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– My Zygmunt III z Bożej Łaski Król Polski, Wielki
Książę Litwy, Rus, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Inflant oraz
Szwedów, Gotów i Wandalów Król dziedziczny,
oznajmiamy niniejszym dokumentem... Przeto dla nas i dla
państwa, a nade wszystko dla wiary w kościele katolickim,
aby szczęśliwe było i pomyślne, Kolegium Poznańskie
Towarzystwa Jezusowego do godności Akademii
i Uniwersytetu podnosimy na mocy prawa przywileju
i uprawnień, jakimi cieszą się pozostałe Akademie
i Uniwersytety, zwłaszcza zaś Akademia Krakowska przez
zmarłego Władysława Jagiełłę naszego przodka niegdyś
założona i wyposażona, darujemy i przyzwalamy
i nadajemy niniejszym pismem, tak, aby w tejże Akademii
przez nas powołanej i ustanowionej profesorowie
Towarzystwa Jezusowego obdarzeni tym samym prawem
i tymi samymi przywilejami się cieszyli, z jakich inni
w Królestwie naszym z przyzwolenia naszych przodków
korzystają. I aby we wszystkich tych naukach, mianowicie
teologii, metafizyce, fizyce, matematyce i logice (wyjąwszy
naukę prawa i sztukę medycyny) bakałarze, magistrowie,
doktorzy według przepisu i zwyczaju innych Akademii
mogli być powoływani, promowani i odznaczani,
po przyznaniu im stopnia, z takiego samego prawa z jakiego
inni w Akademiach naszego Królestwa, zwłaszcza zaś
promowani w Akademii Krakowskiej mogli swobodnie
korzystać...

lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu

Fragment Przywileju Królewskiego 
Zygmuta III Wazy
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Sza now ni Pań stwo,
Cóż dla naszego uniwersytetu ozna cza ją po wta rza ne tak czę sto da ty, spię te

400-let ni mi klam ra mi: 1519 – 1919 i 1611-2011? 
1519 to po wsta nie Aka de mii Lu brań skie go, zor ga ni zo wa nej na wzór uni -

wer sy te tu, o wy so kim, w peł ni eu ro pej skim po zio mie, z rek to rem, ka te dra mi
i zna ko mi tą ka drą pro fe sor ską. Dzia łal ność Aka de mii, nie po sia da ją cej co praw -
da, pra wa nada wa nia stop ni na uko wych, two rzy ła z Po zna nia no wo cze sny ośro -
dek na uki i kul tu ry. 400 lat póź niej za in au gu ro wa ła swo ją dzia łal ność Wszech -
ni ca Pia stow ska, któ rej suk ce so rem jest dzi siej szy Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu. 

„Prze ży wa my dzień wiel ki” – mó wił 7 ma ja 1919 ro ku pierw szy rek tor po -
znań skie go uni wer sy te tu. „Świę ci my zwrot ku po tę dze, ku si le, ku mło do ści!
(…) Dzień dzi siej szy jest dla nas dniem po dwój nie uro czy stym. Nie tyl ko otwie -
ra my Wszech ni cę Pia stow ską w wol nej, nie pod le głej, zjed no czo nej Pol sce, ale
dziw nym zbie giem oko licz no ści wła śnie mi ja w tym ro ku lat 400, 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 na „Mu sa rum de le brum”, Aka de mia Lu brań skie go […]”. 

Rów no le gle z dzia łal no ścią Lu bran scia num na prze ło mie XV i XVI wie ku po -
dej mo wa no w mie ście ko lej ne ini cja ty wy zmie rza ją ce do prze kształ ce nia Po zna -
nia w pręż ny i peł no praw ny ośro dek aka de mic ki. I tak, dzię ki sta ra niom za -
ko nu je zu itów, po wsta ło Ko le gium Je zu ic kie, któ re na mo cy przy wi le ju kró -
lew skie go Zyg mun ta III Wa zy z 28 paź dzier ni ka 1611 r. za ist nia ło ja ko
pierw szy w Po zna niu uni wer sy tet. Choć Po znań, w wy ni ku pro te stów aka de mi -
ków kra kow skich, utra cił te pra wa, dą że nia do po wo ła nia Uni wer sy te tu by ły
w mie ście bar dzo sil ne. Hi sto ria jed nak na pi sa ła swój sce na riusz…

Dziś, w 2011 ro ku, 400 lat po kró lew skim przy wi le ju, świę tu je my ju -
bi le usz uni wer sy tec kich tra dy cji Po zna nia. Cie szy my się, że two rzy my uczel nię,
w któ rej „zi ści ły się ma rze nia i tę sk no ty po ko leń Wiel ko po lan, by nieść świa -
tło dla na ro du i kształ cić mło dzie ży ser ce i du cha…” 

Rek tor UAM prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak 



Na po wsta nie w Po zna niu w 1519 r.
pierw szej w Pol sce no wo cze snej
szko ły hu ma ni stycz nej o am bi -
cjach szko ły wyż szej, zło ży ło się
kil ka czyn ni ków. Naj waż niej szym
z nich by ła ini cja ty wa re ne san so -
we go hu ma ni sty – bi sku pa po znań -

skie go Ja na Lu brań skie go (1456-1520), któ ry wy kształ co ny
na uni wer sy te tach w Kra ko wie, Bo lo nii i Rzy mie, zdo by wa ją -
cy do świad cze nie w kan ce la rii kró lew skiej i za an ga żo wa ny
w służ bie dy plo ma tycz nej, dbał nie tyl ko o ko ściół ka te dral ny
i ca łą die ce zję. Je go dwór w Po zna niu był bo wiem waż nym
ośrod kiem ży cia re ne san so we go. Zna ne mu też by ły man ka men -
ty nie bę dą cej wów czas w naj lep szej kon dy cji aka de mii kra kow -
skiej. W Po zna niu ist nia ło kil ka szkół kształ cą cych na po zio mie
pod sta wo wym i zda wa no so bie spra wę z ko niecz no ści dal szej
edu ka cji wy sy ła jąc zdol niej szych na stu dia do Kra ko wa lub
za gra ni cę. Bi skup Lu brań ski w po ro zu mie niu z kró lem Zyg -
mun tem Sta rym za dbał o od po wied nie za bez pie cze nie fi nan -
so we i ka dro we do stwo rze nia przy ka te drze po znań skiej stu -
dium par ty ku lar ne go i roz po czął bu do wę no we go gma chu.
Do pro wa dze nia wy kła dów za pro sił m.in. hu ma ni stę i ka zno -
dzie ję To ma sza Be der ma na oraz fi lo zo fa i teo lo ga Ja na ze Stob -
ni cy a szko ła roz po czę ła kształ ce nie w du chu re ne san so we go
hu ma ni zmu – jej ab sol went miał za tem ce cho wać się wie dzą
i elo kwen cją. 

Nie ste ty Lu brań ski zmarł wkrót ce i nie mógł na cie szyć się re -
ali za cją swe go po my słu. Je go ideę kon ty nu owa li jed nak na stęp -
cy: Piotr To mic ki i Jan La tal ski. Dru gi z nich spro wa dził do Po -
zna nia Krzysz to fa He gen dor fe ra, słyn ne go nie miec kie go hu ma -
ni stę, któ ry opra co wał dla po znań skiej uczel ni no wy pro gram
stu diów hu ma ni stycz nych. Odej ście w 1535 r. z uczel ni He gen -
dor fe ra za mknę ło pierw szy zło ty okres aka de mii.

Aka de mia w swych pierw szych la tach po tra fi ła przy cią gnąć
znaw ców teo lo gii i na uk hu ma ni stycz nych, tak że z za gra ni cy.
W po cząt ko wym okre sie by ła naj lep szą, naj no wo cze śniej szą
szko łą w Pol sce, znacz nie wy ra sta ła po zio mem po nad aka de mię
kra kow ską, po zo sta ją cą przez dłu gi czas w sta nie kry zy su. Na -
zy wa no ją po cząt ko wo ko le gium, w 1533 r. po ja wi ła się na zwa
aka de mia, do pie ro w XVII w. Aca de mia Lu bran scia na lub Aca -
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W du chu 
re ne san so we go 
hu ma ni zmu
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Muzeum Archidiecezjalne
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de mia Po sna nien sis. Nie za wsze za tem na zwi sko twór cy włą -
czo ne by ło do na zwy tej dłu go wiecz nej uczel ni. Dzie ło Lu brań -
skie go chwa lo no jed nak od po cząt ku i to w róż ny spo sób, np.
w 1532 r. Kle mens Ja nic ki, bę dąc uczniem Aka de mii, na pi sał
wiersz po chwal ny na cześć jej fun da to ra. Idea Lu brań skie go by -
ła kul ty wo wa na przez ko lej nych bi sku pów po znań skich, m.in.
Se ba stia na Bra nic kie go i An drze ja Szoł dr skie go a po le ga ła
na fun do wa niu sty pen diów, za kła da niu kon wik tów i alum na -
tów umoż li wia ją cych stu dio wa nie rów nież ubo giej mło dzie ży.
Mia ła też i prze ciw ni ków. Na le żał do nich bi skup po znań ski
Adam Ko nar ski, sam wy cho wa nek Aka de mii, ja ko zwo len nik
kontr re for ma cji spro wa dził w 1570 r. do Po zna nia je zu itów i do -
pro wa dził do za ło że nia przez nich ko le gium, co z ko lei przy czy -
ni ło się do pod wa że nia po zy cji Ko le gium Lu brań skie go. 

