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„Człowiek zacny czyni wszystko dobrze”. 

 

Wiadomość o tak niespodziewanej śmierci Doc. Ludka Mikulca  połączyła nas  

z wszystkimi, którzy z wielkim żalem wspominają Jego osobowość, która przez 

lata dawała świadectwo najlepszych cech akademickiej posługi. Dostrzegał 

znaczenie budowania światowej, w tym szczególnie europejskiej, przestrzeni 

edukacyjnej w oparciu o uniwersalne wartości i związaną z nimi tradycją 

uniwersytecką. To podejście bardzo nas zbliżyło i nieprzerwanie od 1996 roku 

promowało wiele doniosłych projektów. Łączyła nas nie tylko owocna 

współpraca, ale także serdeczna przyjaźń. Jeszcze w końcu lipca tego roku 

umawialiśmy się na spotkanie w sprawie koncepcji transgranicznych projektów 

międzynarodowych ze znaczącym udziałem kluczowych przedsiębiorstw. 

Postrzegając witalność  Profesora nie przypuszczałem, że nie będzie nam dane 

to spotkanie. 

Prof. Ludek Mikulec współpracował z naszą Uczelnia od 22 lat. Jako bliski 

współpracownik Dziekana i późniejszego Rektora Uniwersytetu Technicznego w 

Brnie -  Prof. K. Raisa organizował z ramienia Uniwersytetu wymianę studentów 

w ramach porozumień międzynarodowych. Wraz z Rektorem K. Raisem 

promował nasz udział w sieci uczelni partnerskich Uniwersytetu Technicznego 

w Brnie, który zajmuje wysokie miejsce w rankingach uczelni europejskich 

Przykładem mogą być studia, które realizowaliśmy wspólnie z Uniwersytetem  

w Nottingham. Ułatwiał i patronował stażom naukowym naszych pracowników. 

Szczególne zasługi wiążą się z Jego udziałem dydaktycznym i organizacyjnym  

w Międzynarodowych Studiach Menadżersko Finansowych, prowadzonych 

przez Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy. Są to unikalne studia 

podyplomowe, prowadzone na najwyższym poziomie przez pracowników obu 



Uniwersytetów. Studia te staraniem Prof. Ludka Mikulca i kierującej Studiami  

M. Szczęsny maja status studiów pre-MBE, pozwalających na kontynuację 

dalszego kształcenia w ramach licencjonowanych, oryginalnych (uznawanych  

na całym świecie) studiów MBE, prowadzonych przez Uniwersytet 

Franciszkański w Chicago. 

W osobie Profesora tracimy wielkiego ambasadora naszej Uczelni w środowisku 

akademickim Czech. Człowieka niezwykłego, wielkiego erudytę, Profesora, 

który całym swoim życiem dawał świadectwo wierności wartościom 

akademickim. Obok licznych odznaczeń był wyróżniony także  polskim 

Medalem Edukacji Narodowej.  

Swoją pracę zawsze traktował jako misję. Będzie nam bardzo brakowało jego 

niezwykłej przyjaźni, ujmującej skromności i serdeczności. Jestem przekonany, 

że pozostanie wśród nas w innym wymiarze obecności. Zachowamy  

we wdzięcznej pamięci całe dobro, które czynił w swojej  doczesnej wędrówce 

przez życie. 
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