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 W tym numerze chciałbym przybliżyć idee Kół naukowych1, które mogłyby poruszać 
w swojej działalności choćby od czasu do czasu również tematykę historii miasta Poznania. 
  Pokażę to na przykładzie projektu powstania Koła naukowego dla doktorantów 
Wydziału Historycznego, które z definicji jako jedne z pierwszych spośród wielu działających 
Kół naukowych powinno mieć udział w pogłębianiu badań na dziejami stolicy Wielkopolski 
w ramach poruszanych interdyscyplinarnych tematów z zakresu humanistyki.  
 Czym jest Koło Naukowe?  
Jest to organizacja zrzeszająca studentów w obrębie szkoły wyższej. Celem Koła naukowego 
jest (przynajmniej w założeniu) wszechstronna działalność poznania naukowego w różnych 
wymiarach (na poziomie studiów I i II stopnia ma ona charakter bardziej ograniczony, z kolei 
na III etapie studiów podług systemu bolońskiego winna wykazywać zdecydowanie większą 
percepcję poznania naukowego), integracja swoich członków ukierunkowana wspólnymi 
zainteresowaniami oraz chęć dokonywania samokształcenia zwykle w powiązaniu z 
kierunkiem odbywania swoich studiów.  
 Koła naukowe mogą działać w dwóch postaciach jako grupy nieformalne oraz 
struktury zarejestrowane. Aby dane koło mogło zostać powołane do życia musi przejść na 
wielu uczelniach procedurę rejestracyjną. Dzieje się to zwykle w uczelnianym rejestrze 
organizacji studenckich. Są przypadki, gdzie niektóre Koła uzyskują wielką samodzielności 
poprzez rejestrację w sądzie. Wówczas możemy zaliczyć takie Koło do kategorii organizacji 
pozarządowych. Dzieje się to również w przypadku, gdy, absolwenci działający w strukturach 
studenckich chcą dalej utrzymywać więź i przynależności do takiej organizacji i 
przekształcają się wspomniane wyżej typowe organizacje pozarządowe. Znamiennym 
przypadkiem na podwórku poznańskim jest PTOP Salamandra2. Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody ,,Salamandra’’ powstało w 1993 r. W 2004 r. uzyskało statut organizacji 
pozarządowej. Ta społeczna organizacja przyrodnicza podejmuje działania na rzecz ochrony 
polskiego dziedzictwa przyrodniczego poprzez praktyczną ochronę, działania prawne i 
lobbingowe, edukacje przyrodniczą w tym ekologiczną. Towarzystwo prężnie wykonuje 
swoje obowiązki, bowiem liczy kilka tysięcy członków, korzysta z licznej pomocy 
wolontariuszy, współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną 
przyrody, jest członkiem podobnych organizacji międzynarodowych (IUCN, BatLife Europe, 
CEEWeb), wydaje czasopismo ,,Magazyn Przyrodniczy SALAMANDRA’’, posiada koła 
regionalne w całej Polsce. Siedziba Salamandry mieści się w Poznaniu, przy ul. Stolarskiej 
7/33.  
   Koła naukowe mogą przybrać postać incydentalną i charakteryzującą się brakiem 
ciągłości, ponieważ należy wziąć pod uwagę krótkotrwałość okresu studiów oraz dużą 
indywidualność i samodzielność studentów. Bywają przypadki, że z powodu małego 
zainteresowania koło zamiera. Z drugiej strony znana jest długowieczności Kół naukowych. 
Najlepszym przykładem jest ,,Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego’’4, które istnieje od 1851 r. Te Koło naukowe działające na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest zarazem najstarszym i 
największym kołem w Polsce. Koło te posiada bogatą tradycję i swoistą strukturę: 
                                                
1 Artykuł ten nie porusza odrębnej tematyki o chwalebnej roli cenionych stowarzyszeń takich jak: Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN istnieje od 1857 r.), czy Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. 
Cyryla Ratajskiego (TMMP istnieje od 1922 r.).  
Niewykluczone, że w przyszłości zostanie poświęcony osobny numer na temat tych organizacji. 
 Planowane jest wydanie numeru grudniowego na temat historii TMMP, ponieważ 14 grudnia 2012 r. przypadnie 
(okrągła) 90 rocznica Towarzystwa.  
2 Hasło ,,Koło naukowe’’, [w:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_naukowe 
3 Hasło ,,Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, [w:] http://pl.wikipedia.org./wiki/PTOP_ 
_Salamandra 
4 Hasło ,,Koło naukowe…’’. 
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przewodniczących sekcji tematycznych, czy funkcję kuratora, który sprawuje ze strony 
uczelni opiekę nad TBSP UJ – ten powoływany jest uchwałą Rady Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego5. 
 Jak to wygląda na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu?  
Największy poznański uniwersytet zrzesza około 120 Kół naukowych6. Działają m. in. 
następujące Koła7:  
 

 Akademicki Klub Lotniczy UAM8; 
 Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań9; 
 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu10;  
 Koło Miłośników Literatury Dawnej11;  
 Koło Naukowe Administratywistów „Ad rem” UAM12; 
 Koło Naukowe Prawa Cywilnego "Usus Iuris"13; 
 Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej14; 
 Koło Naukowe Informatyków - sekcja algorytmów WIiM UAM15; 
 Koło Naukowe Matematyków16; 
 Koło Naukowe Przyrodników UAM17; 
 Koło Naukowe Robotyki WMiI UAM w Poznaniu18; 
 Koło Naukowe Studentów Japonistyki19; 
 Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców20; 
 „Przekładnia” – Naukowe Koło Przekładowe UAM w Poznaniu21; 
 Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Stanisława Pawłowskiego UAM 

Poznań22; 
 Studenckie Koło Celtyckie AMUCELT23; 
 Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM Poznań24; 
 Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historii UAM25. 

 

                                                
5 Hasło ,,Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego’’, [w:] http://pl.wikipedia.org 
/wiki/Towarzystwo_Biblioteki_S%C5%82uchacz%C3%B3w_Prawa_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego   
6 Dane za: ,,Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Portal Studenta’’, [w:] http://studenci.amu.edu.pl/studia/ 
dziaalno-studencka/studenckie-koa-naukowe 
7 Nie wszystkie tu podane koła maja aktualne strony internetowe i pełne nazwy, por. http://studenci.amu.edu. 
pl/studia/dziaalno-studencka/studenckie-koa-naukowe 
8 http://www.akluam.amu.edu.pl/ 
9 http://geoinfo.amu.edu.pl/akngp/index.php 
10 http://egea.amu.edu.pl/ 
11 http://kmld.wordpress.com/ 
12 http://www.adrem.amu.edu.pl/news.php 
13 http://usus-iuris.amu.edu.pl/ 
14 http://knpers.amu.edu.pl/ 
15 http://algorytmy.wmi.amu.edu.pl/ 
16 http://knm.wmi.amu.edu.pl/ 
17 http://knpuam.amu.edu.pl/ 
18 http://robotyka.wmi.amu.edu.pl/ 
19 http://creativa.amu.edu.pl/ 
20 http://www.kolofilmoweuam.republika.pl/ 
21 http://www.przeklad.nazwa.pl/przekladnia/ 
22 http://www.staff.amu.edu.pl/~skng/ 
23 http://www.amucelt.hostil.pl/ 
24 http://www.knsa.archeo.edu.pl/ 
25 http://www.knhs-uam.ovh.org/index.html 
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Z punktu widzenia niniejszego tekstu interesująca jest działalność dwóch ostatnich.   
Spójrzmy najpierw jak opisywana jest długo historia Koła naukowego studentów 

