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Szanowni Państwo, 

z wielką radością witam Państwa na gali wręczenia nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 

Radość dzisiejszego wieczoru łączę z ogromną satysfakcją, gdyż jest to już nasze piąte spotkanie. 

Kiedy w 2015 r. Uniwersytet Łódzki ustanawiał tę nagrodę, mieliśmy nadzieję, że po kilku latach 

konkurs stanie się ważnym elementem polskiego życia akademickiego, a być może nawet inspiracją 

do podejmowania zadań naukowych o nieprzeciętnej skali. Dość dziś powiedzieć, że doświadczenie 

pięciu edycji upoważnia nas do pokornej satysfakcji. Nie potwierdziły się głosy sprzed 5 lat o kryzysie 

polskiej humanistyki. Przeciwnie, prace, które wpłynęły na nasz konkurs ukazały otwartość i orygi-

nalność humanistyki polskiej, brak kompleksów w podejmowaniu wyzwań i tematów ważkich dla 

naszego społeczeństwa, a także trudnych okresów czy wydarzeń w naszej historii. 

Dotychczas najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce zgłosiły do nagrody 281 dzieł. Wybraliśmy 

spośród nich 25 prac, które uznaliśmy za wybitne wśród znakomitych. Spośród tych zaś cztery 

otrzymały, a jedna dziś otrzyma, główną nagrodę. Chcę podkreślić, a czynię to przy okazji kolej-

nej edycji, że dokonanie wyboru jest zadaniem niezwykle trudnym przede wszystkim dlatego, 

że wszystkie nominowane dzieła reprezentują niezwykle wysoki poziom i są dowodem wysiłku 

badawczego, wielkiej erudycji i świetnego warsztatu ich autorów. Wszystkie one charakteryzo-

wały się głębią refleksji nad człowiekiem w jego historii, w jego relacjach z otoczeniem, w jego 

społecznych uwarunkowaniach, a nawet osobistych uwikłaniach. Ta refleksja nad człowiekiem, 

z całą paletą doświadczeń i trudności, które wypełniają naszą codzienność i chwile nadzwyczaj-

ne, jest istotnym, ważnym wkładem nie tylko w rozwój nauki, ale i naszego życia społecznego.  
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Aktualność i społeczną wartość nagradzanych i nominowanych prac chciałbym szczególnie podkre-

ślić. Napawają one bowiem przekonaniem i nadzieją, że nauka, w tym szczególnie zaś humanisty-

ka, odgrywa i odgrywać będzie znaczącą rolę w formowaniu naszych społecznych postaw i obywa-

telskiej odpowiedzialności za losy dzisiejszego i przyszłych pokoleń. Trudne prace kapituły są więc 

okraszone i swoiście nagrodzone satysfakcją, jaką czerpiemy z lektury wielkich dzieł humanistycz-

nych, które powstają w Polsce. 

Proszę pozwolić mi raz jeszcze podziękować wszystkim Państwu członkom kapituły za ich wysiłek. 

Szanowni Państwo, drodzy Goście, 

dzisiejsza gala jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowego etapu prac. Otwiera nas ona na 

kolejne lata, w których będziemy z równym – mam nadzieję – sukcesem przyznawać nagrodę. 

Dzisiejsza, przypada w przededniu obchodów 75-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Ze względu na 

zmianę zasad funkcjonowania szkolnictwa wyższego musieliśmy podjąć działania dostosowujące 

nas do nowych ram prawnych. Staraliśmy się zachować jak najwięcej z naszej tradycji, naszego 

dorobku, z akademickich zwyczajów, które przecież nas ukształtowały i którym musimy być wierni. 

Prawda i wolność – dwie wartości, które stanowią motto naszej działalności, każą nam krytycznie 

odnosić się do zmieniających się warunków, w jakich przychodzi nam prowadzić badania i kształ-

cić młode pokolenia. Nie chcemy lekceważyć wyzwań, staramy się je jednak rozpoznawać i podej-

mować z rozsądkiem i spokojem, jakie winny charakteryzować uniwersytet. A przede wszystkim 

bronić naszej autonomii, rozumianej nie jako przyzwolenie na odejście od sprawdzonych przez lata 

trwania uniwersytetów wydziałów czy katedr, ale jej istoty – samorządności wspólnoty akade-

mickiej pracowników, doktorantów i studentów, wolności nauczania, wolności badań naukowych 

oraz swobody głoszenia poglądów czy publikacji osiągnięć. Jestem przekonany, że idąc tą drogą, 

dojdziemy do miejsca, które odpowiada naszym akademickim ambicjom.
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Spotkanie dzisiejsze  gromadzi grono naszych przyjaciół, przyjaciół polskiej humanistyki i przyja-

ciół naszej Uczelni. Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w ten niedzielny listopadowy 

wieczór zaszczycili nas swoją obecnością, a zwłaszcza tym z Państwa, którzy są tutaj już po raz piąty.

Bardzo dziękuję rektorom polskich uczelni, dziekanom wydziałów humanistycznych, dyrektorom 

instytutów badawczych i wydawnictw, wszystkim którzy zgłosili do naszego konkursu książki. 

Gratuluję serdecznie autorom nominowanych prac i gorąco życzę Państwu kolejnych sukcesów 

w pracy naukowej i promocji osiągnięć polskiej humanistyki.   

Szanowni Państwo, 

chcę dziś specjalne słowa podziękowania skierować do przedstawicieli życia gospodarczego, 

którzy pomogli nam zorganizować tę uroczystość. Dziękuję Panom Andrzejowi, Jackowi i Toma-

szowi Furmanom i firmie Aflofarm, która jest w tym roku naszym partnerem strategicznym. Mam 

nadzieję, że Państwa istotny udział w konkursie będzie także dla Was źródłem satysfakcji. Dziękuję 

sponsorowi głównemu, Panu Jerzemu Czubakowi i firmie Amcor, która wspiera nas od początku. 

Dziękuję za Pana osobiste zaangażowanie i wytrwałość w promowaniu naszego przedsięwzięcia. 

Serdecznie dziękuję Panu Konradowi Pokutyckiemu i firmie BSH, która wsparła nas w tym roku 

jako partner techniczny. Państwa zaangażowanie jest dowodem na żywą współpracę nauki i bizne-

su. Owoce tej współpracy są ze wszech miar szlachetne. 

Dziękuję bardzo.