No wa kon cep cja szko ły je zu ic kiej, w któ rej pro ble my re li gii
sta ły na pierw szym miej scu, spo wo do wa ła więk sze za in te re so -
wa nie hie rar chów ko ściel nych tą wła śnie pla ców ką. Jed nak kon -
flikt mię dzy je zu ita mi po znań ski mi, a ka pi tu łą po znań ską i uni -
wer sy te tem kra kow skim, któ ry oba wiał się kon ku ren cji ko le giów
je zu ic kich, przy czy nił się do wzmo że nia sta rań o pod upa da ją -
cą Aka de mię. Na stę po wa ło to w cza sie, gdy w 1611 r. je zu ici

uzy ska li od kró la Zyg mun ta III Wa zy przy wi lej pod no szą cy ich
ko le gium do ran gi uni wer sy te tu (na krót ko uni wer sy tet roz po -
czął jed nak dzia łal ność do pie ro po ko lej nym przy wi le ju z 1678
r.). Do dat ko wym czyn ni kiem, któ ry przy czy nił się do po now -
ne go roz wo ju Aka de mii był za pis Ja na Roz dra żew skie go, zmar -
łe go na po cząt ku XVII w. su fra ga na wło cław skie go. W efek cie
uczel nia sta ła się ko lo nią Aka de mii Kra kow skiej, uzy ska ła no -
wy sta tut i znów prze ży wa ła la ta roz kwi tu. 

W XVII wie ku po ja wił się wów czas in ny jesz cze ele ment ak -
tyw no ści aka de mic kiej. Na stą pi ły bo wiem fun da cje zwią za ne
z Aka de mią. Zgod nie z jed ną z nich scho la rzy uczest ni czyć mie -
li w co dzien nym mszach świę tych w jed nej z ka plic ka te dry. Pro -
fe so ro wie i stu den ci za czę li ją uwa żać za swo ją a pro fe so ro wie
wy wo dzą cy się z Kra ko wa wpro wa dzi li tu kult kra kow skie go
pro fe so ra, św. Ja na Kan te go. Dru ga po ło wa XVIII w. przy - »
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wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk. To tu kul ty wo wa no aka de mic kie
tra dy cje. Gdy zbli żał się ju bi le usz 25-le cia ka płań stwa ks. pra -
ła ta Edwar da Li kow skie go (1836-1915), rek to ra se mi na rium
du chow ne go i pre ze sa To wa rzy stwa, póź niej sze go ar cy bi sku pa
po znań skie go i gnieź nień skie go, po sta no wio no za mó wić u Ja -
na Ma tej ki ob raz „Za ło że nie Aka de mii Lu brań skie go”.
Na pierw szym pla nie przed sta wio no bi sku pa Ja na Lu brań skie -
go, w cen trum na to miast, wśród uczest ni czą cych w pod nio słym
ak cie świad ków wrę cze nia do ku men tu fun da cyj ne go, stoi po stać
o wy raź nych ry sach pra ła ta Li kow skie go.

Sta ra nia o utwo rze nie uni wer sy te tu uwień czo no do pie ro wraz
z od zy ska niem nie pod le gło ści. Już w grud niu 1918 r. na po sie -
dze niu Ko mi sji Uni wer sy tec kiej po sta no wio no, że czte rech set -
na rocz ni ca za ło że nia Aka de mii Lu brań skie go zo sta nie uczo -
na pod czas otwar cia uni wer sy te tu. Uro czy sta in au gu ra cja
Wszech ni cy Pia stow skiej, jak na zwa no po cząt ko wo uni wer sy tet,
mia ła miej sce w dniu 7 ma ja 1919 r. znów stwo rzy ła za tem oka -
zję do przy wo ła nia zna cze nia Aka de mii i jej twór cy, bi sku pa Ja -
na Lu brań skie go. Uczy nił to ksiądz pry mas Ed mund Dal bor
i przede wszyst kich rek tor He lio dor Świę cic ki wy raź nie na wią -
zu jąc do chlub nych tra dy cji tej uczel ni. Po od zy ska niu nie pod -
le gło ści nie za po mnia no o idei Lu brań skie go i już w czerw -
cu 1919 r. nada no je go imię uli cy, przy któ rej znaj du je się gmach
Aka de mii. Re pre zen ta cyj ną sa li wy kła do wej w Col le gium Mi nus
na zwa no Au dy to rium Lu brań skie go. W cza sie mo der ni za cji tej -
że sa li na po cząt ku lat trzy dzie stych, umiesz czo no w niej ko pię
ob ra zu Ja na Ma tej ki. Do dziś zdo bi ona tę sa lę, któ ra wy ko rzy -
sty wa na jest na pod nio słe uro czy sto ści. Tra dy cje funk cjo nu ją -
cej 260 lat szko ły, któ ra mia ła swe wznio słe i słab sze okre sy, ży -
wa jest do dziś. Na ucza li w niej zna mie ni ci pro fe so ro wie, a na -
uki po bie ra li przed sta wi cie le wiel ko pol skiej szlach ty, miesz czań -
stwa, chło pów. Naj uboż si uzy ski wa li po moc ma te rial ną. Wpraw -
dzie po fun da cjach umoż li wia ją cych dzia ła nie szko ły i stu dio wa -
nie nie po zo stał już ślad, jed nak bu dy nek Aka de mii trwa i dum -
nie przy po mi na pier wot ne prze zna cze nie. Na wią zu jąc dziś
do tra dy cji Aka de mii wska zać moż na na ak tu al ność pew nych za -
ło żeń: wspar cie ini cja ty wy przez miesz kań ców Po zna nia i Wiel -
ko pol ski, no wa tor stwo kon cep cji uczel ni, dba łość o ka dry, w tym
za pro sze nie na ukow ców o mię dzy na ro do wej re no mie, wraż li -
wość na no we prą dy na uko we, umoż li wie nie dys ku sji, sta łe kon -
ku ro wa nie z in ny mi uczel nia mi (Kra ków i Po znań), a tak że no -
wo cze sne me to dy na ucza nia, no i du ma z ab sol wen tów.

dr An drzej Gul czyń ski
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nio sła kres dwóch po znań skich wszech nic. W 1773 r. ko le gium
je zu ic kie prze kształ co no w Aka de mię Po znań ską, w ro ku na -
stęp nym no wy jej rek tor, eks -je zu ita Jó zef Ro ga liń ski, wniósł
pro jekt li kwi da cji Aka de mii Lu brań skie go nie wi dząc za sad no -
ści ist nie nia w Po zna niu dwóch uczel ni. Osta tecz nie w 1780 r.
Ko mi sja Edu ka cji Na ro do wej zli kwi do wa ła Aka de mię, a ca ły jej
ma ją tek, w tym bi blio te kę się ga ją cą jesz cze cza sów bi sku pa Lu -
brań skie go, prze nie sio no do gma chu by łe go ko le gium je zu ic kie -
go, w któ rym po li kwi da cji ko le gium je zu ic kie go utwo rzo no
Szko łę Wo je wódz ka Po znań ską. 

Bu dy nek Aka de mii zo stał prze zna czo ny na se mi na rium du -
chow ne, któ re mu w 1784 r. nada no no wy sta tut. Po wy bu do -
wa niu no we go gma chu se mi na rium miesz ka li tu od 1896 r. kle -
ry cy, od 1925 r. znaj do wa ło się tu ar chi wum i mu zeum ar chi -
die ce zjal ne, obec nie wy łącz nie Mu zeum Ar chi die ce zjal ne. 

W okre sie za bo rów nie po wio dły się sta ra nia o utwo rze nie
uni wer sy te tu. Waż ną pla ców ką by ło na to miast po znań skie To -
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Muzeum Archidiecezjalne na Ostrowie Tumskim



lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu

Jezuickie
próby założenia

w Poznaniu
uniwersytetu 

Jezuickie
próby założenia

w Poznaniu
uniwersytetu 

Jezuickie
próby założenia

w Poznaniu
uniwersytetu 

Jak podaje ks. Ludwik Piechnik wybitny badacz dziejów
szkolnictwa jezuickiego – „myśl o otwarciu uniwersytetu
w Poznaniu zrodziła się wśród jezuitów znacznie wcześniej,
niż to podają historycy szkolnictwa”. 

Jak podaje ks. Ludwik Piechnik wybitny badacz dziejów
szkolnictwa jezuickiego – „myśl o otwarciu uniwersytetu
w Poznaniu zrodziła się wśród jezuitów znacznie wcześniej,
niż to podają historycy szkolnictwa”. 

Jak podaje ks. Ludwik Piechnik wybitny badacz dziejów
szkolnictwa jezuickiego – „myśl o otwarciu uniwersytetu
w Poznaniu zrodziła się wśród jezuitów znacznie wcześniej,
niż to podają historycy szkolnictwa”. 

Jak podaje ks. Ludwik Piechnik wybitny badacz dziejów
szkolnictwa jezuickiego – „myśl o otwarciu uniwersytetu
w Poznaniu zrodziła się wśród jezuitów znacznie wcześniej,
niż to podają historycy szkolnictwa”. 

Jak podaje ks. Ludwik Piechnik wybitny badacz dziejów
szkolnictwa jezuickiego – „myśl o otwarciu uniwersytetu
w Poznaniu zrodziła się wśród jezuitów znacznie wcześniej,
niż to podają historycy szkolnictwa”. 



W1579 ro ku rek tor ko le -
gium po znań skie go Jan
Ko nar ski wy sy ła jąc list
do ge ne ra ła za ko nu
z proś bą o utwo rze nie
stu dium fi lo zo fii wska -
zy wał, że brak w Wiel -

ko pol sce szko ły kształ cą cej na wyż szym po zio mie po wo du je, że
mło dzież uda je się na na uki do ośrod ków róż no wier czych, a za -
po biec te mu mo gło by utwo rze nie w Po zna niu szko ły kształ cą -
cej na po zio mie wyż szym. By ła by to więc pierw sza myśl
o utwo rze niu w Po zna niu uni wer sy te tu je zu ic kie go.

Pierw sza pró ba – Je zu ici pra gnę li prze kształ cić ko le gium
po znań skie w aka de mię i wie lo krot nie czy ni li za bie gi zmie rza -
ją ce w tym kie run ku. Ar gu men to wa li je fak tem iż Wiel ko pol ska
nie po sia da ła szko ły wyż szej, że ta ka szko ła mo że po móc prze -
zwy cię żyć he re zję itp. Ich za bie gi po pie rał pro win cjał Jan Pa weł
Cam pa no, któ ry wy stą pił z ta kim pro jek tem w 1584 ro ku
na kon gre ga cji pro win cji w Ka li szu. Po pie rał je rów nież król Ste -
fan Ba to ry. W tym okre sie dzia ła nia te po szły tak da le ko, że
w 1586 ro ku O. Cam pa no za po wie dział ofi cjal nie otwar cie aka -
de mii w Po zna niu. Jed nak że zo sta ło to uda rem nio ne głów nie
przez za bie gi przed sta wi cie li Aka de mii Wi leń skiej.
Wiek XVI nie przy niósł więc re ali za cji je zu ic kich pla nów po wo -
ła nia uni wer sy te tu w Po zna niu. 

