kierował też Instytutem Informatyki, a jego 
pasją była turystyka górska), Tadeusz Sydoruk (kierował instytutem), Jan 
Szymczyk, Paweł Wrzosek, Rafał Wypysiński (był Wicedyrektorem insty-
tutu), Tomasz Zieliński (kierował instytutem), Zbigniew Zieliński, Marek 
Żelazny, magistrzy inżynierowie lub magistrzy - Ewa Zarzycka, Kazimierz 
Obuchowicz, Bogdan Tatarowski, Włodzimierz Winiarski.
 W 2001 roku PWSBiA otrzymała zgodę na prowadzenie jedno-
litych studiów magisterskich na kierunku prawo. Wniosek w tej sprawie 
uczelnia złożyła kilka lat wcześniej, niestety nie uzyskała wówczas zgody 
na jego prowadzenie. Po odwołaniu rektora od negatywnej decyzji do sądu 
i wskazania na jej niewłaściwą podstawę prawną Naczelny Sąd Admini-
stracyjny przyznał rację uczelni, a minister wyraził zgodę na utworzenie 
kierunku. Przy opracowywaniu programu kształcenia wykorzystano do-
robek polskich uczelni na których funkcjonowały wydziały prawa, a także 
rozwiązania wiodących uczelni zagranicznych. Absolwenci otrzymywa-
li więc wykształcenie w tradycyjnych działach prawa: cywilnego, karne-
go, gospodarczego itd., ale także - co było specyfiką programową naszej 
uczelni biznesu – głęboką znajomość podstaw nowoczesnej gospodarki. 
Rektor T. Koźluk widział potrzebę zmian w przygotowaniu prawników 
do zawodu i kształcenia na tych studiach osób rozumiejących działalność 
biznesową, wspomagających przedsiębiorców w ich działalności. Przyszli 
prawnicy uczyli się więc m.in. makroekonomii, finansów i bankowości, 
prawnych aspektów marketingu, podstaw zarządzania. Takie kształcenie 
prawników było ewenementem w Polsce. Ministerstwo zaakceptowało ww. 
koncepcję, gdyż w naszym programie były prezentowane, we właściwych 
wymiarach godzinowych wszystkie podstawowe działy prawa. Zatrudnio-
no kadrę znanych wykładowców, wśród których znalazły się niewątpliwie 
autorytety w tym środowisku, np. prof. K. Piasecki (prawo cywilne), prof. 
W. Masewicz (prawo pracy), prof. J. Wawrzyniak (prawo konstytucyjne), 
prof. E. Kędra (prawo gospodarcze), prof. W. Morawiecki (prawo między-
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narodowe), prof. C. Grzeszyk (kryminologia), prof. T. Chrustowski (prawo 
karne). Byli oni autorami podręczników, z których uczyli się także stu-
denci uczelni publicznych i kierownikami katedr w najbardziej renomo-
wanych polskich uczelniach. Prof. T. Koźluk był przekonany o potrzebie 
kształcenia prawników dobrze znających działalność biznesową, szcze-
gólnie wyspecjalizowanych do prowadzenia spraw z tego właśnie zakre-
su. Pojawiające się we wprowadzanej się w Polsce gospodarce rynkowej 
przestępstwa gospodarcze, w praktyce sądowej rozpatrywane były bardzo 
długo, gdyż sędziowie nagminnie powoływali w czasie procesu biegłych 
sądowych w zakresie bankowości, rachunkowości, finansów itp. Zdaniem 
naszego rektora, każdy prawnik powinien mieć elementarną wiedzę z tego 
zakresu pozwalającą ocenić, czy miało miejsce przestępstwo gospodarcze, 
a tylko w sprawach bardziej skomplikowanych powinien korzystać z po-
mocy biegłych. Takie, niewątpliwie oryginalne rozwiązanie programowe, 
spotykało się z krytyką niektórych środowisk prawniczych. Twierdzono, 
że wiedza z zakresu ekonomii przekazywana podczas studiów w PWSBiA 
jest niewystarczająca. Niestety, nie mam żadnych informacji, które by po-
twierdziły, że nasi absolwenci prowadzonego przez dziesięć lat kierunku 
specjalizowali się w swej pracy zawodowej w prawie gospodarczym. Warto 
także podkreślić, że rektor T. Koźluk dbał o poziom wiedzy prawniczej 
absolwentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych w PWSBiA. 
Z wyżej wymienionymi profesorami mieli kontakt podczas wykładów nie 
tylko absolwenci kierunku administracja, gdzie przedmioty prawnicze do-
minowały w planie studiów, ale też ekonomii i informatyki.
 Oprócz wymienionych już w tym opracowaniu wielu wybit-
nych profesorów prawa pracowali na tym kierunku studiów w róż-
nych okresach także i inni wykładowcy dobrze zapamiętani przez 
studentów. Byli to m.in. profesorowie: J. Babula (pracował w latach 
2004-2013, był m.in. dyrektorem Instytutu), W. Kubala, S. Pawela,  
J. Wasikowski, F. Ryszka, K. Sobczak, S. Taborowski, doktorzy habi-
litowani J. Bratkiewicz, J. Kostrubiec (związany z uczelnią także gdy 
zmieniła nazwę na Warszawską Uczelnię Medyczną) oraz doktorzy: 
P. Chałas, L. Grzonka, K. Jabłoński (aktywnie działał też w Senacie),  
K. Jóskowiak, J. Piechota, S. Przyjemski, J. Nowińska (bardzo dobrze opie-
kowała się Studenckim Kołem Naukowym), A. Wdowiarz-Pelc, M. Tracz
-Tryniecki. a także kierujący Instytutem Prawa: Z. Dubrawski (w PWS-
BiA pełnił i inne funkcje kierownicze), B. Pachuca-Smulska, S. Oraniec,  
P. Orzeszko, J. Rusinowski, P. Sitek, J. Sozański (związany z uczelnią 21 lat).
 W tym miejscu pozwolę sobie na dygresję związaną ze sprawą, któ-
rej załatwianie zajęło w 2011 roku, mnie i dyrektorowi Biura Kadr Jerzemu 
Łabuzowi, wiele czasu. Była ona tematem audycji radiowych i telewizyj-
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nych, licznych artykułów prasowych, m.in. w „Polityce” i „Forum Akade-
mickim”. Otóż w 2010 roku rozpoczął pracę w Instytucie Prawa PWSBiA 
jako wykładowca Noah Rosenkranz. Przedstawione przez niego dyplomy 
zostały potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, a wynikało z nich m.in., że w roku 1996 na Uniwersytecie w Berlinie 
otrzymał tytuł doktora prawa, a w roku 2006 tytuł doktora habilitowanego 
prawa. Przedstawił także dokumenty potwierdzające, że pracował w Jero-
zolimie i Kolonii jako adwokat, a przez dziesięć lat był profesorem w Insty-
tucie Prawa Międzynarodowego w Jerozolimie. Nowy wykładowca mówił 
biegle po polsku, angielsku i niemiecku, a także w kilku innych językach. 
Był bardzo uprzejmy, elokwentny i zrobił bardzo dobre wrażenie na rek-
torze T. Koźluku. Pierwsze hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych 
przez N. Rosenkranza potwierdziły jego kompetencje zawodowe i umie-
jętności dydaktyczne. W ankietach, w których studenci oceniali poziom 
wykładów, otrzymał on najwyższe oceny. Studenci podkreślali zwłaszcza, 
iż N. Rosenkranz podawał w trakcie ćwiczeń wiele praktycznych tzw. ka-
zusów prawniczych, dzięki czemu wzrosło zainteresowanie jego zajęciami. 
Po około roku okazało się, że mieliśmy do czynienia z oszustem, który  
w rzeczywistości był magistrem, absolwentem Wydziału Prawa U.W., byłym 
sędzią na Mokotowie, a jego dokumenty, wystawione rzekomo w Izraelu  
i Niemczech, były sfałszowane. Oprócz nas, oszukał jeszcze trzy inne 
uczelnie, w których wówczas pracował, o czym poinformowała prokura-
tura. W związku z tym rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę, domniemany 
profesor znalazł się w areszcie, a po rozprawie sądowej – w więzieniu. Po-
zytywną opinię o wysokim poziomie prowadzonych przez niego zajęć dy-
daktycznych potwierdziły wszystkie cztery uczelnie w których prowadził 
wykłady. Nie wiem, co stało się powodem, że ten niewątpliwie inteligent-
ny i zdolny człowiek, którego wiedza prawnicza była z pewnością duża, 
fałszował urzędowe dokumenty. Pamiętam natomiast, że prowadzić wów-
czas musieliśmy na temat jego zatrudnienia ożywioną korespondencję  
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz odpowiadać na liczne 
zapytania przedstawicieli środków masowego przekazu. Studenci obawiali 
się, że będą musieli ponownie zdawać egzaminy z przedmiotów prowadzo-
nych przez N. Rosenkranza, takie były też sugestie ministerstwa, którym 
uległy dwie szkoły wyższe. Natomiast PWSBiA i Uczelnia Łazarskiego wy-
szły z założenia, że ponieważ kilkukrotne hospitacje prowadzonych przez 
N. Rosenkranza zajęć dydaktycznych wykazały ich dobry poziom i bardzo 
pozytywne były też oceny tych zajęć przez studentów, nie powinniśmy in-
gerować w oceny wystawione przez wykładowcę magistra.
 PWSBiA podjęła również próbę utworzenia kolejnego kierunku 
studiów – socjologii, którego absolwenci mieli się w zamyśle T. Koźluka 
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specjalizować głównie w socjologii biznesu. Program kształcenia na tym 
kierunku przygotował prof. Kazimierz Doktór, a zgodę na jego prowadze-
nie otrzymaliśmy w 2004 roku. Niestety, studia socjologiczne rozpoczęło 
zaledwie pięciu studentów i w kolejnym roku akademickim, gdy sytuacja 
się powtórzyła rektor podjął decyzję o ich likwidacji.
 W 2012 roku w związku ze zmianami w Ustawie Prawo o Szkolnic-
twie Wyższym wprowadzono zmiany w zasadach budowania uczelnianych 
programów kształcenia, w związku z czym Senat PWSBiA podjął Uchwałę 
w tej sprawie, zgodnie z którą od ww. roku każdy program realizowany  
w naszej uczelni zawierał opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 Z różnym natężeniem organizowano w PWSBiA studia podyplo-
mowe. W początku XXI wieku zmieniła się ich tematyka, o czym wspo-
minam w rozdziale II. Trzeba jednak także zauważyć, że bywały okresy  
w działalności uczelni podczas których nie udawało się zorganizować żad-
nych studiów podyplomowych. Wszystko zależało od inwencji nauczy-
ciela akademickiego, wyboru interesującego tematu studiów, znalezienia 
partnera – organizacji pozarządowej, stowarzyszenia – co wzmacniało me-
rytorycznie tematykę studiów.
 Wiele miejsca w działalności uczelni poświęcono zapewnianiu 
właściwej jakości kształcenia. Od roku akademickiego 1991/92 wprowa-
dziliśmy pierwsi w szkolnictwie niepublicznym obowiązek przygotowania 
przez nauczycieli akademickich sylabusów do poszczególnych przedmio-
tów, systematycznie prowadziliśmy także hospitację zajęć dydaktycznych 
i konsultacje. Obowiązki nauczycieli akademickich w tym zakresie były 
wpisane do ich umów o pracę. Uczelnia opracowała wzory sylabusa, który 
był zawsze też dostępny dla studentów, a kierownicy katedr, dziekani, pro-
dziekani mieli obowiązek prowadzenia 1-2 razy w trymestrze (następnie  
w semestrze) hospitacji zajęć nauczycieli akademickich zatrudnionych  
w ich katedrze, czy wydziale. Dziekan przygotowywał plan hospitacji na 
dany rok akademicki, a przynajmniej raz w roku wyniki hospitacji były 
analizowane przez radę wydziału. Obowiązkiem każdego wykładowcy 
było prowadzenie konsultacji w czasie i miejscu dogodnym dla studen-
tów, a dziekanatu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń dla studentów wykazu  
i terminów konsultacji prowadzonych przez wszystkich wykładowców. 
Ww. przedsięwzięcia organizacyjne były typowymi dla wielu innych uczel-
ni. PWSBiA podejmowała jednak i oryginalne działania dotyczące jako-
ści kształcenia. Należały do nich m.in. gry dydaktyczne, kurs metodyczny  
i Komisja Standardów Nauczania. Strategicznym celem rektora T. Koźluka, 
o czym wielokrotnie wspominał, było uczynienie z PWSBiA szkoły zasto-
sowań, a więc przygotowanie studentów do zawodu i praktycznej działal-
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ności w biznesie i administracji, wyeliminowanie wykładów nadmiernie 
teoretycznych, oderwanych od życia. Służyć temu miały m.in. wprowa-
dzone w latach 2002-2010 do programu kształcenia tzw. gry dydaktyczne,  
o których wspominałem poprzednio. Wszyscy studenci studiów stacjo-
narnych uczestniczyli w kilkudniowej corocznie organizowanej w kwiet-
niu ogólnouczelnianej grze. Jej celem było kształtowanie praktycznych 
umiejętności studentów przy wykorzystaniu wiedzy uzyskanej w dotych-
czasowym toku studiów. Była ona prowadzona w warunkach rzeczywistej 
ich przyszłej pracy i obejmowała rozmaite formy działania specyficzne dla 
poszczególnych kierunków studiów. Celem gry było również przygotowa-
nie studentów do pracy zespołowej, z którą zetkną się w przyszłej działal-
ności zawodowej. Każdy student studiów stacjonarnych miał obowiązek 
zaliczenia udziału w grze dydaktycznej, będącej częścią składową planów 
studiów.
 Mimo, że weszły one do programu studiów dopiero w 2002 roku, 
to ich początek w PWSBiA sięgał roku 1993, kiedy to w przedmiotach in-
formatycznych znalazły się tzw. gry strategiczne wykorzystywane w zarzą-
dzaniu, a polegające na podziale studentów na zespoły zarządzające kon-
kurującymi ze sobą firmami. Zespoły te podejmowały decyzje i w wyniku 
przeprowadzonej za pośrednictwem komputera symulacji podawały wyni-
ki finansowe uzyskane w poszczególnych okresach. Dzięki temu studenci 
mogli uczyć się praktycznego zarządzania na własnych błędach, nie pono-
sząc bolesnych finansowych ich konsekwencji. Przeprowadzone symulacje 
były bardzo realistyczne i stawiały studentów przed problemami, z jakimi 
mogli się spotkać w przyszłej pracy zawodowej. Aby ułatwić wykładowcom 
i studentom prowadzenie gry strategicznej dr. Andrzej Kisiel, prowadzą-
cy zajęcia z przedmiotu Business Policy, napisał wydaną w uczelnianym 
wydawnictwie książkę pt. „Symulacja zarządzania przedsiębiorstwem. 
Instrukcja dla uczestnika gry”, przedstawiającą działalność przedsię-
biorstwa produkującego jeden produkt sprzedawany w trzech obszarach 
rynkowych. Zadaniem kierownictwa przedsiębiorstwa było podjęcie de-
cyzji dotyczących wielkości produkcji i finansowania działań marketin-
gowych. W tym okresie oprogramowania umożliwiające gry strategiczne 
miało tylko kilka uczelni publicznych w kraju. Była wśród nich Wojsko-
wa Akademia Techniczna, której doktorzy habilitowani, a później pro-
fesorowie R. Pytlak, A. Najgebauer i T. Nowicki wraz z D. Piechałą  
i J. Rulką przygotowali w 2003 roku dla PWSBiA dwie monografie pt. 
„Gra symulacyjna wspomagająca podejmowanie decyzji strategicznych 
w przedsiębiorstwie” (pierwsza dla studenta, druga dla administratora  
i prowadzącego). Przedstawiono w nich wirtualne przedsiębiorstwo oraz 
oprogramowanie w postaci gry symulacyjnej. Studenci pełnili w tej grze 
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różne role, od zarządczych do wykonawczych, wykorzystując i sprawdza-
jąc w praktyce świata wirtualnego wiadomości uzyskane z innych przed-
miotów. W drugiej monografii prezentowany był sposób przygotowania 
scenariuszy zajęć z grą symulacyjną oraz obsługi gry przez prowadzących 
zajęcia ze studentami. Pokazane były też role i działania administratora 
oprogramowania. Pierwsza gra dydaktyczna prowadzona była w roku 
2002 tylko na kierunku administracja, nosiła nazwę „Euroadministra-
cja” i nie wchodziła jeszcze do planu studiów. Studenci podczas gry od-
grywali role decydentów na różnych szczeblach administracji państwowej 
i samorządowej: przygotowywali wybory burmistrza, prowadzili kampa-
nie wyborcze, opracowywali budżet gminy, przeprowadzali przetarg pu-
bliczny, przygotowywali wnioski o dofinansowanie projektów z Unii Euro-
pejskiej (na rok przed wstąpieniem Polski do Unii!).
 Podczas gier dydaktycznych wchodzących od 2003 roku do pla-
nu studiów studenci przez trzy dni wcielali się w przyszłe role zawodowe, 
doskonalili swe praktyczne umiejętności i sprawdzali swoje predyspozy-
cje do pracy w różnych instytucjach.  Np. przyszli prawnicy brali udział  
w symulacji rozpraw sądowych, pisali pisma procesowe, rozpatrywali po-
zwy, wykorzystywali swą wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, 
karnego, cywilnego i rodzinnego. Studenci administracji zapoznawali się  
z zadaniami i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na szczeblu gmi-
ny i powiatu, w warunkach zbliżonych do realiów w jakim przyjdzie działać 
absolwentom: przygotowywali warunki przetargów, rozpatrywali wnio-
ski o przyznanie zasiłków, opracowywali plany zagospodarowania gminy 
i przygotowywali plany działań administracyjnych na wypadek wystą-
pienia powodzi i innych klęsk żywiołowych. Podejmowali także decyzje 
administracyjne dotyczące prawa budowlanego i ochrony środowiska, 
prowadzili postępowania w zakresie tworzenia, upadłości i przekształ-
ceń spółek prawa handlowego, a nawet poznawali działalność instytucji 
Unii Europejskiej. Ci z nich, którzy studiowali na specjalizacji dyploma-
tycznej uczestniczyli w symulacjach posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego 
oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, występowali jako reprezentanci różnych 
państw, prezentując ich stanowisko w sprawach ważnych dla polityki świa-
towej. Z kolei przyszli ekonomiści tworzyli wirtualne przedsiębiorstwa, 
przygotowując dla nich biznes plany, strategie marketingowe, reagowali 
na aktualny stan finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, przygotowy-
wali decyzje dotyczące banków i spółek, sporządzali wnioski kredytowe. 
Studenci informatyki wspomagali kolegów z pozostałych kierunków stu-
diów swą specjalistyczną wiedzą w zakresie wykorzystywania w ww. dzia-
łaniach programów komputerowych. M.in. opracowywali bazy danych 
wspomagających działalność banków, spółek i małych przedsiębiorstw.  
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O tematyce gier nauczyciele akademiccy informowali kilkuosobowe grupy 
studentów, po to, by mogli się do nich przygotować. Uczelnia nawiązy-
wała kontakty ze starostwem w Piasecznie, gminami Konstancin-Jeziorna  
i Rembertów, które przekazywały materiały do wykorzystania podczas gier. 
Wykładowcy obserwowali ich przebieg, udzielali konsultacji, a następnie 
podsumowywali udział studentów w tym przedsięwzięciu. Przeprowadza-
no także ogólnouczelnianą ocenę przebiegu gier dydaktycznych w danym 
roku akademickim. Studenci lubili brać w nich udział, były one bowiem 
jedną z nielicznych form pracy grupowej. Musieli oni dobrze poznać te-
mat gry, podzielić się pracą, często zaskakiwali wykładowców inwencją.  
Np. gdy organizowano wybory burmistrza przygotowywano bogato ilu-
strowane plakaty reklamujące poszczególnych kandydatów, a w czasie gry 
(którą kierowałem) podczas której studenci zbierali informacje, pomaga-
jące podjąć racjonalną decyzję o ewentualnej likwidacji szkoły z powo-
du zmniejszającej się liczby dzieci we wsi, studenci przygotowywali sesję 
rady gminy podczas której rozważano argumenty za i przeciw ww. decy-
zji. Niewątpliwie gry dydaktyczne były jedną z najbardziej oryginalnych 
przedsięwzięć programowych w historii uczelni. Wymagały one dużej pra-
cy zarówno wykładowców, jak i dziekanów oraz dyrektorów instytutów. 
Niestety w 2010 roku ogólnouczelniane  gry dydaktyczne zostały organi-
zowane po raz ostatni. Chyba jednym z najważniejszych tego powodów 
było, oprócz zmniejszenia liczby studentów odejście z pracy prorektorów: 
prof. M. Kowalewskiego (nadzorował tą inicjatywę programową w latach 
2002-2005) i dr A. Bolewskiego (twórczo ją kontynuował do 2010 roku).
 Corocznie w uczelni organizowany był we wrześniu kilkudniowy 
kurs metodyczny dla nauczycieli akademickich, mający na celu wzbogace-
nie ich wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie należytej organiza-
cji i wysokiego poziomu zajęć dydaktycznych. Program kursu obejmował 
m.in. następujące zagadnienia:
•	 strategiczne cele i zadania uczelni w nowym roku akademickim;
•	najnowsze osiągnięcia w dydaktyce szkoły wyższej;
•	wymiana doświadczeń nauczycieli akademickich dotycząca pracy me-

todycznej.
 Wszyscy wykładowcy podlegali ocenie okresowej dokonywanej 
przez dziekana na podstawie formularza pt. „Ocena okresowa nauczyciela 
akademickiego” zawartego w wytycznych rektora uczelni w sprawie orga-
nizacji pracy metodycznej. Ponadto raz w roku przeprowadzona była, bra-
na pod uwagę przy ocenie okresowej, ankietowa studencka ocena procesu 
dydaktycznego, w ramach której oceniali oni zajęcia dydaktyczne, prowa-
dzone przez wszystkich nauczycieli akademickich. W PWSBiA dodatkowo 
opracowano ankiety dla absolwentów, ich pracodawców i kadry dydak-
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tycznej uczelni. W ten sposób wszystkie zainteresowane strony miały oka-
zje wypowiedzieć się na temat efektywności procesu kształcenia. 
 W uczelni działała też Komisja Standardów Nauczania, której 
celem było podnoszenie poziomu jakości kształcenia poprzez wypraco-
wywanie propozycji aktualizowania planów studiów oraz programów 
nauczania pod kątem zapotrzebowania polskiego i zagranicznego rynku 
pracy oraz porównywania treści planów studiów i programów kształcenia 
z najnowszymi trendami w kraju i za granicą. Komisja dokonywała co-
rocznie przeglądu programów kształcenia oraz efektów nauczania. Ewen-
tualne propozycje zmian w programach kształcenia Komisja rekomendo-
wała rektorowi i Radzie Wydziału. Istotnym celem działania Komisji było 
także rozpatrywanie (na wniosek dziekana) – po wyczerpaniu przez niego 
wszystkich możliwości proceduralnych – przypadków naruszania przez 
studentów dyscypliny studiów i przedstawianie stosownych wniosków 
w tych sprawach rektorowi uczelni. Członkowie Komisji spotykali się ze 
studentami przed podjęciem decyzji w sprawie usunięcia ich ze studiów 
w związku z dużą liczbą ocen niedostatecznych. Ustalali przyczyny zanie-
dbań, terminy uzupełniania zaległości, terminy egzaminów dodatkowych 
lub rekomendowali dziekanowi, w porozumieniu ze studentem, powtarza-
nie przez niego roku studiów. Przewodniczącymi Komisji byli m.in.: prof. 
L. Jaczynowski, dr A. Ciechanowski (był także pełnomocnikiem rektora 
ds. kontroli wewnętrznej), dr H. Brzozowy, B. Trela.
 Po uchwaleniu przez Sejm RP w 2005 roku ustawy „Prawo o szkol-
nictwie wyższym” wszystkie uczelnie zostały zobowiązane do opracowa-
nia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości. Odpowiedni dokument  
w tym zakresie powstał także w PWSBiA. Opisano w nim wszystkie przed-
sięwzięcia programowo-organizacyjne, które przez poszczególne lata 
były już realizowane w naszej uczelni. Powstał w 2008 roku dokument pt. 
„Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w PWSBiA”, który 
stanowi jeden z załączników do niniejszego opracowania (dostępnych do 
wglądu w Sali Senackiej) W 2018 roku pełniący przez kilka miesięcy stano-
wisko doradcy T. Koźluka prof. Adam Kołłątaj (były Rektor Uniwersytetu 
Świętokrzyskiego w Kielcach) dokonał analizy jakości kształcenia w na-
szej uczelni. Nowy program w tym zakresie powstał dopiero w WUMed,  
o czym piszę w rozdziale VII.
 Naszą uczelnię wyróżniało również to, że przez około 20 lat rek-
tor wydawał corocznie dokument pt. „Wytyczne do pracy w roku akade-
mickim” (i tu wpisywano którego roku dokument dotyczy). Formułowano  
w tym dokumencie na 6-8 stronach podstawowe zadania dla całej uczel-
ni i wszystkich jednostek organizacyjnych. „Wytyczne…” pojawiały się  
w czerwcu i były omawiane na corocznym posiedzeniu Senatu. Np. w wy-
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tycznych dotyczących roku akademickiego 2006/2007 m.in. pochwalono 
organizatorów II Zjazdu Absolwentów za dobre jego przygotowanie, zobo-
wiązano odpowiednie zespoły do poddania analizie programów kształce-
nia pod kątem ich porównywalności z programami wiodących uczelni, po 
to, by lepiej przygotować absolwentów do wymogów rynku pracy w Polsce 
i Unii Europejskiej. Zwracano także uwagę m.in. na brak sukcesów w na-
uczaniu języków obcych (i przedstawiono środki zaradcze), na potrzebę 
dokonania bardziej wnikliwych analiz sylabusów przez kierownictwa wy-
działów, eliminowania powtarzających się treści w programach różnych 
przedmiotów, usuwania z sylabusów przestarzałej literatury naukowej, czy 
też, na potrzebę podejmowania w poszczególnych wydziałach badań ze-
społowych, a nie tylko prowadzonych przez indywidualnych badaczy.
 Patrząc z perspektywy czasu na nasze przedsięwzięcia z zakresu 
działań na rzecz podnoszenia poziomu jakości kształcenia sądzę, że pozy-
tywnie należy ocenić zwłaszcza te działania Komisji Standardów Naucza-
nia, które dotyczyły corocznych wnikliwych ocen programów kształcenia. 
Członkowie Komisji zapoznawali się przed rekomendowaniem ew. zmian  
z programami innych uczelni, co sprzyjało wprowadzaniu do planu stu-
diów nowych przedmiotów kształcenia. Także organizowanie przed rozpo-
częciem roku akademickiego przez dr A. Ciechanowskiego kursów meto-
dycznych dla nauczycieli akademickich należy ocenić bardzo pozytywnie. 
Nowi wykładowcy poznawali formy i metody pracy stosowane dotychczas 
w PWSBiA, a wymiana doświadczeń dotycząca pracy ze studentami sprzy-
jała refleksjom nad własnym warsztatem pracy każdego z wykładowców. 
Trzeba także zwrócić uwagę, że przez wiele lat w naszej uczelni w planach 
studiów liczba przedmiotów przewyższała ilości określone w standardach 
kształcenia (na kierunku administracja studenci mieli trzy przedmioty 
kierunkowe więcej niż w standardach, do tego dochodziły trzy przedmio-
ty ekonomiczne i prawne dotyczące Unii Europejskiej, na ekonomii było 
osiem przedmiotów dodatkowych, na informatyce – trzy). Na każdym kie-
runku były również w planie studiów dodatkowo gry dydaktyczne, a licz-
ba realizowanych godzin zajęć z języka angielskiego wynosiła 360 godzin, 
mimo, że standardy kształcenia przewidywały ich zaledwie 120.
 Jak już wspomniałem, PWSBiA prowadząc  działalność rekruta-
cyjną utrzymywała bliskie kontakty ze szkołami średnimi, nie tylko prze-
kazując maturzystom materiały i informacje o naszej uczelni, ale także 
spotykając się z uczniami, i to nie tylko w PWSBiA, ale  w liceach w War-
szawie i jej okolicach. Od 2001 do 2010 roku wprowadziliśmy do naszych 
kontaktów nową formę działalności, jaką było organizowanie dla liceali-
stów konkursów wiedzy ekonomicznej, informatycznej, prawniczej i zna-
jomości języka angielskiego. Nie zachowała się niestety dokumentacja tych 
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konkursów, ale z informacji zamieszczonych w naszej kronice wynika, że 
bywały lata kiedy organizowaliśmy cztery ww. konkursy, ale i takie, pod-
czas których ograniczaliśmy ich liczbę do jednego lub dwóch. Było to jed-
no z większych przedsięwzięć organizacyjnych uczelni, angażowało wielu 
pracowników i było dość trudne logistycznie. Nasza inicjatywa spotkała 
się ze stosunkowo dużym zainteresowaniem, np. w 2006 roku w I etapie 
konkursu, który organizowany był na szczeblu szkoły, uczestniczyło po-
nad sześć tysięcy uczestników z prawie 60 szkół! Odpowiadali oni na pyta-
nia przekazane im przez uczelnię, a dyrektorzy szkół przekazywali wyniki 
na ulicę Bobrowiecką. Następnie uczelnia podejmowała decyzję o tym,  
że zapraszamy na finał konkursu do Warszawy tych uczniów, którzy otrzy-
mali określoną liczbę punktów. W finale uczestniczyło zazwyczaj 60-150 
uczestników konkursu i składał się on z dwóch etapów: pytań pisemnych, 
często w formie testu i głównego finału ustnego, w którym na pytania jury 
odpowiadało kilku, lub kilkunastu uczniów. Uczestnicy konkursów otrzy-
mywali dyplomy, a zwycięzcy także nagrody rzeczowe i certyfikaty oraz 
mogli bezpłatnie podjąć studia w naszej uczelni. W programie pobytu 
uczniów (przyjeżdżali najczęściej w piątek wieczorem) było także zwie-
dzanie uczelni, zapoznawanie się z ofertą programową PWSBiA, a także 
wycieczka po Warszawie. Z nauczycielami opiekującymi się uczniami 
spotykał się każdorazowo rektor T. Koźluk. Mimo, że organizacja przez 
PWSBiA konkursów dla licealistów nie przyniosła wymiernych efektów, 
bo w uczelni rozpoczęło studia zaledwie kilku ich uczestników, a koszto-
wały one dość znaczną kwotę, oceniam je pozytywnie, gdyż miały duże 
znaczenie dla promocji uczelni. Jako organizatorzy konkursów byliśmy 
rozpoznawalni w liceach w różnych częściach kraju, np. w Augustowie 
czy Sanoku, bo m.in z tak dalekich od stolicy miejscowości przyjeżdżali 
maturzyści. Finaliści, z których niektórzy, po raz pierwszy dzięki konkur-
sowi widzieli Warszawę, zwiedzali naszą uczelnię, a pisemne informacje 
o niej zawieźli do swoich szkół. Ale ważna była także – choć to nie rola 
uczelni – że stworzyliśmy młodzieży z małych miasteczek możliwość po-
równania swej wiedzy, z wiedzą uczniów z innych miejscowości. Na ten 
pożytek z organizowanej przez nas imprezy zwracali szczególnie uwagę 
nauczyciele, towarzyszący w Warszawie swym uczniom. Mimo, że w kon-
kursie startowali uczniowie niektórych liceów warszawskich, zwycięzcami 
okazywali się najczęściej maturzyści ze Szczecinka, Jarosławia czy Gar-
wolina. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką Instytut 
Nauk Komputerowych organizował także w latach 2004-2007 Akademię 
Wiedzy Komputerowej umożliwiając udział licealistom w zajęciach do-
tyczących programowania systemów i baz danych. Uczniowie interesują-
cy się informatyką ze szkół podwarszawskich przez dwa semestry (dwa 
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razy w miesiącu) rozszerzali swą wiedzę i umiejętności pod kierunkiem 
wykładowców z PWSBiA, zdawali egzaminy, a ich wyniki wpisywano do 
przygotowanych przez uczelnię specjalnych indeksów. W trzech edycjach 
Akademii uczestniczyło łącznie około 400 uczniów. Najlepsi jej absolwenci 
otrzymywali certyfikaty i mogli bezpłatnie podjąć studia w naszej uczelni 
(skorzystały z tej możliwości zaledwie dwie osoby). Można uznać, że za-
równo organizowanie konkursów wiedzy dla licealistów, jak i prowadzenie 
Akademii Wiedzy Komputerowej było ze strony uczelni przysłowiowym 
wyrzucaniem pieniędzy w błoto, nie można jednak także nie zauważyć, 
że był to gest rektora pod adresem młodzieży z prowincji lub z uboższych 
kulturowo terenów i stworzenie młodym ludziom okazji do rozwijania 
ich zainteresowań. I dobrze się stało, że uczelnia prowadziła Akademię.  
Koordynatorem przedsięwzięć związanych z organizacją gier dydaktycz-
nych i konkursów dla licealistów był ówczesny prorektor ds. studenckich  
dr A. Bolewski, a w ich organizację oprócz dziekanów, dyrektorów instytu-
tów duży wkład wniosła także aktualna Prezes Fundacji Nowe Horyzonty 
M. Grzelczak. Prorektorowi A. Bolewskiemu pomagali w organizowaniu 
ww. przedsięwzięć i działalności samorządowej studenci, m.in. Elwira Duś
-Priedo, Diana Gawełek-Tutalak, Thomas Gdesz, Dorota Grono, Magdale-
na Koncewicz, Konrad Koszewski, Anna Nosidlak, Agnieszka Przybylska, 
Bartłomiej Pucek, Marta Piątek, Diana Rewczuk, Aneta Skibowska, Miko-
łaj Stępień. Po zakończeniu studiów podjęli oni pracę w uczelni, najczę-
ściej w Biurze Karier. Nasi absolwenci pracują na różnych stanowiskach,  
w biznesie, administracji publicznej, prowadzą własną działalność go-
spodarczą. Są wśród nich prezesi, dyrektorzy, członkowie zarządu dużych 
spółek Skarbu Państwa. Np. absolwent PWSBiA z 2000 roku (kierunek 
ekonomia) Robert Perkowski przez dwie kadencje był burmistrzem miasta 
Ząbki, a od 2019 roku jest Wiceprezesem Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa.
 Bardzo aktywną działalność naukowo-badawczą i wydawni-
czą PWSBiA w pierwszych latach jej istnienia przedstawiłem w rozdzia-
le II. Była ona kontynuowana i w latach późniejszych, zwłaszcza, że by-
liśmy szkołą wyższą typu akademickiego, mieliśmy studia magisterskie  
i prowadzenie badań należało do jej ustawowych i statutowych zadań.  
Na początku drugiego 10-lecia istnienia uczelni pojawiły się bardzo am-
bitne plany naukowe. Należał do nich długofalowy program badawczy pod 
nazwą „Europa roku 2020. Polskie oczekiwania versum możliwości” opra-
cowany  z inspiracji rektora przez prorektora ds. naukowo-badawczych  
w latach 1998-2000 prof. Mieczysława Michalika. Miano dokonać analizy 
miejsca i roli Europy w globalnych procesach cywilizacyjnych świata, a na 
tym tle określić oczekiwania i możliwości Polski w uczestnictwie w życiu 



