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Na całym świecie ze swej miłości słyną
Viadrina z UAM-em, UAM z Viadriną.
I z tej owocnej miłości nam się urodziło
Collegium Polonicum. Oby wiecznie żyło!
Prof. dr hab. Bogdan Walczak
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zasy, w których żyjemy, charakteryzują się wielką
nietrwałością. Ogromna dynamika przemian sprawia, że świat zmienia się szybciej, niż potrafimy to
ogarnąć refleksją. Dlatego zatrzymanie się na chwilę, by
uświadomić sobie upływ czasu i spojrzeć na przebytą drogę, nadaje głębszy sens celebrowaniu jubileuszy. By zachować dla potomnych to, co ulotne, istniejące tylko w pamięci uczestników wydarzeń i naocznych świadków.
Stąd także to wydawnictwo, podsumowujące 25 lat
działalności Collegium Polonicum, jednostki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołanej do działalności naukowo-dydaktycznej wspólnie z Uniwersytetem
Europejskim Viadrina. Na jego łamach moi poprzednicy na
stanowisku rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, z których każdy uczestniczył – przynajmniej
na pewnym etapie – w życiu Collegium Polonicum, dzielą się swoimi refleksjami i wspomnieniami. Jest tu także
miejsce na wspomnienia innych osób trwale związanych
z historią tej jednostki.
Placówka ta niewątpliwie jest ewenementem na mapie europejskiego szkolnictwa wyższego. Dwa uniwersytety z ramienia rządów dwóch państw utworzyły instytucję, w której współpraca obejmuje wszystkie szczeble ich
struktur i dąży do syntezy dwóch kultur uniwersyteckich,
dwóch schematów organizacyjnych oraz dwóch systemów
finansowania, by dać wyraz poparcia świata akademickiego dla zmian, jakie w relacjach polsko-niemieckich nastąpiły po odrzuceniu systemu komunistycznego w tej części
Europy, po upadku muru berlińskiego, po zawarciu w 1991
roku Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy. Podejmowane wówczas decyzje nawiązywały
do wydarzeń znacznie wcześniejszych: do orędzia bisku-

pów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., wizyty
kanclerza Willy’ego Brandta w Warszawie w 1970 roku, pomocy udzielanej przez społeczeństwo Republiki Federalnej
Niemiec Polakom w dniach stanu wojennego, a więc do wydarzeń, które stanowiły podstawy i kolejne etapy pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej.
Collegium Polonicum to szeroko rozumiane miejsce spotkań polskiej i niemieckiej nauki, edukacji, polityki i kultury. To zauważalny czynnik rozwoju regionalnego i miejsce
służące rozwijaniu relacji polsko-niemieckich. Idee tkwiące
u podstaw jego założenia nabierają szczególnego znaczenia
teraz, gdy losy Unii Europejskiej stały się mniej pewne, gdy
zawirowania w różnych częściach globu mogą determinować zagrożenia dla kontynuowania współpracy między narodami, gdy widmo wojny – wydawać by się mogło, oddalone w tej części świata – znowu pojawia się jako zagrożenie
dla obu współpracujących ze sobą krajów.
Dlatego winniśmy zrobić wszystko, by porozumieniu
sprzed 25 lat dać nowy wyraz, by współpraca pomiędzy
uniwersytetami nadal się rozwijała, by przyjęła nowe,
efektywne formy.
W chwili, gdy piszę te słowa, w Collegium Polonicum
w Słubicach prowadzonych jest kilka wspólnych kierunków studiów przez wydziały UAM i UEV oraz dwa kierunki
prowadzone przez UAM. Kierownictwa obydwu uniwersytetów akcentują potrzebę znaczącego zwiększenia liczby
wspólnie prowadzonych kierunków przy równoczesnym
eliminowaniu kierunków własnych. Osiągnięciem ostatnich lat jest utworzenie w roku 2012 Polsko-Niemieckiego
Instytutu Badawczego. Mimo relatywnie krótkiej działalności, ze swoją stabilną kadrą i osiągnięciami naukowymi
stanowi on podstawę do utworzenia kilku jednostek organizacyjnych przyszłego wspólnego wydziału. Oczywiście

zaproponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej to
tylko jeden z problemów wymagających rozwiązania; trzeba doprecyzować zarówno obszar badań, jak i dydaktyki.
Nieodzowne jest określenie zasad finansowania wydziału
w wieloletniej perspektywie.
Prace nad ideą utworzenia wspólnego wydziału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą są
widocznym znakiem, że Collegium Polonicum jest otwarte
na przyszłość. Jako wspólny wydział może potwierdzać
z jednej strony dobrosąsiedzkie relacje pomiędzy naszymi
krajami, z drugiej zaś może stanowić silny ośrodek badań
regionalnych nad problemami pogranicza Polski i Niemiec.

Prof. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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W

momencie wydawania tej publikacji, a więc
w 2016 roku, i Viadrina, i Collegium Polonicum
obchodzą 25-lecie swojego istnienia. W założycielskim dokumencie programowym Viadriny z roku
1992 (Denkschrift zur Gründung der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)) mowa jest o tym, iż polsko-niemiecka granica na Odrze i Nysie jest i granicą różnych w swej istocie
systemów polityczno-organizacyjnych, i granicą o charakterze uskoku ekonomicznego. Po jej zachodniej stronie,
na terenie Wspólnoty Europejskiej, procesy integracyjne
zatarły ostre różnice między państwami narodowymi. Ich
gospodarki, kultury narodowe i struktury społeczne zaczęły stapiać się w jeden organizm. Ten sam proces zaczął –
zdaniem członków Senatu Założycielskiego Viadriny – zachodzić w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwieńczeniem
tego procesu było przyjęcie środkowoeuropejskich państw
do Wspólnoty Europejskiej. A „uniwersytetowi, który leży
na takim pograniczu, siłą rzeczy przypadnie rola pomostu”. Autorzy tych słów nie przypuszczali, jak realne formy
przybierze owa rola pomostu i jakie rozmiary osiągnie. Pojęcie Collegium Polonicum, którego twórcą był członek Senatu Założycielskiego Viadriny, germanista Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Waldemar Pfeiffer, poczęło już w 1991 r. inspirować polskie, dążące do
wspierania Uniwersytetu Viadrina władze rządowe, ale
senat Viadriny przyjął koncepcję Collegium Polonicum
dopiero w grudniu 1992. Późniejsze wspólne prace Viadriny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, któremu rząd
polski zlecił realizację idei Collegium Polonicum i który do
dzisiaj ponosi razem z Viadriną odpowiedzialność za losy
tej placówki, są bezprecedensowym projektem w historii
europejskiego szkolnictwa. Po stronie polskiej powstał
największy w latach 90. obiekt uniwersytecki na terenie
kraju. Wspólnie stworzony został unikatowy model współpracy, wykraczający daleko poza ramy tradycyjnej wymia-

ny akademickiej. Viadrina stała się współgospodarzem
wspaniałego budynku, a UAM stał się współdecydentem
w obsadzaniu i funkcjonowaniu dwunastu etatów naukowych ufundowanych mocą umowy międzyrządowej przez
Brandenburgię. Oba uniwersytety poprzez wspólne gremia współdecydowały o profilu placówki, jej kierunkach
studiów, projektach naukowych, strukturach naukowej
współpracy, a także o pozostających zwykle w gestii państwowej przyziemnych aspektach takich jak infrastruktura techniczna, finanse, prawo pracy, struktury komunikacyjne. Collegium Polonicum stało się łączem nie tylko
dwóch struktur uniwersyteckich, ale również dwóch systemów prawnych szkolnictwa wyższego, dwóch ekonomiczno-prawnych struktur państwowych i dwóch kultur.
25 lat pracy przy rozwijaniu tej wspólnej placówki to
25 lat zdawanego przez Viadrinę co roku egzaminu z „zadania pomostowego”, jakie powierzył jej Senat Założycielski.
A i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza musiał się wykazać podobną – a może jeszcze większą – cierpliwością, politycznym taktem, kreatywnością i gotowością do realnych
– finansowych i czysto ludzkich – poświęceń na rzecz idei.
Wspólna droga obu uniwersytetów nie była oczywiście
usłana różami. Próba łączenia w jeden organizm różnych
struktur odsłania w praktyce zaskakujące problemy, które
w warunkach krajowych nigdy nie wychodzą na jaw i dla
których zawsze musiano znaleźć rozwiązanie.
W czasie wspólnego wykonywania trudnych zadań
obaj partnerzy nabyli szczególnych kompetencji. I właśnie
owe kompetencje oba uniwersytety pragną wykorzystać,
otwierając dalszy etap współpracy – tworząc w Collegium
Polonicum wspólny wydział. W roku 25-lecia Viadriny
i Collegium Polonicum prace koncepcyjne nad nim toczą
się pełną parą, mobilizowane jest poparcie polityczne obu
rządów. Wspólny wydział, pierwszy tego typu w Europie,
a może i na świecie, będzie miał za cel nie tylko pogłębienie

współpracy uniwersyteckiej w jej dotychczasowym, szerokim przekroju, lecz także ma ukazać, iż partnerskie więzi
są w stanie przetrwać pogorszenie klimatu politycznego
w Europie. Ma być również probierzem zdolności obu uniwersytetów do zaoferowania obu społecznościom badań na
najwyższym poziomie.
Życzę zespołowi mojego uniwersytetu oraz naszym
poznańskim Partnerom i Przyjaciołom siły, wytrwałości
i kreatywności u progu następnych – co najmniej – 25 lat
istnienia Collegium Polonicum. I dziękuję im serdecznie za
wszystko, co dotychczas wspólnie osiągnęliśmy.

