B LIŻ E J UCZ E L N I

Newsletter
Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań, listopad 2020 r.

Numer drugi

Krystyna Miłobędzka laureatką Nagrody im. Adama Mickiewicza. W Poznaniu odbyła się VI
edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej. Laureatką Nagrody im. Adama Mickiewicza została znana poetka
Krystyna Miłobędzka. Laureatka mieszka w Puszczykowie, ma 88 lat. Inicjator Nagrody i zarazem
Przewodniczący Kapituły prof. Piotr Śliwiński uzasadnił: ...Jest poetką wybitną, może najwybitniejszą
spośród żyjących. Decyduje o tym wielki dorobek i wpływ jaki wywiera na innych poetów i na czytelników
przynajmniej od połowy lat 90-tych”. Przyznano również nagrodę-stypendium im. Stanisława Barańczaka.
Spośród trójki wytypowanych kandydatów (Monika Glosowitz, Agnieszka Pajączkowska, Joanna Żabnicka)
Kapituła wybrała tą pierwszą. W roku ubiegłym laureatem Nagrody Mickiewicza został Wiesław Myśliwski, a
stypendium Barańczaka Szczepan Kopyt).
Literacka Nagroda im. A. Mickiewicza i Stypendium im. S. Barańczaka została ustanowiona w 2015r. decyzją
Prezydenta Miasta Poznania i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Odznaka Honorowa RPO dla prof. Z. Kędzi. 12 listopada odbyła się ważna i piękna uroczystość:
wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka od Rzecznika Praw Obywatelskich
profesorowi Zdzisławowi Kędzi. Samo wręczenie było symboliczne, gdyż wszystko odbyło się online; prof.
Kędzia – znany powszechnie jako Dzidek - swoją odznakę zobaczył tylko na ekranie. Kto obserwował miał
okazję przekonać się, że prawa człowieka to nie tylko polityczne hasło, bardzo ważne w polityce
międzynarodowej, ale także poważna już dyscyplina naukowa. Dużo na ten temat można się dowiedzieć z
transmisji, w której wypowiadają się m.in. profesorowie Mirosław Wyrzykowski, Hanna Suchocka, Roman
Wieruszewski, oczywiście RPO Adam Bodnar oraz sam laureat.
Do zobaczenia na stronie RPO.

O Oświadczeniu AKO. W dniu 26 października br. ukazał się list JM prof. Bogumiły Kaniewskiej,
nawiązujący m.in. do ostatnich wydarzeń w Polsce, związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego,
dotyczącym problemu dopuszczalności aborcji. Już dzień później, 27 października, Akademicki Klub
Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego opublikował oświadczenie, w którym w dość ostrym tonie odpowiedział
Pani Rektor.
Pani Rektor UAM pisząc o strajku kobiet odnosi się ze zrozumieniem do postulatów strajkujących. Uważa,
że decyzje władz zmieniających dotychczasową ustawę o możliwości usuwania ciąży krzywdzi kobiety i ich
dzieci, ogranicza ich prawa. Skazuje na „okrucieństwo bezwzględnego prawa”, umacnia „piekło kobiet”. List
kończy apelem, by Rządzący podejmowali podobne decyzje w wyniku i po konsultacji ze społeczeństwem.
Oświadczenie AKO utrzymane jest w innym tonie. Zdecydowanie odrzuca argumentację Pani Rektor
oskarżając ją o niesłuszność tez, zawartych w liście, a także o intencje, których w liście nie ma. AKO zarzuca
Autorce listu m.in. brak kompetencji prawnych, oskarża o dyskryminację nienarodzonych dzieci (co kojarzy
się autorom oświadczenia z nazistowską doktryną „życia niegodnego życia”(!), popiera protestujących,
którzy „podważają porządek konstytucyjny w zakresie prawa do życia każdego człowieka”, a poprzez formy
protestu dokonują „dewastacji kultury”. Oświadczenie podpisali przewodniczący Klubu, profesorowie
Stanisław Mikołajczyk i Stefan Zawadzki. Podstawą tego konfliktu są różnice w interpretacji zapisu
Konstytucji, mówiącego o „zapewnieniu każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”.
Nie przesądzając słuszności stanowiska Klubu trudno nie zauważyć, że ton oświadczenia AKO zupełnie nie
odpowiada poziomowi kultury wypowiedzi, jaka powinna obowiązywać w uczelniach o statusie
akademickim. Zarówno obraźliwy język, jak i demagogiczna argumentacja świadczą o braku szacunku dla

