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sto lat te mu, 7 ma ja 1919 ro ku, Po znań
na chwi lę przy sta nął i onie miał. Jak pi sał
dzien ni karz ów cze sne go Ku rje ra Po znań -

skie go, zi ści ły się tę sk no ty i ma rze nia naj lep szych
sy nów na ro du, wy sił ki Ciesz kow skie go i Li bel ta,
a żą da nia We gne ra, któ re roz bi ja ły się o twar dą
od po wiedź sys te mu pru skie go, sta ły się rze czy -
wi sto ścią.

Te go dnia uro czy sty po chód z ka te dry do Col -
le gium Ma ius w ce sar skim zam ku uświa do mił
miesz kań com sto li cy Wiel ko pol ski, że to, co
do nie daw na by ło nie moż li we, sta ło się fak tem. 

Wszech ni ca Pia stow ska zo sta ła otwar ta. 
Po znań stał się aka de mic ki.
Pol ska, po 123 la tach nie wo li i zwy cię skim po -

wsta niu wiel ko pol skim zy ska ła no wo cze sną
uczel nię. 

Al ma Ma ter dla po ko leń wy bit nych na ukow -
ców, kształ co nych przez gro no aka de mi ków z ca -
łej Eu ro py. Dla pro fe so rów i dok to rów
naj lep szych uczel ni, któ rzy od po wie dzie li na apel
He lio do ra Świę cic kie go, któ rzy nie ba li się przy -
je chać do Po zna nia, by roz po cząć w nim wiel ką
na uko wą przy go dę.

Nie bez przy czy ny pro fe sor Jó zef Ko strzew ski
wspo mi nał, że Uni wer sy tet Po znań ski w pierw -
szych la tach na zy wa no „smar ka tym uni wer sy -
te tem”. Nie tyl ko uczel nia by ła mło da. Mło dzi
by li też jej pro fe so ro wie. Naj młod si w Rze czy po -
spo li tej. To oni sta no wi li o jej si le. Ich po ten cjał
na uko wy, upór i in no wa cyj ność do pro wa dzi ły
do szyb kie go roz kwi tu aka de mic kie go mia sta.
Wrzo sek, Pia sec ki, Paw łow ski, Pa czo ski i wie lu,
wie lu in nych. Ich na zwisk nie spo sób dziś po mi -
nąć na na uko wej ma pie Pol ski. 

Wszech ni ca Pia stow ska, bo ta ką na zwę przy -
ję ła pier wot nie na sza uczel nia, rok póź niej zo sta -
ła prze mia no wa na na Uni wer sy tet Po znań ski. To
z nie go wy wo dzą się czte ry po znań skie uczel nie,
któ re dziś wspól nie wzno szą to ast za po myśl ność
na uki i do stoj ne go stu lat ka.

Obec nie nikt z nas nie po tra fi so bie już wy -
obra zić mia sta bez uczel ni wyż szych wy zna cza -
ją cych je go charakter. Sta no wią cych o je go
atrak cyj no ści, wi tal no ści i wciąż od na wia ją cej
się mło dzień czej ener gii. 

Speł ni ły i speł nia ją się na dal sło wa He lio do ra
Świę cic kie go, by „kształ cić się w Uni wer sy te cie
nie tyl ko na uko wo, lecz nie mniej wy do sko na lić
się na do brych oby wa te li kra ju”. Kształ ci my ich
od stu lat z po żyt kiem dla Rze czy po spo li tej. Je -
ste śmy dum ni z osią gnięć, ale wciąż cie ka wi

świa ta. Zmo ty wo wa ni i go to wi na wię cej. Chce -
my, aby na si wy cho wan ko wie, zdo by wa jąc na -
uko we szczy ty, wpły wa li nie tyl ko na kształt
oj czy zny. Chce my, by by li oby wa te la mi świa ta.
By kształ to wa li na szą i je go przy szłość.

Twór ca Uni wer sy te tu Po znań skie go, pro fe sor
He lio dor Świę cic ki, zwra ca jąc się do go ści w trak -
cie uro czy stej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go
7 ma ja 1919 ro ku po wie dział coś, co i dziś jest bar -
dzo ak tu al ne: „Strzeż cie się sza rzy zny ży cia, w któ -
rem nie ma wiel kich uko chań i słońc wiel kich”. 

Strzeż my się. 
Vivat Academia!

Prof. Andrzej Lesicki – rektor UAM

Prof. Jan Pikul – rektor UPP

Prof. Andrzej Tykarski – rektor UMP

Prof. Dariusz Wieliński – rektor AWF
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Wszechnica Piastowska 
cudem wytrwałości
Poprosiliśmy biografa i prorektora
Uniwersytetu Medycznego 
prof. Michała Musielaka o rzecz
niezwykle trudną, by nie powiedzieć
karkołomną. O przeprowadzenie
wywiadu z twórcą Uniwersytetu
Poznańskiego, profesorem
Helidorem Święcickim. 
Schemat i treść „rozmowy” 
jest inspirowany autentycznymi
wypowiedziami Heliodora
Święcickiego pochodzącymi z listów,
przemówień, czy wypowiedzi
zanotowanych przez
współpracowników.  Str. 2/3

Poza horyzont
współczesności
W warunkach niewyobrażalnie
trudnych i w czasach niepewnych
powstawała Uczelnia Poznańska,
której założyciele mieli odwagę
i wizje wybiegającą poza horyzont
współczesności – pisze 
prof. Violetta Julkowska. Str. 6

Każdy ma swoją teczkę
Archiwum UAM jest miejscem
niezwykłym. Jest skarbnicą wiedzy,
w której każdy ma swoją teczkę.
Po latach udowadnia, że ówcześni
studenci wcale nie różnili się
od współczesnych. Pozwala też
lepiej zrozumieć sukces
Uniwersytetu Poznańskiego. Str. 8
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2 7 maja 2019

Mi chał MU sie lak: Ma gni fi cen cjo rek to rze, ja -
kie mo ty wy skło ni ły pa na do dzia łań na rzecz
utwo rze nia w Po zna niu uni wer sy te tu?

he lio dor Świę cic ki: Już pod czas stu diów le -
kar skich we Wro cła wiu, w la tach 1873-1877,
dzia ła jąc w To wa rzy stwie Li te rac ko -Sło wiań -
skim sze rzej ze tkną łem się z my ślą i czy na mi dr.
Ka ro la Mar cin kow skie go, któ ry ujął mnie nie
tyl ko swo ją spo le gli wo ścią, do bro czyn no ścią
i al tru izmem wo bec osób po trze bu ją cych po -
mo cy, ale rów nież dzia ła nia mi na rzecz wspie -
ra nia edu ka cji mło dzie ży pol skiej w Wiel kim
Księ stwie Po znań skim. Już prze wod ni cząc w la -
tach 1890-1913 ko mi te to wi po znań skie mu To -
wa rzy stwa Na uko wej Po mo cy, stwo rzo ne go
przez dr. Mar cin kow skie go, wi dzia łem, ile wy -
sił ku i pie nię dzy po trze ba na wspie ra nie stu diów
pol skiej mło dzie ży wy jeż dża ją cej kształ cić się
w uni wer sy te tach nie miec kich. Wów czas po my -
śla łem, że naj le piej by łoby stwo rzyć wyż szą
uczel nię w Po zna niu. Pa mię ta łem, iż w mie ście
nad War tą ist nia ła od XVI wie ku szko ła o cha -
rak te rze aka de mic kim, stwo rzo na przez bi sku -
pa Ja na Lu brań skie go, jed nak nie zdo ła ła
prze kształ cić się w uni wer sy tet. Wraz z utra tą
nie pod le gło ści w koń cu XVIII wie ku po dej mo -
wa no wie lo krot nie ini cja ty wy utwo rze nia uni -
wer sy te tu w Po zna niu, m.in. przez na szych
fi lo zo fów Au gu sta Ciesz kow skie go i Ka ro la Li -
bel ta, jed nak za wsze by ły sa bo to wa ne przez wła -
dze pru skie. 

ist nia ło prze cież utwo rzo ne w 1857 r. to wa -
rzy stwo Przy ja ciół na uk, w któ re go dzia łal -
ność za an ga żo wał się pan po przy by ciu
do Po zna nia w 1878 r.

Tak, to jest bar dzo waż na pla ców ka dla Po la -
ków zaj mu ją cych się na uką w Wiel kim Księ stwie
Po znań skim. Rów nież dla mnie oso bi ście to by -
ło miej sce, w któ rym mo głem przez wie le lat
przed sta wiać wy ni ki swo ich ba dań oraz pre zen -
to wać trud ne przy pad ki z prak ty ki le kar skiej
na spo tka niach człon ków Wy dzia łu Przy rod ni -
cze go oraz Wy dzia łu Le kar skie go. Nie ste ty, To -
wa rzy stwo z po wo du po li ty ki władz pru skich nie
mo gło po dej mo wać szer szych dzia łań na rzecz
edu ka cji spo łe czeń stwa pol skie go. Do pie ro
w przeded niu wy bu chu Wiel kiej Woj ny po wo ła -
no taj ne To wa rzy stwo Wy kła dów Na uko wych,
któ re or ga ni zo wa ło nie tyl ko w Po zna niu wy kła -
dy ad re so wa ne do szer szej pu blicz no ści.

czy był to po czą tek two rze nia Uni wer sy te -
tu Po znań skie go?

Trud no po wie dzieć. Tak uwa ża mój współ -
pra cow nik prof. Jó zef Ko strzew ski. W isto cie do -
pie ro w stycz niu 1918 r., gdy wy kła dy na uko we
zmie ni ły się w sys te ma tycz ne dwu let nie kur sy

dla gru py słu cha czy zwy czaj nych i nad zwy czaj -
nych, moż na mó wić o za ję ciach o cha rak te rze
aka de mic kim, tym bar dziej, że pro wa dzi li je
ucze ni tej mia ry, co dr Mi chał So be ski, ks. dr
Szczę sny Det tloff, dr Lu dwi ka Do brzyń ska -Ry -
bic ka czy dr Jó zef Łę gow ski. Do dam, że więk -
szość z wy kła dow ców To wa rzy stwa Wy kła dów
Na uko wych sta ła się nie ba wem pra cow ni ka mi
na szej Wszech ni cy Pia stow skiej. 

A w ja kim mo men cie za czął pan kon kret -
nie my śleć o dzia ła niach na rzecz utwo rze nia
w mie ście nad war tą uni wer sy te tu? 

Moi Ko le dzy z PTPN i ja ma rzy li śmy o zbu -
do wa niu w Po zna niu uni wer sy te tu od daw na.
Pierw szym kro kiem mia ło być zre for mo wa nie
To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. Po ob ję ciu w 1915
r. funk cji pre ze sa pod ją łem za miar, by prze kształ -
cić PTPN z in sty tu cji gro ma dzą cej pa miąt ki kul -
tu ry na ro do wej w to wa rzy stwo gru pu ją ce
pol skich uczo nych z Wiel kie go Księ stwa Po znań -
skie go, ce lem gło sze nia wy kła dów dla gro na za -
in te re so wa nych słu cha czy oraz pro wa dze nia
ba dań na uko wych. Sy tu acja wo jen na na fron tach
jed nak nie po zwa la ła mieć na dziei na od ro dze -
nie się Pol ski. Do pie ro na prze ło mie 1917 i 1918
ro ku po ja wi ły się symp to my znu że nia Niem ców
pro wa dzo ną woj ną. Wów czas za czę li śmy in ten -
syw nie dys ku to wać, co my po znań scy ucze ni
mo że my dla kul tu ry i na uki pol skiej zro bić. Mie -
li śmy tro chę cza su na zbu do wa nie kon cep cji
przy szłej uczel ni, cho ciaż w pew nym mo men cie
hi sto ria przy spie szy ła i trze ba by ło po dej mo wać
kon kret ne de cy zje. 

czy ta ką de cy zją by ło po wo ła nie 11 li sto pa -
da 1918 r. ko mi sji or ga ni za cyj nej Uni wer sy -
te tu Pol skie go w Po zna niu?

Oczy wi ście tak. Wpraw dzie da ta zbie ga ła się
z de cy zją o pod pi sa niu w tym sa mym dniu ro -
zej mu Nie miec z pań stwa mi En ten ty, a tak że
prze ka za niem wła dzy przez Ra dę Re gen cyj ną
Jó ze fo wi Pił sud skie mu w War sza wie, jed nak już
je sie nią 1918 r. by ło wi dać, iż Ce sar stwo chy li
się ku upad ko wi. Po wo łu jąc Ko mi sję Or ga ni za -
cyj ną za ma ni fe sto wa li śmy wo bec spo łe czeń -
stwa chęć i wo lę utwo rze nia w Po zna niu
wyż szej uczel ni o cha rak te rze aka de mic kim.

na czy je wspar cie przy two rze niu wszech -
ni cy Pia stow skiej pan i ko mi sja or ga ni za cyj -
na li czy li ście? 

Nie tyl ko li czy li śmy, ale od czu wa li śmy
ogrom ne wspar cie miesz kań ców Po zna nia
i Wiel ko pol ski, w tym tak że mło dzie ży, któ ra
pra gnę ła pod jąć stu dia na pol skiej uczel ni.
Rów nież Na czel na Ra da Lu do wa, któ ra spra wo -
wa ła re al ną wła dzę na te re nie Wiel ko pol ski
wspar ła dzia łal ność Ko mi sji Uni wer sy tec kiej.
Ta cy dzia ła cze, jak ks. ka no nik Sta ni sław Łu -
kom ski, kie ru ją cy w Ko mi sa ria cie NRL Wy -
dzia łem Oświa ty, da lej Adam Po szwiń ski,
czło nek Ko mi sa ria tu NRL, wresz cie Ja ro gniew
Drwę ski, nad bur mistrz Po zna nia – wszy scy oni
po par li na sze za bie gi o uni wer sy tet. 

Uni wer sy tet w Po zna niu zo stał zbu do wa -
ny od pod staw, czy miał pan wcze śniej ja kąś
kon cep cję czy wi zję po znań skiej uczel ni?

