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Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa  Uniwersytetu Gdańskiego Prof. 

Lechowi Garlickiemu 

Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały, prof. 

nadzwyczajnego 

Szanowni Państwo, Drodzy Goście,  

dzisiejsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego ma charakter uroczysty, ceremonialny, 

świętujemy bowiem przyjęcie do grona naszych doktorów honoris causa Pana Profesora Lecha 

Garlickiego – uczonego z grona znakomitych prawników, szczególnie zasłużonego w sferze 

nauki prawa konstytucyjnego i praktyki konstytucyjnej. Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął 

uchwałę o nadaniu Panu Profesorowi Lechowi Garlickiemu honorowego doktoratu „za 

doktrynalny i orzeczniczy wkład w kształtowanie państwa prawa, zwłaszcza ochronę praw 

człowieka oraz instytucji demokratycznych w Polsce i Europie”.  

Do najwyższych zaszczytów zaprowadziły Profesora godne najwyższego uznania osiągnięcia 

naukowe. Z nimi należy wiązać też fakt, że przyszło Profesorowi pełnić także przez dwadzieścia 

lat odpowiedzialne i zaszczytne godności sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Polsce  

oraz sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.  

 Nie widzę swej roli w ten sposób, bym miał w tej chwili przypominać wszystkie zasługi 

i wyróżnienia Dostojnego Gościa. Jak sądzę, lepiej uczyni to profesor Andrzej Szmyt z Wydziału 

Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu jako laudator w postępowaniu doktorskim 

honoris causa. Nie mogę jednak nie podkreślić, jak bardzo, co wynika z opinii recenzentów w 

tymże postępowaniu, Profesor Lech Garlicki „wpisuje się” w znaczącą dla nas dewizę 

Uniwersytetu Gdańskiego „in mari via tua”(„w morzu droga twoja).  

 Dewiza Uniwersytetu ma tu znaczenie symboliczne. Skojarzenia morskie mają  

w Gdańsku fundamentalny sens, bo zawsze dostęp do morza i położenie u ujścia Wisły 

wyznaczały charakter miasta, rozwój, różnorodność, otwartość, rodziły potencjał. Morze daje 

tu poczucie wolności, otwiera nowe horyzonty, daje przestrzeń, pozwala na nowe 

doświadczenia. Pozwala zmierzyć się z nieznanym, rozwinąć żagle i wypłynąć na szerokie 

wody. Wiedza i życie uzyskują nowe wymiary i sens, służą rozwojowi. Takim duchem 

owładnięty jest nasz Dostojny Gość. W przedłożonych opiniach recenzenci zgodnie podkreślili, 



że wiedza, kompetencje i kultura prawnicza Profesora Lecha Garlickiego uczyniły z Niego 

ambasadora polskiej nauki prawa konstytucyjnego, znanego szeroko poza granicami naszego 

państwa. To Profesor Lech Garlicki przybliżył polski konstytucjonalizm europejskiej i światowej 

współczesnej nauce prawa konstytucyjnego. Szczególne znaczenie ma tu wymiar 

porównawczy. Jego dorobek naukowy jest unikalny w skali krajowej i z całą pewnością w skali 

międzynarodowej. Daje to Profesorowi niepowtarzalną pozycję w europejskiej i światowej 

nauce prawa konstytucyjnego. Jest więc oczywiste, że jako Uczony od lat prowadzi wykłady  

na renomowanych uniwersytetach całego świata. Dewiza Uniwersytetu Gdańskiego  

o otwarciu na świat znajduje w pełni swe ucieleśnienie w osobie Dostojnego doktora honoris 

causa Profesora Lecha Garlickiego.  

 Jak podkreślono w opinii sporządzonej przez gdańskiego recenzenta, dorobek naukowy 

i orzeczniczy Dostojnego Gościa świadczy dobitnie o tym, że naturę Konstytucji pojmuje On 

jako afirmację harmonii pomiędzy bezpieczeństwem, celowością i sprawiedliwością.  

W pracach naukowych i opiniach sędziowskich Profesor poszukiwał zawsze złotego środka jako 

synonimu cnoty umiarkowania i raczej unikał skrajnych stanowisk o charakterze 

konfliktogennym. Była w tym wyłącznie głęboka racjonalność i zrozumienie koniecznych 

związków prawa z polityką, pod jednym zasadniczym warunkiem – zgodności  

z ideą demokratycznego państwa prawa. Gdańsk  swymi korzeniami mocno osadzony jest w 

tradycji miasta. Tradycja ta wiąże się  z humanistyczną godnością człowieka, daje siłę  

i niezłomność w wytrwałym dążeniu do budowy demokracji, społeczeństwa obywatelskiego  

i państwa prawa. Gdańsk – odwieczna perła Rzeczypospolitej z dumą gromadzi pod swymi 

skrzydłami znakomitych naukowców, rozważnie i odważnie odpowiadających na współczesne 

wyzwania związane z poszanowaniem podstawowych praw i wartości. Doktorat honoris causa 

Profesora Lecha Garlickiego jest afirmacją takiej postawy. Jesteśmy pełni radości i dumy, 

 że do naszej społeczności akademickiej zgodził się wejść Uczony o najwyższym autorytecie. 

Dziękuję za uwagę. 

 


