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Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

w imieniu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Senatu i wspólnoty akademickiej
Politechniki Śląskiej przesyłam najszczersze kondolencje dla rodziny, bliskich i całej społeczności Uniwersytetu
Warszawskiego z powodu śmierci prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza. jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli ludzi nauki w powojennej Polsce i byłego rektora Państwa Uczelni To wielka strata dla całego
środowiska.

Osiągnięcia, dorobek i autorytet prof Henryka Samsonowicza sprawiły, że cieszył się najwyższą estymą nie tylko
w kręgu naukowym, ale także wśród całego społeczeństwa. Jego prace poświęcone historii średniowiecza
przyniosły mu uznanie na świecie, a Pan Profesor dzięki ogromnej wiedzy, tytanicznej pracy z tekstami
źródłowymi i ich skrupulatnym i błyskotliwym analizom stał się absolutnym autorytetem z zakresu mediewistyki.
Książki autorstwa prof. Henryka Samsonowicza poświęcone średniowiecznej historii Polski w kontekście catej
Europy Środkowo-WschodnieJ zmieniły postrzeganie tego okresu i pokazały jego wpływ na dalsze kształtowanie
się naszego kraju.

Zdecydowana i odważna postawa Pana Profesora w czasie stanu wojennego i działalność w NSZZ .Solidarność"
sprawiły, że komunistyczne władze odwołały go ze stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego, co jeszcze
bardziej wzmocniło Jego autorytet w środowisku naukowym i społeczeństwie. Przemiany, które nastąpiły po 1989
roku. postawiły przed Panem Profesorem nowe wyzwania których nigdy nie bał się podejmować i podchodził do
nich z wielkim oddaniem.

Profesor Henryk Samsonowicz był także dla nas, nauczycieli akademickich, niedoścignionym wzorem dydaktyka.
Jego wykłady przyciągały tłumy studentów. którzy słuchali go jak zahipnotyzowani Natomiast wybitny dorobek
Pana Profesora zaowocował zasiadaniem w wielu instytucjach naukowych polskich i zagranicznych, a także
przyznaniem mu kilku doktoratów honoris causa.

Nie sposób opisać, jak bardzo znaczącą postacią dla całego żyda pubtiunego w Polsce był Pan Profesor.
Stanowił dla wielu młodych badaczy inspirację, a społeczeństwo szukało w jego niezłomnej postawie i
wyważonych wypowiedziach moralnego drogowskazu. Mieliśmy ogromny przywilej, mogąc być świadkami życia
i pracy Pana Profesora, Cześć Jego Pamięci!
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