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Najlepsze życzenia dla świata nauki. 

Październik to tradycyjnie okres inauguracji nowego roku pracy na uczelniach wyższych. Światu akade-

mickiemu należy się dużo szacunku, wsparcia i życzliwości. 

Według polskiego prawa „misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jako-

ści kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w roz-

woju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach”. Oznacza to, że świat nauki odpowiada 

za kształt polskiego społeczeństwa w kilku wymiarach. Pierwszym z nich jest zapewnienie wysokiej jakości 

kształcenia. W globalnym społeczeństwie, gdzie każdy człowiek może w sposób szeroki wybierać miejsce 

zdobywania wiedzy i pracy zawodowej, trzeba zachęcać młodych, by zechcieli swoją przyszłość związać z 

Polską. Uczynimy to w znacznym stopniu poprzez radykalne podniesienie jakości kształcenia. 

Drugim zadaniem uczelni jest prowadzenie działalności naukowej, co wiąże się z eksplorowaniem no-

wych, często dziewiczych obszarów badawczych oraz dbałością o wdrożenia i silny związek z gospodarką. 

Pożądana jest innowacyjność skutkująca podniesieniem jakości życia społecznego. 

Trzeci wymiar misji uczelni to kształtowanie postaw obywatelskich. Nie sposób wiedzy przedmiotowej 

odrywać od podłoża etycznego. Polska potrzebuje obywateli inteligentnych i świadomych, rozumiejących 

znaczenie dobra wspólnego. Takich ludzi nie można po prostu „wytrenować”. Pomoże w tym zapewnienie 

partycypacji we wspólnocie uniwersyteckiej. 

Jan Paweł II rozumiał uniwersytet nie jako luźne zbiorowisko osób czy grup interesów, lecz jako wspólno-

tę ludzi zjednoczonych miłością do prawdy. Relację profesorów i studentów postrzegał nie tyle w kategoriach 

formalnych, ile w optyce przyjaznej współpracy na rzecz realizacji wspólnych celów. Korzystając z tej inspi-

racji, chcę życzyć studentom radości ze zdobywania wiedzy z pomocą ich uczonych mistrzów. Wiedzy, która 

prowadzi do prawdziwej mądrości. Szukajcie realizacji własnych pasji, oddawajcie się odważnym marzeniom 

o pomyślnej przyszłości i pielęgnujcie nadzieję na osobisty oraz zawodowy sukces. 

Rektorom i profesorom z całego serca życzę, by ich codzienna praca była źródłem satysfakcji z wykony-

wanych obowiązków. Wprowadzać młodych ludzi w arkana mądrego i twórczego życia jest zadaniem ambit-

nym i potrzebnym. Raduje mnie fakt, że kolejny już rok kontynuujecie to zadanie. Oby żadnemu członkowi 

społeczności akademickich w naszym kraju nie zabrakło sił i motywacji do tego, by w pełni wykorzystywać 

swój potencjał intelektualny, działając na rzecz dobra wspólnego Polski i Europy. 

Pochylając się w zadumie nad życiorysami takich ludzi jak śp. Marszałek Kornel Morawiecki, zyskujemy 

motywację do nieustającego wysiłku i przezwyciężania pokusy zniechęcenia. 

Jestem pełen nadziei, że być może czeka nas przełom i rozpoczęcie mozolnego procesu odbudowy wza-

jemnego zaufania. Byłby to najlepszy sposób na uczczenie pionierów Sierpnia ’80, którym zawdzięczamy 

rozbudzenie marzeń o wolności i solidarności. Do takich ludzi należał zmarły niedawno śp. Kornel Mora-

wiecki. Cześć Jego pamięci! 

Antoni Szymański 
 


