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Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie 

,,Nauka i wiedza wzmacniają wrodzoną siłę" 
Horacy 

Magnificencjo Rektorze, 
Wysoki Senacie, 

pragnę przekazać szczere wyrazy wdzięczności za zaproszenia do udziału w uroczystym posiedzeniu 
Senatu z okazji Święta Uczelni. Poczytuję tó za zaszczyt i formę szczególnego wyróżnienie. Tym bardziej 
z przykrością pragnę poinformować, że z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania zawodowe nie będę mogła 

towarzyszyć Państwu w tym tak doniosłym i ważnym dla społeczności akademickiej wydarzeniu. 

Święto uznawanej w świecie nauki i szkolnictwa wyższego, jak również jednej z najbardziej 
popularnych wśród młodzieży Uczelni publicznych - jest doskonałą okazją do podsumowania bogatego 
dorobku naukowo-badawczego zgromadzonego z niezwykłą starannością na przestrzeni dokładnie 

siedemdziesięciu sześciu lat istnienia. Właśnie 11 maja 1946 roku utworzona została Państwowa Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna, której tradycje kontynuowane są z ogromnym sukcesem na obecnym Uniwersytecie 
Pedagogicznym. Święto tak prestiżowej Uczelni jest to jednocześnie odpowiedni moment na głęboką 
refleksję, inspirację i niezwykłą motywację do działa11ia, jak i czas formułowania nowych celów, czas 
dyskusji nad kolejnymi wyzwaniami i określaniem ważnych dla przyszłości planami. To właśnie szkoły 
wyższe i nauka wskazują właściwy kierunek, w którym zmierzamy. 

Wszechstronna wiedza, niekwestionowane umiejętności i doświadczenie kadry naukowej - znane 
są i wysoko cenione zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Cieszy fakt, że według rankingu 
prowadzonego przez miesięcznik 11 Perspektywy", Uczelnia zajmuje konsekwentnie pierwsze miejsce wśród 
uczelni pedagogicznych w Polsce. 

Wielce Szanowni Państwo, 

Stanisław Staszic wypowiedział przed laty jakże mądre, trafne i ponadczasowe słowa: "Talent jest 
jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu, dopiero pilna nauka i praca go obrobi i wartość mu wielką 
nada". Krakowska Uczelnia Pedagogiczna jest od lat kuźnią myśli pedagogicznej, kuźnią prawdziwych 
talentów, umożliwiając kolejnym pokoleniom młodzieży studentów zgłębianie szerokiej wiedzy 
i kształtowanie wspaniałych umiejętności, które są jak najbardziej potrzebne i przydatne w późniejszym 
dorosłym życiu . 

Pozostaję w przekonaniu, że dotychczasowe osiągnięcia kierowanej przez Jego Magnificencję 

Uczelni, jej istotny wkład w rozwój nauki i udział w krzewieniu edukacji mogą przynosić satysfakcję, 
ale także pozwalają oczekiwać dalszych sukcesów . . Inspirowanie młodych ludzi i poszerzanie ich 
horyzontów myślowych to piękna, a jednocześnie jakże odpowiedzialna misja. Wielu absolwentów 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, doskonale przygotowanych w różnych dziedzinach życia 

zajmuje dzisiaj odpowiedzialne stanowiska w instytucjach publicznych. 



Chcę w tym mze7scu podkreślić, że przykładam znaczącą wagę do podpisanej umowy 
o naszej dwustronnej współpracy, w której deklarujemy realizację wspólnych, znaczących dla obu stron 
projektów, w tym z zakresu ubezpieczeń społecznych . Jestem przeświadczona, że w tym ważnym dziele 
mogę nadal liczyć na przychylność i wsparcie Jego Magnificencji. Widzimy bowiem konieczność edukacji 
naszego społeczeństwa w tej niezwykle istotnej dla każdego człowieka dziedzinie. 

Na zakończenie pragnę z całej mocy przekazać na ręce Jego Magnificencji najlepsze życzenia 
i wyrazy szacunku dla całej uczelnianej społeczności. Nauczycielom akademickim życzę dalszej twórczej 
i pięknej pracy z młodzieżą, wielu dokonań w pracy naukowej i dydaktycznej oraz kolejnych sukcesów 
dla dobra nauki polskiej. Niech ten ogromny wysiłek spowoduje jak najlepsze przygotowanie studentów 
do pracy zawodowej, odpowiadające współczesnym potrzebom naszego kraju i zapewniające wiele 
prawdziwej satysfakcji. Licznej braci studenckiej życzę zaś sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, jak 
również głęboko przemyślanych i trafnych wyborów życiowych . 

Wyrażam również nadzieję na dalsze twórcze wzajemne kontakhJ i współpracę w dotychczasowej 
atmosferze pełnego zrozumienia, szacunku i życzliwości . 

Życząc Państwu pięknych niezapomnianych wrażeń z dzisiejszej uroczystości, 
pozostaję z wyrazami życzliwości i należnego szacunku 

Gertruda Uścińska 


