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Bezpłatny miesięcznik
NUMER SPECJALNY

Wszelkiego rodzaju jubileu-
sze to zawsze wyjątkowe mo-
menty. Tym bardziej jeśli jest
się jednym z najlepszych uni-
wersytetów w kraju, a na licz-

niku właśnie wybija Ci 100.
Gdyby mierzyć markę uczel-

ni, patrząc na plany obcho-
dów ważnych uroczystości, to

dawny Uniwersytet Poznań-
ski nie miałby w tym roku so-

bie równych. O muzyczną
oprawę tego historycznego
wydarzenia nie musimy się
martwić – dziś na Stadionie
Poznań cała uniwersytecka
rodzina hucznie świętować

będzie po włosku...

Do Poznania przyjechał bo-
wiem Andrea Bocelli – świa-
towej sławy włoski tenor,

kompozytor, autor piosenek oraz pro-
ducent muzyczny, który głosem potra-
fił rozkochać w sobie miliony ludzi na
całym świecie. Dla artysty znanego
z wykonywania utworów takich jak:
„Time to Say Goodbye (Con te par-
tirò)”, „Canto della Terra”, „Vivere”,
czy „Nessundorma” jest to kolejna, po
Łodzi, Gdańsku i Szczecinie, wizyta w
naszym kraju. Muzyk nie po raz pierw-
szy wystąpi na stadionie piłkarskim –
miał bowiem okazję występować
przed finałem Ligi Mistrzów w Medio-
lanie, czy też w czasie inauguracji
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
w 2010 roku w RPA. Co sprawia, że
Bocelli od lat nie schodzi z muzyczne-
go piedestału? Włoski tenor z powo-
dzeniem w swoich albumach łączy styl
klasyczny z popowym. Możemy roz-
koszować się balladą „Fall On Me”
śpiewaną z synem Matteo, by za chwi-
lę usłyszeć cover hitu „Perfect” Eda
Sheerana. O wielkiej klasie Włocha
świadczy również liczba niezapomnia-

nych duetów, które stworzył.
Współpracował między innymi z Celi-
ne Dion, Sarah Brightman czy Luciano
Pavarottim.

Narodziny gwiazdy

Jego kariera początkowo nie zapo-
wiadała się na tak owocną. Urodził się
w miasteczku Lajatico w Toskanii. Od
dzieciństwa miał problemy ze wzro-
kiem, zdiagnozowano u niego wro-
dzoną jaskrę. Zmysł całkowicie utracił
w wieku 12 lat, gdy w czasie gry
w piłkę nożną doznał wylewu krwi do
mózgu. Już wtedy jednak fascynował
się wielkimi włoskimi tenorami. Po-
trafił tak intensywnie słuchać ich na-
grań, że już jako mały chłopiec rozpo-
znawał ich po głosie. Po ukończeniu
szkoły poświęcił się studiom prawni-
czym. Pracował nawet chwilę w za-
wodzie, nie porzucił przy tym jednak
marzeń o muzycznej karierze. Jako
student dorabiał, śpiewając w barach,

brał udział w konkursach wokalnych
oraz koncertował. Drzwi do szerokiej
publiki otworzyli mu dopiero dwaj
inni sławni Włosi – Luciano Pavarotii
i Zucchero. Dzięki współpracy z nimi
Bocelli otrzymał zaproszenie do
udziału w festiwalu piosenki w San
Remo, gdzie triumfował w 1994 roku.
Był to wstęp do pełnej sukcesów
przygody, która trwa już ponad 20 lat.

Początek wieczności

Przez 27 lat bogatej kariery Andrea
Bocelli wydał trzynaście albumów
studyjnych, które sprzedały się w
nakładzie ponad 80 milionów egzem-
plarzy. Wśród nich prym wiodą, co
nie może dziwić, opery, w tym kulto-

we: „Romeo i Julia” czy „Carmen”.
O jego wkładzie w rozwój światowej
muzyki świadczy na pewno fakt, iż
jego nazwisko możemy odnaleźć w
słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles.
Pomimo ogromnej sławy i funkcjono-
wania w często brutalnym świecie
Hollywoodu, Bocelli nie wywołuje
większych kontrowersji i stroni od
wszelkiego rodzaju skandalów.
Co prawda, aktualnie jest żonaty z
młodszą o 26 lat Veronicą Berti, z
którą zaczął spotykać się jeszcze przed
rozwodem z poprzednią partnerką, co
we Włoszech przyjęto z lekkim obu-
rzeniem. Niedowiarkowie jednak po
latach zrozumieli, jak wielkie łączy
ich uczucie. Oczkiem w głowie dla te-
nora są bez wątpienia jego synowie.

Czego możemy zatem spodziewać
się po dzisiejszym koncercie? Patrząc
na poprzednie wizyty tenora w Polsce,
na pewno muzycznej uczty z najwięk-
szymi utworami wybitnego artysty
i jego gości, okraszonej akompania-
mentem orkiestry Teatru Muzycznego
w Poznaniu. Jest to z pewnością wiel-
kie wydarzenie dla całego miasta,
gdyż od czasu inauguracyjnego kon-
certu Stinga na stadionie, w stolicy
Wielkopolski nie miało miejsca żadne
wydarzenie o tak dużej randze.
Wszystkim obecnym dziś na Stadio-
nie Poznań życzymy więc niezapom-
nianych wrażeń, a Uniwersytetowi
im. Adama Mickiewicza kolejnych tak
hucznie obchodzonych jubileuszy.

Marta KOTECKA

Stanisław Barańczak, Jan Nowak-Jeziorański oraz Henryk Zygalski, czyli człowiek, który rozszyfrował
zagadkę niemieckiej maszyny Enigma. To tylko trzech z dziesiątek wybitnych absolwentów

Uniwersytetu Poznańskiego. W murach obchodzącej jubileusz uczelni od lat rozkwita
duch polskiej inteligencji oraz kwiat polskiego bohaterstwa i patriotyzmu11

Lunga vita UP

Koncert Andrea Bocelli
jest współfinansowany ze środków otrzymanych
od Miasta Poznania
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Przyjaciół Nauk. Oprócz Święcickie-
go mocno w powstanie uniwersytetu
zaangażował się profesor Michał
Sobeski, który odegrał wielką rolę
organizacyjną. Ściągnął do Poznania
wielu uczonych z różnych ośrodków
życia naukowego w Polsce, ponieważ
tutaj brakowało kadr.

Obecnie Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza jest wymieniany w
polskiej czołówce – ma być na
podium razem z Uniwersytetem
Jagiellońskim oraz Uniwersyte-
tem Warszawskim. Jak jednak
wyglądało to w XX-leciu mię-
dzywojennym? Czym Uniwersy-
tet Poznański wyróżniał się na
tle pozostałych placówek?

– Wówczas żadne tego typu ran-
kingi nie były prowadzone, więc
trudno powiedzieć, jak plasował się
na tle nie tylko UJ i UW, ale także
Uniwersytetu Lwowskiego oraz Uni-
wersytetu Wileńskiego. Tym, co wy-
różniało poznańską uczelnię, był
fakt, że była najmłodsza i wykazy-
wała dużą dynamikę rozwoju. Siłą
UP było również to, że wyspecjali-
zował się on w kilku dziedzinach,
zdominował je w polskim wymiarze.
Było to przede wszystkim niemco-
znawstwo czy, mówiąc ogólniej,
problematyka zachodnia. Co więcej,
trzeba też powiedzieć o wysokim
poziomie kształcenia, jeśli idzie
o nauki ścisłe. To na UP zorganizo-
wano w 1929 r. kurs kryptologii. Jego
absolwentami byli Marian Rejewski,
Jerzy Różycki i Henryk Zygalski,
którzy złamali później szyfr Enigmy.

Po XX-leciu międzywojennym
przychodzi czas wielkiego nie-
szczęścia – II Wojny Światowej.

Jak ten trudny okres przetrwał
Uniwersytet Poznański?

– To czas, w którym UP zapisał
jedną z najpiękniejszych kart w swo-
ich dziejach. Nie przerwał wówczas
swojej działalności pomimo tego, że
w Poznaniu nie było już polskich
profesorów.

Co się wówczas stało się z poz-
nańską uczelnią? W Warszawie
w roku 1940 profesorowie Uniwer-
sytetu Poznańskiego założyli w pod-
ziemiu Uniwersytet Ziem Zachod-
nich. UZZ de facto był niczym in-
nym, jak podziemnym Uniwersyte-
tem Poznańskim z chwilową sie-
dzibą w Warszawie. Pod zmienioną
nazwą, ale z tą samą kadrą, która
działała w Poznaniu. Mało tego,
Uniwersytet Ziem Zachodnich
działał bardzo prężnie, robiono na
nim doktoraty, habilitacje, kończono
studia. Dzięki temu dzisiaj, kiedy
obchodzimy stulecie istnienia uni-
wersytetu w Poznaniu, możemy mó-
wić o pełnej ciągłości jego istnienia.

Skończyła się II Wojna Świa-
towa. Polska zmienia granice,
Uniwersytet Lwowski oraz Uni-
wersytet Wileński przepadają,
Uniwersytet Ziem Zachodnich
wraca do Poznania i funkcjo-
nuje znów jako Uniwersytet
Poznański. Co takiego stało się,
że nagle z jednego Uniwersy-
tetu Poznańskiego zrodziło się
tyle pomniejszych placówek
nauczania wyższego?

– Gdy tylko Poznań został wyzwo-
lony spod niemieckiej okupacji, za-
nim jeszcze zakończyła się II wojna
światowa, już w kwietniu 1945 r.
reaktywowano działalność UP.
Zaczął działać pod tą samą nazwą

i z podobną strukturą organizacyjną
jak przed wojną. To był jeszcze okres
przejściowy. Polska rządzona była
przez PPR, ale komunistyczne wład-
ze na zasadzie tzw. „taktyki salami”
nie podejmowały jeszcze walki ze
wszystkimi autonomicznymi struktu-
rami i instytucjami. Było tak w przy-
padku Kościoła i nauki. Dopiero na
przełomie lat 40. i 50. XX wieku za-
czyna się akcja sowietyzowania nau-
ki w Polsce oraz struktur uniwersy-
teckich. Przenoszono do Polski roz-
wiązania i schematy sowieckie. Na-
rzucono jedyny, oparty na materializ-
mie dialektycznym, model uprawia-
nia nauki, podporządkowano kulturę
założeniom socrealizmu i starano się
przekształcić instytucje oświatowe
i naukowe tak, aby najlepiej realizo-
wały program kształtowania „nowe-
go, socjalistycznego człowieka”.
W 1950 roku zlikwidowano wydział
lekarski i utworzono osobną Akade-
mię Medyczną, później zamknięto
studium wychowania fizycznego
i utworzono Akademię Wychowania
Fizycznego. Wreszcie wyodrębniono
z Uniwersytetu Poznańskiego wy-
dział rolniczy, studia ogrodnicze,
wydział leśny i stworzono Wyższą
Szkołę Rolniczą, później Akademię
Rolniczą, znaną teraz jako Uniwer-
sytet Przyrodniczy. Wtedy właśnie,
u końca roku 1955, Uniwersytet Poz-
nański otrzymał imię Adama Mickie-
wicza. Jest on w prostej linii spadko-
biercą UP. Pozostałe uczelnie poz-
nańskie również wyrastają z pnia
Uniwersytetu Poznańskiego, tworzy-
my jedną rodzinę.

Czy nadejście lat 80., narodziny
Solidarności, jej słynny„karna-
wał” i masowe przystępowanie

� wydanie specjalne

Poznańskie Collegium Minus
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Historia to nauka, która
udowadnia, że zawsze
znajdzie się coś, co po-

przedza nawet to, co
określamy„początkiem”.

