
Wystąpienie z okazji nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu 
w Gdańsku imienia Prezydenta Pawła Adamowicza 
 
Szanowni Goście, Dyrekcjo, Rado Rodziców, Nauczyciele,  

Drodzy Uczniowie ! 
 
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące przy Uniwersytecie Gdańskim to szkoła 
wyjątkowa. Została powołana przez naszą Uczelnię, aby uczniowie mogli korzystać 
zarówno z nowoczesnej infrastruktury, jak i potencjału uniwersyteckiej kadry. To 
szkoła, która jest częścią wspólnoty, wspólnoty akademickiej. 
 
O szeroko rozumianej wspólnocie zawsze mówił śp. Pan Paweł Adamowicz Prezydent 
Miasta Gdańska. Jego ostatnia książka nosi tytuł „Gdańsk jako wspólnota”. W niej 
przedstawił opowieść o wielopłaszczyznowej wspólnocie, również w edukacji.  
 
Prezydent widział szkołę jako miejsce, gdzie praktykuje się nowatorskie metody 
nauczania, gdzie uczeń jest w ciągłym działaniu i  przysposabia się, by nie tylko 

nadążać za współczesnością, ale aby ją kreować. Jako światły gospodarz miasta 
wyrażał przekonanie, że nakłady na edukację to nie obciążenie, ale długofalowa 
inwestycja. 
 
W swojej książce pisał: „Nauka z definicji zakłada ciągły rozwój. Każde odkrycie jest z 
założenia czasowe i niecałkowite. Raz uzyskane wyniki badań dają podstawę do 
dalszych poszukiwań, dociekań, weryfikacji. Nauczanie więc winno być procesem, 
który przygotowuje, zachęca i pokazuje naukowe podejście do rzeczywistości, 
poszerza horyzonty, uczy poszukiwania prawdy i nieustannego podawania jej w 
wątpliwość”. 
 
Te słowa, słowa  Pawła Adamowicza, są dla naszej szkoły bardzo ważne, są też 
wyznacznikiem i celem do realizacji – tak, aby rozwój indywidualnych pasji każdego 
ucznia stał się realną codziennością. 
 
Dlatego dzisiaj w przededniu pierwszej rocznicy śmierci Pana Pawła Adamowicza, 
wypełniając misję edukacyjną, nasze liceum z wielkim honorem i zaszczytem 
przyjmuje imię Pawła Adamowicza. Dlaczego? –  bo był dobrym Prezydentem, 
Polakiem a nade wszystko wielkim gdańszczaninem.  

 
Ciągle nie mogę  pogodzić się z tym, że wypowiadam się o naszym Pawle Adamowiczu 
w czasie przeszłym. Trudno też pogodzić się z tak zachwianym porządkiem rzeczy. 
Głęboko wierzę, że nasza szkoła będzie znakiem jego obecności i  tu nastąpi 
dopełnienie idei, którą podjął i konsekwentnie realizował. 
 
Pan Paweł Adamowicz szczególnie bliski był naszej społeczności akademickiej. 
Zapisał się w historii uczelni jako walczący o wolność student, wyjątkowy absolwent 
i empatyczny pracownik UG. Piastował stanowisko zgodne ze swoimi predyspozycjami 
osobowymi – prorektora ds. studenckich. 
 
Ponad wszystko jednak był naszym kolegą i przyjacielem, zawsze inspirował nas do 
swobody twórczej, otwartości na różnorodność, zgody na ryzyko i poszukiwanie. 

Nadanie szkole imienia śp. Pawła Adamowicza jest dla nas zobowiązaniem. Pragniemy 
pielęgnować wartości, którym był wierny: idei społecznej, służby, patriotyzmu a także 
umiłowania naszej małej Ojczyzny – pomorskiego regionu, którego jesteśmy ważną 
częścią. 
 



W tym miejscu zwracam się do rodziny śp.  Pawła Adamowicza z podziękowaniem za 
wyrażenie zgody na przyznanie naszej szkole Jego imienia. Czujemy się 
spadkobiercami  intelektualnego dorobku wielkiego człowieka i obiecujemy spłacić 
wytężoną pracą dane nam wyróżnienie.  

 
Szanowna Dyrekcjo, Drodzy nauczyciele i uczniowie! 
 
Przed nami długa, wspólna droga. W pierwszym roku przyjęliśmy około stu uczniów 
do klas o profilu matematyczno-fizycznym i biologiczno-chemicznym. Patronami klas 
są wybitni gdańszczanie odpowiednio – Daniel Fahrenheit, Jan Heweliusz, Arthur 
Schopenhauer, Johann Placotomus, którzy wnieśli bogactwo myśli w rozwój 
światowej nauki. Naszym celem jest rozwijać Uniwersyteckie Liceum zgodnie z ideą 
Uniwersytetu otwartego, służącego całej wspólnocie. 
 
Zgodnie ze słowami Patrona Naszej Szkoły – Uniwersyteckiego Liceum „edukacja to 
klucz do dobrobytu, do szczęśliwego, obywatelskiego, otwartego, darzącego się 
szacunkiem społeczeństwa”. Myślę, że o taki obraz przyszłości będziemy wszyscy 

zabiegać. 
 
Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
 
Gdańsk, 10 stycznia 2019 
 
 


