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JELENIOGÓRSKA AKADEMICKA
SZKOŁA GOSPODARKI MIEJSKIEJ
– HISTORIA I DOROBEK
Wprowadzenie
Postępująca urbanizacja i narastające problemy funkcjonowania i rozwoju miast skłaniają do wielu refleksji, także tych o retrospektywnym
charakterze. Kwestie te postrzegane były od dawna również w akademickim
wymiarze naukowym i dydaktycznym realizowanym w Jeleniej Górze. Stąd
też już na początku lat 70. ubiegłego stulecia w jeleniogórskim ośrodku
wyższego szkolnictwa ekonomicznego zaczęła powstawać specjalność „gospodarka miejska”. Jej inicjatorem był Profesor Adam Ginsbert-Gebert
(1914-1994), dzięki któremu z czasem powstała jeleniogórska szkoła gospodarki miejskiej o krajowym znaczeniu. Szkoła ta w wielu zakresach
m.in. programowym zmieniała się w ślad za transformacją ustrojową
państwa i gospodarki oraz rozwijającym się wieloaspektowo samorządem
terytorialnym. W okresie swej ponad 45-letniej aktywności naukowej, badawczej, dydaktycznej i eksperckiej przedstawiciele tejże szkoły osiągnęli
wiele sukcesów nie tylko w wymiarze teoretycznym, lecz nade wszystko
praktycznym podejmując choćby liczne prace na rzecz wspierania rozwoju
terytorialnej samorządności nie tylko w regionie dolnośląskim.
Rok 2019 wpisuje się w rok okrągłych rocznic. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu świętuje 50-lecie powstania. To również 105. rocznica urodzin
Profesora Adama Ginsbert-Geberta oraz 25. rocznica jego śmierci. Skłania
to do wielu refleksji i wspomnień minionego czasu.
Kwestie te wyznaczają cel niniejszego opracowania przygotowanego
przez naukowych uczniów Pana Profesora.
* prof. UE dr hab. Ryszard Brol jest pracownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
** dr Marian Maciejuk jest pracownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
*** dr Marek Obrębalski jest pracownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
**** dr Jerzy Zapart jest emerytowanym pracownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
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Profesor Adam Ginsbert-Gebert
– nauczyciel, naukowiec, mistrz
Akademicka szkoła gospodarki miejskiej w ekonomicznej uczelni
w Jeleniej Górze wiąże się od samego początku z osobą Profesora Adama
Ginsbert-Geberta. Jego aktywność miała wielodziedzinowy charakter, a jej
rezultaty postrzegane są po dziś dzień.
Urodził się dnia 17 maja 1914 r. w Łodzi w rodzinie urzędniczej. W 1931 r.
ukończył Gimnazjum im. B. Prusa w Łodzi i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1935 r. przerwał studia dla
odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych 16 Dywizji Piechoty
w Grudziądzu, a następnie w 66 Pułku Piechoty w Chełmnie nad Wisłą.
Po odbyciu służby wojskowej wznowił studia, które kończył w 1939 r. z tytułem magistra prawa. W kampanii wrześniowej uczestniczył jako sierżant
podchorąży i po bitwie nad Bzurą dostał się do niewoli niemieckiej, z której
wkrótce udało mu się zbiec. Po krótkim pobycie w Łodzi, wraz z małżonką, przeprawił się przez granicę na Bugu na stronę radziecką. Tam od
stycznia 1940 r. do czerwca 1941 r. pracował jako nauczyciel w Kolejowej
Szkole Średniej nr 4 w Białymstoku. Po napaści hitlerowskiej na ZSRR,
pracował do czerwca 1944 r. jako nauczyciel w Kolejowej Szkole Średniej
nr 17 w Ak-Bułaku (Orenburska Dyrekcja Kolei).
