Wysoki Senacie,
Szanowni Członkowie Rad Wydziałów,
Czcigodni Goście,
Szanowni Pracownicy, Emeryci i Renciści,
Drodzy Doktoranci i Studenci
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

choć zgodnie z polską tradycją pieśń Gaude Mater, Polonia! zabrzmiała w murach
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie już po raz 94., dając tym samym sygnał do
rozpoczęcia nowego roku akademickiego, trzeba przyznać, że w roku jubileuszu 100-lecia
odzyskania niepodległości, zabrzmiała ona wyjątkowo uroczyście.
W niezwykle burzliwą historię minionego stulecia wpisało się wiele ważnych,
ale i trudnych wydarzeń. Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie od razu uczyniło nas
wolnymi w sposób, w jaki dziś tę wolność rozumiemy. Triumf listopada 1918 roku bardzo
szybko zaćmiły wydarzenia września roku ‘39, które bezpowrotnie zmieniły losy nie tylko
naszej Ojczyzny, ale i całego świata. Jednak tak jak podczas 123 lat nieobecności Polski na
mapach Europu i świata, tak i podczas II wojny światowej, nawet bezlitosny huk spadających
bomb nie był w stanie zagłuszyć głośnego wołania polskich serc ponownie walczących
o wolność. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że głosy te zostały wysłuchane. Dane jest nam
żyć w czasach pokoju i stałego wzrostu jakości życia.
Minione stulecie to także niezwykły czas w historii naszej Alma Mater. Już 7 lat po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, powstaje Wyższe Studium Handlowe w Krakowie –
fundament dzisiejszego Uniwersytetu. Dynamiczny rozwój tej szkoły potwierdzają kolejne
zmiany nazwy Uczelni na Akademię Handlową, Wyższą Szkołę Ekonomiczną i Akademię
Ekonomiczną, by w roku 2007 staraniami ówczesnych Władz uzyskać miano Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Szanowni Państwo,
inauguracja nowego roku akademickiego to jedno z najważniejszych świąt każdej
uczelni. Dlatego też bardzo się cieszę, że w mury naszej Alma Mater zawitali dziś znakomici
goście. Bardzo proszę o gromkie brawa dla wszystkich, po zakończeniu powitań.
Powitanie Gości
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Równie serdecznie chciałbym powitać także studentów I roku i pogratulować im
pierwszego sukcesu, jakim jest pozytywny wynik rekrutacji. Witam Was w imieniu całej
Społeczności Akademickiej i życzę, by czas spędzony w murach tej pięknej Uczelni był nie
tylko wspaniałą przygodą intelektualną owocującą wzrostem Waszej wiedzy i rozwojem
Waszych talentów, ale także okresem kształtowania Waszej osobowości i nawiązywania
życiowych przyjaźni. Wierzę, że pomogą Wam w tym liczne formy aktywności proponowane
na naszej Uczelni, zarówno te organizacyjne, jak i sportowe, czy artystyczne. Pamiętajcie,
już dziś należycie do grona osób, które będą tworzyły przyszłą elitę kraju, a to zobowiązuje.
Być absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wziąć odpowiedzialność
za przyszłość społeczną, ekonomiczną i gospodarczą naszej Ojczyzny, a także reprezentowanie
Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego dołóżcie wszelkich starań, by w najbliższych latach
nabrać jak największych kompetencji i za kilka lat, jak Wasi starsi koledzy i koleżanki, sprostać
temu zadaniu.
Szanowni Państwo,
proszę wybaczyć, że nie wymieniłem wszystkich Państwa z imienia i nazwiska,
zapewniam jednak, że jest dla nas honorem goszczenie każdej z obecnych tu osób.
Dlatego też wszystkich Państwa witam bardzo, bardzo serdecznie.
W imieniu własnym i całej Społeczności Akademickiej Uniwersytetu chciałbym
również wyrazić gorące podziękowania wszystkim, którzy nie mogąc osobiście uczestniczyć
w celebracji dzisiejszej uroczystości, przesłali listy gratulacyjne, które opublikujemy na naszej
stronie internetowej. Zostaną one również za chwilę w skrócie zaprezentowane.