Tak również jest w przy-
padku Uniwersytetu Poz-

nańskiego. Jego pra-
początki oraz akademic-

ka historia Poznania, się-
gają znacznie dalej niż

celebrowane w tym roku
sto lat. O tym, jak daleko

sięgają ślady poznańskiej
uczelni oraz jak wy-

glądały jej losy, odpowie-
dział Przemysławowi Ter-

leckiemu historyk i poli-
tolog dr hab. Paweł Sta-

chowiak.
W tym roku dawny Uniwersytet
Poznański obchodzi stulecie
swego istnienia. Czy Poznań
miał tradycje akademickie
przed powołaniem tej uczelni?

– Historia akademicka Poznania za-
czyna się na początku XVI wieku.
Wówczas powstała słynna Akademia
Lubrańskiego. Każdy, kto wejdzie do
małej auli Collegium Minus UAM,
zauważy zapewne obraz Jana Matej-
ki, który przedstawia akt fundacji
Akademii przez poznańskiego bisku-
pa, Jana Lubrańskiego. W tamtych
czasach tego typu placówka sytuo-
wała się pomiędzy szkolnictwem
średnim a uniwersyteckim. Była ona
wówczas filią Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Istniało także w Poznaniu
bardzo liczące się kolegium jezuickie,
które osiągnęło szczególnie wysoki
poziom. Miało swoja siedzibę przy
placu Kolegiackim w budynku zaj-
mowanym dziś przez Urząd Miasta.

Polacy przeżyli zabory, nad-
szedł XX wiek, Wielka Wojna, po
niej 1918 rok i wolna Polska.
Niedługo później powstaje Uni-
wersytet Poznański. Skąd po-
mysł utworzenia tej uczelni
w stolicy Wielkopolski?

– Sama idea utworzenia w Pozna-
niu polskiego uniwersytetu była po
I Wojnie Światowej dość oczywista.
Już w 1918 roku, kiedy stawało się
oczywistym, że Wielka Wojna zakoń-
czy się klęską Niemiec i ich sojuszni-
ków, powstała w stolicy Wielkopol-
ski Komisja Organizacyjna Uniwer-
sytetu Polskiego w Poznaniu. To
ciało po raz pierwszy zebrało się, by
dyskutować o powstaniu uniwersyte-
tu, 11 listopada 1918 roku. To nie
było w żaden sposób zamierzone, to
była przypadkowa data, choć, jak się
później okazało, o wielkim wymiarze
symbolicznym. Warto przywołać pa-
mięć działaczy tej Komisji, ojców
założycieli Wszechnicy Piastowskiej,
jak pierwotnie nazwano poznańską
Alma Mater. Po pierwsze Heliodor
Święcicki, lekarz, społecznik, pierw-
szy rektor uniwersytetu, a wcześniej
szef poznańskiego Towarzystwa

do niej zmieniły coś w poznań-
skim środowisku akademickim?

– Przemiany polityczne, wywołane
przez falę strajków w sierpniu 1980 r.,
zaowocowały w środowisku akade-
mickim Poznania pojawieniem się ha-
seł samorządności i autonomii uczel-
ni. Studenci z SKS – ów byli pierw-
szymi, którzy rozpowszechnili w poz-
nańskich zakładach pracy projekt sta-
tutu „Solidarności”. Pierwsze organi-
zacje związkowe zaczęły powstawać
już 4 września 1980 r., a w połowie
tego miesiąca pojawiła się inicjatywa
powołania Niezależnego Związku
Studentów (NZS). Był to też czas
tworzenia samorządu studentów, któ-
remu patronował prof. Leszek Nowak
– filozof, ikona naukowego nonkon-
formizmu, usunięty w 1985 r. z uczel-
ni. „Karnawał Solidarności” na UAM,
tak jak w innych ośrodkach akademic-
kich, był przede wszystkim czasem
wielkiego entuzjazmu, nadziei, cza-
sem „gorejących serc i umysłów”, ale
również kształtowania się obywatel-
skiej wspólnoty. Warto pamiętać o bo-
haterach tamtych dni, przede wszyst-
kim o prof. Januszu Ziółkowskim,
pierwszym demokratycznie wybra-
nym rektorze, usuniętym później
przez władze stanu wojennego, a
także prof. Jerzym Fedorowskim, któ-
remu przyszło wprowadzać naszą
uczelnię w nowe czasy III RP. Przed
UAM pojawiły się nowe wyzwania –
zmiany instytucjonalne, prawne, orga-
nizacyjne, ale nade wszystko koniecz-
ność refleksji nad własną przeszłością
i, co niezwykle trudne, uformowania
nowoczesnego stylu uprawiania nauki
i dydaktyki. Czy i na ile ludzie UAM
sprostali tym wyzwaniom? To już te-
mat na inną rozmowę.

Rozmawiał Przemysław TERLECKI

Stulecie to więcej niż sto lat
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Cztery głosy Uniwersytetu Poznańskiego
W ciągu ostatnich 100 lat
z Uczelni, która powstała
w 1919 roku w Poznaniu,

wyodrębniły się cztery
placówki: Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza,
Uniwersytet Medyczny,

Uniwersytet Przyrodniczy
oraz Akademia Wychowa-

nia Fizycznego. Uczelnie
łączy wspólna historia,
dziedzictwo Heliodora

Święcickiego oraz wielkie
plany na przyszłość. Rek-

torów wspominanych
uczelni zapytaliśmy o od-

czucia związane z jubileu-
szem, plany na przyszłość

oraz poprosiliśmy o spe-
cjalne życzenia na kolejne

100 lat.

Jakie to dla Pana Profesora
uczucie wiedzieć, że Uniwersytet
ma już 100-lat?

Rektor UAM, prof. Andrzej Le-
sicki (PAL): Kierowanie Uniwersy-
tetem to wielki zaszczyt, ale i odpo-
wiedzialność. Świadomość, że mamy
za sobą 100-lat historii, o czym przy-
pominają mi codziennie portrety mo-
ich poprzedników, wiszące w rektor-
skim gabinecie, te uczucia pogłębia.
Towarzyszy im poczucie niezwykłej
radości, że to właśnie mnie przypadła
rola rektora, który wprowadza Uni-
wersytet w następne stulecia jego
działalności. Bo w to, że kolejne wie-
ki nastąpią, nie wątpię. W ubiegłym
roku w imieniu Uniwersytetu podpi-
sałem Wielką Kartę Uniwersytetów
Europejskich (Magna Charta Univer-
sitatum) w trakcie obchodów 800-le-
cia Uniwersytetu w Salamance. To
z jednej strony uzmysławia, jak mimo
wszystko młodym uniwersytetem jes-

teśmy, ale z drugiej pokazuje, do jak
długowiecznych instytucji należymy.

Rektor UPP, prof. Jan Pikul
(PJP): Jest dla mnie ogromnym za-
szczytem, że mogę współorganizo-
wać najważniejsze wydarzenia jubi-
leuszowe oraz uczestniczyć w nich,
reprezentując wiodącą uczelnię rol-
niczą w Polsce. Jestem dumny, iż
dzielimy się naszą historią, dokona-
niami, osiągnięciami ze wszystkimi,
którzy chcą z nami świętować ten
wyjątkowy Jubileusz. Nie zapomina-
my przy tym o swoich korzeniach,
o wybitnych uczonych – twórcach
naszej tradycji uniwersyteckiej, któ-
rych wkład pracy w rozwój nauki
i tworzenie wysokich standardów
kształcenia jest nieoceniony. Dzię-
kując im za to, po dziś dzień korzys-
tamy z ich ogromnej wiedzy i doś-
wiadczenia.

Rektor UMP, prof. Andrzej
Tykarski (PAT): Jubileusz 100-lecia
Uniwersytetu Poznańskiego jest dla
mnie osobiście i, jak sądzę, dla całej
społeczności akademickiej szczegól-
nie ważny. Z jednej bowiem strony
obchody stulecia skłaniają do spoj-
rzenia wstecz i do refleksji nad
wkładem naszych poprzedników
– rektorów, dziekanów, profesorów
– w rozwój akademickiej medycyny
i farmacji w Poznaniu, z drugiej stro-
ny napawają dumą, że jednym z oj-
ców założycieli Uniwersytetu Poz-
nańskiego był lekarz i położnik prof.
Heliodor Święcicki.

Rektor AWF, prof. Dariusz
Wieliński (PDW): UAM to moja
Alma Mater. Kiedy rozpoczynałem
studia w roku 1983 żyło jeszcze kilku
pracowników zaczynających pracę u
pierwszych profesorów Uniwersytetu
Poznańskiego. To sporo czasu, ale za-
razem nie tak wiele by nie dało się
tego objąć umysłem. Obchody jubi-
leuszu 100-lecia przypominają nam
wszystkim o ich wysiłku włożonym
w budowanie pozycji Uniwersytetu
w bardzo trudnych historycznie cza-
sach. Jubileusz to jednak również

okazja do tego, by budować wizje
przyszłości – z uwzględnieniem doś-
wiadczeń lat minionych. Może nawet
przyszłości wspólnej.

Jakie są plany Pana Profesora na
dalszy rozwój Uczelni?

PAL: Dalsze plany można postrze-
gać w trzech wymiarach: uniwersy-
teckim, regionalnym i europejskim.
Nowy statut stwarza warunki
ukształtowania struktury wewnętrz-
nej Uniwersytetu, sprzyjającej roz-
wojowi dyscyplin uprawianych przez
pracowników. Wielkim wyzwaniem
jest ubieganie się o status uczelni ba-
dawczej w ramach ministerialnego
programu „Strategia Doskonałości
– Uczelnia Badawcza”. Ujęcie roz-
woju Uczelni w regionalnej perspek-
tywie podkreśla szansę, jaką stwarza
możliwość utworzenia federacji z in-
nymi uniwersytetami i uczelniami
Poznania. Połączenie naszych poten-
cjałów może w sposób synergistycz-
ny zaowocować osiągnięciami
podnoszącymi rangę Poznania
jako ważnego ośrodka badawczego.
I wreszcie podkreślić trzeba nasze
starania o status uczelni wchodzącej
w skład sieci uniwersytetów europej-
skich, tworzonych w ramach tzw. ini-
cjatywy prezydenta Francji Emmanu-
ela Macrona. Obrazują one plany na
rozwój Uniwersytetu w skali europej-
skiej.

PJP: Nasza Uczelnia systematycz-
nie się rozwija, podążając za koniecz-
nymi zmianami i dostosowując swoją
szeroką i zróżnicowaną ofertę do
zmieniającego się otoczenia społecz-
no-gospodarczego i jego potrzeb.
W ostatnim czasie zostało zrealizo-
wanych wiele inwestycji, dokonano
modernizacji lub przebudowy obiek-
tów dydaktycznych. W przyszłości
będziemy tworzyć silne zespoły ba-
dawcze prowadzone przez liderów,
rozszerzać wymianę naukową i staże
zagraniczne.

PAT: Jeszcze w tym roku na tere-
nie naszego kampusu rozpoczynamy

budowę Collegium Pharmaceuticum.
Ta inwestycja ma na swój sposób
charakter symboliczny, bowiem
o idei budowy własnego gmachu ma-
rzyli prawie sto lat temu profesoro-
wie i studenci farmacji Uniwersytetu
Poznańskiego. Mogę zapewnić, że
ich marzenie ziści się w najbliższych
latach.