W sierpniu 1944 r. wrócił do Białegostoku, gdzie rozpoczął pracę w organizującym się Starostwie Powiatowym, a następnie w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierownika Oddziału Organizacyjnego i Zastępcy
Naczelnika Wydziału Ogólnego. W styczniu 1945 r. został skierowany do
Łodzi na stanowisko Naczelnika Wydziału Ogólnego Urzędu Wojewódzkiego. W marcu tegoż roku został przeniesiony na stanowisko Dyrektora
Zarządu Miejskiego w Łodzi, na którym pozostał aż do 1950 r., tj. do chwili
powołania na Wiceprzewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w Łodzi
i Przewodniczącego Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego. W listopadzie 1951 r. został przeniesiony do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
na stanowisko Dyrektora Centralnego Zarządu Miejskich Przedsiębiorstw
Remontowo-Budowlanych, a następnie Centralnego Zarządu Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych oraz członka Kolegium Ministerstwa.
Bogata praktyka, zdobyta podczas pracy w Ministerstwie Gospodarki
Komunalnej, miała decydujący wpływ na późniejsze zainteresowania naukowo-badawcze Profesora. W 1952 r. organizował Katedrę Gospodarki
Miejskiej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki i objął jej kierownictwo,
które sprawował aż do 1968 r. Stopień doktora uzyskał w 1958 r., a w 1960 r.
uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1955-1958 był Dziekanem Wydziału Ekonomiki Przemysłu na SGPiS, a w latach 1958-1959
pełnił obowiązki Prodziekana Wydziału Ekonomiki Produkcji, a następnie
w latach 1961-1964 obowiązki Dziekana tegoż Wydziału. W 1965 r. został
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mianowany profesorem nadzwyczajnym i w latach 1965-1968 pełnił uzyskaną z wyboru funkcję Prorektora SGPiS.
W świetle wydarzeń z marca 1968 r. przez kilka lat pozostawał na
cenzurowanym i nie miał prawa prowadzić zajęć dydaktycznych w macierzystej SGPiS. W tej sytuacji wyjątkowa okazała się propozycja prof.
Józefa Popkiewicza – ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej im.
O. Langego we Wrocławiu podjęcia pracy i jednocześnie tworzenia nowej
specjalności kształcenia studentów „gospodarka miejska” w nowoutworzonej Filii w Jeleniej Górze. W 1972 r. podjął pracę na ½ etatu, a od 1974 r.
na pełnym etacie w jeleniogórskiej Filii Akademii Ekonomicznej, gdzie
organizował Zakład Gospodarki Miejskiej. Kierował tym Zakładem, a następnie Katedrą Gospodarki Miejskiej nieprzerwanie aż do 1984 r., tj. do
czasu przejścia na emeryturę. Dydaktycznie z Wydziałem Jeleniogórskim
był związany niemal do samej śmierci, tj. do 1994 r.

Ryc. 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego w jeleniogórskiej Filii Akademii Ekonomicznej.
Przewodniczy ówczesny Rektor prof. Józef Popkiewicz. Prof. Adam Ginbert-Gebert trzeci z lewej.

W 1979 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. W latach 19811984 pełnił obowiązki Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego
w SGPiS, sprawując jednocześnie funkcję Kierownika Zakładu Planowania
i Ekonomiki Miast oraz Kierownika Podyplomowego Studium Gospodarki
Miejskiej. Przez wiele lat był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Nauk Ekonomicznych w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki, jak również członkiem rad naukowych wielu instytucji.
Wieloletnie i rzetelnie wypełniane przez Profesora powinności nauczyciela akademickiego zaplonowały godnymi podkreślenia osiągnięciami
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dydaktycznymi. Jego działalność dydaktyczna w Jeleniej Górze obejmowała
prowadzenie wykładów z polityki komunalnej oraz seminarium magisterskiego. W podobnym zakresie prowadził
działalność dydaktyczną w SGPiS, gdzie
oprócz tego wykładał na Podyplomowym Studium Gospodarki Miejskiej.
Był autorem programów nauczania
wykładanych przedmiotów. Również
autorstwa Profesora jest kilkakrotnie
wznawiany podręcznik akademicki pt.
Polityka komunalna. Opracował ponadto uczelniany program przedmiotu
„ochrona i kształtowanie środowiska”
oraz współuczestniczył w opracowaniu
ogólnokrajowych programów z planowania przestrzennego, planowania miast
oraz socjologii miasta. Był autorem ogólRyc. 2. Podręcznik akademicki „Polityka
komunalna” autorstwa A. Ginsbert-Geberta
nokrajowego przewodnika metodycznego studiów w zakresie specjalności
„gospodarka miejska”.