Pró ba dru ga – Po po dzia le pro win cji pol skiej na li tew -
ską i pol ską (1608) pro blem ten po ja wił się po now nie. W za ist -
nia łej sy tu acji w pro win cji pol skiej nie by ło je zu ic kiej szko ły
wyż szej. Na pierw szej pol skiej kon gre ga cji pro win cjo nal nej, któ -
ra od by ła się na po cząt ku sierp nia 1611 ro ku po ru szo no spra -
wę zor ga ni zo wa nia w Po zna niu uni wer sy te tu je zu ic kie go
w opar ciu o dzia ła ją ce ko le gium. Uzy skaw szy po par cie wiel ko -
pol skich se na to rów – Ja na Ostro ro ga, Ja na Go stom skie go, Ja -
na i Pio tra Opa liń skich, Ada ma Sę dzi wo ja Czarn kow skie go – je -

zu ici po znań scy roz po czę li za bie gi zmie rza ją ce do po wo ła nia
uni wer sy te tu. Naj pierw po pie ra ją cy ini cja ty wę se na to ro wie pod -
nie śli tę spra wę na sej mi ku pro win cjo nal nym w Śro dzie Wiel -
ko pol skiej i uzy skaw szy tam po par cie wy stą pi li z nią na sej mie
wal nym w War sza wie w koń cu 1611 ro ku. Re zul ta tem był przy -
wi lej kró lew ski po wo łu ją cy uni wer sy tet w Po zna niu wy da ny 28
paź dzier ni ka 1611 ro ku. Zyg munt III Wa za w przy wi le ju tym
stwier dził, że od po wia da jąc na proś by se na to rów wiel ko pol skich „aby -
śmy ko le gium po znań skie mu Tow. Je zu so we go ty tuł i przy wi lej aka de mii
nada li i po wa gą na szą kró lew ską no wy uni wer sy tet za ło ży li” uczy nił
to i „Ko le gium po znań skie Tow. Je zu so we go pod no si my do god no ści Aka -
de mii i Uni wer sy te tu na tym pra wie, przy wi le ju i pre ro ga ty wie (upraw -
nie niach), ja kim cie szą się in ne aka de mie i uni wer sy te ty, zwłasz cza zaś
Aka de mia Kra kow ska”. Przy wi lej pod pi sa ło wie lu zna nych se na to rów
za rów no świec kich jak i du chow nych. 

Tym ra zem dzia ła nia je zu itów po znań skich spo tka ły się z od -
ze wem Aka de mii Kra kow skiej. De le ga cja Aka de mii uda ła się
do bi sku pa kra kow skie go Pio tra Ty lic kie go z pro te stem
i do War sza wy po je chał rek tor Ja kub Ja ni dło by tam pro te sto -
wać i prze ciw dzia łać. Dzia ła nia Aka de mii Kra kow skiej i bi sku -
pa kra kow skie go nie ogra ni czy ły się tyl ko do te go, ale by ły za -
kro jo ne o wie le sze rzej i w osta tecz no ści do pro wa dzi ły do te -
go iż pa pież Pa weł V po dłu go trwa łych spo rach i na my śle nie
udzie lił po znań skiej szko le swe go po par cia i spra wa wró ci ła
do Pol ski, gdzie po now nie (1616) za sta na wiał się nad nią król
Zyg munt III Wa za, któ ry w tym cza sie już nie był nią tak bar -
dzo za in te re so wa ny. 

Trze cia pró ba – Ko lej na pró ba przy pa dła na pa no wa nie
Ja na Ka zi mie rza To wa rzy stwo po no wi ło pró by o usta no wie nie
ko lej nej aka de mii je zu ic kiej na zie miach Rze czy po spo li tej. Pro -
win cjał pol ski An drzej Do bro dziej ski udał się do Ja na Ka zi -
mie rza w po cząt kach 1650 ro ku z proś bą o wy da nie dy plo mu
erek cyj ne go dla Aka de mii w Po zna niu. Nie ste ty wo bec opo ru
sej mu proś ba ta nie zna la zła po zy tyw ne go od dźwię ku i rów nież
ta pró ba za koń czy ła się nie po wo dze niem. 
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Czwar ta pró ba – Ko lej ny etap sta rań po znań skich je -
zu itów o prze kształ ce nie ich ko le gium w uni wer sy tet przy padł
na cza sy pa no wa nia Ja na III So bie skie go. Naj pierw (1673), ge -
ne rał za ko nu ze zwo lił nada wać stop nie aka de mic kie alum nom
za ko nu w ko le giach w Po zna niu i Lwo wie. Ów cze sny rek tor ko -
le gium Bar tło miej Wą sow ski roz po czął sta ra nia o po wo ła nie
uni wer sy te tu i dzię ki wsta wien nic twu teo lo ga kró lew skie go oj -
ca Prze bo row skie go uzy skał od kró la przy wi lej wy sta wio ny
w Ja wo ro wie 18 mar ca 1678 ro ku ze zwa la ją cy na nada wa nie
stop ni na uko wych i „na pro mo cje wszyst kich szko la rzy od by wa ją cych
w ko le gium w mie ście na szem Po zna niu kur sa fi lo zo fii i teo lo gii, do wszel -
kich stop ni: ba ka ła rza, li cen cja ta, ma gi stra i dok to ra”. Aka de mia
w Po zna niu roz po czę ła dzia łal ność i nada wa nie stop ni na uko -
wych, ale już w 1685 ro ku król od wo łał ten przy wi lej. Przy czy -
ni ły się do te go, jak po przed nio za bie gi Aka de mii Kra kow skiej. 

Ostat nia już pią ta – po je zu ic ka pró ba
– I wresz cie ostat ni etap sta rań je zu itów po znań skich przy padł
na cza sy już po znie sie niu za ko nu, ale zwią za ny jest z dzia łal no ścią
i sta ra nia mi by łe go je zu ity, wy bit ne go uczo ne go zwią za ne go
z ośrod kiem po znań skim tak że po roz wią za niu za ko nu Jó ze fem Ro -
ga liń skim. Ta ostat nia, nie uda na rów nież pró ba przy pa dła na cza -
sy dzia łal no ści i re form oświa to wych Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Po znań skie ko le gium je zu ic kie, mi mo iż wy da wa ło się, że do sko -
na le speł nia ło kry te ria szko ły wyż szej – za rów no pod wzglę dem
ma te rial nym -lo ka lo wym, ilo ści uczniów i na uczy cie li, ale przede
wszyst kim pod wzglę dem re ali zo wa ne go pro gra mu na ucza nia nie
zo sta ło prze kształ co ne w szko łę wyż szą mi mo in ten syw nych za bie -
gów To wa rzy stwa usta wicz nie po na wia nych i znaj du ją cych po par -
cie w szlach cie wiel ko pol skiej, w oso bach ko lej nych wład ców Rze -
czy po spo li tej. prof. dr hab. Do ro ta Żo łądź -Strzel czyk FO
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Trak tu jąc o po cząt kach Uni wer sy te tu
Po znań skie go, wy mie nia się naj czę ściej
Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja ciół Na -
uk – kor po ra cję uczo nych pol skich
w Po zna niu po wsta łą w 1857 r. Nie -
omal od po cząt ku swe go ist nie nia roz -
wi ja ło ono ak tyw ną dzia łal ność na uko -

wą, wy daw ni czą i po pu la ry za cyj ną, za stę pu jąc w tym uni wer -
sy tet, na któ re go po wsta nie w Po zna niu wła dze pru skie przez
la ta nie wy ra ża ły zgo dy. Jest to po nad to zgod ne z wy da rze niem
z 11 li sto pa da 1918 r. – ka pi tu la cją kaj ze row skich Nie miec.
Wów czas to w ga bi ne cie He lio do ra Świę cic kie go, ów cze sne go
pre ze sa To wa rzy stwa, przy obec nej uli cy Miel żyń skie go od by ło
się pierw sze po sie dze nie Ko mi sji Or ga ni za cyj nej Uni wer sy te tu. 

Obok To wa rzy stwa by ła rów nież in na in sty tu cja, choć po wsta -
ła na rok przed I woj ną świa to wą, waż na ze wzglę du na ro lę, ja -

ką ode gra ła w po pu la ry za cji na uki i w kon tak tach mię dzy uczo -
ny mi. By ło nią utwo rzo ne w 1913 r. To wa rzy stwo Wy kła dów Na -
uko wych, któ re sys te ma tycz nie or ga ni zo wa ło spo tka nia z przed -
sta wi cie la mi uni wer sy te tów pol skich z Kra ko wa i Lwo wa. Oprócz
Po zna nia od dzia ły To wa rzy stwa Wy kła dów Na uko wych po wo -
ła no w Gnieź nie i Ino wro cła wiu. Wte dy wła śnie na zor ga ni zo wa -
nych kur sach przed sta wi cie le in te li gen cji wiel ko pol skiej mie li oka -
zję ze tknąć się z czo ło wy mi re pre zen tan ta mi pol skiej hu ma ni sty -
ki: Igna cym Chrza now skim, Ta de uszem Gra bow skim, Wła dy sła -
wem Ko nop czyń skim, Wa cła wem To ka rzem i in ny mi. Wy kła da li
na nich tak że Wiel ko po la nie, m.in. uro dzo ny w Ple sze wie, lecz
za trud nio ny w Uni wer sy te cie Ja giel loń skim ja ko do cent fi lo zof
i es te ta Mi chał So be ski oraz ar che olog dr Jó zef Ko strzew ski.
Od po cząt ku 1918 r. do ryw cze do tąd wy kła dy To wa rzy stwa Wy -
kła dów Na uko wych prze kształ co ne zo sta ły w dwu let ni kurs na -
uko wy, zbli żo ny struk tu rą do uni wer sy te tu. »
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niu Sej mu Dziel ni co we go zło żył na czel nik Związ ku Zyg munt
Za lew ski. Nie co póź niej wspo mi nał on, że „Mło dzież aka de mic -
ka już przed re wo lu cją nie miec ką, prze czu wa jąc co bę dzie, żą -
da ła ry chłe go otwar cia wszech ni cy po znań skiej”. 