PDW: Mamy fantastyczną bazę
dydaktyczną, o którą zadbał poprzed-
ni rektor, prof. Jerzy Smorawiński.
W tej kadencji, wraz z moimi naj-
bliższymi współpracownikami, po-
dejmujemy wysiłek, by utrzymać tę
bazę we właściwej kondycji technicz-
nej. Najintensywniej pracujemy jed-
nak nad uzyskaniem silnej pozycji
naukowej. A to jest najtrudniejsze za-
danie. Tu potrzeba pracy organicznej
i zrozumienia ze strony pracowni-
ków. Uczelnia powinna rozwijać się
w sposób zrównoważony – we
wszystkich kierunkach.

Czego życzyłby Pan Profesor so-
bie oraz Uczelni na kolejne 100-
lat?

PAL: Uczelni życzyłbym przede
wszystkim realizacji wspomnianych
planów rozwoju. Ich wprowadzenie
w życie spowodowałoby, że nasi na-
stępcy obchodzący rocznicę dwustu-
lecia Uniwersytetu w Poznaniu
z dumą mówiliby o wkładzie, jaki
wniósł nasz Uniwersytet w rozwój
nauki poznańskiej, krajowej i euro-
pejskiej. Nie byłoby dla mnie więk-
szego zaszczytu jak zapisanie się na
kartach historii jako rektor, który roz-
począł wdrażanie w życie tych ambit-
nych planów rozwoju Uniwersytetu.

PJP: Moim wielkim życzeniem
i pragnieniem jako rektora Wyższej
Uczelni, jako naukowca i dydaktyka,
jest prężny i dynamicznie postępujący
rozwój naszego Uniwersytetu
w ścisłej współpracy z licznymi
uczelniami i ośrodkami akademickimi
w kraju i za granicą. Na kolejne 100-
lat życzę uczelni determinacji i sukce-
sów w umiędzynarodowieniu, uno-

wocześnieniu i profilowaniu dydakty-
ki tak, aby odpowiadała potrzebom
studentów i rynkowi pracy. Całej ka-
drze akademickiej życzę wytrwałości,
konsekwencji i niesłabnącej energii
w prowadzeniu badań naukowych
oraz kształtowaniu i wychowywaniu
nowego pokolenia, które stanowić bę-
dzie potencjał intelektualny naszego
miasta, regionu i kraju.

PAT: Mam dwa życzenia. Po
pierwsze życzyłbym sobie, jak
i całemu środowisku Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, zbudowa-
nia Centralnego Zintegrowanego
Szpitala Klinicznego. Dostrzegam
w realizacji tego wielkiego przedsięw-
zięcia moment symboliczny, bowiem
inwestycja ta rozpocznie się w oparciu
o Szpital Kliniczny im. Heliodora
Święcickiego. Jak wiemy, już sto lat
temu pierwszy rektor Uniwersytetu
Poznańskiego miał wizję budowy
kampusu medycznego, której nie
udało mu się zrealizować. I po drugie
życzę „mojej Uczelni”, by dalej tak
dynamicznie rozwijała się na niwie
dydaktycznej i naukowej. By obok
studentów polskich było coraz więcej
studentów zagranicznych, zaś podej-
mowane projekty badawcze służyły
nauce, ale również pacjentom.

PDW: Nie będę oryginalny. Po
studiach w UAM, drugi dom, który
dał mi pracę, znalazłem w Akademii
Wychowania Fizycznego.
Chciałbym, żeby to była najlepsza
uczelnia wychowania fizycznego
w Polsce – zarówno pod względem
bazy dydaktycznej, jak i laboratoriów
oraz osiągnięć naukowych. W ogóle
marzę o tym, by nasze cztery uczel-
nie – kiedyś wydziały Uniwersytetu
Poznańskiego – były najlepszymi
uczelniami w swojej branży w kraju.
By ziściło się przysłowie: Jagielloń-
ski najstarszy, Warszawski najwięk-
szy, Poznański – najlepszy… Ten cel
jest w zasięgu ręki. Wielkopolanie
potrafią pracować i postaramy się to
udowodnić.

Zebrali PG i AK

Rektorzy UAM
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� wydanie specjalne

Tegoroczny rok akade-
micki obfituje w wydarze-

nia przygotowane spe-
cjalnie dla uczczenia

100-lecia Uniwersytetu
Poznańskiego. Program

obejmuje blisko 180
różnorodnych imprez

i konferencji naukowych,
z czego 27 wspólnie zor-

ganizowanych przez czte-
ry uniwersytety. Wyda-
rzenia już przyciągnęły

tysiące poznaniaków,
a przecież to jeszcze nie

koniec. Wspominamy wy-
brane uroczystości jubi-

leuszowe na fotografiach.
Inscenizacja obrazu Jana Matejki.Doktorantki I doktoranciWydziału Studiów Edukacyjnychwiernie zainscenizowali dzieło z 1866 roku“Założenie Akademii LubrańskiegowPoznaniu”, które zdobi
wnętrze Auli LubrańskiegowCollegiumMinus (13 grudnia 2018). Fot. WSE

Wystawa„Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego”powstaław kontekście dwóch rocznic
– 100-lecia uzyskania przez Polki prawwyborczych oraz 100-lecia uniwersytetu. FOT. ADRIAN WYKROTA

Konferencja„Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia” (14 listopada) rozpoczęła cykl
konferencji organizowanych z okazji setnego jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego. Fot. ADRIAN WYKROTA

Konferencja prasowa czterech uczelni była pierwszą zapowiedzą uroczystości związanych z obchodami 100-lecia Uniwersytetu
Poznańskiego (7maja 2018) FOT. ADRIAN WYKROTA

Wspólna inauguracja roku akademickiego. Rektorzy czterech uczelni wspólnie otworzyli nowy rok akademicki
(1 października 2018 r.) FOT. ADRIAN WYKROTA

Rok jubileuszowy w skrócie
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Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości„Życie Uniwersyteckie”.

Sadzenie tulipanów. Przedstawicielewładz rektorskich czterech uniwersytetówposadzili cebulki specjalnej odmiany tulipana„Uniwersytet Poznański”wyhodowanejwHolandii (28 października 2018 r.)Wmaju zakwitną przed CollegiumMinus i wOgrodzie Botanicz-
nymUAM. FOT. ADRIAN WYKROTA

Bal stulecia.Wostatnią sobotę karnawału (2marca 2019) rektor UAM zaprosił poznaniakówna bal odnoszący się dowieloletniej
tradycji zabawywAuli Uniwersyteckiej. Fot. ADRIAN WYKROTA

Koncert noworoczny z udziałemChóru Akademickiego UAM i Chóru Kameralnego UAMoraz Zespołu Sharp Eleven Big Band ocza-
rował słuchaczy zebranych 7 styczniaw auli UAM. Fot. ADRIAN WYKROTA

Koncert„1918.Wolność i inneważne słowa”przyciągnął liczną publiczność do auli UAM (7 listopada 2018).
Fot. ADRIAN WYKROTA



� wydanie specjalne

Fundacja wspiera Uniwersy-
tet od 30 lat. Na jej działania
składają się między innymi:

upowszechnianie osiągnięć nauko-
wo-badawczych, dydaktycznych
i organizacyjnych, a także wspiera-
nie placówki, jej pracowników i stu-
dentów finansowo poprzez prowa-
dzenie programów stypendialnych.
Natomiast działający w jej ramach

Poznański Park Naukowo-Techno-
logiczny łączy świat nauki oraz biz-
nesu. Jego głównym celem jest
świadczenie specjalistycznych usług
badawczych i doradczych, dzięki
którym możliwe jest wprowadzanie
nowych technologii.

Zaangażowanie Fundacji UAM
można dostrzec przy wielu punktach
tegorocznych obchodów. Przede
wszystkim współorganizuje ona naj-
większe wydarzenie 100 lecia, czyli

koncert na poznańskim stadionie,
którego główną gwiazdą jest Andrea
Bocelli. Poza tym zaangażowała się
w powstanie dwóch okolicznościo-
wych ławek, które stanęły przy
Collegium Minus oraz na Szamarze-
wie. Nie można zapomnieć też
o współorganizacji konferencji nau-
kowych: Nasz wspólny Uniwersytet
i Uniwersytet w poszukiwaniu do-
skonałości. Podczas drugiej z nich,
która odbyła się 6 maja w Auli

UAM, wręczone zostały nagrody
w konkursie Doskonałość w nauce –
użyteczność w praktyce. Jego ideą
było wyróżnienie naukowców, którzy
w dekadzie jubileuszowej (2009-
2019) prowadzili badania dające efek-
ty możliwe do wykorzystania w spo-
sób praktyczny i niejako odpowiadali
nimi na wyzwania współczesnego
świata. Kandydatów do wyróżnienia
wybierali dziekani poszczególnych
wydziałów, natomiast ostateczne de-
cyzje należały do kapituły konkursu.
W rezultacie z dziesięciu kandydatur
wybrano cztery, które zostały zapre-
zentowane na poniedziałkowej gali.

Za osiągnięcia naukowe wyróżnio-
no: dr. hab. Krzysztofa Dyczkow-

skiego z Wydziału Matematyki i In-
formatyki, prof. dr. hab. Tomasza
Kaczmarka z Wydziału Nauk Geo-
graficznych i Geologicznych, prof.
UAM dr. hab. Roberta Pietrzaka
z Wydziału Chemii UAM i prof.
UAM dr. hab. Jacka Łukasza Pyżal-
skiego z Wydziału Studiów Edukacyj-
nych. Pomiędzy nich podzielono
kwotę 100 tysięcy złotych. Każdy
otrzymał także pamiątkową statuetkę.

Fundacja i PPNT wspierają jed-
nak nie tylko pracowników nauko-
wych, lecz także wybitnych spor-
towców UAM. W środę 8 maja
w hali na Zagajnikowej dwunastu
z nich otrzymało stypendia.

RW

W obchody 100-lecia istnienia poznańskiej Uczelni włączyła się również
Fundacja UAM (Poznański Park Naukowo-Technologiczny). Instytucja

od momentu swojego powstania ściśle współpracuje z Uniwersytetem
im. Adama Mickiewicza.

Rozpoczęli wielkie świętowanie

Przywędrowały z Turcji do
Wiednia. Choć przez długi
czas ich królestwem była

Francja, to dzisiaj kojarzymy je
głównie z Holandią – tulipany.
Każda z ok. 15 tys. odmian jest
wyjątkowa. Jubileusz swoją obec-
nością uczcił wyhodowany specjal-
nie na tę okazję przez Jana Ligtharta
rektor wszystkich kwiatów – karmi-
nowy tulipan. Podczas uroczystości
chrztu w Sali Lubrańskiego nadano
mu imię „Uniwersytet Poznański”.
Ojcami chrzestnymi zostali czterej
rektorzy uczelni świętujących stule-
cie.

Tuż po ceremonii chrztu tulipana
rozpoczęła się międzynarodowa
konferencja „Uniwersytety w po-
szukiwaniu doskonałości”. W Auli
Uniwersyteckiej zgromadziło się
wielu wyśmienitych gości, których

powitał rektor UAM, prof. Andrzej
Lesicki. Zaznaczył, że nie jest to
tylko dzień wspomnień o wybitnych
postaciach związanych z uczelnią.
Jest to przede wszystkim moment,
w którym powinniśmy skupić się na
przyszłości rozumianej jako dążenie

do doskonałości naukowej. Prorek-
tor Ryszard Naskręcki podsumował,
mówiąc, że tylko myśląc o jutrze,
można celebrować przeszłość.