Ja ko stu dent, a po tem sta ży sta naj le piej po -

zna łem sys tem uni wer sy tec ki w Niem czech.
To, co wy róż nia uni wer sy te ty nie miec kie
wśród in nych, to wy eks po no wa nie idei wol no -
ści aka de mic kiej, tak w sfe rze dzia łal no ści edu -
ka cyj nej, jak i pro wa dze nia ba dań. A więc
pro fe sor uni wer sy te tu peł ni po dwój ną ro -
lę – na uczy cie la i ba da cza; ja ko na uczy ciel
prze ka zu je wie dzę z za kre su upra wia nej dzie -
dzi ny stu den tom, z ko lei ja ko ba dacz pro fe sor
ma obo wią zek pro wa dze nia eks pe ry men tów
i ana liz. Owa „jed ność ba da nia i na ucza nia”
od by wa się w ra mach wy dzia łów. Od sa me go
po cząt ku nie wy obra ża łem so bie uni wer sy te tu
w Po zna niu bez czte rech kla sycz nych wy dzia -
łów – fi lo zo ficz ne go, praw ne go, le kar skie go
i teo lo gicz ne go. Po nad to w trak cie za bie gów
o uru cho mie nie uni wer sy te tu po ja wi ła się idea
ery go wa nia ko lej nych fa kul te tów, przede
wszyst kim rol ni czo -le śne go, far ma ceu tycz ne -
go, a na wet po li tech nicz ne go. Nie ste ty, kon -
cep cja te go ostat nie go nie zna la zła uzna nia
w oczach ko le gów pro fe so rów z Wy dzia łu Fi -
lo zo ficz ne go. 

ter min in au gu ra cji 7 ma ja 1919 r. nie był
przy pad ko wy: ja kie mo ty wy za de cy do wa ły
o wy bo rze te go wła śnie dnia, a tak że – ja kie
to by ło uczu cie in au gu ro wać dzia ła nie
wszech ni cy Pia stow skiej? 

To był wspa nia ły mo ment, je den z naj pięk -
niej szych w mo im ży ciu. O wy bo rze dnia in -
au gu ra cji za de cy do wa li śmy już na pierw szym
po sie dze niu Ko mi sji Or ga ni za cyj nej w dniu
11 li sto pa da 1918 r. Pra gnie niem na szym by ło

wsZech ni cA PiA stOw sKA
cu dem wy trwA łO ści

13 osób zasiadało
w pierwszym Senacie
Uniwersytetu
Poznańskiego

Zapraszamy do rozmowy z pierwszym rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, inspirowanej
autentycznymi wypowiedziami Heliodora Święcickiego, pochodzącymi z listów,

przemówień czy wypowiedzi zanotowanych przez współpracowników. 
Na pytania szukał odpowiedzi biograf rektora, prof. Michał Musielak.
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37 maja 2019

po łą czyć otwar cie Wszech ni cy z ob cho da mi
czte rech set le cia po wsta nia Aka de mii Lu brań -
skie go. Uro czy sta msza św. w ka te drze po znań -
skiej, en tu zjazm miesz kań ców mia sta pod czas
prze mar szu pro fe so rów i stu den tów z ka te dry
na Ostro wie Tum skim do Col le gium Ma ius
w by łym zam ku ce sar skim, wresz cie sa ma in -
au gu ra cja w miej scu, któ re go prze zna cze niem
by ło sia nie nie na wi ści – to po wo do wa ło w mo -
im ser cu ra dość, a za ra zem du mę z do ko na ne -
go dzie ła. Tak że prze mo wy zna mie ni tych go ści
wy wo ły wa ły uczu cie sa tys fak cji, szcze gól nie
gdy prof. Ka zi mierz Mo raw ski, pre zes Pol skiej
Aka de mii Umie jęt no ści i de le gat Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go uznał po wsta nie Wszech ni -
cy Pia stow skiej za cud Bo ga i cud na szej
wy trwa ło ści. In au gu ra cja 7 ma ja za my ka ła
pierw szy etap two rze nia uni wer sy te tu w Po -
zna niu, po tym na stą pi ła cięż ka pra ca or ga ni -
za cyj na, bo wiem za dań, któ re przed na mi
sta nę ły, by ło wie le. 

Ja kie by ły naj waż niej sze wy zwa nia,
przed któ ry mi sta nę ła kie ro wa na przez pa -
na ko mi sja Uni wer sy tec ka?

Pro ble mów nie bra ko wa ło, jed nak naj waż -
niej sze na po cząt ku by ły – po zy ska nie od po -
wied nich kan dy da tów na sta no wi ska
pro fe sor skie w no wo po wo ła nych ka te drach,
po pra wa sy tu acji lo ka lo wej Wszech ni cy Pia -
stow skiej, wresz cie uru cho mie nie wy dzia łu le -
kar skie go i wy dzia łu teo lo gicz ne go. W związ ku
z tym, że w tym sa mym cza sie uru cha mia no
uni wer sy te ty w War sza wie i w Wil nie, a licz ba
kan dy da tów w ośrod ku kra kow skim i lwow -
skim by ła ogra ni czo na, po zy ska nie pro fe so rów
z do rob kiem by ło bar dzo trud ne. W tej sy tu -
acji po sta wi li śmy za pro sić do Po zna nia mło -
dych do cen tów z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
i z Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza oraz uczo -
nych pol skich pra cu ją cych na uczel niach za gra -
nicz nych. To by ła bar dzo traf na kon cep cja,
bo wiem w ro ku aka de mic kim 1921/1922 pra -
wie 90% pro fe so rów na sze go uni wer sy te tu sta -
no wi li ucze ni w wie ku mię dzy 30 a 50 lat,
bar dzo uta len to wa ni, któ rzy nie mie li więk -
szych szans na awans w Kra ko wie czy we Lwo -
wie. Tak że po wiódł się po mysł z za pro sze niem
do na sze go mia sta uczo nych pra cu ją cych
za gra ni cą. Star czy, że przy po mnę ta kich wy -
bit nych na ukow ców, jak prof. Flo rian Zna niec -
ki, so cjo log, któ ry przy był do Po zna nia
z Chi ca go, prof. Kon stan ty Hry na kow ski, che -
mik far ma ceu ta ze Sztok hol mu, czy pro fe so ro -
wie An to ni Ju rasz, la ryn go log z He idel ber gu
i je go syn An to ni To masz Ju rasz, chi rurg, któ -

ry z ko lei przy je chał z Frank fur tu. Oczy wi ście
du żym pro ble mem by ły spra wy lo ka lo we.

to in try gu ją ce, że mi mo róż nych kło po tów
uni wer sy tet po zy skał w krót kim cza sie ty le
wspa nia łych bu dyn ków. czy to by ło trud ne?

To by ła cięż ka wal ka. Uda ło się te wszyst kie
gma chy uzy skać dzię ki po par ciu ma gi stra tu
po znań skie go, Mi ni ster stwa by łej Dziel ni cy
Pru skiej, woj ska, a tak że przy chyl no ści władz
w War sza wie. Trze ba pa mię tać, że na ra zie
Col le gium Mi nus, czy li gmach daw nej pru skiej
Aka de mii Kró lew skiej, Col le gium Ma ius, czy li
część by łe go zam ku Wil hel ma II, Col le gium
Me di cum, czy li by ły gmach Ko mi sji Ko lo ni za -
cyj nej, Kli ni ka Oczna, czy li daw ne miesz ka nie
służ bo we pre ze sa Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej,
wresz cie In sty tut Mi kro bio lo gii Le kar skiej,

czy li daw ny pru ski In sty tut Hi gie nicz ny to
w czę ści nie ru cho mo ści na le żą ce do skar bu
pań stwa. Cho ciaż uda ło się za ku pić w mar -
cu 1921 r. na po trze by Wy dzia łu Le kar skie go
daw ny Za kład Opie ki Gar czyń skie go przy ul.
Gór na Wil da, gdzie pla nu je my bu do wę kam -
pu su me dycz ne go; w tym sa mym ro ku za uzy -
ska ne fun du sze i kre dy ty roz po czę li śmy
bu do wę no wych gma chów dla po trzeb ana to -
mii oraz che mii na dział ce przy ul Grun waldz -
kiej. Wszyst kie po zy ska ne do tej po ry bu dyn ki,
nie ste ty, nie za spo ka ja ją po trzeb roz wi ja ją ce -
go się uni wer sy te tu.

w 1919 r. utwo rzo no trzy wy dzia ły – ja ko
pierw szy wy dział Fi lo zo ficz ny, na stęp nie
wy dział Pra wa, wresz cie wy dział rol ni czo -
-le śny. do pie ro w lip cu 1920 r. uru cho mio no
wy dział le kar ski. co sta ło na prze szko dzie,
by wcze śniej uru cho mić w Po zna niu fa kul tet
me dycz ny?

Pod sta wo wą prze szko dą był brak pro fe so rów
dla ob sa dze nia za kła dów teo re tycz nych oraz
brak moż li wo ści na ucza nia przed mio tów kli -
nicz nych w szpi ta lach. Pró ba prze ję cia przez
uni wer sy tet nie tak daw no zbu do wa ne go szpi -
ta la dia ko ni sek, nie ste ty, się nie po wio dła. Moż -
li wo ści pro wa dze nia za jęć w szpi ta lach
po znań skich do pie ro się otwie ra ły. W tej sy tu -
acji mę żem opatrz no ścio wym oka zał się mój
daw ny zna jo my, prof. Adam Wrzo sek, któ ry pia -
sto wał od koń ca 1918 r. sta no wi sko sze fa sek cji
na uki i szkół aka de mic kich w Mi ni ster stwie Wy -
znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
w War sza wie. Po ne go cja cjach zgo dził się ob jąć
funk cję or ga ni za to ra i pierw sze go dzie ka na Wy -
dzia łu Le kar skie go. Dzię ki je go zna jo mo ściom
oraz ta len tom uda ło się otwo rzyć je sie nią 1920
r. fa kul tet me dycz ny, zaś do dzi siaj po wo łać i ob -
sa dzić 19 ka tedr i za kła dów oraz 12 kli nik.

a co z wy dzia łem teo lo gicz nym?
No cóż, mi mo mo ich za bie gów i uzy ska nia

od od po wied niej kon gre ga cji w Wa ty ka nie ze -
zwo le nia na otwar cie teo lo gii w Po zna -
niu – przy go to wa nia się śli ma czą. Obie cał mi ks.
ar cy bi skup Ed mund Dal bor, że z po wo du bra ku
od po wied nie go skła du pro fe so rów otwar cie wy -
dzia łu na le ży prze su nąć na je sień te go ro ku. Li -
czę, że to się po wie dzie.

Z ko lei mi mo po cząt ko wych pro ble mów
uda ło się wła dzom uni wer sy te tu otwo rzyć
wy dział rol ni czo -le śny.

Prze ło mo we zna cze nie mia ło tu taj po sie dze -
nie Ko mi sji Uni wer sy tec kiej w sierp niu 1919
r., z udzia łem pre zy den ta mia sta Ja ro gnie wa
Drwę skie go, wo je wo dy Wi tol da Ce li chow skie -

go oraz dy rek to ra Urzę du Osad ni cze go,
na któ rym po wzię to de cy zję o prze ka za niu
na po trze by Uni wer sy te tu fol war ku So łacz. To
był krok we wła ści wym kie run ku. Wła śnie
na So ła czu roz wi ja się pod kie run kiem dzie ka -
na, prof. Bro ni sła wa Ni klew skie go, zna ko mi ta
ba za na uko wo -dy dak tycz na na po trze by stu -
diów rol ni czych. Nie ba wem zo sta nie otwar ty
tam bu dy nek dla po trzeb Ka te dry Che mii
Ogól nej.

Uni wer sy tet to nie tyl ko bu dyn ki, ale przede
wszyst kim pro fe so ro wie i stu den ci. Jak w na -
szym mie ście od naj du ją się aka de mi cy przy -
by li z tak róż nych re jo nów kra ju?

