
Uchwała Senatów

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

z dnia 7 maja 2019 roku

7 maja 1919 roku spełnił się sen pokoleń poznaniaków. Ustanowiony został Uniwersytet 

Poznański. Po 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach wolna Polska 

powróciła na mapę świata. Wraz z nią w stolicy Wielkopolski narodziła się uczelnia, której 

powstanie poprzedziły intensywne starania działaczy polskiego ruchu niepodległościowego oraz 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Doprowadzili oni do utworzenia Komisji Organizacyjnej 

Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu w składzie: prof. Heliodor Święcicki, prof. Józef Kostrzewski, 

ks. prof. Stanisław Kozierowski i prof. Michał Sobeski. 

Pomni historycznych zasług naszych antenatów i świadomi odpowiedzialności spoczywającej 

na nas jako kontynuatorach ich wielkiego dzieła, my, członkowie senatów czterech poznańskich 

uczelni, które wywodzą się z Uniwersytetu Poznańskiego, uroczyście świętujemy setną rocznicę jego 

powstania na prastarych ziemiach piastowskich, w kolebce naszej państwowości. Przekonani o tym, 

że powołana do życia w 1919 roku Wszechnica Piastowska była godną kontynuatorką świetnych 

tradycji akademickich naszego miasta, zapoczątkowanych w 1519 roku ufundowaniem przez 

biskupa Jana Lubrańskiego akademii nazwanej jego imieniem, a ugruntowanych w 1611 roku 

wyniesieniem na mocy przywileju króla Zygmunta III i uchwały sejmowej poznańskiego Collegium 

Societatis Jesu do rangi uniwersytetu, wyrażamy niezłomną wolę kontynuowania wielkiego dzieła 

naszych poprzedników w realiach XXI wieku. 

Deklarujemy podjęcie zgodnych wysiłków zmierzających do ścisłej integracji poznańskiego 

środowiska naukowego drogą harmonijnej i twórczej współpracy naszych uczelni. Jubileusz 

100-lecia skłania nas do refleksji nad rolą uniwersytetów w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym 

się świecie i pozwala na realizację marzeń o federacji poznańskich uczelni i powrocie do idei 

Uniwersytetu Poznańskiego. 

Wyrażamy radość z faktu, że tak jak w 1919 roku rodząca się Wszechnica Piastowska cieszyła się 

skutecznym wsparciem i opieką władz państwowych i samorządowych, tak i dziś uczelnie poznańskie 

mogą się rozwijać dzięki pomocy i poparciu władz państwa, miasta i regionu. 

Niech służba prawdzie będącej dla człowieka najwyższą wartością intelektualną, przyświeca 

naszym działaniom, a akademicki Poznań rozkwita na chwałę i ku pożytkowi społeczności Wielkopolski, 

dla wspólnego dobra Polski i zjednoczonej wokół najszczytniejszych humanistycznych ideałów Europy.
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