W toku swojej wieloletniej działalności dydaktycznej wypromował ponad
500 magistrów, w tym ponad 150 w jeleniogóskiej Akademii Ekonomicznej. Z tej imponującej liczby absolwentów 64 prace zostały wyróżnione
nagrodami na różnych konkursach, a 14 z tychże wyróżnień przypada
na absolwentów jeleniogórskich, którzy uzyskali trzy nagrody Ministra
Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz 11 nagród Karkonoskiego
Towarzystwa Naukowego.
Z racji sprawowanej funkcji opiekuna Studenckich Kół Naukowych Gospodarki Miejskiej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz SGPiS
w latach 1975, 1977 i 1980 zorganizował Międzyuczelniane Sympozja
tych Kół w Jeleniej Górze, których przedmiotem była prezentacja badań
studenckich, dotyczących warunków życia w Lubinie i Ostrowcu Świętokrzyskim (1975), w Jeleniej Górze i Ostrowcu Świętokrzyskim (1977) oraz
w Jeleniej Górze i Płocku (1980).
W latach 1976 i 1981 zorganizował w Jeleniej Górze Międzyuczelniane
Seminaria Dydaktyczno-Naukowe o specjalności „gospodarka miejska”,
na których dokonano wymiany doświadczeń między różnymi ośrodkami
uczelnianymi w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych.
Ogółem dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 400 publikacji,
w tym: ponad 60 monografii, studiów i rozpraw, 30 podręczników i skryptów, ponad 150 artykułów, 45 prac badawczych, ponad 100 innych publikacji. W językach obcych (angielskim, rosyjskim, niemieckim, czeskim, wę250
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gierskim, serbsko-chorwackim) ukazało się 20
artykułów naukowych
oraz większych opracowań studialnych.
W swych naukowych
badaniach niejednokrotnie podejmował problematykę różnych aspektów rozwoju Jeleniej
Góry i regionu jeleniogórskiego. Wymienić tu
można choćby następujące prace badawcze:
– studium diagnostyczRyc. 3. Prof. Adam Ginsbert-Gebert z absolwentami specjalności
no-prognostyczne
„gospodarka miejska” w 1980 r.
O stanie miasta Jeleniej Góry i perspektywach jego rozwoju (Urząd Miasta, Jelenia Góra
1985);
– studium nt. Warunki zamieszkiwania i społeczne potrzeby utrzymania
i modernizacji zasobów mieszkaniowych w zespołach starej zabudowy
w miastach dolnośląskich (w ramach CPBR 13.1. „Podstawy gospodarki
mieszkaniowej oraz modernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych
w latach 1986-1990”); lata 1986-1987.

Ryc. 4. Promocja doktorska Jerzego Zaparta – ucznia prof. A. Ginsbert-Geberta
(1978 r.)
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Ryc. 5. Promocja doktorska Marka Obrębalskiego – ucznia prof. A. GinsbertGeberta (1985 r.)

Ważnym uzupełnieniem aktywności dydaktyczno-naukowej Profesora
była działalność w zakresie kształcenia kadry naukowej. Profesor Adam
Ginsbert-Gebert wypromował ogółem 23 doktorów, w tym 5 w Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu:
– prof. UE dr. hab. Ryszarda Brola – stopień doktora w 1976 r. na podstawie pracy pt. Typologia funkcjonalna małych miast regionu wrocławskiego; stopień doktora
habilitowanego w 1997 r. na
podstawie pracy pt. Procesy
urbanizacji wsi polskiej,
– dr. Jerzego Zaparta – stopień
doktora w 1978 r. na podstawie
pracy pt. Aglomeracja jeleniogórska i jej rozwój w latach
1945-1990,
– dr. Annę Ciosek – stopień
doktora w 1980 r. na podstawie pracy pt. Budownictwo
mieszkaniowe w województwie
jeleniogórskim i jego rozwój do
roku 2000,
– dr. Marka Obrębalskiego – stopień doktora w 1984 r. na podstawie pracy pt. Infrastruktura
jako czynnik integracji JelenioRyc. 6. Promocja doktorska Mariana Maciejuka –
górskiego Zespołu Miejskiego,
ucznia prof. A. Ginsbert-Geberta (1988 r.)
