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Wraz z tegoroczną inauguracją rozpoczęliśmy obchody jubileuszowego roku akademickiego 2019/2020 

w związku z 50-leciem Uniwersytetu Gdańskiego. W kontekście tak istotnej dla nas rocznicy uroczystość 

wręczenia doktoratu honoris causa Panu Thomasowi Bachowi ma zatem szczególny, symboliczny 

wymiar. Senat naszej uczelni, formułując wniosek o nadanie tej najwyższej godności honorowej, zwrócił 

przede wszystkim uwagę na wkład doktora honorowego w rozwój międzynarodowego ruchu 

olimpijskiego oraz działania na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie. Nie ma wątpliwości, że od 

czasu objęcia przez dr. Thomasa Bacha stanowiska Prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł 

gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę, dzięki czemu na nowo wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w 

zakresie nie tylko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości szans zawodniczych czy 

wzajemnego szacunku i solidarności. Mówiąc zatem o wymiarze symbolicznym, nie ma lepszego miejsca 

niż Gdańsk i jego uniwersytet do świętowania tych właśnie wartości, miejsca, gdzie słowa, takie jak 

wolność i solidarność, wybrzmiewają całą swoją mocą. 

Thomas Bach to postać niebywale zaangażowana w swoją codzienną działalność społeczną i zawodową, 

a lista jego dotychczasowych osiągnięć, o czym możemy przeczytać w recenzjach, jest doprawdy 

imponująca. Począwszy od wspaniałej kariery sportowej, kiedy to sięgał po laury olimpijskie i 

mistrzostwo świata, poprzez aktywną praktykę prawniczą, po okres piastowania najwyższych stanowisk 

w międzynarodowym ruchu sportowym, zawsze niezmiennie charakteryzowała go siła charakteru, 

trwałość i niezłomność postawy etycznej. To dzięki tym przymiotom stał się uosobieniem etyki 

rywalizacji, działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata, orędownikiem 

efektywnej weryfikacji antydopingowej czy promotorem rozgrywek w sportach nieolimpijskich. W 

swoim bogatym dossier ma też na koncie dokonanie, które „nie miało prawa” się wydarzyć – wspólny 

występ reprezentacji sportowców z obu państw koreańskich podczas igrzysk olimpijskich w 

Pjongczangu. 

Wzorce niezłomności i wysokiego morale doktora honorowego napawają nas optymizmem i otuchą, 

ponadto, w co głęboko wierzę, mogą nas stale motywować do doskonalenia się we wszystkich aspektach 

naszego życia… i dlatego warte są również wyróżnienia najwyższym honorowym odznaczeniem 

akademickim, jakie może nadać nasza Alma Mater – tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu 

Gdańskiego. 


