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Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
Wasze Magnificencje! Dostojny Senacie!
Szanowni Pedagodzy, Profesorowie i Nauczyciele Akademiccy!
Mlodziezy Akademicka!
Szanowni Paristwo!
Inauguracja roku akademickiego to swi^to mistrzowskiej relacji pokoleri. Studia to czas
formowania wiezi, zakorzenienia wartosci i glebszego rozumienia obywatelskich zobowiajzari.
Tym, ktorzy w tym roku wkraczaja_ na akademicka^ droge, zycz?, by wybrane kierunki spelnily
oczekiwania i nadzieje. Wszystkim studentom, by wyzsze wyksztalcenie, otwieraja^c nowe
mozliwosci, pozwolilo spelnic aspiracje i zagospodarowac talenty — z perspektywa^ znalezienia
godnej pracy. Profesorom, wykladowcom, pracownikom uczelni skladam wyrazy szacunku,
tak potrzebnego dzis naukowym autorytetom.
Polskie uczelnie podlegaja^ dzis wyzwaniom otwartego swiata, w ktorym konkurencyjnosc
jest norma_ funkcjonowania. Dlatego wspieram, w sposob szczegolny, konsolidacje^ uczelni
i osrodkow badawczych, wyrazaj^c nadzieje, ze przysluzy sie ona wzmocnieniu wspolnoty
akademickiej. Razem latwiej sprostac wymaganiom mlodych pokolen i konkurowac
w swiatowych rankingach. Istotne jest jednak, by konieczne przemiany systemow godzic
z tworczym duchem badan. Zgl^bianie proceso\ zachodzq.cych w swiecie wiajze drogi dyscyplin
we wspolne cele. Przesadna stabilnosc nie sluzy nauce, nadmierna niepewnosc dernotywuje
do jej uprawiania. Zycze, by postulat szybkich rezultatow nie zaslanial dlugofalowej perspektywy,
odleglych celow i nie tlumil smialych hipotez, ktore sa_ istota_ innowacyjnosci.
Dumni z sukcesow polskich studentow i badaczy za granica^ dbajmy wspolnie o to,
by polskie osrodki akademickie byly przestrzeniq. wymiany mysli interdyscyplinarnych zespolow
miedzynarodowych. To, co stworzone u nas, musimy wspolnie czynic uniwersalnym.
Mamy do tego okazje w tym roku akademickim. To 25 lat temu - w 1989 roku - rozpoczelismy
zagospodarowywanie odzyskanej naszej polskiej wolnosci. 4 czerwca 2014 roku bedziemy wi^c
uroczyscie obchodzili Swi^to Wolnosci razem z tymi, ktorzy zda_zyli juz urodzic si§ i skoriczyc
studia w wolnym kraju. Apeluje do srodowiska akademickiego o dol^czenie do wspolnych
obchodow. Bysmy mogli w pelni wykorzystac naszq, w^iedz^ o przermanach, a przemiany
wykorzystac dk rozwoju wiedzy.
Mamy piekna^ tradycj? oporu przeciw zniewoleniu umyslow. Zwyci^stwo nad komunizmem
zawdzieczamy tez wspanialym uczonym i badaczom. Zachecam, by na przestrzeni tego roku
przypomniec tych, ktorzy tak wiele zdziaiali dla polskiej wolnosci. Sam przytocze mysl
wygloszona_ przez profesora Klemensa Szaniawskiego podczas pamietnej inauguracji
na Uniwersytecie Warszawskim 1 pazdziernika 1981 roku. Wyklad konczyl przeslaniem:
Plus ratio quam vis — Wi^cej znaczy rozum niz sila.
Dzis, w wolnym kraju, sila, ktora plynie z rozumu, powinna sluzyc umacnianiu pozycji i prestizu
polskich szkol wyzszych. Nowoczesna Polska potrzebuje silnych uczelni, gdzie wolnosc,
autorytet i kreatywnosc sq. priorytetarm. Chcialbym, aby ten rok swi^towania \volnosci
byl tez rokiem ma^drosci. Bysmy doswiadczenie 25-lecia polskich przemian wykorzystali
do formowania wartosciowych projektow na przysztosc. Aby polskie uniwersytety, politechniki
i akademie, rzetelnie promuja^c najlepszych, pozostaxvaly przestrzenia^ \volnosci i zyskiwaly
coraz wiekszy prestiz w konkurencyjnym swiecie nauki.

