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1872 rok był chy ba naj tra gicz niej szy dla He lio do ra Świę cic -
kie go. zmarł oj ciec, chwi lę póź niej mat ka, a na stęp nie sio stra.
Stał się bar dzo re li gij ny, ale czy moż na po wie dzieć, że był kle -
ry ka łem?

My ślę, że kle ry ka łem nie był. Mie ścił się w mo de lu re li gij no ści
in te li gen cji zwią za nej ze śro do wi skiem or ga nicz ni kow skim. War -
to tu wró cić do Ka ro la Mar cin kow skie go, któ re go był ad mi ra to -
rem, a któ ry w sfe rze me ta fi zycz nej miał do Ko ścio ła sto su nek
umiar ko wa ny. Związ ki przy szłe go rek to ra z Ko ścio łem być mu -
sia ły, choć by z po wo du róż nych funk cji, któ re spra wo wał, czy
dzia łań cha ry ta tyw nych. Z dru giej jed nak stro ny miał do nie go
dy stans. Trze ba tu pod kre ślić fakt, że cho ciaż w koń cu XIX wie -
ku dar wi nizm zdo by wał co raz więk sze uzna nie na świe cie, to jed -
nak sa ma idea ewo lu cjo ni zmu by ła ostro kry ty ko wa na przez
Ko ściół. Świę cic ki w jed nym z od czy tów sta nął po stro nie Dar -
wi na, mó wiąc po zy tyw nie o je go ba da niach. Był kry tycz ny, ale
ich nie od rzu cał. Ja ko ba dacz, któ ry za czy nał swo ją ka rie rę na -
uko wą od fi zjo lo gii, dys po no wał spo rą wie dzą w tym te ma cie.
Kle ry kał, to za moc no po wie dzia ne.

Stu diu jąc we wro cła wiu, prak ty ko wał u naj lep szych le ka rzy
w Niem czech. miał świet ne moż li wo ści roz wo ju. wró cił jed nak
do Po zna nia. To był pa trio tyzm czy coś jesz cze?

Jed nym z po wo dów był za pew ne fakt, że dla ba da cza, na ukow -
ca i do te go Po la ka moż li wo ści roz wo ju na uko we go w Niem czech
nie by ły wca le naj lep sze. Ma my wpraw dzie przy kła dy, cho ciaż by
pro fe so ra An to nie go Ju ra sza, któ ry zro bił w He idel ber gu ka rie -
rę – to jed nak był przy pa dek od osob nio ny. Był też po wód eko -
no micz ny. W cza sie stu diów żył z te go, co zo sta ło mu
po ro dzi cach i co otrzy my wał od szwa gra, pro fe so ra z uni wer sy -
te tu we Wro cła wiu. 

zwią zek te go ostat nie go z sio strą Świę cic kie go był jed nak
tra gicz ny…

Nie ste ty, mał żeń stwo po dwóch ty go dniach prze sta ło ist nieć.
Sio stra He lio do ra, Ofe lia, po peł ni ła sa mo bój stwo. Mi mo to re la -

cje mię dzy jej mę żem a na szym bo ha te rem nie by ły złe. Szwa gier
go wspie rał, a sam He lio dor zda wał so bie tak że spra wę z fak tu,
że w Wiel ko pol sce był ogrom ny de fi cyt le ka rzy. Wró cił więc
do Po zna nia.

ce nił Teo fi la ma tec kie go. uwiel biał mar cin kow skie go. Ja ki
wpływ na je go po sta wę mie li obaj pa no wie, a przede wszyst -
kim To wa rzy stwo li te rac ko -Sło wiań skie? 

Świę cic ki po li ceum w Śre mie, gdzie był za an ga żo wa ny w róż -
ne go ty pu kół ka sa mo kształ ce nio we, to wa rzy stwo Ma ria nów,
a póź niej To ma sza Za na, był przy go to wa ny men tal nie do stu diów
we Wro cła wiu, gdzie by ła spo ra pol ska ko lo nia stu denc ka. Mar -
cin kow skie go znał też z opo wia dań oj ca. Wro cław był miej scem,
któ re go ukształ to wa ło. Da ło mu wzor ce. Tu Ma tec ki i Mar cin -
kow ski by li bar dzo po pu lar ni. To wa rzy stwo Li te rac ko -Sło wiań -
skie by ło nie zwy kle in spi ru ją ce dla mło de go czło wie ka. Bar dzo
du żo się dzia ło na je go spo tka niach, a pa trio tyzm był na po rząd -
ku dzien nym. Rósł kult Ka ro la Mar cin kow skie go i znaj do wał tu -
taj po dat ny grunt, bo wiem więk szość stu den tów po cho dzi ła
z Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go. 

Pro fe sor adam wrzo sek opi su jąc Świę cic kie go no to wał, że no -
sił się on bar dzo ele ganc ko. Był bar dzo wraż li wy na opi nię. Pi sał
też, że han dlo wał zie mią i na tym się wzbo ga cił. To praw da? 

Świę cic ki, gdy za czą łem stu dio wać je go po stać, w świe tle do ku -
men tów ja wił mi się ja ko po stać dy cho to micz na. Z jed nej stro ny ide -
ali sta za fa scy no wa ny mi sją nie sie nia po mo cy spo łe czeń stwu,
a z dru giej stro ny miał świet ny zmysł do ro bie nia – jak to dzi siaj mó -
wi my – biz ne su. Po tra fił ob ra cać się na ryn ku fi nan so wym. O je go
ma jąt ku krą ży ły mi ty, cho ciaż praw dą jest, że w Po zna niu na le żał
do nie licz ne go gro na Po la ków, któ rzy pła ci li naj wyż szą tak sę po dat -
ko wą. Miał świet nie pro spe ru ją cą kli ni kę, któ ra w Pa ła cu Dzia łyń -
skich zaj mo wa ła ca łe dru gie pię tro. Był po strze ga ny ja ko wy bit ny
gi ne ko log. Z dru giej stro ny po znał też hra bi nę He le nę Dąmb ską -Za -
bo row ską, wdo wę, któ ra wnio sła mu w wia nie nie tyl ko trój kę dzie -
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ci, ale i po kaź ny ma ją tek, któ ry czę ścio wo
spie nię żył. Tra fił na do bry mo ment z za ku -
pem dzia łek, bo prze łom XIX i XX wie ku to
czas, gdy Po znań z mia sta twier dzy sta wał się
mia stem otwar tym. Li kwi do wa no ob wa ro wa -
nia, a on miał po noć wie dzę, w ja kim kie run -
ku pój dą dzia ła nia roz wo jo we. Ow szem,
zro bił ma ją tek, ale lwią je go część prze zna czał
na dzia ła nia cha ry ta tyw ne, jak choć by na sub -
sy dio wa nie To wa rzy stwa Na uko wej Po mo cy,
czy To wa rzy stwa Po mo cy Ko le żeń skiej dla
wspie ra nia wdów po le ka rzach, a tak że To wa -
rzy stwa św. Win cen te go à Pau lo. U kre su swo -
je go ży cia Świę cic ki ca ły ma ją tek prze zna czył
na fun da cję „Na uka i Pra ca”, któ rą za ło żył. To
by ły ol brzy mie pie nią dze jak na tam te cza sy,
któ re po zwa la ły mu ku pić ma ją tek w La skach
ko ło Kęp na na sie dzi bę fun da cji.

Był zna ny z dzia łal no ści do bro czyn nej,
or ga ni zo wał wie czo ry czwart ko we, po świę -
cał się pra cy w To wa rzy stwie Po mo cy Na -
uko wej…

In spi ra cja za pew ne przy szła od kró la Sta -
sia. Te spo tka nia od by wa ły się w dwóch okre -
sach. Na prze ło mie wie ków, gdy do Pa ła cu
Dzia łyń skich za pra szał oso by z to wa rzy stwa.
Tam ro dzi ły się idee i spo so by wspie ra nia na -
uki. I w ko lej nym okre sie: po 1919 ro ku, gdy
bę dąc rek to rem, wpadł na po mysł, by po móc
uczo nym z trzech za bo rów od na leźć się w spe cy fi ce mia sta. Po móc
rów nież w sen sie ma te rial nym. To by ło waż ne, bo część pro fe so rów,
któ rzy za si li li Wszech ni cę Pia stow ską, po pół ro ku za czę ła się wy -
co fy wać. Rek tor wspie rał ich, po ma ga jąc na przy kład ku pić miesz -
ka nie czy dom. Ta ką pro fe sor ską dziel ni cą stał się wów czas
po znań ski So łacz, gdzie przej mo wa no wil le po ofi ce rach i urzęd ni -
kach pru skich. 

Był no wa to rem. Pro fe sor za sły nął ja ko le karz z ope ra cji w znie -
czu le niu, ale i z za sto so wa nia ce sar skie go cię cia. Ja ki we dług nie -
go po wi nien być no wo cze sny na uko wiec?

Ja ko pre zes Wy dzia łu Le kar skie go PTPN, ale rów nież współ twór -
ca i wie lo let ni re dak tor No win Le kar skich wy po wia dał się na ten te -
mat nie jed no krot nie. Opi sy wał zja wi ska i je opi nio wał. Za bie gał też
o przy ję cie przez le ka rzy Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go „Ko -
dek su etycz ne go”. Pierw sze po dej ście by ło nie uda ne, po nie waż
trwa ła tu wal ka o ry nek mię dzy le ka rza mi pol ski mi, nie miec ki mi
i ży dow ski mi. Był ry go ry stą. Chciał przede wszyst kim opi sać za -
cho wa nia mię dzy le ka rza mi a pa cjen ta mi. Dał te mu wy raz w 1911
ro ku, w trak cie zjaz du To wa rzy stwa Le ka rzy i Przy rod ni ków Pol -
skich w Kra ko wie, gdzie przed sta wił swo ją wi zję, do ty czą cą mi sji
le kar skiej. Z dru giej stro ny swo im wła snym przy kła dem po ka zy -
wał, że moż na do pa cjen ta pod cho dzić pod mio to wo. Je go no wa -
tor stwo po le ga ło na tym, że ca ły czas nie za nie dby wał pro ce su
kształ ce nia. Był i le ka rzem i uczo nym. Brał udział w kon gre sach na -
uko wych, na przy kład po łoż ni ków nie miec kich. Pu bli ko wał
w uzna nych cza so pi smach, a trze ba pa mię tać, że na prze ło mie wie -
ków me dy cy na nie miec ka by ła naj lep sza na świe cie. Sło wem, trzy -
mał rę kę na pul sie zmian. Stąd po my sły do ty czą ce no wych na rzę dzi
le kar skich czy sto so wa nie urzą dze nia do znie czu la nia.

Już ja ko dok tor wy po sa żył wy dział le kar ski w PTPN. mó wi
się, że to wła śnie w PTPN za kieł ko wa ła w nim myśl o kor po ra -
cyj no ści uczo nych, co sta ło się w przy szło ści przy czyn kiem

do po wsta nia uP. kie dy tak na praw dę za czął mó wić gło śno
u uni wer sy te cie?

W świe tle źró deł sta ło się to oko ło 1916/17 ro ku. Ma rzył o tym
wcze śniej, ale prze cież do 1917 ro ku nikt nie prze wi dy wał, że mo -
car stwa za bor cze upad ną, że Pru sy prze gra ją woj nę. Na po czą tek
miał jed nak tro chę in ny po mysł. Chciał pójść śla dem War szaw -
skie go To wa rzy stwa Na uko we go i prze kształ cić PTPN w in sty tu -
cję qu asi na uko wą. Do tej po ry mia ło ono cha rak ter
kon ser wa tyw ny. Sku pia ło lu dzi za moż nych, gro ma dzą cych pa -
miąt ki kul tu ry na ro do wej. Świę cic ki chciał, by PTPN mia ło cha -
rak ter kor po ra cji uczo nych. Od 1913 ro ku dzia ła nia PTPN ule gły
zin ten sy fi ko wa niu. Świę cic ki za czął za pra szać lu dzi na uki
z trzech za bo rów. Wy bit nych uczo nych, Po la ków. Myśl o uni wer -
sy te cie sta wa ła się co raz żywsza. 

Pierw szy rek tor uP od po cząt ku wy brał nie miec ki mo del na -
uki. Nie an giel ski. co go w nim tak za fa scy no wa ło?

Przede wszyst kim bar dzo do brze go znał. Nie tyl ko nie miec ki, ale
i au stro -wę gier ski. W jed nym z li stów do prof. Sta ni sła wa Cie cha -
now skie go, dzie ka na Wy dzia łu Le kar skie go UJ, pi sał też o mo de lu
szwaj car skim, ale to wszyst ko by ło sku pio ne w jed nym krę gu kul tu -
ro wym. Ten mo del bar dzo wy so ko sta wiał ro lę pro fe so rów i ich wol -
no ści na uko wej. Nie za leż no ści od pań stwa, ale do pew ne go stop nia,
bo to pań stwo w tym mo de lu ło ży ło na na ukę i trze ba by ło coś su we -
re no wi od dać. Mo del nie miec ki zdo by wał świat. Sta wał się co raz po -
pu lar niej szy na wet w kra jach an glo sa skich. Na uka nie miec ka
od po ło wy XIX wie ku jest po strze ga na ja ko czo ło wa na uka świa ta.
Sprzy ja ła pro wa dze niu ba dań, ale nie za nie dby wa ła funk cji dy dak -
tycz nej. 

By ły jed nak od stęp stwa. Nie wy obra żał so bie uP bez kla sy -
ki (fi lo zo fia, me dy cy na, pra wo czy teo lo gia), ale sta wiał na roz -
sze rze nie za kre su na ucza nia. z cze go to wy ni ka ło?
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My ślę, że świad czy ło to o tym, że przy szły rek tor miał rów nież
kry tycz ne uwa gi do pre fe ro wa ne go mo de lu. Prze cież pro po no -
wał, że by uni wer sy tet wzbo ga cić o wy dzia ły czy fa kul te ty, któ re
by wa ły wpraw dzie na kla sycz nych uczel niach nie miec kich, ale nie
na każ dej. Przy kła do wo cho dzi ło o wy dział rol ni czy czy po li tech -
nicz ny. Nie ste ty, utwo rze nie te go ostat nie go spo tka ło się z ob -
struk cją śro do wi ska. Gdy by nie to, Uni wer sy tet Po znań ski mógł by
być pierw szym w Pol sce, któ ry kształ cił by in ży nie rów. Pew ną po -
raż ką Świę cic kie go by ło nie ery go wa nie Wy dzia łu Teo lo gicz ne go.
Sam się do te go przy znał, ro biąc swo isty bi lans pod ko niec swo je -
go ży cia. Dziś wie my, że to nie by ła je go wi na. Mi mo zie lo ne go
świa tła da ne go przez Wa ty kan, nasz bo ha ter spo tkał się z opo rem
Ko ścio ła, któ ry uwa żał, że se mi na rzy ści na uczel ni spo tka ją się
z prą da mi mo der ni stycz ny mi i mo że to mieć de struk cyj ny wpływ
na kształ to wa nie ich po staw ja ko osób du chow nych. 

dok tor Świę cic ki naj pierw za bie gał o pro fe su rę, a gdy jej nie
otrzy mał, bo był „zbyt pol ski”, czuł się za wie dzio ny. w 1913
zi ści ło się jed nak je go ma rze nie, ale jak pan pi sze, za bar dzo
się nim nie chwa lił. dla cze go?

