
UCHWAŁA NR …/XLV/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 23 kwietnia 2018 roku 
 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nadania Uniwersytetowi 
Gdańskiemu imienia Józefa Wybickiego 
 
Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Województwa Pomorskiego ( Dz. Urz. Województwa Pomorskiego  
z 2002r. nr 39 poz. 905 ze zm.1

 
 ).  

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala 
STANOWISKO 

dotyczące nadania Uniwersytetowi Gdańskiemu imienia Józefa Wybickiego 

 
§ 1 

Sejmik Województwa Pomorskiego w pełni popiera inicjatywę Księdza Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia, naszego Metropolity - w sprawie nadania Uniwersytetowi Gdańskiemu  
imienia Józefa Wybickiego. 

Ta propozycja jest trafna, wynikająca z szerokiego rozeznania historii Pomorza, naszej 
tożsamości, naszych dążeń i postrzegania Pomorza przez całą Polskę. Józef Wybicki – to  
z naszego regionu - najbardziej rozpoznawalne nazwisko w Polsce i nasza młodzież może być 
dumna z takiego Patrona.  

Postać Józefa Wybickiego - przypomina przy każdym wykonaniu naszego hymnu -  
o ciągłości i aktualności walki o naszą państwowość.  

Tekst hymnu - to nasza historia, z której wyrastają nasze korzenie i wyraz uczuć każdego 
pokolenia. Taki Patron uczelni pomorskiej przyniesie nam uznanie w całej Polsce. 

Józef Rufin Wybicki (29 IX 1747 – 10 III 1822) nasz pomorski bohater i twórca hymnu 
narodowego Polski, urodził się jako Kaszuba w Będominie. Miał liczne rodzeństwo, jego brat 
został księdzem, a cztery z siedmiu sióstr zostały zakonnicami. Tu widać tą naszą pomorską 
religijność. Wywodził się ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej o długich tradycjach 
prawniczych. Jego dziadek, ojciec i trzech wujów byli sędziami. W wieku 17 lat został 
posłem z Kościerzyny na Sejm koronacyjny Stanisława Augusta.  Jest on wyjątkowym darem 
naszej Ziemi, dla Polski.  

Stał się jednym z najwybitniejszych Polaków I Rzeczypospolitej, a Jego życie to ciągła walka 
o  niepodległość Ojczyzny.  

Polski ówczesny entuzjazm oddał w sposób do dziś zachwycający w „Mazurku 
Dąbrowskiego”. Współtworzył polską państwowość Księstwa Warszawskiego i Królestwa 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego Statutu zostały ogłoszone: Dz. Urz. W.P. z 2004r. Nr 56, poz. 1095, z 2006r. Nr 80, 
poz. 1691, z 2008r. Nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157. 



Polskiego. Zajmował najwyższe stanowiska m.in. prezesa Sądu Najwyższego. Jego życie  
i twórczość to zachwycające źródło patriotyzmu; piękny przykład dla studentów.  

A dzieło Niepodległości, o którą walczył Józef Wybicki było kontynuowane przez   następne 
pokolenia Pomorzan. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 3 
Powierza się Przewodniczącemu Sejmiku przekazanie niniejszej uchwały  Ministrowi Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 

                  Przewodniczący  

    Sejmiku Województwa Pomorskiego 

  

 

                           Jan Kleinszmidt  

 

 

 

        w imieniu Klubu PiS w SWP 

jako autora inicjatywy uchwałodawczej                                           

          Jerzy Barzowski                                                                      

Przewodniczący Klubu PiS w SWP  

 