Jak wia do mo pra wie 70% pro fe so rów na szej
Wszech ni cy po cho dzi z by łe go za bo ru au striac -
kie go i ro syj skie go. Przy jeż dża jąc do Po zna nia

nie wie lu z nich zda wa ło so bie spra wę z te go, jak
spe cy ficz ne pod wzglę dem men tal nym jest spo -
łe czeń stwo Wiel ko pol ski. Za uwa ży łem, że wie -
lu z na szych uczo nych, po cho dzą cych z Ga li cji
czu je się w mie ście nad War tą nie naj le piej. Po -
wo du je to nie kie dy kon flik ty i ani mo zje. Chcąc
je roz ła do wać, wró ci łem do idei sprzed lat, kie -
dy to jesz cze za ży cia mo jej żo ny He le ny or ga -
ni zo wa li śmy w Pa ła cu Dzia łyń skich li te rac kie
wie czo ry czwart ko we. Od pew ne go cza su, co
dwa ty go dnie, za pra szam do Pa ła cu Dzia łyń -
skich przed sta wi cie li gro na pro fe sor skie go, tak -
że re pre zen tan tów do cen tów, asy sten tów
i za wsze dwo je stu den tów, a tak że wy bra ne oso -
by z gro na po znań skiej so cje ty, gdzie przy cia -
stecz kach i her bat ce dys ku tu je my nad te za mi
wy gło szo ny mi przez za pro szo ne go re fe ren ta.
Nie tak daw no na ko lej nym spo tka niu prof.
Zna niec ki przed sta wił re fe rat na te mat roz kła -
du ro dzi ny w spo łe czeń stwach no wo żyt nych.
Dość szyb ko dys ku sja prze nio sła się na sto sun -
ki pa nu ją ce w na szym kra ju. Do strze głem, że
owe spo tka nia po zwa la ją kru szyć lo dy mię dzy
spo łecz no ścią aka de mic ką a miesz kań ca mi na -
sze go mia sta, cho ciaż zda ję so bie spra wę, iż mu -
si upły nąć wie le wo dy w War cie, by na stą pi ła
in te gra cja.

a co ze stu den ta mi? wia do mo, że stu den ci
uwiel bia ją pa na pro fe so ra…

Pod sta wo wą mi sją uni wer sy te tu jest kształ -
ce nie mło dzie ży aka de mic kiej. Zwra ca jąc się
do mło dzie ży pod czas in au gu ra cji 7 ma ja 1919
r., stwier dzi łem, że ce lem edu ka cji uni wer sy -
tec kiej jest nie tyl ko wy kształ cić się na uko wo,
ale rów nież pod wzglę dem pa trio tycz nym,
na do brych oby wa te li kra ju, by do brze słu żyć
Oj czyź nie. Na le ży pa mię tać, że na si stu den ci
wy ro śli w nie wo li, po dej mu jąc więc stu dia uni -
wer sy tec kie sta ną się nie tyl ko dziel ny mi za wo -
dow ca mi, ale na uczą się od dy chać wol no ścią.
Ta myśl jest nie tyl ko mnie bli ska, świad czy
o tym tęt nią ca ży ciem Wszech ni ca Pia stow ska.
Do Po zna nia na stu dia przy by ło wie lu mło dych
lu dzi chcą cych stu dio wać bądź kon ty nu ować
na ukę roz po czę tą jesz cze przed woj ną w uni -
wer sy te tach nie miec kich. Nie za dłu go doj dzie -
my do licz by trzech ty się cy stu den tów. Nie ste ty
wie lu z nich nie stać na po kry cie kosz tów
utrzy ma nia, stąd czy nię wie le za bie gów wspie -
ra ją cych dzia ła nia sa mo po mo co we Brat niej
Po mo cy. Po wo ła łem tak że Ku ra to rium Opie ki
nad Mło dzie żą Aka de mic ką, któ re już w 1920
r. utwo rzy ło kuch nię aka de mic ką. Dla po trzeb
re kre acyj nych stu den tów po pro si łem prof.
Wrzo ska, by roz pa trzył się w spra wie za ku pu
dzia łek w ry bac kiej wio sce Dęb ki nad pol skim
mo rzem, gdzie zbu du je my aka de mic ką ba zę
let ni sko wą. Tak że uda ło się po zy skać trzy nie -
ru cho mo ści z prze zna cze niem na do my stu -
denc kie – przy ul. Dą brow skie go 5, przy św.
Mar ci nie 40, wresz cie przy ul. Sło wac kie go 20.

Oczy wi ście, zda ję so bie spra wę, że to wszyst ko
nie wy star cza, my ślę więc o za ło że niu fun da cji
pod na zwą „Na uka i Pra ca”, któ ra bę dzie mia ła
na ce lu wspie ra nie po trzeb stu den tów i śro do -
wi ska aka de mic kie go.

Po słu gu je się pan cza sa mi ter mi nem
wszech ni ca Pia stow ska, mi mo że se nat
uchwa łą w dniu 24 czerw ca 1920 r. na dał
uczel ni na zwę Uni wer sy tet Po znań ski, dla -
cze go?

Czy nię to z sen ty men tu i z przy zwy cza je nia.
Przy zna ję, że by łem jed nym z nie licz nych, któ -
ry bro nił na zwy Wszech ni ca Pia stow ska, nada -
nej 10 ma ja 1919 r. przez Ko mi sa riat Na czel nej
Ra dy Lu do wej w Po zna niu. Uwa żam, że tak jak
uni wer sy tet w Kra ko wie z du mą po słu gu je się
na zwą Wszech ni ca Ja giel loń ska, czcząc w ten
spo sób za słu gi Ja giel lo nów dla Pol ski, tak uczel -
nia po znań ska po win na sym bo licz nie na wią zy -
wać do dy na stii, któ ra na te re nie Wiel ko pol ski
stwo rzy ła pań stwo pol skie. Ta ar gu men ta cja nie
spo tka ła się jed nak z po par ciem. Wiem, że mój
współ pra cow nik w dzie le two rze nia Wszech ni -
cy Pia stow skiej, prof. Jó zef Ko strzew ski, ar che -
olog, nie co zło śli wie py ta, a ja kie są do wo dy
na to, że „za słu żo na dy na stia Pia stów krzą ta ła
się wo kół za ło że nia wyż szej uczel ni w Po zna niu”.
Oczy wi ście był in ny mo tyw zmia ny na zwy
uczel ni, bar dziej na tu ry pre sti żo wej. Człon ko -
wie Se na tu uzna li, że brak w na zwie sło wa uni -
wer sy tet ob ni ża ran gę uczel ni, a tak że ogra ni cza
peł nię praw przy słu gu ją cych uczel niom pań -
stwo wym. 

na ko niec na sze go spo tka nia pro szę o opi -
nię, ja kie wy da rze nia i osią gnię cia uwa ża pan
z per spek ty wy czte rech lat ist nie nia Uni wer sy -
te tu Po znań skie go za naj waż niej sze, a tak -
że – ja kie za da nia są dla władz uczel ni
prio ry te to we w naj bliż szych la tach?

W ostat nim cza sie nie czu ję się naj le piej, zdro -
wie mi szwan ku je, mam więc tro chę cza su na re -
flek sje nad mo im ży ciem, ale tak że
nad uni wer sy te tem. Za naj waż niej sze osią gnię -
cie uni wer sy te tu pod mo im kie row nic twem
uwa żam je go szyb ki roz wój ma te rial no -ka dro -
wy oraz unor mo wa nie sy tu acji praw no -ad mi ni -
stra cyj nej. Uda ło się po ko nać wie le prze szkód
i spro wa dzić do Po zna nia do sko na łą ka drę mło -
dych zdol nych pro fe so rów. Star czy po wie dzieć,
że dzi siaj na uni wer sy te cie jest za trud nio nych 89
czyn nych pro fe so rów, re pre zen tu ją cych róż ne
dzie dzi ny wie dzy. Wie lu z nich do pie ro w Po -
zna niu uzy ska ło moż li wość roz wi nię cia skrzy -
deł. To w na szej uczel ni po wsta ły ja ko pierw sze
w Pol sce ta kie jed nost ki, jak In sty tut Za chod nio -
-Sło wiań ski, In sty tut So cjo lo gii, Stu dium Far -
ma ceu tycz ne, Ka te dra Wy cho wa nia Fi zycz ne go,
Za kład Fi zy ki Me dycz nej, czy Kli ni ka Or to pe -
dycz na. Rów nież na ze wnątrz, w oto cze niu spo -
łecz nym, mi mo „smar ka te go wie ku” zy sku je my
uzna nie, cze go wy ra zem jest przy ję cie za szczyt -
ne go ty tu łu dok to ra ho no ro we go na szej uczel ni
przez tak zna mie ni te oso by, jak pa ni Ma ria Skło -
dow ska -Cu rie, pan Ro man Dmow ski, a tak że
mar sza łek Fran cji Fer dy nand Foch. Oczy wi ście
pla nów mam wie le, na pierw szym miej scu jed -
nak po zy ski wa nie fun du szy na dal szą roz bu do -
wę lo ka lo wą uni wer sy te tu, któ ry cier pi na brak
ubi ka cji la bo ra to ryj nych i sal wy kła do wych. My -
ślę, że naj bliż sze ty go dnie po świę cę na od po czy -
nek, chciał bym so bie gdzie wy po cząć. Cie szę się
na wa ka cje, jak dziec ko szkol ne. z

PrAGnieniem nAsZym byłO POłącZyć OtwArcie
wsZechnicy Z ObchOdAmi cZterechsetleciA

POwstAniA AKAdemii lubrAŃsKieGO

1427 osób
studiowało

w semestrze letnim w 1920 roku.
We wrześniu było ich już 2 tysiące.
Wśród nich było 417 kobiet
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w iel ki dzień prze ży wa my –
tak roz po czął mów ca
prze mó wie nie swo je. 

– Świę ci my otwar cie Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Świę ci my zwrot ku
po tę dze, ku si le i mło do ści! Ja ko
pierw szy rek tor Wszech ni cy Pia -
stow skiej wi tał mów ca do stoj ne ze -
bra nie pa mię cią Śnia dec kich, Li bel ta
i Ciesz kow skie go, a zło żyw szy Ko mi -
sar ja to wi Na czel nej Ra dy Lu do wej
i spo łe czeń stwu go rą ce i ser decz ne po -
dzię ko wa nie za po moc i życz li wość
przy two rze niu uni wer sy te tu, za zna -
czył, że dzień dzi siej szy jest dniem po -
dwój nie uro czy stym.

– Nie tyl ko otwie ra my uni wer sy tet
w wol nej, nie pod le głej i zjed no czo nej
Pol sce, ale w tym ro ku mi ja lat czte -
ry sta, jak w Po zna niu na wy spie tum -
skiej po wstał łącz nik z Za cho dem,
przy by tek na uk od ro dzo nych „Mu -
sa rum de lu brum”, Aka de mia Lu -
brań skie go.

Du ma na pa wa ser ce, że „Neo aca de mia Lu -
bran scia na” mia no wi cie w jej pierw szym okre -
sie ist nie nia szła za po stę pem cza su i my śli
ba daw czej, to ro wa ła dro gę, daw szy po gląd
na ów cze sne sto sun ki w Pol sce – mó wi rek -
tor. – Czem by ła dla nas szko ła Lu brań skie go,
ja ki był jej cel i ja ki roz wój?

Ko le gium Po znań skie za ło żo ne by ło w r. 1519
przez bi sku pa Ja na Lu brań skie go. W rok póź -
niej po twier dził „Lu bran scia num” Zyg munt I,
któ ry już rok przed za ło że niem szko ły dał za ło -
ży cie lo wi przy wi lej na za ku pie nie mia stecz ka
Sta wi szy na pod Ka li szem, ce lem po więk sze nia
do cho dów przy szłej Aka dem ji Po znań skiej.

Pro mien na by ła po stać bi sku pa me ce na sa Ja -
na Lu brań skie go. Ja ko zwo len nik no we go ru chu
umy sło we go przy czy nił się do roz wo ju na uk
i był w hi stor ji od ro dze nia pol skie go jed nym
z naj za słu żeń szych pro rek to rów hu ma ni zmu.
Ja nic ki mó wi o nim: „is, cum ad omnem hu ma -
ni ta tem na tus et ad au gen dam lit te ra rum edu -
ca tus es set, sa cra tis si mum il lud, qu od
Po sna niae la ete flo ret, Mu sa rum de lu brum
exci ta vit”. 

Ce lem aka de mii by ło kształ ce nie mło dzie ży
w du chu ów cze sne go ru chu umy sło we go, szko -
ła po znań ska mia ła – jak mó wi Kle mens Ja nic -
ki, dać mło dzie ży „to, co La tium ma, co Gre cja
po sia da”.

Lo sy Aka dem ji by ły ści śle zwią za ne z lo sa mi
Aka dem ji Kra kow skiej. Gdy Kaź mie rzo wy
przy by tek wie dzy był w roz kwi cie, roz wi ja ła się
tak że szko ła Lu brań skie go. Upa dek Aka dem ji
Kra kow skiej od dzia ły wał nie ko rzyst nie na roz -
wój ko le gjum. Pie lę gno wa nie na uk sta ro żyt -
nych, wtła cza nych czę sto do tre ści

współ cze snej, ozna cza ło w ów cze snych uni wer -
sy te tach Eu ro py roz kwit na uki, od ży cie scho la -
sty cy zmu by ło ob ja wem jej upad ku. 

Szko ła Lu brań skie go ist nia ła do ro ku 1780.
W ro ku tym za mknę ła ją Ko mi sja edu ka cyj na.
Ks. Jó zef Ro ga liń ski, eks je zu ita, czy nił sta ra nia,
aże by po za mknię ciu szko ły Lu brań skie go
stwo rzyć Uni wer sy tet Po znań ski, czy li jak mó -
wił, Aka de mię Wiel ko pol ską. Wy ka zy wał i do -
wo dził, że fun du sze, ja kie po zo sta ły po lu stra cji
i sprze da ży ma jąt ków po je zu ic kich wy star czy -
ły by na utrzy ma nie Uni wer sy te tu Po znań skie -
go. Prze ciw ni kiem pla nu był Koł łą taj, po pie ra ny
przez Księ cia Mi cha ła Po nia tow skie go. Koł łą taj

nie był zwo len ni kiem otwo rze nia Uni wer sy te -
tu w Po zna niu dla te go tyl ko, bo oba wiał się
osła bie nia Uni wer sy te tu Kra kow skie go. I po szły
po znań skie zbio ry fi zy kal ne i astro no micz ne
do Kra ko wa, któ rych brak Kra ków od daw -
na od czu wał. Prze wie zie niem ich do Kra ko wa
za jął się uczeń ks. Ro ga liń skie go, Jan Śnia dec ki. 

W cią gu ist nie nia „Lu bran scia num” dwie fa -
zy roz kwi tu za uwa żyć się da dzą. Pierw sza przy -
pa da na lata od 1520 do 1545, za cza sów
opie ku na Aka dem ji Po znań skiej, bi sku pa La tal -
skie go. Dbał on gor li wie o od ro dze nie na uk,
zwal czał ruch re for ma cyj ny i spro wa dzał z za -
gra ni cy wy bit nych pro fe so rów. 

Na stęp nie mó wi rek tor ob szer niej o urzą -
dze niu Aka dem ji, jej rek to rach, na uczy cie lach
i uczniach, wśród któ rych wy mie nia ja ko naj -
wy bit niej szych Kle men sa Ja nic kie go, naj zna -
ko mit sze go na sze go po etę w ję zy ku
ła ciń skim XVI wie ku i Jó ze fa Stru sia czy li
Stru sie ka, któ re go śmia ło za li czyć na le ży
do pi sa rzy zło te go wie ku. Skre śliw szy w kil ku

ry sach ży cie Stru sia i pra ce je go, za -
zna czył mów ca, że dzie ło Stru sia
„O tęt nie” jest naj wy bit niej sze.
Na jed no zwró cił jesz cze mów ca
uwa gę. W jed nym z swych licz nych
ko men ta rzy do prze kła dów do ma -
ga się Struś, aby mło dzież, po świę -
ca ją ca się jed nej ga łę zi wie dzy, nie
za skle pia ła się w niej, lecz bra ła tak -
że wzgląd na ca ło kształt i wszech -
stron no ści na uki.

