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Mikołaj Lisiecki (1938-1994)

D oktor Mikołaj Lisiecki całe swoje życie zawodowe związał z Uniwer
sytetem Łódzkim. Tutaj ukończył studia, uzyskując w 1963 r. stopień 
magistra na podstawie pracy pt. Zatrudnienie kobiet w m. Łodzi, następnie 
w 1971 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. 
Rynek pracy miasta Łodzi, zaawansował także rozprawę habilitacyjną, 
dotyczącą zagadnień kształcenia, zatrudnienia i wykorzystania kwalifikacji 
kadr z wyższym wykształceniem (aspekty regionalne). Niestety, choroba nie 
pozwoliła na jej ukończenie.

Jako  prom otor i opiekun śledziłam Jego rozwój naukowy. Talent 
i pracowitość doprowadziły do ukazania się wielu publikacji, w tym książki 
własnej, opartej na rozprawie doktorskiej, oraz udziału w książkach ze
społowych, wielu szerszych rozpraw, artykułów naukowych, recenzji i przy
czynków. Prace te spowodowały, iż stał się niezaprzeczalnym autorytetem 
badań regionalnych. Dotyczyły one zwłaszcza problematyki rynku pracy, 
zatrudnienia, kształcenia i prognozowania kadr kwalifikowanych, szkolenia. 
Ostatnio podjął badania porównawcze, dotyczące rynków pracy w krajach 
Unii Europejskiej.

Doskonała znajomość literatury przedmiotu, dociekliwość badawcza, 
umiejętność prowadzenia analizy ekonomicznej spowodowały, iż publikacje 
te uzyskiwały wysokie oceny recenzentów, są one także wielokrotnie cytowane. 
Do najważniejszych należy zaliczyć cykl publikacji na temat regionalnego 
rynku pracy, m. in.: Uwagi o rynku pracy, „Zeszyty Naukowe U Ł”, 1965, 
z. 15; Analiza rynku pracy w m. Łodzi, w latach 1961-1965, pr. zb., ŁTN, 
Łódź 1967; Fundusz interwencyjny jako środek łagodzenia sytuacji na rynku 
pracy, „Zeszyty Naukowe UŁ”, 1968, z. 21; Młodociani na rynku pracy, 
„Zeszyty Naukowe UŁ” , 1970, z. 30; Rynek pracy Łodzi w latach 1960-1970, 
„Zeszyty Naukowe UŁ”, 1973, z. 40; Wykorzystanie kadr kwalifikowanych 
z wykształceniem wyższym  w gospodarce województwa miejskiego łódzkiego, 
pr. zb., Rada Naukowa przy Prezydencie m. Łodzi, „Studia i M ateriały” ,



1978, z. 10; Zatrudnienie i wykorzystanie kadr z wyższym wykształceniem 
na terenie miasta Skierniewic, „Studia Regionalne” , 1979, t. 3-7; Zatrudnienie 
oraz kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa sieradzkiego 
[w:] Województwo sieradzkie, Łódź-Sicradz 1980; Podstawowe funkcje gos
podarcze oraz perspektywy rozwoju spoleczno-gopodarczego w województwie 
skierniewickim, pr. zb., Łódź-Skiernicwice 1982; Zatrudnienie w województwie 
płockim, pr. zb., Łódź-Płock 1983; Labour Market in Łódź between 1981-1984, 
„Acta Universitatis Lodziensis” , 1986, Folia oeconomica, z. 65; Motywy 
wyboru kierunków kształcenia (w iwietle badań ankietowych), „Dydaktyka 
Szkoły Wyższej” , 1988, nr 4; Wybrane motywy zmiany miejsca pracy, 
„Polityka Społeczna” , 1989, nr 5/6; Podstawy informacyjne planowania 
zatrudnienia w województwach. Wyniki badań ankietowych, pr. zb., Instytut 
Śląski, Opole 1990; hasła w Encyklopedii pojęć z ekonomii i zarządzania, 
PTE, Łódź 1991; Uprawnienia wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych 
w gospodarowaniu silą roboczą, „Acta Universitatis Lodziensis” , 1992, Folia 
oeconomica, z. 124.

