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Pogrążona w żałobie Rodzino,  

Szanowni Państwo uczestnicy ceremonii pogrzebowej,  

 

 

przypadł mi dziś w udziale smutny, ale jakże wyjątkowy zaszczyt pożegnania w imieniu 

całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Śp. Pana Prof. dr hab. 

Mariusza Bratnickiego.  

Profesor Mariusz Bratnicki większość swojego życia zawodowego 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 także polskiego i światowego środowiska naukowego.  Za swoje zasługi Profesor 

Mariusz Bratnicki został wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi, 

samorządowymi i naukowymi.  

W działalności akademickiej był wierny zasadzie, że podejmowane działania 

winny być przedsiębiorcze i innowacyjne, czyli takie, które przynoszą rozwiązania 

praktyczne, użyteczne nie tylko pojedynczemu człowiekowi, ale przede wszystkim 

całej społeczności.  

Oprócz bogatego i pionierskiego dorobku naukowego w obszarze 

przedsiębiorczości, Profesora Mariusza Bratnickiego wyróżniała niezwykła 

umiejętność kontaktu z innymi ludźmi, życzliwość, serdeczność i ciepło.  

Profesor potrafił inspirować nas do pracy i wskazywać nam nowe, niestandardowe 

ścieżki naukowe. Zachęcał do poszukiwania oryginalnych i niekonwencjonalnych 

rozwiązań problemów naukowych. A to z kolei sprawiło, że Profesor Mariusz Bratnicki 

należał do grona czołowych profesorów kształtujących w Polsce ramy naukowego 

rozwoju przedsiębiorczości i związanych z nią innych dyscyplin naukowych.  

Działalność akademicka Profesora Mariusza Bratnickiego była w dużej mierze 

skierowana na kształcenie młodych kadr naukowych. Jego największą dumą  

i powodem do chwały są jego uczniowie, którzy uzyskiwali stopienie doktora, doktora 



habilitowanego i tytuły profesorskie, a którzy są obecnie kontynuatorami Jego idei 

naukowych.  

Jako wykładowca Profesor Mariusz Bratnicki 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 przekazać 

nie tyle ugruntowaną wiedzę, ale przede wszystkim najnowsze osiągnięcia światowej 

nauki. To z kolei sprawiało, że każdy z nas był niezwykle ciekaw Jego kolejnych 

wykładów. I to co mi jest niemiernie bliskie, Profesor Mariusz Bratnicki był profesorem 

światowego formatu, można wręcz powiedzieć profesorem międzynarodowym.  

Nie tylko wiedział jaką wagę i znaczenie ma internacjonalizacja dla naszej uczelni  

i całego szkolnictwa wyższego w Polsce, ale przede wszystkim w praktyce sam w 

proces internacjonalizacji był włączony i go realizował, ucząc nas tym samy otwartości 

na świat i nowe idee.   

 Ja osobiście zapamiętam Pana Profesora jako człowieka niezwykle mi 

życzliwego i zawsze witającego mnie uśmiechem. Często spotykałem Pana Profesora 

tak po prostu na ulicy Bogucickiej, gdy Profesor szedł spokojnym, ale dystyngowanym 

krokiem do swojej Katedry. Zawsze udawało nam się, przez parę chwil, porozmawiać. 

Pan Profesor wykorzystywał te chwile, by przekazać mi wskazówki i cenne rady. 

Jestem szczególnie wdzięczny Panu Profesorowi za jedną z nich: … będziesz na 

Uczelni musiał podjąć wiele trudnych decyzji, nigdy nie zastanawiaj się czy ta decyzja 

jest dobra dla jednej czy drugiej osoby, ale zawsze zastanów się czy twoja decyzja jest 

przede wszystkim z korzyścią dla naszej Uczelni i ogółu społeczności akademickiej. 

Musisz być wierny zawsze naszej Uczelni, bo tylko takie decyzje w długiej 

perspektywie mają prawdziwą wartość!    

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. Był profesorem, 

który do końca 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, Ojca i Dziadka, a naszego 

Mistrza, Nauczyciela i Przyjaciela. 



Żegnając Pana Profesora droga Rodzino proszę przyjmijcie list kondolencyjny 

Jej Magnificencji Rektor Prof. dr hab. inż. Celiny Olszak, która ze względu na pełnienie 

obowiązków służbowych nie może uczestniczyć w pogrzebie Pana Profesora, ale jest 

z nami sercem i przepojonymi bólem myślami. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu 

odczytam fragment listu kondolencyjnego, który Pani Rektor skierowała do Rodziny 

Pana Profesora: 

 

 

 

 W imieniu Senatu i społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach  składam najgłębsze wyrazy szczerego współczucia. 

 
             W  szczególny sposób łączymy się z Państwem w czasie żałoby, dzieląc ból 
po śmierci wybitnego Uczonego, a Waszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka. 
Profesor Mariusz Bratnicki wybrał naszą Uczelnię, związując z nią  większość  
zawodowego życia. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stał się miejscem 
realizacji naukowej pasji Profesora, którą  pociągał  i inspirował kolejne pokolenia 
ekonomistów. 
 
Kiedy do Uczelni napływają kondolencje – w szczególny sposób wracamy 
wspomnieniem do Jego działalności związanej z tworzeniem i rozwojem Katedry 
Przedsiębiorczości oraz uznawanej w świecie katowickiej szkoły badań nad 
przedsiębiorczością.  
 
Wielu członków naszej wspólnoty akademickiej, Profesorów, Współpracowników, 
Doktorantów, Absolwentów i Studentów nosi w sercach wdzięczność za możliwość 
cieszenia się Jego przyjaźnią oraz czerpania z przykładu zaangażowania w sprawy 
ważne dla nauki i szkolnictwa wyższego. 
 

Jednocześnie proszę o przyjęcie  biretu, który  Pan Profesor zakładał 
podczas uroczystych chwil – niech zawsze przypomina o Jego  przywiązaniu  
i umiłowaniu nauki oraz Almae Matris.  

 
 
                                                                          Cześć Jego pamięci! 

 
 
 
Prof. dr hab. inż. Celina Olszak 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach 

 

 

 

  

 


