UCHWAŁA Nr 68/2020
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
prof. dr. Stanisławowi Gryglowi
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 7 lit. c i § 182 ust. 6 Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§1
Na podstawie wniosku Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW, przy poparciu
Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, po zapoznaniu się z recenzjami, Senat
postanawia nadać tytuł doktora honoris causa prof. dr. Stanisławowi Gryglowi, uznając
wybitny wkład Laureata w rozwój antropologii filozoficznej, studiów nad rodziną oraz
socjologii rodziny. Wieloletnia działalność profesora Grygla dowodzi, że jest on nie tylko
jednym z najważniejszych i najbardziej cenionych filozofów w panoramie filozofii światowej,
zwłaszcza katolickiej, ale też równie wybitnym badaczem zjawisk społecznych. Jego
wystąpienia i książki na temat rodziny, religii, nowych wyzwań „gender culture”,
sekularyzacji i tożsamości europejskiej uczyniły go jednym z głównych bohaterów debaty
kulturowej ostatnich lat. Jako student, uczeń i przyjaciel Karola Wojtyły - Jana Pawła II,
Stanisław Grygiel stał się źródłem wiarygodnej interpretacji myśli świętego papieża, u
którego boku, w Rzymie, spędził większość lat swojej naukowej kariery. Założony przez
niego w 1981 r. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji Jana Pawła II
przyczynił się znacząco do promocji polskiej kultury za granicą. Prowadzone prace badawcze
oraz aktywność edytorska w ramach Katedry Badawczej im. Karola Wojtyły w Papieskim
Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie przyniosły mu międzynarodowe uznanie w postaci
członkostwa w licznych akademiach naukowych, a także nagrody i odznaczenia kościelne i
państwowe. W osobie Laureata Senat UKSW pragnie uhonorować człowieka łączącego
filozoficzną przenikliwość analiz z wielką wrażliwością socjologiczną, dostrzegającego nie
tylko naturę zaistniałych problemów, ale także kryjące się za nimi możliwości czynienia
świata bardziej „ludzkim”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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