archeologii w Poznaniu.  
,,Koło Naukowe Studentów Archeologii powstało 14. stycznia 1927 r., a w trzy dni później 
Senat Uniwersytetu Poznańskiego zatwierdził statut Akademickiego Koła Polskiego 
Towarzystwa Prehistorycznego (pierwotna nazwa Koła). Pierwszym prezesem został Tadeusz 
Bolesta-Waga, funkcje kuratora objął prof. dr hab. J. Kostrzewski (ówczesny dyrektor 
Instytutu Prehistorii Uniwersytetu Poznańskiego). Od 27. stycznia 1931 r. w ramach Koła 
działały dwie sekcje: prehistoryczna i archeologii klasycznej (od 6. listopada 1934 r. juz tylko 
prehistoryczna). W pierwszym okresie swego istnienia Koło prowadziło bardzo ożywioną 
działalność na wielu płaszczyznach. Były to m.in. badania naukowe w terenie (łącznie z 
publikacją wyników), wykłady popularnonaukowe, udział w ogólnopolskich zjazdach 
studentów, samokształcenie.  
Koło brało udział w pracach popularyzatorskich prowadzonych zarówno przez Instytut 
Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego jak i Dział Przedhistoryczny Muzeum 
Wielkopolskiego. Od 1930 r. uczestniczyło w corocznych ogólnopolskich zjazdach studentów 
prehistorii, natomiast poprzez wykłady i kursy prowadziło działalność autodydaktyczną. 
Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 15. Marca 1933 r. wprowadziła m.in. nowe 
warunki działalności stowarzyszeń i kół akademickich. Efektem tego jest przekształcenie (w 
kwietniu lub maju 1933 r.) Akademickiego Koła Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego w 
Koło Prehistoryków Studentek i Studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kuratorem pozostaje 
prof. dr hab. J. Kostrzewski, drugim prezesem był K. Jażdżewski., następnymi: Z. A. 
Rajewski, T. Wieczorowski, J. Knowski, W. Kócka, W. Hensel. Poprzez osobę tego 
ostatniego w roku 1937 nawiązano współpracę z Kołem Historyków UP , którego W. Hensel 
był równocześnie wice prezesem. 
Od 1933 r. działalność Koła koncentrowała się głównie wokół wykopalisk w Biskupinie. 
Badania te były przewodnim tematem Ogólnopolskiego Zjazdu Koleżeńskiego Studentów 
Prehistorii (3-5 września 1936 r.) zorganizowanego przez Koło. Zjazd ten stał się 
jednocześnie okazją do podsumowania dziesięcioletniej juz działalności Koła, autorem 
referatu przedstawiającego wyniki tej działalności był W. Hensel. On też z J. Żurkiem 
przyczynili się do wydania pamiętnika X-lecia Koła Prehistoryków Studentek i Studentów 
UP, zatytułowanego "Przyczynki do pradziejów Polski Zachodniej". W. Hensel był też 
inicjatorem reaktywowania zjazdów międzyśrodowiskowych studentów prehistorii. Memoriał 
w tej sprawie przekazał Ministerstwu Oświaty i Wyznań Religijnych. W wyniku tej 
interwencji, po czteroletniej przerwie, w dniach 27-29 grudnia 1937 r. odbył się Zjazd 
Młodych Prehistoryków w Sąsiadce (byłe woj. zamojskie). W okresie tym Koło, mimo że 
liczyło niewielu członków (5-6 osób) osiągnęło znaczące wyniki - dotyczy to zwłaszcza prac 
terenowych i publikacji naukowych. Wybuch wojny i okupacja przerwały działalność całego 
poznańskiego środowiska naukowego nie wyłączając Koła. 
W 1945 r. jednocześnie z wyzwoleniem Poznania (23. lutego 1945 r.) i otwarciem 
Uniwersytetu Poznańskiego (27. lutego 1945 r.) na wszystkich wydziałach wznowiły swą 
działalność Koła naukowe. Również przy odbudowującym się pod kierunkiem prof. dr hab. J. 
Kostrzewskiego Instytucie Prehistorycznym UP, dzięki inwencji W. Szafrańskiego 4. grudnia 
1945 r. reaktywowano oficjalnie pod dawną nazwą Koło Prehistoryków Studentek i 
Studentów UP. Senat Akademicki zatwierdził ten fakt 20 lutego 1947 r. Tak rozpoczął się 
pierwszy z powojennych okresów w dziejach Koła. Liczba jego członków wahała się wtedy 
od 20 do 30 osób. Swoją siedzibę znalazło ono w budynku Muzeum Prehistorycznego. 
Rozwinięto wówczas działalność badawczą w dwóch aspektach: pracy terenowej i 
gabinetowej. Organizowano coroczne ekspedycje prowadzące badania wykopaliskowe, m.in. 
w Biskupinie, Gieczu, Nowej Hucie, Oszczywilku, Grabonogu, Poznaniu, Gniewnie, 
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Trzemesznie, Ostrowie Lednickim, Strzelnie itd., badania powierzchniowe w rejonie Kórnika, 
Skoków, oraz zwiadowcze na Ziemi Lubuskiej. Prace te prowadzone były pod patronatem 
Instytutu Prehistorycznego, związanego z nim Instytutu Badań Starożytności Słowiańskich, 
Muzeum Prehistorycznego w Poznaniu oraz placówek Kierownictwa Badan nad Początkami 
Państwa Polskiego. Opublikowano liczne rozprawy, artykuły i recenzje w wydawnictwach 
okolicznościowych i czasopismach fachowych, takich jak "Przegląd Archeologiczny", "Z 
Otchłani Wieków", "Wiadomości Archeologiczne", "Sprawozdania PMA", "Slavia Antiqua". 
Wydano również księgę pamiątkową z okazji XX-lecia istnienia Koła zatytułowano 
"Materiały do pradziejów Polski". Zawierała ona 15 artykułów (w tym 11 autorstwa 
studentów II i III roku prehistorii). W ramach Koła Naukowego organizowano wycieczki, w 
szkołach średnich prowadzono akcje popularyzujące prehistorię. Sporządzano filmy 
krótkometrażowe i przeźrocza, organizowano oprowadzanie wycieczek po Muzeum 
Prehistorycznym w Poznaniu i terenach, na których prowadzone były badania 
wykopaliskowe. Organizowano odczyty przedstawiające wyniki prac terenowych, 
prowadzono własną bibliotekę. Utrzymywano kontakty z Kołami prehistorycznymi oraz 
innymi organizacjami naukowymi w kraju. Niemożliwe było wtedy (z powodów 
politycznych) organizowanie sesji czy zjazdów. Fundusze Koło czerpało wówczas głównie ze 
składek i dotacji. 
W roku akademickim 1950/51 przy poszczególnych Katedrach, zespołach Katedr i 
Instytutach powstawać zaczęły Koła naukowe nowego typu. Zasady ich organizacji i 
działania sprecyzowane zostały w odpowiednich wytycznych m.in. Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki. Odtąd jedynym zadaniem Kół była działalność naukowa. Prace ich 
koordynowały Wydziałowe Komisje ds. Kół Naukowych, powstała wówczas instytucja 
kierownika Koła. 
15. lutego 1951 r. przy Zespole Katedr Historii Kultury Materialnej pod kuratelą doc. dr hab. 
W. Hensla powstało Koło Historyków Kultury Materialnej (zrzeszało: archeologów-
prehistoryków, archeologów śródziemnomorskich i etnografów). Najważniejszą rolę 
odgrywały w nim kółka o charakterze samokształceniowym. Na zebraniach Koła 
odczytywano referaty poruszające wiele zagadnień z dziedziny Historii Kultury Materialnej. 
Działalność Koła w kolejnych latach słabła, na co wpływ miało m.in. ograniczanie jego 
samodzielności. W roku akademickim 1956/57 Koło przestało działać.  
Z inicjatywy ówczesnych studentów I-szego roku, 1 marca 1958 r. odtworzono, istniejące do 
dziś, Koło Naukowe Archeologów UAM. Kuratorem zostali doc. dr W. Kócka. W 
późniejszym okresie, w zależności od nazwy Katedry oraz warunków społeczno-
politycznych, zmianom ulegała nazwa i przynależność organizacyjna Koła. Obecna nazwa, 
Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM przyjęta została 4 listopada 1975 r. 
(funkcjonowało wtedy w ramach Socjalistycznego Związku Studentów Polskich).  
Od 1958 r. Koło podjęło działalność naukową wyraźnie nawiązującą do okresu 
przedwojennego. Prowadzono badania terenowe w wielu regionach kraju, w początkowym 
okresie organizowano wyjazdy grupowe. Wyniki badań terenowych wygłaszano w formie 
referatów na zebraniach, sesjach, zjazdach, następnie publikowano. W latach 70-tych w 
oparciu o te wyniki powstało kilka prac magisterskich. Były to monografie źródłowe 
stanowisk z Pomorza środkowego, Kujaw i Wielkopolski. 
W okresie po 1958 r. Koło utrzymywało kontakty z instytucjami archeologicznymi 
krajowymi i zagranicznymi (głównie z Czechosłowacji, Węgier i NRD) m.in. dzięki 
udziałowi w licznie wówczas organizowanych zjazdach i sesjach. Z okazji 35-lecia Koła 
Naukowego poznańskich studentów archeologii w dniach 9.-11. marca 1962 r. odbył się 
Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Archeologii. Członkowie Koła brali udział w wielu 
innych, także zagranicznych, spotkaniach wygłaszając liczne referaty, za które często 
