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1 czerwca 2018 roku nastąpił historyczny moment w dziejach naszej
Alma Mater - decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezesa Rady
Ministrów dra Jarosława Gowina Uczelnia uzyskała nazwę Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzisiaj chcemy
Świętem Uczelni podkreślić doniosłość i ważność tego wydarzenia.
Rangę dzisiejszego Święta podnosi nadanie tytułu doctora h.c.
wybitnemu naukowcowi, prof. dr hab. Stanisławowi Gajdzie, którego zasługi dla
naszej Uczelni są równie ważne, jak znaczenie dorobku językoznawczego Pana
Profesora dla nauki polskiej. Panie Profesorze, poczytujemy sobie za zaszczyt,
że zechciał Pan Profesor przyjąć godność dr h.c. naszej Uczelni, dziś już
Uniwersytetu.
Szanowni Państwo,
Rozpoczęliśmy Święto Uczelni od Mszy Świętej, celebrowanej przez
Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego dra Wacława Depo, który również
dokonał poświęcenia sztandaru Uniwersytetu. Wasza Ekscelencjo, Księże
Arcybiskupie, bardzo za tę posługę i za wszystkie działania na rzecz społeczności
uniwersyteckiej i zawsze okazywane nam wsparcie dziękuję.

Szanowni Państwo,
rok 2018, tak ważny dla naszej Alma Mater, będzie mógł być dobrze
zapamiętany, ponieważ jest czasem wielu rocznic, przede wszystkim Jubileuszu
100-lecia Polski Niepodległej. Organizowane są uroczystości rocznicowe innych,
bliskich nam i zaprzyjaźnionych z nami uczelni. 50 lecie obchodzi Uniwersytet
Śląski, a od nowego roku akademickiego jubileusz 70-lecia istnienia będzie
obchodzić Politechnika Częstochowska.
Wszystkie te jubileusze i rocznice skłaniają do refleksji i przypominania
historii, jest to bowiem najlepsza okazja, aby spojrzeć wstecz i przywołać
wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do osiągnięcia miejsca zajmowanego
teraz przez nas na mapie uczelni wyższych w Polsce. Także z powodu Święta
Uczelni związanego z osiągnięciem statusu Uniwersytetu czas na przegląd
dziejów jest najodpowiedniejszy. Udaną przyszłość budujemy przecież w
poszanowaniu przeszłości i na silnych fundamentach dobrej tradycji.
Warto przypomnieć, że w przypadku Częstochowy oraz idei uniwersytetu
tradycja wcale nie jest krótka, ponieważ nasze miasto w swoich dziejach
dwukrotnie już było ośrodkiem uniwersyteckim. Przywoływano te historyczne
wydarzenia przy okazji podejmowanych przez różne środowiska starań o
utworzenie uniwersytetu w Częstochowie i myślę, że warto również dzisiaj
krótko je przypomnieć.
W wieku XVII na Jasnej Górze powołano Uniwersytet Pauliński nadający
stopnie akademickie, także doktoraty. W XVIII wieku paulini starali się o
przekształcenie swojego Studium Generalnego w uniwersytet publiczny, który
ostatecznie nie powstał z powodu utraty przez Polskę niepodległości.
Jasnogórski Uniwersytet Pauliński przestał funkcjonować w 1857 roku.
Z kolei w 1944 roku po upadku powstania warszawskiego grupa
pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej
Handlowej i Politechniki Warszawskiej znalazła schronienie w Częstochowie i
stworzyła tutaj największy w Polsce „podziemny uniwersytet” kształcący przez
kilka miesięcy działalności w naszym mieście 700 młodych ludzi.

