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Magnificencjo Panie Rcktorze!
Wysoki Senacie!
Szanowne Panie _ i Szanowm Panowie Profcsorowie!
Drodzy Studenci!
.
Rozpoczyna si? nowy rok akademicki. Nowy rok ksztalcenia i badari. Nowy rok odkryc
naukowych i rodza^cych si? pasji. Nowy rok trudncj i wyt^zonej, a zarazem pi^knej i fascynuja_cej
pracy intclektualnej. Z tej okazji pragne^ serdecznie pozdrowic wszystkich Paristwa,
zgromadzonych na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Glownej
Handlowej w Warszawie. Na r^cc Magnificencii kierujg slowa uznania i najlepszc zyczenia
dla catej Panstwa spolecznosci. Gratuluje Paristwu dotychczasowego dorobku intelektualnego
i osia^gni^c organizacyjnych. Niechaj Panstwa praca, tak istotna i cenna dla Polski,
z tym i kazdyrn nast^pnytn rokiem przynosi coraz lepsze owoce.
Tegoroczna inauguracja ma charakter szczegolny, gdyz odbywa sie^ w^ wyja^tkowym czasie
obchodow setnej rocznicy odzyskania niepodleglosci. Przed stu laty odrodzila si^ wolna Polska,
a wraz 7 nia_ odrodzila si^ rowniez Rzeczpospolita Akademicka. Nie sposob przecemc
zaslug uczonych i studentow w duchowych zmaganiach w okresie zaborow o zachowanic
tozsamosci narodowej i wiary Polakow w odzyskanie wiasnego suwerennego paristwa.
Pami^tamy takze o udzialc w walce zbrojnej o wolnosc zolnierzy ochotnikow 36 Pulku Piechoty
Legii Akademickiej i wielu innych jednostek, zlozonych ze sluchaczy uczelni wyzszych.
Wreszcie, nie sposob przecenic dokonan ludzi wiedzy, ktorzy calym umyslem i sercem sluzyli
odrodzonej niepodleglej Ojczyznie. Ich wielkie osiagnigcia przyczynily si^ do podniesienia kraju
ze zmszczeri wojennych i odbudowy przez nasz narod wolnej Rzeczypospolitej. Aby podkreslic
i ulionorowac wybitnq. rol^, jaka_ odegralo srodowisko naukowe w tamtej przelomowej epoce,
postanowilem do grona osob odznaczonych posmiertnie Orderami Orla Bialego, ktore wt^czg
11 listopada, wla^czyc czworo przedstawicieli swiata akademickiego: Stefana Banacha,
Hilarego Koprowskiego, Leona Petrazyckiego i Mari$ Sklodowsk^.-Curic.
Szanow^ni Panstwo!
Swi^towanie jubileuszu kieruje nasze mysli nie tylko wstecz, ale tcz ku terazniejszosci
i przyszlosci. Che? podzi^kowac ludziom nauki, ktorzy dzisiaj — wzorem poprzcdnikow —
kontynuuja^ zaszczytna, shizbe^ na rzecz dobra wspolnego i pomyslnosci rodakow. Dzi^kuj? za to,
ze wszyscy Panstwo swokn codziennym wysilkiem dydaktycznym i badawczym umacniaja^
suwerenna^ Rzeczpospolita^. Praca uczonych i wykladowcow oraz trud studentow sa_ ogromnie
wazne dla budowania silnego now^oczesnego paristwa, rozwoju innowacyjnej gospodarki
narodowej i ksztaltowania aktywnego, odpowiedzialnego, kreatywnego spoleczeristwa.

Paristwa srodowisko odgrywa ogromnie wazna^ rolg rowniez w s fcrze debaty publicznej.