honorowani byli nagrodami I i II stopnia. Działalność Koła nie ograniczała się wówczas do 
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badań wykopaliskowych i udziału w zjazdach. Organizowano liczne wycieczki do zbiorów 
muzealnych i skansenów, prowadzono również akcje popularyzatorskie, plany przewidywały 
cykl prelekcji popularnonaukowych o tematyce milenijnej w szkołach i zakładach pracy oraz 
organizacje wystaw czasowych. 
Dla uczczenia 50-lecia Koła Naukowego Studentów Archeologii UAM, z inicjatywy 
ówczesnych jego członków, zorganizowano w Złotowie, woj. wielkopolskie, w dniach 24.-28. 
kwietnia 1977 r., V Międzynarodową Sesję Studentów Archeologii. Głównymi jej 
organizatorami byli: przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Andrzej Kokowski oraz 
przewodniczący Koła, Andrzej Weber. Tematem sesji był "Obrządek pogrzebowy w 
pradziejach i u współczesnych ludów pierwotnych". W Zjeździe udział wzięli pracownicy 
naukowi oraz studenci archeologii pradziejowej, wczesnośredniowiecznej i 
śródziemnomorskiej oraz etnografii uczelni krajowych i zagranicznych. 
W lipcu 1978 r. na Kujawach odbył się obóz naukowy, w listopadzie 1980 r. przeprowadzono 
badania powierzchniowe na Morasku (teren budowy nowych budynków uniwersyteckich). 
Jednak w okresie tym działalność Koła ulega stopniowemu ograniczeniu, co wiąże się 
niewątpliwie z sytuacją polityczną kraju w tamtych latach.  
Dopiero 28. października 1985 r. z inicjatywy Elżbiety Indyckiej Koło zostało reaktywowane. 
Początkowo podstawową formą aktywności były spotkania z przedstawicielami poznańskiego 
środowiska archeologicznego, ale w krótkim czasie zakres działalności znacznie się 
poszerzył. Już w roku 1986 zorganizowano wyprawę naukową do Grecji i Hiszpanii, a w 
1987 r., do Jugosławii i Indii. Koło aktywnie uczestniczyło również w organizowanych przez 
inne ośrodki spotkaniach, m.in. w V Międzynarodowym Kongresie Studenckich Kół 
Naukowych w Szombathely na Węgrzech. Rozpoczęto działalność naukową związaną z 
ogólnouniwersyteckim programem badań Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
Koło Naukowe gościło studentów z Uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie organizując im 
objazd po Wielkopolsce i Kujawach. W ramach rewizyty grupa członków Koła została 
zaproszona do zwiedzania ośrodków archeologicznych NRD. Na zaproszenie Instytutu 
Prahistorii w Kilonii (RFN) grupa studentów zwiedziła tamtejsze muzea i Uniwersytet. W 
dniach 12-14. marca 1992 r. w Obrzycku zorganizowano Sesję Kół Naukowych zatytułowaną 
"Osadnictwo jako element kultury". Członkowie Koła przygotowali 10 referatów. Wiosną 
tego samego roku zorganizowano objazd naukowy po Czechosłowacji, obejmujący 
zwiedzanie morawskich stanowisk archeologicznych, Brna oraz kilkudniowy pobyt w Pradze. 
Na zebraniach Koła prezentowano slajdy z badań i wycieczek zagranicznych, w których 
uczestniczyli członkowie Koła (Francja, Jugosławia, Izrael). Zapraszano gości z krajowych i 
zagranicznych ośrodków archeologicznych, m.in za pośrednictwem pracowników Instytutu 
Prahistorii (dr W. Rączkowskiego i dr A. Marciniaka) zaproszono na gościnne wykłady 
przedstawicieli archeologii brytyjskiej, Iana Hoddera, Gary Locka, Barry Cunliffe`a, Andrew 
Sherratta. Dzięki nawiązanym kontaktom możliwy był wyjazd 13 członków Koła na 
konferencję EuroTAG`92. W programie wizyty były również spotkania m.in. z Lewisem 
Binfordem, Colinem Renfrew, Ianem Hodderem, Christopherem Tilly`em oraz zwiedzanie 
stanowisk archeologicznych (Stonehenge, Avebury - stan. megalityczne, Bath - łaźnie 
rzymskie, Danebury - grodzisko z epoki żelaza) i ośrodków uniwersyteckich (Oxford, 
Londyn). Koło Naukowe starało się być również partnerem w dyskusjach na temat zmiany 
programu studiów w Instytucie Prahistorii UAM. Przygotowało własny projekt. 
Jednym z ważniejszych przedsięwzięć Koła było podjęcie przez jego członków własnej 
wyprawy badawczej. Studenci Andrzej Rozwadowski i Błażej Stanisławski zorganizowali w 
latach 1992-93 dwie ekspedycje do Azji środkowej (Uzbekistan) mające na celu zbadanie 
odkrytych tam malowideł naskalnych. Do współpracy zaproszono Koła Naukowe Geografów 
oraz Antropologów i Etnologów. Wyniki tych wypraw (tym cenniejsze, źe pochodzące z 
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terenów do niedawna niedostępnych dla badań) zostały opracowane przez uczestników badań 
w pracach magisterskich i publikacjach.  
W maju i październiku 1997 r. w Bucharzewie k. Sierakowa odbyły się warsztaty archeologii 
doświadczalnej.  
Począwszy od roku 1999, Koło Naukowe jest organizatorem cyklicznych Międzynarodowych 
Sesji Studentów Archeologii, podczas których poruszane są tematy odnoszące się do ogólnej 
kondycji archeologii. Jako że Sesje mają miano "międzynarodowych", goszczono na nich 
uczestników z różnych zakątków świata: Australii, Wlk. Brytanii, Czech, Słowacji, Litwy, 
Sudanu i Polski. Odbyło się już pięć konferencji z tego cyklu: w 1999, 2000, 2001, 2002 i 
2003 roku. Poprzednie spotkania pokazały, jaka tematyka i problemy warte są poruszenia26’’. 
 Teraz nastąpi przybliżenie działalności Studenckiego Koła Naukowego Historyków 
przy Instytucie Historyków UAM.  
,,Początki Koła Naukowego Historyków sięgają początku lat 20 XX w. Wtedy to pierwsi 
studenci Wydziału Humanistycznego w Poznaniu pod kuratelą wybitnych uczonych: prof. 
Bronisława Dembińskiego, prof. Adama Skałkowskiego, prof. Józefa Paczkowskiego czy 
prof. Kazimierza Tymienieckiego tworzyli kluby dyskusyjne studentów historii. 
Współcześnie członkowie Koła, nie zapominając o przeszłości, patrzą w przyszłość. Za 
główny cel stawiają sobie: propagowanie historii, kształtowanie aktywnej intelektualnie 
postawy wobec rzeczywistości minionej i teraźniejszej, rozwój świadomości historycznej. 
Członkowie Koła pragną również swymi działaniami inspirować do aktywności na Uczelni 
oraz w życiu publicznym pozostałych studentów i integrować środowisko akademickie. 
Koło współpracuje z podobnymi organizacjami w innych ośrodkach akademickich na terenie 
kraju, m.in. Studenckim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Humanistycznej 
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Uniwersytetem w Białymstoku. Bliskie kontakty i co 
za tym idzie wymiana doświadczeń, a także serdeczna współpraca doprowadziły do 
organizowania wspólnych projektów badawczych, których owocem są publikacje. 
Przejawem aktywności członków jest również czynny udział w Studenckich Konferencjach 
Naukowych, ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Krakowie, Białymstoku, Lublinie, 
Zielonej Górze, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, wygłaszanie referatów, branie udziału w 
sesjach i zjazdach. W roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe historyków 
UAM organizuje dwie konferencje, w roku 2009 – III Międzynarodową Studencką 
Konferencję Historyków Nowożytników, w listopadzie tego roku Studencką Konferencję 
Historyków Wojskowości. Organizowane są również wyjazdy i szkolenia zagraniczne – w 
2007 r. na Krym, w 2008 do Rzymu. Do tradycji weszły coroczne warsztaty naukowe dla 
studentów historii w Bacówce UAM w Jamnej. Utrzymywane są również bliskie kontakty z 
kołami naukowymi innych wydziałów UAM, co stało się przyczynkiem do organizowania 
interdyscyplinarnych sesji naukowych. Koło współpracuje także z innymi organizacjami 
studenckimi – ze stowarzyszeniem „Primum Inter Pares” czy Parlamentem Samorządu 
Studentów UAM. Dzięki programom wymiany studentów, tj. SOKRATES/ERASMUS Koło 
pozostaje w kontakcie ze środowiskiem akademickim w całej Europie27’’. 
 Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Michał Zwierzykowski specjalista w zakresie 
polskiej historii nowożytnej XVI-XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem historii ustroju 
Rzeczypospolitej szlacheckiej i dziejów parlamentaryzmu staropolskiego. Koło historyków 
posiada wiele tematycznych sekcji. Oto wykaz:  
                                                