Dzieje naszej Uczelni, dziś już uczelni uniwersyteckiej, zaczynają się wraz
z powstaniem w 1968 roku Studium Nauczycielskiego, które w trzy lata później
przekształciło się w Wyższą Szkołą Nauczycielską. Od tego czasu do dzisiaj do
rozwoju Uczelni przyczyniły się setki nauczycieli akademickich, wykładowców,
pracowników administracji. W tych latach studiowały i kończyły studia
dziesiątki tysięcy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych,
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, licznych kursów i szkoleń. Dzisiejszą
społeczność akademicką naszej Uczelni tworzy około 5000 studentów,
doktorantów i słuchaczy oraz ponad 600 pracowników naukowodydaktycznych, dydaktycznych i pracowników administracji. I tej społeczności
akademickiej należą się największe podziękowania za pracę na rzecz osiągnięcia
przez naszą Uczelnię statusu Uniwersytetu.
Przypomnę w tym miejscu kilka istotnych dat z dziejów Uczelni wraz z
wymienieniem osób działających na jej rzecz w ciągu prawie pięćdziesięciu
ubiegłych lat, ponieważ wielu zamierzeń i przedsięwzięć nie udałoby się
zrealizować bez udziału osób reprezentujących środowiska polityczne i
samorządowe, organizacje, stowarzyszenia i instytucje. Dzisiaj jest doskonały
moment, aby właśnie osoby reprezentujące otoczenie Uczelni wymienić i
serdecznie im podziękować. W tym wypadku pozwolę sobie na szczegóły,
również finansowe, ponieważ ich skala także potwierdza stopień
zaangażowania wielu osób i środowisk w działalność i rozwój naszej Uczelni.

Wymienionym już przeze mnie Studium Nauczycielskim kierował
Konstanty Zajda, który przyczynił się do przejęcia przez Studium siedziby w
budynku przy obecnej al. Armii Krajowej 13/15. Konstanty Zajda nie pełnił
funkcji rektora, ale społeczność akademicka uhonorowała jego działalność,
decydując o umieszczeniu portretu dyrektora Studium obok galerii rektorów w
sali Senatu.
Wyższa Szkoła Nauczycielska powstała w 1971 roku, na pierwszy rok
studiów zostało przyjętych nieco ponad 200 osób, które podjęły studia na
Wydziałach Pedagogicznym i Matematyczno-Przyrodniczym. Pierwszym
rektorem Uczelni został doc. dr Marian Jakubowski. Trzy lata później Wyższa
Szkoła Nauczycielska otrzymała status Wyższej Szkoły Pedagogicznej z

możliwością prowadzenia czteroletniego magisterskiego cyklu kształcenia.
Uruchomione zostały także studia zaoczne. Uczelnia otrzymała insygnia
akademickie i sztandar. Rozpoczęła się budowa Domu Studenckiego. Swoją
działalność zainicjowało Wydawnictwo Uczelni.
Na lata 1977-1980 przypadła kadencja rektorska prof. dra hab. Janusza
Sztumskiego. Profesor jest dzisiaj z nami, z czego bardzo się cieszę, ponieważ
mogę osobiście podziękować Panu Profesorowi za pracę na rzecz Uczelni!
Nasza Uczelnia w tamtych latach uruchomiła nowe kierunki studiów, w tym w
obszarze sztuk plastycznych i muzycznych oraz z zakresu zarządzania oświatą i
kulturą w ramach studiów dziennych i tzw. "studiów dla pracujących".
Powiększyła się znacznie kadra akademicka. Biblioteka Główna uzyskała nową
siedzibę przy Armii Krajowej 36a. WSP rozwinęła współpracę krajową i
międzynarodową. Studenci zdobyli mistrzostwa Polski wyższych szkół
pedagogicznych w tenisie stołowym. To początek bardzo licznych sukcesów
sportowych, które regularnie przez cały czas działalności Uczelni odnosili i
odnoszą nasi studenci.
W latach 1980-1984 Uczelnią kierował prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna przeszła wówczas zmiany organizacyjne, w wyniku
których powstały nowe jednostki w ramach trzech wydziałów. Uruchomione
zostały kolejne kierunki studiów, nastąpiła również modernizacja bazy
materialnej Uczelni.
Kolejny ważny okres w dziejach Uczelni stanowiły lata 1984-1990, gdy
funkcję rektora pełnił prof. dr hab. Edward Polanowski. Jednostki Uczelni
zyskały wówczas nowe pomieszczenia, unowocześnione zostało zaplecze
dydaktyczne. Od 1990 roku głównym budynkiem Uczelni, siedzibą rektora i
administracji, stał się obiekt przy ul. Waszyngtona 4/8. O jego włączenie w
infrastrukturę Uczelni walczyli również ówcześni studenci. Rozpoczęła się
rozbudowa gmachu przy Armii Krajowej 13/15. Uczelnia uruchomiła filię WSP w
Wieluniu. Podpisywane były kolejne umowy o współpracy z uczelniami
zagranicznymi.
Za czasów kadencji rektorskich prof. dr hab. Józefa Świątka Uczelnia
posiadała strukturę czterowydziałową. Uruchamiane były kolejne, w tym
nienauczycielskie kierunki studiów, nastąpiło oddanie do użytku nowego

