Prof. dr hab.
Aleksander Szymon Grabara
Urodził się jako najmłodsze dziecko
w wielodzietnej rodzinie o wielkich
tradycjach moralnych i religijnych w
odległej o kilka kilometrów od
Częstochowy
wsi
Kawodrza
Górna.
Początkowo uczęszczał do
szkoły podstawowej w Kawodrzy
Górnej, ale dzięki bardzo dobrym
wynikom w nauce został wyróżniony i jako jedyny
uczeń skierowany do szkoły w Częstochowie.
Zawierucha wojenna zmieniła jego plany życiowe.
W czasie wojny pracował przy kopaniu rowów melioracyjnych w pobliskiej wsi Dźbów. W wolnych chwilach
uczęszczał na tajne komplety i korepetycje.
Jako młody chłopiec wstąpił do Organizacji Wojskowej OWPPS AK, w której otrzymał pseudonim
„Lew". Działał głównie w pobliskich okolicach - Janowo, Kromołowo.
Po zakończeniu wojny w 1945 roku wstąpił do szkoły oficerskiej broni pancernej w Modlinie, gdzie przebywał do 1946 roku.
W 1946 roku rozpoczął pracę jako inspektor pracy
w Częstochowie i studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej.
W 1952 roku uzyskał stopień magistra w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Łodzi. W tym również roku
rozpoczął pracę w przemyśle hutniczym, a następnie został powołany na stanowisko inspektora pracy przy Centralnym Zarządzie Hutnictwa.
W latach 1956-1960 został oskarżony do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach przez jednego
z kolegów (mieszkającego do chwili obecnej w Częstochowie) o to, że był członkiem AK i nie powinien pełnić
tej funkcji, ponieważ jest wrogiem ustroju komunistycznego. Został wyrzucony z pracy, przez parę miesięcy
nie pracował, a nowe zajęcie trudno mu było zdobyć.
Po wielu perypetiach, dzięki zaprzyjaźnionemu dyrektorowi, otrzymał pracę w szkole średniej technicznej.
Aleksander Grabara był cenionym pedagogiem i
kolegą, każdemu starał się pomagać i każdego dostrzegać. Niejednokrotnie, kontrolując zakłady pracy,
spotykał znajomych wśród pracowników fizycznych,
ale nigdy nie wstydził się tego.
W 1970 roku obronił doktorat w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Krakowie, a współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, pra-

cujący na Politechnice Częstochowskiej prof. Witold
Żółkowski zaproponował mu pracę na uczelni.
W latachl970- 74 Aleksander Grabara pracował
jako adiunkt na Politechnice Częstochowskiej. W latach 1974-1982 już jako docent był zastępcą dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych. W 1977 roku uzyskał stopień
doktora habilitowanego w Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach. Od 1982 do
1984 roku był dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej (obecnie Wydział Budownictwa Politechniki
Częstochowskiej) - dziekan Wydziału. Od 1984 do
1992 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Budownictwa.
3 lutego 1983 roku Aleksander Grabara dostał nominację na profesora nadzwyczajnego.
Po przejściu na emeryturę od 1992 roku był profesorem w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie.
Prof. dr hab. Aleksander Szymon Grabara był autorem ponad 200 publikacji, w tym 7 książek i 6 skryptów. Był także recenzentem i promotorem wielu prac
doktorskich i rozpraw habilitacyjnych.
Za swoją działalność oraz pracę zawodową został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony: Odznaką Grunwaldzką, Krzyżem Partyzanckim, Krzyż Kawalerski do Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Zasłużonemu dla nauk organizacji i zarządzania im. K. Adamieckiego".
Prof. Aleksander Szymon Grabara należał do wielu organizacji społecznych i stowarzyszeń. Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym
Komisji Organizacji i Zarządzania, pełnił funkcje wiceprezesa ds. nauki w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, przewodniczył Komisji Historycznej ZBoWiDu, był aktywnym działaczem w
Polskim Towarzystwie Ekonomicznym i Ergonomicznym, a także pierwszym przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy i współzałożycielem niezależnego wydawnictwa regionalnego - „Almanach
Częstochowy".
Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy uhonorowało profesora pierwszym w dziejach PCz tytułem
Honorowego Członka Towarzystwa.
Mimo choroby profesor Aleksander Szymon Grabara do ostatnich chwil uczestniczył w pracach na rzecz
miasta. Zmarł 20 lutego 1999 roku.