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– dr. Mariana Maciejuka – stopień doktora w 1988 r. na podstawie pracy
pt. Procesy urbanizacyjne w makroregionie południowo-zachodnim.
Za sumienną i wieloletnią pracę Pan Profesor został odznaczony i wyróżniony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski Odrodzonej, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Tytułem zasłużonego Nauczyciela PRL, Odznaką
Honorową m. Łodzi, Odznaką za zasługi dla województwa jeleniogórskiego,
Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”, Medalem za udział
w wojnie obronnej 1939 r., Złotym Medalem Pamiątkowym 75-lecia SGPiS
oraz Odznaką „Zasłużony dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”.
Profesor Adam Ginsbert-Gebert zmarł w Warszawie 28 czerwca 1994 r.
Był wybitnym naukowcem, niezwykle pracowitym oraz dobrym człowiekiem, lubianym i szanowanym przez studentów i współpracowników.

Z wieloletnich kart specjalności kształcenia „gospodarka
miejska” i Katedry Gospodarki Miejskiej (Regionalnej)
Dzięki inicjatywie i staraniom Pana Profesora Adama Ginsbert-Geberta
oraz przychylności prof. Józefa Popkiewicza ówczesnego Rektora Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu w roku akademickim 1971/1972 w jeleniogórskiej Filii utworzono nową unikatową nie tylko w skali regionu specjalność kształcenia studentów pod nazwą „gospodarka miejska” (od 1975 r.
kształcenie w tej specjalności rozpoczęto także na studiach zaocznych).
Zarówno specjalność „gospodarka miejska”, jak i związana z nią jednostka
organizacyjna ulegały wielu przeobrażeniom, a mianowicie:
• 1972 r. – powołano Zakład Gospodarki Miejskiej – pod kierownictwem
Pana Profesora Adama Ginsbert-Geberta,
• 1979 r. – Zakład Gospodarki Miejskiej zyskuje rangę Katedry Gospodarki
Miejskiej również pod kierownictwem Pana Profesora Adama Ginsbert-Geberta,
• 1984 r. – kierownictwo Katedry, po odejściu Profesora Adama Ginsbert-Geberta na emeryturę, obejmuje Pani Profesor dr hab. Danuta Strahl,
• 1991 r. – Katedra Gospodarki Miejskiej uzyskuje swoją obecną nazwę
Katedry Gospodarki Regionalnej,
• 1996 r. – zmiana nazwy specjalności „gospodarka miejska” na „zarządzanie miastem”,
• 2000 r. – zmiana nazwy specjalności „zarządzanie miastem” na „gospodarka i administracja publiczna”,
• 2007 r. – w ramach Katedry Gospodarki Regionalnej utworzono dwa
zakłady:
– Zakład Gospodarki Lokalnej pod kierownictwem prof. UE dra hab.
Ryszarda Brola,
– Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych pod kierownictwem
prof. UE dr hab. Elżbiety Sobczak, a od listopada 2014 r. pod kierownictwem prof. UE dr hab. Małgorzaty Markowskiej,
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• 2014 r. – od listopada kierownictwo Katedry Gospodarki Regionalnej
obejmuje prof. UE dr hab. Elżbieta Sobczak,
• lata 2018-2019 – zmiana nazwy specjalności „gospodarka i administracja
publiczna” na „lider sektora publicznego, a następnie na „ekonomia miasta i regionu” (studia licencjackie) i „gospodarka samorządowa” (studia
magisterskie); opiekunem tych specjalności jest dr Marek Obrębalski.
Pierwsza grupa 42 studentów stacjonarnych specjalności „gospodarka
miejska” ukończyła studia w 1975 r. W latach 1975-2018 – specjalności
„gospodarka miejska”, „zarządzanie miastem” i „gospodarka i administracja
publiczna” ukończyło łącznie blisko 2 tys. absolwentów.