– Mło dzie ży pol ska! Za karb so bie
zło te sło wa wiel kie go sy na Pol ski,
z miesz czań skiej po cho dzą ce go ro -
dzi ny głę bo ko w pa mię ci. Szcze gó ło -
wa umie jęt ność, to tyl ko cząst ka
ca ło ści wszech wie dzy ludz kiej. Ona
do pie ro czy ni czło wie ka czło wie -
kiem, któ ry w ca łej peł ni do swych
do rósł ce lów.

Ma cie nad to mło dzi przy ja cie le,
wy na dzie je oj czy zny na szej, wy -
kształ cić się w Uni wer sy te cie nie tyl -

ko na uko wo, lecz ma cie nie mniej wy do sko na lić
się na do brych oby wa te li kra ju. Prze cież ma cie
być póź niej apo sto ła mi świę tej na szej spra wy.

Niech krze pi się w was mę stwo, a pło mien -
na mi łość oj czy zny uzbra ja was w moc wy -
trwa nia. 

Stró żuj cie dniem i no cą na war cie pol skiej,
spra wie na ro do wej po świę caj cie się pod wo dzą
pro fe so rów wa szych, któ rzy wam prze wo dzić,
dla was pra co wać pra gną.

Od daj cie oj czyź nie uczu cia wa sze, mie nia
wa sze, ży cie wa sze, gdy by się te go od was do -
ma gać mia ła. Wy ro śli ście w nie wo li, od dy cha -
cie te raz wol no ścią. Służ cie więc oj czyź nie,

roz ta czaj cie nad nią opie kę, zwięk szaj cie ide -
ały na sze.

Strzeż cie się sza rzy zny ży cia, w któ rem nie
ma wiel kich uko chań i słońc wiel kich. Czyn ne
uko cha nie Pol ski niech bę dzie ce lem ży cia wa -
sze go.

Stój cie mu rem na stra ży prze szło ści pa mią -
tek. Hart du cha, ofiar ność i od wa ga wcie le nia
ide ji w czyn ży wy, to obo wiąz ki wa sze, ja kie
speł niać ma cie, by się stać god ny mi pra oj ców,
tych do brych Po la ków, tych wiel kich na szych
„tar ga czów łań cu cha”.

Za ha sło ży cia weź cie so bie te wiel kie i pro ste
czte ry sło wa, któ re otwie ra ły pa tr jo tom czte ro -
let nie go Sej mu do stęp na ta jem ne ob ra dy: „By
do brze by ło oj czyź nie”. Oj czy zna rość i cho dzić
bę dzie w pro mie niach chwa ły.

Król Wła dy sław, pra sz czur Ja giel lo nów, na -
zwał Aka dem ję Kra kow ską naj droż szą có rą
swo ją. Nie chaj dla Uni wer sy te tu Po znań skie go
ca łe spo łe czeń stwo po dob ne ży wi uczu cie.

„Qu od fe lix fau stu mque sit”. z

In au gu ra cyj ne prze mó wie nie pierw sze go rek to ra Uni wer sy te tu Po znań skie go, 
pro fe so ra He lio do ra Świę cic kie go, za czerp nię te 

z Ku rje ra Po znań skie go z 9 ma ja 1919 r.

strZeżcie się sZArZyZny życiAuni wer sy tet PO ZnAŃ sKi

KA len dA rium
11 XI 1918 – po wo ła nie „Ko mi sji Or ga ni za -
cyj nej Uni wer sy te tu Pol skie go w Po zna niu”,
w skład któ rej we szli dr He lio dor Świę cic ki,
ks. dr Sta ni sław Ko zie row ski, dr hab. Jó zef
Ko strzew ski oraz dr hab. Mi chał So be ski
30 I 1919 – Komisariat Naczelnej Rady
Ludowej wydał dekret powołujący pierwszy
wydział uniwersytecki – Wydział Filozoficzny
5 IV 1919 – rektorem uniwersytetu został
Heliodor Święcicki, lekarz i społecznik,
prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk 
7 V 1919 – inauguracja działalności
Wszechnicy Piastowskiej w sali tronowej
dawnego Zamku Wilhelma II
V 1919 – po wo ła nie Wy dzia łu Pra wa
VI 1919 – wybory do pierwszego senatu
uniwersyteckiego
6 VIII 1919 – utwo rzo no Wy dział Rol ni czo -Le śny
24 VI 1920 – zmie nio no na zwę Wszech ni cy
Pia stow skiej na Uni wer sy tet Po znań ski
25 VII 1920 – uchwała senatu Uniwersytetu
Poznańskiego o utworzeniu Wydziału
Lekarskiego. Pierwszym dziekanem został
prof. Adam Wrzosek
XI 1920 – przekształcenie Wydziału
Filozoficznego w Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny
1921 – zmiana nazwy Wydział Prawa i Nauk
Ekonomiczno-Politycznych na Wydział
Prawno-Ekonomiczny
15 XII 1922 – przyznanie pierwszego
doktoratu honoris causa; otrzymała go
Maria Skłodowska-Curie
21 IX 1939 – hitlerowcy rozwiązali
Uniwersytet Poznański, zdewastowali
budynki i laboratoria badawcze 
1939/1940 – wielu naukowców
Uniwersytetu Poznańskiego uwięziono
w Forcie VII, innych wysiedlono
do Generalnego Gubernatorstwa 
24 XI 1940 – rozpoczęcie działalności
tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich.
Twórcą i pierwszym rektorem był prof.
Ludwik Jaxa-Bykowski; UZZ, którego
większość wykładowców i studentów
pochodziła 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
powojennego roku akademickiego
na Uniwersytecie Poznańskim 
IV 1945 – nowe władze podjęły decyzję
o dezintegracji Uniwersytetu poprzez
zmiany w strukturze organizacyjnej
1949 – wyodrębnienie Wydziału
Filozoficzno-Historycznego z Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego
I 1950 rok – powstanie Akademii Medycznej
utworzonej z Wydziału Lekarskiego, Studium
Stomatologicznego oraz Wydziału
Farmaceutycznego; Studium Wychowania
Fizycznego przekształcono w Wyższą Szkołę
Wychowania Fizycznego
IX 1951 – Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy przekształcono w Wydział Biologii
i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii
I 1952 – powołanie Wyższej Szkoły Rolniczej
z Wydziału Rolniczego, Studium
Ogrodniczego oraz Wydziału Leśnego
31 XII 1955 – zmia na na zwy z Uni wer sy te tu
Po znań skie go na Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza.

święcimy OtwArcie uniwersytetu POZnAŃsKieGO.
święcimy ZwrOt Ku POtędZe, Ku sile i młOdOści!

8 sal wykładowych 
i 94 sale seminaryjne
posiadali do swej dyspozycji
naukowcy UP 
na początku istnienia 
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d a ta 11 li sto pa da jest nie tyl -
ko sym bo lem pol skiej nie -
pod le gło ści. Te go dnia mia ła

też miej sce ini cja ty wa, któ ra za owo -
co wa ła po wsta niem jed nej z czo ło -
wych uczel ni wyż szych w kra ju.
W sie dzi bie Po znań skie go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Na uk spo tka ła się
Ko mi sja Or ga ni za cyj na Uni wer sy te -
tu Pol skie go w Po zna niu. 

He lio dor Świę cic ki, Jó zef Ko -
strzew ski, ks. Sta ni sław Ko zie row ski
oraz Mi chał So be ski po sta no wi li do -
pro wa dzić do za ło że nia wy cze ki wa -
ne go od kil ku set lat uni wer sy te tu
w sto li cy Wiel ko pol ski. Po cząt ki by -
ły trud ne, ko mi sja nie mia ła nic
prócz szcze rych chę ci – ani pie nię -
dzy, ani po par cia po li tycz ne go, ani
lo ka li. Śle dząc dy na micz ny roz wój
szko ły wyż szej w dwu dzie sto le ciu
mię dzy wo jen nym nie zda je my so bie
też spra wy, że mo gła ona po wstać
w Gdań sku. Ta ką opcję roz wa ża li
de le ga ci na Pol skim Sej mie Dziel ni -
co wym, któ ry ob ra do wał w grud -
niu 1918 ro ku. 

– Po mysł po wo ła nia uni wer sy te -
tu w Po zna niu przed sta wi li aka de -
mi cy pol scy (Zwią zek Aka de mi ków
Po la ków) stu diu ją cy za gra ni cą, 5 grud nia 1918
r. w cza sie ob rad Pol skie go Sej mu Dziel ni co we -
go w Po zna niu – wy ja śnia hi sto ryk prof. Grze -
gorz Łu kom ski z UAM – Prze gło so wa no jed nak
wów czas pro jekt utwo rze nia uczel ni w dziel ni -
cy pru skiej. Na czwar tym po sie dze niu ko mi sji
uni wer sy tec kiej prof. Ko strzew ski po wie dział, że
jest kon cep cja, aby uni wer sy tet zor ga ni zo wać
w Gdań sku. By ła to de cy zja po li tycz na Ko mi sa -
ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej, któ re mu za le ża -
ło na tym, że by po przez na ukę i kul tu rę
zre po lo ni zo wać mia sto w zna czą cym stop niu
zger ma ni zo wa ne.

Wkrót ce jed nak, 17 grud nia, Ko mi sa riat Na -
czel nej Ra dy Lu do wej pod jął de cy zję, że uni wer -
sy tet jed nak bę dzie w Po zna niu. De cy zja by ła
wła ści wa, gdyż w kil ka mie się cy póź niej, w wy -
ni ku ob rad kon fe ren cji po ko jo wej w Pa ry żu
oka za ło się, że Gdańsk nie znaj dzie się w gra ni -
cach Rzecz po spo li tej.

Zi mą 1919 ro ku Ko mi sja Sta bi li za cyj -
na w Kra ko wie, któ ra we ry fi ko wa ła pro fe so rów
przyj mo wa nych na re ak ty wo wa ny Uni wer sy tet
War szaw ski, za ak cep to wa ła rów nież li stę przy -
szłych pra cow ni ków na uko wych po znań skie go
uni wer sy te tu, głów nie mło dych na ukow ców
z Kra ko wa i Lwo wa. 

– To by li lu dzie oko ło trzy dziest ki, świe żo
po ha bi li ta cji, otwar ci na świat i ży cie – mó wi

prof. Łu kom ski – Prof. Ko strzew ski wspo mi nał,
że Uni wer sy tet Po znań ski na zy wa no smar ka -
tym uni wer sy te tem. Nie ty le cho dzi ło o to, że
uczel nia by ła mło da, ale pro fe so ro wie by li mło -
dzi. Śred nia wie ku by ła naj niż sza w kra ju. U sie -
bie, w Kra ko wie i Lwo wie, na ukow cy ci nie
mie li szans na awans, by li ta ki mi Ja na mi bez

Zie mi. Mu sie li cze kać wie le lat, że by pro fe so ro -
wie prze szli na eme ry tu rę. Pro po zy cje z Po zna -
nia tra fi ły w dzie siąt kę. De cy zję nie któ rych
tam tej szych na ukow ców przy spie szył jesz cze je -
den czyn nik – woj na pol sko -ukra iń ska, któ ra
wy bu chła 1 li sto pa da 1918 ro ku. We wschod niej
Ma ło pol sce zro bi ło się nie bez piecz nie. Stam tąd

do Po zna nia przy je chał m.in. zna ny geo graf
prof. Sta ni sław Paw łow ski, ma te ma tyk prof.
Zdzi sław Kry gow ski, czy fi zyk Al fred De ni zot.

Za cząt kiem uni wer sy te tu był Wy dział Fi lo zo -
ficz ny po wo ła ny de kre tem Na czel nej Ra dy Lu -
do wej 30 stycz nia 1919 ro ku. Wio sną ro dzą ca się
uczel nia otrzy ma ła pierw sze bu dyn ki – gmach

nie miec kiej Aka de mii Kró lew skiej (póź niej sze
Col le gium Mi nus) oraz Bi blio te kę Ce sa rza Wil -
hel ma (dzi siej szą Uni wer sy tec ką). Uczel nia mo -
gła też ko rzy stać z par te ru i pod zie mi Zam ku
Ce sar skie go. Tam wła śnie w la tach 20. i 30. pra -
co wa li ma te ma ty cy, któ rzy zła ma li Enig mę. 

Wkrót ce UP stał się naj bo gat szą pla ców ką
uni wer sy tec ką w kra ju. W po ło wie 1919 ro ku
hra bia Au gust Ciesz kow ski prze ka zał na je go
rzecz stu hek ta ro wy fol wark Ża bi ko wo pod Po -
zna niem, gdzie w la tach 70. dzia ła ła Wyż sza
Szko ła Rol ni cza im. Ha li ny. Na ka drze i do rob -
ku na uko wym tej je dy nej w za bo rze pru skim
szko ły wyż szej ba zo wał w pierw szych la tach ist -
nie nia Wy dział Rol ni czo -Le śny UP. Go spo dar -
stwo w Ża bi ko wie z cza sem zo sta ło przez
uni wer sy tet po dzie lo ne na dział ki i sprze da ne.
W ten spo sób po zy ska ne fun du sze po zwo li ły
m.in. na wy bu do wa nie cen tral ne go gma chu

Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go na So -
ła czu. Po znań skie ban ki po da ro wa -
ły ko lej ne trzy nie ru cho mo ści,
uni wer sy tet wszedł też w po sia da nie
bu dyn ku przy ul. Fre dry 10, gdzie
wcze śniej mie ści ła się nie miec ka
Ko mi sja Ko lo ni za cyj na. Krót ko
dzia łał tam pol ski Urząd Osad ni czy,
a wresz cie uni wer sy tec ki Wy dział
Le kar ski. Uczel nia do sta ła rów nież
du że dział ki przy ul. Bu kow skiej,
dziś na le żą ce do Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go. Wiel ko po la nie oka za li się
bar dzo hoj ni dla swo jej pierw szej
Al ma Ma ter. Prze ka zy wa li licz ne
dat ki na rzecz Fun da cji „Na uka
i Pra ca” za ło żo nej przez He lio do ra
Świę cic kie go w 1923 ro ku. Sam rek -
tor od dał jej ca ły swój ma ją tek, po -
cho dzą cy m.in. z dłu go let niej
prak ty ki le kar skiej. Fun da cja wspie -
ra ła mło dzież aka de mic ką i pra cow -
ni ków na uki.