Prof. Alexander Wöll
Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą
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niwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie dąży do osiągnięcia wiedzy uniwersalnej; wypełniając swe powołanie przekracza on granice geograficzne i polityczne oraz
zaspokaja istotną potrzebę wzajemnego poznania i oddziaływania różnych kultur” – to słowa autorów Wielkiej Karty
Uniwersytetów Europejskich ogłoszonej w Bolonii, słowa,
które szczególnego znaczenia nabierają tutaj, na polskim
brzegu Odry w Collegium Polonicum Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Już od 25 lat ta wspólna jednostka dwóch uniwersytetów, polskiego i niemieckiego, jest szczególnym miejscem
spotkania „utwierdzonej w swojej tożsamości kultury polskiej” z kulturą całej Europy.
W Collegium Polonicum universitas studiorum et studentium posiada szczególnie szeroki, bo ponadnarodowy
kontekst. To największe transgraniczne przedsięwzięcie
edukacyjne w Europie jest przykładem znakomitej współpracy przygranicznej i regionalnej w duchu podpisanego 17
czerwca 1991 r. w Bonn traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy.
Jestem dziś pełen uznania i wdzięczności dla moich
poprzedników – Rektorów za utworzenie tej wysuniętej
najdalej na zachód placówki uniwersytetu polskiego i jednocześnie wysuniętej najdalej na wschód placówki uniwersytetu niemieckiego.
Cała historia Collegium Polonicum pokazuje, jak trafiona to inicjatywa. Jak ważnym na mapie Europy punktem spotkania i pokojowej współpracy naszych narodów
stało się to miejsce niczym most spajający obie kultury.
To tu już od ćwierćwiecza praktykuje się wspólną Europę, najpierw w zakresie nauczania oraz licznych inicjatyw
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kulturotwórczych, a od 2012 r. także w ramach wspólnej
działalności badawczej. To tu tworzymy miejsce służące
poznawaniu się, rozumieniu i przygotowaniu do twórczej
współpracy młodych Europejczyków, dbamy o ład w myślach i sercach, ład w świadomości i we wzajemnych stosunkach ludzi. Nie ma wątpliwości, że warunkiem pomyślnej przyszłości kontynentu, niezależnie od losu struktur
Unii Europejskiej, jest mądra formacja młodych pokoleń.
Zatem rola takich miejsc jest nie do przecenienia.
Collegium Polonicum w Słubicach to z jednej strony
studia, które charakteryzują się bardzo wysokim stopniem
umiędzynarodowienia. Z drugiej strony to badania podejmowane w ramach interdyscyplinarnego Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego (PNIB), obejmujące projekty
związane ze stosunkami polsko-niemieckimi w szerokim
kontekście europejskim: regionów przygranicznych czy
problematyki porównawczej w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym. Bardzo cennym przejawem
działalności Collegium Polonicum jest też ożywianie życia
kulturalnego w lokalnych środowiskach mieszkańców Słubic i Frankfurtu oraz pobliskich terenów przygranicznych.
Uregulowanie funkcjonowania Collegium Polonicum
w listopadzie 2002 r. międzyrządową umową sprawiło, że
unikatowy charakter jednostki w skali europejskiej stał
się sztandarowym przykładem kształtowania perspektywicznych i trwałych relacji polsko-niemieckich. Fakt ten
potwierdziło spotkanie (już za mojej kadencji) w Słubicach
w listopadzie 2010 r. byłych ministrów spraw zagranicznych RP i RFN: prof. Władysława Bartoszewskiego i dr.
Hansa-Dietricha Genschera w ramach polsko-niemieckiej
konferencji „Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji“. Władysław Bartoszewski – wybitny mąż stanu,
dyplomata i polityk – jak mało kto, przez całe życie, dbał

o pojednanie i bliskość Polaków i Niemców. Na tej samej
konferencji znaleźli się ówcześni ministrowie spraw zagranicznych: Radosław Sikorski oraz dr Guido Westerwelle,
wspierając działalność naszej jednostki. W 2011 roku gościliśmy w budynkach CP Polsko-Niemieckie Forum Obywateli
Parlamentu Europejskiego „Europejska solidarność w czasach kryzysu. Przyszłość polityk Unii Europejskiej” z Jerzym Buzkiem, ówczesnym przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego. Natomiast w październiku 2013 r. w uroczystości wspólnej inauguracji roku akademickiego UAM oraz
UEV wzięli udział Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Federalnej Niemiec: Bronisław Komorowski
i Joachim Gauck. Prezydent Polski w swoim wystąpieniu
mówił: „Europa potrzebuje odważnego myślenia, nieschematycznego, odpowiedzi na wiele pytań. Europie potrzebne jest odważne myślenie o rozstrzygnięciach natury polityczno-ustrojowej, gospodarczej, ale także pytanie o fundamenty Europy”. W tym kontekście podkreślił ważną rolę
uniwersytetów. Zaznaczył również, że „uniwersytety to
szczególne dziedzictwo autonomii nauki, autonomii niezależnego myślenia, dziedzictwo wolności umysłu i swobodnego rozwoju wyobraźni”. Podczas tej pamiętnej wizyty
Panowie Prezydenci objęli honorowym patronatem Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Sformułowali też postulat utworzenia we Frankfurcie oraz w Słubicach wspólnego
polsko-niemieckiego uniwersytetu. Nie wykluczając urzeczywistnienia tej idei, oba współdziałające uniwersytety
postanowiły utworzyć najpierw wspólny wydział. W tym
celu podjęto już wiele konstruktywnych kroków. Wyrażam
nadzieję, że moi następcy będą kontynuować te działania,
w których sens głęboko wierzę.
A dziś życzę, by służba prawdzie, „będącej dla człowieka najwyższą wartością intelektualną” – jak pisał prof.

Kazimierz Twardowski – była zawsze zasadniczym celem
i powołaniem Collegium Polonicum. Niech przez kolejne
lata spełnia się to posłannictwo, dla dobra Polski i Europy. Wszystkim pracownikom i studentom Collegium Polonicum, a także obu uniwersytetów życzę, by refleksja nad
minionym czasem stała się źródłem nowych twórczych inspiracji, pozwalając nam coraz lepiej rozumieć i rozwiązywać problemy otaczającego nas świata i ludzi.

Prof. Bronisław Marciniak
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w latach 2008-2016
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jerzy fedorowski

skàd si´ wzi´∏o collegium polonicum?

O

soby przechadzające się bulwarami Frankfurtu na
zachodnim brzegu Odry lub przekraczające most
graniczny przywykły już do widoku nowoczesnych
gmachów Collegium Polonicum w Słubicach. Mało atrakcyjny
pejzaż sprzed kilkunastu lat uległ słusznemu zapomnieniu.
Nie tylko owi przypadkowi przechodnie, lecz także
bezpośrednio związane z Uniwersytetem Europejskim Viadrina i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a niebiorące udziału w pracach nad tworzeniem Viadriny i Collegium Polonicum osoby nie bardzo zdają sobie
sprawę z ogromu prac, starań i zabiegów prowadzących do
urzeczywistnienia się obecnego status quo. Warto zatem
przypomnieć w tym jubileuszowym podsumowaniu fakty
i działania szerszemu ogółowi nieznane, a wiodące do powstania tego dzieła.
Muszę poczynić kilka uwag wstępnych, zanim zacznę
bardziej szczegółową wypowiedź o początkach Collegium
Polonicum w Słubicach. Przede wszystkim muszę wyjaśnić
kwestię autorstwa tej części książki. Jestem jedynie współautorem. Rzeczywistym autorem jest kanclerz UAM mgr
Stanisław Wachowiak, który przygotował przytłaczającą
większość faktografii, a także przypomniał wiele wydarzeń
wykorzystanych w tekście, które z mojej pamięci umknęły. Niestety, kategorycznie odmówił oficjalnego autorstwa.
Co więcej, Stanisław Wachowiak przyczynił się wielce do
powstania Collegium Polonicum. Niezbędne jest w tym
miejscu przypomnienie, że wczesne lata 90. ubiegłego wieku były latami burzliwych przemian po obydwu stronach