Jed nak że lo ka li za cja uni wer sy te tu w Po zna niu, choć po pu lar -
na, nie by ła je dy ną. Pod czas czwar te go po sie dze nia Ko mi sji Or -
ga ni za cyj nej, ob ra du ją cej 10 grud nia 1918 r. Świę cic ki po in for -
mo wał, że część człon ków Na czel nej Ra dy Lu do wej, re gio nal -
ne go ośrod ka wła dzy po li tycz nej w Po zna niu, opto wa ła na rzecz
Gdań ska. W okre sie tym prze wi dy wa no bo wiem, że Gdańsk
wkrót ce zo sta nie włą czo ny do Pol ski. Au to rzy pro jek tu są dzi li,
że zger ma ni zo wa ny Gdańsk dzię ki uni wer sy te to wi zmie ni swo -
je ob li cze i wzmoc ni w tym mie ście ży wioł pol ski. Od po ło wy
stycz nia 1919 r. wy sił ki Ko mi sji Or ga ni za cyj nej od no ście lo ka -
li za cji uni wer sy te tu w Po zna niu zy ska ły nie tyl ko po par cie Ko -
mi sa ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej, ale i rzą du pol skie go w War -
sza wie. Pod ko niec stycz nia 1919 r. do wia do mo ści pu blicz nej
po da no fakt utwo rze nia Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go, któ ry miał
sta no wić „za czą tek pol skie go uni wer sy te tu w Po zna niu”. 

Do po cząt ku lu te go 1919 r. naj wię cej kan dy da tów zna le zio -
no na ob sa dze nie Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go, skła da ją ce go się
z dwóch od dzia łów: hu ma ni stycz ne go i ma te ma tycz no -przy rod -
ni cze go. Pierw sze po sie dze nie ra dy na uko wej te go wy dzia łu od -
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Wy da rze niem, któ re bez po śred nio po prze dzi ło po wsta nie
pierw szej wyż szej uczel ni w Po zna niu, by ło po wo ła nie Ko mi -
sji Or ga ni za cyj nej Uni wer sy te tu Pol skie go 11 li sto pa da 1918 r.
W skład Ko mi sji, pra cu ją cej pod kie run kiem zna ne go le ka rza
gi ne ko lo ga doc. He lio do ra Świę cic kie go, we szli: Jó zef Ko strzew -
ski ja ko jej se kre tarz oraz doc. Mi chał So be ski i ks. dr Sta ni sław
Ko zie row ski ja ko człon ko wie. Od li sto pa da 1918 r. Ko mi sja roz -
wi nę ła oży wio ną dzia łal ność w ce lu zdo by cia środ ków ma te rial -
nych, lo ka li, a tak że po zy ska nia kadr na uko wych. Mi mo nie wy -
ja śnio ne go jesz cze sta tu su po li tycz ne go Po znań skie go, do koń -
ca 1918 r. od by ła sie dem po sie dzeń. Pierw sze ze bra nia po świę -
co no spo rzą dze niu tym cza so wej li sty kan dy da tów do ob sa dze -
nia pro po no wa nych w uni wer sy te cie ka tedr. Na dru gim po sie -
dze niu Ko strzew ski przed sta wił pro po zy cję po wo ła nia 33 ka -
tedr. Na ob sa dze nie 25 z nich za pro po no wał kon kret ne oso by.
Więk szość kan dy da tów, nie chcąc re zy gno wać z do tych cza so -
wych miejsc pra cy bądź też wy bie ra jąc bar dziej atrak cyj ne miej -
sca, np. w War sza wie w uru cho mio nym tam w 1915 r. pol skim
uni wer sy te cie, od ma wia ła. Ode zwa z 1 stycz nia 1919 r. za chę -
ca ją ca do pod ję cia pra cy w Po zna niu, wy dru ko wa na w „Ku rie -
rze Po znań skim”, koń czy ła się sło wa mi: „Wo bec trud no ści ko -
mu ni ka cyj nych, unie moż li wia ją cych do tar cie do wie lu uczo nych
pol skich, zwra ca my się na tej dro dze do wszyst kich re flek tu ją -
cych na sta no wi ska do cen tów lub pro fe so rów przy Uni wer sy te -
cie Po znań skim, z proś bą o zgła sza nie się do se kre ta rza Ko mi -
te tu Or ga ni za cyj ne go (ad res: dr Jó zef Ko strzew ski, Elż bie ty 4)”.
Ode zwa zo sta ła prze dru ko wa na przez licz ne ga ze ty pol skie uka -
zu ją ce się nie tyl ko w War sza wie i Ga li cji, ale tak że w Niem -
czech, Szwaj ca rii, Fran cji i Ro sji. Mi mo nie do koń ca usta bi li -
zo wa nej sy tu acji, od 27 grud nia trwa ło po wsta nie wiel ko pol -
skie, Ko mi sja Or ga ni za cyj na roz wi nę ła sze ro ką ko re spon den cję. 

Pew ną ro lę w sta ra niach o uni wer sy tet w Po zna niu ode gra li
tak że pol scy stu den ci na te re nie II Rze szy, zor ga ni zo wa ni w taj -
nych gru pach na ro do wych. Za utwo rze niem uni wer sy te tu w Po -
zna niu opo wie dział się jed no znacz nie Zwią zek Aka de mi ków Po -
la ków, le gal na or ga ni za cja utwo rzo na pod ko niec paź dzier ni -
ka 1918 r. Wnio sek do ma ga ją cy się je go za ło że nia na po sie dze -
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by ło się już 4 kwiet nia 1919 r. w sa li PTPN. Na dzie ka na Wy -
dzia łu wy bra no doc. Mi cha ła So be skie go. Pod czas dwu dzie -
ste go po sie dze nia Ko mi sji Or ga ni za cyj nej, 5 kwiet nia 1919 r.
po wo ła no naj wyż sze wła dze uczel ni. Na wnio sek dzie ka na So -
be skie go Świę cic kie go mia no wa no wów czas pro fe so rem zwy -
czaj nym, aby umoż li wić mu wy bór na sta no wi sko rek to ra. Te go
sa me go dnia w po sie dze niu po po łu dnio wym gro no pro fe so rów
Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go jed no myśl nie na rek to ra wy bra ło Świę -
cic kie go. De cy zję tę 8 kwiet nia za twier dził mi ni ster wy znań
re li gij nych i oświe ce nia pu blicz ne go prof. Jan Łu ka sie wicz. 

Do dys po zy cji uni wer sy te tu po zo sta wa ły wów czas dwa bu -
dyn ki – gmach Aka de mii Kró lew skiej oraz par ter by łe go zam ku
ce sar skie go, w okre sie walk po wstań czych wy ko rzy sty wa ne ja -
ko szpi ta le woj sko we. Na wnio sek So be skie go po sta no wio no
nadać im no we na zwy: gma cho wi by łej Aka de mii – Col le gium
Mi nus, zam ko wi zaś – Col le gium Ma ius. Do 17 kwiet nia ob -
ra do wa no za zwy czaj w sa li PTPN, na to miast od 23 kwiet nia
w do sto so wa nym już do po trzeb po sie dzeń na uko wych gma chu
Col le gium Mi nus.

In au gu ra cja r. aka de mic kie go wy zna czo na na 7 ma ja 1919 r.
od by ła się w dniu, w któ rym de le ga cji nie miec kiej w Pa ry żu
przed sta wio no pierw szą wer sję trak ta tu po ko jo we go. By ło to
waż ne wy da rze nie nie tyl ko o zna cze niu na uko wym, ale i po li -
tycz nym. Mi mo że nie wszyst kie za pla no wa ne wy dzia ły zdo -
ła no zor ga ni zo wać – Wy dział Fi lo zo ficz ny naj le piej ob sa dzo -
ny w dwóch od dzia łach sku piał 21 pro fe so rów (9 zwy czaj -
nych, 11 nad zwy czaj nych, 9 do cen tów), Wy dział Praw no -Eko -
no micz ny 4, Wy dział Le kar ski 1, Wy dzia ły Rol ni czo -Le śny
i Teo lo gicz ny by ły do pie ro w sfe rze pro jek tów, in au gu ra cji to wa -
rzy szył en tu zjazm i pod nio sła at mos fe ra. W swo im in au gu ra -
cyj nym prze mó wie niu rek tor He lio dor Świę cic ki, zwra ca jąc się
do stu den tów, ape lo wał: „Ma cie nad to Wy, mło dzi przy ja cie le, wy -
kształ cić się w uni wer sy te cie nie tyl ko na uko wo, lecz nie mniej ma cie
wy do sko na lić się na do brych oby wa te li kra ju. Niech krze pi się w Was
mę stwo, a pło mien na mi łość Oj czy zny nie chaj uzbra ja Was w moc wy -
trwa nia”. Wła ści wa in au gu ra cja po prze dzo na zo sta ła uro czy -
stym na bo żeń stwem w ka te drze. Ce le bro wał je ar cy bi skup pry -

mas Ed mund Dal bor. Ka za nie oko licz no ścio we wy gło sił ks. Sta -
ni sław Łu kom ski. Uro czy ste go otwar cia uczel ni i prze ka za nia
jej rek to ro wi do ko nał ko mi sarz Na czel nej Ra dy Lu do wej Adam
Po szwiń ski. W swo im wy stą pie niu uni wer sy tet na zwał on
Wszech ni cą Pia stow ską. Na zwa ta obo wią zy wa ła do 21 mar -
ca 1920 r. Wów czas to spra wa na zwy uczel ni tra fi ła po now nie
na po rzą dek dzien ny ob rad se na tu. Więk szość je go człon ków,
bio rąc pod uwa gę za ko rze nio ną hi sto rycz nie ran gę uni wer sy -
te tu, opo wie dzia ła się za na zwą Uni wer sy tet Po znań ski. Ak cep -
tu jąc tę de cy zję mi ni ster by łej Dziel ni cy Pru skiej Wła dy sław
Sey da 10 kwiet nia 1920 r. po sta no wił, że od tąd „[...] urzę do wa
na zwa Wszech ni cy Pia stow skiej w Po zna niu brzmieć bę dzie:
Uni wer sy tet Po znań ski”. Wkrót ce po tem Uni wer sy tet Po znań -
ski pod po rząd ko wa ny zo stał cen tral nym wła dzom pań stwo wym
i wszedł do sys te mu szkół aka de mic kich w Pol sce. Licz ba stu -
den tów z 481 w 1919 r. wzro sła do 1472 w r. ak. 1919/1920.