Sta ra nia Świę cic kie go o pro fe su rę za czę ły się na po cząt -
ku XX wie ku. Spo ty ka ły się one jed nak z opo rem władz. Był no -
to rycz nie in wi gi lo wa ny. W Ar chi wum Pań stwo wym jest do dziś
ca ła tecz ka do ku men tów po li cji pru skiej, w któ rej znaj du ją się ra -
por ty na te mat je go za cho wań i kry tycz nej po sta wy wo bec sys te -
mu pru skie go. Przy kła do wo w dniu uro dzin ce sa rza nie
ilu mi no wał Pa ła cu Dzia łyń skich, w któ rym miesz kał. Kie dy jed -
nak ten ty tuł w koń cu otrzy mał, to nie chwa lił się tym. Trze ba tu
za uwa żyć, że sil ne śro do wi sko en dec kie w Po zna niu przed I woj -
ną świa to wą uzna wa ło wszel kie pró by współ pra cy z pru skim za -
bor cą za nie pa trio tycz ne. O kon kret nej da cie ode bra nia pro fe su ry
trud no by ło zna leźć ja ką kol wiek wzmian kę. Na ta ką in for ma cję
tra fił swe go cza su prof. Mo lik, hi sto ryk z UAM. Oka za ło się, że
uro czy stość mia ła miej sce w Zam ku, a ty tuł wrę czał sam ce sarz
Wil helm II. Świę cic ki do stał pro fe su rę, a in ni me da le. Pa ra doks
po le gał na tym, że w ce sar sko -kró lew skim Kra ko wie pro fe so ro -
wie od bie ra li ty tu ły od ce sa rza Au stro -Wę gier i nikt im nie miał
te go za złe. U nas by ło ina czej. 

Pro fe sor Świę cic ki był zwią za ny z po li ty ką. Hoł do wał któ -
rejś z opcji po li tycz nych?

My ślę, że tak jak wie lu or ga nicz ni ków po znań skich jak cho -
ciaż by Ja ro gniew Drwę ski, Świę cic ki był kon ser wa ty stą. Sprzy jał
z pew no ścią my śli i prze ko na niom na ro do wym, jed nak do żad -
nej opcji po li tycz nej bym go jed no znacz nie nie przy pi sy wał. Dla
nie go naj waż niej szy był cel. Wol ność i nie pod le głość. 

czy moż na uznać za prze łom w dzie dzi nie uni wer sy tec ko -
ści prze kształ ce nie w stycz niu 1918 ro ku wy kła dów na uko wych
TPNP w dwu let nie kur sy na uko we? 

To był prze łom. Kur sy by ły ad re so wa ne do tych, któ rzy mie li
aspi ra cje aka de mic kie. Do lu dzi, któ rzy mie li już pe wien cen zus
edu ka cyj ny, a że sy tu acja by ła dy na micz na, pró bo wa no tę aka -
de mic kość za szcze pić. Stwo rzyć pe wien po most do uni wer sy -
tec ko ści.

w czerw cu 1918 ro ku od by ło się taj ne spo tka nie przy szłych
za ło ży cie li uP. wi ado mo, ja ki był je go prze bieg?

Nie ste ty, nie ma źró deł, ale z te go co pi sze Adam Wrzo sek, sy -
tu acja w czerw cu 1918 ro ku by ła gra nicz na i na le ża ło po dej mo -
wać de cy zje, aby two rzyć uczel nię i to mi mo te go, że nikt nie był
pe wien czy w Pa ry żu wszyst ko pój dzie po my śli Po la ków i czy hi -
sto ria się nie cof nie. Są od pi sy li stów Świę cic kie go do prof. Cie -

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
10 IV 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.

Uni wer sy tet Po znań ski

ka len da riUm
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sce. By ły to: za kład fi zy ki me dycz nej, ka te dra wy cho wa nia 
fi zycz ne go czy racz ku ją ca w Po zna niu or to pe dia pol ska. 

dro ga do uP nie by ła usła na ró ża mi. Przy kła do wo, po -
znań scy praw ni cy od mó wi li współ pra cy przy two rze niu
wy dzia łu Praw ne go. dla cze go? 

To od no si ło się tak że do me dy ków. Twór cy uni wer sy te tu wy -
ma ga li od pra cow ni ków uczel ni ogra ni cze nia prak ty ki pry wat -
nej. Oby dwa śro do wi ska za sta na wia ły się też, jak po go dzić
działalność dy dak tycz ną i ba daw czą z prak ty ką pry wat ną.
Przy kła do wo dla jed ne go z twór ców UP, Mi cha ła So be skie go
pra ca na uczel ni win na być prio ry te tem. Do dat ko wo kon flikt
ro dził się mię dzy Wy dzia łem Le kar skim a Fi lo zo ficz nym, gdzie
na przy kład na Wy dzia le Le kar skim two rzo no ka te drę fi zy ki
me dycz nej czy che mii, a po dob ne już ist nia ły na Wy dzia le Fi -
lo zo ficz nym. Dziś rów nież ma my ta ką sy tu ację, że na UAM jest
fi zy ka i che mia, a na Uni wer sy te cie Me dycz nym funk cjo nu ją
po dob ne jed nost ki, ale spro fi lo wa ne są do me dy cy ny. 

7 ma ja 1919 ro ku to 400-set na rocz ni ca po wo ła nia aka -
de mii lu brań skie go. Ten dzień był dla Świę cic kie go naj -
pięk niej szym dniem ży cia – tak pi sał adam wrzo sek. on
sam w prze mó wie niu in au gu ra cyj nym mó wił o uni ka niu
sza rzy zny ży cia. Jak pan to sko men tu je?

Moż na po wie dzieć, że w oso bo wo ści pierw sze go rek to ra
sku pi ły się dwie, nie tak czę sto idą ce w pa rze ce chy – ide ali -
sty oraz czło wie ka czy nu. Ukształ to wa ny w du chu chrze ści -
jań skiej spo le gli wo ści i do bro czyn no ści, wzo ru ją cy się
na czy nach i do ko na niach Ka ro la Mar cin kow skie go, był ty -
po wym przed sta wi cie lem po znań skich or ga nicz ni ków uzna -
ją cych, że war to ści na ro do we moż na i na le ży osią gać

na dro dze dzia łań oświa to wo -na uko wych i spo łecz no -eko -
no micz nych. Uni wer sy tet przez nie go stwo rzo ny ce cho wa ła
więc otwar tość na no we idee na uko we, a tak że po czu cie i dą -
że nie do au to no mii aka de mic kiej. Ja ko czło wiek, któ ry znał
re alia ży cia, Świę cic ki uwa żał, że po wsta nie uni wer sy te tu
w Po zna niu ma wy miar nie tyl ko or ga ni za cyj no -edu ka cyj ny,
ale rów nież me ta fi zycz ny, du cho wy. Na gle na tej zie mi, gdzie
od lat ka ga nek oświa ty nie mógł za pło nąć na po zio mie aka -
de mic kim, po wsta je uczel nia, któ ra da je szan sę mło dzie ży, by
przez edu ka cję uni wer sy tec ką mo gła roz świe tlić tę me ta fo -
rycz ną sza rzy znę ży cia. In au gu ra cja 7 ma ja by ła więc wiel kim
dniem dla Po zna nia, dla spo łe czeń stwa Wiel ko pol ski, ale
i oso bi ście dla Świę cic kie go. Wszech ni ca Pia stow ska by ła
na swój spo sób wy ra zem je go mi ło ści i po świę ce nia dla oj -
czy zny. Pi sał o tym w od ręcz nie spo rzą dzo nym w sierp -
niu 1923 r. te sta men cie, gdy tłu ma czył, dla cze go ca ły ma ją tek
ofia ro wał pol skie mu śro do wi sku aka de mic kie mu: „Ko cham
du szę pol ską, choć dzi kim po ro sła chwa stem. Wiel bię jej
zdrój i jej pło mień. Wie rzę w jej moc, w jej zwy cię stwo i tem
uprzy jem niam so bie resz tę dni me go ży cia”. Był więc He lio -
dor Świę cic ki mę żem opatrz no ścio wym w re ali za cji idei bu -
do wy Uni wer sy te tu Po znań skie go.

y Starania Święcickiego o profesurę zaczęły
się na początku XX wieku. Spotykały się

one jednak z oporem władz. 
Był notorycznie inwigilowany

cha now skie go w Kra ko wie, gdzie son du je śro do wi sko, wie dząc,
że bę dzie mu siał szu kać po mo cy z ze wnątrz. Zda wał so bie spra -
wę, że mi mo mó wie nia o tra dy cjach Aka de mii Lu brań skie go, tak
na praw dę uczel nia star to wać mia ła od ze ra. Nie za nie dby wał lob -
bo wa nia na jej rzecz. Mie dzy in ny mi uczest ni czył w słyn nej ko -
la cji u prof. Wrzo ska w Kra ko wie, na po cząt ku lu te go 1919 ro ku,
gdzie de cy do wa ły się lo sy po li ty ki ka dro wej wo bec przy szłe go
Uni wer sy te tu Po znań skie go. Był do sko na le zo rien to wa ny w me -
an drach do ty czą cych two rze nia Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Trzy mał rę kę na pul sie i wal czył o po zy cję Po zna nia.

11 li sto pa da Pił sud ski wy siadł na przy stan ku nie pod le głość,
a pro fe sor Świę cic ki przed sta wił plan two rze nia wy dzia łów
w trak cie prac ko mi sji uni wer sy tec kiej. Przy pa dek?

Przy pa dek. To był plan i do te go ści śle re ali zo wa ny. Wspo mnia -
ne prze ze mnie kontakty Święcickiego ze śro do wi skiem kra kow -
skim nie by ły jed nost ko we. Nie za nie dby wał śro do wisk
war szaw skich, choć od no sił się do po zio mu kształ ce nia w za bo rze
ro syj skim kry tycz nie. Dbał o kon tak ty z na ukow ca mi uni wer sy te -
tu lwow skie go. Wpraw dzie po trze by uni wer sy te tu war szaw skie go
by ły trak to wa ne przez wła dze prio ry te to wo, to jed nak Po znań był
za raz za nim. Nie moż na też za po mnieć o Wil nie. 

czy to praw da, że Po znań kon ku ro wał o uczel nię z Gdań -
skiem?

Po ja wi ła się w Na czel nej Ra dzie Lu do wej idea, by uni wer sy tet
po wo łać w Gdań sku, ale nie mia ła ona szans po wo dze nia, choć -
by z te go po wo du, że Gdańsk nie miał jesz cze okre ślo ne go sta tu -
su. Si ła tkwi ła w Po zna niu, w śro do wi sku, któ re sku piał wo kół
sie bie Świę cic ki. Za po trze bo wa nie na na ukę i na ukow ców w ro -
dzą cej się Pol sce by ło ogrom ne, a pry wat ne kon tak ty przy szłe go
rek to ra od gry wa ły de cy du ją cą ro lę w wal ce o uni wer sy tet. 

wy buch po wsta nia znacz nie przy spie szył pra ce nad po wo -
ła niem do ży cia uP. za czę ło się przej mo wa nie bu dyn ków.
Świę cic ki współ pra co wał ści śle z Nrl. To po mo gło?

Wspar cie NRL by ło nie sły cha nie waż ne. By ły za bór pru ski
w tym mo men cie nie wcho dził jesz cze w ra my pań stwa pol skie -
go, czy li nie moż na by ło li czyć na wspar cie War sza wy. NRL da -
wa ła to wspar cie za rów no od stro ny or ga ni za cyj nej jak
i fi nan so wej. Wal czo no o każ dy bu dy nek dla po znań skiej uczel -
ni. Naj więk sze pro ble my miał Wy dział Le kar ski, bo że by uczyć
me dy cy ny trze ba mieć kli ni ki, a sub stan cja szpi tal no -kli nicz na
by ła w Po zna niu mar na. Do skwie ra ły nam też bra ki ka dro we.
Mi mo za kro jo nej na sze ro ką ska lę ak cji pro pa gan do wej nie wie -
lu uzna nych pro fe so rów zde cy do wa ło się przy je chać do Po zna -
nia, a jak już wspo mnia łem, nie któ rzy po przy jeź dzie szyb ko
re zy gno wa li. Ci, co zo sta li, sta no wi li o si le na szej uczel ni. Tak
np. Świę cic ki ścią gnął Ste fa na Dą brow skie go, bio che mi ka i przy -
szłe go rek to ra. Przy kła dem mo gą być tak że: Flo rian Zna niec ki,
któ ry czę ścio wo zre zy gno wał z ka rie ry w Sta nach, czy Ju rasz,
któ ry przy był z He idel ber gu, by two rzyć po znań ską la ryn go lo -
gię, rów nież Sta ni sław Paw łow ski, uczeń prof. Ro me ra ze Lwo -
wa, bądź Kon stan ty Hry na kow ski, któ ry pra cu jąc w Ge tyn dze
i Sztok hol mie od wa żył się two rzyć u nas far ma cję. Oni wnie śli
do Po zna nia uzna nie świa ta na uki. By li mar ką sa mą w so bie.
A do te go wszyst kie go by ło śro do wi sko ener gicz nych, za an ga -
żo wa nych i otwar tych na świat mło dych na ukow ców, dla któ -
rych in ne uczel nie nie mia ły miej sca. Dok to rów i do cen tów,
któ rzy nie mie ści li się w kon ser wa tyw nych struk tu rach uni wer -
sy te tów w Kra ko wie i Lwo wie, a któ rzy przy je cha li na proś bę
rek to ra Świę cic kie go. Jed no cze śnie utwo rzo no na UP kil ka ka -
tedr, któ re nie ist nia ły w in nych ośrod kach na uko wych w Pol -
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dzia łań by ły dwu let nie kur sy na uko we, za ini cjo wa ne w stycz -
niu 1918 ro ku, a pro wa dzo ne w ta kich dzie dzi nach wie dzy
jak: li te ra tu ra pol ska, fi lo zo fia, hi sto ria sztu ki, pre hi sto ria,
geo gra fia itp. Or ga ni za to rzy nie ukry wa li, że ab sol wen ci tych
kur sów bę dą mie li pierw szeń stwo w przy ję ciu na przy szły
pol ski uni wer sy tet. War to też zwró cić uwa gę na przy ję cie
„uni wer sy tec kie go” sche ma tu dzia ła nia. Słu cha cze uczęsz cza li
na wy kła dy i bra li udział w se mi na riach. Być mo że z per spek -
ty wy cza su licz ba słu cha czy na po szcze gól nych za ję ciach dzi -
siaj nie za dzi wia, ale zwa żyw szy na taj ny ich cha rak ter to
jed nak są one god ne uzna nia. Na za ję cia z hi sto rii fi lo zo fii
uczęsz cza ło 251 słu cha czy, na wstęp do fi lo zo fii – 171, na hi -
sto rię sztu ki – 148, na geo gra fię – 157, na pre hi sto rię – 65,
a na li te ra tu rę pol ską – 1522. Przy pusz cza się, że fakt roz wią -
za nia To wa rzy stwa Wy kła dów Na uko wych ma sil ny zwią zek
z roz po czę ciem prac nad pro jek tem zmie rza ją cym do utwo -
rze nia pol skie go uni wer sy te tu w Po zna niu. For mal nie ca ły