Konferencję swoimi wystąpienia-
mi uświetnili doktorzy honoris cau-
sa, którzy przybyli na obchody ze

wszystkich stron świata. Krótkie
wykłady poprowadzili: węgiersko-
brytyjski matematyk, prof. Béla
Bollobás, tłumacz arcydzieł literatu-
ry polskiej, prof. Cheong Byung
Kwon, specjalista z zakresu agro-
techniki roślin rolniczych, prof. An-
drzej Dubas, kandydat do Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii, prof.
Krzysztof Matyjaszewski, jeden z
najbardziej wpływowych ekonomis-
tów, prof. Peter Nijkamp, najsłyn-
niejsza chirurg plastyczna, prof.
Maria Siemionow, a także niemiec-

ki ekspert w dziedzinie badań nad
polimerami, prof. Hans Wolfgang
Spiess.

Uczeni, opowiadając o swoich
doświadczeniach zawodowych,
wskazali drogi dążenia do wspom-
nianej doskonałości. PE, PP i ER

Obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego to
długo wyczekiwane wydarzenie, które rozpoczęło się
6 maja od chrztu niezwykłego tulipana. Zgromadzeni

w Collegium Minus mieli także zaszczyt wysłuchać
krótkich wykładów uczonych z całego świata.

W Auli Uniwersyteckiej zgromadziło się wielu
wyśmienitych gości, których powitał rektor
UAM, prof. Andrzej Lesicki. Zaznaczył, że nie

jest to tylko dzień wspomnień o wybitnych postaciach
związanych z uczelnią.

Absolwenci konkursu„Doskonałośćwnauce” Źródło: Klaudia Berda

Chrzciny tulipana rozpoczęły obchody Źródło: Klaudia Berda

Występ taneczny zespołu HAE-EO-HWA Źródło:Wiktor Kamiński

Doktorzy honoris causa uświetnili wydarzenie Źródło:Wiktor Kamiński
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Dzień, na który czekaliśmy 100 lat!

Jubileusz rozpoczął się uro-
czystą mszą świętą w Kate-
drze Poznańskiej, koncelebro-

waną przez Metropolitę Poznańskie-
go, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski, abp. dr. Sta-
nisława Gądeckiego. Wśród zapro-
szonych gości byli między innymi:
Metropolita Gnieźnieński, Prymas
Polski, abp dr Wojciech Polak, rek-
torzy, profesorowie, wykładowcy,
studenci i przedstawiciele władz
miasta. W tym szczególnym dniu nie
zabrakło modlitwy za wszystkich lu-
dzi związanych z czterema świę-
tującymi Uczelniami i życzeń kolej-
nych tak hucznie zorganizowanych
obchodów. W swoim kazaniu arcy-
biskup skupił się na obecnej roli
Uniwersytetu w życiu jednostki,
miasta i kraju. Nie zabrakło jednak
wspomnień sprzed 100 lat. Zwraca-
no uwagę na to, iż dobry uniwersytet
to nie tylko nowoczesny budynek.
To również pełni pasji i dążący do
poznawania prawdy uczeni, poma-
gający pracownikom w rozwoju rek-
torzy, posiadający umysły spragnio-
ne wiedzy uczniowie, a także pań-
stwo, które swoją opieką otacza
każdy szczebel edukacji i bez które-
go uczelnia nie miałaby racji bytu.

Po mszy świętej odbył się uro-
czysty przemarsz ulicami miasta,
którego trasa była taka sama jak ta,
którą 100 lat temu szedł pochód ob-
wieszczający Poznaniowi powstanie
Wszechnicy Piastowskiej. Do gości
zgromadzonych na placu przed Ka-
tedrą dołączył tłum mieszkańców,
który swoją obecnością pragnął od-
dać jednemu z najlepszych uniwer-
sytetów w Polsce należyty mu sza-
cunek. Wielu z obecnych tam to ab-
solwenci tej Uczelni. Taki tłum
zwracał uwagę każdej osoby napot-
kanej w trakcie marszu. W obecnoś-
ci kilku tysięcy osób, w tym jak za-
wsze w południe grup dzieci cze-
kających na przebudzenie się ko-
ziołków, na Starym Rynku profesor
Andrzej Lesicki w imieniu czterech
poznańskich Uczelni odebrał od
prezydenta Jacka Jaśkowiaka sym-
boliczne klucze do bram miasta.
Odbyło się to przy akompaniamen-
cie orkiestry, która towarzyszyła
grupie aż do Collegium Minus.
Szczególnie podekscytowani tym
faktem wydawali się być najmłodsi
uczestnicy przemarszu.

W atmosferze radości i wielkiego
święta wszyscy goście dotarli na uli-
cę Wieniawskiego. To tam, przy po-
mniku Adama Mickiewicza, ostatni
raz zabrzmiały dźwięki muzyki, a ze-
branym profesorom wykonano pa-
miątkowe zdjęcie przed aulą uniwer-
sytecką.

Głównym punktem obchodów
było uroczyste posiedzenie Senatów:
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, Uniwersytetu Przyrodniczego,
Uniwersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego oraz Akademii
Wychowania Fizycznego im. Euge-
niusza Piaseckiego. Pierwszym ele-
mentem było odśpiewanie hymnu
państwowego. Po nim wyemitowany
został film, w którym opowiadano
historię Uniwersytetu Poznańskiego
i zaprezentowano opinie studentów
oraz mieszkańców na temat ist-
niejących w mieście uczelni. Po
przywitaniu wszystkich gości obcho-
dów głos zabrał prezes Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof.
UAM dr hab. Andrzej Gulczyński.
Opowiedział on o początkach
szkolnictwa wyższego w Poznaniu
i o tym, jak Heliodor Święcicki za-
początkował działania dążące do po-
wstania uczelni.

Jako drudzy możliwość zabrania
głosu otrzymali rektorzy poszczegól-
nych Uniwersytetów, czyli: prof.
UAM dr hab. Andrzej Lesicki, prof.
dr hab. Andrzej Tykarski, prof. dr
hab. Jan Pikul i prof. dr hab. Dariusz
Wieliński. Zdecydowali się oni prze-
mawiać razem, by podkreślić wspól-
notę przeżywania rocznicy. Przy-
bliżyli idee przyświecające każdej
z Uczelni, zwrócili uwagę na prze-
szłość i przedstawili przed zgroma-
dzonymi swoje plany na najbliższe
lata. Jednym z nich jest stworzenie
federacji z istniejących w Poznaniu
Uczelni. Rektor UAM zaznaczył,
że w tym czasie spoglądają w przy-
szłość z perspektywy minionych 100
lat. Po przemowach podpisali
uchwałę jubileuszową. Została ona
przez nich osobiście umieszczona w
kapsule czasu, którą zakopano przed
Collegium Minus. W środku – poza
dokumentem – znalazły się artefakty
charakterystyczne dla czasu i regio-
nu, m.in. wzór Rogala Świętomar-
cińskiego czy smartfon z ładowarką.
Nie zabrakło także elementów repre-
zentacyjnych dla poszczególnych
uczelni – kawałka Meteorytu Mora-
sko, butów sprinterskich czy nasion

dwóch roślin, które zostały wyhodo-
wane w jednej z katedr Uniwersytetu
Przyrodniczego.

Kolejnym elementem uroczystości
były wystąpienia zaproszonych goś-
ci. Jako pierwszy przemówił Paweł
Mucha, który odczytał list Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy do uczestników
obchodów. Były w nim podziękowa-
nia dla Uniwersytetów za kształcenie
kolejnych pokoleń Polaków i gratu-
lacje z okazji jubileuszu. Zastępca
Szefa Kancelarii Prezydenta wręczył
także odznaczenia państwowe dla
pracowników Uczelni za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie nauki. Me-
dalami różnych stopni zostało wy-
różnionych dwudziestu czterech nau-
kowców.

Po nim swoją mowę wygłosił Do-
nald Tusk. Skupił się na podkreśle-
niu roli uniwersytetów we

współczesnej Europie jako jej rdze-
nia, gwarancji wolności oraz miejsca
pełnego różnorodności. Podkreślił,
że powinny one przekraczać pewne
granice. Odwołał się w tym miejscu
do słów przypisywanych Wolterowi:
– Nie zgadzam się z Twoimi po-
glądami, ale po kres moich dni będę
bronił Twego prawa do ich głosze-
nia. Zastanowił się także, jaki jest
zakres wolności polskich szkół
wyższych. Następnie prof. Zdzisław
Krasnodębski odczytał list od Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego. Swoje przemówienia
wygłosili także: dr Anna Budza-
nowska, prof. Grażyna Ancyparo-
wicz, Marek Woźniak, Jacek Jaśko-
wiak, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
i prof. dr Julia von Blumenthal. Pre-
zydent Jaśkowiak odznaczył Uczel-

nie Złotymi Pieczęciami Miasta Poz-
nania, które – jako wyraz uznania –
wręczył rektorom.

Uroczysty dzień został zakończo-
ny w wielkim stylu. W Auli UAM
odbył się koncert jubileuszowy pod
tytułem: Od Paderewskiego do Pen-
dereckiego, w czasie którego na sce-
nie wystąpiły między innymi chóry
wszystkich świętujących jubileusz
Uczelni. Wykonano utwory auto-
rstwa Stefana Stuligrosza, Ludwiga
van Beethovena, Ignacego Jana Pa-
derewskiego i Krzysztofa Penderec-
kiego.

Pozostaje zgodzić się z rektorem
Politechniki Warszawskiej prof. dr
hab. inż. Janem Szmidtem, który
swoje wystąpienie zakończył słowa-
mi: „Wszystkiego dobrego na na-
stępne sto lat, a potem zobaczymy”.

MK, ER, RW

Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna – te idee wy-
mienione zostały w czasie obchodów jako cele, do
których powinien dążyć uniwersytet. Zdaniem za-

proszonych gości realizuje je Uniwersytet Poznański,
którego 100-lecie odbyło się 7 maja. Właśnie na ten

dzień zaplanowano najważniejsze elementy obcho-
dów z uroczystym posiedzeniem Senatów Uczelni na

czele. Na tym jednak nie koniec – komitet organiza-
cyjny przygotował bardzo napięty program.

Tłumy na uroczystych obchodach Źródło:MariaMikołajczyk

Muzyka towarzyszyła przemarszowi Źródło:MariaMikołajczyk



8 wydanie specjalne

Jubileusz w obiektywie

Uroczysta Msza Święta rozpoczęła jubileuszowe obchody. Źródło:MariaMikołajczyk

Orkiestra równieżwzięła udział w pochodzie. Źródło:Wiktor Kamiński

Inscenizacja historyczna była jedną z atrakcji obchodów. Źródło:Wiktor Kamiński

Jubileuszowe kazaniewygłosił Metropolita Poznański Arcybiskup Stefan Gądecki. Źródło:Wiktor Kamiński

Klucze do miasta odebrali wszyscy Rektorzy UP,w tymRektor Andrzej Lesicki. Źródło:Wiktor Kamiński

Uroczysty pochód przeszedł od Katedry Poznańskiej do CollegiumMinus. Źródło:MariaMikołajczyk
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Senat Uniwersytecki został uroczyście otwarty przez czterech Rektorów. Źródło:MariaMikołajczyk

Wystąpienie wygłosił Przewodniczący Rady Europejskiej i były premier RP–DonaldTusk. Źródło:Wiktor Kamiński

Muzyka klasyczna dopełniła jubileuszu. Źródło:MariaMikołajczyk

Prezydent Jacek Jaśkowiakwręczył RektoromZłote PieczęcieMiasta Poznania. Źródło:MariaMikołajczyk

Kapsuła czasu zostanie odkopana za kolejne 100 lat. Źródło:Wiktor Kamiński

Uroczysty koncert „Od Paderewskiego do Pendereckiego”zakończył dzień. Źródło:MariaMikołajczyk
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wistość. Trzeba poszukać książek,
które opowiadają o tych czasach,
dają im obraz i smak. To buduje rze-
czywistości, w której chce się osa-
dzić bohaterów. Niekiedy do przesa-
dy, trzeba się w te czasy zagłębić.
Poszukać informacji o knajpach,
w których bohaterowie muszą się
znaleźć. Trzeba skorzystać z menu
w tych restauracjach, bo nie można
zaprosić czytelnika do knajpy, w któ-
rej proponuję mu zjedzenie golonki,
jeśli jest to knajpa, w której nigdy
golonek nie serwowano. To jest so-
lidna dokumentacja, kilka miesięcy
dokumentacji. Dopiero potem, gdy
się to wszystko udokumentuje,
można się zabrać za pisanie.