W me mo ria le se na tu uni wer sy tec kie go w spra wie dal sze go
roz wo ju uczel ni z li sto pa da 1920 r. zna la zły się sło wa: „Uni wer -
sy tet w Po zna niu stać się ma roz sad ni kiem kul tu ry pol skiej w zie miach
na szych za chod nich, ma sta nąć do współ za wod ni czej wal ki z kul tu rą du -
cho wą nie miec ką, ma prze ła mać dość głę bo ko za ko rze nio ne u pol skiej lud -
no ści za chod niej prze ko na nie o po tę dze i wyż szo ści tej kul tu ry nad kul -
tu rą pol ską”.  prof. dr hab. Ar tur Ki jas

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI

Fragment witraża w Sali Lubrańskiego



par la men ta rzy ści, rek to rzy pol skich i za gra nicz nych uczel ni. Go -
ściem ho no ro wym, z wiel ką re we ren cją przy wi ta nym, by ła dr
Wan da Błeń ska, naj star sza ab sol went ka Uni wer sy te tu Po znań -
skie go, ob cho dzą ca wła śnie stu le cie uro dzin. Wi ta jąc go ści, prof.
Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM, przy po mniał klu czo we dla
roz wo ju uni wer sy te tu po znań skie go da ty: tę sprzed 400 lat,
ale tak że da tę po wsta nia Uni wer sy te tu Po znań skie go w 1919
ro ku oraz rok prze ło mo wy – 2004, kie dy Sejm RP przy jął usta -
wę o wie lo let nim pro gra mie roz wo ju inwestycyjnego zno we li zo -
wa ną w 2010 ro ku. Ta usta wa i zwią za ne z nią środ ki umoż li wi -
ły ogrom ny skok mo der ni za cyj ny uczel ni. 

Przy wi lej uni wer sy tec ki, po twier dzo ny przez kró la Ja na So -
bie skie go, od czy tał zna ny ak tor Zbi gniew Gro chal. Szmer
i śmiech na sa li wy wo ła ły za war te w przy wi le ju obiet ni ce, że pro -
fe so ro wie „Aka de mi ji” są zwol nie ni „od wszel kich da nin, po dat ków
i ści ga nia dłu gów na czas ma ją cy trwać nie prze rwa nie”.
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S
e nat ob ra do wał 28 paź dzier ni ka 2011 r., do kład nie
w tym sa mym dniu, w któ rym 400 lat te mu król
Zyg munt III Wa za na sej mie wal nym war szaw skim
pod niósł do god no ści „Aka de mi ji i Uni wer sy te tu”
po znań skie Ko le gium Je zu ic kie. Wy bór nie tyl ko da -

ty, ale i miej sca uro czy ste go ju bi le uszo we go po sie dze nia Se na -
tu wy da wał się oczy wi sty – od był on się w Sa li Bia łej Urzę du
Mia sta Po zna nia, a więc tak że w miej scu, gdzie przed 400 la ty
dzia ła ła ta nie zwy kle pręż na i no wo cze sna uczel nia. Nie ste ty,
ze wzglę du na szczu płość miej sca nie wszyst kich chęt nych moż -
na by ło na tę uro czy stość za pro sić, a obec ność Gło wy Pań stwa
wy mu si ła dro bia zgo wą kon tro lę bez pie czeń stwa, nie zwy czaj -
ną na po sie dze niach te go gre mium. 

Oprócz uni wer sy tec kich se na to rów, tym ra zem w po sie dze -
niu wziął udział pre zy dent RP Bronisław Komorowski, a tak że
mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go Barbara Kudrycka oraz

lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu
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W pogodnej i uroczystej atmosferze, w niezwykłym miejscu i niezwykłym
czasie odbyło się uroczyste nadzwyczajne posiedzenie Senatu UAM 
z okazji 400-lecia tradycji uniwersyteckich Poznania.

Nadzwyczajne
posiedzenie 
Senatu UAM 
w Sali Białej
Urzędu Miasta
Poznania
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Pa tro nat nad ob cho da mi 400-le cia przy jął pre zy dent
RP Bro ni sław Ko mo row ski i on od zna czył za słu żo nych 
dla uczel ni pro fe so rów:

Krzyż Wiel ki Or de ru Od ro dze nia Pol ski: 
◗ Wan da Błeń ska, naj star sza ab sol went ka Uni wer sy te tu Po -

znań skie go, słyn na le kar ka i opie kun ka trę do wa tych na mi -
sjach w Afry ce

Krzyż Ko man dor ski z Gwiaz dą OOP:
◗ prof. Bog dan Mar ci niec, wy bit ny che mik, lau re at pol skie go

No bla 
Krzyż Ko man dor ski OOP:
◗ prof. Hen ryk Ol szew ski, hi sto ryk
◗ prof. Ste fan Pa szyc, che mik
Krzyż Ofi cer ski OOP:
◗ prof. Syl we ster Dwo rac ki, fi lo log kla sycz ny
◗ prof. Wal de mar Ła zu ga, hi sto ryk
◗ prof. Ju lian Mu sie lak, ma te ma tyk
◗ prof. Fran ci szek Kacz ma rek, fi zyk (z po wo du cho ro by nie -

obec ny).
Krzyż Ka wa ler ski OOP:
◗ prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska – Ko ła czyk, ję zy ko znaw ca 
◗ prof. Hen ryk Ko ro niak, che mik
◗ prof. Ka zi mierz Przy szczyp kow ski, pe da gog
◗ prof. To masz Schramm, hi sto ryk

W swo ich prze mó wie niach (peł na treść na str. 16) za rów no
pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski, jak i mi ni ster na uki
i szkol nic twa wyż sze go Bar ba ra Ku dryc ka (str. 18) nie szczę dzi -
li po chwał na szej uczel ni.

Ry szard Gro bel ny, pre zy dent Po zna nia, na wią zał do te go, że tak
jak kie dyś za bie ga no o przy wi lej, tak i dziś par la men ta rzy ści za bie ga -
ją o pie nią dze dla uczel ni, a sa mo rząd prze ka zu je grun ty i wspie ra in -
we sty cje, bo wszy scy to ro zu mie ją, że uczel nia jest za rów no do brem
wspól nym, jak i gwa ran tem no wo cze sno ści re gio nu. Wtó ro wał mu
Grze gorz Ga no wicz, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, i od czy tał uchwa -
łę Ra dy Mia sta Po zna nia, w któ rej ra da po twier dza prio ry tet ba dań
na uko wych i na ucza nia w roz wo ju mia sta oraz obie cu je, że do ło ży
wszel kich sta rań dla stwo rze nia w mie ście jak naj lep szych wa run ków
dla stu den tów. Z dru giej stro ny Ra da wy ra zi ła wo lę współ pra cy z na -
ukow ca mi przy po dej mo wa niu waż nych dla mia sta de cy zji. 

O hi sto rii po wsta nia uni wer sy te tu mó wił prof. Ka zi mierz Il ski,
na wią zu jąc do wi szą ce go w Au li Lu brań skie go ob ra zu Ma tej ki. Pod -
kre ślał, jak no wo cze sne by ło na ucza nie w Ko le gium Je zu ic kim, mó -
wiąc m. in. o wspa nia łym wy po sa że niu ga bi ne tu fi zycz ne go Jó ze fa
Ro ga liń skie go i pro wa dze niu prze zeń wy kła dów otwar tych, co by -
ło zu peł ną no wo ścią na ska lę eu ro pej ską. 

Na ko niec od czy tano spe cjal ną uro czy stą uchwa łę Se na tu UAM
(str. 22) , któ ry po mny hi sto rycz nych za sług an te na tów ja ko ich
spad ko bier ca wy ra ża ra dość i de kla ru je nie złom ną wo lę kon ty nu -
owa nia wiel kie go dzie ła, za czę te go przed czte re ma wie ka mi.
Przy oka zji wspo mniano o no wej idei po wtór ne go po łą cze nia – choć
oczy wi ście w zu peł nie in nej for mie – uczel ni, któ re kie dyś sta no -
wi ły je den uni wer sy tet.

