Gaudeamus
igitur,
iuvenes
dum
sumus

Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat Academia,
vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quælibet,
semper sint in ﬂore,
semper sint in ﬂore!

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
mæcenatum caritas,
quæ nos hic protegit,
quæ nos hic protegit.

Vita nostra brevis est,
brevi ﬁnietur.
Vita nostra brevis est,
brevi ﬁnietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur,
nemini parcetur!

Vivant omnes virgines,
faciles, formosæ,
vivant omnes virgines,
faciles, formosæ,
vivant et mulieres,
teneræ, amabiles,
bonæ, laboriosæ,
bonæ, laboriosæ!

Za p ro s z e n i e
I nv i t a t i o n

Program uroczystości / Programme
9.30

11.00

Msza święta

Holy Mass

Kościół pw. Opatrzności Bożej

Church of Divine Providence

w Katowicach, ul. 1 Maja 52

in Katowice, 1 Maja 52

Uroczysta inauguracja roku

Inauguration ceremony of the

akademickiego 2013/2014

academic year 2013/2014

Aula im. dr. Józefa Lisaka, budynek „A”

Dr. Jozef Lisak Auditorium, Building A,

przy ulicy Bogucickiej 3 w Katowicach

Katowice, Bogucicka 3

> Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab.

> Address of His Magniﬁcence the Rector,

Leszka Żabińskiego, prof. zw. UEK

Rektor i Senat
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. Leszek Żabiński, Ph.D.

> Immatrykulacja

> Matriculation

> Odznaczenia i Wyróżnienia

> Decorations and awards

> Wystąpienia Gości

> Addresses of Guests

> Wykład inauguracyjny:

> Inauguration lecture:

Podatki – władza publiczna a ﬁnanse

The Taxes – public authority

przedsiębiorstw wygłosi prof. dr hab.

and corporate ﬁnance delivered

Teresa Famulska, prof. zw. UEK

by Prof. Teresa Famulska, Ph.D.

mają zaszczyt zaprosić na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
która odbędzie się 3 października 2013 roku
Rector and Senate
of the University of Economics in Katowice

13.00

Lunch

Lunch

request the pleasure of your company at the
INAUGURATION OF THE ACADEMIC YEAR 2013/2014
R.S.V.P.
do 01.10.2013
tel. 032 25 77 100, fax 032 25 77 113
rektorat@ue.katowice.pl

R.S.V.P.
before 01.10.2013
phone: +48 32 25 77 100, fax +48 32 25 77 113
rektorat@ue.katowice.pl

Organizatorzy proszą o wcześniejsze
przybycie i założenie togi przed
uformowaniem orszaku.
Garderoby: 400–405, Budynek A,
ul. Bogucicka 3, Katowice

Please arrive early to allow suﬃcient time
for putting on your gown and forming the
procession.
Dressing rooms: 400-405, Building A,
Katowice, Bogucicka 3

on 3rd October 2013

blisko