A jaka była najciekawsza rzecz,
której dowiedział się pan
w trakcie tworzenia książki?

– Ja ciągle się czegoś dowiaduję!
Ciągle się czegoś uczę i to jest właś-

nie nieprawdopodobne, że człowiek
odnajduje takie zakamarki i takie
miejsca w Poznaniu, o których nie
miał pojęcia. Jak np. wiedziałem, że
były w centrum Poznania koszary ar-
tyleryjskie, ale nie wiedziałem, że
był tam skład amunicji, który w razie
wybuchu mógłby doprowadzić do
zdmuchnięcia i wysadzenia w po-
wietrze połowy miasta.

A jak tworzy Ryszard Ćwirlej?
Wena, czy zwykła praca?

– Ja w ogóle nie wiem, czym jest
wena twórcza. Ja jestem trochę
tak jak ten mój bohater, policjant
Fisher, takim porządnym pruskim
urzędnikiem, który przychodzi do
roboty, siada za swoim biurkiem,
stawia sobie kubek z herbatą albo
kawą i zaczyna pisać. A kryminał
jest jeszcze na tyle wymagającym
gatunkiem literackim, że trzeba do
niego podchodzić w sposób bardzo

systematyczny. Nie można sobie
pozwolić na to, żeby pisać przez ty-
dzień, a potem tydzień odpocząć,
bo po prostu człowiek nie pamięta
tego, co napisał. A jeśli niekiedy
zdarzają mi się takie przerwy, to
pierwsze co robię, to muszę usiąść
do książki i przeczytać ją od po-
czątku. Muszę wejść z powrotem
w atmosferę, którą już udało mi się
wcześniej stworzyć. Dlatego staram
się pracować codziennie i często mi
to wychodzi. Codziennie staram się
poświęcać parę godzin na to, żeby
pisać, ale to nie są wyznaczone go-
dziny.

Mimo że faktycznie w pańskich
powieściach trup ścieli się gęsto,
to nie są one pozbawione hu-
moru. Dlaczego?

– W tym się przejawia charakter
pisarza. Ja jestem w ogóle, z natury
prześmiewcą, który widzi rzeczywis-

Ryszard Ćwirlej
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„Pójdę twoim śladem”to
kolejna powieść krymi-

nalna Ryszarda Ćwirleja –
pisarza, dziennikarza

i wykładowcy na Wydziale
Nauk Politycznych

i Dziennikarstwa UAM.
Tym razem autor zabiera
czytelników do Poznania

1919 roku, gdzie młody
porucznik Antoni Fisher

staje przed pierwszym
w karierze wyzwaniem

śledczym. W budynku
dawnej Królewskiej Aka-

demii Niemieckiej, w któ-
rym właśnie powstaje

Poznański Uniwersytet,
pracownicy natrafiają na

powieszone zwłoki noc-
nego stróża…

Czym różni się praca nad książką
osadzoną w latach 80-tych,
a taką, której akcja toczy się
w dwudziestoleciu międzywo-
jennym?

– Książki z czasu PRL-u są o tyle
prostsze, że ja już na dokumentacji
do tych książek byłem. Byłem
chodząc po mieście jako student
i poznając wszelkie zakamarki Poz-
nania w latach 80-tych. Natomiast
książka, której akcja dzieje się
w 1919 roku, to jest powieść osadzo-
na w konkretnym tle historycznym
i nie można pozwolić sobie na to,
żeby cokolwiek wymyślać. Bohate-
rowie muszą przejść autentycznymi
ulicami Poznania z roku 1919, zna-
leźć się w budynkach dawnej policji
czy w budynku sztabu wojsk po-
wstańczych. To są wszystko miejsca,
które kiedyś istniały, a dzisiaj nie ma
po nich śladu. A więc trzeba przepro-
wadzać rzetelną dokumentację tych
wszystkich miejsc, sprawdzić jak
one wyglądały. Na szczęście jest bar-
dzo wiele fotografii, które sprawiają,
że można zanurzyć się w tę rzeczy-

tość w takim krzywym zwierciadle
i stara się to krzywe spojrzenie prze-
nieść na grunt powieści. To bierze się
też z tego, że moim mistrzem, które-
go nigdy nie doścignę, jest Raymond
Chandler. On w taki sposób patrzył
na rzeczywistość i tak konstruował
bohaterów, żeby to byli ludzie niepo-
zbawieni humoru. Po nim samym
zresztą było też widać, że poczucie
humoru miał niesamowite.

Jak to się w ogóle stało, że za-
czął pan pisać kryminały?

– Myślę, że dlatego, że na niczym
innym się nie znam. Kryminał to
jest coś takiego, co towarzyszy mi
od najmłodszych lat. W latach 70-
tych i 80-tych praktycznie żadnych
normalnych książek nie można było
dostać w handlu, a kryminały były
w kioskach. Byłem książkoholikiem
i czytałem wszystko co wpadło mi
w ręce, a wtedy były to nieszczęsne
kryminały prl-owskie, których
głównymi bohaterami byli nieskazi-
telni milicjanci, którzy niemalże jak
Sherlock Holmes, w sposób błyskot-
liwy, rozwiązywali trudne zagadki
kryminalne. Kryminał towarzyszył
mi przez całe moje młode lata i to-
warzyszy mi do dzisiaj. Przez wiele
lat byłem dziennikarzem, reporte-
rem telewizyjnym, radiowym.
W końcu zacząłem się zastanawiać
czy chcę przez resztę swoich dni
być newsowcem, czy może powi-
nienem pomyśleć o czymś innym.
Może o tym, by rozwinąć swoją ak-
tywność pisarską? Bo w gruncie
rzeczy każdy dziennikarz jest poten-
cjalnym pisarzem, dzierży tę buławę
pisarską w swoim plecaku. Jako
człowiek żyjący z pracy pióra ma
rozwinięty zmysł obserwacji i umie-
jętność przelewania myśli na papier.
Więc gdzieś tam, ta umiejętność we
mnie tkwiła i musiałem sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, czy zostaję do
końca życia dziennikarzem, czy też
chcę zrobić coś innego. Gdy do-
szedłem do wniosku, że tym „czymś
innym” jest pisanie, to wyborem dla
mnie zupełnie naturalnym były kry-
minały.

Rozmawiała Ewelina DERNOGA

Śladem pisarza

To nie koniec opowieści
Swoje powieści związane z

Uniwersytetem Poznańskim
stworzyli również Joanna

Jodełka oraz Piotr Bojarski. Autorka
książek kryminalnych i sensacyjnych
stworzyła powieść „Rektorski czek”.
Opowiada ona o losach archiwistki
Karoliny Rosady. W ręce kobiety tra-
fia niezwykły, liczący sto lat indeks.
W połączeniu ze wspomnieniami
służącego Rektora oraz fragmentami
kronik kryminalnych, wciąga on bo-
haterkę w ciąg afery fałszerskiej. W
powieści pojawia się również wątek
miłosny, nie brakuje także opowieści
o bohaterskich lotnikach czy poznań-

skich filantropach. – Współczesna
historia próby przejęcia kamienicy
jest fikcyjna. To pretekst, by główna
bohaterka, archiwistka, sięgnęła po
materiały sprzed stu lat. I poznała
nieprawdopodobną wręcz historię
powoływania do życia z niebytu poz-
nańskiego uniwersytetu – powie-
działa pisarka w rozmowie z porta-
lem zupełnieinnaopowiesc.com. Au-
torka, w książce równolegle prowa-
dzi dwie opowieści – współczesną
przedstawioną w trzeciej osobie, oraz
przeszłą, którą poznajemy z perspek-
tywy Jana Kantego (służącego Helio-
dora Święcickiego).

„Profesor uchylił okno wpusz-
czając do swojego gabinetu rześkie,

wieczorne powietrze znad Świętego
Marcina. Stukot końskich kopyt mie-
szał się z głuchym pomrukiem silni-

ka automobilu. Miasto kładło się
z wolna do snu.” – tak rozpoczyna
się powieść „Szmery” napisana przez

Piotra Bojarskiego. Pisarz po raz ko-
lejny stworzył powieść w ramach
cyklu poznańskich kryminałów retro,
których bohaterem jest Zbigniew
Kaczmarek. Akcja książki rozgrywa
się w 1931 roku i związana jest
z Uniwersytetem Poznańskim. Bo-
wiem to właśnie z jednego z gabine-
tów tej instytucji uprowadzony zos-
taje słynny profesor matematyki
i kryptolog Zdzisław Krygowski.
Główny bohater – komisarz Kaczma-
rek – musi rozwikłać pasjonującą
zagadkę uprowadzenia wykładowcy.
W tle pasjonujących poszukiwań
dodatkowo pojawia się motyw
odsłonięcia pomnika Wilsona
i postać Cyryla Ratajskiego. AK

Joanna Jodełka Piotr Bojarski
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Dumna Alma Mater
Absolwenci przez lata

wspominają swoją uczel-
nię, która często pełniła
rolę drzwi do świata cie-

kawości i poznania. Przez
lata studiów budziła za-

pał do pracy i rozwoju,
a z czasem stała się dla
swoich wychowanków
pięknym, choć jednak

wspomnieniem. Lecz czy
z racji okrągłego jubileu-
szu Uniwersytet Poznań-

ski mógłby w równie
czuły sposób wspomnieć

swoich absolwentów?

Odpowiedź na to pytanie
okazuje się być niesamo-
wicie prosta, albowiem

przez mury poznańskiej uczelni
przewinęło się wiele znakomitych
osobistości. Oczywiście, nie staliby
się oni tymi, jakich ich pamiętamy,
gdyby nie odpowiednia droga edu-
kacji zapewniona przez kadrę.

W ten oto sposób, wertując karty
historii możemy natknąć się na
wielkich uczonych w różnych dzie-
dzinach – naukach przyrodniczych,
humanistycznych czy prawnych.
Do tego także i działaczy społecz-
nych. Wielkich Polaków i patriotów.
Nazwiska znaczące nie tylko w skali
regionu, ale i całego kraju, czasem
i Europy. Lecz czy na co dzień jes-
teśmy świadomi o kim mowa?

Uciekinier z utopii

Jednym z tych, z których społecz-
ność Uniwersytetu Poznańskiego
może być niezwykle dumna, jest
Stanisław Barańczak. Swoje imię
na kartach zapisał nie tylko w teorii,
ale i dosłownie, albowiem z po-
mocą swojej poezji zdecydowanie
wykreował pomnik trwalszy aniżeli
ten ze spiżu. Z Poznaniem związany
przez lata, gdyż przed podjęciem
studiów polonistycznych, uczył się
w poznańskim liceum im. Karola
Marcinkowskiego. O randze jego
postaci niech świadczy choćby fakt,
że w ramach pracy naukowej pro-
wadził katedrę języka i literatury
polskiej na Uniwersytecie Harvarda
w USA.