budynku przy Armii Krajowej 13/15, wraz z Planetarium, modernizowana była
baza dydaktyczna. Powstał Uniwersytet III Wieku. W 1992 roku WSP i inne
uczelnie częstochowskie rozważały pomysł stworzenia w mieście federacji szkół
wyższych oraz uniwersytetu.
Od 1996 do 2002 funkcję rektora pełnił prof. dr hab. Ryszard Szwed. W
Uczelni studiowało wówczas najwięcej studentów, 17.000, w tym 10.000 na
studiach stacjonarnych. Uczelnia posiadała kilka budynków na własność i
pozyskiwała nowe, skończyła się rozbudowa gmachu przy Armii Krajowej 13/15,
rozpoczęła natomiast budowa magazynu Biblioteki Głównej.
Właśnie w tym okresie, w styczniu 1999 roku powstała Fundacja na rzecz
Utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, założona przez Szymona
Giżyńskiego, byłego wojewodę częstochowskiego, stojącego od 1999 roku na
czele Fundacji jako jej prezes. W skład Fundacji weszli przedstawiciele różnych
środowisk, oprócz rektora WSP oraz rektorów innych częstochowskich uczelni:
Politechniki Częstochowskiej, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania, Akademii Polonijnej, także
ówczesny metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak, byli
wojewodowie częstochowscy Grzegorz Lipowski i Jerzy Guła oraz prezydent
miasta Częstochowy Halina Rozpondek.
Jednym z najważniejszych wydarzeń kadencji prof. Szweda było
przyznanie 29 stycznia 2001 roku Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu WSP
kierowanemu przez prof. dra hab. Tadeusza Srogosza uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W
kilka miesięcy później, w marcu, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
przyznała Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu WSP kierowanemu przez
dra hab. inż. Zygmunta Bąka, uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk
fizycznych w dyscyplinie fizyka.
W lipcu 2001 roku do Sejmu RP trafił projekt przekształcenia Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w Uniwersytet Częstochowski. Niestety,
zabrakło jednego głosu poparcia w sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i
Młodzieży i wniosek przepadł.
W latach 2002-2008 trwała kadencja rektorska prof. dra hab. Janusza
Berdowskiego. Prof. Berdowski dzisiaj nie mógł być obecny, ale w rozmowie ze

mną przypomniał najważniejsze wydarzenia swojej kadencji. 1 października
2004 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie zmieniła nazwę na
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. W kwietniu 2007 roku Centralna
Komisja przyznała Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu kierowanemu przez
prof. dra hab. Andrzeja J. Zakrzewskiego uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Równocześnie Uczelnia borykała się z poważnymi problemami, wynikającymi ze
zmniejszenia się liczby studentów, przede wszystkim zaocznych, co wymusiło
przeprowadzenie poważnych działań oszczędnościowych, zapewniających
dalszą działalność Uczelni. Mimo konieczności restrukturyzacji zakończyła się
rozbudowa Biblioteki Głównej i oddano do użytku magazyn książek, wykupiony
został budynek przy ul. Dąbrowskiego, rozpoczęła się także budowa
Akademickiego Centrum Sportu i uruchomiono Planetarium.
Na lata 2008-2016 przypadły dwie kadencje rektorskie dra hab.
Zygmunta Bąka. Były to lata intensywnych zmian i rozwoju Uczelni. 1
października 2009 roku Wydział Filologiczno-Historyczny uruchomił studia III
stopnia w dyscyplinie historia, pierwsze studia doktoranckie w dziejach Uczelni.
Powstały nowe kierunki studiów, w tym mieszczące się w obszarze nauk
medycznych i nauk o zdrowiu.
22 listopada 2010 roku Uczelnia po raz pierwszy w historii nadała tytuł
doktora honoris causa. Wyróżnienie otrzymał wybitny historyk prof. dr hab.
Henryk Samsonowicz. Kolejnymi doktorami honoris causa Uczelni byli: prof. dr
hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr. dr. h.c. em. Gerhard Fieguth, prof. dr. hab.
Marian Kisiel, prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski. Profesor Strzelczyk i prof.
Zakrzewski są dzisiaj z nami, bardzo za to naszym doktorom h.c. dziękuję!
W grudniu 2011 roku Wydział Filologiczno-Historyczny kierowany przez
prof. dra hab. Dariusza Złotkowskiego otrzymał uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo. A w czerwcu 2013 roku Centralna Komisja ds. Stopni i
Tytułów przyznała Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii
kierowanemu przez dra hab. Janusza Kapuśniaka, uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie
chemia. W dwa lata później, we wrześniu 2015 roku piąte uprawnienia w

