
Podziękowania

Profesor Bogdan Gregor – wybitny naukowiec, wspaniały dydaktyk, wycho-
wawca wielu pokoleń młodzieży, sprawiedliwy sędzia, człowiek wielkiego serca, 
wyrozumiały przełożony.

Pogoda ducha, życzliwość do ludzi, uśmiech na twarzy – taki jest Pan  
Profesor. 

Szanuje każdego człowieka bez względu na jego pozycję i status społeczny. 
Pomimo iż tak wiele osiągnął w swoim życiu pozostał skromnym, wyrozumia-
łym, po prostu dobrym człowiekiem, naszym Profesorem. 

Szanuje studentów, jest dla nich nie tylko nauczycielem, ale także wycho-
wawcą i partnerem. Uczciwy, rzetelny, bezstronny w swoich sądach – jako dy-
daktyk i naukowiec.

Otwarty na innowacyjne pomysły, używający merytorycznych argumentów 
w swoich działaniach. Potrafi docenić i szanować odmienne poglądy.

Wiele jeszcze wspaniałych cech można wymienić opisując sylwetkę Profeso-
ra, jednak ani słowa, ani oficjalny dorobek Pana Profesora nie oddają w pełni Jego 
osobowości. Za nimi kryje się Osoba wielka duchem, sercem i czynem.

Znaczące są zasługi Pana Profesora nie tylko dla nauki i dydaktyki, ale także 
dla rozwoju organizacji, kultury organizacyjnej i stosunków międzyludzkich. Jest 
wzorem służby akademickiej. Panie Profesorze jesteśmy wdzięczni za pełnienie 
różnych funkcji, za możliwość współpracy, za wyznaczanie kierunków rozwoju 
Wydziału i Uniwersytetu.

Miałam ogromną przyjemność poznać Pana Profesora pełniącego funkcję 
dziekana, jako człowieka odpowiedzialnego za losy społeczności Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wielka kultura, opanowanie, umiejętność 
rozwiązywania problemów – z namysłem i rozwagą.

Propozycja pełnienia funkcji prodziekana w kolegium kierowanym przez 
Profesora była dla mnie zaszczytem, wyzwaniem, ale także – jak się okaza-
ło – ogromną przyjemnością. Pan Profesor to osoba, której można zaufać, ale 
jednocześnie od której można otrzymać zaufanie. Jako dziekan potrafił nie tyl-
ko wyznaczyć zadania, ale także wspierać w ich realizacji. Zapewniał poczucie 
bezpieczeństwa, potrafił wysłuchać argumentów, świecił przykładem – swoją 
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pracowitością, zaangażowaniem, otwartym umysłem i umiejętnościami anali-
tycznymi. 

Panie Profesorze, cieszymy się, że jesteś z nami, że możemy razem z Tobą 
uczestniczyć w tak wspaniałym jubileuszu. Życzymy dużo zdrowia, siły i woli 
walki z przeciwnościami losu. 

Drogi Panie Profesorze zostań z nami, bo tutaj jest Twoje miejsce, które 
kształtowałeś przez długie lata. Zawsze będziemy o tym pamiętać. Dziękujemy.

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
prof. dr hab. Ewa Walińska