Aktywność naukowa i badawczo-ekspercka jeleniogórskiej
szkoły gospodarki miejskiej
W trakcie ponad 45-letniej historii jeleniogórska szkoła gospodarki
miejskiej inicjowała nowe, oryginalne w polskiej nauce obszary badawcze.
Wraz z transformacją systemową państwa i gospodarki zmieniał się bowiem
sposób postrzegania istoty i zakresu polityki komunalnej, która do roku
1990 stanowiła główny instrument oddziaływania państwa na gospodarkę
miejską. W trakcie transformacji gospodarka komunalna, która wcześniej
była rozumiana przedmiotowo (jako rodzaj działalności, dział gospodarki
narodowej) – odzyskała swój podmiotowy sens – jako forma grupowej własności społeczności miejskiej (gminnej). Znalazło to swoisty wymiar również
w treściach przedmiotów wykładanych w ramach specjalności gospodarka
miejska. Przygotowano i wydano wówczas skrypty dla studentów prezentujące idee rodzącego się wówczas gminnego samorządu terytorialnego
(Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. Red. M. Obrębalski, Wydawnictwo
AE we Wrocławiu, Wrocław 1991 oraz Samorząd terytorialny i jego gospodarka.
Autor A. Ginsbert-Gebert, Wydawnictwo AE we Wrocławiu,
Wrocław 1992).
W tych nowych warunkach,
lokalne gospodarowanie mieniem komunalnym i budżetem miasta oraz możliwość
oddziaływanie przez władze
miasta na lokalną gospodarkę,
społeczność oraz przestrzeń
miejską – wyznaczały zakres
nowych subdyscyplin naukowych takich jak ekonomika Ryc. 7. Skrypty o samorządzie terytorialnym opracowane na
miasta oraz gospodarka lo- początku lat 90. ubiegłego stulecia przez zespół jeleniogórskiej
szkoły gospodarki miejskiej
kalna.
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W latach 90. ubiegłego wieku inicjatorem i promotorem tych subdyscyplin naukowych była jeleniogórska szkoła gospodarki miejskiej, którą
reprezentowali uczniowie prof. Adama Ginsbert-Geberta – autorzy niniejszego artykułu. Efektem ich pracy było opracowanie i wdrożenie do programów studiów w wielu ośrodkach akademickich w Polsce „jeleniogórskich”
programów studiów. Treści tych programów nawiązywały do pierwszego
w Polsce podręcznika z zakresu gospodarki lokalnej przygotowanego
w szkole jeleniogórskiej (Gospodarka lokalna. Red. R. Brol, Wydawnictwo
AE we Wrocławiu, Wrocław 1995) oraz podręcznika z zakresu ekonomiki
miasta (Ekonomika i zarządzanie miastem. Red. R. Brol, Wydawnictwo
AE we Wrocławiu, Wrocław 2001 (wydanie I); Wrocław 2004 (wydanie II).
Zespół jeleniogórskiej szkoły przygotował i opublikował w tym czasie także
dwa podręczniki z zakresu zarządzania rozwojem lokalnym (Zarządzanie
rozwojem lokalnym. Studium przypadków. Red. R. Brol, Wydawnictwo
AE we Wrocławiu, Wrocław 1998 oraz Marketingowa strategia rozwoju
przestrzeni. Red. M. Obrębalski, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
1998). Zagadnienia istotne dla rozwoju lokalnego podjął również w swej
publikacji J. Zapart Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian.
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
W ostatnich 25 latach tematyka powadzonych badań naukowych
wskazuje na zmianę profilu szkoły gospodarki miejskiej w jeleniogórską
szkołę ekonomiki miasta i rozwoju lokalnego. O takiej zmianie świadczy
opublikowanie w krajowych i zagranicznych wydawnictwach kilkuset
prac naukowych odnoszących się do współczesnych i przyszłych wyzwań
w rozwoju miast. Publikacje te dotyczą w szczególności: przekształceń
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, kształtowania walorów
użytkowych miasta, kosztów funkcjonowania i rozwoju miasta, gospodarowania mieniem komunalnym, gospodarki przestrzennej, rewitalizacji
miast, planowania strategicznego rozwoju miasta, marketingu miejskiego,
statystyki lokalnej, logistyki miejskiej.