Makieta Collegium Polonicum
Odry. Mało co było wówczas uładzone, a nadzwyczaj wiele
zależało od osobistego zaangażowania i możliwości. Wiele
spraw, niejednokrotnie decydujących, udało się wówczas
załatwić dzięki możliwościom i energii mojego współauto-

ra oraz dzięki jego oddaniu Uniwersytetowi. Nie dziękuję
zatem Panu Kanclerzowi Stanisławowi Wachowiakowi za
pomoc w pisaniu tych wspomnień – jest ich współautorem
– dziękuję natomiast za ogrom pracy, który włożył w stwo-
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rzenie Collegium Polonicum w Słubicach, co nie było dotychczas należycie podkreślone i docenione.
Tekst niniejszy nie jest esejem historycznym. Nie jestem
historykiem, nie dysponuję zatem warsztatem naukowym
historyka. Tekst został pomyślany jako reminiscencje osoby
w pełni odpowiedzialnej za wszystkie decyzje podejmowane
w latach 1991–1996 w związku z inicjacją i realizacją zadań
wiodących do powstania Collegium Polonicum. Odpowiedzialność ta wynikała z funkcji rektora. Natomiast ryzyko
związane z niektórymi decyzjami przekraczało granice prerogatyw związanych z funkcją. Wspomnę o tym poniżej,
przytaczając datowane fakty stanowiące szkielet tekstu,

które niemal w całości zestawił mój współautor. Część z nich
jest znacząca dla zrozumienia wczesnych etapów tworzenia
Collegium Polonicum, nie wymagają one jednak komentarza.
Fakty takie zostały wydzielone z tekstu i ujęte w Kalendarium, zamieszczonym na końcu niniejszej części książki.
Poczytuję sobie za zaszczyt możliwość wyrażenia podziękowania moim ówczesnym najbliższym współpracownikom. Dziękuję: panu profesorowi Stefanowi Jurdze, prorektorowi oraz mojemu następcy na stanowisku rektora
UAM, który we wrześniu 1996 r. przejął z moich rąk zadanie kontynuowania budowy Collegium Polonicum. Pani
mgr Danucie Jorasz, kwestorowi UAM, osobie nadzwyczaj

kompetentnej, serdecznie dziękuję za podejmowanie trudnych wyzwań oraz za odważne decyzje w kwestiach finansowych. Panu mgr. inż. Januszowi Plewie, wicedyrektorowi ds. technicznych UAM i p. mgr. inż. Markowi Sobczakowi, wówczas Kierownikowi Działu Inwestycji UAM, dziękuję za skrupulatne dopilnowanie jakości i terminowości
budowy. Dziękuję nieocenionym paniom z Sekretariatu
Rektora, pani mgr Zdzisławie Mielcarek, kierowniczce sekretariatu rektora i pani Stefanii Nawrockiej, sekretarce.
Dziękuję również pani Teresie Lipce ze Słubic.
Działalność pana profesora Waldemara Pfeiffera, Pełnomocnika Ministra i członka Gremium Koordynacyjnego,
chociaż głównie teoretyczna, była w pewnym sensie i zakresie równoległa do mojej, praktycznej. Nie było między
nami w tym względzie zależności służbowej. Mogę zatem
podziękować Panu Profesorowi osobno. Dziękuję również
w tym miejscu panu dr. Ryszardowi Bodziackiemu, ówczesnemu burmistrzowi Słubic. Był on od samego zarania
wielkim orędownikiem powstania w Słubicach placówki
uniwersyteckiej, czego nie można było powiedzieć o wielu
mieszkańcach tego miasta, a nawet o niektórych członkach
jego Rady. Wszystkie sprawy zależne od decyzji Rady i Zarządu miasta Słubic toczyły się niemal bez zakłóceń dzięki
zaangażowaniu pana Ryszarda Bodziackiego.
Ze względu na wspomnieniowy charakter tego tekstu pozwolę sobie zacząć od wspomnień nieco szerszych.
Zaczynamy już zapominać, że w roku 1991 Polska nie należała do Wspólnoty Europejskiej. Granica polsko-niemiecka była wschodnią granicą Wspólnoty. Placówka naukowo-dydaktyczna powstająca w Słubicach miała zatem
stanowić pomost intelektualny pomiędzy Polską i Unią
Europejską. Była pod tym względem absolutnym unikatem w skali europejskiej. Zapominamy, że istniał jeszcze
ZSRR, a liczne wojska radzieckie stacjonowały w Polsce,
stanowiąc stałe zagrożenie pomimo ówczesnej słabości
tego państwa, w moim przekonaniu rzekomej. Zapominamy, że Niemiecka Republika Demokratyczna dopiero
od niedawna przestała istnieć, a wschodnie Kraje Związ-
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kowe stały się częścią Republiki Federalnej Niemiec. Co
więcej, ta część państwa niemieckiego dopiero rozpoczynała swój marsz ku standardom zachodniej części Niemiec
przy gigantycznej pomocy niemieckiego Rządu Federalnego. Przytoczę poniżej anegdotkę ilustrującą te różnice
w standardach. Jednym z przejawów pomocy była decyzja
o stworzeniu uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą. Miasto to nazywam w dalszej części tekstu z niemiecka Frankfurt/O. Zapominamy także o tym, że Polska dopiero od 4
czerwca 1989 r., czyli od dnia wyborów do Sejmu i Senatu
RP, stała się państwem w pełni suwerennym, budującym
nowe struktury w standardach całkowicie odmiennych od
panujących w naszym kraju od października 1939 r. Usiłowanie zatarcia w społecznej pamięci daty tych wyborów,
czynione przez hoc tempore rządzących, tak oczywiste
w chwili, gdy piszę te wspomnienia, jest dla mnie i dla
wielu zaangażowanych wówczas w tworzenie nowej Polski
wielce bolesne i nie do wybaczenia. Czyni się to bowiem
z pobudek niemających nic wspólnego z polską racją stanu, nie mówiąc już o prawdzie i uczciwości. Na koniec
dodam osobistą przyczynę zaangażowania się w tworzenie
struktur uniwersyteckich nad Odrą. Zadecydowały o tym
w głównej mierze moje przeżycia pod okupacją niemiecką
w tzw. Generalnym Gubernatorstwie. Byłem przekonany
we wczesnych latach 90. i trwam w tym przekonaniu, że
o rzeczywistym pojednaniu między zwaśnionymi narodami nie decydują politycy i ich demonstracyjne obściskiwania się przed kamerami. Pojednanie to można uzyskać
wyłącznie przez bezpośrednie kontakty międzyludzkie,
a w szczególności przez aule uniwersyteckie. Taką ponadgraniczną aulą miało być Collegium Polonicum.

Początek
Nie są mi znane początki rozmów i uzgodnień pomiędzy
Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia
w sprawie utworzenia uniwersytetu we Frankfurcie/O.
W czerwcu 1991 r. zostałem po prostu powiadomiony,

że MEN wytypowało cztery polskie uniwersytety mające współpracować ze stroną niemiecką w tworzeniu tej
uczelni. Uniwersytetami tymi były: Jagielloński, Warszawski, Wrocławski i im. Adama Mickiewicza. Znacznie
później i w wyniku własnych starań dołączył Uniwersytet Szczeciński. Nie wniósł on jednak istotnych treści w dzieło tworzenia Collegium Polonicum. Ze strony
niemieckiej działał rektor-założyciel Uniwersytetu we
Frankfurcie/O, prof. Knut Ipsen, wielki orędownik partnerskiej współpracy polsko-niemieckiej w szerokim spektrum, a tworzenia wspólnej jednostki naukowo-dydaktycznej w Słubicach w szczególności. Współpraca z panem rektorem Ipsenem była prawdziwą przyjemnością.
We wstępnych założeniach umowy międzyministerialnej
nowotworzony uniwersytet we Frankfurcie/O miał mieć
charakter odmienny od pozostałych uniwersytetów niemieckich w tym sensie, że zakładano w nim 40% miejsc
dla studentów nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, w tym 30% Polaków. Ten szczególny układ studiujących umożliwił nazwanie uniwersytetu we Frankfurcie/O „europejskim” z dodatkiem „Viadrina” od łacińskiej nazwy rzeki Odry. Placówka naukowo-dydaktyczna
po stronie polskiej nie była wymieniana we wstępnych
założeniach do wspomnianej umowy. Nauka miała się
rozwijać, a wyższa edukacja toczyć po zachodniej stronie
Odry, natomiast po wschodniej stronie rzeki miały powstać wyłącznie domy studenckie.
Dalsza część tekstu ma układ chronologiczny, podporządkowany datom o szczególnym znaczeniu. Stanowią
one kulminacyjne punkty działań omawianych w komentarzach. Jedynie w nielicznych przypadkach wydarzenia
późniejsze notuję wraz z wcześniejszymi. Bezpośrednie
spotkania z panem rektorem Knutem Ipsenem były organizowane sporadycznie, bowiem uzgodnienia między
nami były łatwe i nie wymagały specjalnych procedur. Dat
tych zatem nie wymieniam. Pomijam także daty licznych
spotkań z panem rektorem Hansem N. Weilerem. W celu
dokonywania żmudnych uzgodnień w rozmowach z tym