85

jednoczącej się Europy. Przewidywano, że ten projekt badawczy wskaże 
jakie będą priorytety dla perspektyw rozwojowych Europy i naszego kra-
ju. Do tych głównych celów podporządkowano wiele konkretnych, poje-
dynczych, projektów badawczych. Rektor zakładał, że koszty tego przed-
sięwzięcia wyniosą milion dolarów i liczył na współudział w partycypacji 
jego kosztów także innych instytucji i ośrodków naukowych, zarówno 
polskich jak i zagranicznych. I tu był „pies pogrzebany”, nie znaleźliśmy 
bowiem kontrahentów do współpracy, a zwłaszcza do współfinansowa-
nia przez nich kosztów badań. Nasi rozmówcy, których zapraszaliśmy do 
uczelni uznawali projekt badawczy za ważny, dobrze przygotowany, ale do 
współpracy nie doszło, a rektora nie stać było w ówczesnej sytuacji uczelni 
do wydania na ten cel aż miliona, i to dolarów.
 W marcu 2006 roku odbyło się posiedzenie Senatu PWSBiA po-
święcone stanowi badań naukowych i planom na przyszłość. Prorektor 
ds. badań naukowych dr hab. Adam Kołodziejczyk w swoim wystąpieniu 
stwierdził m.in. że dokonał analizy planów działań naukowo-badawczych 
katedr i wydziałów oraz sprawozdań nauczycieli akademickich z ich dzia-
łalności badawczej. Uznał, że stan działalności w tym zakresie jest dobry. 
Wszystkie wydziały mają plany badań naukowych zatwierdzane przez 
Rady Wydziałów, Biuro Badań Strategicznych agreguje i koordynuje tą 
działalność tworząc plan badań ogólnouczelnianych. Prorektor stwierdził 
także, iż tematyka badawcza w zasadzie jest zsynchronizowana z tematyką 
zarówno organizowanych przez uczelnię konferencji i seminariów nauko-
wych, jak i wydawnictw. Zwrócił także uwagę, że jego zdaniem, bardziej 
planowej i efektywnej działalności badawczej nie służy brak stabilizacji 
struktur organizacyjnych uczelni i częste zmiany kadrowe, co powoduje,  
że znaczna część planowanych badań nie jest realizowana. Na wspomnia-
nym posiedzeniu Senatu wytypowano tematy kilku długofalowych ambit-
nych projektów badawczych, które powinny być podejmowanie w następ-
nych latach. Należały do nich m.in.:
•	Unia Europejska a suwerenność narodowa;
•	Aktualne problemy bezpieczeństwa;
•	Prawo konstytucyjne i parlamentarne (porównawcze);
•	Aktualne problemy migracji;
•	Rynki pracy i rynki kapitałowe;
•	Nowe technologie kapitałowe.

Gdy przegląda się wykazy tematów organizowanych przez uczelnię se-
minariów naukowych, konferencji i artykułów publikowanych w na-
szych wydawnictwach można zauważyć, że w znacznej części dotyczą 
one ww. długofalowych tematów badawczych. Były one w drugim dzie-
sięcioleciu istnienia PWSBiA bardzo aktualne: np. po ataku w 2001 roku  
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na wieże World Trade Center i Pentagon wzrosło globalne zagrożenie 
terroryzmem. Zatrudnienie w PWSBiA znanego specjalisty w zakre-
sie bezpieczeństwa, generała prof. Stanisława Kozieja umożliwiło po-
dejmowanie w badaniach problematyki bezpieczeństwa narodowego,  
a ekspertyzy autorstwa późniejszego szefa BBN uczelnia przekazywała do 
dyspozycji Sejmu RP.
 Jeszcze jedną inicjatywę dotyczącą badań naukowych chciałbym 
wspomnieć. Otóż w 2006 roku rektor utworzył kolejną jednostkę organi-
zacyjną - Europejskie Centrum Badań Strategicznych i Studiów Wyspe-
cjalizowanych. Miało ono mieć dużą autonomię, organizacyjnie i admi-
nistracyjnie podlegać fundacji i pracować pod nadzorem merytorycznym 
rektora T. Koźluka. Fundacja i uczelnia zobowiązały się przeznaczyć na 
działalność Centrum po milionie złotych, a w przyszłości miało ono pozy-
skiwać fundusze z własnej działalności badawczej. Na jego dyrektora po-
wołano dr hab. Macieja Szczurowskiego z Uniwersytetu im. M. Kopernika 
w Toruniu. Nowa jednostka organizacyjna miała przygotować ekspertyzy 
i opracowania dotyczących tendencji rozwojowych współczesnego świata, 
organizować konferencje, szkolenia i kursy. Zwracałem uwagę rektorowi, 
że jej tworzenie wymagałoby zatrudnienia nowych nauczycieli akademic-
kich, którzy poświęciliby się wyłączenie działalności badawczej, gdyż do-
tychczas pracujący wykładowcy, oprócz pracy dydaktycznej, realizowali 
programy badawcze już zatwierdzone przez rady wydziału. Centrum po-
wstawało powoli i nigdy nie rozwinęło się do zakładanego poziomu – to 
jest samofinansującego się ośrodka badawczego (oprócz organizowanych 
szkoleń i kursów), co nie było winą jej dyrektora, który w Wydziale Admi-
nistracji dobrze kierował specjalizacją archiwistyki.
 W drugim dziesięcioleciu działalności PWSBiA kontynuowano 
natomiast organizowanie ogólnouczelnianych otwartych seminariów na-
ukowych. Jak wynika z zachowanych przeze mnie notatek i mojej pamięci 
odbyły się m.in. następujące seminaria:
•	w 2002 roku: „11.IX.2001. Przyczyny, skutki i przewidywania” (referat 

wygłosił gen. prof. S. Koziej; uczestniczyło wielu pracowników i stu-
dentów, była żywa dyskusja);

•	 cztery wystąpienia: gen. prof. S. Kozieja „Sytuacja w Afganistanie”, 
prof. M. Kowalewskiego „Polityczne aspekty konferencji afgańskiej”, 
prof. J. Wawrzyniaka „Kształtowanie struktur państwa afgańskiego”  
i dr hab. S. Taborowskiego „Rola międzynarodowych operacji wojsko-
wych w Afganistanie” (wszystkie wystąpienia na bardzo dobrym po-
ziomie merytorycznym);

•	 „Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie i praktyce ochrony śro-
dowiska” (kierował seminarium, w którym brali udział przedstawiciele 
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siedmiu uczelni, prof. K. Równy, wygłoszono osiem referatów; PWS-
BiA często podejmowała na seminariach i konferencjach prawne i eko-
nomiczne aspekty ochrony środowiska);

•	w 2003 roku: wystąpienie prof. M. Kowalewskiego „Zbrojne interwen-
cje w prawie międzynarodowym” (udział wzięli m.in. Zastępca Sekre-
tarza Generalnego ONZ i liczni zatrudnieni w PWSBiA byli ambasa-
dorzy naszego kraju);

•	w 2006 roku: „Współczesna Europa wobec problemów migracyjnych” 
(wystąpienie dr hab. A. Kołodziejczyka, który m.in. odwołał się do 
dorobku organizowanych przez PWSBiA cyklicznych, międzynaro-
dowych konferencji prawniczych poświęconych sprawom migracji  
i ochrony środowiska);

•	 „Globalizacja i jej wpływ na zmiany kulturowe i społeczne” (referaty 
dr hab. A. Kołodziejczyka i doktorów K. Paszkowskiego i E. Listopadz-
kiej; w dyskusji uczestniczyło kilku studentów);

•	w 2007 roku: „Traktat Lizboński w procesie reformowania Unii Euro-
pejskiej” (referaty wygłosili dr J. Sozański, dr S. Przyjemski, ambasado-
rzy dr K. Dąbrowa i A. Olszówka;  liczny udział studentów specjalności 
dyplomatycznej; interesujący głos w dyskusji rektora T. Koźluka);

•	w 2008 roku: „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w bizne-
sie” (seminarium zorganizowane przez Europejskie Centrum Badań 
Strategicznych, referat dr M. Ciecierskiego zawierał wiele informacji  
o metodach prowadzenia wywiadu gospodarczego i szpiegostwa prze-
mysłowego);

•	 „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych Państwa” (referat dr. inż. 
J. Stawickiego, uczestnictwo m.in. studentów specjalności bezpieczeń-
stwa informatycznego);

•	 „60 lat operacji pokojowych ONZ” (wystąpienia wprowadzające am-
basadora dr E. Noworyty, dr K. Paszkowskiego i T. Gdesza – absolwen-
ta PWSBiA, który mówił o udziale Polaków w tych misjach);

•	w 2009 roku: „Typologia administracji w III R.P.” (referat prof. J. Ba-
buli);

•	 „Chiny – czy już mocarstwo globalne?” (referował dr Z. Góralczyk, 
wieloletni ambasador w Chinach i nasz wykładowca; temat wzbudził 
duże zainteresowanie, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów);

•	w 2010 roku: „Cloud Computing” (seminarium zorganizował Insty-
tut Ekonomii i Technik Komputerowych, głównym referentem był dr 
inż. J. Stawicki, występowali także studenci i przedstawiciele kilku firm 
informatycznych, którzy zwracali uwagę, że cloud computing zmieni 
jakość usług w branży IT);

•	 „Współczesne problemy kierowania w administracji publicznej” (refe-
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rował prof. J. Babula, liczny udział w seminarium studentów admini-
stracji);

•	 „Traktat Lizboński, a prawo polskie” (była to kontynuacja poświęcone-
go Traktatowi Lizbońskiemu seminarium z 2007 roku, z tymi samymi 
referentami).

 W latach 2001-2010 uczelnia nasza kontynuowała także organizo-
wanie konferencji naukowych, które były poświęcone m.in. następującym 
tematom:
•	W 2002 roku: „Polska ekonomia wobec aktualnych wyzwań” (w kon-

ferencji uczestniczyło około 200 osób, w tym 26 profesorów; obrado-
wano w trzech sekcjach: integracja z Unią Europejską, a polska gospo-
darka, prawo pracy – czy pomaga przedsiębiorcom?, zagrożenia dla 
gospodarki);

•	 „Trendy rozwoju gospodarczego w erze globalizacji” (organizatorem 
tej międzynarodowej konferencji był prof. W. Stankiewicz, uczest-
niczyli przedstawiciele sześciu polskich uczelni oraz wykładowcy  
z Litwy, Łotwy i dr M. Lebiedewa z Państwowego Instytutu Ekonomii  
i Finansów w Petersburgu);

•	w 2003 roku: „Ekonomika pracy. Wyzwania procesu transformacji 
ustroju” (organizatorem był prof. W. Stankiewicz, uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele ośmiu polskich uczelni i dwóch ukraińskich);

•	 „ONZ wczoraj, dziś, jutro – jej reformy” (referentami byli: prof. A. Rot-
feld były Minister Spraw Zagranicznych, prof. J. Symonides – dyrektor 
Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr T. Mulicki; konferencję pod-
sumowywał, nawiązując do swojej pracy w ONZ – prof. T. Koźluk);

•	 „ONZ wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku” (referentem był prof.  
A. Rotfeld, uczestniczyli m.in. ambasadorzy sześciu państw i studenci 
specjalizacji dyplomatycznej);

•	w 2006 roku: „Szara strefa w Polsce” (referentem był prof. T. Wojcie-
chowski, konferencję zorganizowano przy współpracy z Prokuraturą  
i Komendą Główną Policji);

•	w 2009 roku „Kioto i co dalej?” (konferencję organizowała dr G. Sas, 
była ona  poświęcona międzynarodowym wysiłkom na rzecz przeciw-
działania zmianom klimatycznym; uczestniczyli przedstawiciele Mi-
nisterstwa Środowiska, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych; 
nasi studenci zaprezentowali referaty przedstawiające stanowiska Unii 
Europejskiej, USA i Chin wobec tego zagadnienia);

 W 2001 r. w X rocznicę powstania szkolnictwa niepublicznego 
organizowaliśmy na ulicy Bobrowieckiej I Kongres Uczelni Niepublicz-
nych przebiegający pod hasłem „Edukacja dla rozwoju innowacji w Pol-
sce”. Pamiętam, że rektor T. Koźluk przebywał wówczas w USA i że bar-
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dzo napracowaliśmy się z dyrektorem administracyjnym J. Dzido i innymi 
pracownikami by godnie przyjąć około 300 gości, w tym rektorów uczelni 
niepublicznych z całej Polski.
 Nadal nasza uczelnia uczestniczyła w Targach Książki Akademic-
kiej na Politechnice Warszawskiej, organizowano na Bobrowieckiej także 
promocje książek naszych wykładowców, w których licznie uczestniczyli 
studenci. Pamiętam zwłaszcza promocje książek prof. R. Frelka „Krótka 
historia dyplomacji” (rok 2000), prof. S. Kozieja „Współczesna proble-
matyka bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego” (2003) i dok-
torów A. Dmowskiego, D. Prokopowicza i J. Sarnowskiego „Podstawy 
finansów i bankowości”. Natomiast w 2005 roku byliśmy organizatorem 
targów poświęconych szkolnictwu niepublicznemu i Ogólnopolskiego Fo-
rum Oświaty Niepublicznej, w którym uczestniczyli m.in. rektorzy uczelni 
z tego sektora szkolnictwa wyższego. W drugim dziesięcioleciu istnienia 
PWSBiA kontynuowało aktywną działalność uczelniane wydawnictwo. 
Ukazywała się m.in. w latach 2000-2005 seria wydawnicza „Podręczni-
ki PWSBiA” (osiem pozycji). Poważnym kwartalnikiem naukowym było  
ukazujące się w latach 2001-2014 wydawnictwo pt. „Wiek XXI. Zeszyty 
Naukowo-Teoretyczne PWSBiA” (wydano 28 numerów). Służyły one pro-
cesowi dydaktycznemu, a zwłaszcza rozwojowi naukowemu kadry i pro-
mocji jej badań naukowych. W kwartalniku „Wiek XXI” publikowali m.in. 
nasi doktoranci i habilitanci, a ponieważ jego nakład wynosił 300 egzem-
plarzy i docierał do bibliotek wyższych uczelni miał on także dla PWS-
BiA znaczenie promocyjne. Stopniowo zwiększała się także liczba książek  
w naszej bibliotece, aktualnie znajduje się w niej 21 tysięcy woluminów.
 By ożywić działalność badawczą w uczelni rektor, mimo iż nie 
mieliśmy jako uczelnia uprawnień do nadawania stopnia naukowego 
doktora, utworzył w PWSBiA fundusz stypendialny. Namawiał młodych 
nauczycieli akademickich posiadających tytuł magistra do podwyższania 
swych kwalifikacji zawodowych, uzyskiwania kolejnych stopni naukowych 
i bliższego wiązania się z uczelnią. Chcąc ich zachęcić do podjęcia tego 
trudu powołał studium doktoranckie (jego sekretarzem naukowym był 
dr Henryk Olek). Każdy z jego uczestników miał promotora pracującego 
w innej uczelni, który zgodził się by w niej odbyła się obrona doktora-
tu. Jeśli uczestnik studium sam nie nawiązał kontaktu ze swym przyszłym 
promotorem, kontakt ten nawiązywała nasza uczelnia, która podpisywała 
z promotorem odpowiednią umowę. W PWSBiA przyszły doktor brał na-
tomiast udział w seminariach, prowadzonych przez pracowników uczelni 
przygotowujących go do egzaminów, uczył się dodatkowo języka angiel-
skiego. Seminaria przygotowywały do prowadzenia badań naukowych  
i pisania pracy doktorskiej. Uczestnicy studium otrzymywali przez trzy 
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lata stypendia doktoranckie i zobowiązali się do pracy w uczelni przez ko-
lejne trzy lata po uzyskaniu stopnia doktora. Jak wynika z zachowanych 
notatek dyrektora Biura Kadr i Zatrudnienia J. Łabuza, który przygoto-
wywał dla rektora analizy i wnioski dotyczące stanu realizacji tego przed-
sięwzięcia, w 2006 roku z dwudziestu magistrów, którzy wcześniej wzięli 
udział w seminarium doktorskim, nadal kontynuowało tę pracę, zaledwie 
jedenastu. Doktorat uzyskało sześć osób m.in. Ewa Listopadzka i Elwira 
Duś-Priedo (obie pracowały dalej w PWSBiA, krótko były prorektorami), 
Małgorzata Czuryk (jako doktor habilitowana nadal pracuje na ul. Bobro-
wieckiej), Thomas Gdesz (aktualnie koordynuje kierunkiem administra-
cja w WUMed). W tym samym czasie J. Łabuz realizował prośbę rektora  
o pozyskanie z Politechniki Warszawskiej młodych nauczycieli akademic-
kich pracujących nad doktoratem i związanie ich z naszą uczelnią poprzez 
udzielenie stypendium, pomagając w ten sposób w szybszym uzyskaniu 
doktoratu. Z tego „zaciągu” pozyskaliśmy do pracy w PWSBiA Rafała Wy-
pysińskiego i Radosława Gościniaka (związał się z uczelnią na wiele lat, był 
koordynatorem na kierunku informatyka).
 Fundusz stypendialny był szerszą inicjatywą rektora, choć w prak-
tyce jego najbardziej istotną częścią było opisane wyżej studium dokto-
ranckie. Fundusz obejmował bowiem poza stypendiami doktoranckimi, 
stypendia habilitacyjne, prace naukowo-badawcze zamawiane przez uczel-
nię, granty zespołowe, prace profesorskie prowadzące do uzyskania przez 
nich – jak to określał rektor – kolejnej, nowej specjalności. Określano 
wiodące obszary wokół których powinna się koncentrować tematyka prac 
badawczych i publikacji naukowych objętych funduszem stypendialnym. 
Należały do nich:
•	prawo Unii Europejskiej i europejskie systemy prawne;
•	prawo konstytucyjne porównawcze;
•	 globalne problemy świata;
•	międzynarodowe stosunki gospodarcze;
•	multimedialne techniki przepływu informacji.

 Z wnioskami o przyznanie stypendium występowali nauczyciele 
akademiccy, a decyzję o ich przyznaniu podejmowała komisja powołana 
przez rektora, która również dokonywała odbioru pracy badawczej. Utwo-
rzenie Funduszu Stypendialnego nie przyniosło oczekiwanych efektów. 
Zaledwie kilka osób zdecydowało się na pobieranie stypendium, niektó-
rzy nauczyciele akademiccy nie chcieli wiązać się umową stypendialną 
na, według nich, zbyt długi okres czasu, profesorowie uznali, że drugiej 
specjalizacji nie sposób uzyskać w określonym przez rektora okresie.  
Jedynie stypendium doktorskiej, o którym wspomniałem wyżej, w czę-
ści spełniło swoje cele, gdyż kilka osób uzyskało jednak stopień doktora 
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i związało się z PWSBiA.
 Szkoły wyższe, zgodnie z ustawą na podstawie której utworzono 
PWSBiA, dzielono na państwowe i niepaństwowe, aktualnie na publiczne 
i niepubliczne. Tadeusz Koźluk walczył o to, by w nazwie zakładanej przez 
niego uczelni znalazło się słowo „prywatna” i do tego słowa był bardzo 
przywiązany. Uważał, że oznaczało ono „moja”, „należącą tylko do mnie”, 
a niejako w domyśle – że jest jej właścicielem i samodzielnie może usta-
lać jej program i zasady organizacyjne. Było to niewątpliwie rozszerze-
nie znaczenia tego słowa, gdyż jeśli we wspomnianej ustawie podzielono 
uczelnie na państwowe i niepaństwowe oznaczało to, że prywatna szkoła 
wyższa jest po prostu szkołą niepaństwową, a jej Założyciel i rektor ma 
takie uprawnienia jakie określono w ustawie i statucie PWSBiA. Rektor 
przywiązany do prawa amerykańskiego uważał, że słowo „prywatna”  
w nazwie uczelni oznacza, że istnieje jak gdyby trzeci, poza państwowy-
mi i niepaństwowymi rodzaj uczelni, do czego nie było jednak podstaw 
ustawowych. Zwracano na to uwagę rektorowi podczas pierwszej wizyta-
cji ministerialnej w 1993 roku. Kwestia ta była powodem częstych różnic 
zdań pomiędzy uczelnią, a Ministerstwem Edukacji Narodowej (w cią-
gu 30 lat miało ono różne nazwy) i Państwową Komisją Akredytacyjną  
(w późniejszych lata zmieniła nazwę na Polską Komisję Akredytacyjną). 
Jako były pracownik administracji państwowej rozumiałem, że urzędnik 
ministerstwa musi pilnować, by prawo było przestrzegane, niekiedy jednak 
interpretacja PKA, podtrzymana przez ministerstwo budziła wątpliwości  
i rektor miał – moim zdaniem – rację protestując przeciwko krzywdzącym 
uczelnię decyzjom. Przykładem może być negatywna ocena jakości kształ-
cenia na II stopniu kierunku administracja dokonana przez PKA i akcep-
towana przez MEN w 2008 roku. Wszystkie elementy merytoryczne i or-
ganizacyjne tego kształcenia oceniono pozytywnie, z wyjątkiem dwóch. 
Po pierwsze, PKA stwierdziła, że nie spełniliśmy wymogu zatrudnienia  
w  tzw. minimum kadrowym na tym kierunku, co najmniej ośmiu nauczy-
cieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora ha-
bilitowanego i reprezentujących specjalności wchodzące w zakres danego 
kierunku studiów, w tym co najmniej pięciu reprezentujących te specjalno-
ści, w których uzyskiwane są dyplomy na tym kierunku. Uznano, że trzech 
przedstawionych przez nas wykładowców nie spełnia tych wymogów. Byli 
nimi filozof, prof. dr hab. Marian Dobrosielski, wybitny dyplomata, kieru-
jący specjalnością „nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne”, prof. dr 
hab. Bohdan Rymaszewski, specjalizujący się w ochronie zabytków, a więc 
w administracyjnym prawie materialnym (ochrona zabytków to jedno  
z zadań administracji publicznej) i dr hab. Maciej Szczurowski specjali-
zujący się w zakresie archiwistyki, zarządzania dokumentacją w urzędach 
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i przedsiębiorstwach. Zdaniem PKA w minimum kadrowym powinni się 
znaleźć wykładowcy wyłącznie ”z dziedziny nauk prawnych w zakresie 
prawa administracyjnego lub nauki o administracji”. Zwracaliśmy uwagę, 
zarówno PKA jak i MEN, że taka interpretacja jest nieuprawiona, gdyż 
w żadnym akcie prawnym nie określono jakie konkretne dyscypliny na-
ukowe muszą reprezentować specjalności wchodzące w zakres kierunku 
administracja. Interpretacja PAK była więc obciążona subiektywizmem, 
nie była normą prawną, a oprócz tego Minister, mimo, że miał taki obo-
wiązek, nie określił w drodze rozporządzenia standardów kształcenia na 
tym kierunku. Po drugie, zarzucono uczelni nieprawidłowości w obsadzie 
zajęć dydaktycznych, gdyż niektóre osoby prowadziły zajęcia dydaktyczne 
wykraczające zdaniem PKA ”poza ich kompetencje formalne i meryto-
ryczne”. Jako przykład braku kompetencji nauczyciela akademickiego po-
dano dr Czesława Ochenduszkę, który był wykładowcą m.in. przedmio-
tu „Samorząd terytorialny w Polsce”, ale zdaniem PAK, jako dr socjologii 
o specjalności socjologia wojska, nie miał odpowiednich kwalifikacji do 
prowadzenia ww. przedmiotu. Nie wzięto pod uwagę, że C. Ochendusz-
ka od 12 lat pełnił ważne funkcje w samorządzie warszawskim (był bur-
mistrzem gminy Rembertów, zastępcą burmistrza dzielnicy Rembertów, 
radnym Warszawy i wiceprzewodniczącym w tej radzie przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej). Zdaniem PKA, mimo pełnienia ww. stanowisk miał 
on „zbyt małe doświadczenie praktyczno-teoretyczne do prowadzenia wy-
kładów”. Rektor argumentował, że bardzo duże praktyczne doświadcze-
nie w działalności samorządowej C. Ochenduszki było olbrzymim atutem 
tego wykładowcy, który w trakcie zajęć dydaktycznych mógł powoływać 
się na konkretne działania organów samorządowych. Odwoływanie się  
w tej sprawie przez uczelnię ponownie do ministra, a następnie składanie 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie pomogło, gdyż ww. 
sąd nie wchodził w merytoryczne oceny wspomnianych działań, badał tyl-
ko czy minister nie przekroczył swoich uprawnień ustawowych i nie naru-
szył norm postępowania administracyjnego. Ww. sprawa jest dla mnie do-
wodem na to, że oprócz rozstrzygnięć ministra, których nie powinniśmy 
zaskarżać  do sądów administracyjnych, gdyż decyzje rektora przekraczały 
jego uprawienia i powinniśmy się z nich wycofać, były i takie, które można 
nazwać, co najmniej, kontrowersyjnymi. 
 Strukturę organizacyjną uczelni w jej pierwszym dziesięcioleciu 
przedstawiłem w poprzednich rozdziałach. W drugie dziesięciolecie we-
szliśmy z pięcioma Wydziałami: Biznesu i Administracji Gospodarczej 
(dziekan prof. A. Barczak), Finansów, Bankowości, Inwestycji Kapitało-
wych (dziekan prof. M. Marczak), Administracji Państwowej i Instytu-
cji Europejskich (dziekan prof. S. Dworecki), Nowoczesnej Dyplomacji 
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i Służb Zagranicznych (dziekan prof. J. Sułek), Nauk Komputerowych 
(dziekan prof. A. Stokalski-Dzierżykraj). Działało 16 katedr, a Studium 
Języków Obcych kierował dr W. Kurzyca (po nim kierowała Studium  
dr Anna Sydoruk). Od roku akademickiego 2002/03 nastąpiły kolejne 
zmiany organizacyjne. Zmniejszono liczbę wydziałów, stopniowo prze-
chodząc na strukturę instytutową. Po reorganizacji, działały dwa Wy-
działy: Ekonomii i Nauk Komputerowych (dziekan prof.  A. Barczak), 
Administracji i  Prawa (dziekan gen. prof. S. Koziej). Powołano Instytuty: 
Nowoczesnej Dyplomacji i Służb Zagranicznych (dyrektor dr C. Ochen-
duszka), Administracji Państwowej i Instytucji Europejskich (dyrektor  
dr W. Dębski), Nauk Prawnych (dyrektor dr B. Pachuca-Smulska), Admi-
nistracji Gospodarczej i Inwestycji Kapitałowych (dyrektor dr J. Sarnow-
ski). Na stanowisko prorektora ds. dydaktycznych, a następnie I zastępcy 
rektora T. Koźluk powołał prof. M. Kowalewskiego, dr H. Brzozowy został 
prorektorem ds. administracyjnych, ja nadal pełniłem funkcję prorektora 
ds. ogólnych. Od 2004 roku rozpoczął pracę w PWSBiA dr A. Bolewski 
– początkowo jako prorektor ds. wychowania, a następnie ds. dydaktyki  
i wychowania. Pojawiły się więc w uczelni nowe nazwiska osób, które 
wniosły istotny wkład w dalszy rozwój uczelni. Szczególnie dużą aktywno-
ścią wyróżniali się prorektorzy: prof. M. Kowalewski (pracował w PWSBiA  
w latach 2000-2005; był specjalistą m.in. w zakresie zarządzania i bezpie-
czeństwa międzynarodowego, jako dyrektor departamentu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej odegrał dużą rolę w okresie negocjacji w sprawie przy-
stąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej), dr A. Bolewski (dyplomata 
i pracownik centralnej administracji państwowej, pracował w PWSBiA 
w latach 2004-2010, bardzo dobrze współpracował z organizacjami stu-
denckimi, nadzorował m.in. dom akademicki, Biuro Koordynacji Toku 
Studiów i stworzone przez niego Biuro Karier). Dr H. Brzozowy pracował 
w PWSBiA w latach 1998-2004 na wielu kierowniczych i odpowiedzial-
nych stanowiskach, m.in. był prodziekanem, dyrektorem BKTS, dyrekto-
rem Biura Promocji, przez dwa lata prorektorem ds. administracyjnych. 
Dr C. Ochenduszka pracował w PWSBiA w latach 2002-2013, był m.in. 
dziekanem Wydziału Administracji, Prawa i Dyplomacji oraz dyrekto-
rem Instytutu Administracji, a następnie prorektorem. O dr W. Dęb-
skim pisać będę więcej w rozdziale poświęconym Warszawskiej Uczelni 
Medycznej. Nowymi twarzami w uczelni w tym okresie byli także m.in.  
dr M. Ciecierski (od 2004 roku Wicedyrektor Biura Badań Strategicznych, 
późniejszy rektor), kolejny dyrektor Instytutu Nauk Komputerowych  
dr inż. T. Sydoruk, dr hab. A. Kołodziejczyk (od 2005 roku przez dwa lata 
koordynował działalność badawczą uczelni, był prorektorem), B. Trela (kie-
rował Akademicką Szkołą Języków Obcych, a następnie był prorektorem  