pro ces roz po czął się 11 li sto pa da 1918 ro ku, kie dy to na stą -
pi ło pierw sze po sie dze nie Ko mi sji Or ga ni za cyj nej Uni wer sy -
te tu Pol skie go w Po zna niu. Z te go spo tka nia za cho wał się
pro to kół spo rzą dzo ny przez Jó ze fa Ko strzew skie go. Dzię ki
te mu mo że my się do wie dzieć, że ini cja to rem po sie dze nia był
pre zes TPNP dr He lio dor Świę cic ki. Oprócz pre ze sa w spo -
tka niu wzię li udział: dr Mi chał So be ski, ks. Sta ni sław Ko zie -
row ski, pro boszcz ze Skó rze wa i dr Jó zef Ko strzew ski, któ ry
zo stał wy bra ny se kre ta rzem Ko mi sji. Świę cic ki stwier dził
w swym za ga je niu, że To wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk jest je -
dy ną kom pe tent ną or ga ni za cją, któ ra mo że pod jąć się dzie ła
or ga ni za cji pol skie go uni wer sy te tu. Święcicki podzielił się
z uczestnikami swoimi przemyśleniami dotyczącymi spraw
organizacyjnych. Najpilniej należało zorganizować wydział

TrudNe NarodziNy
uNiwerSyTeTu

rozejm podpisany 11 listopada 1918 roku w compiègne pod paryżem niósł nadzieję nie tylko żołnierzom

gnijącym w błotach okopów frontu zachodniego, ale i przede wszystkim tym narodom, które od dawna

marzyły o niepodległości. mieszkańcy wielkopolski, pomorza i Śląska pozostawali w dalszym ciągu

obywatelami państwa niemieckiego. Brak własnego państwa, długi okres wynaradawiania nie pozbawił

społeczeństwa polskiego chęci zachowania własnej tożsamości i aspiracji do tworzenia instytucji, które te

aspiracje umacniają. Jedną z nich było nieustanne dążenie do stworzenia w poznaniu polskiego uniwersytetu. 

y Brak polskiej uczelni poznańska
inteligencja rekompensowała istnieniem

takich instytucji jak Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu

po cząw szy od XVI wie ku po zna nia cy i Wiel ko po la nie ro -
bi li wszyst ko, aby ta ka pla ców ka na tym te re nie po wsta -
ła. Nie ste ty, mi mo że kil ka ra zy wy da wa ło się, że cel jest

bli sko, szko ły wyż szej z praw dzi we go zda rze nia w Po zna niu
bra ko wa ło. Brak pol skiej uczel ni poznańska in te li gen cja re -
kom pen so wa ła ist nie niem ta kich in sty tu cji, jak To wa rzy stwo
Przy ja ciół Na uk w Po zna niu, To wa rzy stwo Wy kła dów Na -
uko wych, To wa rzy stwo Czy tel ni Lu do wych czy To wa rzy stwo
Po mo cy Na uko wej. Mi mo nie miec kich re stryk cji ofer ta pro -
po zy cji w dzie dzi nie na uko wo -po pu la ry za tor skiej roz wi ja ła
się. Wśród wy kła dow ców by li nie tyl ko przed sta wi cie le śro -
do wi ska po znań skie go, ale i ci, któ rzy przy by li tu z Kra ko wa,
War sza wy czy Lwo wa. Co raz bar dziej doj rze wa ła myśl o pol -
skim uni wer sy te cie. Wśród li de rów te go po my słu, od sa me -
go po cząt ku znaj do wał się dr He lio dor Świę cic ki, wte dy
pre zes TPNP. 

Nie dzi wi fakt, że wśród twór ców po znań skie go uni wer sy -
te tu do mi no wał wzo rzec wzię ty z ustro ju uni wer sy te tów nie -
miec kich. W cią gu kil ku dzie się ciu lat przed 1918 ro kiem
spo ra gru pa Po la ków miesz ka ją cych na zie miach za bo ru pru -
skie go sko rzy sta ła z moż li wo ści stu dio wa nia wła śnie na uni -
wer sy te tach nie miec kich. Na le że li do nich tak że twór cy
pol skie go uni wer sy te tu w Po zna niu z Heliodorem Świę cic -
kim na cze le. Pod sta wą mo de lu uni wer sy te tu nie miec kie go
by ły za ło że nia sfor mu ło wa ne m.in. przez pru skie go mi ni stra
oświa ty Wil hel ma von Hum bold ta, któ ry w 1809 ro ku za ło -
żył mo de lo wy Uni wer sy tet w Ber li nie1. Pod sta wo wą ideą
funk cjo no wa nia uni wer sy te tu mia ło być kształ ce nie po przez
na ukę, gdzie pro fe sor uni wer sy tec ki łą czył na ucza nie z ba da -
nia mi na uko wy mi, a ab sol wen ci mie li po sia dać umie jęt ność
lo gicz ne go my śle nia, a nie wy ko ny wa nia kon kret ne go za wo -
du. Ro la pań stwa mia ła ogra ni czać się do ma te rial ne go
wspar cia uczel ni i pro fe so rów. Mo del ten za kła dał tak że prze -
wi dy wal ną ścież kę awan su za wo do we go pra cow ni ka uczel ni,
opar tą na osią gnię ciach na uko wych pra cow ni ka oraz je go lo -
jal no ści wo bec pań stwa. 

O tym, jak sil ne by ło prze ko na nie o po trze bie ist nie nia
w Po zna niu uni wer sy te tu, świad czy ły ini cja ty wy, któ re dzi -
siaj mo że my od czy ty wać ja ko, być mo że nie śmia łe, ale kon -
kret ne ini cja ty wy qu asi-u ni wer sy tec kie. Przy kła dem ta kich
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się nie zwy kłą ofiar no ścią. Jest to god ne pod kre śle nia tym bar -
dziej, że po ło że nie lud no ści pro win cji po czte rech la tach woj -
ny wca le nie na le ża ło do naj lep szych. Gdy dzi siaj tak ła two
mó wi my o bu dyn kach ta kich jak Za mek, gmach Aka de mii
Kró lew skiej, czy Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej ja ko sie dzi bie uni -
wer sy te tu, to na le ży pa mię tać, że w li sto pa dzie i grud niu 1918
ro ku zaj mo wa ne one by ły przez nie miec kich go spo da rzy. Sy -
tu acja ta przy po mi na ła tro chę „dzie le nie skó ry na niedź wie -
dziu”. Pro blem ten jed nak, ma ły mi kro ka mi, pró bo wa no,
mi mo prze ci wieństw, roz wią zy wać tak, aby no we jed nost ki
or ga ni za cyj ne uni wer sy te tu mia ły przy sło wio wy dach
nad gło wą. Na le ży w tym miej scu pod kre ślić za słu gi dr. Ka -
zi mie rza Hą ci – praw ni ka, eko no mi sty, ban kow ca, któ re mu
Ko mi sja po wie rzy ła ko or dy no wa nie prac zmie rza ją cych
do ze bra nia fun du szów uni wer sy tec kich.

Za an ga żo wa nie człon ków Ko mi sji i po par cie spo łecz ne mi -
mo wszyst ko nie wy star cza ło. Trze ba by ło moc ne go

Pokój fizykoterapeutyczny w uniwersyteckiej klinice dermatologicznej

Objazdy zabytkoznawcze z prof. Szczęsnym Dettloffem

filozoficzny. Do dał też, że ist nie ją cy po ten cjał na uko wy da je
gwa ran cję mak sy mal ne go skró ce nia te go pro ce su. Na stęp nie
Świę cic ki przed sta wił per spek ty wy utwo rze nia wy dzia łu le -
kar skie go. Po in for mo wał ze bra nych, że pod jął w tej spra wie
roz mo wy z dr. Sta ni sła wem Ła za re wi czem i dr. Win cen tym
Je zier skim, człon ka mi Wy dzia łu Le kar skie go TPNP. Uczest -
ni cy te go spo tka nia zgo dzi li się co do ko niecz no ści roz po czę -
cia or ga ni za cji dwóch dal szych wy dzia łów: praw ne go
i teo lo gicz ne go. 

Nie zwy kle waż ną kwe stią oma wia ną w trak cie te go po sie -
dze nia by ło usta le nie fun da men tal ne, że no wy uni wer sy tet
ma od sa me go po cząt ku cha rak te ry zo wać się wy so kim po -
zio mem na uko wym. Z tym wią zał się fakt po zy ska nia do pra -
cy w uni wer sy te cie ka dry o bar dzo wy so kich kwa li fi ka cjach.
Te mu sa me mu ce lo wi mia ły być pod po rząd ko wa ne sta ra nia
o za pew nie nie od po wied niej ba zy lo ka lo wej. O pew no ści, że
po mysł na or ga ni za cję pol skie go uni wer sy te tu uda się, świad -
czy usta le nie tak szcze gól nej spra wy, ja ką by ło wy na gro dze -
nie dla pro fe so rów. Pro fe sor nad zwy czaj ny miał
otrzy my wać 8-12 tys. ma rek, a pro fe sor zwy czaj ny 10-15 tys.
ma rek. Człon ko wie Ko mi sji pod ję li uchwa łę o sta ra niu się,
aby uni wer sy tet za czął pra cę już w kwiet niu 1919 ro ku. By
jed nak te go do ko nać, na le ża ło przede wszyst kim ze brać ka -
drę, gwa ran tu ją cą wy so ki po ziom uczel ni. Wia do mym by ło,
że nie moż na się od wo łać do miej sco we go po ten cja łu, bo -
wiem był on zbyt ma ły. Trze ba by ło szu kać da lej. Tu taj trze -
ba pod kre ślić nie zwy kłą wręcz ak tyw ność Świę cic kie go, któ ry
nie stru dze nie po szu ki wał w kra ju i za gra ni cą lu dzi na uki,
któ rzy ze chcie li by, mó wiąc wprost, uwie rzyć mu, że moż li -
wość pra cy na jesz cze nie ist nie ją cym uni wer sy te cie bę dzie
speł nie niem ich am bi cji za wo do wych. Mi sję Świę cic kie go
utrud niał fakt, ze po zo sta łe pol skie uczel nie by ły tak że
w ogrom nej po trze bie ka dro wej, a re no ma a przede wszyst -
kim fakt ist nie nia ta kich uczel ni jak Uni wer sy tet Ja giel loń ski,
War szaw ski czy Lwow ski po wo do wał, że Po znań prak tycz nie
stał w tej kon ku ren cji na stra co nej po zy cji. Czas po ka zał, że
wy si łek Świę cic kie go i in nych człon ków Ko mi sji opła cał się.
Co praw da nie mal że przez ca łe dwu dzie sto le cie mię dzy wo -
jen ne na zy wa no Uni wer sy tet Po znań ski „smar ka tym uni wer -
sy te tem”, ale wy dźwięk te go okre śle nia niósł ze so bą uzna nie,
a nie zło śli wość. 

My ślę, że w tym cza sie ma ło by ło ta kich opty mi stów, któ -
rzy tak głę bo ko wie rzy li w to, że w kwiet niu 1919 ro ku wol -
na Pol ska na tych zie miach sta nie się rze czy wi sto ścią. Już to
pierw sze spo tka nie, a by ło ich do mo men tu po wsta nia Uni -
wer sy te tu aż trzy dzie ści pięć, wska zu je, z ja ki mi pro ble ma mi
mu sie li spo ty kać się or ga ni za to rzy tej no wej uczel ni, a tak że
jak ogrom nym za an ga żo wa niem się wy ka zy wa li. Prak tycz nie
rzecz bio rąc, wszy scy uczy li się te go no we go uni wer sy te tu.
Przy kła dem ta kie go pro ble mu by ło po szu ki wa nie bu dyn ków.
Rzecz w tym, że nie cho dzi ło o ja kiś je den bu dy nek, lecz
o więk szą ich licz bę, a przede wszyst kim ta kich, któ re mo gły
spro stać przy pi sa nym im funk cjom. Ko lej nym pro ble mem
był spo sób fi nan so wa nia uczel ni. Pierw sze wy dat ki, któ re po -
no si ła Ko mi sja, po kry wa no ze środ ków TPNP, lecz na dłuż -
szą me tę by ło to nie moż li we. W tej spra wie trze ba by ło
de cy zji po li tycz nych, co wo bec po zo sta wa nia w dal szym cią -
gu pod rzą da mi pań stwa nie miec kie go by ło prak tycz nie nie -
moż li we. Spra wa ta sta ła się przed mio tem dys ku sji w cza sie
trze cie go spo tka nia Ko mi sji od by te go 27 li sto pa da 1918 ro -
ku. War to pod kre ślić, że nie mal od sa me go po cząt ku idea po -
wsta nia uni wer sy te tu w Po zna niu spo tka ła się z du żą
ak cep ta cją spo łe czeń stwa, któ re przez ca ły czas wy ka zy wa ło
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w y sie dle ni z Wiel ko pol ski pro fe so ro wie Uni wer sy te -
tu Po znań skie go wzię li czyn ny udział w za ło że niu
taj ne go Uni wer sy te tu Ziem Za chod nich (da lej:

TUZZ). Zna czą ce sku pie nie pro fe so rów i stu den tów Uni wer -
sy te tu Po znań skie go w War sza wie, ode rwa nie ich od nor mal -
nej pra cy oraz kry tycz ne po ło że nie ma te rial ne, na su nę ły myśl
po now ne go pod ję cia pra cy, prze mo cą prze rwa nej. Zde cy do -
wa no się na pra cę kon spi ra cyj ną w struk tu rach Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go. 