26 Przedruk z drobnymi zmianami z:  ,,Historia’’, [w:] http://www.knsa.amu.edu.pl/docs/history.htm [stara strona 
KNSA UAM w Poznaniu].  
27 Przedruk z drobnymi zmianami z: ,,O nas’’, [w:] http://sknh.amu.edu.pl/o-nas/ 
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Tab. 1. Sekcje Studenckiech Kół Naukowych Historyków  przy  Instytucie  Historii UAM 
 
 

  Źródło: http://sknh.amu.edu.pl/sekcje/ 

Nazwa Sekcji Opiekun Sekcji 

Przewodniczący 

Sekcji 

Sekcja „Amici Antiquitatis” dr Katarzyna Balbuza Łukasz Hajdrych 

Sekcja Archiwistyczna 

dr hab. Irena Mamczak – 

Gadkowska 

Dominika 

Wojciechowska 

Sekcja Kultury i Myśli Politycznej im. 

Axeisa de Toqueville’a       Brak  Maciej Kozłowski 

Sekcja Edukacji Historycznej i 

Dydaktyki Historii 

dr hab. Viloletta 

Julkowska Wiesława Ludwiczak 

Sekcja Epigraficzna dr Paweł Stróżyk Joanna Wałkowska 

Sekcja Historii XIX dr Alina Hinc Fryderyk Mudzo 

Sekcja Historii XX wieku 

dr hab. Jakub 

Wojtkowiak Damian Zieliński 

Sekcja Historii Bizancjum dr Anna Kotłowska Sandra Groblena 

Sekcja Historii Drugiej Rzeczpospolitej mgr Mariusz Niestrawski Łukasz Komorowski 

Sekcja Historii Kultury dr Anita Napierała Tomasz Grala 

Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w. dr Igor Kraszewski Tomasz Grala 

Sekcja Historii PRL 

prof. Stanisław 

Jankowiak Mikołaj Roszak 

Sekcja Historii Wojskowości dr Karol Kościelniak Lesław Zbieranek 

Sekcja Mediewistyczna dr Piotr Pokora Michał Skoczyński 

Sekcja Niemcoznawcza dr Dorota Mazurczak Juliusz Krupiński 

Sekcja Orientalistyczna dr Witold Tyborowski Maciej Kuhnert 

Sekcja Turystyki Historycznej i 

Animacji Historii dr Izabela Skórzyńska Maksym Kempiński 
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Niewątpliwie cennymi inicjatywami SKNH przy IH UAM jest wydawanie rocznika ,,Nasze 
Historie’’ (dotychczas ukazało się 11 numerów) i organizowanie ,,Dwugłosów naukowych’’ 
przede wszystkim z udziałem pracowników akademickich z Instytutu Historii, które w sposób 
atrakcyjny poruszają wybrane tematy historyczne. Przykładem niech będzie choćby 
interesujący dwugłos na temat polskich powstań narodowych pt. ,,Powstanie zawiedzionych 
nadziei – styczniowe i warszawskie’’ z udziałem dr hab. Przemysława Matusika i prof. dr hab. 
Stanisława Jankowiaka mający miejsce 19 kwietnia 2012 r., czy wykład pt. ,,Otton III  - Europa 
uniwersalna?’’ prof. dr hab. Jerzego Strzelczyka i prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego odbyty 13 
grudnia 2011 r., jak również ,,Rzeczpospolita Szlachecka – szlachetne dziedzictwo, czy 
przeklęty spadek?’’ z dyskusją prof. dr hab. Macieja Franza i dr Igora Kraszewskiego z dnia 17 
stycznia 2012 r. Natomiast dwugłos z występem gościa specjalnego prof. PAN Przemysława 
Urbańczyka z dr hab. Dariuszem Sikorskim o początkach państwa polskiego odbył się 24 maja 
br.  
Osobne miejsce należy się wspomnieniowej sesji pamiątkowej poświęconej wybitnemu 
mediewiście prof. Gerardowi Labudzie, która miała miejsce 6 grudnia 2011 r. z udziałem prof. 
dr hab. Adama Labudy, historyka sztuka - syna Gerarda Labudy28. 
Postać Gerarda Labudy jest dla SKNH przy IH UAM bardzo ważna, jako że jest jego 
patronem29.  
Nie ma wątpliwości, że wszystkie te Koła zajmujące się różnymi tematami historycznymi 
poruszają więcej tematów z historii Polski i powszechnej niż regionalnej, niemniej powinny 
znaleźć też miejsce dla dziejów Grodu Przemysła.  

W tym miejscu należałoby się zapytać, dlaczego doktoranci na Wydziale 
Historycznym UAM nie posiadają swojego Koła naukowego? Odpowiedź ciągle stoi pod 
znakiem zapytania. Gdyby powstało takie Koło mogłoby swoją działalnością popchnąć do 
przodu profesjonalny stan badań. Naturalnie, że również i w nim zajmowano by się szeroko 
rozumianym humanizmem, ale korzyści odniosłaby też historia Poznania. Niestety aż do tej 
chwili nie widać dobrej woli na jego utworzenie, a przecież podstawowe działania zostały już 
wykonane. Oto dowód. Już w ostatnim kwartale 2010 r. autor niniejszego tekstu wniósł 
inicjatywę powołania Koła naukowego dla doktorantów Wydziału Historycznego w zamyśle 
interdyscyplinarnego, bo w jego skład wchodziliby młodzi naukowcy z różnych kierunków 
humanistycznych (historia, historia sztuki, archeologia, wschodoznawstwo, etnologia i 
antropologia oraz muzykologia). Jeszcze we wspomnianym 2010 r. powstały projekty: pisma 
wiodącego do władz Wydziału Historycznego i UAM, statutu, wybrania patrona i deklaracji 
członkowskiej. Z biegiem czasu największej modyfikacji został poddany projekt statutu i wybór 
patrona spośród trzech zaproponowanych kandydatur w osobach wybitnych profesorów: 
Janusza Pajewskiego, Stanisława Karwowskiego oraz Józefa Kostrzewskiego. Po głębokich 
analizach i wielkim rozeznaniu oraz stosownej argumentacji wybór padł na tego pierwszego. 
Na tym sprawa utknęła i nie może wydostać się z poziomu pierwszej instancji, mianowicie z 
Samorządu Doktorantów Wydziału Historycznego UAM, który winien w regulaminowym 
czasie przedłożyć stosowne dokumenty Radzie Wydziału Historycznej UAM na ręce dziekan i 
po stosownej procedurze powinno znaleźć się to wszystko na biurku rektora tego Uniwersytetu. 
Potem już tylko formalnością byłaby rejestracja tego naukowego stowarzyszenia, które 
zapewne służyłoby całej społeczności doktoranckiej z korzyścią dla wszystkich stron – szeroko 
rozumianych badań naukowych, jak również szerzeniu wiedzy na temat stolicy Wielkopolski.   
  Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie powstanie dla doktorantów Wydziału 
Historycznego UAM w Poznaniu Koło naukowe i będzie mogło zrzeszać młodych miłośników 
nauki i autentycznej wiedzy akademickiej – oby tak się stało…  

                                                
28 Informacje ze ztrony: http://sknh.amu.edu.pl/ 
29 Autor tekstu miał przyjemność być na Walnym posiedzeniu SKNH przy IH UAM, gdy podjęto wniosek i 
zagłosowano jednomyślnie za kandydaturą na patrona prof. G. Labudę.  
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Interdyscyplinarne  

Koło Naukowe Doktorantów  
Wydziału Historycznego  

im. Prof. Janusza Pajewskiego 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu  
 

 
 

IKNDW im. Prof. Janusza Pajewskiego  
UAM Poznań 
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Wzór pisma do UAM  
 

Poznań, dnia 13 grudnia 2011 r.  
Mateusz Hurysz  
Student II roku stacjonarnych studiów doktoranckich 
mateuszhurysz@vp.pl  

 
 

Jego Magnificencja Rektor  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   

Prof. zw. dr hab. Bolesław Marciniak  
za pośrednictwem  

Rady Doktorantów Studiów Doktoranckich 
reprezentującej 

 Samorząd Doktorantów 
Wydziału Historycznego  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza   
 

Wniosek oficjalny  
 
Dotyczy:  
 
 

Powołania dla Wydziału Historycznego UAM - ,,Interdyscyplinarnego Koła 
Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego im. Prof. Janusza Pajewskiego 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu’’ 

 
Uzasadnienie 

 
 

 W związku z zauważalną dysfunkcją sytuacyjną i niewystarczającą możnością całkowitej 

aktywności doktorantów w działalności naukowej ,,Studenckiego Koła Naukowego’’ przy Instytutach, 

katedrach i zakładach Wydziału Historii UAM, braku możności integrowania się w tej materii 

doktorantów różnych kierunków tego wydziału, należałoby powołać do życia organ przewidziany w 

regulaminie uniwersyteckim, jakim jest Koło Naukowe.  
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 Powstanie jego daje nade wszystko pożądane efekty bieżące i skutki długofalowe, nie tylko 

dla aktualnych doktorantów, lecz także dla ich następców.   

 Mianowicie będą to między innymi niniejsze wartości.  

Rozwijanie badań naukowych i wymiana poglądów naukowo-dydaktycznych w gronie doktorantów. 

Możliwość prezentowania odczytów tematycznych. Uczestniczenia w warsztatach i obozach 

naukowych. Współpraca z pracownikami naukowymi zajmującymi się dyscyplinami będącymi w 

kręgu zainteresowań doktorantów. Współdziałanie z innymi organizacjami (kołami, towarzystwami 

etc.). Popularyzacja wiedzy akademickiej głównie wśród społeczeństwa poznańskiego i 

wielkopolskiego. Organizowanie konferencji naukowych prezentującej najnowsze badania nauki 

polskiej. Integrowanie i pogłębianie relacji wśród doktorantów i środowiska akademickiego na 

Wydziale Historycznym UAM.    

 Patronem ,,Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego 

UAM’’ został profesor Janusz Pajewski. Profesor Pajewski jest bardzo ważną postacią dla 

Uniwersytetu, a więc i również Wydziału Historycznego. Sam w okresie studiów przewodniczył w 

Kole Naukowym Historyków, jego zainteresowania daleko wykraczały poza ramy jednej epoki 

historycznej, co nie jest bez znaczenia dla interdyscyplinarnego Koła Naukowego. Postawa i etos 

życiowy tej postaci godny jest podziwu, a długotrwała praca i oddanie na rzecz Uniwersytetu i miasta 

Poznań doskonale komponuje z wybraniem profesora Pajewskiego na patrona młodych naukowców. 

Nigdy nie można zapomnieć o roli profesora Pajewskiego w nadaniu imienia Almie Mater.  