Znaczącym osiągnięciem jeleniogórskiej szkoły są również wyniki działalności eksperckiej świadczonej na rzecz samorządów terytorialnych. Jej
efektem jest opracowanie ponad stu strategii rozwoju lokalnego w miastach,
gminach i powiatach, a także liczne opracowania eksperckie dotyczące
bieżącego funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju lokalnych jednostek
samorządu terytorialnego. Szczególną aktywność w tego rodzaju działalności reprezentują dr Marek Obrębalski, dr hab. Andrzej Sztando oraz
dr Andrzej Raszkowski.
Przedstawiciele jeleniogórskiej szkoły ekonomiki miasta i rozwoju lokalnego bezpośrednio uczestniczyli i uczestniczą w pracach wykonawczych
i stanowiących organów samorządu terytorialnego. Prof. Ryszard Brol pełnił
funkcję Starosty Jeleniogórskiego w I kadencji samorządów powiatowych.
Dr Marek Obrębalski w latach 2006-2010 był Prezydentem Jeleniej Góry
a od 2010 r. jest radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (obecnie
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Ryc. 8. Podręczniki akademickie opracowane przez zespół jeleniogórskiej szkoły
gospodarki miejskiej (ekonomiki miasta i rozwoju lokalnego)

wiceprzewodniczącym Sejmiku). Dr hab. Andrzej Sztando był przez dwie
kadencje radnym powiatu jeleniogórskiego.
Istotnym dorobkiem zainicjowanej przez prof. Adama Ginsbert-Geberta ponad 45 lat temu jeleniogórskiej szkoły gospodarki miejskiej jest
kształcenie kadr naukowych. Prof. UE dr hab. Ryszard Brol wypromował
8 doktorów nauk ekonomicznych, z tego 4 praktyków samorządowych oraz
4 pracowników naukowych. Dwóch z nich aktywnie kształtuje i pomnaża
dorobek jeleniogórskiej szkoły, są to:
• dr hab. Andrzej Sztando – stopień doktora w 2000 r. na podstawie pracy
pt. Obszary i narzędzia oddziaływania samorządu lokalnego na podmioty gospodarcze; stopień doktora habilitowanego w 2018 r. na podstawie
monografii pt. Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego
rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast;
• dr Andrzej Raszkowski – stopień doktora w 2008 r. na podstawie pracy
pt. Wpływ produktów markowych na zdolność konkurencyjną regionów.
Istotnym kierunkiem aktywności każdej szkoły naukowej jest, poza
dydaktyką i aktywnością naukowo-badawczą, szerzenie wiedzy naukowej.
Jeleniogórska szkoła gospodarki miejskiej ma imponujący dorobek w tym
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zakresie. Ma to swój wyraz nie tylko w licznych publikacjach naukowych,
będących kontynuacją zainteresowań badawczych Pana Profesora Adama
Ginsbert-Geberta, lecz także w licznych wystąpieniach pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej (do 1991 r. – Katedry Gospodarki Miejskiej)
na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
Wielkim sukcesem jest cykliczna konferencja naukowa nt. Gospodarka
lokalna i regionalna w teorii i praktyce, której XXVII edycja odbyła się we
wrześniu 2019 r. W tych corocznie organizowanych konferencjach uczestniczą przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju, jak i zza granicy
oraz przedstawiciele władz samorządowych, jak i rządowych. Efektem
tych konferencji są, poza istotnymi walorami naukowymi i poznawczymi,
coroczne publikacje służące z powodzeniem jako materiał dydaktyczny
studentom, doktorantom, jak i praktykom samorządowym.

Zakończenie
Akademicka szkoła gospodarki miejskiej jest istotną częścią jeleniogórskiej
uczelni ekonomicznej niemalże od początku. Na podstawie decyzji z dnia
22 kwietnia 1969 r. Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, utworzono
w Jeleniej Górze filię Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Stąd też
w roku 2019 obchodzony jest jubileusz 50-lecia. Rangę jeleniogórskiej szkoły
gospodarki miejskiej podkreślono wyraźnie w 1982 r., kiedy to zmienione
zasady organizacji szkolnictwa wyższego, zwłaszcza zaś placówek filialnych, sprawiły, że uchwałą Senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
powołano Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług. Od 1991 r.
jeleniogórska uczelnia funkcjonowała jako Wydział Gospodarki Regionalnej
i Turystyki, a od 8 marca 2012 r. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Pracownicy Katedry Gospodarki Regionalnej tegoż Wydziału z dumą
kontynuują i pomnażają dorobek jeleniogórskiej szkoły gospodarki miejskiej – dzieła rozpoczętego przez Profesora Adama Ginsbert-Geberta.