Szanowni Państwo,
wielu z nas zadaje sobie pytanie: jaki to będzie rok? Wczoraj, wraz z wejściem w życie
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczął się niezwykle ważny, zupełnie
nowy etap dla szkół wyższych i ośrodków badawczych w Polsce. Konstytucja dla Nauki
wprowadza konieczność podjęcia konkretnych kroków i zmian w zakresie dostosowania
Uczelni do nowych rozwiązań systemowych. Będzie to zatem rok pełen wyzwań,
m.in. przygotowania nowych rozwiązań strukturalnych, które umożliwią właściwą ewaluację
naszej Uczelni w perspektywie kolejnych lat.
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Szanowni Państwo,
z całą pewnością każdy taki proces budzi poczucie niepewności i swoisty strach przed
czekającymi nas zmianami. Jestem świadomy i w pełni rozumiem Państwa różne obawy
o swoją przyszłość naukową i zawodową. Zdaję sobie sprawę, że wyzwanie przed którym
stoimy, nie będzie łatwe i budzi wiele emocji. Zapewniam jednak po raz kolejny, że prace
związane z dostosowaniem do nowych warunków cały czas się toczą. Założenia zmian
strukturalnych na naszym Uniwersytecie zostały wstępnie przedstawione na posiedzeniu
Senatu 17 września br., i spotkały się z aprobatą Senatorów.
Jednym z ich celów jest nie tylko dostosowanie naszej Uczelni do nowych realiów,
ale stworzenie warunków do dalszego jej rozwoju. Zachowując troskę o nasz Uniwersytet
powinniśmy jeszcze bardziej zintensyfikować starania w zakresie prowadzonych badań
naukowych, współpracy międzynarodowej oraz internacjonalizacji. Potencjał naukowy jest
kluczem do sukcesu oraz zachowania wysokiej pozycji Uczelni. Dlatego tworzenie właściwych
warunków do pracy badawczej i dydaktycznej oraz rozwój naukowy są nadal priorytetem
w podejmowanych decyzjach. Nie zapominamy jednak, że zadania te skutecznie mogą być
realizowane jedynie przy wsparciu sprawnej i nowoczesnej administracji. Tylko zgodne
działania, opierające się na wzajemnym szacunku i współpracy, będą gwarantem ich
skuteczności.
Szanowni Państwo,
choć w minionym roku nie brakowało sytuacji trudnych, determinacja i solidarne
działanie wielu osób pozwoliły utrzymać korzystną podstawę do czekających nas zmian.
Odnoszę to m.in. do procesów odwoławczych w zakresie kategorii przyznanym poszczególnym
wydziałom. Optymistyczne jest również to, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie cieszy
się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów na studia. W rozpoczynającym się właśnie
roku akademickim na pierwszy stopień studiów stacjonarnych zgłosiło się 6 800 kandydatów,
z czego przyjętych zostało 2041 osób. Chciałbym również w kategoriach sukcesu odnieść się
do kwestii zapewnienia bezpiecznej kondycji finansowej Uczelni, która jest warunkiem sine
qua non dla dalszych zmian i rozwoju. Mam świadomość, że jest to zrealizowane wysiłkiem
i wyrzeczeniami wszystkich Pracowników Uczelni, dlatego z tego miejsca, za to poświęcenie
bardzo Państwu dziękuję.
Początek roku akademickiego jest również doskonałą okazją, by zatrzymać się choć na
chwilę i poddać refleksji nad tym, co już za nami. Trzeba tu mocno podkreślić, że codzienność
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na naszej Uczelni pełna jest kolorytu tworzonego przez Państwa kreatywność, pomysłowość
i zaangażowanie, ale ponad wszystko dzięki odnoszonym sukcesom. A w minionym roku było
ich naprawdę wiele. Powinniśmy tu powiedzieć o ogromnej liczbie konferencji naukowych,
których wiele miało charakter międzynarodowy, sukcesach pracowników w kolejnych
procesach awansowych, staraniach o uzyskanie kolejnych akredytacji i praw do nadawania
prestiżowych certyfikatów, a także tworzenia i rozwijania kolejnych form współpracy
z praktyką gospodarczą i biznesem. Miło mi również poinformować Państwa, że Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, decyzją Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, po raz
pierwszy w swojej historii, został Głównym Organizatorem XIX edycji Festiwalu Nauki
i Sztuki w Krakowie, który odbędzie się w maju 2019 roku.
