
Szanowni Państwo Dziekani, Dostojna Profesuro, Szanowni Goście, Drodzy Studenci!  

 

Niezmiernie ucieszyła mnie wiadomość, że społeczności Wydziałów: Filologicznego i 

Historycznego wspólnie postanowiły świętować rozpoczęcie nowego roku akademickiego. 

Wszystkich nas łączy wspólnota uniwersytecka, a Wasze Wydziały mają wspólne korzenie w 

dawnym Wydziale Humanistycznym. I choć dobrze stało się, że stanowicie dwie odrębne, 

znakomite jednostki to wspólnota dziedziny nauki skłania ku temu, by właśnie w ten 

szczególny dzień, jakim jest inauguracja, świętować wspólnie. Wspólnie – a zatem jako 

wspólnota, rozumiana pewnie wielowarstwowo, jednak wspólnota akademicka to przede 

wszystkim wspólnota pokoleń, wspólnota różnorodności i komplementarności, wzajemnego 

wspierania się, jedności.   

 

Tej szczególnej jedności nasza społeczność miała okazję doświadczyć całkiem niedawno – w 

trudnym okresie pandemii i natychmiast niemal po niej wybuchu wojny w Ukrainie. Studenci 

i pracownicy włączyli się w akcje pomocy na niespotykaną dotąd skalę. Zbiórki darów, 

stypendia dla naukowców z Ukrainy, wsparcie dla studentów i przekazanie dwóch domów 

studenckich w Sopocie na rzecz uchodźców to część tego co działo się w naszej uczelni. W tej 

Sali zorganizowaliśmy także wspólnie z NAWA konferencję „Solidarni z Ukrainą”, która była 

pierwszym, tak kompleksowym wydarzeniem na temat przyszłości szkolnictwa wyższego na 

Ukrainie po wybuchu wojny i roli jaką ma odegrać Polska w tym zakresie.    

 

Dziękuję Państwu raz jeszcze za tę niezwykłą mobilizację. W ramach tych działań szczególnie 

chciałbym podziękować pani Dziekan prof. Urszuli Patockiej-Sigłowy oraz panu Dziekanowi 

prof. Arkadiuszowi Janickiemu za nieustanne wsparcie wszystkich aktywności 

podejmowanych w uczelni, zwłaszcza za sprawną organizację kursów języka polskiego dla 

uchodźców czy organizację arcyciekawych wykładów otwartych o historii Ukrainy.  

 

Szanowni Państwo, 

bardzo cieszę się także, że dziś powierzymy Katedrę imienia Marii Janion Pani Profesor Agacie 

Bielik-Robson. Zapowiadam to wydarzenie niezwykle podekscytowany, bo to pierwsza a 

zatem historyczna nominacja na tę Katedrę, na zgodny wniosek obu wydziałów 



humanistycznych w naszej Alma Mater. Już teraz z całego serca gratuluję Pani Profesor objęcia 

tego zaszczytnego akademickiego miejsca na najbliższy rok akademicki. 

 

Droga społeczności gdańskich humanistów!  

Zakończył się właśnie proces ewaluacji naszej działalności naukowej w ostatnich 5 latach. W 

przypadku nauk humanistycznych, poza jednym wyjątkiem, utrzymaliśmy uprawnienia 

akademickie. Znakomicie przy tym wypadły nauki o sztuce, po raz pierwszy ewaluowane 

uzyskując od razu kategorię A. Podejmujemy wysiłki, aby nadal wspierać nauki 

humanistyczne, głównie poprzez kolejne konkursy Programu Rozwoju Humanistyki Gdańskiej. 

W jego drugiej edycji finansowanie otrzymało kolejnych siedem projektów naukowych na 

blisko milion złotych. Jesteśmy też w przededniu wdrożenia odrębnej ścieżki dofinansowania 

publikacji humanistycznych, co ma spowodować jeszcze bardziej sprawiedliwe reguły 

programu publikacyjnego pomiędzy dziedzinami nauki.   

 

Pniemy się w najważniejszych krajowych i ogólnoświatowych rankingach – zarówno w 

Perspektywach, jak i w Times Higher Education. Również kierunki, które Państwo prowadzicie 

na Wydziałach odnotowują w tych zestawieniach sukcesy i walnie przyczyniają się do poprawy 

naszych notowań. Zarówno historia, jak i kulturoznawstwo znalazły się wśród liderów 

Rankingu Kierunków Studiów Perspektyw 2022. Gratuluję Państwu! 

 

To był też pracowity rok dla studentów i doktorantów obu wydziałów. Wróciliśmy bowiem do 

zajęć w tradycyjnej formie, powoli ruszają konferencje. Wiem, że angażujecie się Państwo 

także w wiele obszarów związanych z kulturą – to niezwykle ważna misja naszej humanistyki, 

aby być obecnym w dyskursie felietonistycznym, pisarskim, filmowym, muzycznym i 

artystycznym. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, które dzieją się dzięki Państwa 

zaangażowaniu w tym zakresie. Dziś chcę Państwu za to po prostu serdecznie podziękować.  

 

Drodzy studenci pierwszego roku,  

podjęcie studiów w tym miejscu to z pewnością ogromne wyzwanie, dlatego chciałbym Wam 

szczególnie pogratulować wyboru, że to właśnie tu zamierzacie rozwijać się i doskonalić w 

obranym kierunku. Mam nadzieję że po moim krótkim wystąpieniu dostrzegli Państwo, że 

wkraczają do elitarnego grona. A to zobowiązuje. Naszą ambicją jest, aby opuszczając za kilka 



lat mury Uniwersytetu stanowili Państwo najcenniejszy kapitał nie tylko naszego regionu, ale 

i całego kraju. Nie zapomnijcie także o swojej uczelni w przyszłości, tym bardziej iż od dziś 

Uniwersytet Gdański staje się Waszą Alma Mater,  

 

Kończąc swe wystąpienie chciałbym złożyć wszystkim pracownikom i studentom szczere i 

serdeczne życzenia dalszych spektakularnych sukcesów badawczych oraz owocnej pracy 

dydaktycznej, ale nade wszystko szczęścia, samego dobra i wszelkiej pomyślności – Quod 

bonum felix faustum, fortunatumque sit!  

 

 


