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PROF. DR HAB. ANDRZEJ ROSNER

Przypadáo nam w udziale nieáatwe, ale i przyjemne, zadanie napisania kilku sáów, by
uhonorowaü siedemdziesiątą rocznicĊ urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera. Jedno z nas miaáo wiele czasu – bo lat 40, a drugie nieco mniej – 5, by poznaü nieco
historiĊ Īycia Jubilata – nie da siĊ wszak, tak blisko ze sobą wspóápracując, nie dowiedzieü siĊ wzajemnie o sobie tego i owego.
Nigdy nie mieliĞmy wątpliwoĞci co do nietuzinkowoĞci Jubilata, jest on bowiem
osobą od dnia narodzin „skazaną na karierĊ naukową”. Nie moĪna inaczej powiedzieü o czáowieku, którego ojciec, dziadek i pradziadek byli profesorami. Sądzimy,
iĪ Jubilat – choü z pewnoĞcią nie od początku swego Īycia zdawaá sobie z tego sprawĊ – nie mógá zająü siĊ w Īyciu czymkolwiek innym, niĪ wáaĞnie nauką.
Urodziá siĊ w Krakowie 29 marca 945 roku. Jubilata nie moĪna jednak nazwaü
krakusem. Szybko opuĞciá Królewskie Miasto i, po krótkich epizodach związanych
z Tomaszowem Mazowieckim i Szczecinem, zamieszkaá w Warszawie. W stolicy siĊ
wychowaá, dorastaá i podejmowaá pierwsze waĪne decyzje, zdobywaá wiedzĊ.
W klasie maturalnej, niepewny tego, co dalej ze sobą począü, daá siĊ ponieĞü artystycznej cząstce swojej natury. Przystąpiá do egzaminu wstĊpnego na AkademiĊ
Sztuk PiĊknych. MoĪna uznaü za zgoáa szczĊĞliwy zbieg okolicznoĞci to, Īe nie poznano siĊ tam na nim i odrzucono jego teczkĊ. Nie moĪna dziĞ oczywiĞcie wykluczyü, Īe zaznaáby szczĊĞcia i zawodowego samospeánienia artystycznego, gdyby
staáo siĊ inaczej, jednak wówczas Polska Akademia Nauk straciáaby juĪ w przedbiegach wartoĞciowego naukowca, a wielu pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa cennego wspóápracownika i kolegĊ.
Odrzucony przez ASP, staá siĊ szczĊĞliwym posiadaczem indeksu Wydziaáu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym teĪ okresie, przypadającym
na pierwszą poáowĊ lat szeĞüdziesiątych, odkryá w caáej okazaáoĞci logikĊ, w której
specjalizowaá siĊ w okresie studenckim, a zamiáowanie do niej zostaáo mu do dziĞ.
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Jego nauczycielami i mistrzami byli prof. Leszek Koáakowski, prof. Maria Ossowska, prof. Wáadysáaw Tatarkiewicz i prof. Janina KotarbiĔska – to pod jej kierunkiem
napisaá pracĊ magisterską.
Fakt urodzenia siĊ w roku 945 daá o sobie ponownie znaü, bowiem Jubilat znalazá siĊ na ostatnim roku studiów filozoficznych w wieku 23 lat wáaĞnie w 968 roku. MoĪna przypuszczaü, Īe gdyby miaá dar jasnowidzenia, postaraáby siĊ ukoĔczyü
studia o rok wczeĞniej – zanim, w rezultacie wydarzeĔ marcowych, wydziaá
zamkniĊto na kilka tygodni przed planowaną obroną pracy magisterskiej. DziĊki
przychylnoĞci profesury, mimo drobnego niedopatrzenia, jakim byá brak záoĪonej
pracy magisterskiej w dziekanacie, pozwolono mu podejĞü do egzaminu magisterskiego tuĪ po otwarciu zreformowanego Wydziaáu Filozoficznnego. Dzisiejszy Jubilat egzamin oczywiĞcie zdaá, a pracĊ dostarczyá w dogodnym, póĨniejszym terminie.
Jak wielu máodych ludzi zacząá dorywczo pracowaü jeszcze w czasie studiów.