Z po cząt kiem paź dzier ni ka 1940 ro ku w miesz ka niu ks. dr.
Mak sy mi lia na Ro de, dy rek to ra De par ta men tu Oświa ty i Kul -
tu ry De le ga tu ry Ziem Za chod nich, od by ło się spo tka nie,
w któ rym wzię li udział: prof. Lu dwik Ja xa -By kow ski, doc. dr
Wła dy sław Ko wa len ko, prof. dr Ro man Pol lak i doc. dr Wi -
told Sa wic ki. Po wsta ją cą uczel nię na zwa no „Uni wer sy te tem
Ziem Za chod nich”, uży wa no też na zwy „Taj ny Uni wer sy tet
Ziem Za chod nich”. Pierw szym jej rek to rem zo stał prof. Lu -
dwik Ja xa -By kow ski. 

Roz po czę to od zor ga ni zo wa nia trzech kom ple tów hu ma -
ni stycz nych i czte rech praw ni czych, w któ rych uczest ni czy -
ło 49 słu cha czy i 15 wy kła dow ców. W ro ku
aka de mic kim 1943/1944 by ło już 2237 stu den tów i 251 wy -
kła dow ców. Ze wzglę dów kon spi ra cyj nych za przy się ga no
wszyst kich uczest ni ków w uro czy stej for mie i przy bie ra no za -
zwy czaj pseu do ni my. In au gu ra cję pierw sze go ro ku aka de mic -
kie go sta no wi ło ci che na bo żeń stwo w dniu 24 li sto pa da 1940
ro ku w ko ście le św. An drze ja Bo bo li przy uli cy Ra ko wiec kiej
w War sza wie, ce le bro wa ne przez ks. Ro de.

Or ga ni za cja za jęć po le ga ła na ści słej i – jak się oka za ło
w prak ty ce – sku tecz nej kon spi ra cji. Bar dzo szcze gó ło wo re -
la cjo nu je to doc. dr Ju lian Wa law ski, wy kła da ją cy wów czas
fi zjo lo gię na Wy dzia le Le kar skim. „W wy zna czo nym dniu
w go dzi nach ran nych przy by łem pod wska za ny mi ad res.
Spo tkał mnie prof. Wrzo sek, z któ rym od by li śmy ma łą po ga -
węd kę na te mat pro wa dze nia wy kła dów. […] Gru py stu denc -
kie bę dą ma łe, od kil ku do 10 osób. Każ da gru pa bę dzie mia ła
swe go sta ro stę, któ ry w ra zie po trze by bę dzie ko mu ni ko wać
się z wy kła dow cą. Za rów no na zwi ska stu den tów, jak i mo je,
nie bę dą zna ne. Pro gra mo wa nie tre ści wy kła dów na le ży
do mnie w myśl tra dy cyj nych wy ma gań Wy dzia łu Le kar skie -
go […]. Za wia do mie nie o wy kła dach od by wa ło się w na stę -
pu ją cy spo sób: zwy kle po po łu dniu dzwo nek do drzwi
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po par cia po li tycz ne go. Pierw szym nie zwy kle waż nym je -
go ele men tem by ła uchwa ła Pol skie go Sej mu Dziel ni co we go
z dnia 5 grud nia 1918 ro ku „O Wszech ni cę Po znań ską”,
w któ rej jed no znacz nie po par to dą że nia Ko mi sji do utwo rze -
nia pol skie go uni wer sy te tu w Po zna niu. Trze ba jed nak stwier -
dzić, że o ile de le ga ci przy ję li uchwa łę z aplau zem, to
nie któ rzy człon ko wie Ko mi sa ria tu Na czel nej Ra dy Lu do wej
po de szli do jej re ali za cji z re zer wą. Po wo dem ta kie go sta nu
rze czy był po gląd, że pol ski uni wer sy tet na zie miach by łe go
za bo ru pru skie go wi nien po wstać w Gdań sku, a nie w Po zna -
niu. Zno wu jed nak da ło znać o so bie ogrom ne za an ga żo wa -
nie człon ków Ko mi sji, któ rzy w po ło wie grud nia 1918 ro ku
osta tecz nie prze ko na li człon ków Ko mi sa ria tu, że to Po znań
bę dzie naj lep szym miej scem dla uni wer sy te tu. Był to mo ment
zwrot ny w pro ce sie two rze nia uni wer sy te tu, bo wiem sa mo -
zwań cze gro no lu dzi zmie rza ją cych do stwo rze nia uczel ni sta -
ło się or ga nem nie zwy kle waż nej in sty tu cji ja ką nie wąt pli wie
był Ko mi sa riat NRL, spra wu ją cy funk cje rzą du pol skie go
na te re nie za bo ru pru skie go. Po li tycz nym opie ku nem ini cja -
ty wy uni wer sy tec kiej zo stał ko mi sarz NRL Adam Po szwiń -
ski, któ re mu przy pi su je się na zwę Wszech ni ca Pia stow ska. 

Sy tu acja zmie ni ła się po 27 grud nia 1918 ro ku. Już 1 stycz -
nia 1919 ro ku w „Ku rie rze Po znań skim” uka za ła się ode zwa,
pod pi sa na przez Świę cic kie go, w któ rej in for mu je on spo łe -
czeń stwo o pra cach zmie rza ją cych do utwo rze nia w Po zna -
niu pol skie go uni wer sy te tu. Zna lazł się tam tak że apel
o zgła sza nie się wszyst kich za in te re so wa nych pra cą na no wej
uczel ni i przy rze cze nie o za mia rze uru cho mie nia jej 1 kwiet -
nia 1919 ro ku. Nie zwy kle waż ną de kla ra cją dla przy szło ści
po znań skie go uni wer sy te tu by ło zo bo wią za nie pod ję te przez
Ja na Łu ka sze wi cza, mi ni stra Wy znań Re li gij nych i Oświe ce -
nia Pu blicz ne go w rzą dzie Igna ce go J. Pa de rew skie go, któ ry
zo bo wią zał się do fi nan so wa nia przez rząd pol ski uni wer sy -
te tu w Po zna niu, je że li Ko mi sa riat Na czel nej Ra dy Lu do wej
zwró ci się ofi cjal nie w tej spra wie. Sta ło się to fak tem 31 stycz -
nia 1919 ro ku. W do ku men cie tym uję to nie zwy kle waż ną in -
for ma cję. Iż […] 30 stycz nia po wo ła li śmy do ży cia wy dział
fi lo zo ficz ny ja ko za czą tek pol skie go uni wer sy te tu w Po zna -
niu […] 4. 

Ma jąc świa do mość skom pli ko wa ne go pro ce su po wsta wa -
nia pol skie go uni wer sy te tu w Po zna niu, pod ją łem się opi sa -
nia tyl ko nie któ rych te go pro ce su aspek tów. Dzi siaj, gdy
po stu la tach ist nie nia uczel ni bar dzo czę sto sku pia my się
na po wsta wa niu ko lej nych wy dzia łów, ich do ko na -
niach i prze kształ ce niach, za po mi na my bądź
nie do strze ga my, że w tym sa mym cza sie
i miej scu mu sia ło dojść do spo tka nia 
Świę cic kie go, Ko strzew skie go, So be skie -
go i Ko zie row skie go, by w nie zwy kłych
oko licz no ściach po li tycz nych zi ścić ma -
rze nia wie lu po ko leń Wiel ko po lan o pol -
skim uni wer sy te cie w Po zna niu.

1 M. Mu sie lak, He lio dor Świę cic ki (1854-1923), Po znań 2013, s. 154.
2 Uni wer sy tet Po znań ski w pierw szych la tach swe go ist nie nia (1919, 1919-20,

1920-21, 1921-22, 1922-23) za rek to ra tu Hel jo do ra Świę cic kie go, 
red. A. Wrzo sek, Po znań 1924, s. 46.

3 „Ku rier Po znań ski”, nr 1 z dnia 1 stycz nia 1919 ro ku, s. 3.
4 Cy tu ję za tek stem pi sma w Uni wer sy tet Po znań ski…, s, 57.

w cie Niu      
okres II wojny światowej i po jej zakończeniu

był szczególnym czasem dla polskości. trwały

bowiem zmagania nie tylko o biologiczne

przetrwanie narodu zagrożonego w swej

egzystencji, lecz także – równie

ważna – walka o przetrwanie polskiej kultury.

skrajnie trudne wyzwania wyrosły

przed polską nauką. 

Prof. Zbi gniew Pi lar czyk
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mo je go miesz ka nia. Go spo sia otwie ra ła, a przy by ła oso ba za -
py ty wa ła, czy je stem w do mu i czy moż na mnie pro sić. Gdy
wy sze dłem do niej, za py ty wa ła: „czy jest pan do cent”? Na po -
zy tyw ną od po wiedź wrę cza ła mi za pie czę to wa ny list i bez sło -
wa opusz cza ła miesz ka nie. Żad nych py tań, roz mów, do cie kań
i żad nej na list od po wie dzi. W ko per cie by ła kar ta, na któ rej
od ręcz nie by ło na pi sa ne np. „ul. Chłod na Nr 28 m. 6, godz. 8,
wto rek”.

Rok aka de mic ki 1943/1944 był dla TUZZ naj trud niej szy,
wzro sła licz ba ofiar oku pa cyj ne go ter ro ru, gi nę li pro fe so ro -
wie i stu den ci. Wie lu ak tyw nie wal czy ło w struk tu rach woj -
sko wych Pań stwa Pod ziem ne go. Prócz te go zda rza ły się
śmier ci przy pad ko we np. w cza sie ła pa nek ulicz nych. Wspo -
mnia ny do cent Wa law ski przy to czył je den z licz nych, dra ma -
tycz nych epi zo dów. „Pa mię tam do kład nie je den wy kład
(ad re su już dzi siaj nie pa mię tam) w du żym miesz ka niu
na II pię trze u ro dzi ców stu dent ki czy stu den ta da nej gru py.
Słu cha czy by ło 6. Po mniej wię cej go dzi nie wy kła du wła ści -
ciel ka miesz ka nia za wia do mi ła nas, że nasz od ci nek re jo nu
jest oto czo ny przez SS-ma nów i na jed nej z ulic od bę dzie się
ulicz na eg ze ku cja za kład ni ków. Za le gło mil cze nie. Po grą ży -
li śmy się we wła snych my ślach. W pa rę chwil po tem usły sze -
li śmy mor der czą sal wę. Słu cha cze na tych miast po wsta li,
nie któ rzy prze że gna li się i sta li śmy przez pe wien czas w mil -
cze niu na bacz ność”.

W ta kiej at mos fe rze nie usta ją ce go ter ro ru i nie bez pie czeń -
stwa TUZZ pra co wał wy trwa le. Re gu lar nie od by wa ły się po -
sie dze nia Se na tu. Na der istot ną stro ną przed się wzię cia by ły
środ ki fi nan so we. Fun du sze na dzia łal ność TUZZ w du żej
czę ści po cho dzi ły z do ta cji De le ga tu ry Rzą du Rze czy po spo -
li tej. Tra fia ły do Se na tu uczel ni, któ ry zaj mo wał się ich dys -
try bu cją. Po zo sta łe pie nią dze to dat ki od osób pry wat nych.
Część pra cow ni ków TUZZ nie po bie ra ła za swo ją od po wie -
dzial ną pra cę żad ne go wy na gro dze nia. W cza sie woj ny oraz
eks ter mi na cyj nych dzia łań oku pa cyj nych nie miec ko -so wiec -
kich ży cie stra ci ło łącz nie 109 pra cow ni ków UP.

Wzno wie nie za jęć dy dak tycz nych po woj nie na stą pi ło już

w kwiet niu 1945 r. Tym cza sem two rzo ny
w kra ju to ta li tar ny sys tem ko mu ni stycz ny
miał de struk cyj ny wpływ tak że na dzia łal -
ność uni wer sy te tu. Roz po czę ły się za tem re -
pre sje, któ re do tknę ły tak że śro do wi sko
aka de mic kie UP. Uwa ża no, że by ło ono „sie -
dli skiem re ak cji”. 

Przy kła do wo, pierw szy po wo jen ny rek tor,
prof. Ste fan Dą brow ski po peł nił „prze stęp stwo
an ty pań stwo we”, gdyż był zwo len ni kiem ru -
chu na ro do we go. Z dniem 1 ma ja 1946 r. zo -
stał zmu szo ny do ustą pie nia. Re pre sje
do tknę ły też prof. Lu dwi ka Ja xę -By kow skie go,
jak pa mię ta my – rek to ra Taj ne go Uni wer sy te -
tu Ziem Za chod nich. Za rzu co no mu przy na -
leż ność do zwal cza ne go przez ko mu ni stów
Stron nic twa Na ro do we go. Aresz to wa ny 8 paź -
dzier ni ka 1947 r., ska za ny zo stał na sześć lat
wię zie nia, gdzie na ba wił się cięż kiej cho ro by
i wkrót ce po zwol nie niu zmarł. 

W mark si stow skim, mrocz nym, od re al nio -
nym świe cie zda rza ły się też nie kie dy sy tu acje tra gi ko micz ne.
Ks. prof. Szczę sny Det tloff zo stał za wie szo ny w czyn no ściach,
a na stęp nie prze nie sio ny na eme ry tu rę z po wo du jed ne go zda -
nia wy po wie dzia ne go po śmier ci Jó ze fa Sta li na (5 mar ca 1953
r.). Śmierć wo dza sko men to wał krót ko: „Sło necz ko zga sło. Ma -
te ria lizm nie chro ni od śmier ci”, co by ło alu zją do jed ne go
z pro pa gan do wych ha seł, pro mu ją cych Sta li na ja ko „Słoń ce
Na ro dów”.

Sta ra no się zde pre cjo no wać tra dy cje uni wer sy tec kie ja ko
sym bo le „za co fa nia”. Na rzu ca no no we, mark si stow skie wzor -
ce kul tu ro we ja ko „je dy nie słusz ne” i „no wo cze sne”. Pod ję to
pró bę nada nia uni wer sy te to wi od po wied nio „słusz ne go” pa -
tro na. Wśród kan dy da tów pa da ły m. in. na zwi ska Mar ci -
na Ka sprza ka, Ju lia na Mar chlew skie go, a na wet Jó ze fa Sta li na.
Sy tu ację ura to wał prof. Ja nusz Pa jew ski, wów czas dzie kan
Wy dzia łu Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz ne go, któ ry za pro po no wał
kan dy da tu rę nie do od rzu ce nia, mia no wi cie Ada ma Mic kie -
wi cza, uzna wa ne go tak że przez no we wła dze pań stwo we
za wiesz cza. Osta tecz nie ta kan dy da tu ra zwy cię ży ła i od 24
grud nia 1955 r. uczel nia no si imię Ada ma Mic kie wi cza.