O ile sam poeta odszedł w 2014
roku, tak można go spotkać do dziś,
albowiem pamięć o nim żyje i ma
się bardzo dobrze nie tylko w śro-
dowisku literackim. Doprawdy, wy-
bierając się na spacer nietrudno na-
trafić na upamiętniającą podobiznę
na ścianie Collegium Novum, czy
też na jeden z kilku jego wierszy w
formie murali. Warto również pa-
miętać o jego przekładach dzieł

Szekspira na język polski – przez
wielu właśnie te uznawane są za
najlepsze.

Pierwszy żołnierz RP

Wśród galerii sław poznańskiej
uczelni wymienić można także ge-
nerała Franciszka Gągora, który
poza studiowaniem w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Zmecha-
nizowanych we Wrocławiu, ukoń-
czył poznański Wydział Anglistyki
ze stopniem magistra. Podyplomo-
wo dokształcał się jeszcze w USA
i Rzymie, a ogromne wrażenie robi
również bezpośrednie doświad-
czenie, które zyskał biorąc udział
w misjach wojskowych. Uczestni-
czył w najważniejszych operacjach
militarnych końca ubiegłego wieku,
takich jak te w Iraku, Kuwejcie czy
Egipcie. Znalazło się dla niego rów-
nież miejsce przy operacji „Pustyn-
na Burza” w roli zastępcy dowódcy
polskiego kontyngentu. Lata służby
i działalności w ramach całej
wspólnoty NATO przyniosły mu
także szereg odznaczeń, m.in.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski. Generał Gągor zginął 10
kwietnia 2010 roku jako jedna z
ofiar katastrofy lotniczej pod Smo-
leńskiem.

Kurier z Warszawy

Pozostając przy tematyce woj-
skowej, na swoje upamiętnienie
niewątpliwie zasługuje Jan Nowak-
Jeziorański, który w Poznaniu
uzyskał tytuł magistra nauk praw-
no-ekonomicznych. Jego postać
najszerzej znana jest z działalności
w polskiej rozgłośni radia Wolna
Europa, której przez wiele lat prze-
wodził jako dyrektor. Okres wojny,
kiedy to podejmował się wielu
działalności, poprzedziła współpra-
ca z Edwardem Taylorem – twórcą
tzw. poznańskiej szkoły ekono-
micznej i organizatorem studiów
ekonomicznych na Uniwersytecie
Poznańskim. Nie bez kozery można
o Jeziorańskim powiedzieć, iż ce-
chowały go ogromne pokłady de-
terminacji, wiary w słuszność spra-
wy polskiej i odwagi. Na bieżąco
bowiem informował Londyn o sy-
tuacji w walczącej (później okupo-
wanej) Polsce, dzięki czemu nada-
no mu przydomek Kurier z Warsza-
wy. Wziął również udział w po-
wstaniu w stolicy. Jego działalność
na rzecz kraju trwała długo po za-
kończeniu konfliktu, albowiem
przez długie dekady wspierał spra-
wę polską – najpierw przy pomocy
różnych inicjatyw organizowanych
pod polskim sztandarem (m.in.
wspomniane Radio Wolna Europa),
ale także po przemianie ustrojowej.
Aktywnie wspierał przyłączenie się
Polski do wspólnot międzynarodo-
wych, choćby Unii Europejskiej
i NATO.

Poznańska szkoła kryptologii
Gdyby pozwolić sobie na górno-

lotne przyznanie tytułów polskich
bohaterów II Wojny Światowej, bez
wątpienia jednym z nich byłby Hen-
ryk Zygalski. Poznaniak, matema-
tyk, ale przede wszystkim jeden
z trzech absolwentów Uniwersytetu
Poznańskiego (obok Mariana Re-
jewskiego i Jerzego Różyckiego),
którzy opracowali techniki pozwa-
lające na rozszyfrowanie niemiec-
kiej maszyny Enigma. O ile wraz z
wybuchem wojny ewakuował się do
Paryża, tak przez cały okres trwania
konfliktu aktywnie działał w alian-
ckich ośrodkach wywiadu, wspie-
rając działania przeciwko Niemcom.
Po wojnie osiadł w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie musiał powtórzyć studia
matematyczne, a później już do
końca życia zawodowego pracował

na tamtejszych uczelniach. Nazwi-
sko niezwykle uznane, czego dowo-
dem, poza odznaczeniami, jest także
wymienienie w gronie najwybitniej-
szych kryptologów XX wieku.

Wielu wspaniałych

Nie sposób wymienić wszystkich
znamienitych absolwentów Uniwer-
sytetu Poznańskiego w jednym arty-
kule. Mówi się, że trudne czasy
tworzą silnych ludzi, a okres po-
czątku ubiegłego wieku, kiedy to
uniwersytet powstał, właśnie do ta-
kich czasów należał. I zdecydowa-
nie, w tym omawianym zacnym
gronie można znaleźć potwierdze-
nie tych słów.

Dobrą okazją do zapoznania się z
całym przekrojem tych wielkich, któ-
rzy opuścili mury uczelni, jest

książka „Sylwetki sławnych i za-
służonych absolwentów”, wydana
przez Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza. Zawiera ona cały przekrój poz-
nańskiej galerii sław – czyli ty-
tułowych zasłużonych, o których zde-
cydowanie warto pamiętać.
Zasłużonych w naprawdę wielu dzie-
dzinach, bo mowa tu o naukowcach,
politykach, osobach znaczących wiele
w Poznaniu czy też Polsce. Wreszcie
osobach, które często miały swój
udział w kreowaniu naszej rzeczywis-
tości, a także w tej jakże ważnej wal-
ce toczonej w ubiegłym wieku, czyli
walce o wolność. Stulecie jest nie-
zwykle sprzyjającą okazją do wspom-
nień, w końcu to pamięć również
o nas samych – Polakach, poznania-
kach, absolwentach i studentach.

Dawid SZAFRANIAK

Jan Nowak-Jeziorański z żoną Jadwigą

Henryk Zygalski wraz z kolegami rozszyfrował„Enigmę”
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W stuletniej szkatule Uni-
wersytetu Poznańskiego
mieści się wiele historii –
jedna z nich to 21 lat ist-

nienia Międzynarodowe-
go Festiwalu Chórów Uni-

wersyteckich UNIVERSI-
TAS CANTAT, który dziś

jest światowej klasy
sceną kultury uniwersy-

teckiej.

Festiwal powstaje w roku
1998 z inicjatywy rektora
Stefana Jurgi. Dyrektorem

przedsięwzięcia zostaje Krzysztof
Szydzisz – ten, który parę lat wcześ-
niej, jako dwudziestosześciolatek,
tworzy własny zespół – Chór Kame-
ralny UAM. Tak jak nieprzerwanie
prowadzi go do tej pory, tak i nie-
przerwanie kieruje festiwalem. Wte-
dy jeszcze nie wie, jak to będzie. Ale
żeby było profesjonalnie, w między-
czasie zostaje profesorem doktorem
habilitowanym. Wraz z chórem dwu-
krotnie zdobywa Grand Prix na
Ogólnopolskim Turnieju Chórów
Legnica Cantat. Koncertuje w Ame-
ryce Południowej, Azji, Australii.
Coraz więcej czasu spędza w ławach
jurorskich krajowych oraz międzyna-
rodowych konkursów i festiwali chó-
ralnych. I – co znamienne – nieustę-
pliwie stoi na straży tego, by UNI-
VERSITAS CANTAT był festiwalem
o niekonkursowej formule. Nie o ry-
walizację Mu chodzi.

Znajdują się ludzie, którym po-
mysł festiwalu chóralnego jest rów-
nież bliski. Chórzyści Kameralnego.
Przede wszystkim ci, którzy z Szy-
dziszem podróżują i mogą obserwo-
wać organizację innych festiwali. Do
tego, że przydają się języki, nikogo
przekonywać nie trzeba. Filologów
różnej specjalności, lingwistów i
tłumaczy nigdy w chórze nie braku-
je. Ale tu potrzeba jeszcze czegoś
więcej. Jakiejś empatii, samozapar-

cia, zmysłu organizacyjnego, wyob-
raźni, zdrowego rozsądku… Może
i humoru, kiedy wszystko inne
szwankuje. I ryzykownego przeko-
nania, że warto się starać – nawet
jeśli widzi się swych rozśpiewanych
gości po raz pierwszy i ostatni w
życiu. A nie zawsze tak jest. Nieoce-
niona okazuje się też troska kolej-
nych Rektorów UAM (w osobach
Stefana Jurgi, Stanisława Lorenca,
Bronisława Marciniaka i Andrzeja
Lesickiego) o los festiwalu. Zapra-
szać kilkaset osób co dwa lata? Po
co? Tych pytań nie zadają. Wiedzą,
że festiwal to wizytówka Uczelni.

UNIVERSITAS CANTAT po-
czątkowo prezentuje zespoły
działające przy uczelniach polskich,
bardzo szybko jednak zaczyna gro-
madzić chóry z całego świata, prze-
zwyciężając wszelkie bariery: języ-
kowe, kulturowe, a nawet polityczne.
W roku 1999 organizatorzy podej-
mują Chór Uniwersytetu An-Najah w
Nablusie (Palestyna), rok później –
Chór „Belcanto” Akademii Sztuki
Uniwersytetu im. B. Karicia w Bel-
gradzie (ówczesna Jugosławia).
Równocześnie – w tych latach na
festiwalu śpiewają chóry z USA. Nie
ma mowy o wzajemnych preten-
sjach. W 2015 roku Chór Kameralny
UAM, zawsze witający swych gości
utworami w ich rodzimych językach,
śpiewa dla Ukraińców Hej, pływe
kacza – pieśń żałobną Majdanu. Pub-
liczność płacze.

Po dwóch dekadach, a trzynastu
edycjach (od 2003 roku UC odbywa
się co dwa lata) festiwal ma na swo-
im koncie tysiące uśmiechniętych
twarzy. Tysiące zawartych znajo-
mości. Jego wolontariusze – wciąż
tysiące rzeczy do zrobienia. Aktuali-
zacja regulaminu, przesłuchiwanie
nadsyłanych nagrań, składanie wnio-
sków w sprawie dofinansowania, or-
ganizacja koncertów w Auli UAM
(trzeba nastroić fortepian, nie jest

strojony samoistnie) oraz w wielko-
polskich miastach (byłoby znakomi-
cie, gdyby uczestnicy mogli zjeść
u Państwa posiłek po godzinnym
koncercie). Ustalenie składu osobo-
wego zespołu działającego przy ak-
tualnej edycji (ach, faktycznie, trze-
ba jeszcze chodzić do własnej pra-
cy), zakwaterowanie chórów (cóż,
oprócz dyrygenta przyjeżdża jeszcze
akompaniator), zebranie i przeszko-
lenie grupy przewodników – wolon-
tariuszy (jak to, masz do południa
zajęcia na uczelni?). Ponadto – kon-
takt z mediami, patronaty, identyfi-
katory, tłumaczenia, zdjęcia. Jakby
tego było mało, organizatorzy – chó-
rzyści Chóru Kameralnego UAM –
sami śpiewają w koncercie galowym
(nie umiesz jeszcze tekstu po filipiń-
sku?). Żeby chóry się nie nudziły w
wolnym czasie, wypada pokazać im

okolicę (gdzie jest w Poznaniu pol-
skie jedzenie?), czasami pomóc w
rozwiązaniu problemów bardziej
prozaicznych (pada? u nich nie pada
– wszyscy chcą kupić peleryny…).