Badania naukowe dr Mikołaj Lisiecki łączył nierozerwalnie z praktyką 
gospodarczą. Był ekspertem i doradcą w wielu instytucjach centralnych i regio
nalnych. Współpracował z Radą Naukową przy Prezydencie m. Łodzi, której 
był członkiem, z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych przy M P i PS, Oddział 
w Łodzi, z agendami Rady Narodowej, zwłaszcza Wojewódzkim Urzędem 
Pracy. Był członkiem Zespołu ds. Gospodarowania Zasobami Pracy oraz 
Zespołu ds. Zatrudnienia i Płac. Jego ekspertyzy niejednokrotnie były wykorzys
tywane w projektach polityki społeczno-ekonomicznej województwa łódzkiego. 
Zwracają uwagę takie opracowania, jak: Prognoza zapotrzebowania na kadry 
kwalifikowane w województwie miejskim łódzkim do 1990 r. Raport z badań, 
Wojewódzka Komisja Planowania przy Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź 1982; 
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych, Łódź 1985, i inne.

Doktor Mikołaj Lisiecki był członkiem towarzystw społecznych, w tym: 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (członek Zarządu Oddziału Wojewódz
kiego), Polskiego Towarzystwa Demograficznego. Pełnił wiele funkcji społecz
nych na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym, a także w Uniwersytecie 
Łódzkim. Z ważniejszych funkcji to: członek Komisji ds. Nauczania; Rady 
Programowej Podyplomowego Studium „Sterowanie Rynkiem Pracy” , Uczel
nianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów; zastępca kierownika Katedry 
Polityki Ekonomicznej; sekretarz naukowy CPBP 08.01. pt. Człowiek i praca 
i inne.

Za zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego został odznaczony następującymi 
honorami: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego.

Za prace naukowe i dydaktyczne uzyskiwał nagrody, a mianowicie: 
M inistra Edukacji Narodowej III stopnia (1974) i Rady Naukowej przy



Prezydencie m. Łodzi (1975); Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i organizacyjnej, a także za osiągnięcia naukowe, w tym 
indywidualne i zespołowe.

Doktor Mikołaj Lisiecki był oddanym wychowawcą młodzieży. Doskonały 
dydaktyk, wspaniały crudyta przekazywał od ponad trzydziestu lat swoją 
wiedzę studentom, a także młodszym kolegom. Pracę nauczyciela akademic
kiego rozpoczął bezpośrednio po studiach wyższych. W 1963 r. został 
asystentem w Katedrze. Planowania Gospodarki Narodowej przy Wydziale 
Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W późniejszym czasie Katedra 
została przekształcona na Katedrę Planowania i Polityki Ekonomicznej, 
następnie zaś zmieniła nazwę na K atedrę Polityki Ekonomicznej przy 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1971 r. 
pełnił funkcję adiunkta przy tejże Katedrze. Wykształcił wiele pokoleń 
ekonomistów, pod jego kierunkiem obroniono ponad 150 prac magisterskich 
i dyplomowych. Tworzył wokół siebie atmosferę serdeczności, koleżeńskość 
i życzliwość zjednywała M u tak młodych, jak i starszych przyjaciół. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje Jego postawa i atmosfera, jaką stwarzał 
w Katedrze Polityki Ekonomicznej UŁ, której był członkiem i współpracow
nikiem. Jego niepowtarzalna osobowość, wyrozumiałość wobec kolegów, 
zawsze pełen dobroci służył radą, fachowością, nigdy nie szczędził swego, 
jakże cennego czasu dla niesienia pomocy innym. Nie będzie przesady jeśli 
powiem, iż tworzył spoiwo w tejże jednostce katedralnej, nawet w najtrud
niejszych chwilach nie dopuszczał do załamania się i rozluźnienia przyjaznych, 
koleżeńskich stosunków katedralnych. I o tym będziemy pamiętać w naszej 
dalszej pracy zawodowej.

Doktor Mikołaj Lisiecki odszedł 15 września 1994 r. w pełni sił twórczych, 
w momencie kiedy w pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej rozpostarł 
swe skrzydła do dalszego, twórczego lotu. Załamał się naturalny porządek, 
bowiem starsze pokolenie żegna uczonego, przed którym w naszym zawodzie 
pozostało jeszcze tak wiele do zrobienia. Żegnając naszego drogiego kolegę 
i przyjaciela pamiętać będziemy Jego przestrogi o życiu godziwym, Jego 
tolerancję i spolegliwość wobec kolegów, Jego umiłowanie człowieka.

Łódź, 30 września 1994 r.
Halina Mortimer-Szymczak


