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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 konkurencją1 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. 

 

                                                
1 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’’. 