Sta ra no się do ko nać dez in te gra cji uni wer sy te tu po przez
zmia ny je go struk tu ry or ga ni za cyj nej na wzór so wiec ki i zmia -
ny per so nal ne, co by ło uwa run ko wa ne po li tycz nie. Naj czę ściej
sto so wa ną me to dą po zby cia się „sta rej” ka dry na uko wej by ło
prze no sze nie pro fe so rów na przed wcze sne eme ry tu ry. Z UP
wy dzie lo no no we uczel nie wyż sze. 1 stycz nia 1950 r. z Wy -
dzia łu Le kar skie go wraz ze Stu dium Sto ma to lo gicz nym i Wy -
dzia łu Far ma ceu tycz ne go po wsta ła Aka de mia Me dycz na,
a Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go otrzy ma ło sta tus Wyż szej
Szko ły Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Wkrót ce na stą pi ły dal sze
zmia ny, 1 stycz nia 1952 r. wy od ręb nio no Wy dział Rol ni czy
oraz Wy dział Le śny, two rząc Wyż szą Szko łę Rol ni czą. 

Stop nio wy po wrót do nor mal nej, uwa run ko wa nej uni wer -
sy tec ką tra dy cją pra cy na uko wo -dy dak tycz nej na stą pił
po 1956 ro ku, cho ciaż w re aliach pań stwa ko mu ni stycz ne go
za wsze by ło to bar dzo trud ne.

Prof. Grze gorz Łu kom ski
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eu ge niusz Pia sec ki (1872-1947)
Eu ge niu szo wi Pia sec kie mu, któ re go imię no si po znań ska

Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go, wszy scy za wdzię cza my
sło wo „har cerz”, któ re za stą pi ło an giel skie go skau ta. Uro dził
się w 1872 ro ku we Lwo wie, w ro dzi nie le ka rza – fa na ty ka hi -
gie ny i przy ro do lecz nic twa, któ ry co ra no bu dził o pią tej sy -
na na po ran ną gim na sty kę. Sport za czy nał być wte dy mod ny:
w Ga li cji po wsta wa ły róż ne to wa rzy stwa gim na stycz ne, wio -
ślar skie, łyż wiar skie. By ło oczy wi ste, że je dy ny syn pój dzie
dro gą oj ca (choć nie do koń ca, bo, ku obu rze niu oj ca, we ge ta -
ria ni na w wie ku 20 lat Eu ge niusz za czął jeść mię so), za tem
oprócz stu diów na wy dzia le le kar skim, Eu ge niusz stu dio wał
w Wied niu gim na sty kę lecz ni czą, a prak tycz ne umie jęt no ści
zdo by wał w za kła dach gim na stycz nych swo je go oj ca, sam
zresz tą póź niej za ło żył wła sny. Po zda niu eg za mi nu na uczy -
ciel skie go pra co wał w gim na zjum i tam wy kuł swój mo del
szkol ne go wy cho wa nia fi zycz ne go: uwa żał na przy kład, że te
za ję cia po win ny być tak pro wa dzo ne, aby i „nie do łę gi” mo gły
ćwi czyć, zaś na uczy ciel wf po wi nien uczyć tak że in ne go przed -
mio tu, by móc po znać swo ich uczniów (a zwłasz cza nie do łę -
gi!) od stro ny nie tyl ko spraw no ści. Na uczy ciel to nie
tre ner – twier dził – za ję cia po win ny spra wiać ra dość, oży wia -
ne gra mi i za ba wa mi ru cho wy mi. Skau ting, od czy ty (na jed -
nym z nich w Po zna niu ze tknął się ze Świę cic kim), dzia łal ność
w za ło żo nym To wa rzy stwie Za baw Lu du i Mło dzie ży – był
wów czas owym „ak tyw nym spo łecz ni kiem”. W kwiet niu 1919
ro ku przyj mu je Ka te drę Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Hi gie ny
Szkol nej na Uni wer sy te cie Po znań skim. Szyb ko znaj du je
współ pra cow ni ków, dzię ki któ rym po wsta ją cie ka we stu dia
z ele men ta mi me dy cy ny, hi gie ny szkol nej, psy cho lo gii czy na -
uk przy rod ni czych – je dy ne w Pol sce i trze cie ta kie w Eu ro -

By li więc róż ni i oby ci w świe cie, zna ją cy ję zy ki ob ce
i ma ją cy mię dzy na ro do we kon tak ty. By li mło dzi, to jest
sto sun ko wo mło dzi czy li w naj bar dziej twór czym za -

zwy czaj wie ku, kie dy ma się już do ro bek i pew ną re no mę,
a jesz cze nie po pa dło się w ru ty nę i jesz cze chce się zmie niać
świat. Nie ma ło z nich by ło w pew nych kon flik tach z prze ło -
żo ny mi, w tym sen sie, że ich pra gnie nie ro bie nia cze goś no -
we go na po ty ka ło na opór tra dy cji. To dla te go po znań ski
uni wer sy tet był in ny: wie le ka tedr, wie le kie run ków ba dań
by ło uni ka to wych, je dy nych w ska li kra ju, a na wet pierw szych
w Eu ro pie. Już i to wy róż nia ło mło dą uczel nię, że sta wia no
tu na ję zyk an giel ski, gdy tra dy cyj nie za ję zyk na uki uwa ża -
no fran cu ski i nie miec ki. An giel ski był ję zy kiem prze my słu
i han dlu. Wie le moż na wy mie nić ta kich no wo cze snych no -
wi nek: pierw szy in sty tut so cjo lo gii, je dy ne w Pol sce ka te dry
ra dio lo gii, or to pe dii (tak, tak!), fi zy ki me dycz nej, na uko we
ra my dla fi lo lo gii pol skiej czy hi sto rii sztu ki, któ re do tąd by -
ły upra wia ne w wol nym sty lu, geo gra fia „ro me row ska” czy li
z aspek tem spo łecz nym; po dob nie jak fi to so cjo lo gia w bio -
lo gii; eko no mia w pra wie czy mo że pra wo w eko no mii; no -
wo cze sne stu dia rol ni cze – a za pew ne zna la zło by się i wię cej
przy kła dów. Jak to traf nie na pi sał Zdzi sław Grot: „by li oni sil -
nie tkwią cy w re al nym ży ciu na ro do wym, ak tyw ni spo łecz -
ni cy, nie ob cią że ni tra dy cją”.

Waż ne jest też chy ba, że wszy scy za czy na li od ze ra i nie by -
ło cza su na in try gi, usta la nie hie rar chii waż no ści. Łą czy ła ich
też wspa nia ła po stać He lio do ra Świę cic kie go, oso by życz li -
wej, wiel ko dusz nej, bez resz ty od da nej uni wer sy te to wi my -
śla mi, ma jąt kiem, za bie ga mi. Przez wie le lat rocz ni ca je go
śmier ci, uro czy ście ob cho dzo na, by ła dniem wol nym na uni -
wer sy te cie. To He lio do ro wi Świę cic kie mu za wdzię cza my po -
ziom na uko wy spro wa dza nych na uczel nie pro fe so rów – był
na tym punk cie bar dzo wy czu lo ny już w PTPN, tym „za rod -
ku” uni wer sy te tu.

zatem kim byli pierwsi profesorowie 
naszego uniwersytetu? Nie sposób przybliżyć
sylwetek wszystkich, a nawet większości z nich.
Przyjrzyjmy się więc tylko bliżej losom
i dokonaniom tych, którzy organizowali
wydziały, z jakich w latach 50. stworzono 
nowe uczelnie.

od wy dzia łu do uczel Ni
siła młodego uniwersytetu tkwiła w kadrach. kim byli profesorowie, którzy sto lat temu pojawili się

w poznaniu, by tworzyć uczelnię – bez przesady – wyjątkową? Byli zewsząd. najwięcej z lwowskiego uJk

i krakowskiego uJ, ale tak naprawdę byli z wielu uczelni, gdyż zarówno trudności w studiowaniu

pod zaborami, jak i ówczesny obyczaj zdobywania wiedzy sprawiały, że wykształcenie zdobywało się

na kilku uczelniach europejskich. a najzdolniejsi, ci „nasi”, oczywiście na uczelniach najlepszych. 
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pie – po Gan da wie i Ko pen ha dze. Zdo by wa też pa wi lon w Par ku
Wil so na. Nie je den wy dział mu za zdro ścił – bo urzą dził tam au -
dy to rium na 100 osób, dwie sa le gim na stycz ne z szat nia mi i na -
try ska mi, pra cow nie i zgro ma dził spo ro sprzę tu. Wszyst ko
na błysk. Był zna ny z te go, że sa la gim na stycz na by ła dla nie go
świę tym miej scem, do któ re go nie moż na wejść w bu tach, a ziarn -
ko pia sku w ło dzi wio ślar skiej uwa żał za prze stęp stwo. „Nie rzad -
ko cie szą cy się mię dzy na ro do wą sła wą pro fe sor ubie rał strój
ćwi czeb ny i brał udział w za ję ciach” – czy ta my we wspo mnie -
niach. Tak, bo już miał tę sła wę. W 1927 ro ku Li ga Na ro dów za -
pro si ła go do po łą czo nej z ba da nia mi po dró ży stu dyj nej do 14
państw, któ rej efek tem był ra port o hi gie nie szkol nej. 

Co cie ka we, w 1926 ro ku, de mon stra cyj nie wy stą pił z har cer -
stwa pro te stu jąc prze ciw ko mi li ta ry za cji (sa na cja!) har cer skich za -
jęć. Uwa żał, że szwedz ki sys tem gim na sty ki opar ty jest
na zna jo mo ści ana to mii i wad po sta wy, an giel ski – na tu ral ny, nie -
miec ki si ło wo -akro ba tycz ny, zaś pol ski po wi nien się wy róż niać
wie lo stron no ścią i włą cze niem za ba wy. Ce nił wie lo bój, pły wa nie,
wio ślar stwo, tu ry sty kę i tań ce lu do we. Na pi sał zresz tą o za ba wie
pu bli ka cje, któ re przy nio sły mu za gra nicz ny roz głos. Je go prze -
my śle nia za war te w po nad 130 pra cach do dziś za cho wa ły świe -
żość, choć peł ne są ide ali zmu. Na pi sał pierw szą w świe cie pra cę
o gim na sty ce nie mow ląt. Mia rą no wo cze sno ści niech bę dzie i to,
że Pia sec ki prze wi dział (ze smut kiem) su pre ma cję spor tu wy czy -
no we go nad spor tem, któ ry na zy wał wy cho waw czym. 

Po woj nie wró cił do Po zna nia, do zde mo lo wa nej sie dzi by swej
ka te dry, scho ro wa ny, prze żyw szy śmierć sy na za mor do wa ne go
w Pal mi rach. Lecz stu dia wzno wio no: jed nym z ich ab sol wen tów
był Ka rol Hof f man, ten od kul to wej po ran nej gim na sty ki w ra diu.

W 1950 ro ku ka te dra zo sta ła Wyż szą Szko łą Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go. Te go Pia sec ki już nie do żył. Zmarł w 1947 ro ku.

adam wrzo sek (1875-1965) 
Adam Wrzo sek, nie mal ró wie śnik Pia sec kie go, do żył w 1950

ro ku po wsta nia sa mo dziel nej Aka de mii Le kar skiej (póź niej Me -
dycz nej) z or ga ni zo wa ne go przez sie bie Wy dzia łu Le kar skie go
na Uni wer sy te cie Po znań skim. Nie ła twe to by ło przed się wzię cie.
Wy dział po wstał w 1920 ro ku, a już w 1921 Wrzo sek zło żył wnio -
sek o dy mi sję z funk cji dzie ka na – tak by ło trud no. Świę cic ki dy -
mi sji na szczę ście nie przy jął. Cho dzi ło oczy wi ście o lo ka le (bo
wy dzia ło wi le kar skie mu nie wy star czą po ko iki) i ka drę – by ło
spo ro do brych le ka rzy prak ty ków, ale bez do rob ku na uko we go. 

Jed nak za nim do te go do szło, był Wrzo sek… dok to rem Ju dy -
mem. Po ukoń cze niu stu diów le czył za dar mo w ro dzin nym Za gó -
rzu i był le ka rzem ko pal ni w So snow cu. Ta pra ca uzmy sło wi ła mu,
że… ma ło wie i że je go po wo ła niem jest pra ca na uko wa. Wy ru szył
więc do Pa ry ża i do Zu ry chu, od by wa jąc tam prak ty ki kli nicz ne

(w Zu ry chu tak że z psy cho lo gii) i tam za in te re so wał się pa to lo gią
eks pe ry men tal ną. W Kra ko wie na UJ pro wa dził na my szach no wa -
tor skie ba da nia no wo two rów, ale kon flikt z jed nym z pro fe so rów
spra wił, że mu siał to prze rwać. W cza sie I woj ny or ga ni zo wał szpi -
tal for tecz ny, a w wol nej Pol sce pra co wał w mi ni ste rial nym de par -
ta men cie na uki i szkół aka de mic kich. Wte dy ze tknął się
i za przy jaź nił ze Świę cic kim (był po tem ku ra to rem je go fun da cji).
Wrzo sko wi uda ło się stop nio wo „zdo być” dla Wy dzia łu Le kar skie -
go Col le gium Ma ius, szpi tal dia ko ni sek, Col le gium Mar cin kow skie -
go (póź niej szą kli ni kę or to pe dycz ną), Col le gium Che mi cum
i Ana to mi cum. W ro ku aka de mic kim 1922/23 wy dział two rzy ło 36
pra cow ni ków na uko wych i kil ka je dy nych w Pol sce, no wo cze snych
ka tedr. Cie ka wost ką jest, że w po sia da niu wy dzia łu by ła obo ra
na kil ka na ście krów, z któ rej do chód szedł na utrzy ma nie szpi tal -
ne go ogro du. Wrzo sek stwo rzył tak że Aka de mic kie Ko ło Mi syj ne
(to, w któ rym dzia ła ła Wan da Błeń ska), sam zresz tą wspie rał mi sję
ks. Szu nie wi cza w Chi nach. Mniej zna na by ła dzia łal ność Wrzo ska
w Dęb kach – tam zno wu był Ju dy mem: le czył za dar mo, bu do wał
szko łę, za ło żył ka szub skie mu zeum, or ga ni zo wał ko lo nie let nie dla
se tek dzie ci. Ścią gnął też wie lu le ka rzy z Po zna nia, któ rzy tam po -
sta wi li so bie do my let nie. To wszyst ko znisz czy li Niem cy w cza sie
woj ny (po woj nie, w cza sach sta li now skich cór ka pro fe so ra urzą -
dza ła w czę ścio wo od bu do wa nym do mu pod po zo rem zjaz dów ro -
dzin nych spo tka nia re li gij ne). W cza sie II woj ny Wrzo sek zo stał
oczy wi ście wy sie dlo ny: w War sza wie znów or ga ni zo wał Wy dział
Le kar ski (tym ra zem na taj nym Uni wer sy te cie Ziem Za chod nich).
Z cza sów oku pa cji po cho dzi ko pia je go dy plo mu le kar skie go. Znisz -
czo na, zna le zio na zo sta ła w śmiet ni ku. Ma do pi sek pro fe so ra:
„przy kład bar ba rzyń stwa nie miec kie go”. Je go de wi zą by ło: „Praw -
dą, pra cą i wy trwa ło ścią”, za tem nic dziw ne go, że w 1947 ro ku zna -
lazł się w gru pie pro fe so rów prze nie sio nych na przy mu so wą
eme ry tu rę, bo miał sła be zro zu mie nie dla in nych ha seł, gło szo nych
przez sta li nizm. W 1957 ro ku zo stał przy wró co ny na uczel nię, był
już jed nak du żo star szy.