Nowy patron Koła Naukowego perfekcyjnie wpisuje się w koncepcję Kół Naukowych na Wydziale 

Historycznym UAM ,,Studenckie Koło Naukowe Historyków Przy Instytucie Historii UAM’’ posiada 

patrona w osobie profesora Gerarda Labudy. Obydwie osoby urodziły się poza Wielkopolską, ale 

związały swoje największe lata ze stolicą Wielkopolski. Obaj nestorzy polskiej nauki umiłowali naukę 

i wykształcili niezliczoną liczbę wybitnych uczniów, profesor Pajewski był starszy od profesora 

Labudy o 9 lat, ale obaj dożyli sędziwego wieku (odpowiednio 96 i 94 lata). Odtąd obydwa Koła 

Naukowe Wydziału Historycznego (studenckie i doktoranckie) działać będą w chlubie z tak wielkimi i 

niezwykłymi patronami.  

Należy przyznać, że twórca nadania imienia Uniwersytetowi jest nieobecny w pamięci kręgu 

społeczności poznańskiej i mało znany wśród studentów i doktorantów, dlatego wybór takiego patrona 

spowoduje trwałe miejsce w świadomości obecnych i przyszłych doktorantów.  

 Skrócona procedura powstania Koła Naukowego powinna mieć następujący przebieg:  

a) wysłanie listu intencyjnego do Jego Magnificencji Rektora UAM w celu zakwalifikowania 
struktury Koła Naukowego (statut i deklaracja) i patrona oraz zabezpieczenia środków 
finansowych na jego działalność; 

b) wystosowanie pisma do rodziny patrona w celu akceptacji osoby na proponowaną funkcję; 
c) obsadzenie osób odpowiedzialnych za działalność Koła Naukowego w oparciu o statut na 

zebraniu nadzwyczajnym, założenie strony internetowej; 
d) obranie opiekuna Koła Naukowego; 
e) wdrożenie w życie Koła Naukowego.      
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Sentencja końcowa  
 
 Działalność ,,Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego 

UAM’’ ze swoim patronem nie ma stać się alternatywą, czy konkurencją30 dla ,,Studenckiego Koła 

Naukowego Historyków przy Instytucie Historii UAM’’, tudzież innych Kół działających na Wydziale 

Historycznym. Wręcz przeciwnie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i wypełnienie luki, która 

istnieje w przestrzeni społecznej studiów doktoranckich. Doktoranci stanowiący grupę młodych 

badaczy skupiający się wokół wielu dyscyplin naukowych, nie tylko historycznych, nie mają 

możliwości spełniania się w jednej strukturze, jakim jest Koło Naukowe, a jest to bardzo wskazane, 

chociażby z tej przyczyny, iż można w takim układzie zintegrować naturalną wymianę poglądów 

naukowych i pogłębić tak istotne z punktu widzenia społecznego relacje interpersonalne, które są 

wiodące w kształtowaniu teraźniejszego i przyszłego funkcjonowania oraz kreowania wzorców 

osobowych młodej polskiej inteligencji.          

Z wyrazami szacunku:  
  

mgr Mateusz Hurysz  
                                                                                                                      

   
Załączniki:  
 

1. ,,Statut Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UAM 
w Poznaniu’’. 

2. Deklaracja uczestnictwa.  
3. Sylwetka patrona ,,Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Wydziału 

Historycznego UAM w Poznaniu’’. 
 
Do wiadomości: 
 

1. Rada Wydziału Historycznego UAM. 
2. Dziekan Wydziału Historycznego  UAM – prof. UAM dr hab. Hanna Kóčka-Krenz.    
3. Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Historycznego UAM  – prof. UAM dr hab. Ilona 

Czamańska.  
4. Dyrektor Instytutu Historii UAM – prof. UAM dr hab. Kazimierz Ilski. 
5. Dyrektor Instytutu Prahistorii UAM – prof. UAM dr hab. Danuta Minta-Tworzowska.  
6. Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM – prof. UAM dr hab. Tadeusz Żuchowski.  
7. Dyrektor Instytutu Wschodniego UAM – prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski.  
8. Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM – prof. dr hab. Michał 

Buchowski.  
9. Kierownik Katedry Muzykologii UAM – prof. UAM dr hab. Ryszard Wieczorek. 

 

                                                
30 Przykładowo w dziedzinie geografii na Uniwersytecie im. Mikołaj Kopernika w Toruniu istnieją: ,,Koło 
Naukowe Doktorantów Geografii UMK’’ oraz ,, Studenckie Koło Naukowe Geografów’’ w jednym Instytucie 
Geografii, nawet nie we Wydziale, jak to ma być w proponowanym przypadku. Inny przykład – dziedzina 
humanistyczna na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie reprezentują: ,,Koło Naukowe 
Doktorantów Wydziału Humanistycznego’’, gdzie istnieje ,,Sekcja Historyczna’’ oraz na tym samym wydziale: 
,,Koło Naukowe Historyków Studentów’’. 
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I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

Art. 1 
 

,,Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego im. Prof. Janusza 

Pajewskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu’’ stanowi organizacją 

studencką, działającym na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu. 

 Art. 2 
 

Skrótem nazwy „Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego im. 

Prof. Janusza Pajewskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” jest IKNDWH 

im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM w Poznaniu (dalej zwane Kołem). 

 
Art. 3 

 
Siedzibą Koła jest Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(dalej zwany UAM), przy ul. św. Marcin 78, 61 – 809 Poznań.   

 
Art. 4 

 
Koło posiada patrona w osobie wybitnego człowieka niezwykle zasłużonego dla nauki 

polskiej i całej społeczności poznańskiej (Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również dla samej stolicy Wielkopolski) 

(załącznik nr 1 do Statutu) oraz logo (załącznik nr 2 do Statutu) i używa pieczątki z napisem: 
IKNDWH im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM. 

 

Art. 4 
 
Koło posiada Opiekuna Naukowego w osobie pracownika Wydziału Historycznego UAM, 

posiadającego nadanie naukowe co najmniej w stopniu doktora. 

 

Art. 6 
 
Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ IKNDWH UAM 
 

Art. 7 
Celami działalności Koła są:  
 

a)  badania naukowe w dziedzinach: historia, archeologia, historia sztuki,     

       wschodoznawstwo, etnologia i antropologia oraz muzykologia;  

b)  interdyscyplinarne badania naukowe w dziedzinach humanistycznych; 

c)  działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinach   

       reprezentowanych przez Koło; 

d)  umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac  

       badawczych przez doktorantów;  

e) rozwijanie innych form aktywności naukowej członków i sympatyków Koła;  

f)    współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi;  

      g)   godne reprezentowanie Uczelni, miasta, regionu i Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Art. 8 
 

Koło realizuje swój cel poprzez następujące formy działalności: 
 

a) badania naukowe w dziedzinach: historia, archeologia, historia sztuki,     

      wschodoznawstwo, etnologia i antropologia oraz muzykologia;  

b) organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin; 

c) organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości; 

d) podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych 

prac naukowo-badawczych;  

e) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach 

i obozach naukowych; 

f) organizowanie wypraw badawczych (m. in. do placówek naukowych); 

g) współpracę z  innymi kołami naukowymi, z  organizacjami studenckimi 

i doktoranckimi, instytutami naukowymi i szkołami w kraju i za granicą; 

h) publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju i za granicą; 

i) inne przedsięwzięcia zgodne z ideami Statutu.  
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Art. 9 

Realizowanie celów statutowych odbywa się także poprzez: 

a) współpracę z Rektorem, Dziekanami, oraz kadrą naukową UAM; 

b) współpracę z Parlamentem Doktorantów i Parlamentem Studentów UAM oraz innymi                                                                                                             

organizacjami studenckimi i  doktoranckimi działającymi na UAM; 

c) współpracę z organizacjami i  instytucjami rządowymi oraz  pozarządowymi 

wspierającymi  działalność organizacji studenckich i doktoranckich. 

 

 

III.  ZASADY CZŁONKOSTWA W IKNDWH UAM  
 

Art. 10 
 

1. Członkiem Koła może zostać każda osoba, która pozostaje doktorantem UAM w 

Poznaniu, bez względu na rok i tryb studiów pod warunkiem, że jest zainteresowana 

pogłębieniem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z działalnością Koła. 

2. Członkowstwo w Kole nadaje Zarząd Koła, po uprzednim złożeniu przez kandydata 

deklaracji członkowskiej u Skarbnika Koła; 

3. Treść deklaracji członkowskiej ustalana jest przez Zarząd Koła (załącznik nr 3 do 

Statutu). 

  

Art. 11  
Członkowie Koła mają prawo do: 
 

a) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach Koła, posiadając czynne i bierne prawo 

wyborcze; 

b) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła; 

c) korzystania z praw przewidzianych Statutem oraz przywilejów określonych przez 

Zarząd Koła; 

d) swobodnego wyrażania opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w 

formie dyskusji lub referatu; 

e) oceniania pracy zarządu.  

