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II DNI Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rozmowa z prof. Marianem Gorynią, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Mija rok, jak w Poznaniu zaczął funkcjonować Uniwersytet Ekonomiczny, a już wyjątkowo mocno wpisał się
w krajobraz nauki nie tylko Wielkopolski...
Przemianowanie Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20 lutego ubiegłego roku zainaugurowało
piękną tradycję celebrowania najbardziej doniosłych wydarzeń
w życiu uczelni: organizowaniem tak zwanych „Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. W tym roku uczelnię odwiedzili
znamienici goście. Miałem przyjemność w naszej auli uroczyście
rozpocząć obchody, jednocześnie informując o wszystkich ważnych imprezach i wydarzeniach w ramach święta uczelni. Miałem
też zaszczyt zapowiedzieć znakomitego profesora Leszka Balcerowicza – i z czystym sumieniem mogę dodać – przyjaciela naszej
uczelni – w interesującym wykładzie inauguracyjnym na temat
transformacji gospodarczej w Europie.
Wykład przyjęty z olbrzymim zainteresowaniem przyniósł w zasadzie odpowiedź na pytanie, jak
wyjść z kryzysu ekonomicznego...
Wybitny ekonomista, jakim jest profesor Leszek Balcerowicz, mówił przede wszystkim o potrzebie podjęcia
kolejnych reform, uzdrowienia finansów publicznych i dokończenia prywatyzacji. Pokreślił, że nie stać nas na utratę dwóch lat ze względu na wybory prezydenckie i parlamentarne. I te słowa dedykuję wszystkim ekonomistom.
Profesor, przypomnę – były wicepremier i prezes NBP, zapowiedział też, że w najbliższych tygodniach środowiska
fachowców ekonomicznych przy udziale Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotują plan minimum dla uzdrowienia finansów publicznych.
Wykład był impulsem do debaty...
Tak. Odbyła się bezpośrednio po wykładzie, a zakres
rozmów określił temat „Polska transformacja gospodarcza

20 lat później”. W debacie uczestniczyli wybitni ekonomiści, profesorowie: Bogusław Fiedor, Stanisław Gomułka, Krzysztof Jajuga, Tadeusz Kowalski, Witold Orłowski, Andrzej Wojtyna. Dowcipną puentę profesora Balcerowicza, która brzmi mniej więcej tak:
żeby ten, kto ma nogę na gazie – nacisnął, a ten, kto ma nogę na
hamulcu – zdjął ją z pedału, uznano za credo, akcentując natychmiastową potrzebę przyspieszenia gospodarczego.
Leszek Balcerowicz spotkał się także z poznańską
młodzieżą licealną i studentami.
Bardzo o to zabiegaliśmy. Profesor opowiadał zebranym
o globalnym kryzysie oraz perspektywach polskiej gospodarki.
Przekonywał też, że tylko sami obywatele mogą i powinni wpływać na przyszłość swojego kraju. Mniej narzekać, a więcej działać.
Apelował, żeby nie odcinać się od życia politycznego. Zachęcał
młodych ludzi do pójścia na wybory i zaangażowania się w życie
społeczne oraz korzystania z demokracji.
Kulminacją wydarzeń był doktorat honoris causa
dla profesora Stanisława Gomułki...
W drugim dniu obchodów, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu, przyjęliśmy
do swego grona profesora Stanisława Gomułkę jako dwudziestego
drugiego doktora honoris causa. Większość
jego badań i wykładów dotyczyła zagadnień wzrostu gospodarczego, makroekonomii
i porównawczych systemów ekonomicznych.
Na uznanie zasługuje

w Poznaniu. Po krótkiej przerwie oprawę
muzyczną dalszej części koncertu
zapewniła Wrocławska Orkiestra
Barokowa. Koncert poprowadził
Marcin Sompoliński. Na zakończenie
JM Rektor wzniósł toast za pomyślność
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu lampką wina.

Uzdrowić finanse publiczne

Zdjąć nogę z hamulca

Uniwersytet Ekonomiczny nie zapomniał
także o kulturze i to przez duże „K”.
Obchody „II DNI UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU”
zwieńczył wieczorny koncert galowy
w auli NOVA Akademii Muzycznej im. I. J.
Paderewskiego. Witając gości JM Rektor
Marian Gorynia podkreślił, że miniony
rok obfitował w bardzo wiele wydarzeń
w życiu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, wśród których były sukcesy
i porażki. Z porażek należy wyciągnąć
wnioski na przyszłość. Sukcesy natomiast
cieszą wtedy, kiedy można je celebrować
w gronie przyjaciół i najbliższych. Rektor
podkreślił, iż na sukces Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu złożyła
się praca całej społeczności uczelni.
Rektor poinformował także, iż prezydent
RP Lech Kaczyński uhonorował
zasłużonych pracowników Uniwersytetu
Ekonomicznego. Podkreślił też, iż
wręczenie odznaczeń państwowych,
jak na ich rangę przystało, wymaga
szczególnej oprawy i – zgodnie z tradycją
uczelni – zwykle odbywa się podczas
uroczystości inaugurującej nowy rok
akademicki. Koncert galowy stanowił
doskonałą ku temu okazję. Tym bardziej
że swoją obecnością w ten wyjątkowy
wieczór uczelnię zaszczycił Wojewoda
Wielkopolski, który wręczył odznaczenia
w imieniu prezydenta w asyście rektora,
który gratulując odznaczonym, zaprosił
ich do pamiątkowego zdjęcia.
Część oficjalną zakończyło odegranie
hejnału Uniwersytetu Ekonomicznego
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również niezwykła aktywność profesora Gomułki na polu organizacyjnym.
Począwszy od 1991 roku był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych. Zasiadał między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Spraw Publicznych, Radzie Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, Radzie Naukowej CASE oraz Radzie Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk.
Podkreślał Pan, Panie Rektorze, iż tradycją uczelni stało się
nadawanie godności doktora honoris causa w momentach szczególnie dla niej podniosłych i ważnych.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dochowuje tej pięknej tradycji,
celebrując święto przyjęciem do wspólnoty uniwersyteckiej tak znakomitego profesora, jakim jest Stanisław Gomułka. Tytuł doktora honoris causa nadawany jest przez środowiska akademickie na całym świecie w sytuacjach szczególnych. Szczególny jest też krąg osób, których obdarza się tą
najwyższą akademicką godnością. Chciałbym podkreślić, że profesor Gomułka jest uznanym autorytetem w dziedzinie ekonomii. Jest to dla nas
wielki splendor.
Wiem, że dużym zainteresowaniem cieszyła się także okolicznościowa wystawa Było, nie minęło…
Tytuł mówi sam za siebie. Wystawa była próbą przedstawienia wybranych przejawów aktywności pracowników ówczesnej Akademii Ekonomicznej w okresie transformacji polskiej gospodarki. Podstawową przesłanką, jaką kierowali się jej pomysłodawcy, było przekonanie o konieczności ukazania społeczności uczelni, zwłaszcza studenckiej, miejsca pracowników w tym procesie, a także atmosfery tego okresu. 

9