Bro ni sław Ni klew ski (1879-1961) 
Bro ni sław Ni klew ski to or ga ni za tor i pierw szy dzie kan Wy dzia -

łu Rol ni czo -Le śne go – wy dzia łu, z któ re go po wsta ła naj pierw
Wyż sza Szko ła Rol ni cza zwa na uszczy pli wie WySRolem, prze -
kształ co na w Aka de mię Rol ni czą i w koń cu w Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy. Ist nie nie ta kie go wy dzia łu w rol ni czej Wiel ko pol sce,
z tra dy cja mi szko ły Ha li ny w Ża bi ko wie, by ło oczy wi ste. Ni klew -
ski miał też oczy wi ście pro ble my z ka drą i lo ka la mi, ale nie tyl -
ko. Zie mia nie wiel ko pol scy po stu lo wa li, by stu dia by ły
prak tycz ne i szyb kie, naj wy żej dwu let nie, a z ko lei Izba Rol ni cza
by ła zda nia, że Wy dział Rol ni czy po wi nien po wstać w Byd gosz -
czy na ba zie ma jąt ku pru skiej szko ły rol ni czej. Spór był
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na ty le ostry, że za gra żał ist nie niu wy dzia łu. Ni klew ski zgo -
dził się więc… na obie kon cep cje. Zie mia nom obie cał na pi sa nie
no we go pro gra mu stu diów, Izbie Rol ni czej od by wa nie prak tyk
w Byd gosz czy, a po ci chu mon to wał wy dział, zdo by wa jąc bu dyn -
ki i te re ny głów nie na So ła czu i ścią ga jąc wy kła dow ców. Ni klew -
ski ca łe ży cie był spo łecz ni kiem – nie tyl ko kie ro wał wy dzia łem,
kształ cił stu den tów, pro wa dził ba da nia, ale udzie lał się z za an ga -
żo wa niem w pro pa go wa nie wie dzy rol ni czej. Od po wia dał na wet
na licz ne li sty rol ni ków z proś bą o fa cho wą po ra dę. Spe cja li zo -
wał się w… obor ni ku, opi su jąc prze bie ga ją ce w nim pro ce sy (był
dy plo mo wa nym che mi kiem), czy od kry wa jąc w nim na przy kład
szcze py do bro czyn nych bak te rii. Te pra ce zy ska ły mu mię dzy na -
ro do wą sła wę. Woj nę spę dził na Wę grzech w ro dzi nie swo jej uko -
cha nej żo ny, a po woj nie za brał się do od bu do wy wy dzia łu. Nie
na dłu go, w 1947 ro ku wy sła ny w gru pie nie pra wo myśl nych pro -
fe so rów na przy mu so wą eme ry tu rę, zo stał wraz z ni mi przy wró -
co ny w 1957 ro ku. Miał już wte dy 79 lat i zmarł 4 la ta póź niej.

ks. Szczę sny det tloff (1878-1961)
Tak że ks. Szczę sny Det tloff, ró wie śnik Wrzo ska i Pia sec kie go,

miał swój „ju dy mow ski” po czą tek. Po uzy ska niu świę ceń ka płań -
skich przez 10 lat an ga żo wał się w związ ku ro bot ni ków ka to lic -
kich i w opie ce spo łecz nej. Po wsta ły wte dy tek sty o sta ty sty ce
ze psu cia mło dzie ży czy o do bro czyn no ści w Po zna niu. Stu dia
z hi sto rii sztu ki w Mo na chium pod jął do pie ro ma jąc 32 la ta.
Znaw ca śre dnio wie cza, czło wiek ele ganc ki, o sar ka stycz nym po -
czu ciu hu mo ru, or ga ni zo wał wy jaz dy stu den tów do Włoch, Au -
strii i Nie miec, bo uwa żał, że dzie ło sztu ki trze ba zo ba czyć
na wła sne oczy. Ufun do wał na gro dę dla mło dych hi sto ry ków
sztu ki (dziś jest jej pa tro nem) i zgro ma dził ob szer ną bi blio te kę
(dziś jed na z naj lep szych w Pol sce), in wen ta ry zo wał za byt ki wiel -
ko pol skich pa ra fii – i przez wie le lat był je dy nym pro fe sjo nal nym
hi sto ry kiem sztu ki w Po zna niu. W okre sie sta li ni zmu tak że wy -
rzu co ny z uczel ni. Za co? Wer sje są dwie: jed na, że na wieść
o śmier ci Sta li na za mó wił w klu bie pro fe sor skim dwa pącz ki (ide -
al nie pa su je do je go po czu cia hu mo ru), a dru ga, że po wie dział
z za du mą o ma te ria li zmie, któ ry nie chro ni od śmier ci. Tak czy
tak, jak gło si pro to kół po tę pia ją cy: „nie dał wy ra zu so li da ry zo -
wa nia się z po stę po wą ludz ko ścią w ob li czu śmier ci Jó ze fa Sta li -
na”. Dla cze go zna lazł się wśród tych, któ rzy da li asumpt no wym
uczel niom? Bo gdy or ga ni zo wa no uni wer sy tet, wal czył o utwo -
rze nie Szko ły Zdob ni czej i Kon ser wa to rium Mu zycz ne go, któ re
by ły, moż na rzec, pra przod ka mi obec ne go Uni wer sy te tu Ar ty -
stycz ne go i Aka de mii Mu zycz nej. Ma ria Ry bic ka

w 1908 ro ku na ła mach „Blusz cza” w nu me rze spe cjal nym
(nr 52) za ty tu ło wa nym „Ko bie ta pol ska w na uce” Ce cy lia
Wa lew ska pi sa ła: „Z cia snych za ścian ków, z przy ziem nych

dep ta ków rwa ła się po wsze cza sy myśl ko bie ca w stro nę świa tła. Mur
za ka zów co fał ją wstecz. Groź by ko dek sów nie po zwa la ły ro zu mieć,
pra gnąć, wie dzieć ko bie cie… (…) Głód wie dzy wzma ga się jed nak i dziś
już nie ma prze szkód, któ re by zdo ła ły za wró cić ca łe za stę py ko biet pol -
skich z dro gi na uko wej pra cy”. Sło wa te po cho dzi ły z okre su, kie dy Po -
lki stu dio wać mo gły bez prze szkód na uni wer sy te tach za gra nicz nych,
na zie miach pol skich na to miast od 1897 ro ku w Kra ko wie i we Lwo -
wie (nie wszyst kie kie run ki jed nak). Uni wer sy tet War szaw ski umoż -
li wił stu dio wa nie ko bie tom do pie ro w 1915 ro ku. La wi na ko bie cych
am bi cji, ta len tów i ma rzeń ru szy ła… Spek ta ku lar ne i iście świa to we
ka rie ry Ma rii Skło dow skiej -Cu rie, Jó ze fy Jo tey ko czy zwią za nej z Uni -
wer sy te tem Po znań skim Mi cha li ny Ste fa now skiej po twier dzi ły słusz -
ność po dej mo wa nych tru dów i wy rze czeń.

Po wo ła ny do ży cia w 1919 ro ku Uni wer sy tet Po znań ski od po cząt -
ku umoż li wił ko bie tom za rów no stu dia, jak i pra cę na uko wą, choć
w pierw szych la tach ist nie nia uczel ni ko bie ty na wszyst kich wy dzia -
łach sta no wi ły mniej szość. By ło to jed nak wy ni kiem ra czej kon ser -
wa tyw nej oby cza jo wo ści i za cho waw czo ści pol skie go spo łe czeń stwa
niż for mal nych ogra ni czeń. Rzec na wet moż na, że UP na tle in nych
uczel ni w Pol sce w okre sie mię dzy wo jen nym sta no wił awan gar -
dę – był miej scem, gdzie ko lej ne szcze ble ka rie ry i stop nie na uko we
zdo by wa ły uczo ne, któ rych płeć, a nie kom pe ten cje czy wie dza, by ła
pro ble ma tycz na w ich ma cie rzy stych uczel niach. Naj ja skraw szym te -
go przy kła dem jest po stać He le ny Po lacz ków ny, hi sto rycz ki, ar chi -
wist ki i ge nial nej ba dacz ki w dzie dzi nie he ral dy ki, któ rej ha bi li ta cji
nie chcia no prze pro wa dzić we Lwo wie. 

Sy tu acja po znań skich uczo nych da le ka jed nak by ła od idyl licz nej
wi zji „ko bie ty z książ ką w rę ce”. Wie le z nich mu sia ło pra co wać na -
uko wo ja ko wo lon ta riusz ki bądź tyl ko z czę ścio wym eta tem. Znacz -
na część z nich wy ko ny wa ła pra cę na rzecz uczel ni po ni żej swo jej
wie dzy i kwa li fi ka cji (np. w bi blio te kach wy dzia ło wych czy za kła do -
wych). Więk szość zaś pra co wa ła/do ra bia ła ucząc w szko łach. Uczo -
ne te za tem by ły do sko na ły mi dy dak tycz ka mi i co nie mniej waż ne,
po pu la ry za tor ka mi na uki w śro do wi skach, w których prze by wa ły.
Zna ły ję zy ki obce, by ły mą dre, sa mo dziel ne, otwar te, twór cze, od -
waż ne i po zy tyw nie na sta wio ne do ży cia i lu dzi. Ko cha ły na ukę. Wie le
z nich po świę ci ło dla tej pa sji ży cie pry wat ne. Mi mo to nie za wsze
by ły do ce nia ne i sza no wa ne przez śro do wi sko aka de mic kie. Czy prze -
tar ły szla ki przy szłym po ko le niom ba da czek i uczo nych? 

W latach trzydziestych na uczelniach wyższych w Polsce kobiety
stanowiły jedynie 3% kadry zatrudnionej na stanowiskach profesora
i wykładowcy oraz kilkanaście procent ogółu pracowników
naukowych. Z czasem stopień doktora, częstokroć z licznymi
obwarowaniami dotyczącymi wykonywania zawodu, uzyskiwała
systematycznie rosnąca liczba kobiet, jednak habilitacja była wciąż
postrzegana jako wyjątkowe osiągnięcie, stąd status samodzielnego
pracownika w pierwszych latach funkcjonowania Uniwersytetu

Her STo ria1        

y Ce lem pro jek tu w kon tek ście dwóch rocz nic: 100-le cia uzy ska -
nia przez Po lki praw wy bor czych oraz 100-le cia UP jest od na -

le zie nie śla dów i ma te ria łów, przy po mnie nie bio gra fii,
udo ku men to wa nie spu ści zny oraz za cho wa nie pa mię ci o pierw szych
ba dacz kach i uczo nych okre su mię dzy wo jen ne go, któ re współ two -
rzy ły Uni wer sy tet Po znań ski. 
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jen nym pol skiej kor po ra cji uczo nych). Na Uni wer sy te cie Ge new skim
za li cza na jest do gro na naj wy bit niej szych ab sol wen tek i umiesz czo -
na w hi sto rycz nej ga le rii sław. Na Uni wer sy te cie Po znań skim bra ku -
je o niej ja kich kol wiek śla dów pa mię ci …

Cho ciaż w cią gu ostat nich 100 lat do ko na ła się re wo lu cja eman -
cy pa cyj na w dzie dzi nie edu ka cji i pra cy za wo do wej ko biet, to we dług
da nych UNESCO z 2015 ro ku na dal tyl ko 29% na świe cie i oko ło 35%
w Eu ro pie wszyst kich osób pra cu ją cych na uko wo to ko bie ty. Tak zna -
czą ce dys pro por cje płci nie są przy pad kiem. Co raz le piej ro zu mie -
my, gdzie usy tu owa ne są i w ja ki spo sób dzia ła ją licz ne czyn ni ki, któ re
de cy du ją o ni skiej re pre zen ta cji dziew cząt i ko biet w wie lu dzie dzi -
nach na uki, se gre ga cji sek to ro wej oraz bra ku ko biet na klu czo wych
sta no wi skach zwią za nych w na uce z wła dzą, pre sti żem i pie niędz mi.
Ro śnie rów nież świa do mość, że mar no wa nie z po wo du prze są dów
i skost nia łych za sad in sty tu cjo nal nych po ten cja łu i ta len tów po ło wy
ludz ko ści, jest ha mul cem roz wo ju spo łe czeństw i świa ta. Nie bez
przy czy ny prze ciw dzia ła nie nie rów no ści ko biet i męż czyzn w edu -
ka cji i na uce uzna ne zo sta ło za je den z naj waż niej szych ce lów zrów -
no wa żo ne go roz wo ju do ro ku 2030, przy ję tych przez wszyst kie 193
pań stwa człon kow skie ONZ re zo lu cją Zgro ma dze nia Ogól ne go
w 2015 ro ku. Rów ne trak to wa nie ze wzglę du na płeć po strze ga się
ja ko ka ta li za tor osią gnię cia wszyst kich in nych przy ję tych w re zo lu cji
ONZ ce lów, ta kich jak: zmniej sze nie ubó stwa i eli mi na cja gło du, oraz
po pra wie nie sta nu zdro wia lud no ści na świe cie, zrów no wa żo ne
uprze my sło wie nie i roz wój in no wa cyj no ści go spo da rek, zmniej sza -
nie po zio mu prze mo cy, roz wi ja nie po ko jo wych i in klu zyw nych spo -
łe czeństw, bu do wa nie sku tecz nych i od po wie dzial nych in sty tu cji
sprzy ja ją cych spra wie dli wo ści spo łecz nej i wie lu in nych. Czy w ob li -
czu ta kich wy zwań przy szło ści war to jesz cze zaj mo wać się her sto rią?

