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Magnificencjo Panie Rektorze!
Wysoki Senacie!
Społeczności akademicka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika!
Szanowni goście!
Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą inaugurację roku akademickiego - wyjątkową, kiedy po
przeszło rocznej przerwie w mury uczelni wracają studenci. Serdecznie pozdrawiam wszystkich,
a szczególnie studentów pierwszego roku, dziś immatrykulowanych. Wcześniej jedyną
okolicznością, która spowodowała zawieszenie zajęć stacjonarnych było wprowadzenie stanu
wojennego. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli wracać do obostrzeń, ograniczających
normalne funkcjonowanie Uniwersytetu, a społeczność akademicka szczepiąc się w 100% da
tym samym przykład odpowiedzialności całemu naszemu społeczeństwu. Wszak to właśnie
świat nauki dał ludzkości nadzieję na zatrzymanie pandemii Covid-19, dziś jednak należy
przekonywać, abyśmy zechcieli jako społeczeństwo z tej szansy skorzystać.
Odkrycie szczepionek w laboratoriach biochemicznych potwierdziło raz jeszcze, jak ważne jest
zaangażowanie nas wszystkich w rozwój nauki i umiejętne z niej korzystanie. Należy podkreślić,
że nauka ma charakter uniwersalny i globalny. Każdy ośrodek badawczy poprzez
upowszechnianie wyników swoich badań uczestniczy w pomnażaniu potencjału rozwojowego
nauki i przyśpieszaniu rozwoju cywilizacyjnego świata. Dlatego życzę UMK, jako uczelni
badawczej, realizacji wielu dobrych projektów oraz rosnącego udziału i znaczenia w nauce
światowej. Szczególnie, że wyzwań nam nie ubywa, a przybywa. Również takich, jak katastrofy
klimatyczne, których źródłem są wcześniejsze błędy i zaniechania człowieka. Ta aktywność jest
wciąż potrzebna w obszarach badawczych, ale i edukacyjnych, kiedy przychodzi na nowo uczyć
kolejne pokolenia praw natury, podstawowych praw człowieka czy kreacji kulturalnej.
Dla każdego regionu uniwersytet jest ośrodkiem najsilniej oddziaływującym na jego rozwój.
Otwiera jego globalne perspektywy, dostarcza innowacji dla gospodarki i światłych
mieszkańców, którzy stanowią o jakości i poziomie życia społecznego oraz gospodarczego.
Podobnie jest i w naszym województwie. Nie tylko UMK, ale wszystkie uczelnie i ośrodki
badawcze, wnoszą wielki wkład w nasz rozwój i za to, jako marszałek województwa, pragnę dziś
serdecznie podziękować.

Szanowni Państwo!
Składając wyrazy uznania dla wszystkich dziś nagrodzonych, chciałbym szczególnie
pogratulować tego wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest doktorat honoris causa. Gratuluję
uczelni, że do swojego honorowego grona włączyła panią premier Hannę Suchocką. Osobę,
która jako profesor prawa, poświęciła życie najpierw kształtowaniu nowego ładu w pierwszych
latach transformacji ustrojowej naszego kraju, pełniąc funkcję premiera rządu, a potem
niezwykle ważnej misji, jaką było objęcie placówki dyplomatycznej w Watykanie. Żyjemy w
czasach, kiedy powoli zapominamy, w jak skrajnie trudnym położeniu gospodarczym i
politycznym znajdował się nasz kraj na początku lat dziewięćdziesiątych. Ile było do zrobienia,
odbudowania, ile koniecznych zmian, nadziei i niespełnionych oczekiwań. Jak kruchą wydawała
się nasza demokracja, praworządność i jak wielki był obszar do wdrożenia w zakresie nowego
prawa - od podstaw konstytucyjnych poprzez wprowadzanie zasad obowiązujących w
gospodarce rynkowej, samorządach, a właściwe w każdej dziedzinie funkcjonowania naszego
państwa, włącznie z jego obronnością i polityką zagraniczną.
Przejście z systemu totalitarnego do demokratycznego, wymagało nie tylko zgody narodowej,
której źródłem dla Polski i Europy była Solidarność, ale również światłych, odważnych liderów,
przywódców. Pani premier Suchocka była jedną z nich. Do dziś wyznaczająca standardy
uprawiania polityki na najwyższym poziomie, dla której dobro wspólne – jakim jest wolna Polska
- stanowiło wartość najwyższą. Pani premier potrafiła wykorzystać daną jej szansę, aby uczynić
„coś dobrego” dla swojej Ojczyzny – dla nas wszystkich. Wykorzystała wszystkie możliwości,
również wielką miłość do ojczystego kraju Jana Pawła II. Nie tylko prawo konkordatowe, ale
także oparcie się na wielkim autorytecie Ojca Świętego dało Polakom przekonanie słuszności z
obranej, niełatwej drogi ku wolności i obecności we wspólnocie europejskiej. Dziś, kiedy jest
tyle wątpliwych interpretacji tych wskazań i bezpodstawnych odwołań do nauczania św. Jana
Pawła II, wydaje się że ich ponowne zrozumienie, staje się jednym z najpilniejszych wyzwań.
Dlatego dziękuję za działające na Uniwersytecie Laboratorium Myśli Społecznej Jana Pawła II.
Jestem przekonany, że dzisiejszy doktorat honoris causa, nadany na uczelni, której patronem
jest Mikołaj Kopernik, i wręczony uroczyście w Auli Uniwersytetu, gdzie przed laty Jan Paweł II
zwrócił się do przedstawicieli świata polskiej nauki z przesłaniem „fides et ratio”, a obecnie
kiedy decyzją jego następcy Franciszka stał się patronem naszego województwa, przyczyni się
do odnowy wiary w mądrość i jedność naszego narodu, w którym zwycięża prawda, dobro i
solidarność.
Raz jeszcze gratulując Pani Premier tej najwyższej godności akademickiej, nadanej
w dniu inauguracji roku akademickiego, pragnę wszystkim tu obecnym, całej społeczności
akademickiej, życzyć radości z odkrywania i poznawania prawdy, kształtowania nowych
światłych pokoleń dla Polski i krajów pochodzenia studentów zagranicznych. Życzę spełnienia
wszystkich zamiarów i marzeń, wszak te ostatnie wyznaczają cele, których osiągnięcie daje
w życiu największą satysfakcję i szczęście. Szczególnie ciepło zwracam się do studentów
pierwszego roku, którzy wciąż, pomimo upływu tylu już lat, przywołujecie najmilsze chwile

mojego życia, kiedy trochę niepewnie, ale z wielką ciekawością przekraczałem jak Wy progi
naszej wspólnej Alma Mater. Mogę dziś Wam poradzić - czerpcie z tych chwil pełnymi garściami,
zawiązujcie przyjaźnie, odkrywajcie świat dla siebie, a żyjcie dla innych.
Vivat Academia! Vivant Professores!
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