Prof. dr hab. Stanisław Sudoł
czwartek, 20 lutego 2020 17:23

Prof. dr hab. Stanisław Sudoł był ekonomistą, kierownikiem Katedry Zarządzania,
długoletnim profesorem i dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Urodził się 6 stycznia 1928 r. w Cholewianej Górze, w ówczesnym województwie lwowskim
(dziś woj. podkarpackie). Mieszkał tam z rodzicami do 1941 r., a po wysiedleniu do końca
okupacji przebywał w Tarnowie, gdzie uczęszczał do szkoły handlowej, a jednocześnie na
tajnych kompletach przerabiał program gimnazjum ogólnokształcącego. Egzamin dojrzałości
złożył w Tarnowie w lutym 1946 r. Dyplom magistra ekonomii uzyskał w 1954 r. w Szkole
Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, stopień doktora w 1961 r., a doktora
habilitowanego w 1972 r. Od 1990 r. był profesorem zwyczajnym. Pracę na UMK prof. Sudoł
rozpoczął w 1970 r., w latach 1982-84 reprezentował Uczelnię w Radzie Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, przez 23 lata był członkiem Senatu UMK (1975-98).

W pracy naukowej zajmował się problemami ekonomiki, organizacji i zarządzania w
odniesieniu do przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Opracował kilka cenionych
podręczników akademickich dla przedmiotu ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa
przemysłowego. W 1999 r. wydał pracę "Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.
Teoria i praktyka zarządzania", uważaną za najpełniejsze opracowanie teoretyczne dotyczące
przedsiębiorstw, jakie powstało dotychczas w Polsce.
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Prof. dr hab. Stanisław Sudoł był członkiem i działaczem szeregu organizacji i stowarzyszeń
naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 2005 r. gdy w rodzinnej Cholewianej Górze odbyło się poświęcenie Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Śląskiej, swoją obecnością zaszczycił tę uroczystość. Stanisław Sudoł
wspominał: „Podczas tej uroczystości towarzyszyły mi wzruszenie, pamięć, nostalgia za
przeszłością - to stany ducha, które niejako automatycznie wyzwalają się w człowieku
przybywającym w rodzinne strony. Tutaj się urodziłem, z tą ziemią jestem związany, choć
przecież nie mieszkałem tu długo. Powiedziałem młodzieży, że dzisiaj dobre wykształcenie i
dobra szkoła to wielka wartość, zaś źródłem powodzenia młodego człowieka są, w moim
przekonaniu, dwie rzeczy: ambicja i pracowitość. Dziś, aby do czegoś dojść, trzeba się nie tylko
uczyć przedmiotów ogólnokształcących i informatyki, ale przede wszystkim języków obcych.
Śmiem twierdzić, że pod względem możliwości uczenia się (narzędzia, przepływ informacji,
technika) dzisiejsza młodzież ma ogromną przewagę nad moim pokoleniem, które w szkole
podstawowej dysponowało ołówkiem, zeszytem i jedną książką. Urodziłem się 6 stycznia 1928
r. w Cholewianej Górze, mieszkałem tam z rodzicami do roku 1941, kiedy to Niemcy wysiedlili
wieś. Korzystając z okazji, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich moich rodaków z
Cholewianej Góry i okolic, szczególnie młodzież, która ma teraz wspaniałe warunki do nauki.
Oby z waszych szeregów wyszedł niejeden profesor”.

Profesor Stanisław Sudoł należał do uznanych autorytetów w kraju i za granicą w dziedzinie
ekonomiki przedsiębiorstwa oraz organizacji i zarządzania, zaś wyniki jego badań mają
ogromne znaczenie dla praktyki gospodarczej.
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Był siostrzeńcem ks. prałata dr. Tomasza Wąsika (1878-1951) pochodzącego z Kamienia,
który pełnił ważne funkcje sekretarza konsystorzu biskupiego w Przemyślu oraz przez 22 lata
rektora Małego Seminarium w Przemyślu.

Profesor Stanisław Sudoł zmarł 29 stycznia 2020 roku w Warszawie. Spoczął na Cmentarzu
Parafialnym w Radości przy ul. Izbickiej w Warszawie.

Opracował Mirosław Piędel
członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

Materiały źródłowe:
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ISBN 8320806917),
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zarządzania (1999, ISBN 8387673757),
Prof. S. Sudoł Nauki o zarządzaniu : węzłowe problemy i kontrowersje (2007, ISBN
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Baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy
Instytut Badawczy,
stara.pwe.com.pl › Książki › Nauki o zarządzaniu i jakości,
umk.pl/wiadomosci/?id=26559 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, fot. Andrzej
Romański,
GOŚĆ NIEDZIELNY 4 grudnia 2005 Rozmowa z prof. Stanisławem Sudołem, pochodzącym z
Cholewianej Góry, naukowcem i wybitnym ekonomistą.
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