Ce lem na szych ba dań jest od kry cie, udo ku men to wa nie i spo -
pu la ry zo wa nie za po mnia nych, za gu bio nych lub ce lo wo nie opo -
wie dzia nych hi sto rii ży cia pierw szych na ukow czyń Uni wer sy te tu
Po znań skie go. Chcia ły by śmy, zbie ra jąc i ana li zu jąc źró dła, przed -
sta wić owe in dy wi du al no ści wie lo aspek to wo, uwzględ nia jąc sze -
ro ki spo łecz no -kul tu ro wy kon tekst prze ło mo wych cza sów,
w któ rych ży ły. Po ka zać, ja kie są źró dła i me cha ni zmy pa triar chal -

nych pre sji i ba rier, ale tak że w ja ki
spo sób na ukow czy nie so bie z ni mi
ra dzi ły. Ufa my, że hi sto ria po przed -
ni czek mo że być cen ną „na uczy ciel -
ką ży cia” dla współ cze snych
ba da czek. Do ko na nia na uko we ko -
biet i ich lo sy są czę ścią wspól ne go
uni wer sy tec kie go dzie dzic twa. Za -
le ży nam na peł niej szym i bliż szym
rze czy wi sto ści hi sto rycz nym opi sie
róż no rod ne go pol skie go spo łe czeń -
stwa i aka de mic kiej spo łecz no ści
w Po zna niu. Chcia ły by śmy opo wie -
dzieć o tym, jak zmie niał i zmie nia
się świat, gdy na uka jest ko bie tą.

dr Iwo na Chmu ra -Rut kow ska, 
prof. Edy ta Gło wac ka -So biech

1 ang. her sto ry, ka lam bur po wsta ły w efek cie po -

łą cze nia za im ka her ‘jej’ z rze czow ni kiem hi sto ry

‘hi sto ria’ od czy ta nym wbrew swo jej wła ści wej

ety mo lo gii ja ko his -to ry, gdzie his ozna cza ‘je go’.

Poznańskiego miały tylko dwie uczone: Ludwika Dobrzyńska-
Rybicka oraz Helena Gajewska. Pierwsza kobieta habilitowała się
na Uniwersytecie Poznańskim 6 stycznia 1922 roku na Wydziale
Lekarskim. Prof. Michalina Stefanowska (1855-1942). bo o niej
mowa, była absolwentką studiów medycznych w Genewie oraz
wybitną specjalistką z zakresu fizjologii układu nerwowego i zmysłów.
Zanim rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Poznańskim – razem
z inną znaną uczoną, Józefą Joteykówną – lekarką i pedagożką
a prywatnie towarzyszką życia, od 1987 roku przez 10 lat pracowała
naukowo w słynnym Instytucie Solvaya w Brukseli. Dwie polskie
uczone były jedynymi kobietami zatrudnionymi w owym czasie
na stanowiskach badawczych w tej instytucji. W jak wyjątkowej
znalazły się sytuacji w porównaniu do ówcześnie żyjących kobiet,
świadczą wspomnienia Stefanowskiej: „W sa li o pa ła co wych nie mal
roz mia rach i ol brzy mich oknach, wy cho dzą cych na staw i traw ni ki Jó -
ze fa Jo tey ko i M. Ste fa now ska pra co -
wa ły sa me jed ne. Mia ły one zu peł ną
swo bo dę w wy bo rze te ma tu swych
prac, oraz swo bo dę sto so wa nia me tod
na uko wych”. O ta kich wa run kach
i uzna niu ze stro ny śro do wi ska na -
uko we go Po lki w swo jej oj czyź nie
mo gły tyl ko po ma rzyć – wy star czy
przy po mnieć, że w 1894 r. asy sten -
tu ry na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim – ze wzglę dów sek si stow skich –
od mó wio no świet nie za po wia da ją -
cej się ab sol went ce Sor bo ny Ma rii
Skło dow skiej. 

A mi mo to, wie le ab sol wen tek za -
gra nicz nych stu diów do Pol ski
po od zy ska niu nie pod le gło ści wra -
ca ło. 12 czerw ca 1931 ro ku dr Ste fa -
now ska ja ko dru ga ko bie ta po Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie zo sta ła przy ję ta
do Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści
(naj waż niej szej w okre sie przed wo -
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  uNi wer Sy Te Tu Po zNań Skie Go

y Projekt p.t. MĄDROŚĆ, ODWAGA I ENTUZJAZM. PIERWSZE
UCZONE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO (1919-1939),

realizowany jest przez dr Iwonę Chmurę-Rutkowską i prof. Edytę
Głowacką-Sobiech we współpracy z Kołem Naukowym Edukacji
Równościowej „Emancypacja” działającym na Wydziale Studiów
Edukacyjnych UAM.

Prof. He le na Ga jew ska, ok. 1912 r. Prof. Lu dwi ka Do brzyń ska -Ry bic ka, 1947 r.
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Dziś mo że trud no w to uwie rzyć, ale w pierw szych la -
tach swo je go ist nie nia Uni wer sy tet Po znań ski kształ -
cił rów nież le ka rzy. W la tach 20. na tu tej szym

Wy dzia le Le kar skim stu dio wa ło dwóch przy ja ciół: wik tor
de ga i Ja nusz zey land. Pierw szy za sły nął ja ko wy bit ny or -
to pe da, współ za ło ży ciel Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz -
ne go i Trau ma to lo gicz ne go, dru gi ja ko zna ny pe dia tra,
a w cza sie woj ny or ga ni za tor Cen tral ne go La bo ra to rium
Gruź li cy w War sza wie. W mło do ści obaj pa no wie wzię li
udział w Po wsta niu Wiel ko pol skim. Wik tor De ga zo stał na -
wet przy dzie lo ny do ochro ny Igna ce go J. Pa de rew skie go, gdy
ten prze by wał w Po zna niu. Prof. Ja nusz Zey land zo stał za -
mor do wa ny przez Niem ców 5 sierp nia 1944 ro ku, w cza sie
rze zi Wo li, w Szpi ta lu Wol skim. W Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go, wśród eks po na tów moż na zo ba czyć je go oku la -
ry, któ re sta ły się nie mym świad kiem je go śmier ci. Do dziś
wi docz ne są na ich szkłach kro ple krwi pro fe so ra. 

W 1945 ro ku, w Wiel ki Pią tek, zgi nę ła w ko mo rze ga zo wej
obo zu kon cen tra cyj ne go w Ra vensbrück ab sol went ka po -
znań skiej po lo ni sty ki Na ta lia Tu ła sie wicz. By ła po zna nian -
ką, na uczy ciel ką, pi sa ła wier sze, po dró żo wa ła. W 1943 ro ku
ja ko peł no moc nik Rzą du Lon dyń skie go i tzw. świec ki apo -
stoł Wy dzia łu Dusz pa ster skie go kon spi ra cyj nej or ga ni za cji
„Za chód” wy je cha ła do Ha no we ru, by tam pra co wać wśród
ro bot ni ków w fa bry ce. Mia ła wspie rać ich du cho wo i mo ral -
nie. W 1944 ro ku nie ostroż ny ku rier zde kon spi ro wał Tu ła -
sie wicz, w wy ni ku cze go tra fi ła do Ra vensbrück. 13
czerw ca 1999 ro ku Jan Pa weł II włą czył ją w po czet 108 bło -
go sła wio nych mę czen ni ków. 

W la tach 30. po znań skie pra wo, ale rów nież tu tej szą Aka -
de mię Mu zycz ną, ukoń czył tak że le gen dar ny kry tyk mu zycz -
ny – Je rzy wal dorff. Do dać na le ży, że Wal dorff, na zy wa ny
czę sto ostat nim ba ro nem PRLu, zo stał rów nież obroń cą są -
do wym. Szyb ko po rzu cił jed nak ad wo ka tu rę na rzecz uko -
cha nej mu zy ki i moż li wo ści pi sa nia o niej do roz ma itych
ty tu łów pra so wych. Na to miast za raz po woj nie stu dia na Wy -
dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te tu Po znań skie go w sek -
cji mu zy ko lo gii roz po czął Ste fan Stu li grosz, oj ciec i mistrz

słyn ne go chó ru chło pię ce go „Po znań skie Sło wi ki”, kon cer tu -
ją ce go w naj dal szych za kąt kach świa ta.

dusz pa sterz i bun tow nik
Ku za sko cze niu wie lu, zna ny kra kow ski do mi ni ka nin, pro -

fe sor fi lo zo fii, pu bli cy sta i dusz pa sterz aka de mic ki ks. Jan an -
drzej kło czow ski, to rów nież ab sol went UAM. Przy szły
za kon nik roz po czął stu dia w In sty tu cie Hi sto rii Sztu ki krót -
ko przed Po znań skim Czerw cem 1956 ro ku, a je sie nią te go
sa me go ro ku, od da jąc krew dla wal czą cych z re żi mem Wę -
grów, zo stał sfo to gra fo wa ny przez dzien ni ka rza i je go hi sto -
rycz ne, bądź co bądź, zdję cie opu bli ko wa no w pra sie. 

W 1969 ro ku, zbun to wa ny prze ciw sys te mo wi stu dent hi -
sto rii Uni wer sy te tu War szaw skie go adam mich nik, po zwol -
nie niu z wię zie nia na mo cy amne stii, otrzy mał od władz PRL
za kaz kon ty nu owa nia ja kich kol wiek stu diów wyż szych. Do -
pie ro na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych za kaz ten cof nię to
i przy szły re dak tor na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej” (peł ni tę
funk cję od 1989 ro ku) tra fił na Wy dział Hi sto rycz ny UAM,
gdzie w 1975 ro ku otrzy mał ty tuł ma gi stra. Je go pro mo to rem
był prof. Lech Trze cia kow ski. 

W 1970 ro ku, dy plom ukoń cze nia UAM otrzy mał też ma -
gi ster pra wa Fi lip Ba jon, dziś wy bit ny re ży ser fil mo wy i pro -
fe sor słyn nej łódz kiej fil mów ki. W pierw szej po ło wie lat 80.
zaś, ma gi strem tu tej szej po lo ni sty ki zo stał Jan Grze gor czyk,
zna ny pu bli cy sta ka to lic ki i pi sarz. Pró ba wy li cze nia w tym
tek ście na zwisk wy bit nych uczo nych zwią za nych z UAM to
już za da nie z po gra ni cza mis sion im pos si ble. Idąc chro no lo -
gicz nie by li by to m.in. na pew no: He lio dor Świę cic ki, le karz,
pierw szy rek tor na szej uczel ni, Jó zef ko strzew ski, twór ca Po -
znań skiej Szko ły Ar che olo gicz nej, pro wa dził m.in. wy ko pa -
li ska w Bi sku pi nie, ka zi mierz Ty mie niec ki, wspa nia ły
hi sto ryk me die wi sta, an to ni Pe re tiat ko wicz, m.in. współ -
twór ca po znań skie go wy dzia łu pra wa, edward Tay lor (no -
ta be ne men tor i na uczy ciel No wa ka -Je zio rań skie go).
Prze ska ku jąc do współ cze sno ści, wy mie nię mo że jed ną set -
ną osób, któ re po win ny zo stać przed sta wio ne: zyg munt
ziem biń ski, le gen dar ny praw nik, znaw ca teo rii pań stwa

dwu dzie STu Je deN wSPa Nia łycH
wpisuję do internetowej wyszukiwarki hasło „znani absolwenci uam” i w samej tylko wikipedii znajduję

1035 stron z ich nazwiskami. od początku wiem, że w jednym artykule, nawet  obszernym, nie zdołam

przedstawić choćby części tych najwybitniejszych, ale widząc owe 1035 stron, czuję się zdruzgotana.

Je rzy Wal dorff Ja nusz Zey land Zdzi sław Je zio rań ski
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i pra wa oraz mistrz lo gi ki, To masz Go slar, fi zyk, w 2014 ro ku
lau re at tzw. pol skie go No bla, czy li Na gro dy Fun da cji na rzecz
Na uki Pol skiej, Bo gu sła wa So chań ska, tłu macz, dy rek tor Duń -
skie go In sty tu tu Kul tu ry w War sza wie, pierw sza pol ska an der -
se no log czy Han na kóčka -krenz, naj gło śniej sza ko bie ta
ar che olog okre su po wo jen ne go w Pol sce. Jest też oczy wi ście gru -
pa tych ab sol wen tów, o któ rych zro bi ło się gło śno na świe cie.

Po grom cy enig my i pierw sza pol ska pre mier
Mi ja jąc Za mek Ce sar ski przy Św. Mar ci nie, nie da się prze oczyć

ogrom nej skrzy ni, imi tu ją cej „szy fro kon te ner”, któ ry krył w so bie
słyn ną ma szy nę szy fru ją cą o na zwie Enig ma. Skon stru ował ją nie -
miec ki in ży nier Ar tur Scher bius, a w ro ku 1918 roz po czę to
w Niem czech jej pro duk cję. Ma szy na od nio sła wkrót ce ta ki suk -
ces na tzw. ryn ku cy wil nym, że za in te re so wa ły się nią rów nież in -
sty tu cje pań stwo we (do dam, że wie lu kra jów), a z cza sem tak że
służ by pań stwo we i wy wia dow cze. Głów nie nie miec kie, ale nie tyl -
ko. Wspo mnia ny „szy fro kon te ner” sta nął przed gma chem Zam -
ku nie przy pad ko wo. Po dob nie zresz tą, jak usy tu owa ny tuż obok,
po mnik po znań skich kryp to lo gów ma ria na re jew skie go, Je rze -
go ró życ kie go i Hen ry ka zy gal skie go. Ci trzej na ukow cy, któ rzy
prze szli do hi sto rii ja ko pierw si w świe cie, któ rzy zła ma li kod Enig -
my i przy czy ni li się w kon se kwen cji do po ko na nia Hi tle ra w cza -
sie II woj ny świa to wej, by li nie tyl ko ab sol wen ta mi Wy dzia łu
Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze go Uni wer sy te tu Po znań skie go, ale
tak że stu dio wa li, a póź niej pra co wa li w mu rach zam ku, gdyż ten
był przez pe wien czas sie dzi bą uczel ni.

Po grom cy Enig my stu dio wa li na Uni wer sy te cie Po znań skim
w dru giej po ło wie lat 20., na po cząt ku lat 30. na to miast stu den -
tem Wy dzia łu Praw no -Eko no micz ne go, a póź niej tak że je go
dok to ran tem, zo stał zdzi sław Je zio rań ski. Zdzi sław Je zio rań -
ski w 1943 ro ku zo stał ku rie rem Ar mii Kra jo wej do władz pol -
skich po za kra jem i dzia łał pod pseu do ni mem Jan No wak.
W Lon dy nie od by wał roz mo wy nie tyl ko z przed sta wi cie la mi
rzą du RP, ale tak że re pre zen tan ta mi władz bry tyj skich, a w tym
z pre mie rem Win sto nem Chur chil lem. Na are nie mię dzy na ro -
do wej je go na zwi sko sta ło się zna ne, gdy ob jął funk cję dy rek to -
ra pol skiej sek cji Ra dia Wol na Eu ro pa. Spra wo wał ją
od ro ku 1951 (pierw szą au dy cję do kra ju nada no 3 ma ja 1952
ro ku) do 1 stycz nia 1976 ro ku. Wcze śniej przez trzy la ta pra co -
wał w pol skiej re dak cji roz gło śni bry tyj skiej BBC, uświa da mia -
jąc za chod nią opi nię pu blicz ną o ska li zbrod ni hi tle row skich
do ko na nych w Pol sce. Po odej ściu z RWE był m.in. kon sul tan -
tem Na ro do wej Ra dy Bez pie czeń stwa Sta nów Zjed no czo nych,
a dzię ki swym zna czą cym wpły wom miał istot ny wkład w przy -
ję cie Pol ski do struk tur NATO.