9594

ds. organizacyjnych), dr K. Paszkowski (po A. Kołodziejczyku był prorekto-
rem kierującym badaniami). Ważną rolę w uczelni pełnił dr A. Ciechanow-
ski (pełnomocnik rektora ds. kontroli wewnętrznej – w pewnym okresie  
w randze prorektora).
 Rektor T. Koźluk starając się dostosować strukturę uczelni do ak-
tualnych potrzeb, w związku ze znacznym systematycznym spadkiem licz-
by studentów (2001 rok – 2495, a rok 2009 – 558; w 2010 roku liczba stu-
dentów niestacjonarnych przewyższała liczbę stacjonarnych) postanowił 
by uczelnia przeszła na strukturę instytutową. W roku 2007 działał jeden 
Wydział Nauk Społecznych i Komputerowych kierowany przez prorekto-
ra dr A. Bolewskiego i cztery instytuty: Nauk Ekonomicznych (dyrektor 
J. Rzytki), Technik Komputerowych (dyrektor dr M. Żelazny), Admini-
stracji (dyrektor dr E. Socha), Prawa (dyrektor P. Orzeszko). Rok później 
dwa pierwsze z ww. instytutów połączyły się w Instytut Ekonomii i Tech-
nik Komputerowych (dyrektor dr T. Zieliński), zaś dr E. Sochę zmieniła  
dr G. Sas, a P. Orzeszko - dr Z. Dubrawski. W roku 2009 w uczelni było 
czterech prorektorów (I Zastępca rektora – prorektor ds. ogólnych T. Mo-
rawski, ds. dydaktyki i wychowania dr A. Bolewski, ds. administracyjnych 
i rozwoju uczelni dr W. Dębski, ds. organizacyjnych B. Trela). Działały 
trzy Instytuty: Ekonomii i Technik Komputerowych (dyrektor dr T. Zie-
liński, wicedyrektor dr J. Stawicki) i katedry: Ekonomii (kierownik prof. 
W. Stankiewicz), Globalizacji (kierownik prof. M. Holstein-Beck), Mate-
matyczno-Fizyczna (kierownik prof. J. Przygodzki), Inżynierii Oprogra-
mowania (kierownik prof. A. Timofiejew), Komputerowej Automatyki  
i Robotyki (kierownik prof. M. Szafarczyk), Środków Multimedialnych  
i Technik Cyfrowych (kierownik dr B. Kamiński), Instytut Prawa (dyrektor 
dr Z. Dubrawski, wicedyrektor dr J. Sozański) i katedry: Prawa Cywilne-
go (kierownik dr hab. W. Kubala), Prawa Handlowego i Gospodarczego 
(kierownik prof. E. Kędra), Prawa karnego (kierownik dr A. Wdowia-
rz-Pelc), Instytut Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji (kierownik  
dr G. Sas), Rada Ambasadorów oraz katedry: Administracji Publicznej 
(kierownik prof. J. Babula), Prawa Dyplomatycznego (kierownik prof. W. 
Morawiecki). Studium Języków Obcych kierowała M. Chomicz. W 2009 
roku w PWSBiA zatrudnionych było łącznie 85 nauczycieli akademickich. 
Prezesem Fundacji „Polska – Wiek XXI” pod koniec drugiego dziesięcio-
lecia uczelni był dr W. Dębski, a Wiceprezesem i dyrektorem Centrum 
Konferencyjno-Kongresowego M. Grzelczak.
 Mieliśmy więc w historii naszej uczelni samodzielne wydzia-
ły, samodzielne instytuty, wydziały w skład których wchodziły instytuty,  
a nawet jeden wydział, który kształcił studentów na czterech kierunkach.  
Nie sposób nie zauważyć, że zmiany strukturalne w PWSBiA następowały 
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dość szybko. Zanim dana komórka organizacyjna okrzepła, wypracowała 
sobie sensowny plan działania, trzeba było przystosować się do kolejnej 
zmiany i pracy w innych warunkach. Wprawdzie słuszną jest zasada, że 
struktury organizacyjne powinny być dostosowywane do zmieniającej się 
rzeczywistości i nowych zadań, ale zbyt częste zmiany mogą powodować 
też szkody. Z perspektywy czasu wydaje się, że rektor T. Koźluk działał nie-
kiedy zbyt nerwowo i dążąc do szybkiej poprawy w jakimś elemencie dzia-
łalności uczelni znajdował receptę w kolejnych zmianach organizacyjnych. 
Czasami jednak, by poprawić sytuację w danej dziedzinie życia uczelni, nie 
trzeba było koniecznie wprowadzać zmian strukturalnych. Ale inne dzia-
łania wymagały często czasu, a rektor oczekiwał zmian natychmiastowych.
 Często słyszałem opinię, z którą się zgadzam, że nasz wieloletni 
rektor był wizjonerem, „wyprzedzał swój czas”, podejmował decyzje, któ-
rych głębszy sens rozumiemy dopiero po latach. Mogę podać dwa przy-
kłady na udowodnienie, że tak właśnie było. Prof. Tadeusz Koźluk przy-
wiązywał dużą wagę do tego by Polska, po latach poprzedniego ustroju  
i życia za „żelazną kurtyną”, otworzyła się na świat, stała się częścią Zacho-
du. Mówił o tym, że współpraca międzynarodowa jest warunkiem nasze-
go rozwoju, nie tylko gospodarczego, ale też społecznego i kulturalnego.  
Już w listopadzie 1994 roku w PWSBiA odbyło się seminarium naukowe 
na temat „Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wyjdzie nasze-
mu krajowi na korzyść?”. Jak wynika z zapisu w kronice uczelni wśród 
uczestników seminarium sporo było obaw, czy w interesie naszego kraju 
jest jej związek z Unią. Kiedy więc Polska stała się krajem stowarzyszo-
nym z Unią Europejską i ówczesne elity polityczne zakładały, że naszym 
strategicznym celem jest wstąpienie nie tylko do NATO, ale i Unii rektor 
podjął decyzje o planowym przygotowaniu studentów do przyszłego ich 
życia w wielkiej rodzinie europejskiej. Uważał, że rolą uczelni powinno 
być przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w przygoto-
wanym na 2003 rok referendum unijnym. Wyrażał także obawę, że na-
sze społeczeństwo nie jest  przygotowane do ściślejszej integracji państw 
europejskich i przenoszenia niektórych kompetencji naszego państwa na 
poziom unijny. Rektora denerwowało koncentrowanie się polskich po-
lityków na sprawach wewnętrznych, mówił o polskim zaścianku, o tym,  
że świat nam ucieka i wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej po-
winno zmieniać polską mentalność w kierunku otwartości na świat, inno-
wacyjności, współpracy w rozwiązywaniu problemów globalnych. Dlatego 
racją stanu było według niego doprowadzenie do tego, by Unia Europejska 
stała się projektem ważnym i potrzebnym, nie tylko dla europejskich elit, 
ale dla całego społeczeństwa, a zwłaszcza jego przyszłości, czyli młodzieży.  
Pisałem już o zwróceniu przez uczelnię szczególnej uwagi nauczaniu  
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języka angielskiego, który stał się podstawowym językiem używanym  
w krajach europejskich i o powszechnym kształceniu informatycznym 
na wszystkich kierunkach studiów, po to by zacząć gonić kraje Zachodu 
znacznie bardziej zaawansowane w technikach cyfrowych od Polski. Naj-
bardziej jednak istotne dla przekazania studentom wiedzy o Unii Europej-
skiej były wprowadzone przez rektora zmiany w programach kształcenia –  
i co szczególnie ważne – nie tylko na kierunku administracja, ale na wszyst-
kich kierunkach studiów. Jeszcze w 1998 roku rektor powołał Zakład In-
tegracji Europejskiej i zatrudnił jej kierownika prof. Zofię Wysokińską  
z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizującą się w ekonomicznych problemach 
Unii. Do planu studiów wszystkich kierunków wprowadzono przedmiot 
„Integracja europejska – teoria i praktyka”. Studenci zapoznawali się m.in. 
z zadaniami i celami polityki ekonomicznej w okresie transformacji za-
równo w Polsce, jak i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pod-
czas wykładów zapoznawano studentów z historią tworzenia europejskich 
związków ekonomicznych, od planu Marshalla do układów rzymskich,  
z systemami i strukturami ekonomicznymi krajów Unii, a także ze stanem 
współpracy gospodarczej Polski z tymi krajami. Zapoznawano słuchaczy  
z dotychczasową organizacją i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jej 
sukcesami i problemami, działalnością Parlamentu Europejskiego i poli-
tyką Unii wobec poszczególnych sektorów gospodarki  i bankowości mię-
dzynarodowej. Studenci dowiadywali się także o polityce regionalnej Unii 
Europejskiej, ochronie konsumenta oraz rynku pracy, możliwościach za-
trudnienia. Szczególne zainteresowanie słuchaczy budziły sprawy współ-
pracy gospodarczej Polski z innymi krajami oraz dyskusje o prawie Unii 
Europejskiej i działaniach, które powinien podjąć nasz Sejm, by dosto-
sować prawo obowiązujące w Polsce do prawa unijnego. Często studenci 
wyrażali obawy, czy naszym politykom uda się to przedsięwzięcie i czy 
polskie społeczeństwo w czekającym nas referendum wypowie się za wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej. Gdy już staliśmy się krajem unijnym 
zapadła decyzja o wzbogaceniu programu kształcenia na wszystkich kie-
runkach o przedmioty: Polityka pieniężna w Unii Europejskiej, Polityka 
rolna, Prawo konstytucyjne w państwach członkowskich, Organizacja  
i struktura władz Unii Europejskiej.
 Ale informowanie przez uczelnię studentów o korzyściach płyną-
cych z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie ograniczało się do 
przedstawienia tej tematyki w programach kształcenia. Jak już wspomnia-
łem, PWSBiA jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, była zwłasz-
cza w początkowych latach jej istnienia obiektem dużego zainteresowania.  
W kronice uczelni zanotowano, że w ciągu 10 pierwszych lat istnienia 
PWSBiA odwiedziło ją ponad 50 delegacji zagranicznych! Na przełomie 
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XX i XXI wieku, szczególnie wówczas gdy zbliżał się termin referendum  
w sprawie wejścia Polski do Unii prof. T. Koźluk zapraszał do uczelni osoby, 
które mogły poszerzyć wiedzę studentów o różnych problemach między-
narodowych, miejscu Polski w świecie, stosunkach gospodarczych naszego 
kraju z innymi państwami europejskimi. W organizacji spotkań z VIP-ami 
(tak ich nazywaliśmy) ważną rolę odgrywał prorektor prof. M. Kowalewski 
znający osobiście wielu ówczesnych polityków. Uczelnię odwiedzili także  
w tym czasie wszyscy akredytowani w Warszawie ambasadorzy krajów Unii 
Europejskiej. Przedstawiali oni aktualną sytuację polityczną w ich pań-
stwach, korzyści jakie społeczeństwa tych krajów czerpią z przynależności 
do Unii, mówili też o jej celach, organizacji, kompetencjach i metodach 
działania.  Uczestniczyłem co najmniej w czterech spotkaniach z ambasa-
dorami i pamiętam bardzo dużą aktywność studentów, dużą ilość pytań,  
a także wypowiedzi świadczących o znajomości polityki zagranicznej kraju, 
którego ambasador był naszym gościem. Uczelnię odwiedzili także polscy 
politycy, którzy podczas spotkań z młodzieżą również mówili o Unii Euro-
pejskiej, m.in.: premier J. Bielecki, Wicepremier Z. Sadowski, ministrowie: 
Spraw Zagranicznych – A. Olechowski i A. Rotfeld, Obrony Narodowej  
J. Onyszkiewicz, Wiceminister Spraw Zagranicznych J. Towpik, Wicemar-
szałek Senatu prof. L. Pastusiak (wygłosił wykład na temat „Opcje bezpie-
czeństwa Polski”), ambasador Polski w Rosji S. Ciosek (otrzymał bardzo 
dużo pytań od studentów na temat stosunków polsko-rosyjskich), bliski 
współpracownik L. Wałęsy – A. Celiński, posłowie na Sejm RP. Spotka-
nia z VIP-ami cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów, biorących 
udział w dyskusjach i zadających prelegentom liczne pytania. Pamiętam 
żywe zainteresowanie, które towarzyszyło w 2005 r. – już po przystąpieniu 
Polski do Unii – spotkaniu z zaproszonym przez Koło Naukowe Młodych 
Administratywistów i prorektora dr. C. Ochenduszkę do uczelni Józefem 
Oleksym, kierującym wówczas sejmową komisją dostosowującą polskie 
prawo do prawa unijnego. Późniejszy premier polskiego rządu był za-
skoczony znajomością przez naszych studentów problemów związanych  
z działalnością Unii. Jestem przekonany, że w żadnej polskiej uczelni stu-
denci nie otrzymali w tym okresie zarówno w programie kształcenia, jak 
i podczas spotkań z ciekawymi ludźmi tak dużej dawki wiedzy dotyczącej 
integracji europejskiej.
 Drugim dowodem na to, że rektor T. Koźluk potrafił podejmować 
w swej działalności tematy ważne w skali globalnej była jego decyzja o zor-
ganizowaniu w 2003 roku, wspólnie ze Światowym Stowarzyszeniem Praw-
ników z siedzibą w Waszyngtonie, międzynarodowej konferencji prawni-
ków na temat migracji i uchodźców. Dziś tematyka ta uważana jest za jedną 
z najważniejszych we współczesnym świecie, lecz na początku XXI wieku 
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nie budziła jeszcze powszechnego zainteresowania. Rektor przewidywał, 
jak dziś wiadomo - słusznie, że sprawa ta w niedalekiej przyszłości może 
być źródłem wielu problemów, zwłaszcza dla krajów europejskich. Pamię-
tam, że w rozmowach kuluarowych współpracownicy prof. T. Koźluka wy-
rażali wątpliwości, czy temat konferencji kogoś  zainteresuje, czy nie jest 
on zbyt daleki od aktualnych, autentycznych problemów światowych, gdyż 
w Europie nie było wówczas jeszcze żadnych masowych migracji. Okazało 
się jednak, że tematyka konferencji była przysłowiowym „strzałem w dzie-
siątkę”. Przyszły kryzys emigracyjny był wówczas już przewidywany przez 
niektórych demografów i socjologów zachodnich i do Warszawy przyje-
chało ponad dwudziestu prawników z kilkunastu państw, którzy razem  
z kolegami z polskich uczelni zastanawiali się nad prawnymi, ekonomicz-
nymi i społecznymi aspektami migracji. Postanowiono kontynuować dys-
kusje na ten temat także w latach następnych oraz poszerzyć ją o prawne 
problemy ochrony środowiska, związane z ocieplaniem się naszej planety 
i skutkami społecznymi tego procesu. W 2002 roku pracowano w dwóch 
grupach tematycznych: status prawny uchodźców i prawne problemy 
ochrony środowiska. Obrady w 2003 roku przebiegały pod hasłem „Świa-
towe problemy imigracyjne – wyzwania i perspektywy w nowym stule-
ciu”, a w kolejnym roku głównym tematem obrad była migracja w świetle 
praw człowieka (zorganizowano dwie sesje plenarne: „Unia Europejska 
a emigracja” oraz „Migracja – doświadczenia Stanów Zjednoczonych”). 
Ostatnią, piątą konferencję przeprowadzano w 2006 roku i jej tematem 
było „Zarządzanie międzynarodową migracją”. Przedstawiciele 21 państw 
wygłosili 23 referaty poświęcone temu zagadnieniu. Tak więc PWSBiA sta-
ła się organizatorem w latach 2001-2006 pięciu konferencji na ww. tematy 
podczas których, nie tylko omawiano prawne aspekty migracji i uchodź-
ców oraz ochrony środowiska, ale także wypracowywano rekomendacje 
w tym zakresie dla instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych. 
We wspomnianych konferencjach, którym przewodniczył amerykański 
uczony profesor Samuel Jay Levine wzięło łącznie udział 120 prawników 
z 32 państw. Wszystkie wystąpienia uczestników obrad zostały opubliko-
wane w uczelnianych wydawnictwach, także w języku angielskim. W or-
ganizacji tych dwu-trzech dniowych spotkań prawników szczególną rolę 
odegrała ówczesna dyrektor naszego Biura Zagranicznego – bardzo dobra 
organizatorka, pracująca w PWSBiA w latach 1992-2007 Beata Waliszkie-
wicz.
 Cykliczną międzynarodową konferencją naukową organizowaną 
przez PWSBiA przez trzy kolejne lata (2008-2010) we współpracy z cen-
trum językowym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prorekto-
ra ds. badań naukowych dr. Krzysztofa Paszkowskiego, była konferencja 
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dotyczącą organizacji, metodyki nauczania, nowych technologii i nowo-
czesnych technik nauczania języka angielskiego. Brali w niej udział m.in. 
prelegenci z Wielkiej Brytanii, Białorusi, Chorwacji, Tajwanu, Turcji i licz-
ni przedstawiciele polskich wyższych uczelni.
 Warto wspomnieć, że od początku swego istnienia PWSBiA była 
otwarta na współpracę z zagranicą. Jak już wspomniałem gościliśmy na 
ulicy Bobrowieckiej przedstawicieli korpusu dyplomatycznego z różnych 
krajów, którzy zapoznawali słuchaczy z polityką zagraniczną ich państw. 
Efektem tych kontaktów było także skompletowanie programów kształ-
cenia z uczelni tych krajów. Były one przedmiotem analiz oraz dyskusji 
wśród naszej profesury i przyczyniały się do wzbogacenia programów 
kształcenia. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma instytucjami między-
narodowymi, jak np. z NISPA – Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Szkół i Instytucji Administracji Publicznej w Bratysławie, które przekazało 
nam programy kształcenia na kierunku administracja wielu zachodnich 
uczelni europejskich. Ważnym wydarzeniem było nawiązanie przez PWS-
BiA kontaktu z amerykańskim Kean College, którego wykładowca, zna-
na specjalistka w dziedzinie marketingu prof. Theresa M. Rosania przez 
trzy kolejne lata akademickie prowadziła zajęcia dydaktyczne w naszej 
uczelni (w 1995 roku PWSBiA wydała jej podręcznik pt. „Advertising – 
Reklama”). Wśród wielu wykładowców zagranicznych prowadzących za-
jęcia dydaktyczne ze studentami PWSBiA szczególnie zapamiętano prof. 
Roberta Karpa z amerykańskiego Jackson State Univeristy (prowadził  
w roku 1995/96 wykłady z etyki biznesu), wykładowców ekonomii - prof. 
Jamesa Hornera z amerykańskiego Cameron Univeristy w stanie Oklaho-
ma (w roku akademickim 2006/7 prowadził wykłady z przedmiotu „Ana-
liza ekonomiczna przedsiębiorstwa”), prof. Wandryra H. Sigueira z presti-
żowego prywatnego uniwersytetu w Rio de Janeiro (w roku akademickim 
2006/7 prowadził wykłady z przedmiotu „System społeczno-ekonomicz-
ny krajów Ameryki Południowej”) oraz profesorów informatyki Tatianę  
A. Gawriłową  i W. Szkodyriewa z Politechniki w Petersburgu (pracowali  
w latach 2003-2005). Doceniając potrzebę współpracy także z uczelniami 
na Wschodzie podpisaliśmy w 2003 roku umowy o wzajemnej współpra-
cy z Państwowym Instytutem Ekonomii i Finansów oraz Państwową Po-
litechniką w Petersburgu oraz z Narodową Akademią Ukrainy w Charko-
wie. Gościliśmy w Polsce kilkakrotnie przedstawicieli ww. uczelni, także 
rektor T. Koźluk wraz z kilkoma wykładowcami przebywał w Rosji i na 
Ukrainie. Wykładowcy z zaprzyjaźnionych uczelni uczestniczyli w organi-
zowanych przez PWSBiA międzynarodowych konferencjach naukowych. 
W 2001 roku rektor T. Koźluk zainicjował program stypendialny adreso-
wany do młodych nauczycieli akademickich z byłych republik radzieckich, 
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w efekcie którego pięciu wykładowców z Łotwy, Ukrainy i Rosji spędziło 
trzy miesiące na ulicy Bobrowieckiej prowadząc badania naukowe, zapo-
znając się z polityką finansową i systemem bankowym w Polsce. Uczest-
niczka tego programu stypendialnego Rosjanka, jak się później okazało  
o polskich korzeniach Marina Lebiediewa z Instytutu Ekonomii i Finan-
sów z Petersburga pomagała naszym delegacjom odwiedzającym to mia-
sto, a jako tłumaczka przyjeżdżała też do naszego kraju towarzysząc rekto-
rowi swej uczelni w czasie wizyt w PWSBiA. 
 Muszę w tym miejscu moich rozważań poczynić kolejną dygre-
sję. Marina Lebiediewa pierwszego dnia pobytu na Bobrowieckiej zyskała 
moją sympatię. Widać było, że trochę rozumie nasz język, choć mówi tylko 
po rosyjsku, jest osobą bardzo kontaktową i ciekawą nie tylko tego jak ma 
wyglądać jej staż naukowy, ale i  interesuje ją Polska, jej historia i dzień dzi-
siejszy. Po kilku dniach pobytu w Warszawie zadziwiła mnie swoją proś-
bą. Słyszała, że w naszej stolicy było w czasie wojny powstanie, w zasadzie 
niewiele o nim wiedziała, ale poprosiła, bym jej powiedział, jak dojechać 
na cmentarz na którym są pochowani powstańcy. Ponieważ historia Po-
wstania Warszawskiego 1944 roku jest mi bardzo bliska zorganizowałem 
wspólną wyprawę na Powązki. Na cmentarzu opowiadałem o Powsta-
niu, kontrowersjach wobec celowości jego wybuchu, desancie żołnierzy 
generała Z. Berlinga przez Wisłę itp. Moja rozmówczyni, której rodzina 
przeżyła oblężenie Leningradu, w czasie którego zmarły z głodu tysiące 
ludzi, była wstrząśnięta tragedią Warszawy. Ze zdziwieniem oglądała gro-
by żołnierzy polskich z wojny z bolszewikami z 1920 roku, bo o tej wojnie 
nie uczyła się w radzieckiej szkole. Ale najważniejsze było nasze przejście 
przez Aleję Zasłużonych i zatrzymanie się przeze mnie przy grobie Juliana 
Tuwima. Myśląc, że M. Lebiediewą może to zainteresować powiedziałem, 
że ten wybitny polski poeta był świetnym tłumaczem z języka rosyjskiego 
m.in. Aleksandra Puszkina. Na słowo Tuwim Marina zareagowała słowami 
„Tuwim? Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa…”. 
Powiedziała, że pamięta, iż wiersza „Lokomotywa” nauczyła ją babcia, któ-
ra była potomkiem polskich zesłańców do Rosji i że ona też ma polskie ko-
rzenie. Od tej wizyty w Warszawie wzrosło zainteresowanie M. Lebiedie-
wej naszym krajem. Po powrocie do Petersburga zaczęła uczyć się języka 
polskiego, odwiedzać nasz konsulat, a w swojej uczelni założyła koło przy-
jaźni polsko-rosyjskiej. Jej aktywność zaowocowała otrzymaniem „Karty 
Polaka”, a po uzyskaniu profesury przyjeżdżała do uczelni w Warszawie  
i Wrocławiu z wykładami. Tak więc inicjatywa rektora T. Koźluka dotyczą-
ca programu stypendialnego dla młodych nauczycieli akademickich zza 
naszej wschodniej granicy niespodziewanie zaowocowała tym, że mamy  
w Petersburgu jednego więcej przyjaciela Polski.
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 Jak już pisałem, naszą uczelnię odwiedzali ambasadorzy wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza przed wstąpieniem Polski do 
Unii. Ale na Bobrowieckiej pojawiali się także ambasadorzy innych 
państw europejskich i z innych kontynentów. Spotykali się ze studenta-
mi, opowiadali o problemach politycznych, społecznych swoich krajów, 
zwiedzali uczelnię. Odwiedzali nas m.in. ambasadorzy: Rosji (dwóch 
ambasadorów), Szwajcarii (wygłosił wykład „Wyzwania dla Europy  
w świetle konfrontacji w Kosowie”), Unii Europejskiej (w 1997 roku mó-
wił studentom o celach Unii, otrzymał wiele pytań dotyczących zwłasz-
cza warunków, jakie powinna spełnić Polska, by wstąpić do Unii), Izra-
ela (głośna wówczas, tj. w 1998 roku sprawa krzyży na tzw. żwirowisku 
oświęcimskim była tematem pytań młodzieży), Chin (dwóch ambasado-
rów, burmistrz Kantonu), Japonii (organizowaliśmy także w uczelni im-
prezę – Dni Japonii), Angoli, Afganistanu (ambasador w 2003 roku wy-
głosił wykład „Sytuacja polityczna w Azji Środkowej”). Odwiedzali nas na 
Bobrowieckiej przedstawiciele Ministerstwa Handlu Korei Południowej, 
korporacji przemysłowych, np. koncernu Shella (oferowano studentom 
praktyki). Często efektem wizyt ambasadorów były odwiedziny naszej 
uczelni przez przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków badawczych 
i naukowców z innych krajów. W latach 1994-2004 odwiedzili PWSBiA 
między innymi przedstawiciele Wydziału Prawa Uniwersytetów Floryda, 
Tokio, Kansas (USA), Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu Bucking-
ham (Wielka Brytania), kilku uniwersytetów francuskich, Uniwersytetu 
Londyńskiego, Uniwersytetu Northwood (amerykański uniwersytet spe-
cjalizujący się w zarządzaniu), New Jersey of Technology, Centrum Ba-
dań Naukowych w Paryżu, Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka  
z Nowego Jorku. Przedstawiciele szkół wyższych z zagranicy uczestniczyli 
także w licznie organizowanych przez PWSBiA konferencjach naukowych, 
o czym wspominam w innych miejscach tego opracowania. Z uczelni kra-
jowych bliższą współpracę nawiązaliśmy w latach 2007-2010 z Akademią 
Ekonomiczną w Krakowie. Braliśmy udział w seminariach i konferencjach 
naukowych organizowanych przez uczelnię krakowską, ich wykładowcy 
brali udział w konferencjach odbywających się na ulicy Bobrowieckiej.
 Aby uprzytomnić czytelnikowi jaka była częstotliwość tych wizyt, 
korzystając z tekstu zamieszczonego w numerze 79 z września 2001 roku 
„Punktu Widzenia” przedstawiam powyżej listę osób i przedstawicieli or-
ganizacji zagranicznych odwiedzających PWSBiA, tylko w roku akademic-
kim 2000/2001:

październik:
•	 japońska delegacja z Japan International Cooperation Agency;
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listopad:
•	przedstawiciele ambasady Angoli,
•	 ambasador Rosji (wygłosił wykład na temat sytuacji polityczno-go-

spodarczej Rosji);
grudzień:
•	profesorowie z Charkowskiego Instytutu Humanistycznego (rozmowy 

na temat współpracy między obu uczelniami);
styczeń:
•	dyrektor departamentu z MSZ Wenezueli (rozmowa z rektorem, wy-

kład dla studentów „Jak zostać dobrym dyplomatą”),
•	 koktajl noworoczny dla przedstawicieli misji dyplomatycznych w Pol-

sce;
luty:
•	 ambasador Pakistanu (wykład dla studentów Wydziału Dyplomacji 

poświęcony polityce zagranicznej swego kraju),
•	przedstawiciel amerykańskiej korporacji komputerowej Fast Century 

IMC  z  Nowego Jorku,
•	 ambasador Wielkiej Brytanii (wykład poświęcony polityce zagranicz-

nej swego kraju);
marzec:
•	 ambasador Słowacji (wykład dla studentów Wydziału Dyplomacji  

o przygotowaniach do wstąpienia do Unii Europejskiej),
•	 „Wieczór Afrykański”: ambasadorzy i przedstawiciele biznesu z Ango-

li, Nigerii i RPA;
maj:
•	ponownie ambasador Wielkiej Brytanii (wykład na temat polityki we-

wnętrznej),
•	 ambasador Jugosławii (wykład dla studentów o polityce zagranicznej 

swego kraju),
•	 ambasador Hiszpanii.

