Wspomnienie o Profesorze Janie Czempasie

Profesor Jan Czempas (fot. Mariusz Jeziorko)

Oddajemy Czytelnikom do rąk Zeszyt Naukowy wypełniony nie tylko blaskiem nauki, ale także głębokim cieniem smutku z powodu śmierci Profesora Jana
Czempasa, wieloletniego pracownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dnia 5 stycznia 2019 roku odszedł od
nas nie tylko nasz Współpracownik, ale przede wszystkim nasz Przyjaciel, Człowiek wielu zasług obdarzony niezwykłym intelektem, wielkim sercem i emanujący dobrocią. Chcielibyśmy niniejszą publikacją oddać nasz hołd Profesorowi,
uczcić Jego pamięć oraz wspomnieć, kim dla nas wszystkich był i kim pozostanie.
Będziemy Go serdecznie wspominać w wielu wymiarach: jako uczonego
i jako życzliwego wszystkim Człowieka, Nauczyciela, Przyjaciela. Wspominamy
wybitnego znawcę problematyki inwestycji, autora wielu cennych opracowań
naukowych oraz eksperckich, Człowieka o szerokich zainteresowaniach i imponującej wiedzy z licznych obszarów także spoza nauk ekonomicznych, m.in.
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historii i kultury Śląska, języka i kultury francuskiej oraz rosyjskiej. Myśląc
o Profesorze Janie Czempasie, wspominamy Osobę głęboko oddaną Uniwersytetowi, a w szczególności Katedrze Inwestycji i Nieruchomości, w której przez wiele lat pracował z niezwykłym poświęceniem. Wspominamy także wspaniałego
Wykładowcę prowadzącego swoje wykłady w sposób otwarty na dyskusję, bardzo sugestywnie i zrozumiale, wykłady niezmiennie cieszące się zainteresowaniem i uznaniem studentów. Podstawowym jednak źródłem ich oryginalności
była pogodna osobowość Profesora, Jego życzliwość oraz niezwykła umiejętność nawiązywania kontaktów.
Wspominamy Profesora Jana Czempasa jako znakomitego organizatora
pełniącego liczne funkcje, przede wszystkim wieloletniego Pełnomocnika Rektora ds. Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Dzięki Jego tytanicznej pracy, pasji oraz organizatorskim talentom ośrodek ten rozwinął się tak znacząco, że mógł przeobrazić się w samodzielny wydział naszego Uniwersytetu.
Pożegnaliśmy wrażliwego obserwatora społeczeństwa i gospodarki, którego mądre,
wyważone rady pozwalały rozwiązywać wiele trudnych problemów. Właśnie
obiektywizm, życzliwość i poszanowanie dla innych osób i ich osiągnięć zyskiwały Profesorowi uznanie wszystkich tych, którzy Go znali.
Będzie nam brakowało człowieka o ogromnej empatii, człowieka pełnego
refleksji i pasji, żyjącego pełnią życia, ciągle gdzieś się spieszącego, coś załatwiającego, do końca pięknie pełniącego misję nauczyciela akademickiego.
Z trudem godzimy się z wyjaśnieniem i refleksją, że widocznie „po drugiej
stronie bytu” również potrzebna była Jego Osoba i Jego Osobowość. Widocznie
„tam” również zapragnęli, Profesorze, Twoich wykładów, Twoich przemyśleń
i refleksji. Wspominamy Cię życzliwie − teraz jest to forma naszych spotkań.