partnerem powołaliśmy tzw. komisję mieszaną, złożoną z przedstawicieli obydwu uniwersytetów. Poczynając
od posiedzenia tej komisji 8 kwietnia 1994 r. w Poznaniu
do 17 czerwca 1996 r., również w Poznaniu, odbyliśmy 38
spotkań. Współprzewodniczącymi komisji byli rektorzy
obydwu Uniwersytetów, przewodniczący obradom naprzemiennie, w zależności od miejsca posiedzenia komisji
odbywanego regularnie co sześć tygodni w Poznaniu albo
we Frankfurcie/O. Stałym członkiem komisji ze strony
niemieckiej był dziekan Wydziału Prawa, prof. Roland
Wittmann, a ze strony polskiej prorektor UAM prof. Stefan Jurga i mgr Stanisław Wachowiak jako wówczas dyrektor administracyjny UAM, a po zmianie ustawy kanclerz
UAM. Stałym członkiem komisji był też prof. Waldemar
Pfeiffer jako członek Gremium Koordynacyjnego i dyrektor naukowy Collegium Polonicum, powołany przez Senat
UAM. Sekretarzem komisji był dr Krzysztof Wojciechowski, już wówczas dyrektor administracyjny CP na części
etatu. Dr Wojciechowski pełnił też rolę tłumacza strony
niemieckiej, był bowiem pełnoetatowym pracownikiem
administracyjnym Viadriny. Rozmowy w części oficjalnej
odbywały się w językach niemieckim i polskim z tłumaczeniami konsekutywnymi, a przed częścią oficjalną i po
niej w języku angielskim.
10.07.1991. Wizyta w MEN. Ze względu wspomnianego
we wstępie byłem od początku zainteresowany utworzeniem placówki uniwersyteckiej gwarantującej polskiej młodzieży stały i znaczący procent miejsc na studiach kończonych z dyplomami uznawanymi w całej Unii Europejskiej
bez konieczności nostryfikowania. Młodzież ta zyskiwała
ponadto znajomość realiów niemieckich oraz zachodnioeuropejskich. Ucząc się i mieszkając z rówieśnikami różnych
narodowości, mogła nawiązywać znajomości i przyjaźnie
łagodzące narodowe animozje, żale i nieufność, a niekiedy nawet przejawy pogardy i wrogości. Tak wykształceni
młodzi ludzie stawali się doskonałymi przedstawicielami
polskiej racji stanu, wielce przydatnymi Polsce. Nie byłem
jednak zainteresowany tworzeniem tej instytucji według
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pierwotnego zamysłu: na zachodzie nauka i edukacja, na
wschodzie sypialnie. W naszej uczelni zrodziła się zatem
myśl istotnej modyfikacji wstępnych założeń umowy międzyministerialnej, a mianowicie zbudowania w Słubicach
nie tylko domów akademickich, lecz także stworzenia placówki naukowo-dydaktycznej, komplementarnej wobec
uniwersytetu we Frankfurcie/O i wspólnej z tym uniwersytetem. Jedynie powstanie takiej placówki sytuowało polską naukę i wyższą edukację na takim poziomie, na jaki
zasługiwała, równocześnie rozszerzając znaczenie i ofertę dydaktyczną, naukową i społeczną Viadriny, a Słubice
czyniąc miastem uniwersyteckim. Myśl ta znalazła pełne
zrozumienie i gorące poparcie ze strony rektora-założyciela
Viadriny, prof. Knuta Ipsena, i władz Słubic, a także Gremium Koordynacyjnego.
W dniu wymienionym powyżej pojechaliśmy z prof. W.
Pfeifferem do Warszawy, by przedstawić nasze stanowisko
sekretarzowi stanu MEN, prof. Romanowi Dudzie. Minister przyjął nas uprzejmie i zgodził się z naszym punktem
widzenia, a mianowicie: zasadnicza część edukacji akademickiej może i powinna być prowadzona po stronie niemieckiej. Jednakowoż po stronie polskiej musi powstać placówka naukowo-dydaktyczna z odpowiednim zapleczem
bibliotecznym i laboratoryjnym, a po stronie niemieckiej
powinny również powstać mieszkania dla studentów. Nie
chcę twierdzić, że w aprobacie naszego stanowiska pomogło wyrażone przeze mnie jednoznacznie stwierdzenie,
że nasz Uniwersytet będzie kontynuował współtworzenie
Uniwersytetu we Frankfurcie/O jedynie w przypadku powstawania tak komplementarnych jednostek, nie weźmiemy natomiast udziału w tworzeniu faktów dla polskiej nauki i wyższej edukacji co najmniej niezręcznych i nieprzychylnych. Stwierdzam natomiast jednoznacznie, że byłem
gotowy wycofać nasz Uniwersytet z przedsięwzięcia, gdyby
postawiony warunek nie został spełniony.
27.08.1991. Wiceminister Roman Duda bierze udział
w naradzie zorganizowanej w Rektoracie UAM, na którą zostali zaproszeni rektorzy ówczesnych Akademii: Ekonomicz-

nej – prof. Bohdan Gruchman, Medycznej – prof. Antoni
Pruszewicz, Rolniczej – prof. Ryszard Ganowicz, Politechniki Poznańskiej – prof. Jarosław Stefaniak, a także prorektor
UAM Stefan Jurga i prof. Waldemar Pfeiffer. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że utworzenie odpowiednio wyposażonej placówki naukowo-dydaktycznej po stronie
polskiej jest niezbędne. Budowę domów studenckich uznano
za dopełnienie umowy, nie za cel główny.
06.09.1991. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej i Ministrem Nauki i Kultury Kraju Związkowego
Brandenburgia. Ze strony polskiej porozumienie podpisał
Minister Robert Głębocki, ze strony niemieckiej minister
Hinrich Enderlein. Pomijam szczegóły umowy. Najważniejszym jej punktem w kontekście tych wspomnień było
jednoznaczne stwierdzenie, że po stronie polskiej, w Słubicach, powstanie wspólna placówka naukowo-dydaktyczna wraz z zapleczem bibliotecznym i laboratoryjnym
oraz domy akademickie. Etaty naukowe, techniczne i administracyjne miała zapewnić strona niemiecka, ściślej
Kraj Związkowy Brandenburgia, natomiast strona polska,
czyli MEN, miała zrealizować budowę i łożyć na utrzymanie wszystkich gmachów. Ze strony niemieckiej jednostką
realizującą przedsięwzięcie miała być Viadrina. Polskiej
uczelni nie wskazano. We wspomnianej umowie strona
polska zapewniła zakwaterowanie wszystkich polskich
studentów Viadriny i ewentualnie części studentów niemieckich. Zobowiązanie to sprawiło później istotne kłopoty. Słubice nie były bowiem miastem zdolnym natychmiast
zakwaterować wiele setek studentów, niejednokrotnie
żądających wygód znacznie przekraczających możliwości.
Prawne i organizacyjne usytuowanie instytucji nazwanej
później Collegium Polonicum, a także prawne usytuowanie
polskich studentów Viadriny nie zostało początkowo ustalone przez ministerstwa obydwu krajów, co również okazało się uciążliwe w przyszłej codziennej praktyce.
W tym samym dniu (06.09.1991) został uroczyście powołany do istnienia Uniwersytet Europejski Viadrina we

Frankfurcie/O. W uroczystości uczestniczyli obydwaj wymienieni wyżej ministrowie oraz liczni zaproszeni goście,
w tym rektorzy lub reprezentujący ich prorektorzy polskich uczelni współtworzących ten uniwersytet. Po uroczystości organizatorzy zrobili nam wycieczkę po mieście.
Podstawiono w tym celu nie pierwszej młodości autobus
miejski. Minister Robert Głębocki, człowiek o dużym poczuciu humoru, zasiadł na miejscu konduktora i dał sygnał do odjazdu. Znając profesora Knuta Ipsena, wiem, że
oddanie nam do dyspozycji takiego pojazdu nie wynikało
z lekceważenia. Zalążek Viadriny dysponował wówczas
zaledwie jednym gmachem wymagającym natychmiastowego, gruntownego remontu i bodaj niczym więcej, a Kraj
Związkowy Brandenburgia był tuż po starcie ku wyższym
standardom. Przytaczam tę anegdotkę, by podkreślić, że
i po stronie niemieckiej początki nie były łatwe.
18–20.12.1991. Wizyta w UAM rektora-założyciela Viadriny, prof. Knuta Ipsena, została zorganizowana głównie
w celu przedyskutowania przyszłych ram współpracy organizacyjnej i dydaktycznej. Prócz prorektorów w spotkaniu
brał udział rektor Akademii Ekonomicznej prof. Bohdan
Gruchman, dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof.
Andrzej Szwarc i prof. Waldemar Pfeiffer. Należało między
innymi zastanowić się nad trybem naboru i immatrykulowania polskich studentów w niedalekiej już przyszłości.
Nie było przecież w tym względzie ani wzorców, ani dyspozycji ministerialnych. Decyzje nie zapadły, jednak pełna
zrozumienia atmosfera nasunęła myśl o zacieśnieniu więzów naszego Uniwersytetu z Viadriną dla wspólnych korzyści i ułatwienia sobie dalszej współpracy.
24.03.1992 została podpisana umowa partnerska z Uniwersytetem Europejskim Viadrina, zatwierdzona przez Senat UAM 4 maja 1992 r. Była to pierwsza umowa Viadriny
z zagraniczną uczelnią. Została podpisana jeszcze przez
rektora-założyciela, przed immatrykulowaniem pierwszych studentów tej nowo powstałej uczelni.
Pozwolę sobie w tym miejscu na nieco złośliwy komentarz. Minister Edukacji Narodowej powołał swojego pełno-
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Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod budowę Collegium Polonicum w dniu 16.10.1992 r. – rektor Knut Ipsen
i rektor Jerzy Fedorowski.

