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Pożegnanie Pana Prof. Józefa Kolonko 

 

Przypadł mi dziś w udziale smutny, ale jakże wyjątkowy zaszczyt pożegnania w 

imieniu całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pana Prof. Józefa 

Kolonkę.  

Profesor Józef Kolonko całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Katowicach. Jego znakomite i nie do przecenienia zasługi jako naukowca, 

nauczyciela akademickiego oraz jako działacza społecznego czyniły Go honorowym 

członkiem społeczności akademickiej nie tylko naszej uczelni, ale całej polskiej nauki.  Za 

swoje zasługi Profesor Józef Kolonko został odznaczony najwyższymi odznaczeniami 

państwowymi, samorządowymi i naukowymi.  

Działalność naukowa profesora Józefa Kolonki od początku jego kariery zawodowej 

rozwijała się w środowisku statystyków i ekonometryków, w znanej i liczącej się w Polsce 

„Katowickiej Szkole Ekonometrycznej”. W działalności tej był wierny zasadzie, że 

podejmowane badania naukowe powinny wnosić rozwiązania użyteczne praktycznie. Oprócz 

bogatego i pionierskiego dorobku naukowego, profesora Józefa Kolonko wyróżniała 

niezwykła umiejętność kontaktu z innymi ludźmi, których potrafił inspirować do pracy i 

wskazywać im  „nieuczęszczane ścieżki naukowe”.  

Zachęcał ich do poszukiwania oryginalnych i niekonwencjonalnych rozwiązań 

problemów naukowych, które formułował. A to z kolei sprawiło, że profesor Józef Kolonko 

należał do grona czołowych profesorów kształtujących w Polsce ramy naukowego rozwoju 

statystyki i związanych z nią innych dyscyplin.  

Działalność akademicka profesora Józefa Kolonki była w dużej mierze skierowana 

na kształcenie młodych kadr naukowych. Odbywało się to na dwóch płaszczyznach, 

a mianowicie indywidualne kształcenie doktorantów oraz przekazywanie wiedzy i swoich 

doświadczeń naukowych osobom uczestniczącym w projektach naukowo-badawczych 

kierowanych przez profesora Józefa Kolonkę. Jego największą duma i powodem do chwały – 

jak sam mawiał – są jego uczniowie, którzy uzyskali stopień  doktora, doktora habilitowanego 

i tytuły profesorskie, a którzy są obecnie kontynuatorami Jego idei naukowych.  

Jako wykładowca Profesor Kolonko uczył studentów, ale i każdego z nas patrzeć na 

analizowane zagadnienia z różnych stron. Niestrudzenie poszukiwał nowych sposobów 

aktywizowania studentów, a wykłady prowadził tak, aby student był zainteresowany 

następnymi Jego zajęciami. 
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 W 1997 roku papież Jan Paweł II na spotkaniu z naukowcami w Krakowie 

powiedział: „Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak 

posługa myślenia. Posługa myślenia to w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w 

wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na przekonania, jest powołany do 

tego, by kierując się tym wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia krytycznego 

wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub go pomniejsza.” Misja Profesora 

Kolonki z całą pewnością stanowiła realizację tego papieskiego postulatu. Była „posługą 

myślenia”.  

Wielu inspirował, aktywizował utajony potencjał studentów i doktorantów, 

mobilizował do podejmowania wyzwań. Niejednokrotnie też w myśl szczerego poszukiwania 

prawdy potrafił nie tyle poddać krytyce, bo tego nie zwykł robić Pan Profesor, ale wskazywał 

na inny punkt widzenia, na inne poglądy czy nowe pomysły. A przy tym często czynił to z 

sobie właściwą swadą i humorem. Potrafił rozbawić, wnosząc radość w różne gremia.  

Profesora Józefa Kolonko zapamiętamy z pewnością także jako inicjatora ogromnej 

ilości przedsięwzięć mających na celu pozytywne przemiany. Do ich realizacji potrafił 

zainspirować i zjednać wielu ludzi. Miał wyjątkowe umiejętności negocjowania 

i wypracowywania rozwiązań kompromisowych w różnych sytuacjach konfliktowych. 

Dodawszy do tego umiejętność racjonalnego przedstawiania swoich racji jako rzeczy 

nieuchronnych dawała Mu niezwykłe efekty podczas wszelkich negocjacji. A to z kolei 

przekładało się na bardzo duże zaangażowanie i aktywność Pana Profesora w kręgach 

praktyki gospodarczej. 

Profesor Kolonko był założycielem Niezależnego i Samorządnego Związku 

Zawodowego „Solidarność” i pierwszym jego przewodniczącym w naszej Uczelni.  

Dziełem Pan Profesora była także Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 

(ŚMSH), której misją było umożliwienie studentom realizacji swoich ambicji biznesowych 

już od rozpoczęcia swojej edukacji pod okiem nie tylko międzynarodowego gremium 

profesorów, ale również osób zajmujących się praktyczną działalnością gospodarczą.  

Profesor Józef Kolonko prowadził także bardzo aktywną działalność charytatywną, 

pomagał potrzebującym i wspierał ich w różnych wymiarach. Wielu znając jego otwartość i 

wrażliwość znajdowało w nim powiernika w różnych trudnych, także życiowych sytuacjach.  

Należy w tymi miejscu podkreślić, że mimo bardzo aktywnej działalności naukowej, 

pełnienia poważnych funkcji zawodowych oraz działalności  społecznej Prof. Józef Kolonko 

znajdował czas dla rodziny oraz na realizację swoich wszechstronnych zainteresowań 

dotyczących między innymi astronomii, czy zamiłowania do lektury literatury pięknej. 
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Zawsze był ciekawy, nie tylko wydarzeń kulturalnych, ale i nowinek ze świata techniki. I tu 

pozwólcie Państwo na osobistą refleksję, gdyż mieliśmy z Panem Profesorem jedno wspólne 

zamiłowanie – do pszczół. Gdy po raz pierwszym wspomniałem Panu profesorowi o mojej 

rodzinnej pasiece zobaczyłem u Niego niesamowity błysk w oczach jaki jest 

charakterystyczny tylko dla prawdziwych pszczelarzy.  

 Panie profesorze byłeś dla nas niedoścignionym wzorem. Twoich zasług nie da się 

wszystkich wymienić, ale z pewnością byś sobie tego nawet nie życzył. Bo Pan Profesor był 

człowiekiem wielkiej pokory i dystansu wobec siebie. Nigdy siebie nie celebrował. Obca mu 

była postawa wyniosłości. Był profesorem, który pozostał człowiekiem. I za to wszystko Ci 

dziś wdzięczni uczniowie składamy podziękowania i hołd! 

A Żonie Pana Profesora, Jego rodzinie i najbliższym w imieniu całej społeczności 

akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach składam wyrazy głębokiego 

współczucia. W  szczególny sposób łączymy się z Państwem w czasie żałoby, dzieląc ból po 

śmierci ukochanego Męża i Ojca, a naszego Mistrza, Nauczyciela i Przyjaciela. 

Żegnając Pana Profesora droga Rodzino proszę przyjmijcie biret, który Pan Profesor 

zakładał podczas uroczystych chwil – niech zawsze przypomina o Jego  przywiązaniu i 

umiłowaniu nauki oraz swojej Almae Matris. Rodzinie Pana Profesora przekażemy także 

wszystkie listy kondolencyjne, który spływają na ręce JM Rektora z całego kraju. 

 


