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Szanowni Nominowani, Szanowna Kapituło, 
Droga Społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, 
Drodzy Goście zgromadzeni w Pałacu Alfreda Biedermanna w Łodzi, 
Drodzy Sympatycy Naszej Uczelni, 

 
spotykamy się dziś w  cieniu brutalnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 
Widzimy z jednej strony agresję, terror i propagandę, z drugiej – heroizm, patriotyzm 
i  człowieczeństwo. Obserwujemy, jak ujął to Prezydent Ukrainy Wołodymyr 
Zełenski, walkę ciemności ze światłem, śmierci z życiem. Jesteśmy świadkami aktów 
solidarności i bezinteresownej pomocy. Polska, Polacy niosą pomoc z serca i z duszy. 
Jako rektor UŁ z serca i z duszy dziękuję całej społeczności naszej Uczelni za wszystko 
co robi dla obywateli Ukrainy, dla ukraińskich studentów, dla ukraińskich naukowców. 
Widzimy także konsekwencje działania ludzi, którzy odrzucili wartości, prawdę 
i prawa człowieka. Zakwestionowali humanizm.  
 
Profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof i pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
powiedział, że „Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić”. 
Głęboko wierzę, że w  tej wojnie zwyciężą prawda i  wolność. Mam także nadzieję, 
że lekcja płynąca z tych wydarzeń trafi do ludzkości i pokaże, jak fundamentalne dla 
naszej cywilizacji są humanistyczne wartości. Spotykamy się dziś w gronie wybitnych 
humanistów, którym bliskie są rozważania o  człowieku i  którzy poświęcają swoją 
karierę, by poznawać, opisywać i przybliżać szerokiej publiczności ludzką naturę. Nie 
ustawajcie w swojej pracy. W każdych czasach, a przede wszystkim w tych trudnych, 
wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego 
pacyfizmu a prawdziwego humanizmu. 
 
Wręczenie nagrody w Konkursie imienia Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 
Profesora Tadeusza Kotarbińskiego odbywa się już po raz siódmy. W bieżącej edycji 
ocenie podlegało 70 książek. Serdecznie dziękuję członkom Kapituły Nagrody za 
wspólną pracę i godziny burzliwych obrad. Możliwość konstruktywnej dyskusji była 
dla nas wszystkich cennym doświadczeniem. 
 



Przemówienie Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, 
prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, przewodniczącej Kapituły Nagrody, 
podczas uroczystości wręczenia nagrody (VII edycja) Strona 2 z 2

Od początku istnienia konkursu niemal 130 polskich jednostek badawczych zgłosiło 
do oceny 430 prac. W  finałach wszystkich edycji znalazło się 30 książek. Rosnąca 
popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła promować i przedstawić szerokiej 
publiczności, czego efektem jest blisko 1000 wzmianek w  mediach o  konkursie. 
Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. 
Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło 
reprezentują doskonałość naukową i warsztatową.  
 
Również w życiu codziennym humanistyka powinna być nie tylko sferą naukową, ale 
zarazem określoną postawą etyczną.  
 
Dziękuję sponsorom nagrody: firmie Amcor – sponsorowi strategicznemu, który 
wspiera nas od początku ustanowienia konkursu, zwłaszcza Panu Jerzemu Czubakowi, 
prezydentowi Grupy Amcor Tobacco Packaging i  absolwentowi VIP naszej uczelni, 
a  także obecnemu dziś z  nami Panu Cezaremu Wojciechowskimu, Dyrektorowi 
Generalnemu Amcor Specialty Cartons Polska. Dziękuję partnerowi głównemu - firmie 
BSH i wspierającemu – firmie Pelion. Państwa udział w realizacji konkursu na najlepszą 
książkę humanistyczną w Polsce to piękny przykład współpracy biznesu i nauki. 
 
Na koniec zwracam się do instytucji naukowych i badawczych z całego kraju. Zachęcam 
do nadsyłania prac do ósmej edycji konkursu o nagrodę imienia Pierwszego Rektora 
Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Z  pewnością wśród 
wydanych przez Was książek jest ta, o której za rok będzie głośno.  
 
Teraz pozostaje mi już tylko pogratulować nominowanym w  tegorocznej edycji. 
Gratuluję Państwu wybitnych dzieł. Dzięki takim autorom jak Państwo polska 
humanistyka ma się dobrze i zabiera wartościowy głos w dyskusji o człowieczeństwie, 
którego zawsze tak bardzo potrzebujemy. 
 
 
 
  
 