Nowe realia gospodarki miejskiej funkcjonującej w warunkach rynkowych
i samorządowych sprawiają, że zarówno pod względem dydaktycznym, jak
i naukowo-badawczym zakres aktywności reprezentantów Jego Szkoły
ulega stopniowym przeobrażeniom.
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ACADEMIC SCHOOL OF THE URBAN ECONOMY
IN JELENIA GÓRA – HISTORY AND ACHIEVEMENTS
Summary: At the beginning of the 70s of the last century, the “urban economy” specialty
began to emerge in the Jelenia Gora center of higher economic education. Its initiator was
Professor Adam Ginsbert-Gebert (1914-1994), thanks to which a Jelenia Góra school of the
urban economy of national importance was created. This school in many areas, including
the program range has been changing in the wake of the systemic transformation of the
state and the economy and the multi-aspected developing territorial self-government. In
the period of more than 45 years of scientific, research, didactic and expert activity, representatives of this school achieved many successes not only in the theoretical dimension,
but above all practical in undertaking numerous works to support development of the
territorial self-government not only in the Lower Silesia region.
Key words: Jelenia Góra, economic research, urban economy, Adam Ginsbert-Gebert.

JELENOHORSKÁ AKADEMICKÁ ŠKOLA MĚSTSKÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ – HISTORIE A ÚSPĚCHY
Abstrakt: Začátkem 70. let minulého století v jelenohorském středisku vysokého ekonomického školství začal vznikat studijní obor „městské hospodářství”. Jeho iniciátorem byl
Profesor Adam Ginsbert-Gebert (1914-1994), díky němuž časem vznikla jelenohorská škola
městského hospodářství s celostátním významem. Tato škola se v mnoha oblastech, mj.
programové, měnila a následovala systémovou transformaci státu a ekonomiky a územní
samosprávu rozvíjející se v mnoha aspektech. Za více než 45 let své vědecké, výzkumné,
pedagogické a odborné činnosti dosáhli zástupci této školy mnoha úspěchů, nejen v teoretické, ale zejména v praktické rovině, kdy zpracovávali mimo jiné mnohé studie pro podporu
rozvoje územní samosprávy nejen v dolnoslezském regionu.
Klíčová slova: Jelení Hora, ekonomický výzkum, městské hospodářství, Adam Ginsbert-Gebert.

JELENIA GÓRA AKADEMISCHE SCHULE FÜR
STADTWIRTSCHAFT – GESCHICHTE UND LEISTUNGEN
Zusammenfassung: Zu Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde im Zentrum
für höhere Wirtschaftsausbildung in Jelenia Góra die Spezialität „städtische Wirtschaft”
gegründet. Der Initiator war Professor Adam Ginsbert-Gebert (1914-1994), dank dem eine
Jelenia Góra-Schule für städtische Wirtschaft von nationaler Bedeutung gegründet wurde.
In vielen Bereichen, einschließlich des Lehrplans, veränderte sich die Schule durch die
politische Transformation von Staat und Wirtschaft sowie die vielfältige Entwicklung der
Kommunalverwaltung. In den über 45 Jahren ihrer wissenschaftlichen, wissenschaftlichen, didaktischen und fachlichen Tätigkeit haben die Vertreter der Schule nicht nur in
der Theorie, sondern vor allem in der Praxis viele Erfolge erzielt und zahlreiche Arbeiten
zur Unterstützung der territorialen Entwicklung der Kommunalverwaltung nicht nur in
Niederschlesien geleistet.
Stichworte: Jelenia Góra, Wirtschaftsforschung, Stadtwirtschaft, Adam Ginsbert-Gebert.
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