mocnika i Gremium Koordynacyjne, nie wskazał natomiast
konkretnej uczelni mającej realizować umowę międzyministerialną. Ewentualną alternatywą było stworzenie zespołu złożonego z przedstawicieli czterech wymienionych
uniwersytetów, upoważnionego do podjęcia praktycznego
działania, którego jednak również nie powołano. Dyskutowano zatem, rok immatrykulacji pierwszych studentów
Viadriny dobiegał półmetka, a konkretnych działań ze
strony polskiej nie było. Nie chodziło tu nawet o przyszłe
Collegium Polonicum, lecz o tak podstawowe kwestie, jak
sposób naboru polskich studentów i ich zakwaterowanie.
Nie mogło się tym zajmować Gremium Koordynacyjne czy

pełnomocnik Ministra. Powinna się tym była zająć jedna konkretna uczelnia. Teoretycznie możliwe powołanie
przez Ministra zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli czterech uniwersytetów byłoby rozwiązaniem skrajnie nieoperatywnym i dobrze, że do tego nie doszło. Zespół
taki nie mógł mieć mocy decyzyjnej. Zatem jego działania
musiałyby być uzgadniane i zatwierdzane przez czterech
rektorów i ratyfikowane przez cztery senaty. Wszyscy
obeznani z realiami uniwersyteckimi zdają sobie sprawę
z absurdu takiego rozwiązania. Żadna istotna decyzja nie
byłaby podjęta w okresie krótszym niż 3–4 miesiące, tymczasem wiele ważnych inicjatyw i decyzji omawianych

poniżej dzieliły zaledwie tygodnie, a nawet dni. Jedynie
w takim tempie można było zrealizować zadania wynikające z umowy.
25.05.1992. Senat UAM podejmuje uchwałę o utworzeniu Collegium Polonicum w Słubicach jako jednostki przeznaczonej do wspólnej działalności naukowej i dydaktycznej z Uniwersytetem Europejskim Viadrina.
02.06.1992. Wiceminister MEN Roman Duda życzliwie
przyjmuje inicjatywę Senatu UAM w sprawie Collegium Polonicum i zleca rektorowi UAM podjęcie dalszych działań
zmierzających do utworzenia tej jednostki.
Kolejność wymienionych powyżej dat nie jest skutkiem
pomyłki. Czas upływał szybko. Postawa ministra w kwestii
zlecenia komukolwiek konkretnych działań pozostawała
bierna. Konkretnych konsultacji pomiędzy uczelniami-współtwórcami Viadriny praktycznie nie było. Zresztą Uniwersytety Jagielloński i Warszawski od początku nie wykazywały większego zainteresowania tworzeniem placówki
nad środkową Odrą. W takiej sytuacji, przy zrozumieniu
i poparciu ze strony prorektorów, przedłożyłem Senatowi
UAM uczynienie kroku wyprzedzającego decyzje ministerialne. Umowa o współpracy z Viadriną, podpisana dwa
miesiące wcześniej i zatwierdzona przez Senat UAM 4 maja
1992 r., stanowiła wątłą wprawdzie, ale jednak podstawę do
podjęcia przez nasz Senat uchwały powołującej Collegium
Polonicum. Wszak żaden z pozostałych trzech polskich uniwersytetów takim atutem nie dysponował. Uchwała Senatu
UAM sprawiała równocześnie, że Collegium Polonicum stawało się, nieformalną jeszcze, częścią naszej uczelni.
Pewien mądry człowiek powiedział mi niegdyś: „Jeśli
chcesz załatwić coś ważnego, czyń to w rozmowie bezpośredniej. Trudniej jest odmówić, patrząc komuś w oczy”.
Obawiałem się reakcji ministra na nasze posunięcie, osobiście zawiozłem zatem uchwałę Senatu UAM do Ministerstwa i przedstawiłem ją panu wiceministrowi Romanowi
Dudzie, poprzedzając wręczenie dokumentu wykazaniem
racji i konieczności. Minister przyjął naszą inicjatywę ze
zrozumieniem. Domniemywam, że było mu na rękę po-
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jawienie się uczelni gotowej podjąć konkretne działania,
musiał bowiem zdawać sobie sprawę z upływu czasu. Zatem
niemal odwrotnie, bowiem już pismem z 2 czerwca 1992 r.
pan wiceminister Roman Duda z życzliwością przyjmuje
naszą inicjatywę do wiadomości i zwraca się z prośbą do
rektora UAM o podjęcie dalszych działań zmierzających do
utworzenia jednostki naukowo-dydaktycznej w Słubicach.
20.07.1992. W ślad za wymienionym wyżej pismem
MEN przesyła oficjalne zlecenie upoważniające rektora
UAM, jako przyszłego inwestora, do wystąpienia do Wojewody Gorzowskiego o wskazanie lokalizacji dla ośrodka
akademickiego obejmującego wszystkie obiekty Collegium
Polonicum w Słubicach. Zleca również Rektorowi UAM
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tej jednostki. Wymienione dwa pisma wieńczą zatem ostatecznie
nasze trwające pełny rok starania o utworzenie tej placówki. Sankcjonują równocześnie status przyszłego Collegium
Polonicum jako jednostki przynależnej do Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
06.08.1992. Rektor zwraca się do Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie o wskazanie lokalizacji pod budowę Collegium Polonicum.
14.08.1992. Burmistrz Słubic, Ryszard Bodziacki, powiadamia rektora UAM o wskazaniu lokalizacji pod budowę
ośrodka akademickiego na terenie Słubic.
19.08.1992. Urząd Wojewódzki w Gorzowie akceptuje
wskazaną lokalizację w Słubicach.
Niespełna dwa tygodnie, które upłynęły pomiędzy
wystąpieniem Rektora a podjęciem decyzji przez Urząd
Wojewódzki, można chyba uznać za ogólnopolski rekord
efektywności działania urzędniczego. Tempo to świadczyło
dobitnie o wadze, jaką władze wojewódzkie, a w szczególności pan wojewoda gorzowski Zbigniew Pusz oraz władze
miejskie Słubic przykładały do możliwości utworzenia na
ich terenie placówki naukowo-dydaktycznej podległej jednemu z najlepszych polskich uniwersytetów. Wszak niewielkie Słubice stawały się dzięki temu miastem uniwersyteckim. Nie wszyscy w Słubicach zdawali sobie sprawę

Wmurowanie kamienia węgielnego Collegium Polonicum w dniu 16.10.1992 r. Od lewej: rektor Knut Ipsen, prof. Robert Głębocki, Minister Edukacji Narodowej, rektor Jerzy Fedorowski, dr Krzysztof Wojciechowski.

z tego, jakie korzyści przyniesie miastu, żyjącemu głównie
z handlu przygranicznego, posiadanie na swoim terenie
placówki uniwersyteckiej. Nie zdawali sobie z tego sprawy
również niektórzy członkowie Rady Miasta, o czym świadczyło pierwsze wskazanie lokalizacji. Muszę w tym miejscu
wspomnieć, że błyskawiczne wręcz działania formalne
urzędów musiały zostać poprzedzone nieformalnym wybraniem i wskazaniem lokalizacji gmachu głównego i biblioteki CP oraz domów studenckich. Musiała to być lokalizacja
korzystna dla studentów, czyli niezbyt odległa od mostu
granicznego, a przede wszystkim musiała tworzoną instytucję wyraźnie eksponować. Pan burmistrz Ryszard Bodziacki
zawiózł mnie najpierw na podmokłą łąkę za targowiskiem