 

 

Dzieje Grodu Przemysła© 

 

 
Mateusz Hurysz 

20 

 

Art. 12 

 

Członkowie Koła zobowiązani są do: 
 

a) podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zgromadzenia 

Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu Koła; 

b) aktywnego uczestnictwa w działalności naukowo-organizacyjnej Koła; 

c) dbania o wysoki poziom naukowy działań podejmowanych w Kole i swoich własnych 

badań naukowych;  

d) starania się o zapewnienie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej realizowaniu zadań 

Koła; 

e) godnego reprezentowanie Koła. 

 

 

Art. 13 
 

Członkowstwo w Kole ustaje: 
 

a) z chwilą złożenia u Prezesa pisemnej rezygnacji; 

b) na mocy postanowień Zarządu w przypadku braku wykazywania aktywności 

naukowo-organizacyjnej i nieprzestrzegania postawy reprezentującej środowisko 

doktorantów; 

c) w wypadku zawieszenia studiów doktoranckich; 

d) z chwilą ukończenia studiów doktoranckich.   

 

 

Art. 14  

 
Osobom, które szczególnie wyróżniły się w działalności Koła, może być nadany na wniosek 

Zarządu Koła tytuł  Honorowego Członka IKNDWH im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM. 
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IV.  OPIEKUN NAUKOWY KOŁA 

 

Art. 15 
 

1. Kandydata na Opiekuna Naukowego Koła zgłasza zarząd Koła do Rady Wydziału 

Historycznego UAM, załączając pisemną zgodę kandydata. 

2. Opiekuna Koła zatwierdza dziekan Wydziału Historycznego po wcześniejszym 

zasięgnięciu opinii u kierownika studiów doktoranckich.  

3. Kadencja Opiekuna Naukowego Koła trwa 2 lata. Ta sama osoba może być 

Opiekunem Naukowym Koła więcej niż 1 kadencję.  

4. Opiekun Naukowy Koła ma prawo do wnioskowania własnych propozycji dotyczących 

doskonalenia realizacji programu Koła. 

5. Opiekun Naukowy Koła służy konsultacjami i pomocą w zakresie spraw związanych z 

realizacją działań Koła. 

6. Opiekun Naukowy Koła ma prawo zwoływać oraz brać udział w obradach Zarządu 

Koła. 

7. Opiekun Naukowy Koła ma obowiązek sporządzić sprawozdanie roczne z 

działalności Koła w oparciu o dane własne i dostarczone przez Zarząd Koła. Musi 

przedłożyć je w czerwcu danego roku akademickiego Radzie Wydziału Historycznego 

UAM.     

  

 

V.  WŁADZE KOŁA I ICH KOMPETENCJE 
 
 

Art. 16 
Organami Koła są: 
 

1. Walne Zgromadzenie Koła; 

2. Zarząd Koła; 

3. Komisja Rewizyjna; 

4. Sąd Koleżeński.  
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Art. 17 

 
Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Koła. 
 

1. Walne Zgromadzenie Koła: 

a) jest ciałem uchwałodawczym Koła; 

b) ustala główne kierunki działania Koła; 

c) przyjmuje coroczne sprawozdania Zarządu Koła; 

d) udziela absolutorium; 

e) zwołuje Prezes Koła. 

2. W skład Walnego Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy członkowie Koła. 

3. Walne Zgromadzenie Koła odbywa się jeden raz na rok akademicki, nie później niż 

do 30 listopada nowego roku akademickiego. Termin, miejsce i porządek dzienny 

obrad Walnego Zgromadzenia ogłasza urzędujący Prezes Koła, który jest 

zobowiązany to wykonać, co najmniej na tydzień przed zebraniem. 

4. Informację o Walnym Zgromadzeniu Koła w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym 

ogłasza się na adres poczty elektronicznej członków Koła, jak również poprzez 

rozwieszenie plakatów na Wydziale Historycznym UAM. Dla ważności ogłoszenia 

wymaga się spełnienia obydwóch form rozpowszechnienia informacji. 

 
Art. 18 

1.  Zarząd Koła składa się z: 
 

a) Prezesa; 

b) Wiceprezesa; 

c) Skarbnika; 

 

2. Kadencja wszystkich przedstawicieli Zarządu Koła trwa jeden rok lub do ukończenia ich 

studiów doktoranckich od dnia wyboru.   

3. Wybór nowego przedstawiciela Zarządu Koła następuje na nadzwyczajnym walnym 

zgromadzeniu zwołanym w terminie 2 miesięcy od opróżnienia stanowiska.  

 

 Art. 19 
 

Zarząd Koła ma określone prawa i obowiązki. Oznacza to, że do jego zadań należy: 
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a) ustalanie ogólnych kierunków działalności Koła; 

b) opracowywanie programu działania na cały rok akademicki; 

c) zarządzanie funduszami Koła, które wykazuje w sprawozdaniu finansowym i poddaje 

pod głosowanie na rocznym Walnym Zgromadzeniu Koła (punkt obrad: ,,udzielenie 

absolutorium’’); 

d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniowi Koła i Opiekunowi Naukowemu 

corocznego sprawozdania z prowadzonej działalności; 

e) reprezentowanie organizacji wobec Władz Uczelni, Wydziału Historycznego UAM 

oraz innych instytucji zewnętrznych. 

 

Art. 20 
 
1.  Mandat członka Zarządu Koła wygasa w przypadku: 
 

a) zrzeczenia się; 

b) utraty członkostwa w Kole; 

c) odwołania przez Walne Zgromadzenia Koła; 

d) zakończenia kadencji. 

 

2.  W przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie trwania kadencji: 

 

a) obowiązuje zapis art. 18 pkt 3.; 

b) w przypadku zrzeknięcia się stanowiska przez Prezesa Zarządu, zakres jego 

obowiązków przejmuje Wiceprezes i wykonuje je do momentu wyboru nowego 

Prezesa Koła.  

 
Art. 21 

Prezes Zarządu: 
 

a) sprawuje kontrolę nad pracami bieżącymi Koła; 

b) przynajmniej dwa razy w roku zarządza spotkanie członków Koła; 

c) kieruje pracą zarządu, zwołuje posiedzenie zarządu, przewodniczy obradom; 

d) podpisuje uchwały, protokoły, korespondencje wychodzącą;  

e) reprezentuje Koło wobec władz Uczelni i Wydziału oraz innych instytucji, jeżeli istnieje 

taka konieczność; 

f) spełnia inne obowiązki wymienione w statucie; 

g) przewodzi zwyczajnemu i nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła.    
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Art. 22 
Wiceprezes Zarządu:   
 

a) wykonuje czynności wynikające z podziału zadań dokonanego przez zarząd; 

b) współdziała z pozostałymi członkami zarządu w realizacji zadań statutowych Koła; 

c) zastępuje Prezesa Zarządu w przypadku otrzymania jego pisemnego lub ustnego 

upoważnienia; 

d) w razie nieobecności Prezesa Zarządu (pkt c art. 22) posiada takie same prerogatywy 

jak Prezes Zarządu (art. 21 niniejszego Statutu). 

 
 

Art. 23 
Skarbnik Zarządu:  
 

a) sporządza pełne rozliczenia finansowe; 

b) prowadzi dokumentację z przebiegu działalności Koła; 

c) wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz prowadzi szczegółową listę 

członków Koła; 

d) podaje do wiadomości członków Koła treść postanowień Zarządu; 

e)  zobowiązany jest do sumiennego prowadzenia i przedkładania Zarządowi 

sprawozdań z działalności finansowej Koła; 

f) odwołanie Skarbnika Zarządu dokonuje się podług procedur Statutu. 

  
 
 

Art. 24 
Komisja Rewizyjna: 
 

a) kadencja i wybór nowego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej odbywa się według 

zapisów Statutu wyrażony w art. 18 pkt 2. i 3.;  

b) składa się z 3 osób; 

c) czuwa nad zgodnością rozporządzeń władz Koła ze Statutem; 

d) sprawdza bieżące wykonywanie uchwał; 

e) rozpatruje odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego dotyczących zawieszenia w               

prawach członka Koła oraz upomnień; 

f) rozpatruje w terminie 7 dni odwołania od decyzji Zarządu, z wyłączeniem spraw 

przekazanych do kompetencji innych organów; 
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g) sprawuje pieczę nad finansami Koła oraz kontroluje działalność Skarbnika; 

h) składa sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem Koła z prawidłowości 

działalności Koła za okres lub kadencję minioną; 

i) odwołanie członka Komisji Rewizyjnej dokonuje się stosownie do procedur 

określonych w  art. 29 Statutu; 

j) odwołanie całej Komisji Rewizyjnej skutkuje odwołaniem całego zarządu.    