Gra tu la cje dla UAM prze ka zał rów nież prof. Wie sław Ba nyś,
prze wod ni czą cy KRUP, przy po mi na jąc zresz tą żar to bli wie, że dwa
la ta te mu prof. Ka rol Mu sioł, rek tor UJ, w opar ciu o uchwa łę Se -
na tu UJ, uro czy ście od wo łał wszel kie za szłe sprze ci wy wo bec po -
wsta łej w Po zna niu uczel ni. Maria Rybicka



lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu

Jesteśmy dumni
z pięknych tradycji
uniwersytetu
poznańskiego

Jesteśmy dumni
z pięknych tradycji
uniwersytetu
poznańskiego

Jesteśmy dumni
z pięknych tradycji
uniwersytetu
poznańskiego

Jesteśmy dumni
z pięknych tradycji
uniwersytetu
poznańskiego
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Na wią zu jąc do hi sto rii uni wer sy te -
tu po znań skie go – świet nie się to
wszyst ko za po wia da ło, a wy szło
cza sem ina czej niż się za mie rza ło.
Ale chciał bym pań stwu po wie -
dzieć, że po mi mo tej bo le snej wie -
dzy o pol skiej hi sto rii, gdzie nie

wszyst kie za mie rze nia uda wa ły się od po cząt ku, wie my, jak waż -
ną ro lę od gry wa ły am bi cje i aspi ra cje, ale tak że wo la i umie jęt -
ność two rze nia ośrod ków my śle nia o Pol sce, o pol skiej kul tu rze,
pol skiej na uce. By ły to ośrod ki, gdzie kształ to wa ły się pol skie
aspi ra cje i am bi cje, aby do rów nać ca łe mu świa tu eu ro pej skie -
mu. Tak by ło z Aka de mią Kra kow ską, tak by ło i z wie lo ma in -
ny mi cen ny mi ini cja ty wa mi, tak że z hi sto rią uni wer sy te tu w Po -
zna niu. Nie ma sen su dzi siaj pi sać za ża le nia do Pa na Bo ga, że
nie uda ło się wte dy – acz kol wiek waż ne jest, aby ba dać i po zna -
wać hi sto rię oraz przy czy ny te go – i cze mu tak wspa nia łe i uza -
sad nio ne aspi ra cje nie od ra zu uda ło się zre ali zo wać. Bo prze -
cież wie my z hi sto rii, że w in nych miej scach to się po wio dło, że
w mo że nie co in nych wa run kach, ale ko le gia je zu ic kie prze -
kształ ca ły się kon se kwent nie w uni wer sy te ty i po tra fi ły to zro -
bić o wie le wcze śniej. 

Zna jąc za tem na szą trud ną, pol ską hi sto rię je ste śmy dum ni
z uni wer sy te tu kra kow skie go; je ste śmy dum ni z tra dy cji uni wer -
sy te tu wi leń skie go, tak że prze cież wy wo dzą ce go się z tra dy cji je -
zu ic kich; je ste śmy dum ni z tra dy cji Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie -
rza we Lwo wie; je ste śmy dum ni tak że z tych ośrod ków uni wer -
sy tec kich, któ re uda ło się uru cho mić na czas i na mia rę pol skich
am bi cji w okre sie mię dzy wo jen nym i po woj nie. Je ste śmy dum -

ni z pięk nych tra dy cji uni wer sy te tu po znań skie go. Je ste śmy dum -
ni, po mi mo, że osią gnię cie te go, czym dzi siaj jest wasz uni wer -
sy tet. mu sia ło trwać tak dłu go i choć ob cho dzi my 400 – le cie tra -
dy cji aka de mic kich Po zna nia, to tak że tyl ko 100 – le cie uni -
wer sy te tu po znań skie go. Nie ma sen su pi sać za ża leń z ty tu łu
trud nej hi sto rii. Jest głę bo ki sens na to miast w wy ko rzy sta niu
tych pięk nych tra dy cji, któ re od kła da ją się w hi sto rii na ro dów,
państw, ale tak że w hi sto rii aka de mic kich ośrod ków tro chę jak
sło je dę bi ny tych pięk nych dę bów ro ga liń skich. Im star sze, tym
pięk niej sze i bar dziej mo car ne sta je się drze wo i tym więk sza du -
ma, ale tak że i tym więk sze zo bo wią za nie, tym więk sza od po -
wie dzial ność. My ślę, że w tym dniu mo że my so bie po wie dzieć
otwar cie, że prze cież jed nak nam się uda ło – nam, po zna nia kom,
nam, Po la kom uda ło się i sto imy w ob li czu gi gan tycz nej szan -
sy, aby pol skie am bi cje bu do wa nia moc nych ośrod ków aka de -
mic kich za mie niać w rze czy wi stość. Wi dzia łem to dzi siaj w pięk -
nym, no wo cze snym kam pu sie uni wer sy te tu w Po zna niu, wi dzę
i w in nych miej scach, gdzie oprócz aspi ra cji, oprócz ma rzeń,
oprócz am bi cji są do ko na nia na mia rę na szych pol skich ocze ki -
wań i na szych pol skich po trzeb. Jest ta ki sta ry dow cip, któ ry
w Po zna niu się za wsze chęt nie opo wia da. Wia do mo, że wszyst -
kie uni wer sy te ty są „naj”. Naj więk szy uni wer sy tet, jak wia do -
mo – to war szaw ski, naj star szy – Ja giel loń ski... Ale wszyst kie uni -
wer sy te ty – choć chciał bym bar dzo, aby przede wszyst kim po -
znań ski – ma ją szan se stać się naj lep sze. I te go pań stwu ży czę!

(zapis nieautoryzowany)

Prze mó wie nie 
Bro ni sła wa Ko mo row skie go, 
Pre zy den ta RP
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Dzi siej sze ob cho dy 400-le cia są po -
łą czo ne z wrę cza niem naj wyż -
szych od zna czeń pań stwo wych
oso bi ście przez pa na pre zy den ta.
Niech mi bę dzie wol no po gra tu lo -
wać w imie niu wła snym bar dzo
ser decz nie wszyst kim, któ rzy

otrzy ma li or de ry, ale przede wszyst kim pa ni Wan dzie Błeń skiej
za to, że swo im ży ciem, wy jąt ko wo szla chet nym, da je przy kład
wszyst kim nam, jak na le ży po stę po wać. Gra tu lu ję wszyst kim,
któ rzy otrzy ma li or de ry za osią gnię cia na uko we i za opie kę
nad stu den ta mi i mło dą ka drą aka de mic ką. Uro czy stość ob cho -
dów 400 – le cia tra dy cji aka de mic kiej po znań skie go uni wer sy -
te tu – po wy słu cha niu tek stu przy wi le ju – ro zu miem też ja ko
szcze gól ne zo bo wią za nie nie tyl ko dla władz pań stwa, aby na -
dal po sze rzać au to no mię uni wer sy te tu – ale rów nież dla śro -
do wi ska aka de mic kie go tej szla chet nej uczel ni, aby na dal w naj -
wyż szym stop niu dbać o ja kość pro wa dzo nych tu ba dań i ja kość
pro wa dzo ne go kształ ce nia. Wy ni ki ba dań i ab sol wen ci uczel ni
są prze cież naj lep szą wi zy tów ką, za świad cza ją cą o god no ści i ja -
ko ści uczel ni wśród wszyst kich in nych w Pol sce i Eu ro pie. Jest
praw dą, że Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza na le ży do sa -
mej czo łów ki pol skich uczel ni. Wie my, że je go zna ko mi ty roz -
wój na uko wy jest przy kła dem dla wie lu in nych uczel ni w Pol -
sce. Wiem, że oko ło 20 osób uzy sku je tu rocz nie ty tu ły pro fe -
sor skie, 40 uzy sku je sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go, a po -
nad 200 sto pień dok to ra. To zna czy, że swo je za da nia opie ki na -
uko wej, a tak że roz wo ju ba dań i pra cy nad kształ tem no wej ka -
dry uni wer sy tet wy peł nia do praw dy zna ko mi cie, zresz tą świad -
czą o tym ab sol wen ci uni wer sy te tu, wśród któ rych wy mie nię
tyl ko Ja na No wa ka Je zio rań skie go, Je rze go Wal dorf fa, Sta ni sła -
wa Ba rań cza ka, Ada ma Mich ni ka, An drze ja Stel ma chow skie -
go – prze pra szam, że nie mo gę wy mie nić wszyst kich, któ rzy

na to za słu gu ją. Ozna cza to, że uni wer sy tet, ma jąc tak wy bit -
nych ab sol wen tów, re ali zu je bar dzo sze ro kie spek trum na uki
i kształ ce nia. Mo im zda niem jed nak, naj waż niej sze w tej uczel -
ni jest to, że w naj wyż szym stop niu dba ona o stu den tów i dok -
to ran tów. Bar dzo się cie szę, że zdo by wa sta tus i lau ry naj bar -
dziej pro dok to ranc kiej uczel ni w Pol sce. Gra tu lu ję ser decz nie,
bo wiem wy da je się, że w dzi siej szych cza sach ro lą uni wer sy te tu
jest nie tyl ko dba łość o ja kość na uki, ale tak że o po ziom kształ -
ce nia i po ziom elit na sze go kra ju. Bo to pań stwo od po wia da -
cie za ich ja kość. Wy da je się też, że tro ska o re ali za cję ma rzeń
i aspi ra cji stu den tów, z któ ry mi wszy scy my, pro fe so ro wie, spo -
ty ka my się w na szej pra cy aka de mic kiej, jest tą war to ścią, któ -
rej ta uczel nia mo że świe cić przy kła dem dla in nych. Je stem prze -
ko na na, że w Pol sce po trze bu je my ta kich dro go wska zów. Śro do -
wi sko aka de mic kie po trze bu je te go, że by wi dzieć do bre i naj lep -
sze prak ty ki, a ma my kil ka uczel ni na praw dę do brych i do tych
za li cza się UAM. Po trzeb ne jest to po to, aby in ni po dą ża li wa -
szym śla dem. Wiel kim za szczy tem dla mnie jest to, że mo gąc
uczest ni czyć w tej wy jąt ko wej uro czy sto ści mo gę jed no cze śnie
zwró cić się do pań stwa z proś bą, aby ście w dal szej pra cy na dal,
tak jak nie gdyś to by ło przy za ło że niu Ko le gium Je zu ic kie go,
wsłu chi wa li się w po trze by tej ka dry naj młod szej – stu den tów
i mło dych aka de mi ków, za czy na ją cych ka rie ry na uko we, bo wiem
za czte ry sta lat to ich do ko na nia bę dą świad czyć o uni wer sy te -
cie. Na ko niec pra gnę po gra tu lo wać uni wer sy te to wi, a przede
wszyst kim ka drze aka de mic kiej, że ma cie pań stwo tak do brą
mar kę, z któ rej pol ski rząd jest bar dzo dum ny i któ ra na pew -
no jest za szczy tem dla władz mia sta, wo je wódz twa i ca łej Rzecz -
po spo li tej. Wiem, że kam pus uni wer sy tec ki w Po zna niu po ło żo -
ny jest w do li nie Ró ża ne go Po to ku i wie rzę, że za czas ja kiś bę -
dzie to no wa Do li na Krze mo wa w Pol sce.