dyscyplinie językoznawstwo otrzymał Wydział
kierowany przez dr hab. Agnieszkę Czajkowską.

Filologiczno-Historyczny,

Za kadencji rektorskiej dra hab. Zygmunta Bąka nastąpiła intensywna
rozbudowa infrastruktury Uczelni, przeprowadzone zostały liczne remonty, w
tym Domu Studenckiego Skrzat, nowoczesnego audytorium przy Armii Krajowej
13/15, powstał nowy budynek przy ul. Zbierskiego. Na rzecz rozbudowy
współdziałali z Uczelnią politycy i samorządowcy. Chcę szczególnie podkreślić tę
aktywność, ponieważ bez niej nasz Uniwersytet dzisiaj nie miałby odpowiedniej
bazy i szans właściwego funkcjonowania. Dziękuję szczególnie tym osobom,
których prace na rzecz Uczelni nie miały charakteru incydentalnego, a były
wieloletnimi dowodami wsparcia i wszelkich form pomocy Uczelni.
Dzięki zaangażowaniu Artura Warzochy, który sprawował w latach 20062007 urząd pierwszego wicewojewody śląskiego, rozpoczęła się budowa
Akademickiego Centrum Sportu. Wkład własny w wysokości 9 mln zł Uczelnia
uzyskała
dzięki działaniom ówczesnego posła Szymona Giżyńskiego,
wicewojewody Artura Warzochy i poseł Haliny Rozpondek. 1 mln złoty jako
uzupełnienie wkładu własnego został przekazany na rzecz Uczelni z
Ministerstwa Sportu dzięki staraniom poseł Jadwigi Wiśniewskiej. Dodatkowy 1
mln złotych pozyskali na rzecz Uczelni wicewojewoda Warzocha i poseł
Giżyński, natomiast ówczesny prezydent Miasta Tadeusza Wrona w budżecie
Miasta zapisał na ten cel 1 mln złotych.
Budowa gmachu Wydziału Nauk Społecznych i auli na Armii Krajowej
13/15 odbywała się przy wielkim zaangażowaniu posła Szymona Giżyńskiego,
dzięki któremu inwestycja została umieszczona na liście projektów kluczowych
dla woj. Śląskiego „Budowa WNS w perspektywie powołania Uniwersytetu”.
Uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 1 mln złotych Uczelnia otrzymała
dzięki wsparciu posła Giżyńskiego, wicewojewody Warzochy i poseł Rozpondek.
Dotację 2 mln z budżetu województwa na zakup działki pod budowę WNS
Uczelnia zyskała z kolei na skutek starań Premiera Jerzego Buzka. W
wieloletnim programie inwestycyjnym Miasta 1 mln na sfinansowanie projektu
architektonicznego i wykonawczego WNS umieścił ówczesny prezydent
Tadeusz Wrona. Uzupełnienie wkładu własnego w wysokości 5 mln złotych
Uczelnia zawdzięcza poseł Izabeli Leszczynie. Również Pani Poseł Izabela
Leszczyna spowodowała, że dzięki kwocie 3 mln złotych z budżetu państwa