miejskim, praktycznie poza miastem, bardzo daleko od
granicznej rzeki, i w imieniu Rady Miasta zaproponował
umieszczenie Collegium Polonicum właśnie tutaj. Walorem
miała być przestrzeń zdolna pomieścić wszystkie zabudowania jednostki włącznie z domami akademickimi, a także
cisza i spokój. Propozycję tę natychmiast odrzuciłem. Collegium Polonicum miało łączyć polską naukę i wyższą edukację z odpowiednikami Unii Europejskiej, a nie ukrywać się
na skraju lasu, za straganami handlarzy. W tej sytuacji pan
burmistrz Ryszard Bodziacki zaproponował mi przedstawienie naszych racji Radzie Miasta i wskazanie lokalizacji
naszym zdaniem odpowiedniej. Najlepszą lokalizacją była
działka tuż przy moście łączącym Frankfurt/O ze Słubica-
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mi. Taka lokalizacja miała znaczenie zarówno symboliczne,
jak i praktyczne. Główny gmach Viadriny był wszak nieodległy i niemal widoczny z tego miejsca, a most sam przez się
stanowi symbol łączenia, nie podziału. Niestety, działka tylko w części należała do miasta. Był na niej również posadowiony budynek należący do PSS „Społem”, a część potrzebnego nam terenu, najbardziej odległa od mostu, stanowiła
własność Gorzowskich Fabryk Mebli z siedzibą w Skwierzynie. Fragmenty terenu nienależącego do miasta należało
wykupić od właścicieli. Wykup nie stanowiłby jednak problemu w przypadku podjęcia przez Radę Miasta odpowiedniej uchwały lokalizacyjnej oraz po zatwierdzeniu jej przez
Urząd Wojewódzki. Przedstawiłem Radnym Słubic nie tylko
splendor, ale również wymierne i trwałe korzyści materialne wynikające z posiadania na swoim terenie placówki uniwersyteckiej. Wydaje mi się, że uświadomienie sobie przez
Radnych zawodności i kruchości handlu przygranicznego
jako podstawy funkcjonowania miasta, przeciwstawione
stałej obecności w mieście kilkuset osób wydających tutaj
swoje pieniądze na wszystkie potrzeby życiowe, przekonały większość Rady Miasta i odpowiednia uchwała została
podjęta. Gmach główny Collegium Polonicum mógł stanąć
i stanął w miejscu najbardziej dla tej placówki właściwym.
Trudniej było wybrać odpowiedni teren pod budowę
miasteczka studenckiego. Wolnych przestrzeni budowlanych w pobliżu Odry nie było. O wykupie i wyburzaniu istniejących tam budynków nie mogło być mowy. Zaproponowano nam zatem fragment terenu przy ul. Piłsudskiego, po
jednostce wojskowej wyprowadzonej niedawno ze Słubic.
Walorami wydawały się stosunkowo niewielka odległość od
mostu granicznego, dwa budynki koszarowe, które można
było zaadaptować na akademiki, oraz teren odpowiedni
dla luźnej zabudowy. Zaakceptowaliśmy tę lokalizację pomimo konieczności wyburzenia kilku obiektów, z których
najbardziej uciążliwymi w późniejszej rozbiórce okazały
się garaże czołgowe, posadowione na posadzkach ponad
metrowej grubości. Również budynki koszarowe okazały
się niezdatnymi do adaptacji i zostały później rozebrane.

Nie nastąpiło jeszcze wprawdzie notarialne przejęcie
przez Uniwersytet terenu wskazanego formalnie przez
Urząd Wojewódzki, można już jednak było uznać, że Uniwersytet wejdzie bez zakłóceń w posiadanie gruntu, na
którym Collegium Polonicum może zostać zbudowane. Należało „jedynie” postarać się o pieniądze na tę inwestycję.
Ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej i Kraju Związkowego
Brandenburgia podpisali umowę. Rektor UAM uzyskał ministerialne upoważnienia. Nie pojawiło się natomiast żadne formalne zobowiązanie MEN do finansowania poczynań
Uniwersytetu ze wskazaniem kwoty przeznaczonej na inwestycje i trybu przekazywania Uniwersytetowi pieniędzy.
W dalszej części opracowania wymienię daty najważniejszych wystąpień o fundusze niezbędne dla przekucia
idei Collegium Polonicum w byt materialny. Daty tych
wystąpień będą się przeplatały z innymi ważnymi wydarzeniami, chcę bowiem zachować chronologię. Będą one
jednak oddzielnie komentowane jedynie wówczas, gdy pod
konkretną datą kryje się coś więcej niż samo wystąpienie.
Pozostałe zostały ujęte w kalendarium. Liczba i zróżnicowanie adresatów tych wystąpień sama w sobie świadczy
o trudnościach, na jakie natrafialiśmy, gdy przychodziło
do konkretów. Wszyscy najwyżsi urzędnicy państwowi rozumieli i gorąco popierali ideę, niezmiernie trudno było
natomiast uzyskać konkretne zobowiązanie wydatkowania
dużych państwowych kwot finansowych na ten cel. Przed
wysyłaniem pism przeprowadziłem liczne bezpośrednie
rozmowy z ministrami MEN i Spraw Zagranicznych, ze
wspomnianymi powyżej dwoma wicepremierami oraz zostałem przyjęty przez urzędującą wówczas panią premier
Hannę Suchocką, która również z całym przekonaniem poparła tworzenie Collegium Polonicum.
9.10.1992. Rektor UAM powiadomił wiceministra MEN
prof. Romana Dudę o przyjętym w UAM statusie polskich
studentów Viadriny. Rozwiązanie to zostało przyjęte
z zadowoleniem.
Tak właśnie było i dlatego zdecydowałem się podkreślić
zadowolenie Ministerstwa. To Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej przecież, nie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
powinno pomyśleć w terminie o tym statusie. Tymczasem
wytycznych nie było żadnych, wskutek czego opóźniony został również termin powiadomienia maturzystów
rocznika 1992 o otwierających się nowych możliwościach
podjęcia studiów. To z kolei skutkowało niewypełnieniem
w pierwszym roku akademickim Viadriny przysługującego
polskim studentom 30% parytetu. Co więcej, musieliśmy
sami stworzyć model egzaminowania i naboru studentów,
a co ważniejsze, zadbać o to, by studenci polscy Viadriny
nie tracili praw przysługujących studentom pobierającym
nauki na uczelniach polskich. W szczególności dotyczyło
to ubezpieczenia, bezskładkowego okresu zaliczanego do
emerytury, zniżek kolejowych oraz wszelkich innych przywilejów. Podwójna immatrykulacja na UAM i na Viadrinie
rozwiązywała wymienione kwestie. Należało jednak zadbać również o to, by kończąca studia młodzież nabywała równocześnie uprawnienia polskie i niemieckie oraz
otrzymywała dyplomy obydwu uczelni: Viadriny i UAM. To
z kolei zależało od kompatybilności nauczania i wymagań.
Najpilniejszym i najtrudniejszym do rozwiązania problemem okazały się studia prawnicze. Pierwszymi polskimi
studentami Viadriny byli bowiem studenci Wydziału Prawa. Szczególną trudność sprawiała zasada czteroletnich
studiów prawniczych, obowiązująca w Niemczech, wobec pięcioletnich w Polsce, a także różnice programowe.
Absolwent legitymujący się dyplomem polskiej uczelni
zobowiązany jest zaliczyć wszystkie przedmioty objęte
polskim tokiem studiów, a tych nie można było wtłoczyć
w czteroletni program Viadriny. Komisja mieszana zleciła rozwiązanie tej kwestii pracownikom naukowo-dydaktycznym obydwu Uniwersytetów, którzy zaproponowali
rozwiązanie kompromisowe: studenci, którzy zamierzali
specjalizować się jedynie w prawie niemieckim, kończyli
studia po czterech latach, otrzymując wyłącznie dyplom
Viadriny, natomiast ci, którzy zadeklarowali chęć specjalizowania się w prawie obydwu państw, otrzymali do dyspozycji piąty rok na uzupełnienie różnic programowych.
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Absolwenci rozszerzonego programu nabywali uprawnienia do dyplomów zarówno z Viadriny, jak i UAM. Komisja
mieszana przyjęła tę propozycję, a Ministerstwo Edukacji
Narodowej ją zatwierdziło. Właśnie omówione powyżej
rozwiązania zostały przez MEN przyjęte z zadowoleniem.
Zatwierdzono również zaproponowany przez nas sposób
przeprowadzania egzaminów wstępnych: na Uniwersytecie Wrocławskim na prawo, a na UAM (w pierwszym roku
wraz z Akademią Ekonomiczną) na ekonomię. Uniwersytet
Wrocławski przeprowadzał egzaminy na prawo również
w następnych latach, natomiast na ekonomię i kulturoznawstwo egzaminy były przeprowadzane w następnych
latach przez odpowiednie komisje wyłącznie z naszego
Uniwersytetu. Z tymi dwoma kierunkami nie było kłopotu, bowiem programy były na obydwu Uniwersytetach na
tyle kompatybilne, że niewielkie różnice można było pominąć. Pomimo czteroletniego okresu studiów na Viadrinie
studenci tych kierunków mieli otrzymać dyplomy obydwu
uczelni równocześnie.
Podwójna immatrykulacja stwarzała jeden problem,
istotny w przypadku niedostatecznych postępów studentów w nauce i konieczności relegowania ich ze studiów.
Wszystkie zajęcia były początkowo prowadzone na Viadrinie, nie było zatem rzeczywistych podstaw relegowania
z UAM. Ta kwestia wypłynęła jednak dopiero po upływie
pierwszego roku studiów, a związana była z niedostateczną znajomością języka niemieckiego niektórych studentów. Zasadą na uniwersytetach niemieckich wobec
studentów innych narodowości jest złożenie egzaminu
z biegłej znajomości języka niemieckiego (tzw. PNDS).
Za zgodą władz Viadriny ci polscy studenci z pierwszego
naboru, którzy nie dysponowali dyplomem PNDS przed
przystąpieniem do studiów, zostali zwolnieni z obowiązku
przedstawienia tego świadectwa pod warunkiem zdania
wymaganego egzaminu przed otrzymaniem zaliczenia
pierwszego roku studiów. Nie wszystkim się to udało, co
stwarzyło wspomniane trudności formalne. Świadectwo
PNDS dla następnych roczników było już wymagane jako

