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Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo Profesorowie,  

Doktoranci i Pracownicy Uczelni, Drodzy Studenci 

 

w dniu uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2021/2022 chciałbym przekazać Państwu 

moje serdeczne życzenia oraz pogratulować dotychczasowych osiągnięć. Witam absolwentów, 

zamykających ważny w ich życiu etap intelektualnej przygody, ale, mam nadzieję, nie zrywających 

więzi ze wspólnotą uczelni, a także nowych studentów, rozpoczynających podróż ku prawdzie, 

lepszemu rozumieniu świata, społeczeństwa i siebie samych. 

 

Przed społecznością akademicką staje dziś trudne wyzwanie. Jedną z kluczowych ról współczesnego 

uniwersytetu jest próba określenia sensu w strumieniu bieżących wydarzeń, nadania im ram oraz 

stworzenia modeli poznawczych, które pozwolą społeczeństwu lepiej funkcjonować. A ubiegły rok, 

naznaczony przez pandemię COVID-19, przyniósł szczególnie wiele zmian, problemów i zupełnie 

niespodziewanych zjawisk.  

 

Zmuszeni przez okoliczności do izolacji, na nowo odkrywamy wartość wspólnoty, bezpośredniego 

spotkania w twórczej atmosferze sali wykładowej, dyskusji, która pozwala zrozumieć odmienne punkty 

widzenia. Poznajemy wartość nowych technologii, które umożliwiły kontynuację zajęć i badań, ale też 

dostrzegamy wyraźniej ich ograniczenia. Wszyscy mamy więc nadzieję, że w tym roku będziemy 

wprawdzie korzystać z nowych umiejętności, ale w roli uzupełnienia, a nie alternatywy dla 

niezastąpionego chyba niczym spotkania twarzą w twarz w relacji Mistrz – Uczeń, studentów  

z wykładowcami, współpracownikami i kolegami. 

 

Twórcza atmosfera uniwersytetu pozwala także zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi. Pracujemy 

nad doskonaleniem metod walki z chorobą, poznaniem mechanizmów, dzięki którym wirusowi udaje 

się przełamać odporność ludzkiego organizmu. Budujemy podwaliny Przemysłu 4.0, który w oparciu  

o nowoczesne technologie pozwoli nam kontynuować niezwykły, trzydziestoletni okres wzrostu 

gospodarczego.  Szukamy takiego modelu społecznego, który umożliwi całej polskiej wspólnocie 

czerpać korzyści z rozwoju, nie tworząc podziału na zwycięzców i przegranych transformacji. 

Zastanawiamy się, jak tę wspólnotę pielęgnować w dobie mediów społecznościowych, algorytmów 

polaryzujących debatę publiczną oraz dynamicznych zmian stylu życia, utrudniających komunikację 

pomiędzy pokoleniami.  

 

Społeczność SWPS, Uniwersytetu humanistycznego, czeka z pewnością niezwykle interesujący rok. 

Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia uczelni jestem przekonany, że przyniesie on wiele sukcesów,  

a Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie wspierało dążenie uczelni do doskonałości naukowej  

i dydaktycznej. Życzę Państwu odwagi i wyobraźni przy określaniu nowych celów, wytrwałości  

w dążeniu do ich realizacji, oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. 

 

Gaudeamus Igitur! 

 

 

 

Warszawa, dnia 05.10.2021 r. 
 

Wojciech Murdzek 

Sekretarz Stanu 


