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Witam Państwa serdecznie na Gali wieńczącej czwartą edycję Nagrody im. Pierwszego 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Czujemy się zaszczyceni 

Państwa tak liczną obecnością na naszym święcie, święcie polskiej humanistyki. Gromadzi nas 

radość z dokonań polskich humanistów.  

Ranga konkursu o nagrodę im. Profesora Kotarbińskiego wzrasta, jest bardzo cenionym 

w środowisku polskich humanistów i badaczy z zakresu nauk społecznych, a zgłaszane prace, 

w tym te które wpłynęły na nasz konkurs w 2018 r., są dowodem bardzo dobrej kondycji 

polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość i oryginalność. Ich wyniki zasługują na refleksję, 

nie tylko w gronie wąskich specjalistów, ale i na szerszy dyskurs społeczny.  

Nominowane w tym roku prace, które za chwile Państwu przedstawimy, to znakomite 

dzieła naukowe. Oprócz walorów formalnych, metodologicznych, przekonujących o wybitnym 

warsztacie badawczym i erudycji autorów, są silnie związane ze współczesnymi problemami 

życia publicznego, dotykają spraw dla społeczeństwa szczególnie aktualnych. Nominując te 

właśnie prace, Kapituła chciała wyróżnić spośród prac znakomitych i bardzo dobrych, jakie 

brały udział w konkursie, dzieła – jej zdaniem – najlepsze. Chciała też - jak i w latach 

poprzednich - nawiązać do myśli i twórczości patrona nagrody, który widział w humanistyce 

forum refleksji o sprawach ważkich dla życia nie tylko każdego z nas, ale i całego 

społeczeństwa.  

Myślę, że w ten sposób możemy oddać należny szacunek wszystkim polskim 

humanistom, którzy w ostatnim stuleciu nie poprzestali wyłącznie na pracy w zaciszy 

gabinetów, ale swym zaangażowaniem obywatelskim i udziałem w ważnych publicznych 

debatach przyczyniali się i przyczyniają nadal do budowania naszego państwa, budowania jego 

obywatelskich i społecznych struktur oraz do wzrostu znaczenia polskiej nauki w życiu 

społecznym. Którzy wielokrotnie udowadniali, że im więcej w życiu publicznym pogłębionej i 

popartej poważnymi badaniami refleksji, tym jego kształt jest lepszy, sprawiedliwszy i 

piękniejszy. Im więcej w publicznym dyskursie miejsca dla poważnej debaty o człowieku i jego 

losach, o jego wzlotach i upadkach, o pięknie i trudach ludzkiej egzystencji, tym większa 

wrażliwość i wyrozumiałość dla różnych ludzkich postaw, a nawet dla ludzkich słabości. 

Jesteśmy przekonani, że współcześni polscy uczeni idą tym śladem swych znakomitych 

poprzedników, angażując swoją poznawczą pasję w badania, analizy i próby rozwiązywania 

problemów, z którymi każdy z nas i cała nasza wspólnota spotyka się na co dzień. Prace 

zgłoszone na tegoroczny konkurs, a zwłaszcza prace nominowane do nagrody, są tego 

dowodem.  
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Bardzo dziękuję rektorom polskich uczelni, dziekanom wydziałów humanistycznych i 

nauk społecznych, dyrektorom instytutów i wydawnictw, wszystkim, którzy w tym roku zgłosili 

do naszego konkursu 71 prac. Cieszmy się, że nasza nagroda spotyka się z życzliwym 

przyjęciem środowiska akademickiego. Cieszymy się, że zyskuje coraz szersze uznanie.  

Jesteśmy też ogromnie wdzięczni przedstawicielom życia gospodarczego, że 

zdecydowali się wesprzeć nasz konkurs i naszą dzisiejszą uroczystość. Już trzeci raz sponsorem 

naszego konkursu jest Pan Jerzy Czubak i firma Amcor. W tym roku do tego szlachetnego grona 

dołączyli także: Pan Wojciech Pawłowski i Fundacja VRP, Pan Jacek Szwajcowski i firma Pelion 

oraz Pan Krzysztof Czarnecki i Spółka Basecamp. Panów hojność i firm, które reprezentujecie, 

traktujemy także jako dobry znak współpracy pomiędzy światem biznesu i światem akademii. 

Jestem przekonany, że razem możemy jeszcze wiele zrobić dla rozwoju polskiej nauki, dla 

powodzenia naszej humanistyki.  

Dziękuję bardzo.  

 