Na krót ko uni wer sy tet przy jął
mia no Wszech ni cy Pia stow skiej
i pod tą na zwą, pod kre śla ją cą pol -
skość, roz po czął dzia łal ność 7 ma -
ja 1919 ro ku. Ustrój uczel ni był
de mo kra tycz ny, opar ty na naj now -
szych wzor cach eu ro pej skich. Na

5 wy dzia łach uczy ło się ok. 5 ty się cy stu den tów.
Przez pierw szych 20 lat dzia łal no ści po znań ska
Al ma Ma ter osią gnę ła zna czą ce suk ce sy na uko -
we. By ło nim m.in. stwo rze nie i wy pro mo wa nie
no we go kie run ku ba dań – my śli za chod niej. 
– Gru pa uczo nych, do któ rej na le że li pro fe so ro -
wie Ko strzew ski, Paw łow ski, Ty mie niec ki pod -
ję ła dys kurs na uko wy z nie miec ki mi uczo ny mi
na te mat pol sko ści ziem za chod nich. Po glą dy te
przy ję ły się w mię dzy na ro do wej na uce, a Uni -
wer sy tet Po znań ski był po strze ga ny m.in. ja ko
pla ców ka bro nią ca pol sko ści kre sów za chod -
nich – tłu ma czy prof. Łu kom ski. 

Do nio słym wy da rze niem, któ re skró ci -
ło II woj nę świa to wą  by ło zła ma nie ko du nie -
miec kiej ma szy ny szy fru ją cej Enig my. Do ko na ła
te go trój ka mło dych ma te ma ty ków z Po zna -
nia. – Pułk. Ste fan May er, szef od dzia łu wy wia -
dow cze go i je go współ pra cow ni cy zwró ci li się
do prof. Zdzi sła wa Kry gow skie go o po moc, bo
śro do wi sko po znań skie do brze zna ło ję zyk
i men tal ność nie miec ką. Ist nia ła też tu taj do bra
zna jo mość kryp to lo gii nie miec kiej od cza su
Wiel kiej Woj ny 1914-1918 i po wsta nia wiel ko -
pol skie go 1918-1919. W 1928 ro ku zor ga ni zo -
wa no kurs dla stu den tów i ab sol wen tów
ma te ma ty ki, na któ rym wy ło nio no naj zdol niej -
szych – Ma ria na Re jew skie go, Hen ry ka Zy gal -
skie go i Je rze go Ró życ kie go. Wła śnie oni
w grud niu 1932 ro ku zła ma li szyfr – pod su mo -
wu je prof. Łu kom ski. z

Prof. Jó zef Ko strzew ski wspo mi nał, że Uni wer sy tet Po znań ski na zy wa no smar ka tym uni wer sy te tem. 
Nie tyl ko uczel nia by ła mło da, mło dzi by li rów nież pro fe so ro wie – naj młod si w ca łej Rze czy po spo li tej. 

ewa ko na rZew ska -Mi cha lak

smAr KA ty uni wer sy tet

W połowie lat 50. zapadła moda na nadawanie uniwersytetom imion patronów. Były to czasy
stalinowskie, nie dziwi więc fakt, że Uniwersytet Wrocławski właśnie wtedy został nazwany
imieniem Bolesława Bieruta. Podobnie chciano „uszczęśliwić” Uniwersytet Poznański.
Wysunięto kilka kandydatur: Juliana Marchlewskiego, Marcina Kasprzaka, a nawet Józefa Stalina.
Sytuacja była patowa. Wtedy prof. Janusz Pajewski, ówczesny dziekan Wydziału
Filozoficzno-Historycznego, wpadł na genialny pomysł, żeby podać jako kontrkandydaturę takie
nazwisko, które będzie nie do obalenia przez ówczesne władze polityczne. Zaproponował
Adama Mickiewicza, czym zamknął usta komunistom. Tę kandydaturę zaakceptowano 24
grudnia 1954 roku, w dzień imienin wieszcza. Decyzję oficjalnie ogłoszono 11 lutego 1955 roku.

nA KrótKO uniwersytet PrZyjął miAnO
wsZechnicy PiAstOwsKiej i POd tą nAZwą,

POdKreślAjącą POlsKOść, rOZPOcZął dZiAłAlnOść
7 mAjA 1919 rOKu
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z per spek ty wy mi ja ją cych stu lat war to
wró cić do słów He lio do ra Świę cic kie go,
wy po wie dzia nych w mar cu 1919 ro ku,

w mo men cie or ga ni zo wa nia pierw sze go z wy -
dzia łów uczel ni. Brzmią one jak za po wiedź dro -
gi do no wo cze sne go uni wer sy te tu, o ja kim
ma rzy li je go twór cy, dro gi, któ rą uni wer sy tet
rze czy wi ście w cią gu kil ku dzie się cio le ci prze był:

Ten den cja ewo lu cji roz wi nie się w ten spo sób,
że osta tecz nie wy dział fi lo zo ficz ny po zo sta nie
wy łącz nie dla na uk fi lo zo ficz nych, a in ne dzia ły
na uki z nie go bę dą wy dzie lo ne stop nio wo. Dru -
gim wy dzia łem ma ją cym po wstać na grun cie
wy dzia łu fi lo zo ficz ne go bę dzie wy dział ma te ma -
tycz ny i przy rod ni czy. Do nie go za li czy my tak że
geo gra fię, pod czas gdy geo gra fia hi sto rycz na i po -
li tycz na po zo sta nie w wy dzia le fi lo zo ficz nym.
Z bie giem cza su na le ży wy od ręb nić z wy dzia łu
fi lo zo fii wy dział hi sto rii, fi lo lo gii i li te ra tu ry, sztu -
ki itp.

(Me mo riał Ko mi sji Or ga ni za cyj nej Uni wer sy -
te tu z 11 mar ca 1919 r.)

Kie ru nek ewo lu cji wy dzia ło wej struk tu ry uni -
wer sy te tu, za po wie dzia nej przez Świę cic kie go,
zo stał w du żym stop niu zre ali zo wa ny, a na wet
zna czą co prze kro czo ny w dzie dzi nie na uk spo -
łecz nych i przy rod ni czych, któ rych roz wój po -
stę po wał w dru giej po ło wie XX wie ku. 

Po cząt ki by ły trud ne. Wy da rze nia, ja kie roz -
gry wa ły się na zie miach pol skich w li sto pa -
dzie 1918 ro ku, sprzy ja ły po dej mo wa niu
ak tyw no ści po li tycz nej przez Po la ków na te re -
nie za bo ru pru skie go, dzia ła jąc mo bi li zu ją co
rów nież na po znań skie śro do wi sko na uko we
sku pio ne wo kół Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk. Od po ło wy 1918 ro ku w ści -
słym gro nie człon ków To wa rzy stwa trwa ły taj -
ne na ra dy wo kół ogól nej kon cep cji uczel ni,
a w pierw szych dniach li sto pa da ukon sty tu -
owa ła się Ko mi sja Or ga ni za cyj na Uni wer sy te tu
Pol skie go w Po zna niu, zwa na Ko mi sją Uni wer -
sy tec ką. Ko mi sja, pra cu jąc od li sto pa da 1918
do mar ca 1920, od by ła łącz nie 35 spo tkań,
na któ rych zo sta ły omó wio ne i za pla no wa ne
naj waż niej sze kwe stie ka dro we, or ga ni za cyj ne,
praw ne, fi nan so we i lo ka lo we, zwią za ne z funk -
cjo no wa niem przy szłe go uni wer sy te tu. Wa run -
kiem nie zbęd nym do po wo ła nia uczel ni by ło
po zy ska nie uczo nych, chęt nych do pod ję cia
pra cy na uko wej w Po zna niu, dla te go dość
wcze śnie ko re spon do wa no i pro wa dzo no roz -
mo wy z po ten cjal ny mi kan dy da ta mi. Nie zbyt

re al ne oka za ło się ob sa dze nie ka tedr przez
uczo nych po cho dzą cych z Wiel ko pol ski, a pra -
cu ją cych na uko wo na uni wer sy te tach eu ro pej -
skich oraz w Ga li cji, któ rzy nie de cy do wa li się
na po wrót z po wo du nie pew nej sy tu acji po li -
tycz nej Wiel ko pol ski, po zo sta ją cej for mal nie
czę ścią pań stwa pru skie go. Do dat ko wą prze -
szko dą oka za ła się oko licz ność jed no cze sne go
wzna wia nia dzia łal no ści przez Uni wer sy tet
War szaw ski, gdyż pro po zy cja skła da na ze sto -
li cy by ły dla po ten cjal nych kan dy da tów atrak -
cyj niej sza. Ko mi sja chwy ta ła się więc róż nych
spo so bów aby po zy skać przy szłych pra cow ni -
ków i stu den tów. Jed nym z nich by ła ode zwa
opubli ko wa na 9 stycz nia 1919 ro ku na ła mach
„Ku rie ra Po znań skie go”, in for mu ją ca o przy -
go to wa niach do utwo rze nia uni wer sy te tu.
Ode zwa ujaw ni ła głów nych or ga ni za to rów
wie lo kie run ko we go wy dzia łu fi lo zo ficz ne go
w oso bach: dr. Jó ze fa Ko strzew skie go, ks. Sta -
ni sła wa Ko zie row skie go oraz dr. hab. Mi cha -
ła So be skie go, a jed no cze śnie za po wia da ła
utwo rze nie wy dzia łów: me dycz ne go i praw -
ne go. Ode zwa in for mo wa ła rów nież o kon sul -
ta cjach pro wa dzo nych z przed sta wi cie la mi
na uki pol skiej na uni wer sy te tach w Kra ko wie,

Lwo wie i War sza wie, tu dzież o pró bach na -
wią za nia kon tak tu z uczo ny mi prze by wa ją cy -
mi za  gra ni cą. Za mysł roz pro pa go wa nia idei
two rze nia uni wer sy te tu w Po zna niu oka zał się
traf ny, bo do cie ra jąc do Nie miec, Szwaj ca rii
i Ro sji, po zy skał uni wer sy te to wi przy szłych
współ pra cow ni ków i stu den tów. Rów nie sku -
tecz ne by ły oso bi ste roz mo wy He lio do ra
Świę cic kie go i ks. Łu kom skie go z uczo ny mi,
od by wa ne bez po śred nio w War sza wie, Kra ko -
wie, Lu bli nie i we Lwo wie. 

Ogól ny bi lans prac or ga ni za cyj nych w mo -
men cie otwar cia Wszech ni cy Pia stow skiej
w dniu 7 ma ja 1919 ro ku był za ska ku ją cy jak
na pół ro ku sta rań gru py ini cja to rów. Po wsta ła
struk tu ra or ga ni za cyj na uczel ni skła da ją ca się
z dwóch wy dzia łów: wie lo kie run ko we go Wy -
dzia łu Fi lo zo ficz ne go oraz za cząt ku Wy dzia łu
Praw ne go, a po nad to pro wa dzo no peł ną pa rą
przy go to wa nia do otwar cia wy dzia łów: me dycz -
ne go, teo lo gicz ne go i rol ni czo -le śne go. 

Suk ce sem bo daj naj więk szym z per spek ty wy
dal sze go roz wo ju uczel ni by li kan dy da ci za pro -
po no wa ni do ob sa dze nia ka tedr, w więk szo ści
lu dzie mło dzi i z ogrom nym po ten cja łem ba -
daw czym, dla któ rych przy ję cie pro po zy cji eta -

tu i przy jazd do Po zna nia ozna czał nie tyl ko
otwar cie no wych per spek tyw na uko wych i szyb -
ki awans na sta no wi ska pro fe sor skie, ale rów nież
sta bi li za cję ży cio wą, uzy ska ną dzię ki ofe ro wa -
nym przez Po znań wa run kom. 

no wa tor skie ba da nia i dro gi kształ ce nia
stu den tów Uni wer sy te tu Po znań skie go 
Mło da uczel nia bu do wa ła swój au to ry tet spo -
łecz ny, re ali zu jąc jed ną z pil niej szych po trzeb, ja -
ką by ło do star cze nie wy so ko wy kwa li fi ko wa nych
kadr. Ab sol wen ci Uni wer sy te tu Po znań skie go za -
si la li przez ca ły okres dwu dzie sto le cia mię dzy -
wo jen ne go wiel ko pol ską i kra jo wą ad mi ni stra cję,
szkol nic two, kul tu rę i go spo dar kę. Jed no cze śnie
uni wer sy tet zy ski wał mia no szko ły no wo cze snej,
upra wia ją cej no wa tor skie ba da nia i ofe ru ją cej
uni ka to we for my kształ ce nia. 

Po mi mo po cząt ko wych trud no ści lo ka lo wych
i okre so wych pro ble mów fi nan so wych, uczel nia
roz wi ja ła się z roz ma chem, któ ry za wdzię cza ła
pierw sze mu rek to ro wi He lio do ro wi Świę cic kie -
mu oraz współ pra cu ją ce mu z nim gro nu pro fe -
so rów. 

Struk tu rę Uni wer sy te tu Po znań skie go two -
rzy ły po cząt ko wo czte ry, a od 1925 ro ku pięć

W warunkach niewyobrażalnie trudnych i w czasach niepewnych powstawała uczelnia poznańska, której
założyciele mieli odwagę i wizję wybiegającą poza horyzont współczesności, ku przyszłym pokoleniom

i nieznanym wyzwaniom. Twórcy uniwersytetu mieli świadomość, że podjęli się dzieła rozpisanego na lata, 
a może nawet na pokolenia, sami zaledwie je rozpoczynając. 

