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Z profesorem Marianem Gorynią, rek-
torem Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, rozmawia Merkuriusz

 
 Obchody III Dni Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu były rów-
nież związane z rocznicą uzyskania sta-
tusu uniwersyteckiego i zmianą nazwy. 
Stanowiły też pewne pendant do obcho-
dów 85-lecia Państwa Uczelni...

Celebrowanie uzyskania trzy lata temu 
statusu uniwersyteckiego stało się już na-
szą tradycją. Również i w tym roku, wzorem 
lat ubiegłych, przyciągnęliśmy najbardziej 

„gorące” nazwiska polskiej ekonomii, biz-
nesu, nauki oraz wielu znamienitych go-
ści. III Dni zainaugurowaliśmy spotkaniem 
z doktorem Janem Kulczykiem pod hasłem 

„I had a dream – I still do”. Aula przeżyła ist-
ne oblężenie. Studenci siedzieli praktycznie 
wszędzie, nawet za stołem prezydialnym. 
No cóż, nie co dzień odwiedza uczelnię 
człowiek, który odniósł tak spektakularny 
sukces, a nasi studenci byli bardzo „głodni” 
recepty na to, w jaki sposób go osiągnąć. 
Doktor Jan Kulczyk, wśród wielu cennych 
wskazówek dla osób, które stoją u progu 
swej kariery, z naciskiem podkreślał, że naj-
cenniejszym kapitałem, bez którego nie 
uda się wystartować, jest wiedza, a Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu jest najlep-
szym miejscem, aby tę wiedzę posiąść. 

 Doktor Jan Kulczyk dołączył także do 
grona wybitnych absolwentów, którzy po-
dzielili się swymi doświadczeniami, jak wy-
korzystać studia dla przyszłej kariery. Do 

udziału w tym spotkaniu zaprosiliśmy też: 
dr. Andrzeja Byrta, dr. Agenora Gawrzyała, 
Katarzynę Hołysz, Agnieszkę Kaszkowiak 
(Studencki Nobel 2009), dr. Jacka Ksenia, 
Izabelę Kwiatkowską, Ryszarda Nowacz-
kiewicza, Marię Pasło-Wiśniewską, Paw-
ła Sudoła, Agnieszkę Świergiel i Andrzeja 
Wituskiego. Spotkanie poprowadził Jacek 
Santorski, tworząc przy okazji, jak się wy-
raził, psychologiczny profil uczelni.

Równocześnie gościliśmy elitę archi-
tektów polskich, którzy zjechali do uczel-
ni w związku z seminarium z okazji 125-le-
cia działalności Stowarzyszeń Architektów 
w Wielkopolsce.

 Były wydarzenia dotyczące 
historii...

Odsłoniliśmy tablicę pamiątkową Ada-
ma Ballenstaedta, architekta i budowni-
czego gmachu głównego, zamieszczoną 
na frontonie budynku. Już niebawem ta 
znacząca postać będzie miała doborowe 
towarzystwo, bowiem dzięki inicjatywie 
Społecznego Komitetu Budowy Pomników 
w niszach przed budynkiem „zasiądą” figu-
ry wielkich uczonych naszego uniwersyte-
tu i byłych rektorów: Edwarda Taylora oraz 
Zbigniewa Zakrzewskiego. 

 …była też znacząca publika-
cja. 

Pierwszy dzień obchodów zbiegł się 
z wydaniem biografii pt. „Margaret Thatch-„Margaret Thatch-
er. Portret Żelaznej Damy” Johna Blundella. 
Postać Lady Thatcher jest nam szczególnie 
bliska, bowiem w 1996 roku ówczesna Aka-
demia Ekonomiczna w Poznaniu nadała jej 

tytuł doktora honoris causa. Książka – wy-
dana nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka 

– opisuje życie, osiągnięcia na stanowisku 
brytyjskiego premiera i późniejsze lata na 
emeryturze jednego z najwybitniejszych 
polityków XX wieku. Wstęp do książki napi-
sał profesor Leszek Balcerowicz, a dyskuto-
wali o niej profesorowie: Stanisław Gomuł-
ka, również doktor honoris causa naszej 
uczelni, Anna Wolff-Powęska z Instytutu 
Zachodniego, Bohdan Gruchman – były 
rektor UEP, oraz dr Katarzyna Szarzec.

Po tym spotkaniu w hallu przed Aulą 
wszyscy chętni mogli oddać się degusta-
cji wykwintnych smaków herbat podczas 
tea-party pod patronatem Konsula Hono-
rowego Wielkiej Brytanii – Włodzimierza 
Walkowiaka.

 Skutki kryzysu finansowe-
go były głównym tematem drugiego 
dnia obchodów, a profesor Marek Bel-
ka przyciągnął tłumy...