została wyremontowana aula, w której jesteśmy obecnie „Audytorium
Maximum".
Uczelnia otrzymała także dofinansowania do inwestycji, działań
edukacyjnych oraz działań promocyjnych z Urzędu Miasta. Za czasów
prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka były to dofinansowania studiów
podyplomowych współorganizowanych z innymi instytucjami edukacyjnymi,
wsparcie dla studiów dualnych prowadzonych przez Uczelnię z partnerami
zagranicznymi, a także dofinansowanie infrastruktury dydaktycznej i
działalności promocyjnej w wysokości 150 tysięcy rocznie, w ostatnich dwóch
latach 100 tysięcy rocznie.
Trzeba też podkreślić, że wiele inwestycji Uczelnia finansowała i finansuje
sama, przykładem jest samodzielnie przygotowana za kwotę ponad 700.000
złotych pracownia pielęgniarstwa. W tym roku na rozwój infrastruktury
kierunków medycznych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 mln
złotych dzięki staraniom parlamentarzystów, przede wszystkim posła Szymona
Giżyńskiego, senatora Artura Warzochy i senatora Ryszarda Majera.
Wydarzeniem, które realnie, ale i symbolicznie wskazuje na
zaangażowanie różnych środowisk na rzecz Uczelni, było utworzenie 12 grudnia
2015 z inicjatywy Posła RP Szymona Giżyńskiego Parlamentarnego Zespołu ds.
utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, w skład którego weszło 11 posłów
i 2 senatorów: Szymon Giżyński jako przewodniczący, czterech
wiceprzewodniczących: Lidia Burzyńska,
Krzysztof Maciejewski, Halina
Rozpondek, Artur Warzocha, ponadto posłowie i senatorowie Andrzej Gawron,
Konrad Głębocki, Tomasz Jaskóła, Izabela Leszczyna, Ryszard Majer, Beata
Mateusiak-Pielucha , Anna Milczanowska i Piotr Polak. W działania na rzecz
osiągnięcia statusu Uniwersytetu angażowali się również inni posłowie i
senatorowie kilku wcześniejszych kadencji, wśród nich m.in. Danuta Polak i
Andrzej Szewiński, a także - co chcę szczególnie podkreślić - wspomniani już
euro posłowie, Premier Jerzy Buzek oraz poseł Jadwiga Wiśniewska, działający
dla naszej społeczności akademickiej w wielu obszarach, nierzadko w sposób
fundamentalny decydujących o naszej przyszłości.
Od roku akademickiego 2016/2017 jedną z istotnych decyzji Uczelni było
przejęcie części aktywów i bazy dydaktycznej, a także wzbogacenie zasobów

bibliotecznych Uczelni przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Turystyki kierowaną
przez obecnego dziś z nami prof. Wiesława Gworysa.
29 stycznia 2018 roku decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał
uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie
sztuki piękne, które otworzyły drogę do podjęcia działań zmierzających do
zmiany nazwy Uczelni. Zostały one bardzo szybko zrealizowane, m.in. dzięki
zaangażowaniu parlamentarzystów Posła Szymona Giżyńskiego i Senatora
Artura Warzochy, którzy - jak widać po wcześniej krótko przedstawionej historii
- działali na rzecz Uczelni w każdym czasie jej funkcjonowania, w trudnych i
dobrych chwilach, zawsze w nas jako społeczność akademicką wierząc i
konsekwentnie wspierając nasze starania. Za to szczególnie dziękuję!
Historyczny moment w dziejach Uczelni nastąpił 7 maja 2018 roku –
Wicepremier Rządu RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław
Gowin podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy Uczelni. Minister oficjalnie
poinformował o tym w czasie wizyty w naszej Uczelni 16 maja. 1 czerwca 2018
roku Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieniła nazwę na
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
Szanowni Państwo,
w krótkim czasie jednego wystąpienia i jednego Święta nie sposób
wyliczyć wszystkich zasług osób działających na rzecz naszej Alma Mater. Chcę
zatem jeszcze w jeden sposób podkreślić naszą wdzięczność i w tym miejscu
wszystkim będącym dzisiaj z nami osobom zaangażowanym w tworzenie
Uniwersytetu podziękować kwiatami, które wręczą Państwu nasi studenci.
Szanowni Państwo,
wieloletnia praca doprowadziła naszą Alma Mater do statusu
uniwersytetu. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie jest dzisiaj wieloobszarową i wieloprofilową jednostką, silnym w
regionie ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, kształcącym około 5000
studentów, doktorantów i słuchaczy, z nowoczesną infrastrukturą, z coraz
silniejszą nauką i badaniami, odnoszącym liczne sukcesy w konkursach
krajowych i zagranicznych, z dydaktyką rozwijającą się we wszystkich obszarach