Vio let ta JUl kow ska

PO ZA hO ry ZOnt wsPół cZe snO ści

8-12 tys. marek
zarabiał

profesor nadzwyczajny UP.
Zwyczajny od 10-15 tysięcy

Rok 1921. Pamiątkowa fotografia przed Aulą Uniwersytecką wykonana z okazji wizyty francuskich lekarzy
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wy dzia łów: Praw no -Eko no micz ny, Fi lo zo ficz ny,
po dzie lo ny na Hu ma ni stycz ny i Ma te ma tycz no -
-Przy rod ni czy, oraz dwa wy dzia ły prak tycz ne:
Rol ni czo -Le śny i Le kar ski. Uni wer sy tet Po znań -
ski na tle in nych pol skich uczel ni wy róż niał się
no wa tor ski mi roz wią za nia mi or ga ni za cyj ny mi
i dy dak tycz ny mi. 

Wy dział Praw no -Eko no micz ny po sia dał uni -
ka to we w ska li kra ju po łą cze nie sek cji praw ni -
czej i eko no micz no -po li tycz nej, trak to wa ne ja ko
eks pe ry ment dy dak tycz ny. Zgod nie z ocze ki wa -
niem miej sco wych władz, a w dro dze kom pro -
mi su z uczo ny mi przy by ły mi z Ga li cji,
uru cho mio ny dwu sek cyj ny Wy dział Praw no -
-Eko no micz ny re ali zo wał w for mie spe cja li za cji
dwa kie run ki wy bie ra ne po dru gim ro ku stu -
diów: al bo pro gram kla sycz nych stu diów praw -
nych, al bo uni ka to wy w ska li pol skich
uni wer sy te tów pro gram eko no micz no -po li tycz -
ny, w skład któ re go wcho dzi ła: teo ria na uk spo -
łecz nych, eko no mia po li tycz na, so cjo lo gia,
geo gra fia go spo dar cza, hi sto ria ustro ju i dok tryn
po li tycz nych, en cy klo pe dia pra wa, skar bo wość,
sta ty sty ka i pra wo ad mi ni stra cyj ne, pra wo mię -
dzy na ro do we, pra wo cy wil ne i na uka o pań -
stwie. Wy kła dow ców spro wa dzo no z Kra ko wa
i Lwo wa, a na co dzień po sił ko wa no się pro fe so -
ra mi z Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go i miej sco wy mi
praw ni ka mi oraz urzęd ni ka mi pań stwo wy mi.
Wy dział Praw no -Eko no micz ny, wy róż nia jąc się
pręż no ścią or ga ni za cyj ną i in no wa cyj no ścią
pro gra mu, był naj bar dziej ob le ga nym, a do wy -
bu chu woj ny stu dia na nim wy bie ra ło 30-50 %
wszyst kich stu den tów uni wer sy te tu. 

Or ga ni za cja Wy dzia łu Le kar skie go, dru gie -
go pod wzglę dem wzra sta ją ce go za in te re so wa -
nia stu den tów, na po ty ka ła na pro ble my
fi nan so we, ka dro we i lo ka lo we, trud ne po cząt -
ko wo do prze zwy cię że nia. Roz wią za niem tym -
cza so wym, ja kie przy ję to, by ło zor ga ni zo wa nie
kan dy da tów i pro fe so rów przy Wy dzia le Fi lo -
zo ficz nym, gdzie pierw si kan dy da ci na stu dia
me dycz ne wy bie ra li z ofer ty na uko wej Wy -
dzia łu Fi lo zo ficz ne go wy kła dy, se mi na ria
i ćwi cze nia zbli żo ne do pro fi lu stu diów me -
dycz nych, w ocze ki wa niu na uru cho mie nie
wła ści we go Wy dzia łu Le kar skie go, co na stą pi -
ło w ro ku aka de mic kim 1923/1924. Z te go po -
wo du na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym ulo ko wa no
po cząt ko wo uni kal ną na ska lę świa to wą Ka te -
drę Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Hi gie ny kie ro -
wa ną przez prof. Eugeniusza Pia sec kie go ze
Lwo wa, któ ra obok uczel ni w Gan da wie i Ko -
pen ha dze, by ła trze cią na świe cie te go ty pu ka -
te drą. Spo re za in te re so wa nie stu dia mi
me dycz ny mi by ło dla władz uczel ni ar gu men -
tem za szyb ką or ga ni za cją peł nych stu diów le -
kar skich. Bra ku ją cych wy kła dow ców
po zy ska no spo śród prak ty ków spo za uczel ni,
a wy so kie kosz ty or ga ni za cyj ne roz ło żo no
na czas stop nio wej or ga ni za cji ko lej nych rocz -
ni ków stu diów. Se nat UP po wo łał na or ga ni -
za to ra wy dzia łu prof. Adama Wrzo ska,
po wie rza jąc mu ka te drę hi sto rii i fi lo zo fii me -
dy cy ny. W ro ku 1923 na Wy dzia le Le kar skim
funk cjo no wa ło łącz nie 31 ka tedr, za kła dy zlo -
ka li zo wa ne by ły w Col le gium Me di cum
przy Fre dry oraz w Col le gium Mar cin kow skie -
go na Gór nej Wil dzie, a po szcze gól ne kli ni ki
zlo ka li zo wa no w szpi ta lach miej skich i woj -
sko wych. Do naj bar dziej uni ka to wych ka tedr
w ska li kra ju na le ża ły: ka te dra fi zy ki dla me -
dy ków, che mii fi zjo lo gicz nej, ra dio lo gii, or to -
pe dii, bal ne olo gii, hi gie ny szkol nej
i wy cho wa nia fi zycz ne go. 

Rów nież Wy dział Fi lo zo ficz ny ucho dzą cy
za trzon teo re tycz ny uni wer sy te tu, ofe ro wał
uni ka to we ba da nia i za ję cia, pro wa dzo ne przez
mło dych, wy bit nych uczo nych: so cjo lo ga Flo -
ria na Zna niec kie go z uni wer sy te tu w Chi ca go,
kie ru ją ce go pierw szą w Pol sce Ka te drą So cjo lo -
gii i Fi lo zo fii Kul tu ry, hi sto ry ków Ada ma Skał -
kow skie go, Ka zi mie rza Ty mie niec kie go
i Lu dwi ka Pio tro wi cza, ar che olo ga Jó ze fa Ko -

strzew skie go, ger ma ni stę Ada ma Klecz kow skie -
go, che mi ka An to nie go Ga łec kie go, pa le on to -
lo ga Wil hel ma Fried ber ga, bo ta ni ka Bo le sła wa
Na my słow skie go, geo lo ga Fran cisz ka Chła pow -
skie go, me te oro lo ga Bo le sła wa Busz czyń skie go
i in nych. Na wy dzia le po dej mo wa no kom plek -
so we ba da nia za chod niej Sło wiańsz czy zny pro -
wa dzo ne wspól nie przez ar che olo gów,
hi sto ry ków, ję zy ko znaw ców i et no lo gów (Ko -
strzew ski, Ty mie niec ki) oraz ba da nia nad uzy -
ska nym skraw kiem wy brze ża (Ja kub ski,
Paw łow ski). Na Uni wer sy te cie re da go wa no li -
czą ce się pi sma na uko we, w tym „Sla via Oc ci -
den ta lis” i je dy ne w Pol sce pi smo z za kre su
fi lo lo gii kla sycz nej „Eos” (Sin ka i Saj dak). 

Z ko lei uru cho mie nie Wy dzia łu Rol ni cze go,
z ra cji tra dy cyj nie wy so kiej kul tu ry rol nej
w Wiel ko pol sce oraz cha rak te ru go spo dar cze -
go tej czę ści kra ju, by ło efek tem wie lo mie sięcz -
nej dys ku sji śro do wi ska na uko we go
uni wer sy te tu i śro do wi ska spo łecz no -go spo -
dar cze go sku pio ne go wo kół Cen tral ne go To -
wa rzy stwa Go spo dar cze go, Izby Rol ni czej oraz
Ziem stwa Kre dy to we go. Pro blem do ty czył wy -
bo ru po mię dzy za ło że niem spe cja li stycz nej
szko ły rol ni czej a zor ga ni zo wa niem wy dzia łu
rol ni cze go na uni wer sy te cie. Prze wa ży ła kon -
cep cja utwo rze nia Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go,

któ re go po my sło daw cą, au to rem pro gra mu
oraz or ga ni za to rem na po zio mie uczel ni był dr
Bro ni sław Ni klew ski z Aka de mii Rol ni czej
w Du bla nach. Wa run kiem po wsta nia wy dzia -
łu by ło uwzględ nie nie w pro gra mie stu diów
czę ści prak tycz nej, dla któ rej wa run kiem by ło
od po wied nie za ple cze w po sta ci fol war ku So -
łacz, co zo sta ło po zy tyw nie uzgod nio ne z pre -
zy den tem mia sta Jarogniewem Drwę skim
i dy rek to rem Urzę du Osad ni cze go oraz z Ko -
mi sa ria tem NRL, skąd po pły nę ły pierw sze
środ ki na two rze nie za ple cza go spo dar czo -ba -
daw cze go wy dzia łu. Po mi mo po cząt ko wych
trud no ści lo ka lo wych, wy dział dys po no wał
po miesz cze nia mi na te re nie So ła cza, a tak że
na te re nie prze ka za nych mu fol war ków Go lę -
cin i Ża bi ko wo. 

Naj więk szym za gro że niem dla wy dzia łów
kosz to chłon nych, ja ki mi by ły Wy dział Le kar -
ski i Rol ni czo -Le śny, oka za ły się pro ble my fi -
nan so we pań stwa, po wo du ją ce w ko lej nych
la tach ogra ni cze nia bu dże to we uczel ni
i oszczęd no ścio we pla ny gro żą ce zwi nię ciem
wy dzia łów. Kil ka krot nie po ja wia ją ce się w la -
tach 1925-1926 po gło ski o li kwi da cji tych wy -
dzia łów, spo tka ły się ze zde cy do wa ną re ak cją
ze stro ny uczel ni i Ra dy Mia sta oraz za in te re -
so wa nych or ga ni za cji spo łecz nych i sa mej mło -
dzie ży stu diu ją cej. Zwłasz cza ak cja obro ny
Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go otrzy ma ła po par -
cie wo je wo dów po znań skie go i po mor skie go.
Po pra wa sy tu acji fi nan so wej pań stwa po zwo li -
ła na usta bi li zo wa nie kwe stii eko no micz nych
zwią za nych z uczel nią i dal szy nie za gro żo ny
byt obu wy dzia łów. 

Istot nym wy znacz ni kiem no wo cze sno ści
Uni wer sy te tu Po znań skie go by ło umoż li wie nie
roz wo ju na uko we go ko bie tom – stu dent kom,
uczo nym i ba dacz kom, któ re w Po zna niu zna -
la zły sprzy ja ją cą at mos fe rę pra cy i lep sze, w po -
rów na niu z in ny mi ośrod ka mi w kra ju,
wa run ki uzy ski wa nia stop ni i ty tu łów na uko -
wych. Do gro na uty tu ło wa nych ba da czek Uni -
wer sy te tu Po znań skie go na le ża ły: prof.
Lu dwi ka Do brzyń ska-Ry bic ka, prof. Wi sła wa

Kna pow ska, doc. Lud mi ła Kra ko wiec ka, prof.
Ru fi na Lu dwi cza ków na, dr hab. He le na Po lacz -
ków na, prof. Mie czy sła wa Ru xe rów na, prof.
Ma ria Smocz kie wi czo wa, prof. Mi cha li na Ste -
fa now ska, prof. Bo że na Stel ma chow ska, prof.
Eu ge nia Sto łyh wo wa, dr hab. He le na Sza fra -
nów na, prof. Ma ria Szmy tów na. Pierw szym
dok to rem ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Po znań -
skie go zo sta ła lau re at ka Na gro dy No bla Ma ria
Skło dow ska-Cu rie . 

No wo cze sność uni wer sy te tu by ła rów nież
po chod ną wa run ków pra cy na uko wej, za le żąc
od ja ko ści za ple cza i in fra struk tu ry na uko wo -
-ba daw czej, a o tą nie by ło w Po zna niu ła two.
Na po trze by uczel ni prze ka za no po cząt ko wo
pru skie gma chy Aka de mii Kró lew skiej, Zam -
ku Ce sar skie go i Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej, gdzie

w trud nych wa run kach lo ka lo wych two rzo ne
by ło pierw sze za ple cze ba daw cze. Uni wer sy tet
dys po no wał rów nież kil ku na sto ma bu dyn ka -
mi w cen trum Po zna nia, któ rych był wła ści cie -
lem. Stan ten po wo do wał du że roz drob nie nie
pod wzglę dem lo ka li za cji sie dzib po szcze gól -
nych jed no stek i ko niecz ność ich przy sto so wa -
nia do wy mo gów pro wa dzo nych ba dań. Za nim
z piw nic Zam ku la bo ra to ria che micz ne prze -
nio sły się do no wo cze sne go gma chu Che mi -
cum mi nę ło kli ka lat, ale stop nio wo ca ła
in fra struk tu ra ule ga ła po pra wie. Za ple cze ba -
daw cze sta no wi ły rów nież zbio ry bi blio te ki
uni wer sy tec kiej po wsta łej z po łą cze nia za so -
bów bi blio te ki PTPN i bi blio te ki by łej Aka de -
mii Kró lew skiej. Uczel nia stop nio wo uzy ska ła
do god ne wa run ki dla stu diów me dycz nych
w po sta ci spe cja li stycz nie wy po sa żo nych kli nik,
la bo ra to riów, pra cow ni i kosz tow ne go sprzę tu,
zwłasz cza w za kre sie stu diów fi zy ko -che micz -
nych. Nie za leż ne za ple cze po wsta ło dla dzia łal -
no ści Wy dzia łu Rol ni czo -Le śne go. 