(zapis nieautoryzowany)

Przemówienie prof. Barbary Kudryckiej,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Avis in fau sta sub eis vo li ta bat 
um bra mque ia cens in tu os an nos fu tu ros.
Tu for ti ter ta men su per ba per tu li sti, 
no bi lis he re di ta tis non im me mor pri sti nae.

6. Post an nos pra ete ri tos ma los 
sub i to can tus re so na vit for tis: 
Po lo nia re sur git, cam pa na li ber ta tis so nat.
Via Po lo na Po sna nien si ma gni fi ce pro ce dis,
il luc qu idem ubi tua est ori go,
ad se dem no vam, 
ti bi fa to in vi to erec tam,
ma ni bus alie nis nec ti bi de di ca tam.

7. Pro ti nus in al tum ve lut aqu ila sub vo la sti, 
Pia sto rum su per re giam urbem.
Por tae tu ae la te pa te fac tae sunt 
qu aeren ti bus in pri mis ve ri ta tem et scien tiam.

8. Ma io rum vo ta so lu ta
in an nos la cri mo sos trans tu li sti,
qu ibus alum nos su sti ne bas
tem po re bel li, se rvi tu tis et con spi ra tio nis.

9. Va tes au xi lio po stea ve nit
no mi ne cu ius fe li ci ter es or na ta
et ocu li eius vi gi la bant 
in die bus in fa miae et hu mi li ta tis. 

10. Ada mi qu idem no mi ne ma gno
aeta te no vae iu ven tu tis gau des,
tu gu ria tan dem vi si tas li ben ter,
ten dis ad mun dum per ma gnum au den ter.

11. Sa lve, Ma ter Al ma! 
Lau dent te aedes ve te res et no vae, 
ful ge re gis lau ro et He lio do ri pal ma,
ma io rum me mo riam fo ve! 

1. An te sa ecu la ad nos per ve ni sti
una cum fi de ab Oc ci den te 
sub li mi non dum ti tu lo or na ta:
Ma ter qu ae alit ani mos et cor da.
Ne que ma io res no stri no men no ve rant tu um,
sed tu iam sa ne vi de bas
iter per lon gum tu um, con fra go sum val de,
at ta men du cens ad fi nem fe li cem. 

2. Aqua Ior da nis Po sna nien sis
de lec ta ta es
su per li tus in su lae bap ti sa tae 
lu ce et aqua fi dei ve re no vae.
Aeta ti bus pau cis per ac tis
hic pri mi pra ecep to res 
cum tur ba alum no rum 
a te con gre ga ban tur. 

3. Pla cu it post an nos pra efec ti bus urbis
no vam ti bi se dem pra epa ra re
in lo co Po sna niae etiam -nunc pra ec la ro, 
qu em tu splen do re or na sti
ve ri ta tis, do ctri nae et scien tiae.
Il luc item Po lo niae et mun do de di sti 
mi ra bi le tem plum iam ite rum ni tens
pri sci no de co re et glo ria.

4. Tum ca pi ti tuo co ro na
re gis ma nu im po nen da erat,
iam -iam ha bu isti eam; 
in fe lix cul pa ef fe cit, 
ut re tra he re tur in me dio. 
Pol la me ta xy pe lei 
ky li kos kai che ile os akrou 
cum ani mus an gu stus ali tur in vi dia. 

5. Tem po ra ad ver sa pa triae in ces se runt 
et ca elum su per urbem tu am 
nu bi bus in i mi cis ob scu ra tum est.

Tekst utworu przygotowano z okazji Jubileuszu (więcej str. 24)

lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniulat tradycji uniwersyteckich w Poznaniulat tradycji uniwersyteckich w Poznaniulat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu

POCULO PLENO (PUCHAR SPEŁNIONY)
SYLWESTER DWORACKI
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1. Zja wi łaś się przed wie ka mi
ra zem ze świa tłem i wia rą z Za cho du,
nikt wte dy jesz cze nie na zy wał cie bie 
Mat ką co kar mi umy sły i ser ca.
Tak że i na si przod ko wie 
nie zna li wów czas two je go imie nia,
a ty już wte dy wi dzia łaś
swą dłu gą dro gę wio dą cą do ce lu. 

2. Za sma ko wa łaś w wo dzie
po znań skie go Jor da nu
na brze gu wy spy ochrzczo nej
świa tłem i wo dą z źró dła no wej wia ry.
Po kil ku wie kach tu taj gro ma dzi łaś
pierw szych swych uczniów i na uczy cie li.

3. Oj co wie Po zna nia po la tach uzna li, 
że za słu ży łaś na no wą sie dzi bę
i mą drze wte dy ją po sta wi li,
tam, gdzie już wy rósł gród no wy.
Ty mu do da łaś splen do ru
świa tłem na uki i wie dzy,
a two ja per ła ba ro ku znów świe ci
bla skiem swej daw nej wiel ko ści i chwa ły.

4. Wte dy na two jej gło wie
mia ła ko ro na spo cząć z rę ki kró la;
już pra wie ją mia łaś,
ale nie szczę sna wi na spra wi ła,
że ją cof nię to w pół dro gi.
Bo wie le zda rzyć się mo że,
nim usta do tkną kie li cha*,
gdy ludz ka za zdrość ma ło ścią się poi.

5. Cza sy po nu re spra wi ły,
że ob ce i wro gie kra jo wi 
chmu ry nad na sze nad cią gnę ły mia sto, 
a ptak zło wiesz czy, co krą żył pod ni mi,
cień sta le rzu cał na twe dal sze la ta.

Ty jed nak dum na prze trwa łaś, 
nie za bie ga łaś o ob cą ko ro nę,
po mna dzie dzic twa szla chet nej prze szło ści. 

6. Mi nę ły la ta i śpiew po pły nął ra do sny:
Pol ska po wsta je, dzwon wol no ści brzmi.
Szla kiem pol skim i po znań skim
kro czysz dum nie 
stam tąd, gdzie twój po czą tek,
do no wej sie dzi by, 
dzie jom na prze kór, wznie sio nej dla cie bie
ob cą ci rę ką, nie z my ślą o to bie.

7. Jak orzeł wzbi łaś się za raz wy so ko
nad Pia stów kró lew skim gro dem,
otwar łaś sze ro ko swe bra my
dla szu ka ją cych praw dy i wie dzy. 

8. Zi ści łaś przod ków ma rze nia
prze nio słaś je w przy szłe la ta,
kar mi łaś ni mi swych uczniów
w czas woj ny, nie wo li i wal ki. 

9. A póź niej z po mo cą po spie szył 
wieszcz co uży czył ci swe go imie nia 
i sta nął przy to bie na stra ży
w czas hań by i znie wo le nia. 

10. Chlub nym imie niem Ada ma
w no we wkro czy łaś la ta,
zaj rza łaś na wet pod strze chy
i we szłaś śmia ło do wiel kie go świa ta. 

11. Bądź po zdro wio na, Mat ko Ży wi ciel ko
Bądź po zdro wio na w sie dzi bach daw nych i no wych
świeć ja sno i bądź wiel ką
z cza sów kró lew skich i He lio do ro wych. 

* Pal la das, IV w. po Chr. (AP X 32) 
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26-27 PAŹDZIERNIKA 
„Wo kół je zu ic kiej fun da cji uni wer sy te tu z 1611 ro ku” to te mat kon fe ren cji na -
uko wej któ ra od by ła się dla upa mięt nie nia 400 rocz ni cy sta rań o utwo rze nie
uni wer sy te tu w Po zna niu. Pod czas otwar cia kon fe ren cji po raz pierw szy wy -
świe tlo no film do ku men tal ny pt. „400 lat tra dy cji uni wer sy tec kich w Po zna niu”
wy pro du ko wa ny przez Stu dio Fil mo we UAM. Se sje wy kła do we, ob ra dy oraz
dys ku sje od by wa ły w Au li Lu brań skie go, Col le gium Mi nus Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza oraz w Sa li Ma li no wej Urzę du Mia sta Po zna nia. Ich te -
ma ty ka do ty czy ła za rów no sy tu acji hi sto rycz nej Wiel ko pol ski i Po zna nia
na prze ło mie XVI i XVII w., ka dry na uczy ciel skiej sprzed 400 lat jak rów -
nież ów cze sne go sta nu oświa ty i ko le gium je zu ic kie go w kon tek ście sta rań
o prze kształ ce nie go w uni wer sy tet. 

26 PAŹDZIERNIKA 
Pod czas ju bi le uszo we go Spe aking Con cert pt. „Wzór na utwór, czy li mu zy ka
i na uka”, któ ry roz po czął się o godz. 19: 00 w Au li Uni wer sy tec kiej, słu cha -
cze mo gli do wie dzieć się m.in. któ ry z kom po zy to rów był naj lep szym ma te -
ma ty kiem lub co wspól ne go ma kryp to gra fia z mu zy ką. Spe aking Con cert był
nie po wta rzal nym pro jek tem mu zycz no – edu ka cyj nym, łą czą cym tra dy cyj -
ny kon cert mu zy ki kla sycz nej z atrak cyj nym wy kła dem. 