 
Art. 25 

 Sąd Koleżeński: 
 
 

a) jest powoływany na roczną kadencję. Kadencję w Sądzie Koleżeńskim można pełnić 

tylko raz; 

b) w jego skład wchodzi trzech członków Koła wybieranych na Walnym Zebraniu Koła 

zwykłą większością głosów; 

c) w skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Koła oraz 

Komisji Rewizyjnej; 

d) w skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą członkowie o nieskazitelnym charakterze i 

nieposzlakowanej opinii; 

e) członek Sądu Koleżeńskiego nie może być bezpośrednio zaangażowany w toczoną 

sprawę; 

f) w przypadku, gdy członek Sądu Koleżeńskiego nie spełnia warunków art. 25 pkt d, 

zostaje on wyłączony z Sądu Koła w danej sprawie, na jego miejsce powołuje się na 

zasadach ogólnych, tylko dla zbadania danej sprawy innego członka Koła 

bezpośrednio niezaangażowanego w rozpatrywaną sprawę; 

g) art. 23 pkt f stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 26 
 
Sąd Koleżeński ma kompetencje do: 
 
 

a) zawieszania w prawach członkowskich na okres do 3 miesięcy osób, które naruszyły 

postanowienia Statutu lub nie wywiązały się z nałożonych na nie obowiązków; 

b) składania wniosku do Zarządu Koła o wykluczenie z członkostwa w Kole osób, które: 

            - długotrwale nie wywiązywały się z obowiązków określonych w niniejszym Statucie 

            - naruszyły w znacznym stopniu postanowienia niniejszego Statutu; 

c) działały na szkodę Koła lub Uniwersytetu; 

d) udzielanie upomnień członkom Koła. 
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VI.  ZASADY ORAZ TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA 
WŁADZ KOŁA  

 

 Art. 27  
 

1. Stanowisko Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej oraz Sąd 

Koleżeński obsadzone zostaje w drodze wyborów na Walnym Zgromadzeniu 

Doktorantów Wydziału Historycznego UAM lub Nadzwyczajnym Zebraniu członków 

Koła. 
2. Wybory do Zarządu Koła następują zgodnie z pkt. 1 art. 27 lub pkt. 3 art. 18 w  

porządku z zapisami art. 17 i art. 29.  

3. Mandat osób wymienionych w pkt 1 wygasa z chwilą ogłoszenia ważności i wyników 

wyborów przez Komisję Rewizyjną (nie dotyczy reelekcji). 

4. Dotychczasowy Prezes Zarządu po ogłoszeniu wyników ma obowiązek zamknąć 

Walne Zgromadzenie Koła i przekazać swą funkcję następcy (nie dotyczy reelekcji).  
 

Art. 28 
 

1. Wybory są powszechne, pisemne i tajne. 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy członkowie Koła. 

3. O dniu wyborów informuje Prezes Koła, zwołując na ten dzień posiedzenie Koła. 

4. Wybory przeprowadza Prezes Koła, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes 

Koła. Nieobecność obydwóch członków zarządu uniemożliwia przeprowadzenia 

wyborów.  

5. Prawo zgłaszania swoich kandydatów na Prezesa Zarządu mają wszyscy członkowie 

Koła. 

6. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałe stanowiska mają wszyscy członkowie 

Koła. 

7. Na posiedzeniu wyborczym głosować mogą tylko członkowie Koła oraz Opiekun 

Naukowy Koła. Opiekun Koła dysponuje tylko jednym głosem, tak jak pozostali 

członkowie. 

8. Wybory uznaje się za ważne, jeżeli w głosowaniu bierze udział ponad 1/2 wszystkich 

członków Koła (minimum 50% + 1).  

9. Przeliczenie głosów oraz ważność wyborów dokonuje i stwierdza Komisja Rewizyjna.  

10. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał większość ważnych głosów. 

11. W przypadku równej liczby głosów stosuje się zapis pkt. 13. art. 28.  
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12. W przypadku nie spełnienia wymogu z ust. 8 lub ust. 11, Prezes Zarządu na tymże 

Walnym Zgromadzeniu Koła zarządza ponowne Walne Zgromadzenie Koła na dzień 

nie późniejszy niż 14 dni od dnia zarządzenia. Jeśli powtórzy się sytuacja Prezes 

Zarządu wyznacza kolejny raz wybory w ciągu 7 dni od ostatniego posiedzenia i 

głosowanie zostaje uznane za ważne przy kworum, jakie będzie obecne podczas 

trzeciego spotkania.  

13. Jeżeli kandydaci startujący do zarządu otrzymają taką samą liczbę głosów stosuje się 

procedury zapisane w pkt. 12. art. 28. Gdyby jednak podczas ostatniego głosowania 

zaistniała równa liczba głosów, wybrana zostaje osoba, która najprędzej została 

zgłoszona na kandydata do zarządu Koła.  

14. Przebieg posiedzenia wyborczego jest protokołowany. 
 

Art. 29 
 

1. Na pisemny, podpisany i odpowiednio umotywowany wniosek Koła lub Zarządu Koła, 

Prezes Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła w celu przeprowadzenia 

głosowania nad wnioskiem o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków 

albo w celu przeprowadzenia spotkania w sprawie wymagającej natychmiastowego 

rozwiązania. 
2. Odwołanie Prezesa Koła, Zarządu lub innych członków Koła następuje z chwilą 

oddania ponad połowy ważnych głosów w obecności minimum 1/2 wszystkich 

członków Koła. 
3. Wybór nowych członków Zarządu następuje na tym samym zebraniu Koła, na którym 

odwołano dotychczasowe władze wedle powyższych zasad. 
4. Punkt 2. i 3. art. 29 może odnosić taki sam skutek na corocznym Walnym    

Zgromadzeniu Doktorantów, jednak dopiero po przeprowadzeniu sprawozdania i 

ocenie pracy zarządu.  
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła mają członkowie w liczbie 

co najmniej 1/5 wszystkich reprezentantów  Koła, którzy jednocześnie złożą wniosek 

o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła. Zarząd zobowiązany jest 

rozpatrzeć wniosek w terminie 7 dni i wyznaczyć Nadzwyczajne Zebranie Członków 

Koła w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku. W przypadku nie zwołania 

Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła w wyżej wymienionym terminie, 

Członkowie Koła mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie przez 

siebie wybranym, jednak nie dłuższym niż w przeciągu 1 miesiąca.  
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

7. W przypadku równej liczby głosów funkcjonuje zasada jak w punkcie 12. art. 28.   
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VII.  FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA  

 
Art. 30 

 
1. Środki finansowe i materialne, na których opiera się działalność Koła, pochodzą 

przede wszystkim z dotacji Władz Uczelni (Rektora, Dziekana, Dyrektora Instytutu), 

Samorządu Studenckiego oraz innych darczyńców zewnętrznych niezwiązanych z 

Uniwersytetem. 

2. Uzyskane przez Koło środki finansowe i materialne mogą służyć tylko działalności 

Statutowej Koła. 

3. Środki finansowe są zaksięgowane na utworzonym subkoncie, z wydzielonego 

rachunku bankowego UAM, które z mocy prawa posiadają status środków 

publicznych.  

4. Pełne rozliczenia finansowe sporządza Skarbnik Koła. 
5. Rolę weryfikującą pełni Komisja Rewizyjna. 
6. W przypadku rozwiązania Koła majątek Koła przechodzi na własność UAM.  

 

 

VIII.  ROZWIĄZANIE KOŁA 

 
Art. 31 

 
Rozwiązanie lub zawieszenie działalności Koła może nastąpić na mocy: 

a) większością głosów Walnego Zgromadzenia Doktorantów Wydziału Historycznego 

(2/3 przy obecności minimum 3/4 pełnoprawnych członków) lub Nadzwyczajnego 

Zebraniu Koła w takim samym trybie;   

b) decyzji Senatu, gdy działalność Koła jest sprzeczna z prawem, Statutem UAM lub 

przynosi szkody Uniwersytetowi im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

Art. 32 
 

1. Pierwsze historyczne Walne Zgromadzenie Koła odbywa się do 30 dni od powstania 

Koła, na którym przeprowadza się wybór Zarządu Koła oraz członków do Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.  
2. Pierwszy powołany Zarząd Koła ma obowiązek dokonać na swoim organizacyjnym 

posiedzeniu wyboru kandydata na Opiekuna Naukowego Koła.  
3. Obrady i posiedzenia organów Koła są jawne. Może w nich uczestniczyć każdy z 

zewnątrz, co uprzednio pisemnie zawnioskuje do Prezesa Koła podając przyczynę i 

cel swojej obecności. W uzasadnionych przypadkach obrady i posiedzenia mogą być 

przeprowadzone niejawnie, jeśli wymagają tego odrębne przepisy prawa lub dobro 

sprawy.   
4. Wszystkie biegnące terminy określone w niniejszym Statucie nie mają mocy prawnej i 

nie są wiążące w okresie wolnym od zajęć akademickich i przechodzą automatycznie 

na początek następnego roku akademickiego.  

