Data publikacji: 30.10.2013 r.

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 30 października 2013 r.

Druk nr 484

_____________________________________________________________________________________

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały
upoważniamy senatora Janusza Sepioła.

(-) Barbara Borys-Damięcka
(-) Leszek Czarnobaj
(-) Stanisław Gorczyca
(-) Jan Maria Jackowski
(-) Maciej Klima
(-) Andrzej Matusiewicz
(-) Zbigniew Meres

(-) Andrzej Owczarek
(-) Jadwiga Rotnicka
(-) Jan Rulewski
(-) Janusz Sepioł
(-) Michał Seweryński
(-) Piotr Zientarski

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
ustanawiająca rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Przeto My Kazimierz z Bożej łaski król Polski […] postanowiliśmy w mieście naszym
Krakowie wyznaczyć, obrać, ustanowić i urządzić miejsce, na którym by Studium
Powszechne w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło [...]. Niechże tam będzie nauk
przemożnych perła, aby wydała męże dojrzałości rady znakomite, ozdobą cnót świetne
i w różnych umiejętnościach wyuczone; niechaj otworzy się orzeźwiające źródło nauk,
a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący”.
Te słowa z aktu fundacyjnego Akademii Krakowskiej wydanego 12 maja 1364 roku na
trwałe zapisały się w dziejach naszego narodu i państwa. Wyrażały misję króla, który jako
jedyny przeszedł do historii z przydomkiem Wielki, a który miał ambicję zostawić
Rzeczpospolitą nie tylko murowaną ale przede wszystkim oświeconą.
Przez stulecia uniwersytet był kuźnią elit, wielkim patronem i prawdziwą „Alma Mater”
dla całego polskiego szkolnictwa, zwłaszcza, gdy dzięki reformom Komisji Edukacji
Narodowej stał się Szkołą Główną Koronną. To z wydziałów Uniwersytetu rozwinął się cały
szereg innych uczelni, z których kilka osiągnęło status uniwersytetu, a dzięki uczonym UJ
możliwy stał się rozwój wielu polskich ośrodków naukowych.
W murach Uniwersytetu wzrosła bezcenna dla polskiej i europejskiej kultury Biblioteka
Jagiellońska, a obok niej kolejne skarby zgromadziły liczne uniwersyteckie muzea z Muzeum
Uniwersytetu na czele.
Przez audytoria krakowskiej wszechnicy przewinęły się postacie kluczowe dla historii
polskiej nauki i kultury. Dość wymienić nazwiska Pawła Włodkowica, Mikołaja Kopernika,
Jana Długosza, Marcina Kromera, Jana Dantyszka, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Jana
Kochanowskiego, Piotra Skargi, Stanisława Hozjusza, Jana Sobieskiego, Hugona Kołłątaja,
Karola Olszewskiego i Zygmunt Wróblewskiego, Stanisława Estreichera, Stanisława
Wyspiańskiego, Karola Wojtyły czy Wisławy Szymborskiej.
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Losy uniwersytetu i państwa były zawsze splecione – na dobre i na złe. Tragicznym
znakiem tego związku było aresztowanie i wywiezienie do niemieckich obozów
koncentracyjnych krakowskich profesorów podczas II wojny światowej.
Dziś Uniwersytet pulsuje pracą około 50 tysięcy studentów, ponad 540 profesorów,
730 doktorów habilitowanych,

2600

wykładowców

i realizując

ambitny program

inwestycyjny przeżywa kolejny okres rozwoju. Stara się coraz skuteczniej wypełnić zalecenie
króla z aktu założycielskiego: „Do tego miasta Krakowa niechaj zjeżdżają się swobodnie
wszyscy mieszkańcy, nie tylko Królestwa naszego i krajów przyległych ale i inni z różnych
części świata, którzy pragną nabyć tę przesławną perłę wiedzy”.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej doceniając niezwykłe znaczenie i symboliczną wagę
rocznicy 650-lecia utworzenia Uniwersytetu w Krakowie pragnie wyrazić wielką
wdzięczność i uznanie wszystkim, którzy przenoszą przez wieki dzieło zapoczątkowane przez
Kazimierza Wielkiego.
Aby godnie uczcić tę rocznicę Senat RP ogłasza rok 2014 rokiem Wielkiego Jubileuszu
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc aby ten rok stał się świętem całej nauki
polskiej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski“.
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