27 PAŹDZIERNIKA
Wy sta wa za ty tu ło wa na „400 lat tra dy cji uni wer sy tec kich w Po zna niu” zo sta -
ła uro czy ście otwar ta w gma chu Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej. Zgro ma dzo ne
na wy sta wie cen ne, hi sto rycz ne obiek ty ob ra zo wa ły kie run ki roz wo ju na uki
i szkol nic twa wyż sze go w Po zna niu. Wśród eks po na tów zna la zły się m.in. sta -
ro dru ki po cho dzą ce ze zbio rów bi blio tek daw nej Aka de mii Lu brań skie go i ko -
le gium Je zu ic kie go w Po zna niu oraz ory gi na ły przy wi le jów Zyg mun ta II Wa zy
z ro ku 1611 oraz Ja na II So bie skie go z 1678 r. znaj du ją ce się obec nie w po -
sia da niu Ar chi wum Pań stwo we go w Po zna niu. Przy po mnia ne zo sta ły rów -
nież syl wet ki osób two rzą cych pod sta wy ży cia na uko we go i aka de mic kie go mia -
sta. Po śród licz nych dzieł, ja kie zo sta ły po ka za ne na wy sta wie moż na by ło
zo ba czyć mi ster nie ilu stro wa ny pod ręcz nik fi zy ki ks. Jó ze fa Ro ga liń skie -
go – wy bit ne go fi zy ka, ma te ma ty ka i astro no ma – Do świad cze nia skut ków rze czy
pod zmy sły pod pa da ją cych. Ks. Ro ga liń ski ode grał bar dzo waż ną ro lę przy sta ra -
niach utwo rze nia uni wer sy te tu w Po zna niu pod ko niec XVIII wie ku. 
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27 PAŹDZIERNIKA 
Frag men ty je go dzie ła by ły rów nież wy ko rzy sta ne na od by wa ją -
cym się te go sa me go dnia w po znań skiej fa rze Ju bi le uszu Ver ba
Sa cra. By ło to wy jąt ko we, peł ne pa to su i za du my wi do wi sko okra -
szo ne do dat ko wo efek ta mi świetl ny mi. Utwo ry ta kie jak Ana to -
mia Rze czy po spo li tej, sy nom Oj czy zny ku prze stro dze i po pra wie te go, co
z klu by wy pa dło Ste fa na Gar czyń skie go i m.in. Geo me tria pe re gri -
nas re cy to wa ła zna na ak tor ka An na Neh re bec ka, a sam spek takl
wy re ży se ro wał Prze my sław Ba siń ski, zna ny w Po zna niu ja ko
twór ca Ver ba Sa cra. Na ogra nach gra ła Elż bie ta Ka rol ka a swo im
śpie wem wzbo ga ci ła wi do wi sko Ka ta rzy na Ho łysz. Po łą cze nie
ko lo ro wych świa teł i ba ro ko wej ar chi tek tu ry ko ścio ła far ne go
wzbu dzi ło wie le emo cji. Jed ni sie dzie li ci cho, in nym zaś z oczu
po pły nę ły łzy. Wi dow nia by ła za chwy co na i na gro dzi ła wy stęp
na sto ją co grom ki mi bra wa mi. 

28 PAŹDZIERNIKA
Nad zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się w Sa li
Bia łej Urzę du Mia sta Po zna nia, daw nej sie dzi by ko le gium je -
zu ic kie go. Akcentem kończącym obrady Wysokiego Senatu
było przyjęcie przez aklamację specjalnej uchwały
jubileuszowej (str. 22). 

Zwień cze niem ob cho dów 400 lat tra dy cji uni wer sy tec kich
w Po zna niu był Kon cert Vi vat Aca de mia! W Au li Uni wer sy -

tec kiej za brzmia ły dźwię ki utwo ru spe cjal nie skom po no wa ne go
na tę oka zję przez Jac ka Sy kul skie go do słów fi lo lo ga kla sycz ne -
go UAM pro fe so ra Syl we stra Dwo rac kie go. Pu char speł nio ny (Po -
cu lo ple no) to ty tuł dzie ła, któ re przy udzia le wy ko naw ców: Chó -
ru Ka me ral ne go UAM, Chó ru Aka de mic kie go UAM oraz Or kie -
stry Fil har mo nii Po znań skiej, przy bli żył słu cha czom hi sto rię Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 

(Cały tekst utworu na str. 20-21)
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Pełne patosu i zadumy widowisko w ramach Ver ba Sa cra odbyło się w fa rze
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Cy ta ty z wy kła du 
prof. Ka zi mie rza Twar dow skie go 

Cy ta ty z wy kła du 
prof. Ka zi mie rza Twar dow skie go 

Cy ta ty z wy kła du 
prof. Ka zi mie rza Twar dow skie go 

Cy ta ty z wy kła du 
prof. Ka zi mie rza Twar dow skie go 

Cy ta ty z wy kła du 
prof. Ka zi mie rza Twar dow skie go 
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1. Ile krot nie wy ma wiam wy raz „uni wer sy tet”, czy nię to – przy zna -
ję – z pew nem na masz cze niem. Po dziś dzień od czu wam tak ży wo wiel kie
do sto jeń stwo Uni wer sy te tu, jak wte dy, gdy z du mą w ser cu sta łem się oby -
wa te lem aka de mic kim.

2. Cię ży na Uni wer sy te cie obo wią zek od kry wa nia co raz to no wych prawd
i praw do po do bieństw na uko wych oraz do sko na le nie i sze rze nie spo so bów,
któ re je od kry wać po zwa la ją. Z tych wy sił ków wy ra sta gmach wie dzy na -
uko wej, wie dzy obiek tyw nej.

3. Uni wer sy tet nie sie ludz ko ści świa tło czy stej wie dzy, wzbo ga ca i po głę -
bia na ukę, zdo by wa co raz to no we praw dy i praw do po do bień stwa – two -
rzy jed nem sło wem naj wyż sze war to ści in te lek tu al ne, któ re przy paść mo -
gą czło wie ko wi w udzia le.

4. Moż ność speł nia nia wła ści wych Uni wer sy te to wi za dań jest uwa run ko -
wa na je go bez względ ną du cho wą nie za leż no ścią.

5. Uni wer sy tet wi nien trwać nie wzru sze nie jak la tar nia mor ska, któ ra
wska zu je swem świa tłem okrę tom dro gę przez wzbu rzo ne fa le, lecz ni gdy
świa tła swe go nie nu rza w sa mych fa lach. Gdy by to uczy ni ła, świa tło by
zga sło, a okrę ty po zo sta ły bez gwiaz dy prze wod niej.

6. Dzia ła nie wy cho waw cze Uni wer sy te tu po le ga na bu dze niu i po głę -
bia niu w mło dych umy słach zro zu mie nia ol brzy miej do nio sło ści, któ rą po -
sia da dla ludz ko ści praw da ob jek tyw na i pra ca oko ło jej zdo by wa nia; mło -
dzież po win na za pra gnąć jak naj żyw sze go współ dzia ła nia w tem zdo by -
wa niu.

7. Mło dzież, owia na na uko wą i ba daw czą at mos fe rą Uni wer sy te tu, na -
uczy się we wszyst kim szu kać praw dy obiek tyw nej, za miast ule gać pięk -
nie brzmią cym ha słom i wpa dać w sie ci róż nych łow ców dusz.

8. Na uczy ciel uni wer sy tec ki jest przedew szyt skiem słu gą praw dy obiek tyw -
nej, przed sta wi cie lem jej i gło si cie lem do mło dzie ży i spo łe czeń stwa. Służ -
ba to szczyt na i nie zmier nie za szczyt na, ale za ra zem wy ma ga ją ca nie tyl -
ko od po wied nich kwa li fi ka cyj in te lek tu al nych i sto sow nej wie dzy fa cho -
wej, lecz tak że wiel kie go har tu du cha i sil ne go cha rak te ru.

9. Po mny swej wznio słej mi syi i sta ra jąc się jak naj usil niej wy ro bić w so -
bie po trzeb ne do jej peł nie nia wa run ki we wnętrz ne, pro fe sor i do cent Uni -
wer sy te tu bę dzie też uni kał wszyst kie go, co by mo gło w oto cze niu bu dzić przy -
pusz cze nie, ja ko by wie dza obiek tyw na nie by ła mu dro go wska zem w ży -
ciu i w pra cy, co by więc mo gło pod ko pać za ufa nie w je go naj da lej po su -
nię tą na uko wą bez stron ność.

10. Kto istot nie jest, jak to się mó wi, czło wie kiem na uki, ten po tra fi być
głu chym na pod szep ty róż nych am bi cyj i obro nić się po ku sie od gry wa nia
ja kiej kol wiek ro li tam, gdzie wca le nie cho dzi o praw dę, lecz o wła dzę,
o wpły wy, o god no ści, o za szczy ty i ty tu ły al bo po pro stu o pie nią dze.

11. Pro fe sor i do cent Uni wer sy te tu słu ży nie tyl ko wła sne mu spo łe czeń -
stwu i jest oby wa te lem nie tyl ko swe go na ro du i pań stwa. Na le ży on
do wiel kie rze czy po spo li tej uczo nych, roz po star tej po przez wszyst kie cy wi -
li zo wa ne na ro dy ku li ziem skiej.

13. Być po wo ła nym do pra cy w tej świą ty ni wie dzy jest wiel kiem szczę -
ściem. Zni kąd bo wiem nie spły wa na czło wie ka trwal sze i czyst sze za do -
wo le nie, jak z bez in te re sow ne go szu ka nia praw dy na uko wej.

Ży cio rys
Ka zi mierz Twar dow ski (1866-1938), je den z naj więk szych
pol skich fi lo zo fów, twór ca szko ły fi lo zo ficz nej, któ re go pra ce wy -
war ły wpływ na po glą dy czo ło wych fi lo zo fów Eu ro py, m. in. Hus -
ser la. Pra co wał na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. Wy -
kształ cił świet nych uczniów, któ rzy two rzy li no we uni wer sy tec kie
ośrod ki fi lo zo fii m. in. w Po zna niu, gdzie pra co wał je go uczeń i zięć
Ka zi mierz Aj du kie wicz. Tak o tym mó wił:”Po wsta ły no we lub od -
ży ły daw ne pol skie Uni wer sy te ty, a w nich za czę li wśród in nych
wy kła dać tak że by li moi ucznio wie, pro wa dząc tam da lej dzie ło,
któ re sam roz po czą łem tu taj. Przez nich i ja tam je stem, i w Wil -
nie i w War sza wie i w Po zna niu”. Swo ją mo wę „ O do sto jeń stwie
uni wer sy te tu” wy gło sił na Uni wer sy te cie Po znań skim, od bie ra -
jąc dok to rat ho no ris cau sa. 
Z oka zji ob cho dów 400-le cia tra dy cji uni wer sy tec kich Mia sta Po -
zna nia zo sta ła wy da na przez Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu książ ka pt. „O do sto jeń stwie Uni wer sy te tu”. Pol sko ję -
zycz na część pu bli ka cji jest re prin tem ory gi nal ne go wy da nia z 1933
ro ku, znaj du ją ce go się w zbio rach Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej UAM.
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