W sumie przez te lata zespoły
kłaniają się setki razy, bo podczas
każdej edycji – oprócz występu w
Koncertach Głównych w Auli UAM
– mają jeszcze recitale w innych
miastach Wielkopolski: w Oborni-
kach, Owińskach, Wągrowcu, Gro-
dzisku Wielkopolskim, Kórniku,
Szamotułach, Murowanej Goślinie,
Dąbrówce, Czempiniu, Kaliszu...
Bisy policzyć trudno.

Zespoły kłaniają się także wspól-
nie – podczas Koncertów Fi-
nałowych. Dawniej nie ma mowy
o Bocellim – ale śpiewa się Kilara,
Kozuba, Jasińskiego, Łukaszewskie-
go, Twardowskiego, Dębskiego, Sy-
kulskiego, Bembinowa… Większość
dzieł finałowych zostaje skompono-
wana na zamówienie UC, co ozna-
cza, że zagraniczne chóry biorą
udział w prawykonaniach. A wcześ-
niej w próbach. W XII edycji
ogłoszony zostaje nawet konkurs
kompozytorski dla młodych. Wygry-
wa Zuzanna Koziej. Ma wtedy za-
ledwie 21 lat.

W tym sezonie 21 lat kończy sam
festiwal. Mimo że danych staty-
stycznych już i tak wiele, organiza-
torzy (na czele z dr Joanną Piech-
Sławecką, wicedyrektorem festiwa-
lu) w 2015 roku podejmują się kolej-
nego zadania: angażują do współpra-
cy chóry z wielkopolskich, zwłasz-
cza poznańskich, uczelni, otwierając
w historii UNIVERSITAS CANTAT
nowy rozdział. Teraz impreza dopie-
ro nabiera tempa – pełna mobilizacja
obowiązuje pomysłodawców nie tyl-
ko w kilka festiwalowych dni, ale w
zasadzie przez całe wiosenne tygod-
nie. Potwierdza się teza o sławie

chóralistyki w Poznaniu. W trzech
nadchodzących edycjach biorą do-
datkowo udział: chór Coro Da Ca-
mera Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Chór Politechniki Poz-
nańskiej Volantes Soni, Schola Incli-
na aurem Arcybiskupiego Semina-
rium Duchownego w Poznaniu, Poz-
nański Chór Polihymnia AWF-u,
Chór Żeński Sonantes Uniwersytetu
Ekonomicznego, Chór Kameralny
Wydziału Pedagogiczno-Artystycz-
nego UAM w Kaliszu, Chór Akade-
micki PWSZ w Pile, kwartet wokal-
ny BeFour, oktet Sanctimonialis au-
tem femina, wreszcie – Chór Kame-
ralny Akademii Muzycznej w Poz-
naniu oraz Orkiestra Barokowa tejże
uczelni. Nadto, niezmiennie od lat,
w Koncertach Głównych UC można
usłyszeć Chór Akademicki UAM,
początkowo pod dyrekcją Jacka Sy-
kulskiego, dziś – Beaty Bielskiej.

W sumie Poznań z chóralnych po-
wodów odwiedza przez lata około
stu zespołów uczestniczących w fes-
tiwalu. W jednej edycji na scenie
stoją Litwin i Brytyjczyk, w innych:
Serb z Meksykaninem, Francuz
z Ekwadorczykiem, Brazylijczyk
z Białorusinem, Portorykańczyk
z mieszkańcem RPA… Fascynujące
i zupełnie niekontrolowane przez or-
ganizatorów jest to, co dzieje się na
styku kultur podczas tego międzyna-
rodowego spotkania. Oni, ze swym
tysiącem rzeczy do zrobienia, nigdy
się nie dowiedzą, jakie uczucia, jakie
wzruszenia, wspomnienia zabrali ze
sobą goście na drugi koniec świata.
I co przywiozą kolejni. Dziś 21-letni
UNIVERSITAS CANTAT wyśpie-
wuje Uczelni „Gaudeamus igitur”
(„Sto lat” nie wypada), ale przecież
już w roku 2021 sam będzie święto-
wał swą skromną, lecz okrągłą, pięt-
nastą rocznicę…

Anna KOMEDZIŃSKA
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Barwy światła dopełniły dźwięków muzyki Źródło: Chór Kameralny UAM

Uczestnicy„Universitas Cantat �01�” Źródło: Chór Kameralny UAM



Fundacja UAM, zaangażowała
się w organizacje uroczystych
obchodów Jubileuszu 100-le-

cia powstania Uniwersytetu
Poznańskiego. Współorganizu-

je m.in. koncert światowej
sławy tenora, Andrea Bocellie-
go oraz dwie konferencje nau-

kowe.

Zaangażowanie w Jubileusz
Obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznań-

skiego uświetni występ światowej sławy te-
nora, który Fundacja UAM współorganizuje.
Andrea Bocelli w towarzystwie m.in. chórów
poznańskich Uczelni zaśpiewa 11 maja 2019
r. na stadionie Poznań.

Z okazji 100-lecia UAM, Fundacja organi-
zuje także cieszące się dużym zainteresowa-
niem konferencje naukowe: „Nasz wspólny
Uniwersytet” oraz „Uniwersytety w poszuki-
waniu doskonałości”. Podczas tej drugiej kon-
ferencji zostaną wręczone nagrody dla wybit-
nych naukowców UAM, laureatów konkursu
organizowanego przez Fundację UAM, „Do-
skonałość w nauce – użyteczność w praktyce”.
Konkurs dedykowany jest naukowcom UAM,
którzy w Dekadzie Jubileuszowej UAM 2009-
2019, realizując swoje badania oraz działania
naukowe chcieli przede wszystkim aktywnie
i z pożytkiem społeczno-gospodarczym łączyć
naukę z biznesem. Nagroda to łącznie 100 ty-
sięcy złotych. Taką sama kwotę na 100-lecie
Uniwersytetu Fundacja przekazała w tegorocz-
nej edycji konkursu Fund_Akcja, skierowane-
go do społeczności akademickiej. Dodatkowo,
w ramach obchodów, Fundacja UAM aktyw-
nie zaangażowała się w powstanie dwóch no-
wych ławeczek okolicznościowych, na Moras-
ku oraz Szamarzewie.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu od 30 lat aktywnie
współpracuje z Uniwersytetem. Zajmuje się
upowszechnieniem osiągnięć naukowo-ba-
dawczych, dydaktycznych lub organizacyj-
nych. Wspiera Uniwersytet finansowo lub
organizacyjne w działalności naukowo-ba-
dawczej, dydaktycznej, kulturalnej, sporto-
wej, a także w działaniach inwestycyjnych.
Co roku funduje stypendia dla doktorantów
UAM, sportowców Uniwersytetu czy realizu-

je program Stypendiów im. dr Jana Kulczyka.
Łącznie Fundacja prowadzi 4 programy sty-
pendialne dla UAM.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Od 25 lat w ramach Fundacji UAM działa
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
(PPNT). Świadczy on specjalistyczne usługi
badawcze i doradcze służące wprowadzaniu
nowych technologii. PPNT łączy dwa światy:
nauki i biznesu. To pierwszy w Polsce park
technologiczny – działa od 25 lat. Specjalizu-
je się w takich dziedzinach jak chemia, bio-
technologia, fizyka oraz IT. Wspiera firmy
i naukowców w procesie komercjalizacji,
transferze technologii, tworzeniu innowacji
i wdrażaniu nowych technologii w firmach.
PPNT prowadzi działalność o zasięgu zarów-
no krajowym jak i międzynarodowym, sku-
piając się na:
� Przedsiębiorstwach – firmy otrzymują
wsparcie na każdym etapie rozwoju. PPNT

dostarcza rozwiązań i technologii wg potrzeb
klienta, zapewnia profesjonalne usługi dorad-
cze, nowoczesną przestrzeń biurową i labora-
toryjną wraz z infrastrukturą. Eksperci PPNT
wspierają firmy i naukowców w procesie ko-
mercjalizacji, wdrażaniu innowacji w fir-
mach, w uzyskiwaniu patentów czy ostatecz-
nym wprowadzeniu technologii na rynek.
To doświadczony partner biznesowy. Opraco-
wuje technologie usprawniające działalność
przedsiębiorstwa, realizuje także usługi ba-
dawcze na zlecenie firm. Park prowadzi fun-
dusz zalążkowy, inwestując w innowacyjne
firmy technologiczne.
� �auce – jako jednostka naukowa kategorii
A PPNT Fundacji UAM bierze udział w pro-
jektach badawczych, prowadzi badania nau-
kowe i opracowuje innowacyjne technologie.
Wspiera naukowców w prowadzeniu włas-
nych badań i pozyskiwaniu grantów nauko-
wych.
� Użyteczności społecznej – PPNT Fundacji
UAM aktywnie realizuje program populary-

zacji nauki. Prowadzi pierwsze w Wielko-
polsce centrum nauki – Laboratorium Wyob-
raźni, skierowane zarówno do dzieci, młod-
zieży, jak i dorosłych. Co roku organizuje
Piknik z Wyobraźnią. To największa impreza
na otwartym powietrzu i jednocześnie naj-
większe bezpłatne wydarzenie plenerowe
o charakterze popularno-naukowym dla
całych rodzin odbywające się w Poznaniu.
Dla dzieci pracowników Fundacji UAM,
Uniwersytetu oraz firm zlokalizowanych na
terenie PPNT, działa przedszkole.

Cykliczna współpraca z UAM

Poza uroczystymi obchodami Jubileuszu
100-lecia UP, programami stypendialnymi,
konkursami oraz realizacją doraźnych zadań,
Fundacja UAM rokrocznie organizuje lub
współorganizuje takie wydarzenia jak:
�Wykłady Uniwersyteckie na Zamku –
nawiązujące do tradycji otwartego uniwersy-
tetu, bezpłatne i dostępne dla każdego
wykłady naukowe, pokazujące zagadnienia
nurtujące ludzi od wieków w kontekście no-
wych odkryć i współczesnych badań.
� Festiwal �auki i Sztuki – Fundacja
działa od 1999 roku w ramach Poznańskie-
go Festiwalu Nauki i Sztuki jako współor-
ganizator i partner współfinansujący przed-
sięwzięcie.
� Wieczory muzyczne w Teatrze Wielkim
– Fundacja UAM wraz z Teatrem Wielkim
w Poznaniu jest organizatorem akcji promocyj-
nej „Wieczór UAM z Teatrem Wielkim” skie-
rowanej do pracowników i doktorantów UAM
oraz pracowników Fundacji UAM. Mogą oni
wybrać się na spektakle operowe oraz przed-
stawienia baletowe do Teatru Wielkiego w Poz-
naniu płacąc promocyjne ceny za bilety.

