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'M.aenificencjo, 
'rtf,ysofj Senacie, 
Szanowni <Państwo, 

'J(jak,ów, 14 październik.a 2022 r. 

otwarcie nowego rok,u ak,aaemick,iego to wyjątf(gwe święto. 'To czas, k,ieay społeczność 
uczefni, z naazieją towarzyszącą pfunom na naacfiotfzące miesiące, uroczyście przystępuje 
ao pracy. 'To początek, nowego rozdziału w życiu świeżo upieczonycfi stuaentów, 
afe i f(gfejnego rozdziału liistorii cafej ak,aaemick,iej wspó{noty. 'W tym szczególnym aniu, 
wszystfjm ze6ranym, a tak,że całej uczelnianej spofecznoś~ pragnę przek,azać wyrazy 
szacunk,u i uznania oraz zapewnić o mojej pamięci. 

'W nowym rok,u ak,atfemicfjm, wraz z otwierającymi się właśnie projek,tami 
i przedsięwzięciami, przea uczelniami, icli uryk,fatfowcami i studentami otwierają się nowe 
perspek,tywy. <Działalność rozpoczyna też nowa instytucja - _ftk,atfemia 'l(J)perniR,g,ńsk,a. 

(}3ędzie ona reafzzować program o6ejmujący m.in. finansowanie 6adań nauR.gurycfi, 
przyznawanie stypenaww f(gpernik,ańsk,icfi, grantów 'M.if(gfa.ja 'l(opernik,a i naeróa 
k,operniR,g,ńsk,icli, a takje wspieranie nowej uczefni pu6ficznej - Szf(gEy qfównej 9,1.i{(gfaja 
'l(ppernik,a. 'Wierzę, że działalność _ftk,atfemii ok,aże się realnym wsparciem prac 
prowadżonycfi przez polsk,icfi naukf,wców na uczefniacli w ~aju i za granicą, a przeae 
wszystfjm przyczyni się efo zwię~zenia f(gnk,urencyjności i rozpoznawafności polsk,iej 
naufj na świecie. <]wwnież w tym rok,u 'M.inisterstwo <Eauk,acji i ¾aufj urucliamia, 
ułatwiający integrację polsk,iej fiumanistyfj z liumanistyk,ą światową, ,,¾aroefoury <Program 
<Rs,zwoju Jfumanistyfj". <Działalność rozpocznie takje program ,,Stwfenck,ie f(gfa 
nauf(gwe tworzą innowacje", k,tóry wspomoże stuaentów w realizacji innowacyjnycfi 
proje~ów oraz usprawni meclianizm transferu rozWŻ4Zań teclinicznycfi icfi autorstwa 
efo sfery gospocfarczej. 

Szanowni <Państwo, 

wspófnota ak,atfemick,a ma & wsp6{noty naroefowej znaczenie szczególne. ,ft6sofwenci 
uczelni uryższycfi co rok,u powię~zają grono specjafistów, z czasem zysk,ując pozycje 
ek,spertów i fuferów w różnycli o6szaracli naszego życia. <By jeefnak, 6yfo to możli.we, 

ie/i tafenty, zapal i energia spotk,ać się muszą z wietfzą i cforo6k,iem tycfi, R,Jórzy w surycli 



tfzietfzinacli osiągnęB mistrzostwo. JaRJJŚĆ i ciągłość tej pracy, jej efek,ty 6utfują przyszłość 
naszej Ojczyzny. ©Catego całej wspólnocie Vniwersytetu (J'ed'agogicznego w 'l(raRJ)wie życzę, 
6y rozpoczynający się rok, ak,atfemickj 2022/2023 pozwofzł (J'aństwu, wreszcie 6ez żatfnycli 
utrudnień, sk,upić się na wyzwaniacli merytorycznycli i zreaCizować nawet naj6artfziej 
am6itne pCany. :Mam natfzieję, że naacliotfzące miesiące przyniosą 'Wam raaość ze wspólnej 
pracy oraz satysjak,fję z osiągniętycli rezultatów. 

Z wyrazami szacunk,u 

:Mateusz :Morawieckj 

Vczestnicy inaUIJUracfi ~k,u .ft{aaemic{iego 2022/2023 na Vniwersytecie <Petfaeogicznym 
w'l(ra~ 
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