 Rok akademicki 2000/2001 nie był w tym zakresie wyjątkowy,  
a działalność ta była kontynuowana także w kolejnym dziesięcioleciu. 
Niewątpliwie możliwość uczestnictwa studentów w spotkaniach z polski-
mi i zagranicznymi politykami miała wpływ na poszerzenie ich wiedzy  
o Polsce i świecie, lepsze rozumienie skomplikowanych problemów polity-
ki międzynarodowej.
 Tak jak w każdej uczelni, także w PWSBiA, zwłaszcza wówczas 
gdy w naszej uczelni studiowało około trzy tysiące osób działały oprócz 
już wcześniej wymienianych i inne jednostki organizacyjne, w których za-
trudnionych była liczna grupa pracowników. Planowaniem zajęć dydak-
tycznych zajmowało się przez wiele lat Biuro Koordynacji Toku Studiów, 
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którym w różnych okresach działalności uczelni najdłużej kierował Woj-
ciech Paczoski. Stopniowo w związku ze zwiększającą liczbą studentów  
i w związku z tym większą liczbą sal potrzebnych do prowadzenia wy-
kładów i ćwiczeń zatrudniano kolejnych pracowników m.in. Aleksandra 
Kołodzieja, Bogusława Cichego i pracującego w tym Biurze przez ponad 
10 lat dr. Zbigniewa Kuczmańskiego. W połowie drugiego dziesięciolecia 
działalności PWSBiA dyrektorem BKTS został dr Franciszek Górczyk. 
Przez długi okres czasu planowanie zajęć dydaktycznych odbywało się 
bez wspomagania informatycznego, które zapewnił dopiero A. Kołodziej 
pracujący pod kierownictwem W. Paczoskiego i F. Górczyka do końca 
działalności BKTS. Jego zadania przejął na przełomie drugiego i trzeciego 
dziesięciolecia istnienia uczelni  wspólny dla wszystkich wydziałów jeden 
dziekanat (poprzednio były odrębne dziekanaty w poszczególnych wy-
działach), którym wzorowo kieruje do dzisiaj absolwentka PWSBiA Beata 
Palewska, należąca aktualnie do najstarszych stażem pracowników uczelni 
(jest ich przedstawicielem w Senacie WUMed) i do dziś korzysta z progra-
mów komputerowych opracowanych dla niej przez A. Kołodzieja. Wśród 
kobiet pracujących w dziekanatach uczelni miały miejsce częste zmiany 
kadrowe. W tej bardzo odpowiedzialnej pracy wyróżniały się szczególnie 
m.in. Izabela Bogacka (pracuje nadal w WUMed, poprzednio kierowała 
sekretariatem Studium Języków Obcych), Wiesława Górecka, Agnieszka 
Kossowska, Bożena Kosik, Aneta Pachnik, Agata Skoczek, Oliwia Surma, 
Urszula Szczerbatko, Elżbieta Wasiel. Przez wiele lat pracowali w uczel-
ni - Zenon Zasowski wielokrotnie wyróżniany przez rektora T. Koźluka, 
zajmujący się najdłużej obsługą studentów (monitorowanie wpłat czesne-
go, wydawanie legitymacji, indeksów, dyplomów itp.) i jego żona Grażyna, 
która m.in. kierowała kancelarią i magazynem. Początkowo Biurem Kadr 
uczelni kierowali Elżbieta Nicman, a następnie Antoni Solarz, z którego rad  
i w innych sprawach często korzystał rektor. Ich następcy zmieniali się dość 
często, byli nimi m.in. Krzysztof Domaszewski, Stanisław Kalski i Piotr 
Michalski. Przez kilka lat sprawami kadrowymi kierował Jerzy Łabuz, któ-
ry także pełnił stanowisko doradcy rektora ds. kadrowych. Był osobą po-
wszechnie szanowaną i lubianą, gdyż potrafił łączyć lojalność wobec szefa 
firmy i realizowanie polityki kadrowej uczelni ze zrozumieniem potrzeb  
i oczekiwań pracowników. Biuro Kadr kojarzy się dla byłych pracowni-
ków także z osobą Ireny Dudkowskiej, jednej z osób o najdłuższym stażu  
w PWSBiA, która załatwiała sprawy umów o pracę, wydawała różnego ro-
dzaju zaświadczenia itp. W ostatnich latach działalności PWSBiA politykę 
kadrową nadzorowała Kanclerz M. Grzelczak, a wówczas, gdy powstała 
WUMed dyrektorem ds. kadrowych i finansowych został Norbert Suszek. 
Stopniowo rozbudowywał się dział multimediów, niezbędny zarówno  
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w obsłudze wykładowców uczelni, jak i firm prowadzących na podstawie 
umów z naszą fundacją na terenie kampusu szkoleń i kursów. Do wyróż-
niających  się pracowników tego działu należy zaliczyć m.in. Mariana Cie-
ślika, Piotra Kalitę, Hannę Rajnisz, świetnego grafika Jarosława Jasińskiego 
i najdłużej z nich pracującego w PWSBiA Artura Orycha (m.in. prowadzą-
cego stronę internetową uczelni i autora wielu zdjęć ilustrujących histo-
rię PWSBiA). Od siedmiu lat istotną rolę w dziale multimediów odgrywa 
Maciej Kowalczuk, autor m.in. opracowań graficznych uczelnianych wy-
dawnictw i materiałów promocyjnych. Księgowością uczelni w ciągu 30 lat 
kierowały m.in. Elżbieta Biernacka, Beata Brodzik, Katarzyna Karpińska, 
Dorota Kułan, Dorota Koźluk- Zawodnik, Elżbieta Ślązak. Nie była to praca 
łatwa, gdyż łączyła się także z prowadzeniem księgowości fundacji (a więc 
i Akademickiego Centrum Medycznego i Instytutu Mózgu). Od kilku lat 
księgowość w uczelni i fundacji prowadzona jest przez firmy zewnętrzne. 
Za infrastrukturę informatyczną w uczelni, a także w fundacji, sprawność 
sieci komputerowej, odpowiadali w ostatnich latach m.in. pracujący pod 
kierunkiem dr inż. Jerzego Stawickiego, a następnie samodzielnie, absol-
wenci PWSBiA Wojciech Matłosz, Radosław Maliszewski, a także Tomasz 
Żołędowski. Od przeprowadzki na ulicę Wołowską uczelnia zatrudniała 
pracowników ochrony. Najczęściej pełnili oni swoją służbę w sposób wła-
ściwy. Prawie od początku istnienia uczelni pracuje w jej ochronie Rozwita 
Źródlewska.
 Przez 28 lat  prof. Tadeusz Koźluk pełnił stanowisko Założyciela 
PWSBiA, które łączył, z krótką przerwą w latach 2015-2017 ze stanowi-
skiem rektora. Wszystkie ważne kompetencje zarządcze były w jego rę-
kach. W poszczególnych okresach kierowania uczelnią miał jednak bliskich 
współpracowników, prorektorów, dyrektorów swego gabinetu, prezesów 
Fundacji „Polska -Wiek XXI” i Nowe Horyzonty, z którymi konsultował 
niektóre decyzje i przekazywał do realizacji najważniejsze zadania. Jak już 
wspomniałem, w pierwszym okresie istnienia uczelni duży wkład w jej 
rozwój wnieśli prorektorzy: Barbara Ochońska (prorektor ds. studenckich, 
kierowała Studenckim Ośrodkiem Konsultacyjnym, nadzorowała działal-
ność rekrutacyjną), profesorowie Zygmunt Kołodziejak i Jerzy Kisielnicki 
(prorektorzy ds. dydaktyki – im zawdzięczamy dostosowanie programów 
uczelni amerykańskich do polskich realiów oraz zatrudnienie znanych 
nauczycieli akademickich) oraz dyrektor Gabinetu Rektora dr Mariusz 
Wróblewski (był także prorektorem). W późniejszych latach stanowiska 
prorektorów pełnili m.in.: dr Marek Ciecierski (w trudnych dla uczelni la-
tach 2015-2017 Założyciel PWSBiA T. Koźluk powołał go na stanowisko 
rektora), prof. Marian Koch, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Mieczysław 
Michalik,  prof. Andrzej Barczak, dr Krzysztof Paszkowski, dr Bogdan 
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Kamiński, dr Andrzej Ciechanowski, dr Andrzej Bolewski (m.in. twórczo 
kontynuował po B. Ochońskiej współpracę ze studentami, utworzył Biuro 
Karier), Bogusław Trela, dr Jerzy Rzytki (pełnił i inne funkcje kierowni-
cze), prof. Marian Kowalewski (pełnił też stanowisko I Zastępcy Rektora), 
dr Henryk Brzozowy, dr hab. Adam Kołodziejczyk, dr Czesław Ochen-
duszka, dr Waldemar Dębski oraz najmłodsze w tym gronie wychowan-
ki naszego studium doktoranckiego dr Ewa Listopadzka i dr Elwira Duś. 
Dyrektorami Gabinetu Rektora byli m.in. Maria Grabowska, dr Jarosław 
Gumienny, Wacław Markowski, Jerzy Wall, dr. inż. Tadeusz Pedrycz. Sta-
nowiska zarówno prorektora, I zastępcy rektora, dyrektora jego gabinetu, 
pełnił pracujący w PWSBiA od początku jej istnienia Tadeusz Morawski. 
Poradami prawnymi służyło rektorowi liczne grono prawników, w tym 
m.in. były sędzia Sądu Najwyższego Tadeusz Szymanek, Henryk Kubicki, 
Kamil Łuczyński oraz adwokaci ojciec i syn Zbigniew i Jacek Gajowie. Bar-
dzo pomocne rektorowi T. Koźlukowi w pełnieniu przez niego obowiąz-
ków służbowych, ale i w sprawach osobistych były często zmieniające się 
kierowniczki sekretariatu, z których najdłużej pracowała Anita Goławska  
(w ostatnich latach życia rektora sekretariatem kierowała Dorota Ku-
charska). Od rana do wieczora kontakt z rektorem mieli jego kierowcy 
– Marian Bors i Norbert Adamski (przez 28 lata tylko oni pracowali na 
tym stanowisku). Wczesnym świtem jechali po rektora do Reguł, często 
bardzo późnym wieczorem odwozili go po pracy do domu. Ale także po-
magali w sekretariacie, przywozili i sadzili drzewka, kupowali różnego ro-
dzaju wyposażenie kampusu, załatwiali ważne prywatne sprawy rektora.  
W ostatnim okresie życia Tadeusza Koźluka, zwłaszcza wówczas gdy mu-
siał przebywać w szpitalach (najczęściej pobyt w nich trwał bardzo krótko, 
bo rektor prosił o wypisanie go, gdyż ma ważne sprawy do załatwienia), 
szczególną pomoc otrzymywał od wspomnianego już N. Adamskiego 
(m.in. wiózł rektora ostatni raz do szpitala), dyrektor Przychodni Lekar-
skiej ACM Katarzyny Dawidziuk, utrzymującej kontakt z lekarzami opie-
kującymi się rektorem, i Małgorzaty Wojtyńskiej, dbającej o czystość i po-
rządek w jego pokojach, stan garderoby i zapewniającej inne podstawowe 
potrzeby życiowe naszego szefa. Od 2018 roku, wówczas gdy Założyciel 
uczelni powołał na stanowisko rektora dr W. Dębskiego T. Koźluk wiele 
czasu poświęcał na rozmowy z nim i Prezes M. Grzelczak. Ich tematem 
była przyszłość uczelni, zmiany jej profilu, potrzeba zmian w Akademic-
kim Centrum Medycznym (rektor często zamawiał u dyrektora N. Suszka 
analizy finansowe pokazujące rzeczywiste koszty prowadzenia Zakładu 
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego).
 Ale wróćmy do okresu, któremu jest poświęcony niniejszy roz-
dział. Nazwałem w tytule niniejszego rozdziału lata 2001-2010 okresem 
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stabilizacji, choć był to z jednej strony też czas rozwoju, sukcesów, z dru-
giej zaś narastających kłopotów i trudności, które w zwiększonej znacznie 
skali pojawią się w kolejnych latach. Do przedsięwzięć organizacyjno-pro-
gramowych, które świadczą o rozwoju uczelni w tym okresie, zaliczam 
zwłaszcza uruchomienie nowych kierunków studiów, aktywność nauko-
wo-badawczą nauczycieli akademickich, organizację licznych konferencji, 
w tym międzynarodowych, zwłaszcza pięć spotkań prawników na temat 
migracji i ochrony środowiska, a także prowadzenie gier dydaktycznych, 
konkursów wiedzy dla uczniów liceów, przekazanie studentom wiedzy  
o Unii Europejskiej, rozpoczęcie współpracy z uczelniami zagranicznymi. 
W omawianym okresie miały miejsce dwa Zjazdy Absolwentów PWSBiA, 
odznaczenie medalem 15-lecia uczelni najbardziej zasłużonych pracow-
ników i sztandaru uczelni, co było okazją nie tylko do wspomnień, lecz  
i ocen dotychczasowego dorobku. 
 Lata 2001-2010 zwiastowały jednak także nadchodzące duże trud-
ności w działalności PWSBiA. W 2009 roku straciliśmy uprawnienia do 
prowadzenia kierunku ekonomia, od którego w 1991 roku rozpoczęli-
śmy kształcenie, promując aż 4089 absolwentów, a w 2010 roku wygasły 
uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku 
administracja. Zbliżający się do osiemdziesiątego roku życia Założyciel  
i rektor uczelni nie dysponował już taką siłą witalną i energią jak w roku 
1991. Ale szczególnym zwiastunem dalszych kłopotów uczelni była co-
rocznie zmniejszającą się liczba osób studiujących na ulicy Bobrowieckiej, 
czego powodem była głównie zmieniająca się niekorzystnie sytuacja de-
mograficzna w Polsce, co zaczęły odczuwać także i inne uczelnie, zwłasz-
cza niepubliczne. W roku 2001 studiowało w PWSBiA - 2495 studentów,  
w roku 2006 – 1157, a w roku 2010 zaledwie – 661. Po raz pierwszy w hi-
storii PWSBiA liczba studentów studiów niestacjonarnych (i to o 200) była 
większa niż stacjonarnych. Co roku w tym okresie odchodzili w czerwcu 
z uczelni absolwenci z roczników liczniejszych i było ich więcej niż przyj-
mowaliśmy na I rok studiów. Jeśli tak działo się rok po roku, to zwiastowa-
ło dla uczelni duże trudności.
 Ważnym wydarzeniem było powstanie w 2006 roku kroniki PWS-
BiA. Jestem pełen uznania dla trudu jaki podjął dr inż. T. Pedrycz, któ-
ry wraz ze swoimi współpracownikami K. Rochmińską, A. Kujawowicz,  
A. Orychem podjął się trudnego zadania zebrania materiałów sprzed 15 
lat i odtworzenia wydarzeń ważnych dla historii uczelni. Dzięki m.in. tej 
pracy mogła powstać niniejsza publikacja. Dodam także, iż po T. Pedryczu 
od roku akademickiego 2006/2007 odpowiadałem za prowadzenie kroni-
ki. Pomagali mi w tej pracy – A. Kujawowicz, A. Orych, a przy jej drugim 
tomie zaczynającym się od roku 2006 – M. Kowalczuk.
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Prof. Marian Kowalewski pracował w PWSBiA  w latach 2000-2005, był prorektorem 
ds. dydaktycznych i I zastępcą rektora, należał do osób najbardziej zasłużonych dla 
rozwoju uczelni, zainicjował zapraszanie do PWSBiA tzw. Vipów – znanych polityków 
i ambasadorów.

Senat PWSBiA w roku akademickim 2005/06. Od prawej: dr inż. T. Pedrycz wieloletni dyrektor 
bibliotek, poczet sztandarowy, dr inż. E. Fiks dyrektor Instytutu Informatyki, prof. L. Kasprzyk 
wicedyrektor Biura Badań Strategicznych, prorektor dr hab. J. Kołodziejczyk (z tyłu dyrektor 
Biura Kadr J. Łabuz), autor książki T. Morawski (z tyłu dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą 
B. Waliszkiewicz), w środku rektor prof. dr T. Koźluk (za nim dr W. Dębski dyrektor Instytu-
tu Administracji), prorektor ds. studenckich i wychowania dr Andrzej Bolewski koordynujący 
działania uczelni dotyczące gier dydaktycznych i konkursów dla uczniów, dr Henryk Brzozowy 
- prorektor ds. administracyjno-gospodarczych, był także dyrektorem BKTS, dr A. Sydoruk 
– kierownik Studium Języków Obcych, prorektor dr inż. J. Rzytki, studentka, dr A. Pachuca-
Smulska dyrektor Instytutu Prawa.
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Posiedzenie Senatu w roku 2007. Od lewej profesorowie: J. Babula dyrektor Instytutu Ad-
ministracji, L. Kasprzyk i M. Holstein-Beck, dr G. Sas dziekan Wydziału Administracji 
Publicznej, prof. A. Timofiejew dyrektor Instytutu Informatyki, dr Z. Dubrawski dyrektor 
Instytutu Prawa i J. Krzyżanowski dyrektor Biura Wydawnictw.

Od prawej prorektor dr A. Bolewski, B. Trela (był m.in. prorektorem), dr inż. B. Kamiński 
(był m.in. prorektorem, organizował studia podyplomowe z zakresu technik multimedial-
nych i grafiki komputerowej), dr inż. T. Pedrycz.

W roku 2008, gdy 
w PWSBiA stu-
diowało około 3 
tysiące osób rektor  
T. Koźluk powołał 
aż pięciu prorekto-
rów od prawej: 
dr inż. J. Stawic-
ki, dr A. Bolewski, 
mgr inż. B. Trela, 
dr W. Dębski i autor 
książki.
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Podczas spotkania towarzyskiego od prawej: prorektor prof. J. Muszyński organizator prac badaw-
czychw PWSBiA w latach 1992/95, dr inż. T. Zieliński dyrektor Instytutu Informatyki, dr inż. J. Sta-
wicki, prorektor prof. M. Kowalewski inicjator wielu inicjatyw programowych i organizacyjnych  
w uczelni, w głębi prorektor dr K. Paszkowski (m.in. w latach 2008/10 organizował międzynarodowe 
konferencje dotyczące metodyki nauczania języka angielskiego), a za nim dyrektor biblioteki dr inż. 
T. Pedrycz.

Na zdjęciu po lewej na pierwszym planie W. Paczoski organizator w 1992 r. Biura Koordynacji Toku 
Studiów i przez wiele lat jego dyrektor. Przy pierwszym stole – od prawej siedzą dr R. Pancewicz 
dyrektor Studium Języków Obcych, mgr inż. A. Kołodziej autor programów infrormatycznych 
wspomagających pracę dziekanatu (za nim wygląda mgr M. Chomicz kierująca Studium Języków 
Obcych); w drugim planie od prawej – dr T. Pedrycz, dr A. Jakubowicz – kierownik Katedry Rachun-
kowości, organizator studiów podyplomowych, dr A. Bolewski, dr A. Dmowski z katedry Ekonomii.
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Rektor T. Koźluk otwiera międzynarodową konferencję prawników na temat migracji.

Uczestnicy konferencji międzynarodowych dobrze się czuli na ulicy Bobrowieckiej.
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PWSBiA organizowała w latach 2001-2010 dla uczniów liceów konkursy wiedzy dotyczą-
ce ekonomii, prawa i znajomości języka angielskiego. Wzięło w nich udział ok. 6 tysięcy 
uczestników. Na zdjęciu witający licealistów przybyłych na konkurs, od lewej: prorektor  
dr. E. Duś-Priedo, prorektor dr inż. A. Bolewski i dyrektor Instytutu Nauk Komputerowych 
dr inż. T. Zieliński.

Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody, dyplomy i certyfikaty.



113112

Uczelnię licznie odwiedzali politycy i ambasado-
rzy wszystkich państw Unii Europejskiej. Na zdję-
ciach: J. Onyszkiewicz ówczesny Minister Obrony 
Narodowej wraz z prof. gen. S. Koziejem odwie-
dzili rektora T. Koźluka; prorektorzy A. Bolewski 
i C. Ochenduszka wraz ze studentami witają na 
ul. Bobrowieckiej przyszłego premiera J. Olek-
sego; Ambasador Niemiec podczas spotkania ze 
studentami.
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Współpracowaliśmy z uczelniami zagra-
nicznymi, m.in. z USA, Ukrainy i Rosji. 
Na zdjęciu delegacja PWSBiA zwiedzają-
ca Petersburg. Od lewej: prof. A. Barczak, 
rektor T. Koźluk, prof. S. Koziej, autor 
książki, prof. W. Stankiewicz. W środku 
uśmiechnięta blondynka wówczas doktor, 
a obecnie profesor Uniwersytetu Ekono-
micznego M. Lebiediewa, która była na 
stażu w PWSBiA.

Wizyta w PWSBiA rektora Politechniki z Petersburga (trzeci z lewej w otoczeniu członków 
delegacji); pierwsza z prawej organizatorka współpracy z zagranicą B. Waliszkiewicz. Pozo-
stali pracownicy PWSBiA w drugim rzędzie od lewej: dr W. Dębski, dr B. Pachuca-Smulska,  
prof. A. Barczak, dr O. Majtczak-Lesicka, prof. W. Stankiewicz, w trzecim rzędzie: dr E. Socha, 
dr I Gogolewski, prof. M. Kowalewski, dr E. Targiński (ówczesny prezes Fundacji Polska Wiek 
XXI), dr inż. Z. Dubrawski i  w ostatnim rzędzie: autor książki, dr J. Gumienny (dyrektor Gabi-
netu Rektora), dr M. Ciecierski.

Goście  z zagranicy prowadzili także zajęcia 
dydaktyczne. Prof. M. Karp z amerykań-
skiego Uniwersytetu w Jackson otrzymuje 
podziękowania od studentów za interesujące 
wykłady z etyki biznesu.
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V. Czas kłopotów, kryzysu, ale nie upadku (2011-2017)

 
 Od utworzenia naszej uczelni polskie szkolnictwo wyższe było  
w okresie stałego i dynamicznego wzrostu, na co wpływ miały zwiększają-
ce się aspiracje edukacyjne młodzieży oraz, co szczególnie ważne, trwający 
niemal piętnaście lat wyż demograficzny. W roku akademickim 1990/91 
liczba studentów w Polsce wynosiła ok. 400.000, a w 2004/2005 już ponad 
1.950.00, co stanowiłoby wzrost aż o ok. 400%. Liczba osób w wieku 19-
24 lat, a więc w wieku studenckim, wzrosła w tym samym czasie z trzech 
do czterech milionów. Ten trend demograficzny, który stał się motorem 
napędowym rozwoju szkolnictwa wyższego zaczął się jednak gwałtownie 
odwracać. Od 2006 roku wystąpił bowiem znaczy spadek liczby 19-latków, 
a w roku 2020 było ich zaledwie 360.000, tj. o 32% mniej niż w roku 2010. 
Ten niekorzystny trend uderzył także boleśnie, naszą uczelnię. Mimo 
działań promocyjnych (z pewnością, niestety niewystarczających) liczba 
studentów gwałtownie malała i rozpoczął się kryzys. O skali tego spadku  
w naszej uczelni świadczą dane z zamieszczonej poniżej tabeli:

Rok 
akademicki

Liczba 
studentów 

ogółem

Liczba 
studentów 

studiów 
stacjonarnych

Liczba 
studentów 

studiów niestacjo-
narnych

1991/92 462 462 -

2001/02 2830 1042 1783

2005/06 1355 693 662

2010/11 600 253 447

2012/13 281 29 252

2015/16 125 - 125

 Z powyższej tabeli wynika m.in. że zaledwie w ciągu pięciu lat od 
roku akademickiego 2005/06 do roku akademickiego 2010/11 liczba stu-
dentów zmalała o ponad połowę. Właśnie od roku 2011 rozpoczyna się 
kolejny, trzeci okres w historii uczelni, okres najtrudniejszy. Zanim opi-
sywać będę historię uczelni od tego właśnie roku, muszę poczynić dość 
długą dygresję, luźno związaną z działalnością PWSBiA, ale mającą na nią 
wpływ. Wiąże się ona z działalnością rektora, a zarazem Prezesa Fundacji, 
który w 2010 roku przeżył śmierć żony Barbary. Uczestniczyła ona  w  ży-
ciu uczelni, brała, najczęściej ze swoją siostrą, udział w inauguracjach roku 
akademickiego i innych uroczystościach. Pomagała przy organizacji spo-
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tkań pracowników uczelni z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przygotowy-
wała świąteczne prezenty, przyczyniła się także do tego, że na kampusie jest 
tak dużo zieleni. Żona T. Koźluka chorowała na Alzheimera, a jej śmierć 
spowodowała, że nasz rektor, który już wcześniej interesował się proble-
mami rozwoju medycyny postanowił czynnie pomóc osobom chorującym 
podobnie jak ona na choroby mózgu, o czym poinformował podczas spo-
tkania Zarządu Fundacji „Polska – Wiek XXI” i Kolegium Rektorskiego 
uczelni. Zwrócił wówczas uwagę na zjawisko starzenia się polskiego spo-
łeczeństwa, które niesie ze sobą szereg problemów społecznych i ekono-
micznych. Wśród nich szczególnego znaczenia nabierały kwestie związane 
z nasileniem się chorób typowych dla osób w podeszłym wieku, wyma-
gających wypracowania eksperymentalnych form diagnostyki, leczenia,  
a także i opieki. Rektor poprosił Zarząd Fundacji i Kolegium Rektorskie  
o wsparcie jego inicjatywy utworzenia jednostki badawczo-doświadczal-
nej pod nazwą Instytut Mózgu, którego strategicznym celem byłoby pod-
jęcie badań nad schorzeniami mózgu i chorobami pochodnymi. 
 Fundator spowodował także zmiany w statucie Fundacji wpro-
wadzając w nim zapis, iż jednym z jej celów jest wspieranie rozwoju na-
uki w zakresie medycyny eksperymentalnej oraz stworzenie możliwości 
prowadzenia przez Fundację w ramach działalności gospodarczej „nie-
publicznego zakładu specjalistycznego opieki zdrowotnej oraz placówki 
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku”. Myślał więc o stworzeniu insty-
tutu badawczego, który mógłby prowadzić badania m.in. na pacjentach 
zakładu opiekuńczego. Po konsultacjach, dyskusjach zdecydowano się na 
utworzenie obok Instytutu Mózgu prowadzonego przez fundację Akade-
mickiego Centrum Medycznego o którym wspominałem w rozdziale III 
złożonego z dwóch przedsiębiorstw – Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyj-
nego, sprawującego całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku 
i Przychodnię Lekarską. Wszystkie te podmioty miały współpracować ze 
sobą i mieścić się na terenie kampusu.
 Najwcześniej, bo w 2010 roku rektor powołał Instytut Mózgu, 
który miał być jednostką naukowo-badawczą uczelni finansowaną głów-
nie przez fundację, ale w przyszłości także z funduszy uzyskiwanych przez 
Unię Europejską. Zakładał, że Instytut będzie niósł pomoc osobom cho-
rym m.in. na choroby Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane.  
Na dyrektora Instytutu Mózgu powołał neurologa prof. Jerzego Kotowi-
cza, byłego ordynatora Szpitala Wojskowego na ulicy Szaserów. Powołano 
Radę Naukową Instytutu, w skład której, dzięki zabiegom J. Kotowicza, 
weszły osoby cieszące się autorytetem w środowisku medycznym, m.in. 
prof. Paweł Grieb chirurg, neurolog, dyrektor ds. naukowych Instytutu 
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Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz naukowcy z Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii. Instytut Mózgu nie rozwinął w pełni swej działal-
ności. Wprawdzie powszechnie twierdzono, że taka placówka jest bardzo 
potrzebna, chwalono inicjatywę rektora, ale w praktyce Instytut, mimo 
dużego zaangażowania T. Koźluka i J. Kotowicza, który został członkiem 
Senatu PWSBiA i na krótko jej prorektorem – zorganizował tylko kilka 
posiedzeń Rady Naukowej i jedną interesującą konferencję naukową. Po-
wodem tego, iż Instytut musiał po 1,5 rocznej działalności ją zawiesić było 
to, że:
•	prof. P. Grieb i inne osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Insty-

tutu pracujące w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznych 
PAN i Instytucie Psychiatrii i Neurologii były bardzo zaangażowane  
w realizację planów badawczych w ww. placówkach i na inną działal-
ność nie starczało im czasu,

•	nie udało się także wzbudzić zainteresowania tą inicjatywą Minister-
stwa Zdrowia, nie pozyskano również środków unijnych, a rektora nie 
było stać na samodzielne finansowanie placówki naukowej, zwłaszcza 
kupna drogiej aparatury badawczej.