Więcej informacji na www.ppnt.poznan.pl
oraz www.fuam.pl

Anna CIAMCIAK
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Uniwersytet Poznański – Kalendarium
� 11 XI 1918 – powołanie „Komisji Organi-

zacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Pozna-
niu”, w skład której weszli dr Heliodor
Święcicki, ks. dr Stanisław Kozierowski, dr
hab. Józef Kostrzewski oraz dr hab. Michał
Sobeski
� 5 IV 1919 – rektorem Uniwersytetu został

Heliodor Święcicki, lekarz i społecznik, pre-
zes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk
� 7 V 1919 – inauguracja działalności

Wszechnicy Piastowskiej w sali tronowej
dawnego Zamku Wilhelma II
� VI 1919 – wybory do pierwszego senatu

uniwersyteckiego
� 30 I 1919 – Komisariat Naczelnej Rady Lu-

dowej wydał dekret powołujący pierwszy
wydział uniwersytecki – Wydział Filozo-
ficzny
� V 1919 – powołanie Wydziału Prawa

� 6 VIII 1919 – utworzono Wydział Rolni-
czo-Leśny
� 24 VI 1920 – zmieniono nazwę Wszechnicy

Piastowski na Uniwersytet Poznański
� 25 VII 1920 – uchwała senatu Uniwersytetu

Poznańskiego o utworzeniu Wydziału Le-
karskiego. Pierwszym dziekanem został
prof. Adam Wrzosek
� XI 1920 – przekształcenie Wydziału Filozo-

ficznego w Wydział Matematyczno–Przy-
rodniczy oraz Wydział Humanistyczny
� 1921 – zmiana nazwy Wydział Prawa i

Nauk Ekonomiczno- Politycznych na Wy-
dział Prawno–Ekonomiczny
� 15 XII 1922 – przyznanie pierwszego dok-

toratu honoris causa. Otrzymała go Maria
Skłodowska-Curie
� 21 IX 1939 – hitlerowcy rozwiązali Uni-

wersytet Poznański, zdewastowali budynki i
laboratoria badawcze.

� 1939/1940 – wielu naukowców Uniwersyte-
tu Poznańskiego uwięziono w Forcie VII,
innych wysiedlono do Generalnego Guber-
natorstwa
� 24 XI 1940 – rozpoczęcie działalności taj-

nego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
Twórcą i pierwszym rektorem był prof.
Ludwik Jaxa-Bykowski. UZZ, którego
większość wykładowców i studentów po-
chodziła z UP, działał głównie w Warszawie
do 1944 roku.
� 27 IV 1941 – naziści otworzyli Poznański

Uniwersytet Rzeszy, na który wstęp mieli
wyłącznie Niemcy
� 27 II 1945 – początek pierwszego powojen-

nego roku akademickiego na Uniwersytecie
Poznańskim
� IV 1945 – nowe władze podjęły decyzję o

dezintegracji Uniwersytetu poprzez zmiany
w strukturze organizacyjnej

� 1949 – wyodrębnienie Wydziału Filozoficz-
no-Historycznego z Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Poznańskiego
� I 1950 rok – powstanie Akademii Medycz-

nej utworzonej z Wydziału Lekarskiego,
Studium Stomatologicznego oraz Wydziału
Farmaceutycznego, Studium Wychowania
Fizycznego przekształcono w Wyższą
Szkołę Wychowania Fizycznego
� IX 1951 – Wydział Matematyczno-Przyrod-

niczy przekształcono w Wydział Biologii i
Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fi-
zyki i Chemii
� I 1952 – powołanie Wyższej Szkoły Rolni-

czej z Wydziału Rolniczego, Studium
Ogrodniczego oraz Wydziału Leśnego
� 31 XII 1955 – zmiana nazwy z Uniwersyte-

tu Poznańskiego na Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza.

Fundacja UAM wspiera
obchody 100-lecia Uniwersytetu

Od 25 lat w ramach Fundacji UAM działa
Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT).

Świadczy on specjalistyczne usługi badawcze i doradcze
służące wprowadzaniu nowych technologii.
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Sto lat na sportowych arenach
Kultura fizyczna i nauka

idą ze sobą w parze już od
czasów starożytnych. Kie-

dy w 1919 roku zakładano
Uniwersytet Poznański,

naturalnym stało się, iż w
jego strukturach powsta-
nie organizacja związana

ze sportem i wychowa-
niem fizycznym. Ledwie

kilka miesięcy po inaugu-
racyjnych zajęciach po-

wstał Akademicki
Związek Sportowy. On za-

tem również obchodzić
będzie niebawem setne

urodziny.

Historia AZS-u w Poznaniu
rozpoczęła się 5 listopada
1919 roku. Jak powiedział

jeden z wybitnych zawodników i
działaczy Witalis Ludwiczak: „stara
uczelnia (…) nie zdołała oprzeć się
wdzieraniu się w jej mury nowoczes-
nego sportu”. Głównym inicjatorem
tej organizacji był prof. Eugeniusz
Piasecki, który kierował Katedrą Hi-
gieny Szkolnej i Wychowania Fizycz-
nego. W nowopowstałym związku
otrzymał funkcję kuratora, natomiast
pierwszym prezesem mianowano
Adama Meissnera. Poznański AZS
liczył początkowo kilka sekcji – piłki
nożnej, tenisa ziemnego, wioślar-
stwa, szermierki i sportów zimo-
wych, a w pierwszym roku istnienia
uzbierał 162 członków.

Wśród przedwojennych sportow-
ców prawdziwą legendą „Akademi-
ków” stał się wspomniany Ludwi-
czak. Jako pierwszy zawodnik z gro-

na poznańskiego AZS-u pojechał na
igrzyska olimpijskie – konkretnie do
Lake Placid w 1932 roku. Zajął tam
czwarte miejsce z reprezentacją ho-
keja na lodzie. Dwa lata później był
najlepszy w krajowej elicie, zdoby-
wając z poznaniakami mistrzostwo
Polski. Ludwiczak wsławił się także
w trakcie II wojny światowej
współorganizacją jenieckich igrzysk
olimpijskich w obozie w Woldenber-
gu. W latach 50. natomiast został
prezesem AZS i pełnił tę funkcję
przez 23 lata.

Po wojnie organizacja studencka
błyskawicznie się reaktywowała.
Większym problemem mogły być
natomiast komunistyczne władze.
Widziały one bowiem w AZS-ie za-
grożenie, jako w związku opartym na
wzorcach rodem z II Rzeczypospoli-
tej. W 1949 roku całkowicie zreorga-
nizowano polski sport. AZS prze-
kształcono w Akademickie Zrzesze-
nie Sportowe. Kult fizyczny został
zepchnięty na dalszy plan, a na pie-
destał wyniesiono kult… Stalina. Po-
mimo to reformy okresu stalinow-
skiego nie zniszczyły AZS-u.
Co więcej, właśnie w tym okresie
poznańska część organizacji miała
w swoich szeregach sportowca, któ-
rego wybrano najlepszym w całej
Polsce. W 1949 roku Zdobysław
Stawczyk został akademickim mist-
rzem świata w biegu na 200 metrów
z najlepszym czasem w Europie –
21,1 sekundy. Ten sukces wystarczył,
by wygrać kultowy już Plebiscyt
Przeglądu Sportowego.

Poznański AZS w okresie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej mógł się
poszczycić wieloma znakomitymi
drużynami oraz wychowankami, któ-
rzy odnosili sukcesy nie tylko na are-
nie międzyuczelnianej. Wśród lekko-
atletów wyróżniał się przede wszyst-
kim Ryszard Ostrowski, specjali-

zujący się w biegu na 800 metrów.
Być może na jego szyi zawisłby me-
dal międzynarodowej imprezy (naj-
większym sukcesem było 4. miejsce
na mistrzostwach świata), gdyby na
przeszkodzie nie stanęły… polskie
władze. W 1984 roku w ramach soli-
darności z ZSRR rodzimy komitet
olimpijski zbojkotował igrzyska
olimpijskie w Los Angeles. Ostrow-
ski był wtedy w życiowej formie, co
pokazał podczas Zawodów Przyjaźni
dla państw komunistycznych, kiedy
to finiszował wspólnie z lekkoatle-
tyczną legendą Alberto Juantoreną.

Nie tylko lekkoatleci przynosili
medale do siedziby AZS-u. Na krajo-
wym podwórku bardzo mocno liczyli
się wtedy żeglarze. Jeszcze lepsze
wyniki osiągali zawodnicy startujący
w akrobatyce sportowej. Szczególnie
utytułowany – także na światowej
arenie – był Andrzej Garstka, który
stał się największym multimedalistą
poznańskiego AZS-u. W sportach
drużynowych zawsze w czołówce
znajdowały się także koszykarki.
„Akademiczki” z Poznania, w któ-
rych pierwsze skrzypce grała Elżbie-
ta Grzeszczyk, sięgnęły po tytuł
Mistrzyń Polski w 1978 roku. Wśród
siatkarzy doświadczenie na uniwer-
syteckich halach w stolicy Wielko-
polski zbierał legendarny Hubert Je-

rzy Wagner. Inna z legend polskiego
sportu również stawiała swoje pierw-
sze kroki w barwach AZS-u. Woj-
ciech Fibak jest bez wątpienia
najsławniejszym Polskim tenisistą w
historii. Zanim jednak jeszcze podbi-
jał światowe korty, to wygrał m.in.
prestiżowy turniej Trofeo Bonfiglio
jako zawodnik AZS Poznań.

Pierwsze lata po upadku komuniz-
mu w Polsce były sporym wyzwa-
niem dla działaczy. W budżecie
AZS-u zaczęło brakować pieniędzy,
a także ubywać członków. Działania
prezesa, prof. Zygmunta Przybyl-

skiego, zdecydowanie zdynamizo-
wały organizację. Do grona uczelnia-
nych klubów dołączały prywatne
uczelnie nie tylko z Poznania.
Przełożyło się to na ponowny
napływ członków, a tutejszy AZS ma
obecnie bodaj najliczniejszą repre-
zentację wśród wszystkich uczestni-
ków tego związku w Polsce. Teraz
pora na garść statystyk – obecnie
poznański Związek posiada pod
swoimi skrzydłami 23 kluby sporto-
we i uczelniane. W ramach organiza-
cji środowiskowej istnieje 15 sekcji,
a do AZS AWF-u przynależy 11 sek-
cji. Do AZS-u należy kilka obiektów,
wśród których warto wyróżnić korty
tenisowe przy ulicy Noskowskiego,
których historia sięga końcówki XIX

wieku. Poznańska część organizacji
należy do najprężniej działających
ośrodków w Polsce i do pełni szczęś-
cia brakuje już chyba tylko jednego –
przyznania praw do organizacji Uni-
wersjady. W przeszłości Poznań sta-
rał się o nią trzykrotnie, za każdym
razem jednak bezskutecznie.

Współczesny AZS Poznań to nie
tylko tysiące studentów, ale także
kilka wybitnych jednostek w ich bar-
wach. W latach 90. trzykrotnym
olimpijczykiem był szermierz
Norbert Jaskot. Kilkukrotnie wraz
z drużyną szablistów kończył zmaga-
nia na punktowanym miejscu, jednak
jego dokonania przyćmił w 2000
roku Szymon Ziółkowski. 24-letni
wtedy lekkoatleta został mistrzem
olimpijskim w rzucie młotem. Pó-
źniej kilkukrotnie sięgał jeszcze po
medale mistrzostw świata i Europy
– za każdym razem jako zawodnik
poznańskich „Akademików”. Obec-
ny poseł na Sejm RP trenował pod
okiem Czesława Cybulskiego, pod
którego skrzydłami eksplodował
jeszcze jeden gigantyczny talent.
W 2009 roku na mistrzostwach świa-
ta w Berlinie tylko dwóch sportow-
ców ustanowiło rekord świata. Byli
nimi Usain Bolt i studentka poznań-
skiego AWF-u Anita Włodarczyk.
Pochodząca z Rawicza lekkoatletka
niedługo po tym sukcesie zmieniła
barwy klubowe, ale swój pierwszy
wielki sukces na pewno po części za-
wdzięcza treningom w poznańskim
AZS-ie. Jej osoba może stanowić
świetny przykład dla pozostałych
członków, że w barwach poznańskie-
go AZS-u można sięgać sportowych
szczytów.

Jakub PTAK
Przy tworzeniu materiału wyko-

rzystano książkę dr hab. Ryszarda
Wryka. „90 lat Akademickiego
Związku Sportowego w Poznaniu”.
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