
 

 

Szanowni Państwo, 

 kiedy 17 września 2019 r. podpisywałem, w imieniu JM Rektora naszego 

Uniwersytetu, Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni czyniłem to 

z głębokim przekonaniem pomimo tego, że wcześniej inicjatywę tę oceniałem 

z pewną rezerwą. Zawsze uważałem, i nadal uważam, każdą uczelnię akademicką 

za instytucję pełniącą jedną z najważniejszych misji na rzecz społeczeństwa i nie 

wydawało mi się konieczne, by stan ten wymagał uroczystych deklaracji. Po 

głębszym namyśle uznałem jednak, że takie właśnie „uroczyste”, potraktowanie 

naszej działalności jest właściwe i potrzebne. Wynika to z trzech przesłanek. 

Pierwsza ma związek z funkcjonowaniem naszej wspólnoty. Społeczność 

uniwersytecka inicjuje i realizuje liczne działania na rzecz potrzebujących oraz akcje 

o istotnym, pozytywnym znaczeniu społecznym, które nie są jednak wystarczająco 

nagłaśniane i promowane. Ustanowienie platformy, która może ten stan poprawić 

wydaje się bardzo korzystne. Być może propagowanie „dobrych praktyk” 

i prezentacja naszego potencjału w relacji do zakresu potrzeb ułatwi każdemu z nas 

włączanie się do działania. Drugą przesłanką sprawiającą, iż uważam głoszenie tezy 

o „Społecznej Odpowiedzialności Uczelni” za ważne, jest konieczność tworzenia 

mechanizmów zapewniających ochronę praw i wolności człowieka oraz potrzeba 

skutecznego reagowanie na zagrożenia pojawiające sie w tym zakresie. Otwarte 

przedstawianie pojawiających się problemów i ich analiza oraz dyskusja 

i sugerowanie optymalnych rozwiązań jest jedynym racjonalnym podejściem. Trzecią 

ważną przesłanką jest wizerunek Uniwersytetu. Musimy wzmacniać i poprawiać 

postrzeganie znaczenia i roli społecznej naszej Uczelni. Nie ma oczywiście potrzeby 

przypominać w tym miejscu naszego fundamentalnego zadania – kształcenia kadr. 

Warto natomiast uświadomić sobie, że Uniwersytetowi należy przywrócić rolę 

i znaczenie cywilizacyjne – rolę instytucji będącej punktem odniesienia w dzisiejszym 

świecie pełnym dziwacznych interpretacji informacji napływających potężnym 

strumieniem dzięki rozwojowi technologii. Wszystkie te przedstawione powyżej 

powody, dla których eksponowania i propagowania „Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni” jest tak ważne, są komplementarne i ściśle ze sobą powiązane. 

 Nie mam wątpliwości, że społeczna odpowiedzialność uczelni jest faktem; 

uważam jednak, że jej przejawy nie zawsze są spektakularne, powszechnie znane 

i widoczne. Ujawniajmy zatem i propagujmy to czym, z natury rzeczy, się zajmujemy. 

Przecież wszyscy uznajemy za bardzo ważne dla naszej tożsamości dziedzictwo 

naszego patrona Augusta Cieszkowskiego i ideę pracy organicznej.  



 Życzę zatem Pani dr hab. Magdalenie Kozera-Kowalskiej, powołanej przez 

Jego Magnificencję na Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni aby jej działalność była owocna i przyniosła jej wiele satysfakcji. Wszystkim 

członkom naszej wspólnoty życzę by towarzyszyło im poczucie misji oraz by ze 

świadomości, że ich praca wiele znaczy dla dobra wspólnego wynosili wiele radości.  

 

Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami  
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