nauki i sztuki, także w dziedzinach nauk medycznych i prawnych, prowadzącą
intensywną współpracę z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, otwartą
na otoczenie społeczno-gospodarcze, aktywnie uczestniczącą w działaniach
miasta i regionu.
Jesteśmy też ośrodkiem pragnącym podkreślić swoją specyfikę, wyróżnić
szczególne, wypracowane przez nas autorskie rozwiązania i pomysły, np. w
dydaktyce - od wielu lat prowadzone podwójne dyplomowanie czy system
dualny we współpracy z uczelniami zagranicznymi, model kształcenia
doktorskiego cotutelle, systemowo wprowadzony tutoring, rozbudowane
kształcenie lingwistyczne dla każdego studenta, stałe poszerzanie nowatorskiej
oferty dydaktycznej oraz form kształcenia ustawicznego. Także w działalności
naukowej i badawczej coraz wyraźniej zaznaczamy swoje miejsce w nauce
polskiej, realizując innowacyjne projekty, indywidualnie albo we współpracy z
innymi uczelniami i instytucjami polskimi i zagranicznymi. Świadczy o tym m.in.
liczba i ranga wygranych projektów w konkursach krajowych i
międzynarodowych, których jesteśmy inicjatorami i liderami.
Status i pozycję Uczelni potwierdza także dzisiejsze Święto, w czasie
którego odbędzie się wręczenie medali i odznaczeń państwowych oraz
uroczysta promocja znacznej grupy doktorów habilitowanych i doktorów,
najmłodszych przedstawicieli nauki polskiej, którzy dzięki pracy, zaangażowaniu
i determinacji osiągnęli wytyczony kilka lat temu cel, czego serdecznie
gratuluję. Przed Państwem kolejne zadania i wyzwania, i wiem, że realizując je
będziecie Państwo godnie reprezentować nasz Uniwersytet. Wzorem dla
Państwa we wszystkich obszarach aktywności niechaj będzie Prof. Stanisław
Gajda, dr h. c. naszego Uniwersytetu, którego dokonania naukowe,
nieprzeciętna wiedza, dorobek badawczy i dydaktyczny były i są inspiracją dla
wielu przedstawicieli świata akademickiego.

Szanowni Państwo,
wszystkie działania, które podejmujemy i cele, które sobie wyznaczamy,
będziemy realizować z pełną świadomością znaczenia osiągnięcia przez
Uczelnię statusu Uniwersytetu. Statusu, który jest nobilitacją dla społeczności
akademickiej, a równocześnie poważnym zobowiązaniem, wynikającym z samej

idei uniwersyteckości, która według klasyka tej idei Karla Jaspersa, polega na
wywodzącej się ze słowa universitas wspólnocie akademickiej i wspólnocie
nauki. Chciałoby się dodać - także wspólnocie celów i dążeń Uczelni i
środowiska, na rzecz którego Uniwersytet działa. Łącząc, a nie dzieląc.
Uniwersytet to szkoła wyższa opierająca swoją działalność na tradycji i
równocześnie nowoczesna, otwarta i odpowiedzialna, w tym poczuciu
odpowiedzialności realizująca misję wobec społeczeństwa i pielęgnująca
wartości stanowiące o istocie uniwersyteckości, takie jak poszukiwanie prawdy,
której niezbywalną podstawą jest wolność, ta zaś z kolei zawsze była i jest
warunkowana wiedzą. Poczucie odpowiedzialności za osiągnięcie statusu
Uniwersytetu spoczywa na nas wszystkich, pracownikach, studentach,
doktorantach i absolwentach, ponieważ wszyscy tworzymy Uniwersytet i
wszyscy jesteśmy Uniwersytetem.
W tę świadomość tworzenia Uniwersytetu, budowania etosu
uniwersyteckiego i działania w poczuciu odpowiedzialności za bycie
Uniwersytetem pięknie wpisuje się osoba i działalność Jana Długosza, który
patronował Akademii, teraz jest Patronem Uniwersytetu. To Jan Długosz jest
autorem słów, które powinny być mottem dla nas wszystkich: "Każdy jest tyle
dłużen swojej Ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach".
I nasz Uniwersytet z taką właśnie ideą i misją będzie kontynuował swoją
działalność, budując na silnych fundamentach pięćdziesięcioletniej tradycji
akademickiej i równocześnie w poczuciu wspólnoty i w poszukiwaniu prawdy
tworząc przyszłość społeczeństwa, dla którego istnieje i na rzecz którego w
codziennej, odpowiedzialnej pracy funkcjonuje.
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