
Poznań, 2022-10-28 

 

Wystąpienie JM Rektora, prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego na inauguracji 26. 

roku akademickiego w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. 

 

Nauka polega na podważaniu wszystkiego, co można podważyć 

że tylko dzięki temu, można wykryć to, czego podważyć się nie da 

 

Science is about questioning everything that can be questioned 

so that because of this, it is possible to discover what cannot be questioned 

 

T. Kotarbiński 

 

Szanowni Państwo,  

 

Panie i Panowie, dziś Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania rozpoczyna 26 rok swojej 

działalności. 

Jak zawsze w życiu, dobre wiadomości przeplatały się z mniej pomyślnymi. Zacznę od tych 

dobrych. Rozpiera nas duma, że żyjemy i pracujemy w wolnej, niepodległej i demokratycznej 

Polsce. Pozytywną wiadomością jest również to, że nasza Uczelnia funkcjonuje w nowej 

lokalizacji przy Placu Wolności 18, gdzie stworzono komfortowe sale dydaktyczne i laboratoria 

do przeprowadzania zajęć dydaktycznych i eksperymentów naukowych. 

Miniony rok akademicki przyniósł liczne sukcesy Uczelni, jej pracowników, studentów i 

absolwentów, równolegle do wytężonej pracy w zakresie kształcenia. Wierzymy, że 

wypracowane przez nas wspólnie rozwiązania będą dobrze sprzyjały realizacji misji naszej 

Uczelni. 

 

Do złych informacji  należy zaliczyć fakt, że z dużą troską zauważamy, że żyjemy w coraz 

mniej stabilnej Europie i w coraz mniej bezpiecznym świecie. Taką tendencję wyraziście 

wskazują groźne kryzysy militarne za naszą wschodnią granicą oraz w świecie arabskim. czy 

bardzo aktualny problem uchodźców z państw objętych wojną. Przeżyliśmy również pandemię 

Covid, która wpłynęła na proces edukacji. Owe globalne problemy Europy i świata są dla nas, 

Polaków żyjących w realiach XXI wieku, swoistym punktem odniesienia. Przynoszą one 

gorzką, ale jakże wnikliwą refleksję – że nic nie jest dane raz na zawsze. Tym samym 

wymuszają one na nas wszystkich potrzebę głębokiej analizy i oceny. 

 

Wszystkim Pracownikom i Studentom życzę udanego roku akademickiego, satysfakcji z pracy 

i studiów na naszej Uczelni. Wszystkim naszym Partnerom i Przyjaciołom życzę pomyślności 

i satysfakcji ze współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania.  

Drodzy Studenci Pierwszego Roku,  

Witam Państwa serdecznie w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Życzę 

Państwu wykorzystania w pełni czasu spędzonego w WSkiZ. Niech to będzie okres 

niezapomnianej, nie tylko intelektualnej przygody.  

Serdecznie dziękuję za miniony rok i życzę całej społeczności Akademickiej oraz każdemu z 

Państwa z osobna, aby kolejny 26. rok w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania upłynął 

w zdrowiu i szczęściu. 



Powodzenia!  

 

Dear Students,  

Welcome at the University of  Communication and Management! I wish you every success with 

your study at the University. Have a great time in Poland, in Poznań, and at our University! 

Good luck!  

Szanowni Państwo,  

Rok akademicki 2022/2023 uważam za otwarty.  

Quod felix, faustum fortunatumque sit. 

 