jeden z dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Viadrinie.
16.10.1992. Inauguracja pierwszego roku studiów na
uniwersytecie Viadrina oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Collegium Polonicum w Słubicach.
O ile przyjęcie ponad 200 polskich studentów na studia
w Viadrinie zakończyło się pomyślnie mimo wspomnianych perturbacji, o tyle kwestie tworzenia odpowiedniej
struktury materialnej w Słubicach pozostawały w sferze
mgławicowej. Żadne agendy rządowe, w tym w szczególności MEN, sygnatariusz porozumienia, nie kwapiły się
z przyznawaniem środków na jego realizację. Postanowiliśmy zatem uczynić gest spektakularny medialnie w postaci
wmurowania aktu erekcyjnego instytucji, na którą nikt
poza UAM nie przeznaczył jeszcze nawet starej aluminiowej złotówki, czyli jednej setnej dzisiejszego grosza. Przypomnę, że 10 000 zł zdenominowano do jednego złotego.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kredytował, ile mógł,
a mógł niewiele wobec szalejącej inflacji, sięgającej 300%
rocznie. Z pewnością już zapomnieliśmy, że wszyscy Polacy
byli wówczas milionerami, a poważniejsze wydatki, takie
jak budowa Collegium Polonicum, liczyło się w setkach miliardów złotych. Przyjęło się po denominacji automatycznie stosować relację 1:10 000. Było to słuszne w pierwszych
latach, ale z pewnością nie do dzisiaj. Siła nabywcza pieniądza była wówczas nieporównanie wyższa, co również
muszę podkreślić. Wszak nikt dzisiaj nie wystąpiłby o 50
mln zł na budowę takiego przedsięwzięcia, jak Collegium
Polonicum, a o tyle wówczas wystąpiłem (patrz niżej).
Jeśli dobrze pamiętam, z pomysłem wmurowania aktu
erekcyjnego wystąpił prof. W. Pfeiffer, on też wygłosił tzw.
słowo wiążące. Na teren przyszłego Collegium Polonicum
przeszliśmy uroczyście piechotą przez most z Frankfurtu
do Słubic. Po polskiej stronie Odry powitał nas Wojewoda
Gorzowski, pan Zbigniew Pusz. Przemawiali ministrowie:
Edukacji Narodowej Polski Zbigniew Flisowski oraz Nauki,
Badań i Kultury Brandenburgii Hinrich Enderlein, a także Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki. Tekst łaciński aktu

odczytał student Viadriny, tekst niemiecki Rektor Knut
Ipsen, a polski ja odczytałem. Po podpisaniu dokumentu
przez prof. K. Ipsena i przeze mnie tulejka została zamurowana w głazie narzutowym umieszczonym wówczas na
skraju działki przy moście. Głaz ten został później przeniesiony na dziedziniec Collegium z niewiadomej dla mnie
przyczyny. Uroczystość była niezmiernie rozbudowana
i trwała do nocy pomimo zimnego wiatru i mżawki. Niestety, nie przyniosła efektów w postaci konkretnej dotacji.
Ministrowie wyrazili swoje poparcie dla idei Collegium Polonicum, a nawet się tą ideą zachwycili, po czym odjechali,
a problemy pozostały.
W tym miejscu odsyłam PT Czytelnika do szeregu dat
ujętych w kalendarium. Ilustrują one wielokierunkowość naszych starań, obrazując równocześnie rozdźwięk
pomiędzy werbalnym poparciem idei a brakiem konkretnych działań ze strony MEN. W rezultacie Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza dźwigał w początkowej fazie
przedsięwzięcia cały ciężar materialny i merytoryczny.
16.01.1993. Rektor UAM zwołuje zebranie założycielskie
Stowarzyszenia na rzecz budowy i rozwoju Collegium Polonicum i zostaję wybrany jego przewodniczącym.
To dosyć rozpaczliwe posunięcie wymaga krótkiego komentarza. Dotacje państwowe odwlekały się, założyliśmy
zatem to stowarzyszenie, mając nadzieję zdobycia części
funduszy tą drogą. Zamierzaliśmy początkowo powołać
fundację na rzecz Collegium Polonicum. Jednakże zarejestrowanie fundacji przeciągało się na pół roku, a nawet
dłużej, rejestrował je bowiem jedyny w Polsce sąd w Warszawie na Pradze, natomiast stowarzyszenia rejestrowały
sądy wojewódzkie. Nasze zarejestrował Sąd Wojewódzki
w Poznaniu już 8 lutego 1993 r. Niestety, stowarzyszenie nie
spełniło oczekiwań, bowiem z niewielkich składek kilkunastu pracowników UAM, wojewody gorzowskiego Zbigniewa
Pusza i garstki innych członków Stowarzyszenia nie można
było niczego stworzyć, a poważnych darczyńców nie było.
Stowarzyszenie to trwało jednak wiele lat, by zostać w końcu formalnie rozwiązanym bodaj już w tym wieku.
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14.06.1993. Wykup i notarialne przejęcie przez UAM od
PSS „Społem” terenu przy moście w Słubicach o łącznej powierzchni 5 704 m2.
07.07.1993. Notarialne przejęcie przez UAM od Urzędu
Miasta Słubic terenu przy moście o powierzchni 3 991 m2.
Zamieściłem te dwie daty w tekście, nie w kalendarium, bowiem nabycie całości gruntu stanowiło podstawę
wszelkich dalszych działań. Nie darmo mówimy przecież
o „ugruntowaniu”. Wraz z działką nabytą wcześniej od Gorzowskich Fabryk Mebli i PSS „Społem” cały teren, na którym są obecnie usytuowane gmachy Collegium Polonicum,
stał się własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Niestety, działki te były częściowo zabudowane. Problemem
nie było fizyczne wyburzenie tych zabudowań, lecz uzyskanie dostępu do jednego z nich, wbrew naszemu prawu własności, o czym obszerniej wspomnę w dalszej części tekstu.
Działania wypunktowane powyżej były fundamentalne dla przyszłości Collegium Polonicum, nie one jednak
były najtrudniejsze w działaniach codziennych. Oprócz
zdobywania pieniędzy, o czym pisałem i będę jeszcze pisał,
najbardziej palącym problemem była konieczność zakwaterowania studentów w Słubicach zgodnie z umową zawartą
jeszcze przez ministra Roberta Głębockiego. Problem ten
przestał istnieć dopiero po wybudowaniu wszystkich akademików miasteczka studenckiego. Kłopoty z zakwaterowaniem opisałem na s. 148 mojego podsumowania dwóch
kadencji rektorskich, opublikowanego w 1996 r. Zacytuję
zatem ten fragment: „Problemem do natychmiastowego
rozwiązania było zakwaterowanie polskich studentów
w Słubicach. Pomimo bardzo wysokich cen wynajęto pokoje w hotelu miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
w hotelu PKS, ponieważ nie było innych możliwości. Koszt
wynajmu w roku 1993, skredytowanego przez UAM, wyniósł 177 405 zł, a w roku 1994 – 255 389 zł”. Kwoty powyższe
należałoby zapewne pomnożyć przez trzy wobec dzisiejszej
siły nabywczej złotówki. Nakłady te oraz koszty najmu pokoi w OSiR w roku 1995 Ministerstwo w pełni zwróciło. Ze
względu na wymienione wyżej wysokie koszty wynajmu

„Wiecha” na pierwszych domach studenckich, 30.05.1995 r.

pokoi hotelowych przystąpiono do rozmów z Kuratorem
Oświaty w Gorzowie w sprawie przejęcia internatu Szkół
Samochodowych w Słubicach. Pertraktacje przyniosły tylko częściowy rezultat w postaci udostępnienia Uniwersytetowi około 1/3 budynku przy ul. Sienkiewicza 28a w celu
przebudowy jego wnętrza w podwyższonym standardzie,
zbliżonym do lokali w niemieckich domach studenckich.
Adaptacji dokonano w roku 1992/93 kosztem 195 321 zł, co
pozwoliło zakwaterować w tym budynku 60 studentów, nie
rozwiązało jednak ogólnego problemu zakwaterowania.
Dla zilustrowania rangi problemu podam liczbę studentów,
których musieliśmy zakwaterować w Słubicach: 1992 – 200,
1993 – 396, 1994 – 578, 1995 – 734.