Wiemy, ze jest ona nacechowana przcz spory polityczne o czgsto duzcj intensywnosci
cmocjonalnej. Takze wsrod Panstwa na pewno sq. osoby o zroznicowanych sytnpatiach ideowych
i swiatopogla^dowych. Chcialbym, aby uczelnic wyzsze stanowily przestrzeri, gdzie naturalny
w demokratycznym spoleczenstwie pluralism i dyskusjc znajduja^ formy najbardziej cywilizowane,
wynikajq.cc z etosu uniwersyteckiego i dziedzictwa kultury europejskiej. Jestem przekonany,
ze dzis szczcgolnie potrzeba, by wysokie standardy dobrej, poglgbionej debaty akademickiej
promieniowaly na debate^ publiczna_ — po to, aby roznice zdari mniej nas dzielily, a toczonc spory
przyblizaly do prawdy i Icpszego porozumienia.
Czcigodni Uczeni!
W nowy rok akademicki polskie uniwersytety i szkoly wyzsze wchodza^ pod rza_dami przyjetcgo
przez parlament nowego prawa o szkolnictwie wyzszym. Dyskusjc nad ta^ ustawq. — toczq_ce sig
przez dwa lata, az do ostatniej chwili — ujawnily, przed jak wieloma szczegolowymi
i systemow}'mi problemami stoi polska nauka. ,,Konstytucja dla nauki" wyznacza nowe ramy
dzialalnosci uczelni, nowy model ksztalcenia i sciezki kariery akademickiej.
Obecne otwarcie roznych drog awansu naukowego powinno umozliwiac Icpsze wykorzystanie
kompetcncji badaczy, w tym tez powracajq.cych z zagranicy, oraz ulatwic wykorzystanie
ich doswiadczeri w dydaktycc akademickiej. Ale nie powinno si^ to odbywac kosztem obnizenia
wymagari naukowych, sta^vianych w postepowaniach o nadanie stopnia lub tytulu naukowego.
Nadziej^ budzi takze uporzq.dkowanie studiow doktoranckich: przywrocenie slusznej zasady,
ze doktorant traktowany jest jak rnlody badacz i ze kazdy doktorant ma prawo do stypcndium.
Chcialbym, aby nowa ustawa stala si^ waznym impulsem do rozwoju badari i elcmentem budowy
nowoczesnego panstwa polskiego, bo tym celom ma sluzyc. Ale kazda zmiana systemow^a
niesic zc sobq. pewne ryzyko, dlatego wdrazanie reformy musi bye uwaznie monitorowane.
Tworzqx; wielkic i silne osrodki akademickie, nie mozcmy dopuscic do margkializacji uczelni,
ktore pelnia^ wazne funkcje w swoich regionach. Oby trudny okres reform jak najszybciej
przyniosl pozytywne rezultaty w rozwoju badari i ksztalceniu studentow, a uczelnie
wykorzystaly szans? dokonania zmian wewngtrznych i stworzyly uczonym warunki do poprawy
pozycji polskiej nauki w nauce swiatowej, zmniejszajq.c zb^dnc obciazenia biurokratyczne
w pracy nauczycieli akadcmickich.
Drodzy Studenci!
Studia to wyjqtkowy czas w zyciu kazdego mlodego czlowieka. Z Waszcj perspektywy
najwazniejsze na uczelni jest to, co sig nigdy nie zmienia: zaliczenia i egzaminy, praca
w laboratoriach i bibliotekach, bezposrednie kontakty z profesorami, zycie we wspolnocie
akademickiej. Oby wypelnianie obowia^zkow studenckich przynosilo Warn satysfakcj^ i pozwolilo
zdobyc wiedzg, otwieraja^cq. drog? do udanej kariery w przyszlosci. Zyczcnia te kieruje;
szczcgolnie do studentow I roku, ktorzy dopicro rozpoczynajq. swoja^ akademickq. przygodg.
Niech kazdy kolejny rok przynosi Warn nowe wazne doswiadczenia.
Panic i Panowie!
Z serca zycz$, aby rozpoczynaj^cy sig nowy rok pracy byt dobrym i ow^ocnym czascm
dla calej Rzeczypospolitej Akademickiej i kazdego z Panstwa osobiscic. Zycz? satysfakcji
z podcjmowanych wysilkow i wielu, wielu sukcesow.
Vivat Academia, vivant Professores!