całego środowiska akademickiego, a przede wszystkim dla rektora największej i najstarszej uczelni Poznania.
List rektora UAM, jak i oświadczenie AKO można przeczytać na stronach Uniwersytetu i Klubu.
--------------------Utworzony w 2011 r. Akademicki Klub Obywatelski zrzesza pracowników naukowych poznańskich wyższych
uczelni. Za cel stawia sobie „kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających
nowoczesny, polski patriotyzm”. Analogiczne Kluby zostały utworzone w większości polskich ośrodków
akademickich.

Zmarła Profesor Bożena Chrząstowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Była
mistrzynią formującą kilka pokoleń poznańskich polonistów, przekazując im z wielką pasją niezbędną wiedzę
i umiejętność nauczania. Bardzo lubiana przez studentów i szanowana przez współpracowników. Redaktor
naczelna „Polonistyki”, została współautorką popularnego podręcznika do nauki języka polskiego dla szkół
średnich „Średniowiecze – Oświecenie”. W latach 80. włączyła się w działalność demokratycznej opozycji.
Odznaczona honorowym odznaczeniem Uniwersytetu - Medalem Homini Vere Academico oraz doktoratem
honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Za wkład w dialog i pojednanie polsko-niemieckie
otrzymała Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze. Odeszła 10 listopada br. w wieku 91 lat.
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Seweryn Ozdowski, Marzec 1968 roku. Radykalizacja poglądów (fragment)
….po prostu uznaliśmy, że spod pomnika Mickiewicza pójdziemy do akademików na Winogradach, żeby
ściągnąć więcej studentów na demonstrację. ...Było nas kilkaset osób, ale po pewnym czasie gdzieś zapadła
decyzja, że trzeba uzupełnić szeregi i masowo wyrazić nasze ogólne niezadowolenie.
W drodze na te Winogrady zostaliśmy schwytani w pułapkę przez milicję. Zajechali z dwóch stron, z
trzeciej były tory kolejowe, a z czwartej – wysoki płot ogradzający jakieś tereny ogrodnicze. Tak więc
zostaliśmy otoczeni. Nie bardzo było jak uciec. Próbowałem wdrapać się na ten płot, ale wtedy mnie
ściągnęli. I wtedy prawie wszystkich pozamykali. Szliśmy dużą, dość hałaśliwą grupą, więc nie było więc
problemu, żeby nas znaleźć.
Wsadzili nas – chyba wszystkich – do suk, przy okazji trochę pobili i poszturchali. Zawieźli nas do jakiejś
szkoły, już nie pamiętam, gdzie to dokładnie było. Siedzieliśmy w ławkach szkolnych, bo było nas tak dużo, że
wypełniliśmy całą klasę. Potem pojedynczo brali nas do osobnego pokoju na przesłuchanie i spisywali
wszystko, co ich interesowało. To im zajęło czas aż do rana, potem nas wypuścili. Nie wiem do końca, jakie
skutki miało to całe zatrzymanie. Niektórzy koledzy z prawa rzeczywiście wylecieli ze studiów, ale tytko
nieliczni. Inni pewnie nie przypadkiem trzykrotnie oblali egzaminy z wojska i też w konsekwencji wylecieli z
uniwersytetu....
Kiedy mnie wypuścili moją największą obawą było to, że zostanę wyrzucony ze studiów – byłem wtedy na
pierwszym roku prawa. Wyrzucenie ze studiów oznaczało automatycznie pobór do wojska na dwa lata,
strach więc był. To mogło zupełnie uniemożliwić mi zdobycie porządnego wykształcenia....Dlatego pełen
najgorszych obaw poszedłem wkrótce na Wydział Prawa UAM, aby zorientować się, co się dzieje. Co więcej,
wydział został trochę zdemolowany, bo tam esbecy się dostali i ganiali studentów wybijając przy okazji nieco
szyb....(s.38)
(12 marca 1968 r. w Poznaniu)
Patryk Pleskot, POLSKA-AUSTRALIA-”SOLIDARNOŚĆ”. Biografia mówiona Seweryna Ozdowskiego. Warszawa
2014
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