 Dłuższa była historia Akademickiego Centrum Medycznego utwo-
rzonego w roku 2013. Powoływanie nowych placówek dotyczących dziedzin, 
którymi Tadeusz Koźluk w praktyce dotychczas się nie zajmował wyma-
gało wielu rozmów, dyskusji z osobami mającymi pełnić w tych placów-
kach stanowiska kierownicze. Trzeba było dokonać adaptacji pomieszczeń 
kampusu po to, by m.in. mogły rozpocząć w nim pracę instytucje lecznicze 
i opiekuńcze, zatrudnić lekarzy, pielęgniarki, zakupić sprzęt specjalistycz-
ny na który Fundacja wydała na początku działalności Akademickiego 
Centrum Medycznego ponad 10 milionów złotych (m.in. tomograf, rezo-
nans magnetyczny). Niewątpliwie plany T. Koźluka miały szanse na powo-
dzenie, gdyż starzenie się społeczeństwa zwiększało zapotrzebowanie na 
działalność placówek leczniczo-opiekuńczych, co stwarzało Fundatorowi 
Fundacji nadzieję, że ten projekt może przynieść także korzyści biznesowe, 
a ewentualne zyski przekazane przez fundację mogłyby zasilić malejący 
budżet uczelni. W praktyce prowadzenie przez Fundację Akademickiego 
Centrum Medycznego, mimo bardzo dużego zaangażowania T. Koźluka 
i Zarządu Fundacji okazało się przedsięwzięciem trudnym. Pierwsze mie-
siące pandemii koronawirusa w 2020 roku wykazały, iż placówki cało-
dobowej opieki dla schorowanych osób w podeszłym wieku napotkały na 
bardzo duże trudności we współpracy z administracją państwową, której 
podlegały szpitale negatywnie ustosunkowane do przyjmowania chorych 
na Covid-19 mieszkających w zakładach opiekuńczych. Podobna sytuacja 
była w naszym zakładzie. W 2020 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję  
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o zakończeniu działalności Akademickiego Centrum Medycznego. Wcho-
dzące w jego skład Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy wraz z pensjona-
riuszami i Przychodnia Lekarska zostały przejęte przez inne niepubliczne 
podmioty lecznicze, które nadal działają na terenie naszego kampusu.
 Tą długą dygresją dotyczącą historii ACM i Instytutu Mózgu 
chciałem zwrócić uwagę na to, że w latach 2011-2019, a więc w ostatnim 
okresie swego pracowitego życia znaczną część energii, działalności, ale  
i wydatków T. Koźluk przeznaczył na utrzymanie ww. placówek. Nie ulega 
wątpliwości, że były one potrzebne, ale różne powody spowodowały, iż nie 
mogły swymi planowanymi zyskami zasilić coraz bardziej niezrównowa-
żonego budżetu uczelni, do której historii od roku 2011 powracam w po-
niższych rozważaniach.
 Wprawdzie w roku akademickim 2010/11 studiowało w PWSBiA 
jeszcze 600 studentów, ale było to o ponad 60% mniej niż przed pięcioma 
laty, a dalszy spadek liczby studentów mógł zwiastować najgorsze – czyli 
jej likwidację. Skończył się okres stabilizacji w historii uczelni, zaczęła się 
walka o byt, o przetrwanie, okres oszczędności, likwidacji przedsięwzięć 
programowych mających długą tradycję. W roku 2011 po raz pierwszy 
od wielu lat zaniechano organizacji gier dydaktycznych, których przygo-
towanie wymagało pracy zespołowej. Nie pracowali już w uczelni m.in. 
doktorzy A. Bolewski i W. Dębski. Nadal pełniłem wówczas stanowisko 
prorektora ds. ogólnych, ale oprócz mnie nie było jak przed kilku laty czte-
rech prorektorów, a tylko przez kilka miesięcy jeden – dr inż. J. Stawicki 
(ds. dydaktyki i wychowania). Także przez kilka miesięcy stanowisko pro-
rektora ds. studiów podyplomowych pełniła dr E. Listopadzka. W związku  
z systematycznie zmniejszaniem się liczby studentów rektor uznał, że ist-
nieje potrzeba dostosowywania struktury organizacyjnej do tej nowej sy-
tuacji i postanowił, by podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stały 
się instytuty: Prawa (dyrektorem został dr J. Sozański), Nowoczesnej Dy-
plomacji i Administracji (dr G. Sas), Ekonomii i Technik Komputerowych  
(dr T. Zieliński). W kolejnym roku akademickim w miejsce dotychczas 
istniejących instytutów utworzono jeden Wydział – Nauk Społecznych 
i Technik Komputerowych (dziekan dr Czesław Ochenduszka), w skład 
którego weszły trzy katedry: Nauk o Prawie i Administracji (prof. J. Babu-
la), Ekonomii (prof. W. Stankiewicz), Informatyki (prof. A. Timofiejew). 
Struktura ta też nie była trwała i wkrótce w ramach jednego wydziału 
utworzono dwa stanowiska: kierownika studiów ekonomicznych i infor-
matycznych (prof. A. Timofiejew) oraz kierownika studiów administra-
cyjnych, dyplomatycznych i prawniczych (prof. J. Babula). Dyrektorzy in-
stytutów, a później kierownicy studiów nie mieli zastępców. Często jedna 
osoba pełniła wiele zadań, np. Bogusław Trela, który przed kilku laty był 
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jednym z prorektorów kierował Gabinetem Rektora, przewodniczył Ko-
misji Standardów Nauczania i Komisji zajmującej się jakością kształcenia. 
 I w tym miejscu muszę wprowadzić dwie dygresje, druga z nich 
ma charakter osobisty. Pierwsza dotyczy decyzji rektora z 2011 roku, 
który mimo kłopotów finansowych nie opuszczających uczelni wydał 
znaczne kwoty w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi infor-
matyczne. Ówczesna sieć IT kampusu nie była wystarczająca , zwłaszcza 
wówczas gdy w Akademickim Centrum Medycznym zainstalowano no-
woczesne urządzenia diagnostyczne. Przesyłanie danych w postaci wy-
sokiej jakości zdjęć i filmów na serwery i stacje robocze rozmieszczone 
w różnych budynkach kampusu wymagało znacznie lepszych parame-
trów sieci komputerowej. Dlatego też rektor, za radą dr inż. J. Stawickie-
go  uznał za konieczne m.in. dokonanie zakupu nowoczesnych serwerów, 
macierzy dyskowych oraz przełączników, rozbudowy sieci światłowodo-
wej kampusu (ok. 1.5 km nowych kabli światłowodowych) oraz wypo-
sażenia dwóch nowych serwerowni i zakupu oprogramowania do zarzą-
dzania siecią IT całego kampusu. Bardzo ważnym elementem ciągłego 
i niezawodnego funkcjonowania sieci IT było również podniesienie pręd-
kości dostępu do internetu oraz zapewnienie łącza awaryjnego. Tak więc 
od 2016 roku stan zabezpieczenia informatycznego kampusu uległ znacz-
nej poprawie. Wyposażono laboratoria komputerowe uczelni w nowocze-
sny sprzęt komputerowy i mutlimedialny, utworzono cztery serwerownie. 
Moc obliczeniowa w stosunku do 2011 roku wzrosła aż 200 krotnie. Nastą-
pił również skok jakościowy w zakresie bezpieczeństwa systemu IT kam-
pusu.
 Druga dygresja osobista dotyczy mojej osoby. Otóż w końcu 2012 
roku, w związku ze zbliżającymi się 75-tymi urodzinami uznałem za celowe 
zmniejszenie swej dotychczasowej aktywności zawodowej. Poinformowa-
łam rektora, że czuję się zmęczony pełnieniem stanowisk Prezesa Fundacji 
Nowe Horyzonty i prorektora ds. ogólnych, co łączyło się ze sprawowa-
niem nadzoru nad wieloma jednostkami organizacyjnymi. Wprawdzie 
rektor zauważył, że jest znacznie starszy ode mnie, a mimo to ma większe 
obowiązki w kierowaniu zarówno uczelnią jak i Fundacją, ale zgodził się 
na to, bym nie kierował już żadnymi jednostkami organizacyjnymi i po-
wołał mnie na stanowisko doradcy rektora ds. rozwoju uczelni. Z tej oka-
zji zorganizowałem duże spotkanie towarzyskie (ponad 80 osób) podczas 
którego symbolicznie „pożegnałem się” ze swoimi współpracownikami 
i które do dzisiaj dobrze wspominam. Słowa powyższe ująłem w cud-
zysłów, gdyż tylko formalnie przestałem być ich zwierzchnikiem służ-
bowym, ale nadal współpracowałem jako doradca rektora. To stanowi-
sko było mi przypisane już do końca mojej 30-letniej pracy w uczelni, 
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także i wówczas kiedy zmieniła ona nazwę na Warszawską Uczelnię 
Medyczną. Stanowisko Prezesa Fundacji Nowe Horyzonty początko-
wo przejął po mnie T. Koźluk, a od 2015 roku Marta Grzelczak, któ-
ra wcześniej realizowała różne zadania m.in. kierowała hotelem, od 
2010 roku referatem zapisów na studia, a od 2011 roku była zastępcą,  
a później dyrektorem Biura Spraw Osobowych. Rektor powołał ją także na 
członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Fundacji. Ważne funkcje rektor 
zaczął powierzać  również Norbertowi Suszkowi, którego w 2012 roku po-
wołał na kwestora uczelni (aktualnie nadzoruje on sprawy kadrowe i eko-
nomiczne), a później na Wiceprezesa Fundacji. W PWSBiA na stanowisku 
prorektora zastąpił mnie dr C. Ochenduszka, który łączył je z funkcją dzie-
kana jedynego wówczas Wydziału Nauk Społecznych i Technik Kompute-
rowych. Od grudnia 2012 roku jego dziekanem został dr Marek Ciecierski.
 Zmniejszanie się liczby studentów powodowało, co zrozumiałe, 
stopniowe zmniejszanie się liczby nauczycieli akademickich, ograniczono 
w związku z tym liczbę członków Senatu. Od roku 2011/12 organ ten pra-
cował pod kierownictwem rektora w 11 osobowym składzie: profesorowie 
- J. Babula, J. Kotowicz, W. Stankiewicz, A. Timofiejew, doktorzy – M. Cie-
cierski, C. Ochenduszka, T. Pedrycz oraz prorektor, a od 2012 roku dorad-
ca rektora T. Morawski i dwóch przedstawicieli studentów. W kolejnych 
latach następowały dalsze zmiany kadrowe, związane m.in. z rezygnacją  
z pracy w uczelni prof. W. Stankiewicza i dr C. Ochenduszki oraz śmiercią 
prof. J. Babuli. Do składu Senatu dołączyli prorektor dr inż. B. Kamiński  
(pełnił to  stanowisko przez 4 miesiące w 2014 roku), dr G. Sas, dr K. Ja-
błoński oraz powołana na stanowisko Kanclerza uczelni M. Grzelczak.
 Trochę więcej miejsca w swym opracowaniu poświęcę utworzeniu 
pierwszych w historii PWSBiA kierunków studiów z zakresu nauk o zdro-
wiu, gdyż – mimo iż decydujące działania dla powołania Warszawskiej 
Uczelni Medycznej będą podjęte dopiero w latach 2018-2020, to początki 
zainteresowania tymi naukami sięgają 2012 roku, gdy PWSBiA znajdowała 
się w bardzo trudnym dla niej okresie. Co prawda, rektor T. Koźluk osobi-
ście był zainteresowany medycyną, jej osiągnięciami i dalszym rozwojem, 
powołał do życia o czym już pisałem Instytut Mózgu, a następnie Akade-
mickie Centrum Medyczne, ale nie podejmował konkretnych działań dla 
tworzenia w PWSBiA kierunków studiów dotyczących nauk medycznych  
i nauk o zdrowiu. Można stwierdzić, że pierwszy kierunek z zakresu nauk 
o zdrowiu, to jest, kosmetologia pojawił się w naszej uczelni dość przy-
padkowo. Otóż w 2012 roku zadzwonił do mnie dr inż. J. Rzytki, który  
w PWSBiA w latach 2005-2006 był dziekanem, a wówczas rektorem jednej 
z warszawskich uczelni niepublicznych prowadzącej kierunek kosmeto-
logia i poprosił, bym zorganizował mu spotkanie z rektorem, w którym 
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uczestniczyłaby również dr Aneta Kondrzycka-Dąda, dziekan Wydzia-
łu Kosmetologii wspomnianej przeze mnie uczelni. Uczestniczyłem  
w tym spotkaniu podczas którego goście T. Koźluka poinformowali go,  
że w związku z konfliktem z założycielem uczelni w której pracują, posta-
nowili ją opuścić i zaproponowali utworzenie w PWSBiA kierunku kosme-
tologia. Przedstawili listę nauczycieli akademickich, którzy wyrazili chęć 
podjęcia pracy w naszej uczelni (sugerowali, że za tymi wykładowcami 
mogą się przenieść na ulicę Bobrowiecką także studenci) oraz zobowiązali 
się – w przypadku zgody rektora na ich propozycje – do przygotowania, 
w stosunkowo krótkim czasie, wniosku do ministerstwa w sprawie utwo-
rzenia wspomnianego kierunku. Ponieważ dobrze znałem J. Rzytkiego  
i wiedziałem, że jeśli przychodzi z taką propozycją, to wszystko co mówi 
jest z pewnością prawdą, a A. Kondrzycka-Dąda była – jak wynikało to  
z rozmowy – profesjonalistką i ponieważ z powodu niewypełnienia przez 
uczelnię tzw. minimów kadrowych na kierunkach ekonomii i prawo spo-
dziewałem się rychłego zakończenia kształcenia na tych kierunkach, na-
mawiałem rektora, by zaaprobował przedstawioną mu propozycję. Nie był 
on entuzjastą studiów kosmetologicznych z różnych powodów. Po pierw-
sze, emocjonalnie był bardzo zaangażowany w swój trudny do realizacji 
projekt utworzenia Akademickiego Centrum Medycznego i ta sprawa 
zajmowała mu bardzo wiele czasu. Po drugie, źle czuł się w sytuacji, gdy  
w przeciwieństwie np. do prawa, administracji czy ekonomii nie mógł me-
rytorycznie kierować przygotowaniami do utworzenia nowego kierunku, 
gdyż nie mieścił się on w kręgu jego zainteresowań. To, że dał w końcu zie-
lone światło dla przygotowania wniosku do ministerstwa wynikało głów-
nie z tego, że uznał, iż w sytuacji gwałtowanego zmniejszania się liczby 
studentów trzeba się chwytać każdej szansy na zahamowanie tego trendu, 
a także sądził, iż nowy kierunek z zakresu nauk o zdrowiu można będzie 
w jakiś sposób powiązać z programem realizowanym przez ACM. Z ini-
cjatywy rektora Senat uczelni wprowadził w 2013 roku zmiany do obo-
wiązującej wówczas Uchwały w sprawie misji i strategii PWSBiA, w której 
znalazł się m.in. następujący tekst: „Rozszerzenie misji uczelni wiąże się 
z powstaniem na terenie naszego kampusu współpracującego z PWSBiA 
Akademickiego Centrum Medycznego, specjalizującego się w diagnosty-
ce i lecznictwie wszystkich obszarów medycyny… W związku z powyż-
szym planujemy wzbogacenie zakresu kształcenia studentów o kierunki 
z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu – w pierwszym etapie o ko-
smetologię…”. W 2014 roku powstał w uczelni dokument (niestety nie jest 
podpisany i nie wiem, kto był jego autorem) pt. „Zarys koncepcji powo-
łania Wyższej Szkoły Medycznej w Warszawie”, który zakładał powołanie 
Wydziału Nauk o Zdrowiu i współpracę uczelni z działalnością Akade-
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mickiego Centrum Medycznego. Wprawdzie wydziału nie powołano, ale 
– jak wynika z tych dokumentów – już w latach 2013-2014 po raz pierwszy 
rozważano tworzenie na ulicy Bobrowieckiej uczelni medycznej.
 Wniosek do ministerstwa w sprawie studiów kosmetologicznych 
przygotował zespół – A. Kondrzycka-Dąda, J. Rzytki, T. Morawski, ale 
decyzja o uruchomieniu kierunku rodziła się w bólach. Otrzymaliśmy 
bowiem negatywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, gdyż jej 
zdaniem, nie zapewnialiśmy przyszłym studentom właściwych warun-
ków kształcenia ponieważ nie dysponowaliśmy pracownią, które pomaga 
kształtować umiejętności praktyczne studentów. Uznaliśmy ten zarzut za 
nie uzasadniony, gdyż we wniosku znalazło się oświadczenie rektora, iż  
w przypadku uzyskania zgody na otworzenie kierunku zobowiązuje się 
on do przeznaczenia określonej kwoty na zbudowanie i wyposażenie 
(podaliśmy w jaki sprzęt) odpowiednich pracowni. Napisaliśmy o tym  
w odwołaniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwracając uwagę,  
że jesteśmy uczelnią prywatną i nie możemy wydawać pieniędzy na przy-
gotowanie pracowni, jeśli nie ma pewności, że otrzymamy zgodę na otwar-
cie kierunku. Rozmawiałem z upoważnienia rektora T. Koźluka o tej spra-
wie z ówczesną wiceminister prof. Darią Nałęcz. Ku naszemu zadowoleniu 
minister pozytywnie rozpatrzył wspomniane odwołanie i od roku akade-
mickiego 2014/15 mogliśmy uruchomić studia na kierunku kosmetologia, 
co było pierwszym, ale jeszcze małym krokiem w kierunku utworzenia 
uczelni medycznej. Ponieważ rektor po zapoznaniu się z kompetencjami  
A. Kondrzyckiej-Dądy powołał ją na stanowisko kierownicze w Akademic-
kim Centrum Medycznym koordynacją kierunku kosmetologia zajęła się  
dr Ewa Skrzypek, która m.in. przygotowała pracownie do ćwiczeń prak-
tycznych. Od roku akademickiego 2015/16 nieprzerwanie działalność tego 
kierunku nadzoruje dr A. Kondrzycka-Dąda.
 W 2014 roku z powodu stale zmniejszającej się liczby kandyda-
tów na studia i niewystarczającej liczby zatrudnionych etatowo nauczycieli 
akademickich zakończyliśmy prowadzenie studiów na kierunku ekono-
mia (4090 absolwentów, w tym 3120 magistrów ekonomii) i prawo (304 
absolwentów). W 2015 roku zakończyły działalność prowadzone przez na-
szą uczelnię Liceum Ogólnokształcące im. H. Wawelberga i Gimnazjum. 
Mimo działań na rzecz utworzenia z tych placówek szkół kształcących 
młodzież utalentowaną w zakresie matematyki, przedmiotów ścisłych  
i przyrodniczych, stosunkowo mała liczba kandydatów spowodowała, że 
podjęto decyzję o zamknięciu tych placówek.
 Zaczął się kolejny etap walki o przetrwanie uczelni. W paź-
dzierniku 2014 roku rektor powołał doktora nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o polityce Marka Ciecierskiego, na stanowisko pro-
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rektora, które łączyć miał ze stanowiskiem Dziekana Wydziału Nauk 
Społecznych i Komputerowych. Pracował on w PWSBiA od 2003 roku 
m.in. na stanowiskach: wicedyrektora i dyrektora Biura Badań Strate-
gicznych, kierownika studiów podyplomowych. Jego naukowe zain-
teresowania obejmowały problematykę bezpieczeństwa narodowego 
i międzynarodowego, a także bezpieczeństwa informacyjnego i biznesu. 
Od maja 2015 roku Tadeusz Koźluk, w związku z pogarszającym się sta-
nem swego zdrowia awansował dr. M. Ciecierskiego na stanowisko rek-
tora. Jego podstawowym zadaniem postawionym przez Założyciela było 
powstrzymanie spadku liczby studentów, stworzenie warunków do uru-
chomienia od roku akademickiego 2014/15 studiów na nowym kierunku 
tj. kosmetologii, a także przygotowanie wniosków w sprawie utworzenia 
kolejnych kierunków. Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich został 
dr inż. J. Rzytki, lubiany i ceniony przez studentów wykładowca, a przez 
pracowników uczelni – kolega.
 Nowo powołani rektor i jego zastępca objęli kierownictwo uczel-
ni w bardzo trudnej sytuacji, z działającymi zaledwie trzema kierunkami 
studiów: administracją, informatyką i dopiero „raczkującą” kosmetologią, 
z zaledwie 125 studentami (najmniej w historii uczelni) i to wyłącznie na 
studiach niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2012/13 zlikwidowali-
śmy bowiem w praktyce studia stacjonarne (powróciliśmy do nich dopiero 
po trzech latach), co miało bardzo poważne skutki i zmieniło charakter 
uczelni. Zmniejszanie liczby studentów spowodowało w konsekwencji 
zmniejszenie liczby nauczycieli akademickich, pracowników administra-
cyjnych, przy nie zmniejszaniu się kosztów stałych utrzymania kampusu. 
Studenci pojawiający się w uczelni tylko w soboty i niedziele w większości 
pracują, mają obowiązki rodzinne i ich udział w życiu uczelni ogranicza 
się do udziału w zajęciach dydaktycznych. Brak studiów stacjonarnych 
powodował likwidację bogatego dotychczas życia studenckiego, imprez, 
konkursów itp. Zniknęły z życia PWSBiA przedsięwzięcia organizacyjno
-programowe z których byliśmy dumni, np. gry dydaktyczne, konkursy 
dla uczniów liceów ogólnokształcących, spotkania z politykami, czy też 
działalność samorządowa – sportowa, kulturalna itp., ograniczono bada-
nia naukowe, przestały ukazywać się wydawnictwa. Trwała trudna walka  
o przetrwanie uczelni. Najpilniejszą kwestią było zwiększenie liczby stu-
dentów, m.in. poprzez uruchomienie nowych kierunków studiów i bar-
dziej intensywną promocję PWSBiA. Wraz z kierownictwem uczelni 
brałem czynny udział w przygotowaniach programu kolejnego, dość po-
pularnego wśród młodzieży kierunku studiów z zakresu nauk o zdrowiu 
– dietetyki. Studia na tym kierunku rozpoczęły się od roku akademickie-
go 2015/16, a koordynatorem kierunku została dr M. Dąbrowska-Bender. 
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Studenci przyjmowani na kierunki kosmetologia i dietetyka rozpoczynali 
studia w uczelni, w której nazwie, było już słowo „medyczna”. I tu kolejna 
dygresja historyczna.
 W okresie 30 letniej historii uczelni trzykrotnie zmieniano jej 
nazwę. Pierwszą – Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administra-
cji zaproponował Założyciel PWSBiA prof. T. Koźluk zakładając, że „… 
uczelnia w pierwszym okresie transformacji ustrojowej kształcić będzie 
kadry dla biznesu i nowo tworzonej administracji”. Dla celów marketin-
gowych niekiedy poprzedzano tę nazwę słowami „Pierwsza w Polsce” 
– nie była to jednak nazwa oficjalna. Po 15 latach rektor, po konsulta-
cji z Senatem, zwrócił się do ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z prośbą o zmianę ww. nazwy na Prywatną Wyższą Szko-
łę Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. W uzasadnie-
niu swego wniosku zwrócił uwagę na to, że nauki komputerowe zawsze 
odgrywały w programie uczelni istotną rolę i że od 2003 roku prowa-
dzimy studia na kierunku informatyka, posiadamy 15 pracowni kom-
puterowych, w tym dla unikalnych specjalizacji, jak techniki cyfrowe 
i multimedialne czy komputerowa automatyka i robotyka. Tak więc od 
grudnia 2006 roku w nazwie naszej uczelni znalazły się słowa odzwier-
ciedlające jej działalność w zakresie informatyki. Po siedmiu latach rektor 
ponownie wystąpił do ministra z prośbą o kolejną zmianę nazwy uczelni, 
na Prywatną Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, Komputerowych i Me-
dycznych (z pozostawieniem historycznego skrótu PWSBiA wskazującego 
na ciągłość działalności uczelni). Od grudnia 2013 roku ww. nazwa została 
zaakceptowana przez Minister prof. B. Kudrycką. W uzasadnieniu wnio-
sku zwrócono uwagę, że rektor T. Koźluk jest także Fundatorem Funda-
cji Nowe Horyzonty, która utworzyła Akademickie Centrum Medyczne.  
Założyciel uczelni zakładał ścisłe powiązanie jej działalności z pracą Cen-
trum i prowadzenie kształcenia z zakresu nauk o zdrowiu (gdy składaliśmy 
wniosek otrzymaliśmy już zgodę na prowadzenie kierunku kosmetologia). 
Moim zdaniem utworzenie kierunków kosmetologia i dietetyka miało 
duże znaczenie nie tylko dlatego, że były to pierwsze kierunki z zakresu 
nauk o zdrowiu w PWSBiA. Wydarzenie to pozwoliło bowiem uwierzyć 
kadrze kierowniczej uczelni, że można jeszcze poprawić jej trudną sytu-
ację, myśleć o utworzeniu innych, kolejnych kierunków studiów, o zwięk-
szeniu liczby studentów.
 Uruchomienie nowych kierunków studiów, a także działania re-
krutacyjne kierowane przez Kanclerz M. Grzelczak (m.in. informacje  
w internecie, zmiany strony internetowej, reklamy w metrze i autobusach) 
spowodowały mały, ale jednak wzrost liczby studentów, z 125 w roku aka-
demickim 2016/17 do 186 w roku 2017/18. Wzrosła także liczba studen-
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tów przyjętych na I rok studiów z 65 do 137. Po raz pierwszy od czterech 
lat zorganizowaliśmy we wspomnianym roku akademickim studia dzien-
ne, początkowo na dietetyce, a w kolejnym roku także na kosmetologii. 
Wcześniej, we wrześniu 2016 roku podjęto decyzję o likwidacji wydzia-
łu, jego kompetencję w sprawie programów studiów przejął Senat, a za-
dania podstawowych jednostek organizacyjnych – rektor. Powołano także 
czterech kierowników kierunków studiów: na kierunku administracja  
– dr hab. M. Karpiuka, informatyka – dr inż. R. Gościniaka, dietetyka  
– dr I. Stanisławską, kosmetologia – A. Kondrzycką-Dądę. Pracę lektorów 
języka angielskiego koordynowała J. Dembowska-Smyk. Nadal sytuacja 
uczelni była bardzo trudna, ale pokazało się, mówiąc obrazowo, maleńkie 
światełko w tunelu. Uznałem, że trzeba iść za ciosem i kontynuować pra-
cę nad powoływaniem w uczelni kolejnych kierunków studiów z zakresu 
nauk o zdrowiu. Zebrałem kilka książek dotyczących terapii zajęciowej, 
odbyłem wiele rozmów z trzema osobami pracującymi w Akademickim 
Centrum Medycznym jako terapeuci zajęciowi, przeprowadziłem konsul-
tacje w Akademii Wychowania Fizycznego i zaproponowałem T. Koźluko-
wi, że sam postaram się opracować wniosek do ministerstwa o utworzenie 
w uczelni tego kierunku studiów. Nie wzbudziło to specjalnego zaintereso-
wania Założyciela PWSBiA, ale gdy moją inicjatywę poparł rektor M. Cie-
cierski, pozwolił mi pracować nad wnioskiem. Trwała ona ponad pół roku, 
gdyż nie byłem do niej przygotowany merytorycznie, miałem też kłopoty 
ze skompletowaniem kadry wykładowców. Przy pomocy M. Ciecierskiego 
wniosek pozostał przygotowany i mimo, że myślałem, że PKA odrzuci go 
z powodu błędów merytorycznych, okazało się, że powodem negatywnej 
decyzji było zaproponowanie do realizacji zajęć dydaktycznych z sześciu 
przedmiotów nauczycieli akademickich, którzy zdaniem PKA – nie mieli 
wystarczającego doświadczenia zawodowego do prowadzenia planowa-
nych dla nich przedmiotów. Prof. T. Koźluk jednak zdecydował, by nie 
pisać odwołania od decyzji PKA i nie proponować innych osób do prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych.
 W czerwcu 2016 roku w związku z 25 rocznicą działalności PWS-
BiA odbyło się uroczyste otwarte posiedzenie Senatu. Założyciel uczelni 
prof. T. Koźluk uznał, że sytuacja finansowa uczelni nie pozwala na or-
ganizację Zjazdu Absolwentów organizowanego tradycyjnie co pięć lat.  
W posiedzeniu uczestniczyło ok. 80 osób: członkowie Senatu, pracow-
nicy uczelni, Fundacji Nowe Horyzonty, Akademickiego Centrum Me-
dycznego, grupa byłych pracowników PWSBiA, którzy otrzymali pisemne 
podziękowania za efektywną pracę od Założyciela i rektora prof. dr. Ta-
deusza Koźluka, wśród nich: byli członkowie kierownictwa uczelni i Fun-
dacji oraz znani wykładowcy, profesorowie - A. Barczak, W. Stankiewicz,  
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M. Kowalewski, S. Koziej, K. Piasecki, doktorzy – A. Bolewski, M. Cie-
cierski, A. Ciechanowski, W. Dębski, E. Duś, J. Rzytki oraz M. Grzelczak,  
T. Morawski i B. Ochońska, a także pracownicy administracyjni uczelni -  
I. Dudkowska, W. Paczoski, G. i Z. Zasowscy, R. Źródlewska. W Uchwale pod-
jętej w związku z 25-tą rocznicą utworzenia uczelni Senat m.in. stwierdził,  
że „dołącza się do apelu Fundatora i Założyciela PWSBiA prof. dr.  
T. Koźluka do wszystkich aktualnie pracujących nauczycieli akademickich, 
pracowników administracji, studentów, o podjęcie energicznych działań 
mających na celu nie tylko przetrwanie trudnego okresu w historii naszej 
uczelni, ale także gwarantujących jej dalszy rozwój… Jesteśmy przekona-
ni, że wspólnymi działaniami wzbogacimy dotychczasowy bogaty 25-let-
ni dorobek najstarszej uczelni prywatnej w Polsce”. Swoje wystąpienie  
T. Koźluk poświęcił przypomnieniu osiągnięć uczelni, postaci znanych wy-
kładowców, a zakończył je następująco: „Obchody 25-lecia naszej uczelni 
są niezwykle skromne. Zrezygnowałem z organizacji zjazdu absolwentów 
i byłych pracowników – mimo, że mieliśmy takie plany, gdyż uważam,  
że wówczas gdy stan naszych finansów nie jest najlepszy, nie należy jeszcze 
go pogarszać. Na uroczyste jubileusze przyjdzie czas wówczas, gdy wspól-
nym wysiłkiem staniemy na nogi tak, że uroczystości te będą miały pod-
stawy w liczbie studentów, a nie tylko w dacie w kalendarzu. Jako urodzo-
ny optymista jestem przekonany, że czarny scenariusz się nie sprawdzi i że 
za pięć lat w lepszych nastrojach obchodzić będziemy 30-lecie szkoły na 
której rozwoju zależy wszystkim tu obecnym. 91-letni wówczas Założyciel 
i pierwszy jej rektor czuje się już zaproszony na przyszłe uroczystości jubi-
leuszowe.” O tym, że T. Koźluk miał rację prognozując, iż za pięć lat obcho-
dy 30-lecia PWSBiA przebiegać będą w lepszych nastrojach i o tym, że nie 
doczeka tej rocznicy, pisać będę w dalszej części niniejszego opracowania.
 W lutym 2017 r. dr Marek Ciecierski zrezygnował z powodów 
osobistych ze stanowiska rektora, które ponownie objął Założyciel uczelni. 
Tadeusz Koźluk podjął tą decyzję mimo złego stanu zdrowia i podeszłego 
wieku, mając na względzie potrzebę ciągłości zarządzania. Utworzył on 
stanowisko prorektora – I zastępcy rektora na które powołał dr inż. Jerzego 
Rzytkiego, który w praktyce kierował codziennym życiem uczelni. T. Koź-
luk zdawał sobie sprawę, że jest to rozwiązanie tymczasowe i że stan jego 
zdrowia wymaga, by w ciągu najbliższych miesięcy podjąć bardziej per-
spektywiczne decyzje kadrowe. Wprowadzono kolejne zmiany na stanowi-
skach koordynatorów trzech kierunków studiów: administracji (powołano 
J. Sozańskiego), dietetyki (powołano dr J. Skubis-Zegadło), informatyki 
(powołano długoletniego wykładowcę w naszej uczelni, dr inż. A. Góral-
skiego). Znacznie zmniejszono skład Senatu, w skład którego wchodzili: 
rektor prof. T. Koźluk, dr inż. J. Rzytki, M. Grzelczak i czterej kierownicy 
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studiów oraz przedstawiciel studentów. Kierownicy studiów podejmowali 
w roku akademickim 2017/18 szereg przedsięwzięć programowo-orga-
nizacyjnych. Na kierunku administracja opracowano nowy plan studiów 
dostosowany do wymogów profilu praktycznego, dzięki czemu od roku 
2018/19 wszystkie kierunki zmieniły swój profil z ogólnoakademickiego 
na praktyczny, zorganizowano dwie konferencje naukowe na temat pra-
wa rodzinnego i opiekuńczego oraz dorobku samorządu terytorialnego  
w Polsce. Na tym kierunku zatrudniono w ciągu ostatnich dwóch lat czte-
rech doktorów habilitowanych posiadających duże doświadczenie zawo-
dowe i znaczny dorobek badawczy. Kierunek dietetyka w naszej uczelni 
wyróżniał się prowadzeniem oryginalnych specjalności, takich jak porad-
nictwo żywieniowe, dietetyka kliniczna, dietetyka w sporcie, psychodie-
tetyka, zorganizowano na nim konferencje naukowe na temat specyfiki 
żywienia osób starszych oraz dietetyce w kosmetologii. Nastąpił wzrost 
liczby studentów na tym kierunku, z ośmiu w roku akademickim 2015/16 
do 63 w roku akademickim 2017/18. Na kierunku informatyka przygoto-
wano programy aż dziewięciu specjalizacji. Przygotowano zmiany progra-
mowe dotyczące zwłaszcza systemów operacyjnych oraz programowania  
w językach C++ Java. Największą popularnością cieszyły się w tym okre-
sie studia na kierunku kosmetologia. Wprowadzono nowe specjalizacje 
(odnowa biologiczna, wizaż) bardzo dobrze przygotowujące studentów do 
pracy zawodowej i dlatego cieszące się dużym zainteresowaniem. Na tym 
kierunku nastąpiła stabilizacja kadry wykładowców charakteryzującej się 
dużym praktycznym doświadczeniem zawodowym.
 Kończąc rozważania o trudnym okresie w życiu uczelni chciałbym 
podkreślić, że zaangażowanie osób zatrudnionych w tym okresie w PWS-
BiA, jej ówczesnego kierownictwa – rektora dr M. Ciecierskiego, kanclerz 
M. Grzelczak, prorektora dr inż. J. Rzytkiego pozwoliło na uniknięcie naj-
gorszego, czyli zniknięcia najstarszej uczelni niepublicznej w Polsce z mapy 
wyższych szkół niepublicznych, czego nie udało się uniknąć około 150-ciu 
uczelniom, zlikwidowanym lub będącym aktualnie w stanie likwidacji. 
Szczególną rolę w ratowaniu PWSBiA odegrał jej Założyciel. Trudności 
kumulujące się w tym samym okresie czasu – znaczny spadek liczby stu-
dentów, pogarszający się stan finansów PWSBiA, w połączeniu ze śmiercią 
żony i pogarszającym się stanem zdrowia miały wpływ na jego stan psy-
chiczny, co utrudniało podejmowanie decyzji. Warto jednak wspomnieć, 
że mimo to, w tym trudnym okresie, wszyscy pracownicy otrzymywali 
punktualnie należne im wynagrodzenie, że rektor podejmował decyzje 
o wydawaniu dużych kwot na niezbędne zabezpieczenie informatyczne 
kampusu, na zakup komputerów, że nie załamywał rąk, wierząc, iż kryzys 
się skończy i uczelnia wróci na ścieżkę rozwoju.
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Dr Marek Ciecierski pracował w PWSBiA od 2003 roku (był m.in. dyrektorem Biura Ba-
dań Strategicznych, dziekanem, prorektorem). W latach 2015-2017, w bardzo trudnym dla 
uczelni okresie (znacznie zmniejszenie liczby studentów) był jej rektorem. Na zdjęciu – 
jego wystąpienie podczas konferencji naukowej (obok – prof. M. Holstein-Beck kierownik 
Katedry Ekonomii).

Dr C. Ochenduszka był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Technik Komputero-
wych, a następnie od 2012 roku prorektorem. Organizował Zjazd Absolwentów w 2011 
roku.
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Dr Aneta Kondrzycka-Dąda. Wspólnie z J. Rzytkim przygotowała kon-
cepcję prowadzenia kierunku kosmetologia.

Dr inż. J. Rzytki był w PWSBiA  prodziekanem Wydziału i dziekanem. Szczególnie waż-
ną rolę odegrał od roku 2014 kiedy jako prorektor nadzorował wprowadzenie do planu 
studiów kierunku kosmetologia oraz wówczas gdy od 2017 roku był I Zastępcą rektora  
T. Koźluka.
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Ważną rolę w działalności uczelni odegrali pracownicy administracji. Na zdjęciu rektor  
T. Koźluk ogłasza, że w roku 2003 w realizacji zadań zawodowych wyróżniła się I. Dudkow-
ska z Biura Kadr, która należała do osób o najdłuższym stażu pracy w uczelni i przeszła na 
emeryturę w 2021 roku.

Jarosław Jasiński wiele lat opracowywał graficznie wydawane przez PWSBiA książki, 
„Punkt Widzenia” i inne wydawnictwa.
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W latach 1992-2020 roku pracował 
w PWSBiA Zenon Zasowski pro-
wadzący administracyjne sprawy 
studentów. Rozwita Źródlewska 
jest najstarszym stażem pracow-
nikiem uczelni. Oboje rozpoczęli 
swą służbę jeszcze na ulicy Woło-
skiej.

Dyrektor Administracyjno-
Gospodarczy Wiktor Arku-
siński (po prawej) z Piotrem 
Kleczkowskim od wielu lat zaj-
mującym się sprawami gospo-
darczymi uczelni.
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Beata Palewska i Agnieszka Kujawowicz 
należą do najstarszych stażem pracow-
ników PWSBiA. B. Palewska wzorowo 
kieruje dziekanatem i reprezentuje pra-
cowników uczelni w Senacie. A. Kuja-
wowicz kieruje biblioteką i archiwum 
uczelni.