5. Zmiany do Statutu Koła wprowadza się na wniosek Prezesa lub 1/3 członków Koła, 

natomiast ich zatwierdzenie następuje w drodze głosowania przeprowadzonego na 

Walnym Zgromadzeniu Doktorantów Wydziału Historycznego UAM lub 

Nadzwyczajnym Zebraniu Koła w obecności minimum 3/4 wszystkich członków przy 

oddaniu głosów za wprowadzeniem zmiany w ilość co najmniej 3/5. 
6. Zmiany w Statucie wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich przyjęcia. 
7. Zmiany do Statutu, wszelkie odwołania i powołania członków zarządu, wypełnianiu 

uchwał i rozporządzeń w przypadku nie spełnienia podanych warunków zawartych w 

nim nie mogą odnieść skutków prawnych. 
8. Statut i jego zmiany w swojej treści muszą być zgodne z uczelnianymi dokumentami 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Ustawie o Szkolnictwie Wyższym oraz z innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 
9. Statut oraz nazwa Koła (i wszystko co z nimi związane w momencie wejścia w życie) 

posiadają ochronę prawną i legitymują się statusem zastrzeżonym. 
10. Niniejszy Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od czasu zatwierdzenia go przez 

Władze Uniwersyteckie.   
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Załącznik nr 1 do Statutu (art. 4) 

Patron  
,,Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów  

Wydziału Historycznego 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu’’ 

 

Janusz Pajewski (5 05 1907 – 10 12 2003) 
 

Profesor zwyczajny, uczeń wielkiego historyka polskiego Oskara Haleckiego, pochodził z rodziny 
patriotycznej, sam przewodniczył w trakcie studiów w Kole Naukowym Historyków, od 1946 r. zamieszkał w Poznaniu. 
Był kierownikiem Studium Niemcoznawczego w Instytucie Zachodnim, w 1948 r. objął Katedrę Historii Powszechnej 
Nowożytnej na Uniwersytecie Poznańskim.  Prodziekan (1951) i dziekan Wydziału Filozoficzno – Historycznego UAM. 
W latach 1973 -1976 wiceprzewodniczący Association Européenne d'Histoire Contemporaine. Od 1977 r. doctor 
honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Strasburgu. 5 maja 1992 r. został rycerzem 
komandorii orderu papieskiego św. Sylwestra. 
 W 1997 r. uhonorowany medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis (pierwszy laureat) za 
intensywną działalność naukową w stanie spoczynku. Związany zawodowo z uniwersytetem do 95 (sic!) roku życia.  
 Obszary badawcze profesora Pajewskiego obejmowały stosunki polsko-węgierskie w XVI w., 
niemcoznawstwo, I wojnę światową i II Rzeczpospolitej. Wydał przełomową w polskiej historiografii publikację            
"Odbudowa państwa polskiego" (1978) oraz fundamentalne działa, takie jak: "Pierwsza wojna światowa" oraz 
"Budowa Drugiej Rzeczypospolitej". Wypromował znakomitych uczniów, późniejszych profesorów cennych dla nauki 
polskiej w osobach: prof. Zygmunt Boras, prof. Antoni Czubiński, prof. Bogusław Drewniak, prof. Jerzy Krasuski, 
prof. Waldemar Łazuga, prof. Janusz Faryś, prof. Stanisław Nawrocki, prof. Tomasz Schramm, prof. Maciej 
Serwański, prof. Zdzisław Wroniak.  
 Poza tymi wszystkimi chwalebnymi dokonaniami jednak największą wartością dla społeczeństwa 
poznańskiego i naukowego predestynującą tę postać do obrania patronatu Koła Naukowego był bez wątpienia fakt, iż 
profesor Pajewski w 1955 r. jako ówczesny dziekan stał się inicjatorem nadania poznańskiemu Uniwersytetu 
imienia Adama Mickiewicza, dzięki temu Uniwersytet ten nie podzielił smutnego losu, którego stał się ofiarą 
Uniwersytet Wrocławski noszący aż przez 37 lat (1952-1989) imię działacza komunistycznego, agenta NKWD 
Bolesława Bieruta – piętno tego wydarzenia ciąży na nim do dziś - uczelnia ta nie ma od tego czasu żadnego 
patrona. Zaś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest każdego dnia zaszczycony i bardzo dumny 
ze swojego wielkiego patrona.     
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Załącznik nr 2 do Statutu (art. 4) 

 
 

LOGO KOŁA NAUKOWEGO 
                                              
 
 
 

Interdyscyplinarne 
Koło Naukowe 

DOKTORANTÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w 

Poznaniu 
 

 

 

 

 

 

IKNDWH UAM 
 

2012  
 

im. Prof. Janusza 
Pajewskiego  
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Załącznik nr 3 do Statutu (art. 10)  

INTERDYSCYPLINARNE  KOŁO NAUKOWE 

DOKTORANTÓW WYDZIAŁU HISTORYCZEGO 

im. Prof. Janusza Pajewskiego 

 
UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 
NR ........   

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………….... 

Data urodzenia………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………. 

Kierunek i rok studiów……………………………………………………………………………………………… 

Numer albumu……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………. 

      Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze statutem ,,Interdyscyplinarnego Koła 
Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM w 
Poznaniu’’ i wyrażam chęć przynależności do wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej 
oraz przestrzegania jego zasad.  

Podpis……………………………………………      Data…………………….…          

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w bazie danych IKNDWH im. Prof. Janusza 
Pajewskiego UAM Poznań dla celów statutowych. Dane te są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu 
i poprawiania moich danych osobowych. 
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Międzywydziałowe  
Koło Naukowe Doktorantów  

im. Prof. Heliodora Święcickiego 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu  
 

 
 

MKND im. Prof. Heliodora Święcickiego  
UAM Poznań 
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 Idea powstania Międzywydziałowego Koła Naukowego Doktorantów dla wszystkich 
młodych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest w tej perspektywie 
pomysłem nowym i trudno powiedzieć, czy był wcześniej podejmowany na tak szeroką skalę.  
Po co miałoby istnieć takie Koło, skoro jak już wiemy istnieje około 120 różnych Kół na tej 
uczelni?  
 Otóż tylko tak daleko zakreślone naukowe Towarzystwo doktorantów na niesłychaną 
dotąd skalę jest wstanie dokonać integrację przedstawicieli różnych dyscyplin na poziomie 
nauk humanistycznych i ścisłych. Jest to również projekt interdyscyplinarny, całkowicie 
mieszany o charakterze wielofunkcyjnym w myśl zasady im większa rozbieżność poznawcza 
tym większe korzyści naukowe i niespodziewane wyniki. Wchodząc na takie pole można 
spodziewać się badań, które nie są wykonalne w obrębie jednej dziedziny nauk, czy nawet w 
pokrewnych gałęziach tematycznych.  
 Tylko tak wieloaspektowa wymiana myśli na tym samym poziomie doświadczeń 
naukowych jest wstanie stworzyć nowatorstwo, które nie ma żadnych granic empirycznych. 
Jedynie może je ograniczać własna obawa przed wyjściem przed szereg i złamaniem 
utrwalonych schematów. W tym zakresie trzeba stanąć w opozycji do dotychczasowego nurtu 
badań i przekroczyć panujące reguły, ale nie systematykę badań. Należy pokonać bariery, 
które wikłają wolność umysłu, ale nie można zrezygnować ze szlachetności i potęgi 
żmudnych i dokładnych badań, które zawsze muszą iść w parze z inwencją eksploracyjną. 
Tylko takie podejście przyniesie nieoczekiwane rezultaty i wprowadzi do nauki inną 
perspektywę postrzegania rzeczywistości i przyszłości stanu świadomości kondycji 
umysłowej rozumu ludzkiego.  
 Takie podejście może zapewnić MKND im. Prof. Heliodora Święcickiego UAM, 
który zgromadzi w swoich strukturach wybitnych przedstawicieli swoich kierunków będących 
wstanie dokonać nowego przejścia włączając do swoich badań dorobek innych nauk. 
Działalność Koła będzie miała postać elastyczną składającą się z różnych sekcji głównych tj. 
poznawczo-eksperymentalna (ścisła) i opisująca (humanistyczna), te z kolei rozdrobnią się na 
mniejsze sekcje tematyczne. Działalność będzie polegała na pracy w sekcjach mniejszych w 
obrębie jednej sekcji dużej. Końcowym efektem będzie fuzja wyników. Na etapie sekcji 
małych powstaną szczegółowe wyniki prac – interdyscyplinarnych badań poszczególnych 
naukowców, zaś w sekcjach dużych poważniejsze teorie, które powinny nawzajem się 
wspierać i wymieniać dorobek myśli czerpiąc z dwóch nurtów ze sobą powiązanych, więc 
nauki ścisłe adoptują metodologię badań i zakres wyników humanistycznych i odwrotnie.  

Taki tygiel skomplikowanych działań, wymian poglądów doprowadzi do powstania 
całkowicie nowych teorii, które powinny być uznane w oczach świata nauki.  

Przyczółkiem do wejścia w ten zakres interdyscyplinarnych międzywydziałowych 
doświadczeń są działania istniejących doktoranckich kół naukowych na UAM-ie, jak również 
nowo powstałe (np. IKNDWH im. Prof. Janusza Pajewskiego UAM Poznań) – dlatego też są 
one bardzo ważne i muszą powstawać. Oczywiście nic nie stoi w opozycji, aby owoce swoich 
wyników porównywać, a nawet konfrontować z naukowymi Kołami doktorantów innych 
szkół wyższych w Poznaniu, w Polsce, a nawet w Europie i świecie.  

Tak jak patron Koła doktorantów na Wydziale Historycznym na zawsze zapisał się 
wkładem wybrania Adama Mickiewicza na orędownika największej uczelni państwowej w 
zachodniej Polsce, tak Heliodor Święcicki doskonale pasuje na patrona, wręcz ambasadora i 
łącznika wszystkich wydziałów na UAM-ie – wszak naukowiec ten był jednym ze 
współzałożycieli Uniwersytetu w Poznaniu i pierwszym jego rektorem.   
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