W 1981 ro ku, ka te drę ję zy ka pol skie go i li te ra tu ry pol skiej
na wy dzia le sla wi sty ki Uni wer sy te tu Ha rvar da ob jął je den z naj -
waż niej szych pol skich po etów XX wie ku i twór ców No wej Fa li,

ab sol went po znań skiej po lo ni sty ki – dr Sta ni sław Ba rań -
czak. Prze śla do wa ny przez ko mu ni stycz ny re żim współ za ło -
ży ciel Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków zde cy do wał się
na emi gra cję. W la tach 1986–1990 Ba rań czak był re dak to rem
na czel nym „The Po lish Re view”, ame ry kań skie go kwar tal ni -
ka na uko we go wy da wa ne go przez Po lish In sti tiu te of Arts
and Sciences of Ame ri ca. Istot ną czę ścią je go do rob ku są tłu -
ma cze nia an glo ję zycz nej li te ra tu ry, w tym wy bit ne prze kła -
dy 25 sztuk Wil lia ma Szekspira. Cze sław Mi łosz traf nie pi sał
o nim, że „ta kie go tłu ma cza pol ska li te ra tu ra od jej po cząt -
ków po dzi siaj nie mia ła”.

W lip cu 1992 ro ku, ab sol went ka po znań skie go Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji oraz je go wy kła dow czy ni – Han na Su -
choc ka, ja ko pierw sza ko bie ta w hi sto rii Pol ski ob ję ła urząd
pre ze sa Ra dy Mi ni strów, któ ry peł ni ła do 26 paź dzier ni -
ka 1993 ro ku. Prof. Han na Su choc ka by ła rów nież człon ki nią
de le ga cji pol skiej do Zgro ma dze nia Par la men tar ne go Ra dy
Eu ro py, a w la tach 2001-2013 am ba sa do rem RP przy Sto li cy
Apo stol skiej, o czym in te re su ją co pi sze w książ ce „Am ba sa -
dor u trzech pa pie ży”. A sko ro o am ba sa do rach mo wa, nie
mo gę nie wspo mnieć o ab sol wen cie po znań skie go pra wa iwo
By czew skim, któ ry był am ba sa do rem Pol ski w Bel gii od 2002
do 2007 ro ku, zaś mię dzy 2012 a 2016 ro ku spra wo wał ten
urząd w Re pu bli ce Tu ne zji. 

ogło sze nie Tra vol ty i le gen da biz ne su
Wcze sną wio sną 2005 ro ku, w cza sie ga li roz da nia na gród

Ame ry kań skiej Aka de mii Fil mo wej, John Tra vol ta, ogła sza -
jąc zdo byw cę Osca ra dla naj lep sze go kom po zy to ra mu zy ki
fil mo wej, wy po wie dział na zwi sko ab sol wen ta Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM, któ re brzmia ło: Jan a.P. kacz ma -
rek. Kacz ma rek roz po czy na jąc stu dia praw ni cze za mie rzał
zo stać dy plo ma tą, osta tecz nie jed nak zwró cił się za wo do wo
ku mu zy ce, któ rą ko chał od dziec ka. Mó wiąc o zna nych
w świe cie ab sol wen tach nie da się po mi nąć dr. Ja na kul czy -
ka, nie gdyś stu den ta Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji (wy glą -
da na to, że WPiA UAM wie dzie prym w ka te go rii słyn nych
ab sol wen tów, we wspo mnia nej wcze śniej Wi ki pe dii stron ze
zna ny mi ab sol wen ta mi pra wa jest naj wię cej – 341) i dok to -
ran ta Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych UAM, le gen dar ne go już
za ży cia przed się bior cy pol skie go i mię dzy na ro do we go, re gu -
lar nie kla sy fi ko wa ne go w ran kin gach ty go dni ka „Wprost” ja -
ko naj bo gat szy Po lak. Jan Kul czyk był wła ści cie lem
przed się bior stwa Kul czyk Hol ding z sie dzi bą w War sza wie
oraz mię dzy na ro do wej gru py in we sty cyj nej Kul czyk In ve st -
ments z sie dzi bą w Luk sem bur gu i biu ra mi w Lon dy nie i Ki -
jo wie. Od 1999 ro ku naj lep si stu den ci i dok to ran ci UAM
otrzy mu ją spe cjal ne sty pen dia im. dr. Ja na Kul czy ka.

Alek san dra Po lew ska

Han na Su choc ka Jan A. P. Kacz ma rek Sta ni sław Ba rań czak Wik tor De ga



Zbi gniew Le on Ra dwań ski
1982–1984
Prawnik, specjalista 

w dziedzinie prawa cywilnego.

Jako rektor był zwolennikiem

i realizatorem koncepcji

ujednolicania struktur

uniwersyteckich. Podjął zadanie

łagodzenia nabrzmiałych 

w uniwersytecie konfliktów.

Fran ci szek Kacz ma rek
1984–1985
Fizyk, matematyk. Za jego

kadencji opracowano

program komputeryzacji

indywidualnych stanowisk

pracy w UAM. Kładł nacisk

na traktowanie zadań

dydaktycznych na równi

z naukowymi.

Ja cek Izy dor Fi siak
1985–1988
Filolog angielski, historyk

języka angielskiego.

Powiększył stan uczelnianych

nieruchomości. Za jego

kadencji zaczęto wdrażać

program komputeryzacji

i rozwoju informatyki

na uczelni. 

Bog dan Jó zef Mar ci niec
1988–1990
Chemik. Zainicjował

powstanie

Stowarzyszenia

Absolwentów UAM

i Fundacji UAM. Przejął

budynek po Komitecie

Wojewódzkim PZPR

przy ul. Św. Marcin. 

Je rzy Fe do row ski
1990–1996
Geolog, paleozoolog. 

Wprowadził nowy model

studiów, zreorganizował

uczelnianą administrację.

Współtwórca Collegium

Polonicum oraz

przewodniczący Kolegium

Rektorów Miasta Poznania. 
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Zygmunt Lisowski 
1923–1924
Z wykształcenia prawnik

i historyk. W czasie swojej

kadencji stworzył 

zręby administracyjne

uczelni i powołał komisje

senackie. 

An to ni Pe re tiat ko wicz
1936–1939
Prawnik, sanacyjny

działacz polityczny.

Współorganizator 

Wydziału Prawa UP.

Za jego kadencji

znowelizowano ustawę

o szkołach akademickich,

przywracając dawną

autonomię uczelni.

Lu dwik Ja xa -By kow ski
1941–1943
Pedagog, dydaktyk 

nauk przyrodniczych.

W 1940 roku wystąpił

z inicjatywą uruchomienia

tajnych kursów nauk

humanistycznych

i prawno-politycznych. 

Ro man Pol lak
1943–1945
Historyk literatury. 

Badacz literatury

staropolskiej,

w szczególności polskiego

baroku. Był inicjatorem

TUZZ. Na lata jego kadencji

przypadł okres

największego terroru

okupanta.

Ste fan Zyg munt Dą brow ski
1945–1946
Lekarz, biochemik i polityk

narodowy. Wybrany

na rektora w 1939 roku,

obowiązki podjął 

dopiero w 1945r. 

1 maja urlopowany

z przyczyn politycznych 

(za zaangażowanie w zjazd

młodzieży katolickiej).

Sta ni sław Do brzyc ki
1924–1925
Slawista, językoznawca,

historyk literatury polskiej.

Zasłużył się w organizacji

Powszechnych Wykładów

Uniwersyteckich. 

Lu dwik Si tow ski
1925–1926
Zoolog, entomolog. Prekursor

metody biologicznego

zwalczania owadów szkodników.

Z powodzeniem pokonywał

trudności finansowe uczelni

związane z ogólnym kryzysem

ekonomicznym państwa. 

Ste fan Jur ga
1996–2002
Fizyk. Zainicjował powstanie

Collegium Europaeum

Gnesnense. Dynamicznie

rozbudowywał Morasko.

Doprowadził do przyłączenia

do UAM Wydziału Teologicznego.

Twórca sieci ośrodków

zamiejscowych UAM.

31 rek to rów – ty lu li czy hi sto ria na sze go
uni wer sy te tu. Sta ty stycz ny wiek rek to rów
wy no si po nad 60 lat. Prym wśród władz
uczel ni wie dli praw ni cy, hi sto ry cy i bio lo dzy.
Pierw szy rek tor zo stał wy bra ny 5 kwiet -
nia 1919 r. Był nim prof. He lio dor Świę cic ki.
Obec nym rek to rem UAM jest prof. An drzej
Le sic ki, któ ry zo stał wy bra ny 4 kwiet nia 2016 r.
na czte ro let nią ka den cję. Pod czas 100-let niej
hi sto rii uni wer sy te tu ni gdy na ten urząd nie
zo sta ła po wo ła na ko bie ta.

oNi Tworzyli
i Tworzą HiSTorię

NaSzeGo
uNiwerSyTeTu

He lio dor Świę cic ki
1919–1923
Lekarz ginekolog, społecznik,

filantrop. Założyciel i pierwszy

rektor Uniwersytetu

Poznańskiego.

Przyczynił się do powstania

uczelni, ale i wytyczył kierunki

jej rozwoju oraz stworzył

materialne podstawy. 

Ste fan Bła chow ski
1946–1948
Psycholog. W pracy naukowej

zajmował się  m.in.

psychofizjologią.

Wokresie jego kadencji

zobowiązano studentów

doośmiu godzin pracy społecznej

miesięcznie przyodbudowie

Poznania, głównie budynków

uniwersyteckich.

Ka zi mierz Aj du kie wicz
1948–1952
Filozof i logik. 

Do jego głównych

zainteresowań badawczych

należały semiotyka,

epistemologia. 

W czasie jego kadencji,

z uniwersytetu wyodrębniły

się trzy nowe uczelnie. 
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Jan Ga briel Groch ma lic ki
1926–1928
Zoolog. Podczas jego 

kadencji oddano kilka 

nowych budynków 

i rozpoczęto proces

porządkowania statusu

prawnego nieruchomości

uniwersyteckich. 

Edward Fe liks 
Lu bicz -Nie za bi tow ski
1928–1929
Zoolog i lekarz. Za jego

kadencji Uniwersytet

Poznański brał czynny udział

w licznych uroczystościach

związanych z 10-leciem

odzyskania niepodległości.

Sta ni sław An to ni Kasz ni ca
1929–1931
Prawnik, działacz

polityczny. W czasie jego

kadencji wykończono

gmachy Collegium

Chemicum i Collegium

Anatomicum.

Sta ni sław Izy dor Run ge
1933–1936
Lekarz weterynarii, działacz

polityczny. Po raz pierwszy

wybrany na okres trzyletni.

Uczestniczył w Komisji, 

która opracowała 

statut UP. Pozyskał dla

uczelni cały budynek

Collegium Maius.

Ge rard La bu da
1962–1965
Historyk, mediewista.

Do jego zasług

organizacyjnych należało

powołanie kolegium

rektorskiego oraz

istniejącego do dziś

Kolegium Rektorów 

Miasta Poznania.

Sta ni sław Ka zi mierz Lo renc
2002–2008
Geolog. W latach 80. 

był inicjatorem

i współorganizatorem

powstania Instytutu Geologii.

Kontynuator rozbudowy

Uniwersytetu w Poznaniu 

oraz w Słubicach, Gnieźnie,

Kaliszu i Pile. 

Bro ni sław Mar ci niak
2008–2016
Chemik. Twórca strategii

rozwoju Uniwersytetu

i inicjator decentralizacji

zarządzania środkami

finansowymi oraz reformy

administracji. 

Wspierał interdyscyplinarność

i umiędzynarodowienie badań.

An drzej Le sic ki
Od 2016
Biolog, zoolog, malakolog. 

Wpro wa dził Uni wer sy tet

w nowe stu le cie. 

Za Jego kadencji UAM

wszedł na ścieżkę

uniwersytetu badawczego

i podjął starania o federację

Uniwersytetu Poznańskiego.

Cze sław Łu czak
1965–1972
Historyk specjalizujący się

w historii gospodarczej.

Znacząco rozbudował bazę

lokalową uczelni.  

Za jego kadencji

przeprowadzono zmiany

organizacyjne i kadrowe.

Jan Matejko, „Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu” 

Jan Saj dak
1931–1932
Filolog, bizantynolog.  Mimo

objęcia funkcji w trudnym

okresie, udało mu się

utrzymać uniwersytet z dala

od swarów politycznych

i krwawych rozruchów, jakie

niejednokrotnie miały miejsce

w innych uczelniach.

Sta ni sław Paw łow ski
1932–1933
Geograf. Organizator

Instytutu Geograficznego UP,

wiceprezydent

Międzynarodowej Unii

Geograficznej. Na jego

kadencję przypada wydanie

ustawy ograniczającej

autonomię uczelni.

Je rzy Susz ko
1952–1956
Chemik-organik. Za jego

kadencji uczelnia przyjęła

nazwę „Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza”. 

Był rektorem w okresie

Czerwca 1956 r. Złagodzono

wtedy dyscyplinę studiów

i zwiększono uprawnienia rad

wydziałowych i dziekanów.

Al fons Klaf kow ski
1956–1962
Prawnik i polityk.

Sprawował, jako

pierwszy, funkcję

prezesa Trybunału

Konstytucyjnego.

Za jego kadencji

wprowadzono 5-letni

tok studiów. 

Be non Miś kie wicz
1972–1981
Historyk, polityk, minister

nauki, szkolnictwa wyższego

oraz techniki. Za jego kadencji

wmurowano akt erekcyjny

na Morasku. Kadencja objęła

powstanie uczelnianej

„Solidarności” i nowych

organizacji studenckich.

Ja nusz Alek san der 
Ziół kow ski
1981–1982
Socjolog i ekonomista. 

W 1981 roku został

demokratycznie wybrany

na rektora, jednak został

usunięty ze stanowiska przez

władze komunistyczne.

Powołał do życia Konferencję

Rektorów Uniwersytetów.
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