Drodzy Studenci,
mówiąc o ogromnej aktywności naszej Społeczności Akademickiej nie sposób pominąć
również Waszego zaangażowania, nie tylko w podstawowe zadanie, jakim jest nauka,
ale w ogromną ilość realizowanych projektów i przedsięwzięć, które na stałe wrosły w tradycje
wydarzeń uniwersyteckich. Mam tu na myśli nie tylko największe organizacje studenckie,
takie jak Parlament Studencki UEK, czy Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK, ale także
działalność wielu kół naukowych, sekcji sportowych czy naszego wspaniałego chóru
DOMINANTA.
Szanowni Państwo,
Laurent Binet zapytał kiedyś: Do czego byliby studentom potrzebni profesorowie,
gdyby wszystkiego można się było nauczyć z książek? Dlaczego potrzebują, by im tłumaczono,
co jest napisane w książkach? Dlaczego istnieją szkoły, a nie tylko biblioteki? Dlatego, że samo
pismo nigdy nie wystarcza. Każda myśl jest żywa tylko pod warunkiem, że się ją wymienia
z innymi, że nie jest zastygła, w przeciwnym razie jest martwa.
Drodzy Państwo,
wszyscy razem tworzymy wspólnotę wyjątkową: aktualni pracownicy, doktoranci,
studenci, absolwenci i byli pracownicy. Zawsze wierzyłem, że Uniwersytet to nie tylko miejsce
zatrudnienia, ale także ważna część życia nas wszystkich.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować 48 osobom, które w minionym roku
akademickim zakończyły swoją aktywność zawodową w naszym Uniwersytecie przechodząc
na emerytury lub renty. Dziękuję za Państwa trud i zaangażowanie, ale nade wszystko za wkład,
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jaki każdy z Państwa wniósł w codziennej pracy, dla rozwoju naszej Alma Mater. W imieniu
własnym, Władz Rektorskich, Studentów i Absolwentów oraz całej Społeczności
Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bardzo... bardzo dziękuję. Życzę
jednocześnie wszystkim Państwu pogody ducha oraz długich lat życia w zdrowiu i poczuciu
satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Zachęcam Państwa również do dalszej aktywności
i udziału w życiu naszego Uniwersytetu.
Nieubłagany los zapisuje na kartach historii naszej Uczelni również trudne chwile –
dni, w których nasi pracownicy, emeryci i renciści opuścili nasze grono na zawsze.
W minionym roku akademickim byli to:















prof. dr hab. Adam Węgrzecki
prof. dr hab. Janusz Teczke
prof. dr hab. Anna Harańczyk
prof. dr hab. Jerzy Łoskiewicz
dr Zygmunt Nowak
dr Jan Knapik
dr Antoni Berbeka
dr Jan Kandzia
mgr Ryszard Kępski
Pan Zdzisław Rosół
Pan Tadeusz Mitka
Pani Bożena Stopa
Pani Irena Pleśniak-Osmała
Pan Paweł Żukowski

Z przykrością informuję również, że 24 września, nasze grono opuścił na zawsze były Dziekan
Wydziału Produkcji i Obrotu Towarowego – Prof. dr hab. Leszek KASPRZYK.
Dziś o godz. 12.20 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędą się uroczystości pogrzebowe
Pana Profesora.
Minutą ciszy uczcijmy pamięć wszystkich tych, którzy na zawsze opuścili naszą Społeczność.
Bardzo proszę o powstanie.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
Aleksander Fleming powiedział kiedyś takie słowa:
Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł
spadające jabłko, James Watt zaobserwował jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała
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klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych
zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski.
Życzę zatem wszystkim Państwu, aby rozpoczynający się nowy rok akademicki
2018/2019 był źródłem wielu obserwacji oraz niegasnącego zapału do odkrywania kolejnych
pokładów nauki, abyśmy wzorem Założycieli Wyższego Studium Handlowego w Krakowie
oraz wspomnianych naukowców, posiedli wiedzę tak obszerną, byśmy potrafili nawet
z najprostszych rzeczy wyciągnąć fascynujące wnioski.

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.
Szanowni Państwo,
94. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty!
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