Posiedzenie Senatu RP VIII Kadencji
18 grudnia 2013 r.

Uchwała z okazji jubileuszu 650‐lecia UJ

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Dyrektorze Komitetu Obchodów!
To oczywiście wspaniały jubileusz i wspaniały uniwersytet. Uniwersytet Jagielloński,
wcześniej Akademia Krakowska, to matka wszystkich polskich uczelni. Jako
przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także
jako dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego „Cyfronet”, który ogromną
część swojej aktywności adresuje właśnie do pracowników nauki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, oczywiście gorąco popieram tę inicjatywę, tę uchwałę. Zawarty w niej
cytat sprzed sześciuset pięćdziesięciu lat jest i dziś dla nas niezwykle budujący – bije z
niego siła i niezwykła dojrzałość. Już wtedy dostrzegano ogromną rolę nauki w rozwoju
społecznym, gospodarczym, politycznym, po prostu w każdym aspekcie.
Oczywiście świetność uniwersytetu to przede wszystkim ludzie. Dlatego cieszę się, że
przywołano tutaj w pierwszym rzędzie Kazimierza Wielkiego, ale także Pawła
Włodkowica, o którym już kiedyś wspominałem. Warto przypominać, że sześćset lat temu,
w 1414 r., rozpoczął się sobór w Konstancji i właśnie na nim Paweł Włodkowic
przedstawiał niezwykle nowoczesne myśli: ludzie mają prawo decydowania o własnej
przyszłości; władcy zobowiązani są szanować indywidualne przekonania religijne swoich
poddanych, a poddani nie mogą być rugowani ze swoich praw w związku z wyznawaną
wiarą; nawracanie przy użyciu przymusu i siły nie jest ważne; utrzymanie pokoju wymaga
istnienia międzynarodowego trybunału; ani cesarz, ani papież nie mogą przeczyć regułom
prawa naturalnego. To mówił Paweł Włodkowic z Akademii Krakowskiej, ówczesny
rektor Akademii Krakowskiej, trzeba jednak powiedzieć, że jego myśli, jego propozycje
wcale nie były znowu tak entuzjastycznie przyjmowane.
Wymieniony jest w tej uchwale oczywiście Karol Wojtyła, na którego mówimy „Jan Paweł
Wielki”, tak więc jest tu pewna klamra od Kazimierza Wielkiego do Jana Pawła II
Wielkiego. Są w niej też inne bardzo bliskie mi nazwiska – Kopernik, Długosz, Piotr Skarga
i Sobieski. Brakuje tutaj imienia jednej osoby, Królowej Jadwigi, świętej, wielkiej
fundatorki, a jednocześnie osoby niezwykle nowoczesnej, można powiedzieć, patronki
zjednoczonej Europy.
(Senator Janusz Sepioł: Wymieniona jest.)
(Senator Piotr Zientarski: Senatorze, jest wymieniona w druku.)

Nie doczytałem się tego w projekcie, który mam, w druku nr 484.
Życzymy Uniwersytetowi Jagiellońskiemu – ja tego życzę, ale myślę, że życzy tego także
wielu z nas – aby zarówno nowy kampus, jak i nowy czas, nowe dzieje przyniosły chlubę i
niezwykły pożytek całej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, aby nowe, nowoczesne kierunki
rozwijane na uniwersytecie, takie jak life science, synchrotron, nowoczesna chemia
kwantowa, a także sukcesy w astronomii i fizyce, bo szczególnie w tych obszarach
współpraca Cyfronetu z Uniwersytetem Jagiellońskim jest najbardziej intensywna,
przyczyniały się do rozwoju społecznego i gospodarczego, do budowy społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Życzę tego Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu i całej Polsce. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo. (Oklaski)

