
Profesor Styś mawiał też, że „Miłością i grzybami 
można się otruć”. Inna spośród jego słynnych 
wypowiedzi zasłyszanych przez studentów na 
uczelnianych korytarzach to: „Nie tylko bieda 
budzi tęsknotę za dobrobytem, ale także i dobro-
byt potrafi wzbudzić tęsknotę za biedą”. Jednak 
najważniejsze i do dziś pamiętane jego słowa to: 
„Albo mówić prawdę, albo milczeć” – to była jego 
zasada życiowa, której nigdy się nie sprzeniewie-
rzył, za co niejednokrotnie musiał ponieść kon-
sekwencje. Tego niezależnego uczonego, śmiało 
głoszącego swoje poglądy, określano mianem 
Wielkiego Czarodzieja Katedry. Rzeczywiście 
umiał czarować swoim uśmiechem, postawą, 
zachowaniem i profesjonalizmem. Jego wykłady 
i seminaria zawsze gromadziły rzesze wpa-
trzonych w niego i zasłuchanych w jego słowa 
studentów i asystentów. Skromny, serdeczny 
i uprzejmy, cieszył się powszechną sympatią 
i szacunkiem. 

Jako jeden z nielicznych powojennych praw-
ników uniwersyteckich nie pochodził z Wileń-
szczyzny, ale związany był przed wojną ze 
Lwowem. Tam studiował i zaczynał swoją karierę 
naukową, ale jako dobrze rokujący prawnik dużo 
jeździł też po świecie – część studiów odbył 
w Wiedniu, Bonn, Londynie, Cambridge, Paryżu 
i Rzymie. W październiku 1945 r., zaraz po 
przyjeździe do zniszczonego wojną Wrocławia,  
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„Miłości można używać jako potrawy, przyprawy lub lekarstwa” – lubił mawiać 
prof. Wincenty Styś. Był jednym z najaktywniejszych animatorów życia naukowego, 
społecznego, a także kulturalnego we Wrocławiu. Choć z wykształcenia był prawnikiem, 
to swoją karierę związał z ekonomią, współorganizując m.in. Wyższą Szkołę Handlową 

[ob. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu] i wrocławski oddział Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego. Jako wybitny uczony – nie tylko teoretyk, ale i praktyk 
– angażował się w organizację osadnictwa spółdzielczego na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Za jego pasję i energię uwielbiali go studenci i asystenci, zaś za unikalny styl myślenia 
i niezależność wygłaszanych poglądów – nienawidzili urzędowi ideolodzy marksizmu… 

Zmarł we Wrocławiu 60 lat temu – 21 kwietnia 1960 r.

21 KWIETNIA 
„Albo mówić prawdę, albo milczeć”, 

czyli o Wincentym Stysiu 
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Wincenty Styś, fot. za: 70.wpae.uni.wroc.pl 

zaangażował się w tworzenie w tym mieście 
polskiego ośrodka naukowego. Od początku 
związany był z Wydziałem Prawa [ob. Wydział 
Prawa, Administracji i Ekonomii] Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wkrótce wspólnie z innym lwow-
skim prawnikiem, prof. Kamilem Stefko, zorga-
nizował prywatną Wyższą Szkołę Handlową we 
Wrocławiu. Jako jej zasłużonemu organizatorowi,  



Grób Wincentego Stysia na cmentarzu św. Wawrzyńca 
fot. Kamilla Jasińska
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Polecamy wspomnienie autorstwa Jana Jasińskiego „Wincenty Styś – profesor ekonomii, prezes oddziału wrocławskiego 
i członek zarządu głównego PTE w latach 1958–1960” oraz sylwetkę profesora na stronie Wydziału Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

to właśnie jemu przypadł zaszczyt wygłoszenia 
pierwszego wykładu inauguracyjnego podczas 
uroczystości, jaka odbyła się 3 lutego 1947 r. 
z okazji ogłoszenia decyzji sankcjonującej utwo-
rzenie uczelni. Z czasem WSH upaństwowiono 
i nazwano Wyższą Szkołą Ekonomiczną, zmienia-
jąc później jej nazwę na Akademię Ekonomiczną, 
a następnie Uniwersytet Ekonomiczny, zanim 
to jednak nastąpiło, to prof. Styś piastował naj-
wyższą godność – był jej rektorem. Wiosną 
1957 r. przez Senat WSE w pierwszych wybo-
rach akademickich został wybrany na rektora 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej, założonej przez 
siebie dekadę wcześniej. Kolejny raz urząd rek-
tora chciano mu powierzyć w 1959 r., nie zgodził 
się jednak na to ówczesny minister szkolnictwa 
wyższego.

Jako prawnik specjalizujący się w ekonomii 
i współtwórca podstaw wyższego szkolnic-
twa ekonomicznego, był współorganizatorem 
i pierwszym prezesem założonego w 1948 r. 
wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, któremu patronuje od 1994 r.

W latach 1945–1948 uczestniczył w pracach 
Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych 
oraz Komisji Osadnictwa Rolniczego, angażując 
się w opracowanie koncepcji struktury agrarnej 
i własnościowej Ziem Zachodnich. Wspierał orga-
nizację osadnictwa indywidualnego i spółdziel-
czego w okolicach Wrocławia.

Jak twierdzą badacze jego życia i dorobku, 
Wincenty Styś należał do nielicznego grona 
profesorów uniwersyteckich o chłopskim rodo-
wodzie, którzy za swoją powinność uważali 
podejmowanie uczynków na rzecz środowiska, 
z którego pochodzili. To właśnie on przyczy-
nił się do tego, że ponad sto rodzin chłopskich 
z jego rodzinnego Husowa i okolic mogło osie-
dlić się na Dolnym Śląsku. Spośród przybyłej 
ludności utworzył pierwsze w Polsce spółdziel-
nie osadniczo-parcelacyjne w Miechowicach, 
Mianowie, Klecinie, Zebrzydowie i Tyńcu.

Za swój unikalny styl myślenia i mało popularne 
ówcześnie poglądy polityczne, po 1948 r. stracił 
na blisko dekadę przychylność zwierzchników. 
Sytuacja wróciła do normy dopiero w 1957 r. 
– został wtedy rektorem WSE oraz laureatem 
Nagrody Naukowej Miasta Wrocławia. Uznano 
go za jednego z najwybitniejszych znaw-
ców problematyki rolnej. Rok później uzyskał 
tytuł naukowy profesora zwyczajnego, a Rada 
Państwa w uznaniu jego zasług odznaczyła go 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 21 kwietnia 1960 r. w wieku 57 lat i spo-
czął w głównej alei cmentarza św. Wawrzyńca 
przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Wiele lat trwały 
starania Komisji Nazewnictwa Ulic Towarzystwa 
Miłośników Wrocławia o uhonorowanie go 
nazwą ulicy. Patronem jednej z nich miał zostać 
w 1979 r., nie zgodziła się jednak na to rodzina 
profesora. Dopiero dwa lata później, we wrześniu 
1981 r., m.in. po zabiegach rektora ówczesnej 
Akademii Ekonomicznej, na ulicę Wincentego 
Stysia przemianowano fragment ul. Gajowickiej.
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