Multimediami zajmują się w uczelni Artur 
Orych m.in. fotografujący szkolne uro-
czystości, redagujący stronę internetową 
WUMed i Maciej Kowalczuk m.in. autor 
opracowań graficznych wydawnictw i ma-
teriałów promocyjnych. Obaj przygoto-
wywali przedsięwzięcia podejmowane dla 
uczczenia 30-lecia PWSBiA.
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VI. Założyciel i rektor PWSBiA prof. dr Tadeusz Koźluk

 
 W poprzednich rozdziałach niejednokrotnie pisałem o prof.  
T. Koźluku, m.in. o powodach dla których założył uczelnię, jej progra-
mie, o oryginalnych przedsięwzięciach programowo-organizacyjnych, 
budowie kampusu. Wszystkie bowiem ważne decyzje dotyczące uczelni 
wiązały się z osobą jej wieloletniego rektora. Nikt w Polsce nie pełnił tego 
stanowiska tak długo jak T. Koźluk. Przez 28 lat kierowania uczelnią (tyle 
lat pełnił funkcję jej Założyciela) dał się poznać jako człowiek realizujący  
z żelazną konsekwencją wizję swojej uczelni. Ale w tych latach miał tak-
że niepowodzenia, podejmował decyzje, które można nazwać kontrower-
syjnymi. Jakim był człowiekiem i szefem firmy? Co miało wpływ na spo-
sób kierowania przez niego uczelnią? Każdy były pracownik PWSBiA ma  
z pewnością swoją, własną odpowiedź na te pytania, osobiste doświadczenia 
ze współpracy z rektorem i własną ocenę tej postaci. Ale owa ocena może 
także zależeć od tego, czy czytelnik mego opracowania pracował w PWSBiA  
w pierwszym okresie jej działalności, czy też, np. w roku 2015.  W pierw-
szym przypadku stykał się z rektorem naładowanym energią, pełnym wia-
ry w to, że uda mu się stworzyć najlepszą uczelnię w Polsce, w drugim zaś 
spotkać mógł rektora schorowanego, nieco zgorzkniałego, nie mogącego 
się pogodzić z tym, że mimo jego wysiłku, na dużym kampusie studiuje za-
ledwie ponad sto osób. Jedno się tylko nie zmieniło. Zawsze, bez względu 
na to, kiedy pracowaliśmy pod kierunkiem Tadeusza Koźluka mieliśmy do 
czynienia z osobą nigdy nie poddającą się, walczącą z przeciwnościami, nie 
wpadającą w panikę, szukającą dróg wyjścia z trudnej sytuacji. Zawsze też 
widzieliśmy przed sobą człowieka, który wszystkie swoje siły, swoje myśli 
koncentrował na ukochanej uczelni, jej przyszłość była jego jedyną troską, 
a marzeniem – by na ulicy Bobrowieckiej studiowało wielu studentów i by 
byli oni bardzo dobrze przygotowani do pracy zawodowej i życia w spo-
łeczeństwie. Do spraw uczelni rektor miał bardzo emocjonalny stosunek, 
jej bowiem poświęcił niemal bez reszty 28 lat swego życia. Celem jego licz-
nych inicjatyw było zawsze dobro PWSBiA i troska o jakość kształcenia.
 W księdze kondolencyjnej poświęconej zmarłemu w 2019 roku 
rektorowi, o czym piszę w następnym rozdziale, jeden z uczestników po-
grzebu stwierdził: „Pozostanie Pan w mojej pamięci jako człowiek, któ-
rego energia i sposób działania wymykały się schematom”. Sądzę, że są 
to słowa bardzo trafnie charakteryzujące patrona Warszawskiej Uczelni 
Medycznej, gdyż rzadko można znaleźć szefa firmy działającego tak nie 
konwencjonalnie, tak nie mieszczącego się w schematach. Osoby roz-
poczynające pracę w uczelni, musiały się z nim spotkać osobiście, bez 
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względu na stanowisko jakie pełniły w uczelni (tak było co najmniej 
do 2014-15 roku), były najczęściej pod wrażeniem energii naszego sze-
fa, który przedstawiał wizje swojej uczelni i perspektywy jej rozwoju,  
w którym nowoprzyjęty pracownik będzie miał swój udział. Dowiady-
wał się od starszych stażem kolegów o niekonwencjonalnych zwyczajach 
rektora, działaniach do których nie byli oni przyzwyczajeni. Przez co naj-
mniej pierwszych 12-14 lat działalności uczelni rektor był w swoim ga-
binecie już o godzinie 7 i rozpoczynał rozmowy ze swymi najbliższymi 
pracownikami. Przerwa w jego działalności rozpoczynała się o godzinie 
13 (udawał się na zaplecze swego gabinetu i odpoczywał) i trwała do oko-
ło 15. Z reguły rektor pracował do godziny 18. Pracował bardzo ciężko 
i tego samego wymagał od osób, które zatrudniał. Oczywiście musiał re-
spektować ustawowe dni wolne od pracy, ale niejednokrotnie się wypo-
wiadał o tym, że w Polsce jest tych dni znacznie więcej niż w innych kra-
jach (co nie w pełni było prawdą). Osoby pełniące funkcje kierownicze 
były zdaniem rektora zobowiązane, jeśli nie prawnie, to moralnie do pracy 
wówczas jeśli jest taka potrzeba. Pamiętam jak z dr inż. J. Stawickim zo-
staliśmy zaproszeni do rektora aby przez trzy dni wolne od pracy (sobota, 
niedziela i poniedziałek – Święto Trzech Króli) przygotowywać zmiany 
w programach kształcenia, które musiały być wprowadzone od nowego 
semestru. Bywały też dni, że społecznie pracowali na rzecz firmy, prawie 
wszyscy jej pracownicy, np. wówczas (o czym już pisałem), gdy przenosili-
śmy cały sprzęt uczelni z ulicy Wołoskiej - do ciężarówek, które przewoziły 
go do własnej, nowej siedziby na ulicę Bobrowiecką. Ale w tym przypadku 
wszyscy rozumieli potrzebę tego działania i ponieważ takie przenosiny nie 
odbywały się często – nikt nie domagał się dodatkowej zapłaty za pracę. 
 Szczególnie intensywnie pracował rektor w pierwszych latach ist-
nienia uczelni i podczas budowy kampusu. Wiele czasu spędzał też w 2001 
roku przy budowie sali, którą nazwano Kongresową. Mimo współpracy 
z architektami, inżynierami kształt całego kampusu i poszczególnych bu-
dynków były jego autorstwa. Od wczesnego rana był na budowie, dener-
wowało go, że niektórzy robotnicy nie są w pełni gotowi o godzinie 7 do 
podjęcia pracy, podczas gdy on – mimo, że mieszka w Regułach, jest już 
od dawna na placu budowy. Często zmieniał ekipy budowlane, ściągał do 
Warszawy murarzy, stolarzy z różnych stron Polski, którzy zamieszkiwali 
na ulicy Bobrowieckiej. Wprawdzie pracownicy ci byli nieco tańsi, ale nie 
zawsze ich umiejętności zawodowe były wyższe od osób zatrudnianych po-
przednio. Obecności rektora na budowie nie przeszkadzała pogoda. Gdy 
padał deszcz można było zobaczyć go w długich gumowych butach, kurtce 
przeciwdeszczowej jak ogląda czy wysokość wykopu pod fundamenty jest 
prawidłowa. Nowy kampus stał się tzw. oczkiem w głowie rektora. Dbał  
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o czystość i porządek, uwrażliwiał osoby pracujące w uczelni na te kwestie. 
W okresie letnim wymagał od pracowników ochrony częstego podlewania 
kwiatów i innych roślin, których na terenie kampusu było bardzo wiele. 
Zimą wymagał by natychmiast po spadnięciu śniegu był on odgarnięty. 
Zaglądał w zamknięte od lat pomieszczenia, znajdował tam np. stare me-
ble. Wzywał więc dyrektora administracyjnego by natychmiast kazał sto-
larzom zepsuty sprzęt naprawić, lub też – jeśli praca ta byłaby nieopłacalna 
meble wyrzucić, pomieszczenie wyczyścić i zagospodarować. Wymagał 
dokładności i precyzji przy opracowywaniu pism wysyłanych na zewnątrz 
uczelni i wymagających jego podpisu. Niekiedy tworzenie takiego ważne-
go tekstu trwało bardzo długo, zanim rektor uznał, że jego treść odzwier-
ciedla w pełni jego stanowisko. Dbał też o wszystkie szczegóły związane  
z przygotowaniem uroczystości uczelnianych, np. inauguracji roku akade-
mickiego. Osobiście uczestniczył w spotkaniach podczas których ustalano 
szczegóły, np. miejsca ustawienia mikrofonu, czy sztandaru PWSBiA.
 Mimo, że od 2010 roku stan zdrowia rektora się pogarszał, a le-
karze zalecali zwolnienie tempa życia, nigdy nie wyjeżdżał na urlop, nie 
bywał w sanatoriach, gdyż uważał, że cały wolny czas powinien poświęcać 
wyłączenie „swemu dziecku”, czyli uczelni. Jeszcze w ostatnich chwilach 
swego życia wiele czasu poświęcał planom zmian organizacyjnych, w pro-
wadzonym przez Fundację Zakładzie Opieki i Rehabilitacji. Wyjątek zrobił 
w 1995 roku, kiedy to znaczną część czasu i energii poświęcił udziałowi 
w kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. O tym, że podjął decy-
zję o kandydowaniu na najwyższy urząd w państwie rektor poinformo-
wał uczestników inauguracji roku akademickiego 1994/95 w Filharmonii 
Narodowej. Wcześniej w listopadzie 1993 roku zostało zarejestrowane  
w Sądzie Najwyższym będące ruchem społeczno-politycznym, Zgroma-
dzenie Zwolenników Zdrowego Rozsądku „Przełom”, którego T. Koźluk 
został przewodniczącym. Zgromadzenie poparło kandydaturę rektora na 
stanowisko Prezydenta RP. Swoją wizję społeczno-gospodarczego rozwoju 
kraju i program naprawy Rzeczypospolitej przedstawił w dwóch wówczas 
wydanych książkach „Powrót do Itaki” i „Rzeczpospolita – jaka?” (w ich 
przygotowaniu uczestniczył też dziennikarz W. Skuza). W swym programie 
wyborczym T. Koźluk informował, że jest jedynym kandydatem naprawdę 
niezależnym, nie związanym z żadną partią, samodzielnym materialnie. 
Podkreślał, że w Stanach Zjednoczonych został profesorem i zdobył wyso-
ki autorytet w środowisku biznesu, a za pieniądze zarobione na obczyźnie 
utworzył PWSBiA, której jest rektorem. W kampanii wyborczej rektora, 
która toczyła się w tle głównego pojedynku o urząd prezydenta pomiędzy 
A. Kwaśniewskim i L. Wałęsą podkreślał, m.in. nawiązując do programu 
Zgromadzenia „Przełom”, że będzie dążył do pojednania i współdziałania 
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narodowego, dbał o wszechstronny rozwój gospodarczy kraju, dążył do li-
kwidacji wysokiego wówczas bezrobocia, korupcji i łapownictwa. Sugero-
wał potrzebę „oszczędnego rządzenia”, poczynając od władz centralnych, 
konieczność opracowania wielkiego programu przetwórstwa i eksportu 
polskich produktów rolniczych, zapewnienia prawnych i ekonomicznych 
warunków gwarantujących pełnię praw kobietom, pomoc rodzinom,  
a zwłaszcza dzieciom. W komitecie wyborczym T. Koźluka znaleźli się 
m.in. przedsiębiorcy, biznesmeni, ludzie nauki, a wśród nich prof. Jan 
Szczepański – światowej sławy filozof i socjolog. Zaangażowani w kampa-
nię wyborczą byli pracownicy uczelni, a zwłaszcza B. Roliński – rzecznik 
prasowy PWSBiA, dr T. Bobeszko i T. Morawski. Organizowaliśmy w kilku 
miastach kraju spotkania wyborcze naszego szefa, przygotowaliśmy audy-
cje emitowane w radio i telewizji. Spowodowały one, że Tadeusz Koźluk, 
osoba przed wyborami 1995 roku zupełnie anonimowa w polityce krajo-
wej, stał się nieco bardziej rozpoznawalny. Ponieważ podczas wszystkich 
spotkań, audycji radiowych i telewizyjnych podkreślał, że jest rektorem 
prywatnej uczelni, kampania była okazją do zaprezentowania opinii pu-
blicznej założeń programowych PWSBiA i jej niewątpliwych dotychcza-
sowych osiągnięć. I jak sądzę, taki też był plan T. Koźluka, by wykorzystać 
kampanię do propagowania swej szkoły. Kandydowanie na urząd Pre-
zydenta RP było jedyną aktywnością realizowaną poza jego działaniami 
związanymi ze stanowiskiem Założyciela i rektora PWSBiA oraz Funda-
tora Fundacji.
 Rektor, który miał obywatelstwo polskie i amerykańskie był zapa-
trzony w Stany Zjednoczone, uważał ustrój tego kraju za wzorcowy, bardzo 
cenił jego mieszkańców, ich przedsiębiorczość, podatność na innowacje, 
wiarę w osiągnięcie indywidualnego sukcesu w biznesie, wysoko cenił or-
ganizację wymiaru sprawiedliwości. Prenumerował amerykańską prasę, 
obserwował życie polityczne. Corocznie, gdy Prezydent USA wygłaszał 
tradycyjne orędzie o stanie państwa rektor budził się o godzinie 3 słuchał 
wystąpienia w telewizji amerykańskiej i o godzinie 7 rozpoczynał pracę. 
Dwu lub trzykrotnie w roku wyjeżdżał na 1-2 tygodnie do USA (w ostat-
nich latach życia rzadziej) i po powrocie na zebraniach kadry kierowniczej 
uczelni dzielił się swymi obserwacjami dotyczącymi rozwoju tego kraju  
i jego międzynarodowej pozycji. Podczas pobytu w USA utrzymywał sta-
ły kontakt z dyrektorem gabinetu lub prorektorem ds. ogólnych poprzez 
korespondencję faksową (nie było jeszcze maili). Trzeba było odpowiadać 
rektorowi na jego liczne pytania, informować na bieżąco czy zadania, które 
postawił różnym pracownikom są przez nich realizowane. Pamiętam też, 
że gdy pełniłem jedno z ww. stanowisk musiałem witać rektora na lotnisku 
i informować o stanie aktualnie prowadzonych w uczelni spraw. Czasami, 
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jeszcze w trakcie jazdy do domu sugerował wprowadzenie zmian w pro-
gramie kształcenia np. uznając, że w USA zwraca się baczną uwagę na ocie-
planie się klimatu i dlatego istnieje potrzeba podjęcia współpracy między-
narodowej, by przeciwdziałać temu zjawisku, gdyż z pewnością problem 
ten za kilka lat stanie się ogólnoświatowym. Stąd pojawiła się w naszych 
programach problematyka ochrony środowiska i polityki klimatycznej, 
czy też organizowanie na ten temat (i migracji) międzynarodowych, co-
rocznie przeprowadzanych konferencji naukowych. Niekiedy przesadzał 
w korzystaniu z rozwiązań stosowanych w USA. Tak było np. z podziałem 
roku akademickiego na trzy części, czyli trymestry, o czym pisałem w roz-
dziale II. Rozwiązanie sprzeczne z polskimi tradycjami akademickimi nie 
przyjęło się i rektor musiał się z niego wycofać.
 Tadeusza Koźluka szczególnie interesowała polityka międzyna-
rodowa. Zanim jeszcze modne stały się kwestie związane z globalizacją 
zwracał uwagę na potrzebę przedstawiania w programach kształcenia pro-
blemów, które muszą być rozwiązywane w skali światowej przy współpra-
cy wielkich mocarstw, ale też z udziałem pozostałych państw. Ingerował  
w program studiów (ale zgodnie z prawem, zmiany były akceptowane 
przez rady wydziałów lub Senat) np. wprowadzając w 2008 roku do planu 
studiów pięć nowych przedmiotów: Światowy kryzys energetyczny i za-
grożenie ekologiczne, Prawo konstytucyjne porównawcze państw człon-
ków Unii Europejskiej, Organizacja i struktura władz Unii Europejskiej, 
Taktyczny i strategiczny terroryzm, Rozwój społeczno-gospodarczy w do-
bie globalizacji. Gdy spojrzymy na tematy seminariów i konferencji na-
ukowych w PWSBiA (a były one zatwierdzane przez rektora, a najczęściej 
inspirowane) to zwrócimy uwagę, iż dominuje w niej problematyka współ-
pracy międzynarodowej w rozwiązywaniu problemów globalnych. Przy-
stąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej i poświęcenie w programach 
kształcenia tak wiele miejsca tej kwestii wiązało się z przeświadczeniem 
rektora o potrzebie podtrzymania w polskim społeczeństwie, a szczególnie 
wśród młodego pokolenia, w tym studentów, dla których założył uczelnię, 
przekonania o potrzebie głębszego związania się naszego kraju z Zachodem 
i jego wartościami. 
 Dla rektora prowadzenie uczelni było misją, działaniem pożytecz-
nym społecznie, przygotowaniem dla kraju profesjonalnie wykształconych 
pracowników, którzy dobrze sobie będą radzić na polskim i europejskim 
rynku pracy. Chciał i często to podkreślał, by jego uczelnia była szkoła za-
stosowań, unikała nadmiernego teoretyzowania, uczyła wiedzy przydatnej 
w praktycznej działalności. Był otwarty na różne formy kontaktów z osoba-
mi z zewnątrz uczelni. Starał się przyciągać do bliższej współpracy z PWS-
BiA przedsiębiorców, biznesmenów, bankowców, którzy mogliby  wyrazić 
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opinię o naszym programie studiów, pomóc w uzyskaniu miejsc pracy dla 
studentów itp. W długiej 30-letniej historii uczelni, były dwa-trzy przypad-
ki, kiedy to w wyniku spotkania rektora z przedsiębiorcami skorzystaliśmy 
z ich sugestii dotyczących zmian w programie kształcenia. Chętnie korzy-
stał z uwag osób z zewnątrz uczelni, które w różnych okresach czasu po-
woływał do Senatu, np. w roku akademickim 2006/2007 przedstawicielami 
przedsiębiorców w Senacie byli dr Adam Marszałek – wydawca i Janusz 
Gawełek ojciec naszej studentki. W pracy tego organu uczestniczyli także 
dyrektor jednego z banków Wojciech Bratkowski i Marek Skoraczewski 
– dyrektor Zespołu Szkół nr 16 w Warszawie, przewodniczący Stowarzy-
szenia Dyrektorów Szkół Średnich. Inicjował przedsięwzięcia, które były 
pożyteczne społecznie, ale wiązały się ze znacznymi kosztami. Należały do 
nich np. konkursy dla uczniów liceów, czy utworzenie Akademii Wiedzy 
Komputerowej. Kiedy było już wiadomo, że te działania nie spowodują 
znacznego zwiększenia liczby nowych studentów, zrekrutowanych spo-
śród uczestników ww. przedsięwzięć, rektor nakazał ich kontynuowanie 
mówiąc, że dla uczniów z prowincjonalnych szkół przyjazd do Warszawy 
jest dużym wydarzeniem, że zorganizowanie przez PWSBiA konkursu, czy 
akademii mobilizuje ich do nauki, a poszerzanie wiedzy uczniów w zakre-
sie informatyki, czy znajomość języka angielskiego jest misją uczelni wyż-
szej na rzecz polskiej młodzieży i że na taką działalność nie powinniśmy 
żałować pieniędzy. Mówił to człowiek, który jednocześnie bardzo twardą 
ręką trzymał finanse PWSBiA, dbał by wszystkie wydatki podejmowane  
z inicjatywy jego podwładnych były uargumentowane i celowe. Ci z pra-
cowników, którzy zwracali się do rektora z prośbą o zakup jakiegoś urzą-
dzenia pamiętają, jak trudno było uzyskać – jak to mówiliśmy „okejkę” 
(rektor akceptując prośbę nie pisał „akceptuję”, a „OK.”). Nie akceptował 
propozycji zakupu, jeśli nie przedstawiono mu informacji, ile kosztuje 
sprzęt, który chcemy kupić w kilku innych firmach. Sam żył bardzo skrom-
nie. Jeśli wyjeżdżał do USA kupowano mu bilet najtańszy, i jeśli kosztowa-
ło to mniej, wybierał trasę z przesiadką. Jako człowiek oszczędny i dbający 
o porządek nie mógł zrozumieć braku reakcji pracowników na to, że na 
korytarzu jest przewrócony kosz na śmieci, czy też, że w pokoju pracow-
nika administracyjnego pali się światło, mimo tego, iż słońce w tym dniu 
jest wystarczającym oświetleniem pokoju. Zwracał uwagę pracownikom 
by kierowane do niego pisma urzędowe o charakterze wewnętrznym były 
pisane na brudnopisach, gdyż dzięki temu oszczędzamy papier.
 Rektor miał tendencje do centralizowania decyzji finansowanych. 
Tylko on mógł zatwierdzać wydatki uczelni i tylko rektorskie wspomniane 
już „okejki” akceptowała księgowość. Chciał, choć to było uciążliwe dla 
pracowników, wiedzieć jak dokładnie wyglądają bieżące wydatki szkoły, 



139138

mimo, że były one tzw. „kroplą w morzu” w porównaniu z potrzebnymi 
kosztami poważnych inwestycji. Pamiętał o tym, że w przypadku rezy-
gnacji czy śmierci Założyciela powinno być określone prawnie postępo-
wanie zabezpieczające możliwość dalszego istnienia uczelni. Już w 1994 
roku powołał pięcioosobową Radę Regencyjną, która w przypadku bra-
ku Założyciela miała powołać kolejnego rektora PWSBiA. Jej pierwszym 
przewodniczącym był prof. Ryszard Pregiel, wykładowca naszej uczelni, 
przedsiębiorca kierujący dwoma spółkami i profesor w Instytucie Stero-
wania w Katowicach. Później, kilkakrotnie rektor zmieniał skład Rady,  
a w ostatnich latach ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązała 
wyższe uczelnie, by w swych statutach określiły jaka osoba prawna lub fi-
zyczna stanie się Założycielem uczelni w przypadku jego śmierci.
 Dla naszego rektora najważniejsi w uczelni - i słusznie – byli za-
wsze studenci. Troska o jakość kształcenia, dobre programy nauczania, to 
troska o właściwe przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej. Dba-
nie o to, by w uczelni byli zatrudniani kompetentni nauczyciele akade-
miccy, to także troska o studentów. Rektor T. Koźluk nie tylko nadzorował 
proces ich kształcenia, ale - co nie jest powszechne – dbał o ich przygoto-
wanie do życia w społeczeństwie – obywatelskiego, samorządowego, dbał 
o rozwijanie zainteresowań studentów sprawami społeczno-politycznymi, 
kulturą, sportem, turystyką. O tej działalności uczelni, którą inspirował  
i realizował rektor T. Koźluk, pisałem szczegółowo zwłaszcza w rozdziale 
III. Rektor znalazł sojuszników do realizacji jego polityki w osobach pro-
rektorów ds. studenckich – B. Ochońskiej, a następnie dr. A. Bolewskie-
go. W okresie gdy stanowisko to pełnił dr inż. J. Rzytki, gdy w zasadzie 
w uczelni prowadzono tylko studia niestacjonarne, praca ze studentami 
musiała być ograniczona. Szczególną wagę przywiązywał rektor do dzia-
łalności studentów – w samorządzie studenckim, organizacjach (AZS, 
AISEC), w kołach naukowych. Przy wielu okazjach spotykał się z kierow-
nictwami tych organizacji, słuchał ich postulatów, najbardziej aktywnych 
studentów wyróżniał nagrodami, dyplomami. Spotykał się z nimi podczas 
imprez integracyjnych, juwenaliów, tradycyjnie był wówczas sponsorem 
beczki piwa. Kilkakrotnie usiłował, niestety bez większych rezultatów po-
wołać Stowarzyszenie Absolwentów PWSBiA. Wprawdzie je dwukrotnie 
zawiązywano, ale nie przejawiało ono żadnej działalności. Rektor marzył, 
by stowarzyszenie studentów jego uczelni pełniło – podobnie jak to jest w 
USA – rolę opiniotwórczą, lobbystyczną, a jego przedstawiciele zdobywali 
mandaty radnych i posłów na Sejm. W Polsce drogi kariery samorządowej, 
czy politycznej przebiegały jednak w inny sposób.
 Chyba tylko w naszej uczelni był rektor, który tworzył jednostki 
organizacyjne takie jak Komisja Standardów Nauczania (pisałem o niej 
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szerzej w rozdziale IV), starająca się m.in. podjąć dialog ze studentami na-
ruszającymi dyscyplinę studiów i którzy z powodu niezdanych egzaminów 
powinni być usunięci z uczelni. Część wykładowców uważała taką polity-
kę uczelni za nie właściwą (choć nie mówili tego zbyt głośno), twierdzili,  
że studenci są dorosłymi ludźmi i powinni ponosić odpowiedzialność za 
swoje czyny, czyli niewłaściwy stosunek do studenckich obowiązków. Rek-
tor twierdził jednak, że warto studentowi podać rękę, ustalić harmonogram 
zdawania przez niego zaległych egzaminów (nie obniżając stawianych wy-
mogów) co może mu umożliwić, w dłuższym okresie czasu, ukończenie 
studiów. I nie chodzi tu o to – jak czasami mówiono – żeby student dłużej 
płacił czesne, ale o pomoc młodemu człowiekowi, który zrozumiał swo-
je błędy i uzupełnił, w uzgodnionym z uczelnią terminie braki. Decyzję 
rektora można uznać za kontrowersyjną, ale nie sposób nie znaleźć w niej 
jednak pozytywnych, humanistycznych wartości.
 Tadeuszowi Koźlukowi w sprawnym kierowaniu PWSBiA prze-
szkadzała niekiedy jego niecierpliwość. Jeśli w uczelni wprowadzono jakiś 
program działań w dowolnej sprawie rektor chciał, by jego realizacja od-
bywała się najszybciej, jak to jest możliwe. Brakowało jednak często wła-
ściwej oceny, ile czasu trzeba, by dziekani, czy dyrektorzy instytutu mogli 
właściwie zrealizować postawione przed nimi zadania. Działał pośpiesz-
nie, gdyż chciał by jak najszybciej zacząć realizację jego pomysłu, zapomi-
nając często o tym, że trzeba do jego celowości przekonać wykonawców 
pomysłu i wtedy dopiero można liczyć na sukces przy jego wdrażaniu.  
Ta niecierpliwość wynikająca, jak sądzę z troski o dobro uczelni, miała tak-
że czasami miejsce przy podejmowaniu decyzji kadrowych. Przykładem 
zbyt szybkiej, pochopnej decyzji, jest sprawa pewnie pani prorektor, której 
rektor wręczył powołanie na to stanowisko w sobotę, podczas inauguracji 
roku akademickiego. Decyzję o jej odwołaniu ze stanowiska podjął rektor 
w poniedziałek po uzyskaniu wiadomości o tym, że osoba ta w niedzielę 
poinformowała, iż nie może w tym dniu prowadzić zajęć dydaktycznych 
z powodu choroby. W pierwszym okresie działalności uczelni w Dziale 
Planowania kierowanym przez W. Paczoskiego pracował sumienny i rze-
telny były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej Bogusław Cichy. 
Pewnego dnia do tego działu wszedł rektor i zauważył, że nowy pracownik 
czyta gazetę. Rektor zdenerwowany zwrócił mu uwagę, że tu się przycho-
dzi do pracy, usłyszał przeproszenie i informację, że chciał tylko spraw-
dzić jedną informację. Ilekroć później W. Paczoski mówił naszemu szefowi  
o pracy działu i wymieniał nazwisko – Cichy, rektor stwierdzał, że to ten co 
czyta gazetę i już nigdy nie zmienił o nim negatywnej opinii. W pewnych 
działaniach rektor wykazywał jednak dużą cierpliwość. Na przykład, bar-
dzo długo i szczegółowo omawiał zadania osób, którym powierzył ważne 



141140

stanowisko w uczelni, lub fundacji. Niektórzy z profesorów, dyrektorów 
administracyjno-gospodarczych, dyrektorów wykonawczych i prezesów 
fundacji przez kilka tygodni spotykali się z rektorem we wczesnych godzi-
nach rannych i słuchali bardzo szczegółowych wytycznych, które miały im 
pomóc w sprawowaniu ważnego stanowiska. 
 W ostatnim okresie życia Tadeusza Koźluka dużo zdrowia kosz-
towały go długo ciągnące się spory sądowe pomiędzy Fundacją, której był 
Fundatorem a Rzecznikiem Praw Pacjenta (dotyczyły norm zatrudnienia 
lekarzy w Akademickim Centrum Medycznym), a także firmą Synektik 
S.A. (dotyczyły wad zakupionego przez Fundację sprzętu medycznego). 
Rektor wierzył, że jego argumenty w ww. i innych sprawach przekonają 
sądy różnych instancji do jego racji, niestety często prowadzone przez 
PWSBiA spory kończyły się naszą porażką.
 Rektor łatwo się denerwował, według mnie dlatego, że we wszyst-
kie swoje działania angażował się bez reszty, na 100 procent. Denerwo-
wali go, co zrozumiałe, opieszale realizujący zadania zawodowe pra-
cownicy, wykładowcy, którzy nie rozumieli intencji jego wytycznych. 
W wielu wywiadach udzielonych w pierwszym okresie istnienia uczelni 
mówiąc o jej programie podkreślał, że zbudował kampus dla sześciu ty-
sięcy studentów i że to jest maksymalna liczba, którą racjonalnie można 
kierować. Z biegiem lat, kiedy coroczne zwiększanie liczby studentów 
(lata 1991-2000) zmieniło się, głównie z powodu niżu demograficznego, 
prawie w coroczne ich zmniejszanie i to nawet o 500 studentów rocznie 
i kiedy zrozumiał, że sześciu tysięcy studentów na ulicy Bobrowieckiej nie 
będzie, a jednocześnie przybywało mu lat, pojawiały się choroby, zdener-
wowanie rektora się nasilało. Ale zawsze starał się być optymistą, szukać 
jakiegoś ważnego pola działania, które mogło by przynieść sukces i zado-
wolenie. Myślał, że jeśli zmniejsza się liczba studentów, to może sukces 
przyniesie stworzenie Akademickiego Centrum Medycznego, zapewnie-
nie bezpiecznej starości podopiecznym pensjonariuszom naszego Zakładu 
Opieki i Rehabilitacji. Pojawiające się trudności w Akademickim Centrum 
Medycznym powodowały, że oprócz przeciwdziałania tym trudnościom, 
szukał kolejnych nowych wyzwań i kierunków działania – np. poprzez 
zmianę profilu naszego liceum na szkołę kształcącą młodzież wybitnie 
uzdolnioną w zakresie matematyki. Energia T. Koźluka (mimo chorób), 
inwencja, chęć mierzenia się z nowymi wyzwaniami, dynamika w dzia-
łaniu były jego cechami charakterystycznymi. Uważał, że każdą porażkę 
można przekuć w sukces dzięki ciężkiej pracy, że obowiązki służbowe 
mają pierwszeństwo przed nawet bardzo ważnymi sprawami osobistymi.  
Podobnie reagował na tragedie osobiste. Gdy nikt z jego sekretariatu nie 
odważył się poinformować rektora o tragicznej śmierci w USA jego jedy-
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nego syna, sam podjąłem się tego zadania. Ale ponieważ za pół godziny 
rektor miał prowadzić zebranie przed wejściem do gabinetu odwołałem 
je, jak się okazało, przedwcześnie. Spotkałem się z reprymendą, że śmierć 
syna nie może być powodem odwołania ważnego dla uczelni zebrania. 
Odbyło się ono pod kierownictwem rektora w planowanym terminie.
 Powyższe uwagi dotyczące działalności prof. Tadeusza Koźluka 
świadczą o tym, że był on osobą, jak to już cytowałem „wymykającą się 
schematom”. Niezwykle zasłużoną dla uczelni, twórcą jej programu, auto-
rem oryginalnych rozwiązań organizacyjno-programowych. To T. Koźluk 
był twórcą pierwszego w szkolnictwie niepublicznym kampusu, organi-
zatorem ważnych badań naukowych. W ciągu 28 lat kierowania PWSBiA 
zdarzały mu się inicjatywy chybione, czy błędne, miał też ludzkie ułom-
ności. Bywało, że nie mierzył siły na zamiary. Miał często bardzo dobre 
pomysły, ale też kłopoty z ich realizacją. W ocenie jego postaci dominuje 
jednak zdecydowanie postać człowieka dla którego dobro uczelni, którą 
stworzył, rozwijał, uchronił w czasach dla niej trudnych przed likwidacją, 
było dobrem najwyższym. Uczelni, która dbała o jakość kształcenia, była 
otwarta na innowacje, stworzyła studentom bardzo dobre warunki do zdo-
bywania wiedzy i wychowania obywatelskiego.
 T. Koźluk był dumny ze swoich dokonań. Jak mówił podczas po-
siedzenia Senatu organizowanego z okazji 25-lecia PWSBiA: „Byliśmy 
pierwszą uczelnią prywatną, a więc przecieraliśmy szlaki dla innych. Dziś 
za naszym przykładem już we wszystkich uczelniach nauczyciele akade-
miccy opracowują sylabusy, zapoznają z nimi studentów. To my pierw-
si  wprowadziliśmy ankiety studenckie, w których wyrażają oni opinie  
o programie kształcenia, poziomie wykładów. To my pierwsi uznaliśmy, 
że język angielski, język biznesu międzynarodowego musi znaleźć należne 
mu miejsce w programie kształcenia... Od początku istnienia uczelni uzna-
liśmy, że powinniśmy być szkołą zastosowań, przygotowując młodzież do 
wykonywania konkretnego zawodu. Dlatego to my pierwsi wprowadzili-
śmy w życie gry dydaktyczne, zajęcia przygotowujące studentów do pracy 
na konkretnych stanowiskach”.
 Trzeba jednak wspomnieć, że pozytywna ocena 30 letniego do-
robku uczelni nie jest wyłącznie zasługą jednego człowieka, choć odgrywał 
on rolę wiodącą. W sukcesie, czy porażce ma swój udział cała społeczność 
akademicka. Wspomniani w poprzednich rozdziałach rzetelnie pracujący 
wykładowcy, prorektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, pracownicy ad-
ministracji, aktywni studenci mieli ważny wpływ przez swoją działalność 
i postawę na pozytywną ocenę najstarszej niepublicznej szkoły wyższej  
w Polsce.
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Prof. dr Tadeusz Koźluk w swoim gabinecie.

Przeglądanie amerykańskiej prasy należało do ulubionych zajęć rektora.
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W 1995 roku rektor T. Koźluk kandydował 
w wyborach na urząd Prezydenta RP. Brał 
udział w licznych konferencjach prasowych, 
spotykał się z wyborcami.