Stwo rze nie pod staw ka dro wych i or ga ni za -
cyj nych no we go Uni wer sy te tu Po znań skie go
by ło wiel kim osią gnię ciem wszyst kich, któ rzy
w tym dzie le uczest ni czy li. Wspól na pra ca gro -
na pro fe so rów i pra cow ni ków kon ty nu owa na
by ła mi mo pię trzą cych się trud no ści. O jej po -
wo dze niu prze są dzi ło w pierw szej ko lej no ści
do świad cze nie or ga ni za cyj ne osób okre śla nych
mia nem „oj ców za ło ży cie li uni wer sy te tu”, wy -
nie sio ne z ich pra cy w PTPN, przy chyl ne dla
uni wer sy te tu de cy zje władz by łej dziel ni cy pru -
skiej, mi ni ster stwa WRiOP oraz przed sta wi cie li
rzą du pol skie go w War sza wie. Na szcze gól ne
pod kre śle nie za słu gu je peł na po świę ce nia po -
sta wa wszyst kich pro fe so rów, po wo ły wa nych
w pierw szych, trud nych la tach funk cjo no wa -
nia Uni wer sy te tu Po znań skie go. Bez ich oso bi -
ste go za an ga żo wa nia funk cjo no wa nie uczel ni
ja ko in no wa cyj nej pla ców ki na uko wej i dy dak -
tycz nej nie by ło by ani moż li we, ani tak zna czą -
ce dla jej przy szłych lo sów. 

Po wo ła nie no wych uczel ni, bę dą ce wy ni -
kiem ce lo we go usta wo daw stwa z lat pięć dzie -
sią tych XX w., do pro wa dzi ło osta tecz nie,
wbrew za mie rze niom usta wo daw ców,
do rozwoju śro do wi ska na uko we go mia sta Po -
zna nia i nie za ha mo wa ło pro ce su wzro stu uni -
wer sy te tu, co by ło zna kiem je go ja ko ści. z

Od POłOwy 1918 rOKu w ścisłym GrOnie
cZłOnKów tOwArZystwA

trwAły tAjne nArAdy
wOKół OGólnej KOncePcji ucZelni

7164 książki
wypożyczono

z Biblioteki Uniwersyteckiej
w pierwszym semestrze 
1920 roku

Wykład w Zakładzie
Fizjologii Wydziału
Lekarskiegofo
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do wie my się z nich, że mło dzie ży
w tam tych la tach fan ta zji nie bra ko wa -
ło. Na fo to gra fiach w in dek sach prze -

cho wy wa nych w Ar chi wum UAM wi dzi my
mło de go męż czy znę z za krę co nym wą sem
i z la secz ką sie dzą ce go na ław ce w par ku al bo
dziew czy nę w fu trze i tocz ku, z dia men to wą
ko lią zdo bią cą de kolt. Dziś ta kich zdjęć w ofi -
cjal nych do ku men tach już się nie spo ty ka.
Przed woj ną nie by ło ści słych wy tycz nych, jak
ma ją wy glą dać fo to gra fie le gi ty ma cyj ne, więc
kan dy da ci do star cza li na uczel nie ta kie, ja kie
mie li. Zda rza ły się na wet fot ki od cię te ze
wspól ne go zdję cia. Al bo wi ze run ki w żoł nier -
skich mun du rach. Prze cież wśród stu den tów
nie bra ko wa ło uczest ni ków po wsta nia wiel ko -
pol skie go i woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Ar chi -
wum UAM po świę ci ło im osob ną eks po zy cję
z oka zji 100-le cia od zy ska nia nie pod le gło ści
i wy bu chu po wsta nia wiel ko pol skie go.

woj na pol sko -pru ska?
– Przy go to wa nie wy sta wy by ło wy zwa -
niem – przy zna je ar chi wi sta Piotr Jó ze -
fiak – Za czę li śmy od prze glą da nia bio gra mów
w in ter ne cie, wy bra ne oso by wy szu ki wa li śmy
w na szych spi sach, ka ta lo gach i ewi den cjach.
Mu sie li śmy przej rzeć do kład nie każ dą tecz kę,
bo w do ku men tach nie po ja wia się na zwa „po -
wsta nie wiel ko pol skie”, ale „woj na pol sko -pru -
ska” – w tam tych cza sach tak się mó wi ło.

Wie lu po wstań ców by ło bar dzo mło dy mi
ludź mi wkra cza ją cy mi do pie ro w do ro słość,
któ rzy po woj nie chęt nie za pi sy wa li się na stu -
dia na Uni wer sy te cie Po znań skim. Jed nym
z nich był Cze sław Gał za. Póź niej szy praw nik
tak pi sał o so bie: „Zo sta łem po cią gnię ty
do woj ska pru skie go, bra łem udział w wal kach
w Ro sji, Ru mu nii i Fran cji, gdzie zo sta łem dwa
ra zy ran ny. W grud niu 1918 r. wy stą pi łem z ar -
mii pru skiej i 9 stycz nia 1919 r. wstą pi łem ja -
ko ochot nik do wojsk pol skich, gdzie zo sta łem
po now nie ran ny”. Po seł i dzia łacz spo łecz -
ny II RP zo stał za mor do wa ny w Ka ty niu. Ka -
tyń czy kiem był rów nież Ste fan Gra bow ski,
któ ry „od był stu dia praw ni cze od ma ja 1919
ro ku do czerw ca 1922 ro ku w ca ło ści na Uni -
wer sy te cie Po znań skim”. Ja ko je den z pierw -
szych ab sol wen tów po znań skiej Al mae Ma tris
otrzy mał dy plom z nu me rem 46. Na to miast
An drzej Wojt kow ski, pro fe sor Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu we Lwo wie, je den z za ło ży cie li
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Mia sta Po zna nia,
za mło du brał udział w wal kach o Lwów i Zie -
mię Czer wiń ską.

Na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym stu dio wał
jesz cze in ny po wsta niec – prof. Zdzi sław Grot,
wy bit ny hi sto ryk, po pu la ry za tor po wsta nia

wiel ko pol skie go, a tak że Woj cie cha Dut kie wi -
czów na, je dy na ko bie ta w tym mę skim gro nie,
za słu żo na re gio na list ka i pa tron ka Mu zeum
Re gio nal ne go w Ro goź nie. Na uczy ciel ka
w stycz niu 1919 ro ku zgło si ła się do punk tu
PCK do szpi ta la po wstań cze go, gdzie słu ży ła
ja ko sa ni ta riusz ka, a tak że peł ni ła ro lę tłu ma -
cza w do wódz twie wojsk wiel ko pol skich dla
mi sji ko ali cyj nych. W Ro goź nie zor ga ni zo wa -
ła izbę pa mię ci, a jej eks po na ty sta ły się pod -
sta wą zbio rów przy szłe go mu zeum. Przez
krót ki czas na po znań skim uni wer sy te cie uczył
się Ar ka dy Fie dler. Stu dio wał chy ba po lo ni sty -
kę, bo w in dek sie zna ne go po dróż ni ka czy ta -
my, że za li czył za ję cia z kry ty ki li te rac kiej
i prze glą du ję zy ków in do eu ro pej skich.

Za cho wa nie bez na gan ne i po je dyn ki
Z ar chi wal nych zbio rów du żo do wia du je my
się za rów no lu dziach, re aliach w ja kich ży li, jak
i oczy wi ście o sa mym uni wer sy te cie. W nie -
któ rych tecz kach znaj dzie my nie co dzien ne
świa dec twa doj rza ło ści w czte rech ję zy kach al -
bo ta kie ku rio za jak świa dec twa mo ral no ści
wy sta wia ne w pa ra fiach. Do brą opi nią cie szył
się stu dent Fran ci szek Fąs: „Od cza su ukoń cze -
nia gim na zjum w Na kle do czerw ca prze by wał
w do mu ro dzi ców, przez ca ły czas po by tu je go
za cho wa nie by ło bez na gan ne pod wzglę dem
mo ral nym. Są dow nie ka ra ny nie był”. Słu cha -
cze oprócz in dek sów do sta wa li ksią żecz ki le -
gi ty ma cyj ne, gdzie wpi sy wa no wszyst kie
za ję cia, w ja kich bra li udział. Nie do sta wa li za -
li czeń, ale po twier dze nie przy stą pie nia do eg -
za mi nów, któ re by ły po trzeb ne do uzy ska nia
ty tu łu. Na nie któ rych stro nach za cho wa ły się
pie cząt ki z in for ma cją o opła ce niu cze sne go,

wpi so we go, skła dek m.in. na bi blio te kę, ka sę
cho rych, po moc aka de mic ką.

W pro to ko łach po stę po wa nia dys cy pli nar -
ne go moż na wy czy tać, że mło dzież wca le nie
by ła tak do brze wy cho wa na, jak by się mo gło
wy da wać. Zda rza ły się sfał szo wa ne wpi sy w in -
dek sach, awan tu ry w miej scach pu blicz nych,
nie opła ca nie stan cji, a na wet po je dyn ki, któ re
by ły su ro wo za bro nio ne. W tych ostat nich bra -
li udział człon ko wie kor po ra cji stu denc kich,
zna nych z kul ty wo wa nia ko dek su ho no ro we -
go. W ogó le kor po ra cje to był osob ny świat
na uni wer sy te cie. Ist nia ło ich po nad 30, każ da
mia ła swo je ini cja ły i bar wy. Kor po ra cja Bar -
tia za cel przy ję ła pro pa go wa nie do stę pu Pol -
ski do mo rza, Si le sia gło si ła pol skość Ślą ska,
Ju sti tia sku pia ła praw ni ków, a Escu la pia me -

dy ków. Przy ja ciel sko -kul tu ral ne sto wa rzy sze -
nia mia ły eli tar ny cha rak ter z moc no
zhie rar chi zo wa ną struk tu rą. Wstą pić w ich
sze re gi nie by ło ła two – trze ba by ło wy ka zać,
że po cho dzi się z ro dzi ny chrze ści jań skiej
do trzech po ko leń wstecz! Po dej rze nie o ży do -
stwo po zba wia ło kan dy da ta wszel kich szans
na do sta nie się do brac twa. Przy na leż ność

do kor po ra cji łą czy ła się z re stryk cja mi, cza -
sem głę bo ko in ge ru ją cy mi w ży cie pry wat ne.
Za cho wał się list, w któ rym bra cia od ra dza ją
stu den to wi za war cie mał żeń stwa z pew ną
dziew czy ną. Kor po ra cja „prze świe tli ła” jej ro -
dzi nę i od kry ła, że oj ciec wy bran ki do ro bił się
ma jąt ku w nie uczci wy spo sób. Kor po ra cje
mia ły też za le ty – by ły swo isty mi gru pa mi
wspar cia uła twia ją cy mi zro bie nie ka rie ry. Ab -
sol wen ci, któ rzy coś osią gnę li w ży ciu po ma -
ga li stu den tom do stać się na prak ty ki
za wo do we lub zdo być od po wied nią pra cę.

naj bar dziej pol ski uni wer sy tet
Przed woj ną w Po zna niu uczy li się głów nie
mło dzi z Wiel ko pol ski i Po mo rza. Je den z rek -
to rów chlu bił się na wet, że na sza uczel nia jest

naj bar dziej pol skim uni wer sy te tem w Rze czy -
po spo li tej. Jed nak już wte dy przy jeż dża li stu -
den ci ze Lwo wa, gdzie prze cież dzia łał
uni wer sy tet z tra dy cja mi. – Być mo że uwa ża li,
że no wy uni wer sy tet bę dzie bar dziej li be ral ny
pod wzglę dem re kru ta cji – wy ja śnia kie row nik
Ar chi wum UAM, An na Do ma la nus – Od po -
cząt ku uczel nia bo ry ka ła się z nie do sta tecz ną

Zostały po nich teczki z pożółkłymi dokumentami. Z pozoru nudne protokoły ukazują nieoczywistą prawdę
o studen tach i stu dent kach Uni wer sy te tu Po znań skie go.

ewa ko na rZew ska -Mi cha lak

KAż dy mA swO ją tecZ Kę

KOrPOrAcje miAły też ZAlety – 
były swOistymi GruPAmi wsPArciA
ułAtwiAjącymi ZrObienie KAriery

29,61grama 
waży pierścień rektorski
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Śre dnio wiecz na tra dy cja uni wer sy tec ka
ukształ to wa ła zwy czaj fun do wa nia
uczel niom przez dar czyń ców  sym bo li

wła dzy rek tor skiej. Na zy wa no je „in sy gnia -
mi”, któ re przy na le ża ły wła dzy uni wer sy tec -
kiej – rek to ro wi, a póź niej rów nież
pro rek to rom i dzie ka nom. Sym bo le wła dzy
rek tor skiej UAM ist nie ją od sa me go po cząt -
ku po wsta nia Uni wer sy te tu Po znań skie go.
Naj star sze, za cho wa ne in sy gnia Uni wer sy te -
tu Po znań skie go po wsta ły oko ło 1920 ro ku
z ini cja ty wy pierw sze go rek to ra uni wer sy te -
tu – prof. He lio do ra Świę cic kie go. Jak od no -
to wał w „Kro ni ce Uni wer sy tec kiej” z 1924
ro ku prof. Adam Wrzo sek, in sy gnia by ły
„wspa nia łe,  srebr ne, gru bo po zła ca ne”. Ber -
ło i łań cuch rek tor ski oraz pięć łań cu chów
dzie kań skich (ty le bo wiem wy dzia łów uni -
wer sy te tu prze wi dy wał pierw szy sta tut uczel -
ni) wy ko na ne zo sta ły w pra cow ni
złot ni czo -ze gar mi strzow skiej Sta ni sła wa Bo -
row skie go. Po twier dza to na pis na jed nym
z ogniw łań cu cha: ST. BOROWSKI. 