Tak, znów nasza aula została wystawio-
na na ciężką próbę pojemności, bowiem 
profesor swoim wykładem na temat eu-
ropejskiego wymiaru globalnego kryzysu, 
przyciągnął niebywałą wręcz liczbę słucha-
czy. Niezwykle interesujący był panel dys-
kusyjny, w którym udział wzięli: dr Andrzej 
Byrt, prof. Waldemar Frąckowiak, prof. Sta-
nisław Gomułka, dr Jacek Kseń i prof. Ma-
rek Ratajczak.

Wieczorem zaś sympatycy, przyjacie-
le i społeczność uniwersytecka spotkali się 
w gościnnej auli Akademii Muzycznej w Po-
znaniu na koncercie sopockiej Orkiestry 
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Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Raj-
skiego, kończącym obchody III Dni. Na co 
dzień mamy mało okazji do wspólnego ce-
lebrowania podniosłych chwil, więc w ten 
wyjątkowy wieczór, korzystając z obecno-
ści wojewody wielkopolskiego Piotra Florka, 
uhonorowaliśmy najbardziej zasłużonych 
nauczycieli akademickich odznaczenia-
mi państwowymi. Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymali profesorowie: Waldemar Budner, 
Agnieszka Niezgoda, Barbara Pogonowska, 
Brązowym Krzyżem zaś odznaczony został 
dr Krzysztof Szuma. Wręczyliśmy ponadto 
medale „Za Zasługi dla UEP” osobom, któ-
rych wkład w życie uczelni trudno przece-
nić. Otrzymali je profesorowie: Elżbieta Go-
łembska, Jan Sobiech, Henry Jolles z ESCP 
EAP w Paryżu oraz Przemysław Trawa, wice-
prezes Zarządu MTP. Wręczyliśmy również 
nagrody Fundacji Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu za najlepsze prace 
doktorskie, magisterskie i licencjackie.

 Odebraliśmy też z rąk Wo-
jewody Wielkopolskiego oko-
licznościowy medal z okazji zbli-
żającego się jubileuszu 85-lecia. 
Gratulacje przekazał również 
prezes zarządu BCC Marek 
Goliszewski.

 Na zakończenie chciałbym 
dodać kilka słów refleksji. W lip-
cu odbędzie się Światowy Kon-
gres Biznesu IMDA 2011, który 
jeszcze przed nami żadna pol-
ska uczelnia nie organizowa-

ła. W ubiegłym roku uzyskaliśmy prawo 
do organizacji Global Finance Conferen-
ce. Oferujemy swoim studentom kształce-
nie na pięciu wydziałach – a one wszyst-
kie posiadają uprawnienia habilitacyjne 

– w ramach jedenastu kierunków studiów, 
w tym unikatowych w skali kraju kierun-
ków: międzynarodowe stosunki gospo-
darcze oraz gospodarka turystyczna oraz 
realizowanego wspólnie z Politechniką 
Poznańską oraz Uniwersytetem im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu międzyuczel-
nianym kierunkiem: techniczne zastoso-
wania Internetu. Ubiegamy się o zgodę 
resortu na uruchomienie dwóch nowych 
kierunków: ekonofizyki (we współpra-
cy z UAM) i realizowanego także wspól-
nie z UAM kierunku prawno-ekonomicz-
nego. Studenci mają do wyboru studia 
pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia 

– w trybie stacjonarnym i niestacjonar-
nym, prestiżowe studia MBA realizowane 

we współpracy z trzema renomowanymi 
ośrodkami europejskimi oraz ponad 70 
zróżnicowanych tematycznie studiów po-
dyplomowych. Wzbogaciliśmy naszą ofer-
tę dydaktyczną, uruchamiając w ubiegłym 
roku Otwartą Wszechnicę Ekonomiczną 

„Erga Omnes” oraz nasze najnowsze „dziec-
ko” – Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. 
W ubiegłym roku uzyskaliśmy również sta-
tus Akredytowanego Centrum Egzamina-
cyjnego EBC*L. Nabór na ten kurs właśnie 
ruszył i cieszy się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Słyniemy w Poznaniu z bardzo 

„wyśrubowanego” poziomu nauki języków 
obcych, oferując najlepszym studentom 
możliwość przystąpienia do egzaminów 
na międzynarodowe certyfikaty znajo-
mości języków obcych. Nasi pracownicy 
naukowi piastują kluczowe funkcje w pań-
stwie, zasiadają w najbardziej prestiżo-
wych gremiach i wspierają jako eksperci 
kręgi rządowe. Uczelnia wygrywa wielkie 
unijne projekty, jak np. „Kadry dla Gospo-
darki” czy „Leonardo da Vinci”.

Przed nami – coraz bardziej realna per-
spektywa rozpoczęcia budowy nowocze-
snego obiektu dydaktycznego pod nazwą 
Centrum Edukacyjne Usług Elektronicz-
nych. Zatem z nadzieją patrzę na szanse 
poprawy warunków lokalowych Uczelni. 

 Nie starczyłoby łamów tej gazety, aby 
wymienić wszystkie dokonania, którymi 
chciałbym się pochwalić przy okazji nasze-
go święta, ale zostawmy materiał na dalsze 
wydania.  


