Jestem zaszczycony, iż ponownie jest mi dane uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku
akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. To swoiste święto Uczelni, kiedy jej progi
przekraczają po wakacyjnej przerwie studenci, przypomina nam co roku o roli jaką odgrywa
Uniwersytet w spotkaniu twórców nauki z tymi, którzy pragną jej poznania. To dzień poznania ucznia
z mistrzem i warsztatem jego pracy.
Szczególnym warsztatem, gdzie ślubuje się wierność prawdzie. Poszukujecie jej Państwo w swojej
codziennej pracy badawczej aby przekazać ją swym studentom, kształtując ich młode, otwarte
umysły i serca.
Z prawdy jest nadzieja – jak pisał Cyprian Norwid. I rzeczywiście w najtrudniejszych dla naszego
Narodu chwilach zawsze dawała nadzieję, również dziś kiedy jesteśmy uczestnikami oczekiwanych
przemian, a z drugiej strony nękani niepokojem o przyszłość.
Cieszą mnie zatem wszystkie Państwa sukcesy: osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne
Uniwersytetu, a także zrealizowane inwestycje: oddawane dziś Collegium Humanisticum i Centrum
Optyki Kwantowej czy trwające realizacje rozbudowy Kliniki nr 1 w Bydgoszczy, Centrum Sportowego
na Bielanach, Interdyscyplinarnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i rozbudowy
Odnowy. Należy też wspomnieć, iż już niedługo Uniwersytecki kampus wzbogaci się także
realizowane przez Kurię Biskupią przy ul. Sienkiewicza Centrum Dialogu – wyposażone w bogate
zbiory biblioteczne. Gratuluję tych imponujących realizacji, wyrażając jednocześnie osobistą
satysfakcję, iż większość z nich odbywa się w oparciu o wcześniejsze decyzje finansowe Zarządu
Województwa.
Nie sposób podczas dzisiejszej uroczystości nie wspomnieć innego naszego tegorocznego spotkania –
na Placu Świętego Piotra podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Wraz z innymi delegacjami z całego
świata uczestniczyliśmy w wydarzeniu, które przywróciło wspomnienia tak bliskie również
społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: spotkania Jana Pawła II w tej Auli ze światem nauki w
1999 roku i późniejsze w Watykanie i nadanie Jego Świątobliwości doktoratu honoris causa. Te dwa
zdarzenia to niewątpliwie wielkie wyróżnienie i zaszczyt dla Uniwersytetu, które wieńczą jego
wyjątkowość i wciąż determinują misję na mapie nauki i szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce.
Wiemy wszyscy, że były one w dużej mierze zasługą naszego Biskupa Andrzeja. Dlatego gratulując ks.
Biskupowi Ordynariuszowi wyróżnienia Convallaria Copernicana – chcę pogratulować jednocześnie
Senatowi tej decyzji, z którą z całym sercem się utożsamiam.
Jeszcze raz wszystkim profesorom jak studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z którymi niegdyś
dzieliłem ich dolę i niedolę życzę wszelkiej – dalszej pomyślności.
Vivat Academia! Vivat Profesores!
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