Po znań skie in sy gnia swo ją sym bo li ką i wy -
glą dem na wią zu ją do tra dy cji fran cu skiej,
z któ rej czer pa ły uczel nie Eu ro py Środ ko -
wej. Łań cuch rek tor ski (ate na di gni ta tis), któ -
ry ozna cza po wa gę peł nio ne go urzę du,
wy ko na ny zo stał ze sre bra zło co ne go, któ re
by ło cy ze lo wa ne oraz ema lio wa ne. Je go wy -
mia ry wy no szą 68x39 cm. Skła da się z trzy -
dzie stu ogniw. Sześć z nich to me da lio ny
z per so ni fi ka cja mi wy dzia łów, na któ rych
umiesz czo no na wią zu ją ce do an tycz nej tra -
dy cji po sta cie: Ate na trzy ma ją ca bo gi nię Ni -
ke (Wy dział Hu ma ni stycz ny), Ura nia
zer ka ją ca w stro nę nie ba (Wy dział Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni czy), De me ter z sier pem
w pra wej dło ni i sno pem zbo ża w le wej rę ce
(Wy dział Rol ni czo -Le śny), trzy ma ją ca miecz
i wa gę Te mi da (Wy dział Praw no -Eko no micz -
ny), a tak że po stać ko bie ca z ta bli ca mi de ka -
lo gu i krzy żem (Wy dział Teo lo gicz ny) oraz
Askle pios, trzy ma ją cy la skę ople cio ną przez
wę ża – sym bol Wy dzia łu Le kar skie go. Jak
pod kre śla Mi chał Bła szyń ski, ku ra tor wy sta -
wy „In sy gnia rek tor skie wyż szych uczel ni
pań stwo wych w Po zna niu”, ich twór cą był ar -
ty sta pla styk, praw do po dob nie Jan Wy soc ki.
Ko lej ne osiem ogniw ma kształt wień ców lau -
ro wych ze skrzy żo wa ny mi ber ła mi, na któ re

na ło żo no tar cze z or łem. Na to miast czter na -
ście po zo sta łych ogniw sta no wią ma łe ele -
men ty łą czą ce, w for mie zdwo jo nych
pa le mek. Cen tral ną część łań cu cha sta no wi
herb Po zna nia z pia stow skim or łem. 

Ber ło rek tor skie, czy li po ła ci nie scep trum
po te sta tis, wy wo dzi się z la ski pa ster skiej. Jest
to znak naj wyż szej wła dzy i moż li wo ści po -
dej mo wa nia klu czo wych de cy zji. Na wią zy -
wa ło ono rów nież do śre dnio wiecz ne go ge stu
pa so wa nia na ry ce rza. Ory gi nal ne za gi nę ło
pod czas II woj ny świa to wej, co spo wo do wa -
ło, że przez ko lej ne la ta uży wa no je go drew -
nia nej, po zła ca nej ko pii. Ory gi nał
praw do po dob nie wy ko na ny zo stał ze zło co -
ne go sre bra, a o je go kształ cie przy po mi na ją
przed wo jen ne fo to gra fie oraz por tre ty rek to -
rów. Rek tor UAM obec nie po słu gu je się ber -
łem po wsta łym w 1956 ro ku, któ re stwo rzo ne
zo sta ło z sre bra czę ścio wo zło co ne go, od la -
ne go oraz gra we ro wa ne go. Je go dłu gość wy -
no si 76,4 cm. i dość swo bod nie na śla du je
kształt pier wot ne go in sy gnium. 

Wa żą cy 29,61 g pier ścień rek tor ski (anu lus
fi dei) od wo łu je się do sym bo li ki ślu bo wa nia,

pod czas któ re go rek tor zo bo wią zu je się
do wier nej i lo jal nej służ by na rzecz kie ro wa -
nej przez sie bie uczel ni. Stwo rzo ny zo stał
w 1921 ro ku przez Sta ni sła wa Bo row skie go,
co po twier dza za cho wa ny ra chu nek za je go
wy ko na nie. Wy ko na ny zo stał ze zło ta, na któ -
rym wy gra we ro wa no or ła na tar czy lub go -
dle, za któ rym krzy żu ją się dwie bu ła wy. 

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że po II woj -
nie świa to wej z po wo dów ide olo gicz nych nie
uży wa no in sy gniów, aż do 1956 r. Pierw szym
rek to rem, któ ry po now nie użył in sy gniów, był
prof. Al fons Klaf kow ski, peł nią cy funk cję rek -
to ra w la tach 1956-1962. z

Na co dzień przechowywane w szklanej gablocie mieszczącej się w gabinecie
rektora. Zakładane wraz z tradycyjnym strojem akademickim na ważne

uroczystości m.in. inaugurację roku akademickiego, czy absolutorium. Łańcuch,
berło i pierścień, bo to o nich właśnie mowa, trzy symboliczne elementy władzy,

dodają rektorowi dostojeństwa, majestatu i powagi w zakresie sprawowanej funkcji.
Każdy z nich posiada osobne, ugruntowane tradycją symboliczne znaczenie. 

Ja go da ha losZ ka

triA dA reK tO rAlicz bą po miesz czeń dla słu cha czy. Se nat po sta -
no wił na wet wy stą pić do mi ni ster stwa z wnio -
skiem o ogra ni cze nie licz by przy jęć, na co
otrzy mał od po wiedź, że ża den z uni wer sy te tów
nie czy nił po dob nych sta rań i Mi ni ster stwo
Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
nie wi dzi sen su, że by nasz uni wer sy tet wpro -
wa dzał ta kie ogra ni cze nia.

W la tach 30. do Po zna nia zjeż dża li Ukra iń -
cy. Z do ku men tów wy ni ka, że wie lu z nich
skoń czy ło se mi na rium du chow ne. Mie li
utrud nio ny do stęp do na uki, a że se mi na ria
da wa ły im moż li wość zdo by cia wy kształ ce nia
śred nie go, dla te go do nich uczęsz cza li. Póź niej
stu dio wa li naj czę ściej na Wy dzia le Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni czym. Co cie ka we, ko bie ty
mia ły wstęp na każ dy wy dział, w nie któ rych
rocz ni kach by ło ich na wet wię cej niż pa nów.

Oprócz stan cji stu den ci mie li do dys po zy cji
dom stu denc ki „Han ka” i kil ka mniej szych
aka de mi ków miesz czą cych się w ka mie ni cach.
Przy ul. Sło wac kie go 20 mie ścił się dom dla
stu den tek ofia ro wa ny uni wer sy te to wi przez le -
kar kę Ju lię Chą dzyń ską, wdo wę po dr. Ja nie
Chą dzyń skim. Nie któ rzy pro fe so ro wie wy naj -
mo wa li po ko je w bu dyn kach dy dak tycz nych
wy róż nia ją cym się stu den tom, któ rzy awan so -
wa li na asy sten tów. W la tach 20. je dze nie
do sto łów ki stu denc kiej i wę giel do wo żo no
wo zem kon nym – w pro to ko łach po sie dzeń
se na tu znaj du ją się bar dzo szcze gó ło we da ne
do ty czą ce za ku pu ko nia dla uni wer sy te tu,
w póź niej szych cza sach za stą pił go, rzecz ja -
sna, sa mo chód.

ema nu ela 
na dwóch taj nych uni wer sy te tach
Nie ca ła uni wer sy tec ka do ku men ta cja do trwa -
ła do na szych cza sów. Pod czas oku pa cji ak ta
oso bo we pra cow ni ków, pro to ko ły po sie dzeń
se na tu, część akt stu den tów spa ko wa no do po -
cią gu, któ ry po je chał na Wschód i za gi nął
po dro dze. To, co zo sta ło w bu dyn kach uni -
wer sy tec kich, zo sta ło za bez pie czo ne przez
oku pan ta. Hi tle row cy być mo że chcie li wy ko -
rzy stać te do ku men ty do tro pie nia lu dzi zaj -
mu ją cych się pro pol ską dzia łal no ścią.

Choć w ar chi wum nie ma akt do ty czą cych taj -
ne go Uni wer sy te tu Ziem Za chod nich, to w tecz -
kach po wo jen nych stu den tów od naj du je my
in for ma cje na je go te mat. Ma ria Okoń ska,
w przy szło ści bli ska współ pra cow ni ca kar dy na -
ła Ste fa na Wy szyń skie go, stu dio wa ła pe da go gi kę
z psy cho lo gią i pi sa ła pra cę ma gi ster ską u sa me -
go rek to ra UZZ prof. Lu dwi ka Ja xy -By kow skie -
go („O po wo ła niu wśród dziew cząt na pod sta wie
an kiet prze pro wa dzo nych w so da li cji żeń skiej
w War sza wie w la tach 1939-44”). Za cho wa ły się
za świad cze nia pro fe so rów, któ rzy po twier dza ją
jej edu ka cję przed i pod czas oku pa cji. Am bit -
na dziew czy na jed no cze śnie stu dio wa ła po lo ni -
sty kę na taj nym Uni wer sy te cie War szaw skim, co
łą czy ło się z du żym ry zy kiem. Ze wzglę du
na bez pie czeń stwo pra cy kon spi ra cyj nej nie po -
zwa la no uczyć się na dwóch kie run kach w róż -
nych uni wer sy te tach. Pod czas po wsta nia Ma ria
Okoń ska pod pseu do ni mem Ema nu ela or ga ni -
zo wa ła mo dli twy i pod trzy my wa ła na du chu
miesz kań ców. W 1945 ro ku kon ty nu owa ła na -
ukę na uni wer sy te cie w Po zna niu, a rok póź niej
otrzy ma ła dy plom ma gi stra fi lo zo fii w za kre sie
pe da go gi ki. Dal szy los ab sol went ki zwią za ny już
jest ści śle z Ko ścio łem – stu dio wa ła na Ka to lic -
kim Uni wer sy te cie Lu bel skim i na Uni wer sy te -
cie War szaw skim (teo lo gię ka to lic ką), za ło ży ła
In sty tut ży cia kon se kro wa ne go. Na zy wa na du -
cho wą cór ką Pry ma sa Ty siąc le cia by ła je dy nym
świad kiem zło że nia przez nie go ja sno gór skich
ślu bów na ro du w 1956 ro ku. Przez la ta pra co wa -
ła w se kre ta ria cie pry ma sa, a po je go śmier ci sku -
pia ła się na za cho wa niu je go dzie dzic twa,
re da go wa ła je go prze mó wie nia i ho mi lie, któ re
po zo sta wił w swo im ar chi wum. z

100 lat służy już
poznańskim

astronomom teleskop 
Zeissa w Obserwatorium UAM
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t e go rocz ny rok aka de mic ki ob fi tu je
w wy da rze nia przy go to wa ne spe cjal nie
dla uczcze nia 100-le cia Uni wer sy te tu

Po znań skie go. Pro gram obej mu je bli sko 180
róż no rod nych im prez i kon fe ren cji na uko -
wych, z cze go 27 wspól nie zor ga ni zo wa nych
przez czte ry uni wer sy te ty. Wy da rze nia już
przy cią gnę ły ty sią ce po zna nia ków, a prze cież
to jesz cze nie ko niec. Przed na mi kul mi na cja
ju bi le uszu, czy li uro czy sto ści 7 ma ja oraz kon -
cert An drei Bo cel le go na Sta dio nie Po znań
(11 ma ja). Po dob nie, jak pod czas in au gu ra cji
Wszech ni cy Pia stow skiej w 1919 ro ku, uczest -
ni cy świę ta prze ma sze ru ją uli ca mi mia sta
z ka te dry do au li uni wer sy tec kiej na uro czy -
ste po sie dze nie se na tów UAM, UMP, UPP
i AWF. Na pla cu przed Col le gium Mi nus rek -
to rzy wmu ru ją Kap su łę Cza su Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Uro czy sto ści za koń czy kon cert
w au li UAM „Od Pa de rew skie go do Pen de rec -
kie go”, na któ rym za brzmią utwo ry skom po -
no wa ne przez Igna ce go Ja na Pa de rew skie go,
Krzysz to fa Pen de rec kie go i Ste fa na Stu li gro -
sza, dok to rów ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Po -
znań skie go i UAM. Pa mię taj my, że jesz cze
do li sto pa da moż na ko rzy stać z wie lu ju bi le -
uszo wych im prez. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę
100lat.amu.edu.pl, w Collegium Minus
można również otrzymać papierowy
informator. Inscenizacja obrazu Jana Matejki. Doktorantki i doktoranci Wydziału Studiów Edukacyjnych wiernie zainscenizowali dzieło z 1866 roku 

„Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu”, które zdobi wnętrze Aulii Lubrańskiego w Collegium Minus (13 grudnia 2018). 

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

Wspólna inauguracja roku akademickiego. Rektorzy czterech uczelni wspólnie otworzyli rok
akademicki (1 października 2018). 

Wystawa „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego” powstała
wkontekście dwóch rocznic:100-lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych oraz100-lecia uniwersytetu. 

rOK jubileusZOwy w sKrócie

15 lat, aż do wybuchu wojny, rocznica
śmierci Heliodora Święcickiego była

dla studentów dniem wolnym

Konferencja „Polska, Wielkopolska, Uniwersytet Poznański z perspektywy 100-lecia” (14 listopada 2018 r.)
rozpoczęła cykl konferencji organizowanych z okazji setnego jubileuszu Uniwersytetu Poznańskiego. 

ZDJęCIA: ADRIAN WyKROTA
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Sadzenie tulipanów. Przedstawiciele władz rektorskich czterech uniwersytetów posadzili cebulki specjalnej odmiany tulipana„Uniwersytet
Poznański” wyhodowanej w Holandii (28 października 2018). W maju zakwitną przed Collegium Minus i w Ogrodzie Botanicznym UAM.

Koncert noworoczny z udziałem Chóru Akademickiego UAM
i Chóru Kameralnego UAM oraz Zespołu Sharp Eleven Big Band
oczarował słuchaczy zebranych 7 stycznia w auli UAM.

Koncert „1918. Wolność i inne ważne słowa” przyciągnął liczną publiczność do auli UAM 
(7 listopada 2018). 

Bal stulecia. W ostatnią sobotę karnawału (2 marca 2019) rektor UAM zaprosił poznaniaków na bal
odnoszący się do wieloletniej tradycji zabawa w Auli Uniwersyteckiej. 

18 rektorów miał w swej historii
do 1955 roku Uniwersytet Poznański