Rektor najlepiej czuł się wśród studentów, wręczył 
im kilka tysięcy indeksów, dyplomów ukończenia 
studiów, amerykańskim zwyczajem mianował  rek-
torską buławą na stopień magistra.
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VII. Warszawska Uczelnia Medyczna imienia Tadeusza Koźluka 
 i jej pierwsze sukcesy

 
 Rok akademicki 2018/19 był przełomowym w 30-letniej histo-
rii PWSBiA. Nastąpiła w nim bowiem zmiana rektora, podjęcie szeregu 
działań zmierzających do uczynienia z PWSBiA uczelni medycznej oraz 
śmierć prof. dr. Tadeusza Koźluka, postaci nierozerwalnie związanej z hi-
storią szkoły wyższej z ulicy Bobrowieckiej.
 Pamiętam, jak w ostatnich miesiącach 2017 roku prof. T. Koźluk 
odbył ze mną dłuższą rozmowę, z której wynikało, że podjął definitywną 
decyzję o rezygnacji z funkcji rektora uczelni, związaną z pogarszającym 
się znacznie stanem jego zdrowia.  Każda z jego licznych wizyt u lekarza 
kończyła się zaleceniami, by natychmiast przestał pracować. Co prawda, 
o potrzebie zmiany rektora T. Koźluk wspominał i w poprzednich latach, 
a nawet, o czym już pisałem, powierzył w roku 2015, jak się później oka-
zało na dwa lata, stanowisko rektora dr M. Ciecierskiemu, ale tym razem, 
jak się zorientowałem, sprawa była poważniejsza. Założyciel uczelni był  
w tym postanowieniu wyraźnie zdeterminowany. Nie informował mnie, 
czy ma już kandydata na to stanowisko, ale w przeciwieństwie do po-
przednich rozmów, tym razem wyraźnie stwierdził, że przyszły rektor po 
jego śmierci, jako przewodniczący Rady Powierniczej Fundacji powinien 
przejąć także funkcję jej Fundatora i nadzorować działalność zarówno 
uczelni jak i Fundacji. T. Koźluk prosił mnie bym zaproponował kandy-
data na stanowisko rektora. Nie wiedziałem czy z prośbą tą zgłosił się i do 
innych osób. Po kilku dniach mimo, że miałem jednego swego kandyda-
ta na to stanowisko, pamiętałem o tym, że powinienem ich przedstawić 
kilku i poinformowałem T. Koźluka o trzech osobach, które moim zda-
niem, mogły by podołać temu zadaniu. Zaznaczyłem, że z żadną z nich 
nie rozmawiałem o propozycji rektora i nie wiem jakie są ich dalsze plany 
zawodowe. Gdy omawialiśmy zalety tych osób rektor, ku mojemu zado-
woleniu, najwyraźniej  najwięcej uwagi poświęcił dr. Waldemarowi Dęb-
skiemu zwracając uwagę, iż jego atutem jest zarówno znajomość PWSBiA,  
w której pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Administracji Państwo-
wej i prorektora ds. rozwoju uczelni, jak i znajomość działalności fundacji, 
gdyż przez kilka lat był jej dyrektorem wykonawczym, a później Prezesem. 
Przypomniałem wówczas rektorowi, że W. Dębski jest z zawodu psycho-
logiem, ma doświadczenie w pracy samorządowej, pełnił funkcję zastępcy 
burmistrza ds. społecznych w dzielnicy Rembertów, a następnie Przewod-
niczącego Rady Dzielnicy i że bardzo ważne jest także jego doświadczenie 
związane z kierowaniem Mazowiecką Uczelnią Medyczną. Rektor polecił 
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mi po tej rozmowie bym zorientował się, czy jest możliwe by W. Dębski, 
który wówczas już ósmy rok był rektorem wspomnianej uczelni, przyjął 
jego propozycję. Na szczęście okazało się, że kandydat na rektora rozwa-
żał wówczas zmianę dotychczasowego miejsca pracy, więc stosunkowo 
szybko doszło do jego spotkania z T. Koźlukiem. Od lutego 2019 roku 
powołał on W. Dębskiego na stanowisko swego doradcy i przez kilka dni  
w miesiącu odbywał z nim długie rozmowy, początkowo na temat warun-
ków przyszłego zatrudnienia, a następnie – przyszłości uczelni i fundacji 
oraz możliwości ich dalszego rozwoju. W tym okresie rektor prowadził 
także intensywne rozmowy z M. Grzelczak – Prezesem Zarządu Fundacji 
i Kanclerzem uczelni na temat aktualnych i przyszłych zadań fundacji.
 Oficjalnie  rektor poinformował o swoich planach Senat pod-
czas posiedzenia w dniu 26 września 2018 r. Zakomunikował, iż jego stan 
zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu i że w związku z tym, od początku 
roku akademickiego 2018/19 rezygnuje z funkcji rektora uczelni, pełnić 
natomiast będzie nadal obowiązki jej Założyciela. Poinformował także, że 
na stanowisko rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu, zamierza powołać  
dr. nauk humanistycznych Waldemara Dębskiego. Senat po zapoznaniu 
się z informacją na temat wykształcenia i dorobku zawodowego kandydata 
na rektora, wyraził pozytywną opinię w sprawie wniosku prof. T. Koźluka.
 Inauguracja roku akademickiego 2018/19 była wyjątkowo uro-
czysta. Założyciel uczelni i jej wieloletni rektor prof. dr Tadeusz Koźluk 
przekazał insygnia rektorskie, berło i togę, z którymi był bardzo emocjo-
nalnie związany - nowemu rektorowi dr. Waldemarowi Dębskiemu i po-
wołał go także na stanowisko profesora PWSBiA. Założyciel powołał rów-
nież na wniosek nowego rektora dr hab. Joannę Jasińską, specjalizującą się  
w zakresie zdrowia publicznego (pracowała m.in. w Mazowieckiej Uczel-
ni Medycznej) na stanowisko prorektora ds. dydaktyki i rozwoju uczelni, 
profesora PWSBiA i członka Senatu. Prorektorem ds. studenckich został 
związany z uczelnią od wielu lat dr inż. Jerzy Rzytki. Nastąpiły zmiany na 
stanowiskach kierowników kierunków studiów: administracji (założyciel 
powołał dr. Jarosława Sozańskiego), dietetyki (powołał dr Jolantę Skubis
-Zegadło). W skład Senatu weszła także wieloletnia podpora dziekanatu, 
Beata Palewska, absolwentka PWSBiA reprezentująca pracowników admi-
nistracji uczelni.
 W. Dębski i J. Jasińska, która przez wiele lat sprawowała kierowni-
cze stanowiska w jednostkach ochrony zdrowia przedstawili T. Koźluko-
wi koncepcję uruchomienia nowych kierunków studiów z zakresu nauk 
o zdrowiu i nauk medycznych i zmiany nazwy uczelni na Warszawską 
Uczelnię Medyczną. Zwracali także uwagę, iż ta zmiana powinna wpłynąć 
na zwiększenie liczby studentów, gdyż starzenie się społeczeństwa i zwięk-



147146

szone zapotrzebowanie społeczne na kształcenie w zawodach medycznych 
powodują, że problematyka ochrony zdrowia staje się jednym z najważ-
niejszych elementów polityki społecznej państwa i dlatego zawsze będzie 
zapotrzebowanie na kształcenie kadr dla zawodów związanych ze służbą 
zdrowia. Mimo początkowych wątpliwości, co do zmiany nazwy uczelni, 
po przedyskutowaniu szczegółów dotyczących wspomnianej koncepcji  
T. Koźluk dał „zielone światło” do jej realizacji. 
 Rozpoczął się wówczas pod kierunkiem nowego, energicznego 
rektora W. Dębskiego dynamiczny i decydujący etap w budowie wyższej 
uczelni medycznej. Efektem stanowiska Założyciela uczelni było przyję-
cie przez Senat w końcu 2018 roku „Strategii rozwoju Prywatnej Wyższej 
Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w latach 2019-
2023”. W dokumencie tym, czytamy m.in.:
„Celem nadrzędnym rozwoju Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecz-
nych, Komputerowych i Medycznych jest stworzenie silnej uczelni wyższej 
o profilu praktycznym, kształcącej na potrzeby zmieniającego się systemu 
ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce…”.
Do priorytetów działań uczelni zaliczono m.in.:
•	 „tworzenie nowych kierunków i specjalności kształcenia zgodnie z za-

potrzebowaniem społecznym;
•	 systematyczną modernizację i weryfikację programów kształcenia, 

m.in. pod kątem oczekiwań i potrzeb praktyki i rynku pracy w zawo-
dach medycznych, nauk o zdrowiu i nauk pokrewnych;

•	uruchomienie w 2019 roku pracowni umiejętności pielęgniarskich, 
badań fizykalnych, anatomii, fizjologii i wysiłku fizycznego, biochemii, 
biomechaniki, żywienia molekularnego, stanowiących bazę do zdoby-
wania umiejętności praktycznych przez studentów nowo utworzonych 
kierunków: fizjoterapia, położnictwo oraz na studiach II stopnia na 
kierunkach kosmetologia i dietetyka;

•	poszerzenie oferty edukacyjnej o kształcenie podyplomowe, kursy  
i kształcenie specjalizacyjne związane z prowadzonymi kierunkami 
studiów;

•	nawiązanie partnerskich stosunków z pracodawcami usług medycz-
nych i dziedzin pokrewnych”.

 Pod kierunkiem prorektor J. Jasińskiej trwały bardzo intensyw-
ne prace zmierzające do realizacji ww. strategii i opracowania wniosków  
w sprawie powołania nowych kierunków studiów, przygotowania pra-
cowni, o których wspomniano wyżej, nawiązania kontaktów ze szpitala-
mi dotyczących wyposażenia naszych pracowni w fantomy i inne sprawne 
specjalistyczne urządzenia oraz możliwości przyjęcia studentów na prak-
tyki zawodowe i zajęcia praktyczne. Efektem tych działań było wyrażenie  
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w I połowie 2019 roku przez Ministrów Edukacji Narodowej i Nauki oraz 
Zdrowia zgody na prowadzenie przez naszą uczelnię nowych kierunków 
studiów: pielęgniarstwa (studia I i II stopnia, na kierownika tego kie-
runku powołano dr Krystynę Seligę, a pierwsze studentki pielęgniarstwa 
rozpoczęły studia od października 2019 r.), fizjoterapii (jednolite studia 
magisterskie), dietetyki i kosmetologii (studia II stopnia). Powołano także  
Samodzielny Instytut Kształcenia Podyplomowego organizujący kształce-
nie podyplomowe dla osób pragnących rozszerzyć swą wiedzę i umiejęt-
ności zawodowe. Powyższe szybko podjęte decyzje należy zaliczyć do du-
żych osiągnięć uczelni. W roku akademickim 2018/19 dostosowano także 
do postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia  
20 lipca 2018 r. podstawowe akty prawne regulujące wewnętrzne życie 
szkoły, w tym regulaminy: studiów, organizacyjny, pracy i wynagradzania 
oraz zarządzania prawami autorskimi.
 Początek roku akademickiego 2019/2020 był dramatyczny. Jego 
inauguracja odbywała się po raz pierwszy bez udziału Założyciela, który 
następnego dnia po tej uroczystości stracił przytomność i został przewie-
ziony do szpitala. Rektor w swoim przemówieniu m.in. dziękował nieobec-
nemu prof. T. Koźlukowi za współpracę w minionym roku akademickim  
i za udzielaną pomoc w kierowaniu uczelnią oraz poinformował zebranych 
o otrzymaniu zgody na prowadzenie nowych kierunków studiów. Ponie-
waż jednak decyzje ministra w ww. sprawach zostały podjęte już w trakcie 
prowadzenia rekrutacji, od października 2019 r. rozpoczęto jedynie studia 
stacjonarne I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W swym wystąpieniu 
rektor podkreślił, że zgoda na prowadzenie studiów na kilku kierunkach 
związanych z naukami medycznymi stwarza możliwość wszczęcia proce-
dury zmierzającej do zmiany nazwy uczelni na Warszawska Uczelnia Me-
dyczna.
 Prof. dr Tadeusz Koźluk, Założyciel uczelni, jej wieloletni rek-
tor, budowniczy kampusu i Fundator Fundacji „Polska Wiek XXI”, zmarł  
w dniu 1 października 2019 roku. Jego śmierć była wielką stratą dla uczel-
ni, której poświęcił ostatnie 28 lat swojego życia. W poprzednich rozdzia-
łach niniejszego opracowania przedstawiłem liczne inicjatywy rektora, 
których celem był rozwój uczelni, jak najlepsze przygotowanie studentów 
do pracy w zawodach, które są szczególnie ważne dla rozwoju kraju. Dbał 
o jakość programów kształcenia, zatrudnianie najbardziej wartościowej 
kadry wykładowców i o warunki kształcenia studentów, a także stałą roz-
budowę bazy dydaktycznej. Wiele czasu i energii poświęcał również roz-
wojowi Fundacji Nowe Horyzonty (poprzednia nazwa „Polska – Wiek 
XXI”), której był Fundatorem i przez kilka lat Prezesem. Nawet w okresie 
gdy choroba ograniczała jego aktywność i kiedy przestał pełnić funkcję 
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rektora bardzo sumiennie spełniał zadania Założyciela uczelni i Fundatora 
Fundacji Nowe Horyzonty. Wiele czasu poświęcał zwłaszcza wspieraniu  
w kierowaniu uczelnią nowego rektora dr. Waldemara Dębskiego i w kie-
rowaniu Fundacją Prezes Martę Grzelczak.
 W dniu 21 października 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach odbył się pogrzeb prof. dr. Tadeusza Koźluka, w którym licz-
nie uczestniczyli obecni i byli pracownicy zarówno uczelni, jak i Fun-
dacji oraz przedstawiciele absolwentów i studentów. Obecny był także 
mieszkający na stałe w USA wnuk zmarłego Michał Koźluk. Podczas 
uroczystości pogrzebowych głos zabrali: rektor uczelni dr Waldemar 
Dębski, prof. PWSBiA, który m.in. przedstawił drogę życiową Tadeusza 
Koźluka i Jego zasługi dla uczelni, Prezes Fundacji Nowe Horyzonty 
Marta Grzelczak – dziękując za stworzenie Fundacji, troskę o jej rozwój 
i wskazówki dotyczące jej działalności oraz Tadeusz Morawski żegnając 
zmarłego w imieniu wszystkich współpracowników. Oto fragmenty licz-
nych wpisów uczestników uroczystości pogrzebowej zamieszczonych  
w księdze kondolencyjnej:

„Żegnam Założyciela i twórcę PWSBiA, człowieka wielkich idei i wielkich 
działań”;

„Panie Rektorze, byłeś Wielkim Człowiekiem, wspaniałym Szefem, zosta-
niesz w naszych sercach na zawsze”;

„Żegnam Wielkiego Człowieka, pioniera prywatnego szkolnictwa wyższego 
w Polsce, prawnika i wizjonera działalności gospodarczej i społecznej”;

„Dziękuję za lata wspólnej pracy, za wszystkie dyskusje i za wszystko czego 
od Pana potrafiliśmy się nauczyć”;

„Z ogromnym żalem żegnamy człowieka, który zbudował i przekazał war-
tości, które nigdy nie przeminą. Niech w sercach i świadomości pozostanie 
pamięć po Panu rektorze, niech będzie przekazywana kolejnym pokoleniom 
studentów i pracowników”;

„Pozostanie Pan w mojej pamięci, jako człowiek którego energia i sposób 
działania wymykały się schematom”.

 Przy porządkowaniu dokumentów na biurku rektora znaleziono 
testament Tadeusza Koźluka z 2010 roku. Wszystko co rektor posiadał, 
czym mógł dysponować, przekazał fundacji, której statutowym celem jest 
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m.in. wspomaganie zadań uczelni. Tak więc śmierć prof. T. Koźluka nie 
spowodowała istotnych zmian w codziennym funkcjonowaniu PWSBiA, 
gdyż przekazanie przez niego swego majątku fundacji, w rzeczywistości 
stworzyło materialne warunki ułatwiające dalszy rozwój uczelni.
 Szczególnym doświadczeniem w pracy naszej uczelni w roku aka-
demickim 2019/2020 były wydarzenia związane z rozprzestrzenianiem 
się wirusa COVID-19, który na początku marca 2020 r. dotarł też do na-
szego kraju. Władze uczelni bardzo szybko podjęły niezbędne środki, by 
po zawieszeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalno-
ści dydaktycznej prowadzonej przez wszystkie uczelnie wyższe w kraju 
umożliwić studentom realizację programu i ukończenie roku akademic-
kiego. Aby realizować program nauczania i na bieżąco weryfikować efekty 
kształcenia zorganizowano realizację zajęć dydaktycznych na wszystkich 
rodzajach i kierunkach studiów w systemie on-line i przy wykorzystaniu 
w tym celu platformy e-learningowej. Zobowiązano nauczycieli akademic-
kich prowadzących wykłady i ćwiczenia do sukcesywnego udostępnienia 
na platformie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, zgodnie  
z planem zajęć, najpóźniej w dniu planowej ich realizacji. Natomiast zaję-
cia praktyczne, ćwiczenia, laboratoria, konserwatoria i seminaria dyplo-
mowe wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogra-
mowania, których nie można było udostępnić z wykorzystaniem technik  
i metod kształcenia na odległość, były prowadzone stacjonarnie, z za-
chowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa osób uczestniczących 
w tych zajęciach. Działalność dydaktyczna w okresie pandemii kierowa-
na była przez prorektor ds. dydaktyki i rozwoju dr hab. J. Jasińską, prof. 
PWSBiA, przy dużym zaangażowaniu kierownika dziekanatu B. Palew-
skiej i kierowników poszczególnych kierunków studiów. W pierwszej po-
łowie 2020 r. rektor powołał w uczelni komitet obchodów 30 tej rocznicy 
powstania PWSBiA. Uznano, że najważniejszym celem obchodów, które 
zostaną rozpoczęte podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 
powinno być promowanie uczelni i nowych kierunków studiów.
 Od kwietnia 2020 r. Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecz-
nych, Komputerowych i Medycznych zmieniła nazwę na Warszawska 
Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka. Uznano, że w nazwie uczelni 
powinno się znaleźć nazwisko jej patrona, który ją założył i przez wiele 
lat kierował. Salę posiedzeń Senatu, w której T. Koźluk prowadził liczne 
odprawy i narady, nazwano jego imieniem i zamieszczono w niej, m.in. 
liczne pamiątki i dokumenty związane z działalnością naszego patrona,  
a także kronikę uczelni i księgę kondolencyjną z pogrzebu. Podobnie jak 
PWSBiA WUMed figuruje w ewidencji uczelni niepublicznych pod nu-
merem „1”. Po kilkuletnich doświadczeniach w prowadzeniu studiów 
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pierwszego stopnia na kierunkach dietetyka i kosmetologia, otrzyma-
niu zgody na uruchomienie na tych kierunkach studiów magisterskich,  
a zwłaszcza po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kierunku pielę-
gniarstwo oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia 
i zatrudnienia na nich doświadczonych nauczycieli akademickich - można 
było nazwać naszą uczelnię – medyczną. By zapewnić studentom dobre 
warunki kształcenia podpisaliśmy umowy o współpracy z ponad dwu-
dziestoma renomowanymi placówkami ochrony zdrowia w Warszawie  
i okolicach, w których odbywać oni będą zajęcia praktyczne, ćwiczenia kli-
niczne i praktyki zawodowe. W roku 2020 także Samodzielny Instytut Po-
dyplomowego Kształcenia Kadr Medycznych zintensyfikował działalność 
w zakresie szkolenia podyplomowego i specjalistycznego dla pracowników 
służby zdrowia.
 26 września 2020 r. rektor dr Waldemar Dębski, prof. WUMed 
otworzył rok akademicki 2020/21. Mimo pandemii udało się przy stoso-
waniu obostrzeń sanitarnych (m.in. maseczki, znaczne odległości między 
uczestnikami spotkania) zorganizować uroczystą inaugurację z udziałem 
studentów I roku studiów oraz zaproszonych gości, w tym wiceburmistrza 
Mokotowa Krzysztofa Skolimowskiego, dyrektorów szpitali współpracu-
jących z uczelnią i byłych członków kierownictwa PWSBiA. Pozostali stu-
denci i wykładowcy mieli możliwość uczestniczenia w uroczystości on-li-
ne.
 Jak stwierdził w swym wystąpieniu rektor uczelni, była to inaugu-
racja mająca kilka historycznych odniesień. Nastąpiło bowiem otwarcie:
•	pierwszego roku akademickiego w historii Warszawskiej Uczelni Me-

dycznej im. Tadeusza Koźluka;
•	 30 z kolei, a więc jubileuszowego roku akademickiego uczelni, którą  

w czerwcu 1991 roku założył profesor Tadeusz Koźluk pod nazwą Pry-
watna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji (WUMed jest praw-
nym kontynuatorem tej uczelni);

•	 30 roku akademickiego w historii niepublicznego szkolnictwa wyższe-
go w Polsce, gdyż PWSBiA było pierwszą uczelnią niepubliczną w na-
szym kraju utworzoną po zmianach ustrojowych 1989 roku.

 Studenci I roku studiów złożyli ślubowanie, otrzymali indeksy. 
Rektor dr Waldemar Dębski, prof. WUMed zwrócił się do nich m.in. na-
stępującym słowami: „Witając w Warszawskiej Uczelni Medycznej życzę, 
by zajęcia prowadzone na uczelni były dla Was owocne i satysfakcjonujące, 
a wszyscy pracownicy uczelni – zgodnie z wieloletnią tradycją – byli wy-
magający, ale też przyjaźni i wyrozumiali. Pozostałym studentom, nauczy-
cielom akademickim, pracownikom administracyjnym życzę spokojnej, 
pełnej sukcesów realizacji procesu dydaktycznego. Wyrozumiałość, cier-
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pliwość, radość i wzajemna życzliwość to pojęcia, które mają charakter po-
nad pandemiczny. Niechaj towarzyszą nam wszystkim niezmiennie, przez 
cały okres studiów”. Po zakończeniu inauguracji byli pracownicy PWS-
BiA w towarzystwie członków Senatu, przybyłych na inaugurację gości 
uczestniczyli w odsłonięciu ufundowanej przez WUMed i Fundację Nowe 
Horyzonty tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Założyciela uczelni  
i jej wieloletniego rektora prof. Tadeusza Koźluka. Wzięli oni także udział  
w otwarciu wystawy fotograficznej pod nazwą „30 lat naszej uczelni w fo-
tografii. Od Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji do War-
szawskiej Uczelni Medycznej”.
 Od początku istnienia Warszawskiej Uczelni Medycznej podjęto 
pod kierunkiem Kamili Syroka, rzeczniczki prasowej, PR menagera (pra-
cowała poprzednio w PWSBiA w latach 2003-2006) szerokie działania pro-
mocyjne, łączące informację o tym, że uczelnia na ulicy Bobrowieckiej ma 
nową nazwę i kształci w zawodach medycznych, z promowaniem uczel-
ni wśród kandydatów na studia w roku akademickim 2020/21 i 2021/22. 
Nawiązano współpracę z agencjami marketingowymi i mediami, nasilono 
reklamę wewnętrzną. Publikowano m.in. materiały i artykuły w internecie, 
mediach tradycyjnych – gazetach, radio, telewizji, w mediach regionalnych 
i branżowych – medycznych, a także zamieszczono reklamy na Facebooku 
i w portalach dla kandydatów na studia. Efektem ww. szerokiej aktywno-
ści promocyjnej jest znacznie zwiększona rozpoznawalność naszej uczelni,  
o czym świadczą m.in. tysiące odwiedzin strony internetowej WUMed.
 Wprowadzenie nowej nazwy uczelni i powyżej wspomniane róż-
norodne działania promocyjne spowodowały istotny wzrost liczby studen-
tów, którzy rozpoczęli naukę na pierwszym roku studiów w roku akade-
mickim 2020/21. Wśród 295 osób, przyjętych na studia, najwięcej - 104 
wybrało kierunek kosmetologia, a 82 pielęgniarstwo. Po raz pierwszy roz-
poczęli studia w naszej uczelni studenci kierunku fizjoterapia.
 Rok akademicki 2020/21 nadal przebiegał pod znakiem epidemii 
koronawirusa. Władze uczelni podjęły szereg niezbędnych działań zapew-
niających wszystkim studentom zarówno bezpieczeństwo zdrowotne, jak 
i możliwość realizacji programu kształcenia. Podobnie, jak w poprzednim 
roku akademickim nauczanie w WUMed realizowane było w trybie hybry-
dowym (mieszanym). Wykłady odbywały się w formie zdalnej na uczel-
nianej platformie zdalnego nauczania Moodle i MS Teams. Natomiast te 
zajęcia praktyczne, które z powodu swojej specyfiki nie mogły być pro-
wadzone zdalnie, były realizowane w formie stacjonarnej, w grupach ćwi-
czeniowych, konwersatoryjnych i laboratoryjnych, w budynkach uczelni.  
Dotyczyło to zwłaszcza zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i ćwi-
czeń klinicznych oraz części ćwiczeń i seminariów. Zajęcia prowadzone 
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w sposób tradycyjny – w budynkach uczelni były realizowane z zachowa-
niem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych.
 W marcu 2021 roku rektor naszej uczelni wystąpił do Ministrów 
Edukacji i Nauki oraz Zdrowia z wnioskiem o uzyskanie przez WUMed 
zgody na uruchomienie kolejnych dwóch nowych kierunków studiów: po-
łożnictwa i ratownictwa medycznego. Pozytywna decyzja w sprawie ww. 
wniosku została podjęta we wrześniu 2021 roku. 
 Decyzje te zakończyły niezwykle dynamiczny pierwszy okres 
budowania uczelni medycznej na ulicy Bobrowieckiej. Jak mówił rek-
tor dr W. Dębski w wywiadzie zamieszczonym w albumie „Wczoraj 
– Dziś – Jutro” poświęconym historii PWBiA: „To były bardzo inten-
sywne lata… Celem strategicznym uczelni jest utworzenie silnej, liczą-
cej się w kraju uczelni kształcącej w zawodach medycznych i pokrew-
nych… Jak słuszne były decyzje o przeprofilowaniu naszej uczelni 
świadczą najlepiej wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy związa-
ne z pandemią. Wszyscy przekonaliśmy się jak w Polsce bardzo braku-
je lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych”. Warto podkreślić, 
że przygotowując wnioski w sprawie nowych kierunków studiów uczel-
nia i fundacja podjęły znaczny wysiłek finansowy by stworzyć studen-
tom dobre warunki kształcenia, zwłaszcza w zakresie zajęć praktycznych 
i praktyk zawodowych. Pod kierunkiem prorektor J. Jasińskiej przygoto-
wano dla nich i wyposażono, m.in. dzięki dobrej współpracy ze szpita-
lami pracownie umiejętności pielęgniarskich dla pacjentów dorosłych  
i pediatrycznych, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego, 
fizjologii, fizjologii wysiłku i diagnostyki funkcjonalnej, umiejętności po-
łożniczych, podstaw opieki nad noworodkiem. Studenci fizjoterapii mają 
także możliwość korzystania z pracowni umiejętności praktycznych – 
gabinetu kinezyterapii wyposażonego w sprzęt rehabilitacyjny, gimna-
styczny oraz odnowy biologicznej, pracowni fizykoterapii składającej 
się z sześciu sal zabiegowych, ze sprzętem zabiegowo-rehabilitacyjnym.  
Do dyspozycji studentów oddaliśmy również profesjonalnie wyposażo-
ne gabinety do praktycznych zajęć na kierunku kosmetologia i dietetyka. 
Przebudową typowych sal dydaktycznych na laboratoria i pracownie z za-
kresu nauk o zdrowiu kierował inż. Wiktor Arkusiński, dyrektor Admini-
stracyjno-Gospodarczy WUMed, który dba także o właściwą eksploatację 
trochę już starzejącego się kampusu. Sprawami gospodarczymi uczelni od 
kilkunastu lat dobrze kieruje Piotr Kleczkowski.
 Rok akademicki 2020/21 był, o czym już wspomniałem rokiem 
jubileuszowym – 30 rokiem akademickim w historii PWSBiA, której  
WUMed jest kontynuatorem. O różnych przedsięwzięciach podejmowa-
nych w ramach obchodów 30 lecia uczelni informowałem już na poprzed-
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nich stronach niniejszego opracowania. W roku jubileuszowym (w listo-
padzie 2020 r.) zorganizowaliśmy także, pod kierunkiem prorektor dr hab. 
J. Jasińskiej, prof. WUMed I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współ-
czesna pielęgniarka i położna w dobie aktualnych potrzeb zdrowotnych 
i zagrożeń”. Stała się ona przyczynkiem do rozważań na temat aktualnej 
sytuacji i przyszłości tych zawodów w polskim systemie studiów wyższych 
oraz ochrony zdrowia. W konferencji przeprowadzonej w systemie hybry-
dowym uczestniczyły osoby sprawujące nadzór nad pracą pielęgniarek  
i położnych zatrudnionych w placówkach medycznych, pracownicy uczel-
ni wyższych, Narodowego Funduszu Zdrowia, pielęgniarki i położne oraz 
inni zaproszeni goście. Omawiano m.in. zmiany w systemie kształcenia 
pielęgniarek i położnych w Polsce, warunki pracy w ww. zawodach, w tym 
także w okresie pandemii. Ważnym tematem było zastosowanie innowacyj-
nych technologii w ochronie zdrowia oraz wykorzystanie sztucznej inteli-
gencji i rozwiązań telemedycznych w medycynie. Konferencja potwierdzi-
ła, że pielęgniarki i położne są przygotowane do realizacji samodzielnych 
świadczeń zdrowotnych i sprawowania kompleksowej opieki, w tym nad 
pacjentem z Covid-19. Wnioski, które sformułowano w podsumowaniu 
konferencji, to m.in. konieczność rozszerzenia standardów kształcenia  
o zagadnienia z postaw informatyki dla pielęgniarek i położnych oraz po-
stulat prowadzenia na wszystkich uczelniach medycznych publicznych  
i niepublicznych, zajęć wspólnych dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek, ra-
towników medycznych. Celem takiego rozwiązania jest wskazanie już na 
poziomie studiów, że medycy tworzą zespół terapeutyczny, którego pod-
stawą jest partnerstwo i współpraca. Obrady konferencji spotkały się z du-
żym zainteresowaniem w środowisku medycznym, a prelegenci udzielali 
wywiadów w mediach społecznościowych. Tematem II Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej (maj 2021 r.) była misja i profesjonalizacja zawo-
du pielęgniarki i położnej. Wśród 18 prelegentów, którzy mówili m.in.  
o historycznych uwarunkowaniach misji w pielęgniarstwie i położnictwie 
i profesjonalizmie w tym zawodzie byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich, wykładowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku. Wśród osób, które przygotowały interesujące wystąpienia na 
obu konferencjach były nauczycielki akademickie zatrudnione w naszej 
uczelni: dr Beata Cholewka (doktor w dziedzinie nauk o zdrowiu, autor-
ka licznych publikacji, była Dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Po-
łożnictwa, a aktualnie radca Ministra Zdrowia), Ewelina Czeleń (bardzo 
doświadczona pielęgniarka, aktualnie konsultant województwa lubuskie-
go ds. pielęgniarstwa onkologicznego) i dr Krystyna Seliga (bardzo duże 
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wszechstronne doświadczenie zawodowe, wieloletnia pielęgniarka oddzia-
łowa w Uzdrowisku Konstancin, nauczycielka pielęgniarstwa, terapeuta 
zajęciowy, ratownik medyczny). Obie Konferencje zgromadziły stosun-
kowo dużą publiczność, oczywiście, jak przystało na warunki pandemii,  
on-line. Z prelegentami przeprowadzono wiele wywiadów, o konferencjach 
poinformowano w branżowych czasopismach. Sądzę, że zorganizowanie, 
przez bardzo młodą uczelnię medyczną w ciągu półrocza dwóch poważ-
nych konferencji naukowych było bardzo dobrą inicjatywą. Umocniła ona 
pozycję WUMed w środowisku medycznym, zainteresowała osoby zaj-
mujące się zawodowo kształceniem kadr dla służby zdrowia, miała duże 
znaczenie promocyjne dla osób chcących podjąć studia w naszej uczelni, 
która między innymi dzięki tym dwóm konferencjom, zyskała opinię do-
brze rozwijającej się.
 W maju 2021 r. otwarto na ogrodzeniu WUMed od strony ulicy 
Bobrowieckiej wystawę pt. „30 lecie naszej Uczelni. Od Prywatnej Wyż-
szej Szkoły Businessu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej 
im. Tadeusza Koźluka”. Na 20 tablicach przedstawiono m.in. informacje 
o patronie uczelni, najważniejszych wydarzeniach z jej historii, sylwetki 
wykładowców, inicjatywy programowe, działalność organizacji studenc-
kich, a także informacje o utworzeniu WUMed i dalszych perspektywach 
jej rozwoju. Krótkie teksty na ww. tematy zostały wzbogacone około 80 
zdjęciami ilustrującymi historię PWSBiA i działalność WUMed. Nasza 
uczelnia wydała także album pt. „Wczoraj-Dziś-Jutro. Od Prywatnej Wyż-
szej Szkoły Businessu i Administracji do Warszawskiej Uczelni Medycznej 
im. Tadeusza Koźluka (1991-2021)”. Wydawnictwo przedstawia bogatą 
historię PWSBiA, aktualną działalność WUMed i plany na przyszłość tej 
uczelni oraz ilustruje jej historię poprzez publikację 234 zdjęć. W albumie 
zamieszczono także nazwiska nauczycieli akademickich, pracowników ad-
ministracji, którzy przyczynili się do powstania, rozwoju i wzbogacenia 
dorobku naszej uczelni. Obie wystawy były przygotowane koncepcyjnie 
przeze mnie, a wykonane przez M. Kowalczuka i A. Orycha. Te same oso-
by, wraz z K. Syroką brały udział w przygotowaniu albumu o historii uczel-
ni.
 Podsumowanie działań podejmowanych przez Warszawską Uczel-
nię Medyczną dla uczczenia 30-lecia jej poprzedniczki Prywatnej Wyższej 
Szkoły Businessu i Administracji, miało miejsce podczas uroczystej inau-
guracji roku akademickiego 2021/22, w dniu 25 września 2021 r. Uczest-
niczyli w niej studenci I roku studiów, w liczbie dawno nie widzianej, gdyż 
zjawiło się na niej ponad pięciuset studentów (studia rozpoczęło około 
sześciuset pięćdziesięciu, a więc ponad dwukrotnie więcej niż w roku po-
przednim!), i po raz pierwszy od wielu lat inaugurację trzeba było zor-
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ganizować w naszej Sali Kongresowej. Byli na niej także szczególnie mili 
goście – przedstawiciele starszego pokolenia, osoby o znacznym dorob-
ku naukowym i zawodowym, które pracowały w PWSBiA lub w WUMed 
w ciągu 30 lat i jak mówił to w swym wystąpieniu rektor dr W. Dębski: 
„ budowały ten kampus, były świetnymi wykładowcami, organizatora-
mi, prorektorami, dziekanami, a także pracownikami administracyjnymi  
i gospodarczymi, bez których żadna uczelnia nie mogła by funkcjonować”.  
Na ponad 120 zaproszonych byłych pracowników PWSBiA przybyło na 
ulicę Bobrowiecką około 90-ciu, niektórzy z nich po raz pierwszy po wielu, 
wielu latach. Wśród gości znaleźli się także liczni przedstawiciele środo-
wiska medycznego, w tym m.in. prof. I. Wrońska – Przewodnicząca Kra-
jowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministrze 
Zdrowia i A. Dudzińska Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Warszawie.
 Rektor W. Dębski przypomniał zebranym najważniejsze fakty  
z historii PWSBiA i postać prof. dr. Tadeusza Koźluka, jej Założyciela i wie-
loletniego rektora, poinformował także, że WUMed zrealizowała wszyst-
kie przedsięwzięcia zaplanowane dla uczczenia 30 rocznicy działalności 
naszej uczelni. Przekazał osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju 
uczelni, pisemne podziękowania za ich pracę i zaangażowanie, wraz z al-
bumem o historii PWSBiA. W trakcie uroczystej inauguracji podziękowa-
nia otrzymali profesorowie: S. Koziej, M. Kowalewski, E. Mączyńska (jako 
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przekazała naszej uczelni 
gratulacje z życzeniami z okazji jej jubileuszu) oraz dr inż. A. Bolewski, 
dr M. Ciecierski, B. Ochońska, M. Grzelczak, dr hab. J. Jasińska. Byłem 
także wśród osób wyróżnionych i w ich imieniu podziękowałem za wysoką 
ocenę naszej pracy. Pozostali obecni na inauguracji byli pracownicy PWS-
BiA otrzymali z rąk rektora W. Dębskiego podziękowania i albumy pod-
czas odrębnego spotkania. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście 
spotkali się przy tablicy poświęconej pamięci prof. T. Koźluka, wysłucha-
li mojego wystąpienia o zasługach Założyciela PWSBiA dla jej rozwoju, 
złożyli pod tablicą wiązankę kwiatów, a następnie zwiedzili dwie wystawy 
fotograficzne. Spotkanie zakończył obiad przygotowany w pięknej scenerii 
przez Agatę Chlebowicz właścicielkę restauracji Plikaro współpracującej 
z uczelnią i zwłaszcza z fundacją od ponad 20 lat (cieszy się ona sympa-
tią wielu naszych byłych i obecnych pracowników, pomaga w organiza-
cji różnego rodzaju imprez, także o charakterze towarzyskim) . W trak-
cie obiadu swoje refleksje dotyczące pracy w uczelni i dalszego rozwoju  
WUMed przedstawili: prof. E. Mączyńska-Ziemacka, prof. J. Kisielnicki, 
prof. A. Barczak, dr hab. E. Lewandowska-Tarasiuk i B. Ochońska.
 Wszystkie działania podejmowane w ramach obchodów 30-lecia 