Zbiegiem okolicznoĞci moĪna nazwaü to, Īe związaá siĊ akurat z ówczesnym Instytutem Ekonomiki Rolnej (obecnie Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
ĩywnoĞciowej PIB), w którym zaraz po uzyskaniu tytuáu magistra, zostaá zatrudniony. Jak sam o sobie mówi, okres jego studenckiej wspóápracy z IER-em moĪna nazwaü „najdáuĪszą rozmową kwalifikacyjną w ich historii”. W IER-ze Jubilat nie
tylko rozwinąá swoje zdolnoĞci statystyczne, ale nawiązaá teĪ pierwsze powaĪne
kontakty naukowe poza owym Instytutem, które odcisnĊáy piĊtno na caáym jego dalszym Īyciu.
Gdy rozpocząá pracĊ nad rozprawą doktorską, jego los zostaá przypieczĊtowany
– przepadáa nadzieja na spokojną emeryturĊ w przyszáoĞci, z czasem poĞwiĊcanym
na uprawianie ogródka, na leniwe weekendy, bez koniecznoĞci publicznych wystąpieĔ czy udzielania konsultacji merytorycznych. Jubilat zostaá doktorem nauk ekonomicznych w roku 978. Wtedy teĪ rozstaá siĊ z IER-em, przechodząc do Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracuje do dziĞ. Habilitowaá siĊ w roku 992, zaĞ w roku 999, z rąk prezydenta Aleksandra KwaĞniewskiego, otrzymaá nominacjĊ profesorską. W okresie od roku 997 do 2008 byá
wicedyrektorem instytutu, zaĞ nastĊpnie do 202 roku peániá funkcjĊ jego dyrektora.
WiĊkszoĞü kolegów i wspóápracowników Jubilata potwierdzi, Īe daá siĊ poznaü jako
czáowiek kompetentny, pracowity i samodzielny, z dystansem do siebie i Ğwiata. Jako przeáoĪony – wymagający, jednak wiĊcej wymagaá od siebie niĪ od innych, a jego wáasna praca naukowa zawsze jest „logicznie uporządkowana”.
Zainteresowania badawcze Profesora Rosnera koncentrują siĊ wokóá problematyki zróĪnicowania struktur demograficzno-zawodowych ludnoĞci wiejskiej, procesów migracyjnych, lokalnych rynków pracy oraz zróĪnicowaĔ przestrzennych
obszarów wiejskich. Profesor Rosner jest prekursorem nowego podejĞcia w badaniach naukowych na temat pomiaru poziomu rozwoju spoáeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (jego operacjonalizacji i analizy typologicznej). To równieĪ
wybitny specjalista z zakresu problematyki związanej z kumulacją barier rozwojowych na wsi polskiej. Jest teĪ wspóáautorem (wraz z Izasáawem Frenklem i Paolo
Santacroce) pionierskiego wówczas na polskim rynku wydawniczym opracowania
pt. Atlas demograficzny i spoáeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce, wyróĪnionego w 995 roku nagrodą im. Macieja Rataja, oraz wspóáautorem (z Moniką
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Stanny) projektu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich, realizowanego we wspóápracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i wydanej w 204 roku
ksiąĪki pod tym samym tytuáem.
Do jego znaczących osiągniĊü zaliczyü moĪna podtrzymanie i rozwiniĊcie wspóápracy z zagranicznymi placówkami naukowymi, zwáaszcza z Institute for Applied
Systems Analysis w Austrii, Uniwersytetem w Wenecji, Instytutem BadaĔ Regionalnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich
ChiĔskiej Akademii Nauk Spoáecznych. W latach dziewiĊüdziesiątych podjąá dziaáalnoĞü dydaktyczną, którą prowadziá do 200 roku. Napisaá i wydaá ponad dwieĞcie
piĊüdziesiąt publikacji naukowych, których skromny wybór zamknie naszą krótką
prezentacjĊ kilku zaledwie zdarzeĔ z Īycia Jubilata.
Drogi Andrzeju, przyjmij na koniec nasze serdeczne podziĊkowania za dáugą
i wielce owocną wspóápracĊ oraz niezmiennie okazywane nam wyrazy sympatii
i przyjaĨni.
Monika Stanny i Izasáaw Frenkel

