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Magnificencjo Panie Rektorze, 

Wysoki Senacie! 

Dostojni Goście! 

Wielce Szacowny Panie Profesorze – od dziś  doktorze honoris causa UMK! 

Drodzy Studenci! 

Inauguracja roku akademickiego na UMK to zawsze okazja do niezwykłych spotkań. Tak 

jest i dzisiaj. Panie Rektorze, niech mi zatem będzie wolno wpierw zwrócić się do pana 

profesora Normana Davisa - który dziś dołącza do znakomitego grona societas doctores 

honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - z gratulacjami. Panie 

Profesorze, w imieniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pragnę Panu 

pogratulować tego wyróżnienia, ale też podziękować - podziękować za Pańskie wielkie 

dzieło przybliżające światu historię naszego państwa, również Pomorza i Kujaw, 

 i jego dążeń do wolności. Pana dzieła nie tylko nas nobilitują, ale także uczą. A jest to 

lekcja najtrudniejsza - bo o nas samych. Jest Pan, Panie Profesorze, niezwykłym kustoszem 

polskiej pamięci i rzecznikiem Narodu Polskiego, którego głos wykracza daleko poza 

uniwersyteckie mury.  

Akademia – również ta, którą jest tak szczególnie mi bliski Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika - jest przestrzenią, która uczy nas dialogu, szacunku do drugiego człowieka  

i otwartości na jego opinie. We współczesnym świecie uniwersytet stał się jednym  

z najważniejszych strażników pamięci, a przez to i kultury narodu.  

 



Magnificencjo Panie Rektorze, dziękuję, że nasza uczelnia podąża niełatwą drogą, o której 

wspominał inny doktor honoris causa toruńskiego uniwersytetu, dzisiaj patron naszego 

województwa, papież Polak: „Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem 

człowieczeństwa. (…) Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg 

dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne.” 

Możemy z nadzieją patrzeć w przyszłość dopiero wówczas, gdy świadomi jesteśmy naszej 

przeszłości. Dlatego winniśmy z dumą – ale i pokorą – pielęgnować naszą tożsamość, a 

także wspólnotę narodową. Wielka jest w tym rola akademii. Niech zatem dzisiejsza 

inauguracja będzie swego rodzaju hołdem złożonym nauce, badaczom i nauczycielom, 

którzy wnoszą podstawowy wkład - dziś jakże niedostrzegany przez wielu - w tworzenie 

fundamentów naszego państwa. 

 

Szanowni Państwo! 

Chcę w tym miejscu podziękować za naszą codzienną, wieloletnią już współpracę z 

historykami UMK, pracownikami Wydziału Nauk Historycznych i nie tylko, którzy 

włączyli się w działania na rzecz upowszechniania i upamiętniania ważnych dla naszego 

regionu dat i wydarzeń. Dzięki ich pracy powstały dziesiątki monografii opisujących dzieje 

naszych ziem, przybliżających w przystępny sposób naszą historię, a jednocześnie 

budujących spójną tożsamość mieszkańców naszego województwa. Efektem ich pracy są 

także setki uhonorowanych działaczy opozycyjnych i odsłonięty w Toruniu  

w zeszłym roku pomnik ofiar zbrodni pomorskiej. 

 

Uniwersytety są orędownikami naszej tożsamości. Ich absolwenci powinni wyruszać w 

świat wyposażeni, oprócz wiedzy, w wartości mające moc uchronienia nas przed 

tragicznym losem, którego doświadczyły minione pokolenia. Potrzeba dziś naszej 

Ojczyźnie Państwa otwartych umysłów i serc do odkrywania prawdy. Jest ona bowiem 

jedynym fundamentem, na którym wspólnie będziemy mogli budować naszą przyszłość.  

 

W imieniu samorządu województwa składam całej akademickiej społeczności serdecznie 

życzenia, aby nowy rok akademicki spełnił Państwa nadzieje i marzenia. Studentom - 



by na uczelni, prócz zdobywania wiedzy, odnaleźli inspirujących przewodników  

i wartościowych przyjaciół. Kadrze akademickiej - niegasnącego entuzjazmu na każdym 

etapie zawodowej drogi, tak niezbędnego do dalszego rozwoju oraz podejmowania 

stojących przed Państwem wyzwań.  

 

Vivat Academia, vivant Professores! 

A do Was, drodzy studenci: radujcie się i bawcie, bo młodość szybko przemija! 
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