157156

PWSBiA spełniły, moim zdaniem, ich podstawowe cele: przypomniały hi-
storię najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce, jej oryginalne założenia 
programowe, osoby zasłużone dla tej uczelni, przypominały postać Zało-
życiela PWSBiA, jej wieloletniego rektora prof. Tadeusza Koźluka. Jubi-
leusz PWSBiA upowszechnił też wiedzę o kontynuującej działalność tej 
szkoły wyższej – Warszawskiej Uczelni Medycznej, umocnił jej markę, 
spowodował wzrost liczby studentów na ulicy Bobrowieckiej, którzy mają 
świadomość, że rozpoczęli naukę w uczelni o bogatej historii i tradycjach. 
Mam nadzieję, że moje opracowanie również przyczyni się do realizacji 
wspomnianych wyżej celów.
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Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19. Założyciel uczelni i jej wieloletni rek-
tor prof. dr Tadeusz Koźluk przekazuje insygnia rektorskie dr Waldemarowi Dębskiemu. 
Rozpoczyna się nowy etap w życiu uczelni.

Prof. T. Koźluk pokazuje nominację dr W. Dębskiego na stanowisko rektora uczestnikom 
uroczystości.
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Poczet sztandarowy uczelni prowadzi kondukt 
pogrzebowy.

Przy kolumbarium z urną 
rektora T. Koźluka od pra-
wej: N. Suszek Wiceprezes 
Zarządu Fundacji Nowe 
Horyzonty i dyrektor ds. 
f inansowo-kadrowych 
uczelni, prorektor dr hab. 
J. Jasińska, prof. WUMed, 
mieszkający w USA wnuk 
rektora Michał Koźluk, 
M. Grzelczak Prezes Fun-
dacji Nowe Horyzonty 
oraz rektor W. Dębski, 
prof. WUMed.

W dniu 1 października 2019 
roku zmarł prof. dr Tadeusz 
Koźluk. W Jego pogrzebie na 
Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach uczestniczyli pracow-
nicy uczelni i fundacji, studenci 
i absolwenci. Na zdjęciu – rektor 
WUMed dr Waldemar Dębski 
żegna zmarłego w imieniu całej 
społeczności akademickiej.
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Senat WUMed w 2021 roku. W pierwszym rzędzie od lewej: koordynator studiów na kie-
runku pielęgniarstwo dr K. Seliga, Prezes Fundacji Nowe Horyzonty i Kanclerz uczelni 
M. Grzelczak, rektor dr W. Dębski, prof. WUMed, prorektor J. Jasińska, prof. WUMed, 
prorektor dr inż. J. Rzytki. W drugim rzędzie: koordynator kierunku informatyka dr inż. 
A. Góralski, przedstawiciel studentów G. Makowski, koordynatorzy kierunków: kosme-
tologia dr A. Kondrzycka-Dąda i dietetyki dr J. Skubis-Zegadło, kierownik dziekanatu  
B. Palewska, koordynator kierunku administracja dr J. Sozański, przedstawicielka studen-
tów K. Nowakowska.
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Prorektor dr hab. Joanna Jasińska, prof. WUMed otwiera I Konferencję Naukową poświę-
coną pracy pielęgniarek i położnych (rok 2020)...

...a podczas II konferencji (rok 2021) wraz z rzeczniczką prasową uczelni K. Syroka spraw-
dzają czy wszyscy uczestnicy są zalogowani.
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Prelegentami były m.in. od prawej: dr K. Seliga koordynator kierunku pielęgniarstwo  
w WUMed oraz nauczycielki akademickie w naszej uczelni:  mgr E. Czeleń i dr E. Ćwik.

Sala w której występowali prelegenci prowadzonej on-line II Konferencji poświęconej pro-
fesjonalizacji i misji w zawodzie pielęgniarki i położnej przypominała studio telewizyjne.
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Warszawska Uczelnia Medyczna zapewnia swym studentom profesjonalną bazę dydak-
tyczną – pracownie i laboratoria do ćwiczeń, zajęć praktycznych często przewyższające 
wyposażeniem pracownie w innych uczelniach niepublicznych. Zarówno uczelnia, jak  
i fundacja podjęły znaczny wysiłek finansowy by poprzez zbudowanie pracowni dla no-
wych kierunków studiów jak najlepiej przygotować studentów do pracy w zawodzie.  
Na kolejnych stronach przedstawiamy zdjęcia kilkanastu pracowni:
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167Chcemy wzbogacic nasza infrastrukture o Laboratorium Centrum Symulacji
Medycznej (LCSM)
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30-lecie działalności PWSBiA uczciliśmy nadaniem imienia prof. dr. Tadeusza 
Koźluka Sali Senackiej w której zgromadzono dokumenty i zdjęcia związane  
z działalnością naszego patrona…

… w roku 2020 w pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. Tadeusza Koźluka odsłonięto tablicę 
poświęconą Jego pamięci …



169

… podczas inauguracji roku akademickiego 2020/21 otwarto wystawę pt. ”30-lecie naszej 
uczelni w fotografii”...

… w kwietniu 2021 roku rektor dr W. Dębski otworzył zamieszczoną na ogrodzeniu uczelni 
wystawę „30-lecie naszej uczelni – od Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji 
do Warszawskiej Uczelni Medycznej im. T. Koźluka”.
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Wszyscy obecni na inauguracji byli pracownicy PWSBiA otrzymali pisemne podziękowa-
nia od rektora za wkład w rozwój uczelni i album ilustrujący 30 letnią historię uczelni.  
Podziękowanie otrzymuje prof. gen. S. Koziej. Imprezę prowadzi K. Syroka rzecznik pra-
sowa, PR manager prowadzącą w ostatnich dwóch latach intensywną promocję uczelni.

Podsumowanie działań podejmowanych przez WUMed dla uczczenia 30-lecia PWSBiA 
miało miejsce podczas inauguracji roku akademickiego 2021/22 we wrześniu 2021 roku.  
W związku z bardzo dobrym wynikiem rekrutacji po raz pierwszy od wielu lat zorganizo-
wano ją w Sali Kongresowej.
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Byli pracownicy uczelni słuchają wystąpienia rektora. W pierwszym rzędzie żona rek-
tora dr Anna Dębska. W drugim od prawej J. Gumienny Dyrektor Gabinetu Rektora,  
M. Lesicki i jego żona dr O. Majtczak-Lesicka, prof. J. Terelak. W trzecim rzędzie prorektor  
dr H. Brzozowy, dr E. Socha i prorektor dr C. Ochenduszka 

Przed tablicą pamiąt-
kową poświęconą na-
szemu długoletniemu 
szefowi kwiaty złożyli 
rektorzy dr W. Dębski 
i dr M. Ciecierski oraz 
prorektor B. Ochońska

Spotkanie byłych pra-
cowników PWSBiA 
zakończył obiad przy-
gotowany w pięknej 
scenerii przez Agatę 
Chlebowicz właści-
cielkę restauracji Pli-
karo, współpracującej 
z uczelnią i z fundacją 
od ponad 20 lat.



173172

VIII. Zakończenie

 
 Starałem się w niniejszym opracowaniu przedstawić dzieje naj-
starszej w Polsce uczelni niepublicznej, która miała bardzo ambitne pla-
ny, oryginalne programy kształcenia, bardzo zaangażowanych i twórczych 
wykładowców oraz pracowników administracyjnych, a także sporo osią-
gnięć, które należało przypomnieć.  
 Przedstawiona przez mnie historia PWSBiA jest historią optymi-
styczną, bo mimo, iż uczelnia przeżywała, szczególnie w związku z syste-
matycznie zmniejszającą się liczbą studentów, także bardzo trudny okres 
potrafiła dzięki odważnym decyzjom wyjść na prostą. Utworzenie bowiem 
w ciągu zaledwie dwóch lat przez kierownictwo WUMed solidnych pod-
walin pod budowę dobrej szkoły medycznej, przyjęcie na I rok studiów  
w październiku 2021 roku aż około 650 studentów, zwiastują możliwość 
dalszego rozwoju uczelni zbudowanej przed 30 laty przez Tadeusza Koź-
luka. Poprawiła się sytuacja materialna WUMed, o czym świadczy fakt, że 
po raz pierwszy od dziesięciu lat Fundacja Nowe Horyzonty nie musiała 
jej wspierać finansowo. Połowę ze swojego 60-letniego życia zawodowego 
poświęciłem tej uczelni, z którą nadal czuję się związany, mam wśród by-
łych i obecnych jej pracowników kolegów i przyjaciół, a więc dalsze jej losy 
nie są mi obojętne. W naszej uczelni panowała przez te 30 lat bardzo dobra 
atmosfera, koleżeńskie stosunki, także pomiędzy zwierzchnikami służbo-
wymi, a pracownikami. Osoby już nie pracujące na ulicy Bobrowieckiej 
interesują się dalszym rozwojem WUMed, podtrzymują koleżeńskie, a na-
wet przyjacielskie kontakty zadzierzgnięte przed laty. Wierzę, że bardzo 
dobry start WUMed pozwoli na jej dalszy, systematyczny rozwój. I choć 
przed uczelnią widzę jeszcze szereg spraw, które powinny być podjęte, na 
szczęście, są to problemy typowe dla firm rozwijających się, a nie walczą-
cych o przetrwanie. Myślę tu m.in. o potrzebie powrotu – po latach do tra-
dycyjnych struktur akademickich – powołania instytutów, przygotowania 
kampusu do stale (mam nadzieję) zwiększającej się liczby studentów (są-
dzę, że w ciągu czterech-pięciu najbliższych lat może ich być trzy tysiące,  
a więc tylu ilu było przed około dwudziestu laty). Codzienna praca po-
winna doprowadzić do umocnienia powołanych w ciągu ostatnich dwóch 
lat kierunków studiów, zatrudnienia kolejnych dobrze przygotowanych do 
pracy nauczycieli akademickich, zadbania o jeszcze wyższą jakość kształ-
cenia, pobudzenia do samorządowej działalności, tak bardzo aktywnych 
przed laty studentów. Listę zadań stojących przez uczelnią można jeszcze 
mnożyć, ale „nie od razu Kraków zbudowano”. Jestem przekonany, że te  
i inne problemy, są już omawiane przez kierownictwo uczelni i planowana 
jest ich realizacja. A więc – dobrego startu w kolejne trzydziestolecie!
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A
Abramowicz Zbigniew 10, 15
Adamski Norbert 67,105
Andres Eddles 46
Antosiewicz Anna 12, 49
Arkusiński Wiktor 130, 152

B
Babula Julian 20, 75, 87, 88, 94, 108, 
117, 119
Baczko Tadeusz 17, 24, 26
Barczak Andrzej 16, 23, 35, 73, 92, 93, 
104, 113, 124, 155
Bednarski Marek 42
Belka Marek 24, 25, 34
Berling Zygmunt 100
Białas Andrzej 8
Białek Mirosław 39
Biczyński Stefan 17
Bielecki Jan 97
Bieniek Sławomir 39
Biernacka Elżbieta 13, 104
Biskup Krzysztof 44
Bobeszko Tomasz 23, 37, 38, 135
Bogacka Izabela 103
Bogdanienko Jerzy 28
Bolewski Andrzej 44, 50, 55, 64, 80, 
84, 93, 94, 104, 107-109, 111, 112, 117, 
125, 138, 155
Borgosz Jan 16
Bors Marian 13, 105
Bratkiewicz Jarosław 75
Bratkowski Wojciech 137
Broda Cezary 48
Brodzik Beata 104
Broniarek Zygmunt 46
Brzozowy Henryk 38, 81, 93, 105, 107, 
171
Budzynowski Jan 16 

C
Cabak Henryk 16, 28
Caban Jan 16
Celiński Andrzej 97

Chabiera Joanna 28
Chajzer Filip 56
Chałas Paweł 75
Chlebowicz Agata 38, 155, 171
Chludzińska Grażyna 56
Cholewka Beata 153
Chrustowski Tadeusz 17, 20
Chodkowska Helena 7, 9, 10
Chomicz Marta 21, 94, 109
Chrustowski Tadeusz 75
Cichy Bogusław 103, 139
Ciechanowski Andrzej 22, 23, 33, 44, 
64, 81, 82, 94, 104, 125
Ciecierski Marek 87, 93, 104, 113, 119, 
122, 124-127, 144, 155, 171
Ciepła Halina 17
Cieślik Marian 104
Cilecki Edward 16, 28
Ciosek Stanisław 97
Czajka Jacek 48
Czeleń Ewelina 153, 161
Czerniakiewicz Jan 16
Czeszejko-Sochacki Zdzisław 15
Czuryk Małgorzata 90
Czyżycki Roman 20

Ć
Ćwik Ewa 161
Ćwiklińska Jolanta 21

D
Dawidziuk Katarzyna 105
Dąbrowa Krystyn 87
Dąbrowska-Bender Marta 123
Dąbrowski Wojciech 56
Dembowska-Smyk Jolanta 124
Dębska Anna 171
Dębski Waldemar 3, 59, 68, 69, 93, 94, 
105, 107, 108, 113, 117, 125, 144-146, 
148, 150, 152, 155, 157-159, 169, 171
Dmowski Adam 16, 89, 109
Dobiegała-Korona Barbara 12, 26-28
Dobiszewski Janusz 28
Dobrosielski Marian 20, 26, 46, 64, 91

INDEKS OSÓB
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Doktór Kazimierz 17, 77
Domaszewski Krzysztof 103
Droba Ryszard 8
Dworecki Stanisław 92
Dubrawski Zbigniew 20, 75, 94, 108, 
113
Duda Bronisław 8
Dudkowska Irena 103, 125, 129
Dudzińska Anna 155
Duszak Anna 28
Duś-Priedo Elwira 84, 90, 105, 111, 
125
Dworczyk Michał 17
Dzido Janusz 36, 38, 53, 59, 60, 89

F
Fedorowicz Zdzisław 12, 15, 26-28
Fierla Irena 12
Fiks Edward 44, 74, 107
Fołtyn Halina 17
Frelek Ryszard 16, 20, 26, 89
Fronc Sebastian 42
Fuks Tadeusz 16
Furtak Jan 17, 74

G
Gaj Jacek 105
Gaj Zbigniew 105
Gawełek-Tutulak Diana 84
Gawełek Janusz 137
Gawriłowa Tatiana A. 99
Gdesz Thomas 84, 87, 90
Głębocki Robert 8
Gmytrasiewicz Marta 12, 15
Gogolewski Jerzy 74, 113
Goliński Jan 73 
Goławska Anita 67, 105
Gorska Zofia 68
Gościniak Radosław 74, 90, 124
Góralczyk Zdzisław 20, 87 
Góralski Andrzej 74, 125, 159
Górczyk Franciszek 103
Górecka Wiesława 103
Grabowska Maria 105
Grabowski Stanisław 17, 27

Grądzka Kinga 30
Gręda-Chlebicka Magdalena 13
Grieb Paweł 115, 116
Grochowski Ludwik 26
Grono Dorota 84
Gryz Jarosław 20
Grzelczak Marta 49, 59, 67, 69, 84, 94, 
103, 105, 119, 123, 125, 145, 148, 155, 
158, 159
Grzeszyk Czesław 17, 75
Grzonka Lesław 75
Gumienny Jarosław 105, 113, 171

H
Holstein-Beck Maria 18, 19, 94, 108, 
127
Horner James 99

I
Iskra Wiesław 16

J
Jabłoński Krzysztof 20, 75, 119
Jaczynowski Leszek 17, 47, 81
Jagiełło Michał 16
Jakóbik Witold 12, 27
Jakubowicz Andrzej 17, 23, 27, 64, 109
Jamiołkowska Monika 48
Janowski Bogdan 17
Jasińska Joanna 145, 146, 149, 152, 
153, 155, 158-160
Jasiński Andrzej 12, 15
Jasiński Jarosław 29, 104, 129
Jastrzębski Konrad 43
Jendrych Elżbieta 12, 28
Jóskowiak Krzysztof 75
Jung Leszek 16, 26, 34, 73
Jurkiewicz Jarosław 48

K
Kalita Piotr 104
Kalski Stanisław 103
Kalwasińska Ewa 17
Kamiński Bogdan 23, 74, 94, 104, 105, 
108, 119
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Kantorowicz Aleksandra 13, 29
Karp Robert 99, 113
Karpińska Katarzyna 104
Karpiuk Mirosław 20, 124
Kasprzyk Leszek 16, 24, 25, 107, 108
Kędra Eugeniusz 20, 74, 94
Kiełmiński Zbigniew 16
Kisiel Andrzej 78
Kisielnicki Jerzy 12, 15, 28, 34, 42, 104
Kleczkowski Piotr 130, 152
Klembowska Katarzyna 48
Koch Marian 13, 28, 33, 64, 104
Koj Aleksander 8
Kokocińska Danuta 38
Kołłątaj Adam 81
Kołodziej Aleksander 103, 109
Kołodziejak Zygmunt 9, 12, 104
Kołodziejczyk Adam 85, 87, 93, 94, 
105, 107
Komorowski Bronisław 11
Koncewicz Magdalena 84
Kondrzycka-Dąda Aneta 68, 120, 121, 
124, 128, 159
Korpanty Andrzej 9, 10, 13, 34, 44
Korpanty Anna 9, 12, 49
Kosik Bożena 103
Kossowska Agnieszka 103
Kostrubiec Paweł 20, 75
Koszewski Konrad 84
Koszutski Wojciech 9
Kotowicz Jerzy 115, 116, 119
Kowalczuk Maciej 2, 5, 68, 104, 106, 
131, 154
Kowalewski Marian 54, 80, 86, 87, 93, 
97, 105, 107, 109, 113, 125, 155
Koziej Stanisław 35, 86, 89, 93, 112, 
113, 125, 155, 170
Koźluk Barbara 53, 114, 115
Dorota Koźluk- Zawodnik 104
Koźluk Michał 148, 158
Koźluk Tadeusz cała książka poświęco-
na jest postaci i działalności 
T. Koźluka
Kruk Jerzy 10
Krzywkowski Andrzej 13

Krzyżanowski Jakub 29, 108
Kwaśniewski Aleksander 25, 41, 54, 
58, 134
Kubala Włodzimierz 75, 94
Kubicki Henryk 39, 105
Kucharska Barbara 30
Kucharska Dorota 105
Kuciński Kazimierz 10, 28
Kuczmański Zbigniew 103
Kudrycka Barbara 123
Kułan Dorota 104
Kujawowicz Agnieszka 5, 30, 106, 131
Kurinia Stefan 18
Kurzyca Wiesław 93
Kusztelak Julia 12
Kuźniewska Irena 27

L
Laskowski Dariusz 74
Lebiediewa Marina 88, 100, 113
Leśniak Czesław 16
Lewandowska-Tarasiuk Ewa 17, 28, 
46, 155
Levine Jay Samuel 98
Lesicki Marcin 38, 49, 171 
Listopadzka Ewa 23, 87, 90, 105, 117
Lotko Stanisław 38
Lubański Andrzej 74
Ludwiczak Zdzisław 20

Ł
Łabuz Jerzy 53, 75, 90, 103
Łapińska Beata 9, 13
Łopatka Adam 12, 14, 26, 27, 33
Łuczyński Kamil 105
Łukasik Anna 30

M
Madej Zbigniew 16, 26, 46
Majtczak-Lesicka Olga 29, 113, 171
Makowski Grzegorz 159
Maliszewski Radosław 104
Maranda Piotr 42
Marczak Michał 92
Markowski Wacław 105
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Marshall George 96
Marszałek Adam 137
Masewicz Walery 17, 20, 27, 74
Matłosz Wojciech 104
Mazowiecki Tadeusz 6
Mazurkiewicz Ludwik 16
Mączyńska-Ziemacka Elżbieta 15, 26, 
33, 104, 155
Michalik Mieczysław 33, 84
Michalski Piotr 103
Miklewski Antoni 12, 74
Mikulska Krystyna 9, 12, 32, 49, 53
Mikulski Tadeusz 9
Milewski Andrzej 73
Mliczewska Danuta 16
Młodzianowski Ryszard 38
Molewski Maciej 43, 48
Morawiecki Wojciech 74, 94
Morawski Tadeusz na wielu stronach 
piszę o swej pracy w PWSBiA i związa-
nych z tym refleksjach
Mujżel Jan 15, 24-26, 28, 33, 34, 50
Mulawka Jan 28
Mulicki Tadeusz 88
Muszalski Wiesław 17
Muszyński Jerzy 10, 12, 23, 28, 109

N
Najgebauer Andrzej 78
Nakonieczny Stanisław 36, 60
Nałęcz Daria 16, 26, 121
Nałęcz Tomasz 16, 28
Ney Roman 12
Neymann Monika 12, 28
Nicman Elżbieta 9, 103
Norwid Cyprian 46
Nosidlak Anna 54, 84
Nowakowska Kinga 159
Nowicki Tadeusz 17, 73, 78
Nowikow Sergiusz 74
Nowińska Joanna 30, 46, 75
Noworyta Eugeniusz 20, 87

O
Obuchowicz Kazimierz 17, 30, 74

Ochenduszka Czesław 55, 92, 93, 97, 
105, 112, 117, 119, 127, 171
Ochońska Barbara 9, 10, 12, 14, 32, 
33, 40-42, 44, 49, 55, 62, 104, 105, 125, 
138, 155, 171
Okoń Wacław 13
Olchowicz Irena 17
Olechowski Andrzej 97
Olek Henryk 89
Oleksy Józef 46, 97, 112
Olszówka Adam 87
Oniszczenko Włodzimierz 10
Onyszkiewicz Janusz 97, 112
Oraniec Sebastian 75
Orłowski Henryk 12, 16, 74
Orych Artur 2, 104, 106, 131, 154
Ostrowski Ryszard 10
Orzeszko Paweł 75, 94
Otok Stanisław 20

P
Pachnik Aneta 103
Pachuca-Smólska Beata 20, 75, 93, 
107, 113
Paciorek Mirosław 10
Paczoski Wojciech 12, 103, 109, 125, 
139
Palewska Beata 103, 131, 145, 149, 159
Pancewicz Ryszard 12, 21, 109
Pasieczny Leszek 12, 27
Passent Daniel 46
Pastusiak Longin 97
Paszkowski Krzysztof 87, 94, 99, 104, 
109
Pawela Stefan 17, 75
Pawlak Waldemar 16
Pedrycz Tadeusz 30, 35, 44, 105-109, 
119
Perkowski Robert 84
Piasecka Małgorzata 21, 28
Piasecki Kazimierz 14, 15, 26, 33, 74, 
125
Piątek Marta 84
Piechota Jan 75
Piecuch Janina 9 ,12 ,32 ,49
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Pierzchała Dariusz 78
Piłsudski Józef 42
Pitoń Dorota 51
Pol Marek 25
Pońc Lucyna 37
Pregiel Ryszard 12, 138
Prokopowicz Dariusz 18, 89
Prosiński Stanisław 39
Pruszyński Janusz 10, 13
Przybylska Agnieszka 84
Przygodzki Jacek 74, 94
Przyjemski Stanisław 20, 75, 87
Pucek Bartłomiej 84
Pułaska-Turyna Beata 16
Pysiak Stanisław 17
Pytlak Radosław 17, 74, 78
Pytlak Tomasza 28

R
Radziszewska Elżbieta 51
Rajnisz Hanna 29, 104
Ratajczak Maciej 74
Rewczuk Diana 84
Rochmińska Kinga 30, 106
Roliński Bogdan 135
Rotfeld Adam 88, 97
Rotwand Stanisław 56
Rosania Theresa M. 99
Rosenkranz Noah 76
Rozmarynowski Jacek 44
Rozwadowski Jacek 48
Rószkiewicz Małgorzata 12, 27, 28
Równy Kazimierz 87
Rudnicki Krzysztof 42
Rudzki Tomasz 44
Rulka Jan 78
Rusinowski Jacek 75
Rymaszewski Bogdan 20, 91
Ryć Kazimierz 12
Rykiel Zdzisław 16 
Ryszka Franciszek 75
Rzeszutko Wilhelm 23
Rzeźniczak Antoni 44, 49
Rzytki Jerzy 94, 105, 107, 119-122, 
125, 126, 128, 138, 145, 159

S
Sadowski Zdzisław 97
Sarnowski Janusz 18, 89, 93
Sas Grażyna 20, 88, 94, 108, 117, 119
Seliga Krystyna 147, 153, 159, 161
Siemion Wojciech 46
Sierosławski Wojciech 43, 44, 48
Sigueira Wandryr 99
Sitek Paweł 75
Skibowska Aneta 84
Skoczek Agata 103
Skolimowski Krzysztof 150
Skoraczewski Marek 137
Skorupska Agnieszka 48
Skrzypek Ewa 121
Skubis-Zegadło Joanna 125, 145, 159
Skuza Włodzimierz 134
Sobczak Kazimierz 16, 20, 75
Sobolewska Sylwia 18
Socha Edward 94, 113, 171
Sokolewicz Wojciech 15
Sokołowski Piotr 43
Solarz Antoni 13, 103
Solarz Lidia 13, 38
Sozański Jarosław 20, 68, 75, 87, 94, 
117, 125, 145, 159
Stabrowska Zofia Martyna 56, 69
Stabrowski Marek 74
Stanisławska Iwona 124
Stankiewicz Wacław 10, 15, 46, 88, 94, 
113, 117, 119, 124
Stasiak Andrzej 74
Staszic Stanisław 57
Stawicki Jerzy 73, 74, 87, 94, 104, 108, 
109, 117, 118, 133
Stefańska-Matuszyn Maria 13, 29, 37
Stępień Mikołaj 55, 84
Stokalski-Dzierżykraj Andrzej 74, 93
Sujka Bogdan 16, 20
Sułek Jerzy 20, 33, 93
Sułkowska Izabela 13, 30
Surma Oliwia 103
Suszek Norbert 59, 103, 105, 119, 159
Sutor Juliusz 20
Sydoruk Anna 93, 107
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Sydoruk Tadeusz 74, 93
Symonides Jan 88
Syroka Kamila 2, 152, 154, 160, 170
Szafarczyk Maciej 74, 94
Szałas Andrzej 74
Szczepański Jan 27
Szczerbatko Urszula 103
Szczęsny Wacław 16
Szczurowski Maciej 20, 86, 91
Szkodyriew W. 99
Szymanek Tadeusz 105
Szymanowski Wacław 17
Szymborska Teresa 9, 12, 32, 49
Szymczyk Jan 74
Szyszkin Witalij 46

Ś
Ślązak Elżbieta 104

T
Taborowski Stanisław 75, 86
Targiński Edward 59, 113
Tatarowski Bogdan 74
Terelak Jan 12, 15, 27 ,171
Timofiejew Aleksander 74, 94, 108, 
117, 119
Tomczak Franciszek 12
Torchała Jan 23
Towpik Józef 97
Tracz-Tryniecki Marek 75
Trela Bogusław 46, 81, 93, 94, 105, 108, 
117
Turlejski Marcin 30
Turyna Jan 17
Tuwim Julian 100
Twarowska Agnieszka 12
Tywonek Agnieszka 10

W
Waćkowski Kazimierz 16
Walczak Stanisław 17
Waliszkiewicz Beata 13, 98, 107, 113
Wall Jerzy 105
Wałęsa Lech 6, 58, 97, 134
Wasiel Elżbieta 103

Wasilkowski Jan 17, 75
Wawelberg Hipolit 27, 56, 69
Wawro Krzystof 10
Wawrzyniak Jan 12, 15, 27, 28, 33, 53, 
74, 86
Wdowiarz-Pelc Anna 75, 94
Werner Tomasz 74
Werpachowski Wojciech 18
Wesołowski Zbigniew 33
Wiadrowska Monika 51
Wiechno Barbara 29
Wierzbowski Błażej 17
Winiarski Włodzimierz 74
Wittbrodt Edmund 70
Włodarska Paulina 42
Wnuk Zofia 10
Wojciechowski Tadeusz 15, 27, 33, 88
Wojtyńska Małgorzata 105
Wrońska Irena 155
Wróblewski Mariusz 10, 32, 37, 104
Wrzosek Paweł 74
Wypysiński Rafał 74, 90
Wysokińska Zofia 96

Z
Zaleska Małgorzata 17
Zarzycka Ewa 17, 30, 74
Zasowska Grażyna 9, 32, 103, 125
Zasowski Zenon 13, 53, 103, 125, 130
Zawadzak Tadeusz 18
Zielińska Romana 13
Zieliński Tomasz 74, 94, 109, 111, 117
Zieliński Zdzisław 74
Zwierz Adam 52

Ź
Źródlewska Rozwita 13, 104, 125, 130

Ż
Żelazny Marek 74, 94
Żołędowski Tomasz 104
Żuber Klaudia 45, 48 
Żukrowski Wojciech 46
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