22.06.1993. Rektor UAM zdecydował o podjęciu prac
budowlanych w obiekcie przeznaczonym początkowo na
hotel dla pielęgniarek w Słubicach. Z powodu braku środków z MEN prace były kredytowane wyłącznie z funduszy
własnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
20.10.1993. UAM, aktem notarialnym nr repert. 3187/93
zakupił za kwotę 300 tys. zł budynek w stanie surowym
otwartym – „Hotel Pielęgniarek”.
29.10.1993–30.11.1993. UAM zasiedlił dom studencki, nazwany później „Amicus”, zatrudnił kierownika i pracowników obsługi.
Trzy wymienione powyżej daty jedynie pozornie kwalifikują się do kalendarium. Ani one, ani kryjące się pod
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nimi czynności i decyzje nie są wynikiem pomyłki. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości kwaterowania studentów w Słubicach, natomiast ich liczba szybko rosła.
Jedynym sposobem doraźnego ratowania sytuacji w r. 1993
i częściowo 1994 było znalezienie budynku w stanie surowym i jego szybkie wykończenie. Budynkiem takim był
wymieniony „Hotel Pielęgniarek”, jak umownie przyjęło
się nazywać ten budynek. Niestety, jego formalne nabycie
odwlekało się, a MEN nie chciało nawet rozmawiać o wyasygnowaniu pieniędzy na wykończenie obiektu będącego wprawdzie w trakcie nabywania, ale jednak de facto
cudzego. Wiem, że decyzja wydatkowania około 400 tys.
zł uniwersyteckich pieniędzy na prace wykończeniowe
obiektu do Uniwersytetu nie należącego mogła była spowodować reperkusje dla mnie osobiście niezwykle bolesne, a dla Uniwersytetu bardzo trudne. Być może sprawa
się jeszcze nie przedawniła i nie powinienem o tym pisać.
Chcę jednak, by zostało powiedziane otwarcie to, co zostało
uczynione. Zacytuję w tym miejscu raz jeszcze fragment
s. 148 mojego sprawozdania za lata 1990–1996, wspomnianego wyżej: „Tylko takie ryzykowne postępowanie dawało
szanse wywiązania się strony polskiej z umowy międzynarodowej. Ryzyko to, nie ostatnie w przypadku inwestycji
słubickiej, zostało podjęte i zakończone z korzyścią dla tej
inwestycji i dla UAM”. Spoglądając wstecz z perspektywy
ćwierćwiecza, wątpię obecnie, czy rzeczywiście postępowałem słusznie, biorąc na siebie kłopoty ministerialne, nie
uniwersyteckie. Czy słusznie ryzykowałem tak wiele osobiście, podejmując decyzję o wydatkowaniu dużych kwot
pieniędzy uniwersyteckich na prawnie niesformalizowane
przedsięwzięcie. Doszedłem do wniosku, że teraz bym tego
nie uczynił. Wszak to Ministerstwo Edukacji Narodowej,
nie UAM, podjęło zobowiązanie kwaterowania studentów
w Słubicach, nie troszcząc się nie tylko o możliwości tego
niewielkiego miasta, ale również o to, by swoje zobowiązanie poprzeć konkretnym wsparciem finansowym. To MEN,
nie UAM nie dotrzymałoby warunków umowy międzynarodowej. Można było załatwić sprawę porzekadłem „moja
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chata z kraja” i czekać spokojnie na działania ministerialne. Rozwiązanie problemu było wszak proste: zamiast licznych wizytacji urzędników ministerialnych w UAM i związanych z tym narad wystarczyło przydzielić fundusz na
szybkie wybudowanie miasteczka studenckiego. Przecież
musiało ono zostać zbudowane.
30.11.1993. Wystąpienie rektora UAM do Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej o przyznanie dotacji na budowę Collegium Polonicum.
Wspomniana w kalendarium wizyta prof. Stefana Jurgi
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RFN oraz uzyskane

tam informacje uświadomiły nam, iż bezpośrednie finansowanie przez to Ministerstwo nie będzie możliwe. Bodaj
w tym Ministerstwie wskazano na możliwość uzyskania
dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ustaliliśmy skład zarządu Fundacji ze strony polskiej i niemieckiej
i przystąpiliśmy do wizytowania bądź zapraszania poszczególnych osób na rozmowy. Ze strony polskiej były to następujące osoby powołane przez Prezesa Rady Ministrów RP:
Janusz Dobrosz – współprzewodniczący, Włodzimierz Konarski, Dominik Ludwiczak i Krystyna Łybacka. Kanclerz
Niemiec powołał następujące osoby: Heinrich Windelen
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– współprzewodniczący, Helmut Becker, Hans-Adolf Jacobsen, Ernst-Jörg von Studnitz. Z reguły osobiście, w towarzystwie prof. Stefana Jurgi bądź mgr. Stanisława Wachowiaka,
składałem wizyty i przeprowadzałem rozmowy ze wszystkimi członkami zarządu Fundacji, niektórych goszcząc w Poznaniu lub w naszym domu pracy twórczej w Obrzycku.
Przedstawiałem ideę Collegium Polonicum, a w szczególności podkreślałem korzystny wpływ działalności przyszłego
Collegium na wzajemne zrozumienie i złagodzenie animozji pomiędzy sąsiadującymi narodami, tak często zwaśnionymi. Argumentacja była przyjmowana przez członków
Fundacji ze zrozumieniem i aprobatą. Pismo wymienione
powyżej było pierwszym, ale nie jedynym, wystosowanym
do Fundacji. Również rozmowy i spotkania były bardzo
liczne, trwały długo, do kwietnia 1995 roku, ale zakończyły
się pełnym sukcesem, o czym poniżej. Do sukcesu tego przyczyniła się szczególnie pani dr Krystyna Łybacka, wówczas
posłanka na Sejm RP. Mam zaszczyt i przyjemność podziękować Pani, obecnie europosłance Krystynie Łybackiej ponownie w tym miejscu za ogromny wysiłek wiodący do sukcesu w postaci najwyższej jednostkowej dotacji udzielonej
kiedykolwiek przez Fundację. Podkreślić również pragnę
pełne zrozumienie i poparcie naszych starań przez Heinricha Windelena i prof. Hansa-Adolfa Jacobsena ze strony
niemieckiej. Bez poparcia i aprobaty tych osób oraz Janusza
Dobrosza pozytywna decyzja o przyznaniu dotacji nie zostałaby podjęta. Chcę również wyrazić szczególną wdzięczność
nieżyjącemu już panu Dominikowi Ludwiczakowi, którego
jednoznaczne i bezkompromisowe stanowisko oraz zawsze
stanowczo i zdecydowanie wyrażane poparcie wielce przysłużyło się sprawie.
03.01.1994. Wynajęcie sal wykładowych w Domu Kultury w Słubicach na zajęcia dydaktyczne studentów Viadriny.
Pomimo braku po polskiej stronie Odry jakichkolwiek
materialnych dowodów istnienia Collegium Polonicum
i wbrew trudnościom finansowym wymienionym powyżej postanowiliśmy zademonstrować zaistnienie edukacji
akademickiej w Słubicach. Chcieliśmy także wspomóc wła-

dze Viadriny, borykające się z ogromnymi trudnościami
lokalowymi. W tym celu wynajęliśmy (kredytując MEN)
wspomniane sale i wprowadziliśmy pierwszych studentów
niemieckiego uniwersytetu na studia do Polski. Zatem idea
kształcenia po obydwu stronach Odry została spełniona.
Wprawdzie bardzo wstępnie i w gruncie rzeczy raczej symbolicznie, ale jednak. Symbole też są potrzebne. Studenci
mieszkali wprawdzie w Słubicach już od października 1992 r.,
nie to jednak się liczyło.
Działalność Collegium Polonicum została de facto zainaugurowana bez żadnego rozgłosu w początkach 1995 r.,
z chwilą oddania do użytku Collegium 574 m2 lokalu na
pierwszym piętrze budynku należącego do słubickiego
oddziału Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Piętro to
wynajęliśmy do czasu zbudowania pierwszego członu gmachu głównego CP i zaadaptowaliśmy je kosztem 272 890 zł,
również kredytując zarówno wynajem, jak i adaptację.
W lokalu tym znalazła pomieszczenie administracja Collegium, a przede wszystkim biblioteka niezbędna studentom
prawa, a bardzo potrzebna również studentom innych kierunków studiów.
Styczeń-luty 1994. Wielokrotne wystąpienia pisemne
Rektora UAM do komisji sejmowych z prośbą o wyodrębnienie środków na budowę Collegium Polonicum w ustawie
budżetowej na rok 1994 oraz o ujęcie tej inwestycji w planie
inwestycji centralnych.
Oprócz wystąpień pisemnych miałem kilkakrotnie możliwość przedstawiania idei Collegium Polonicum na posiedzeniach różnych komisji sejmowych. Atmosfera dyskusji
była ogólnie przychylna, choć jak zwykle przedstawiciele
opozycji mieli zdanie przynajmniej nieco odmienne od zdania aktualnie rządzących. Misja Collegium była jednakowoż tak zdecydowanie ponadpartyjna i propolska, że bodaj
nikt nie wyraził zdecydowanego sprzeciwu. Dyskutowano
raczej nad wysokością kwot potrzebnych na sfinansowanie
inwestycji. Wyłamuję się w tym miejscu z konwencji chronologicznej, by zanotować: 25.03.1994. Ustawa budżetowa
na rok 1994 – Dz. U. nr 52/94. Na realizację Collegium

Polonicum jako inwestycji centralnej przeznaczono 8,2
mln zł z budżetu państwa. Podkreśliłem tę informację
jako szczególnie ważną. Zamieszczenie przez Sejm RP wymienionego punktu w ustawie budżetowej i wpisanie Collegium Polonicum na listę inwestycji centralnych wieńczyło
pozytywnie i nieodwołalnie starania o powołanie tej instytucji, rozpoczęte przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
pod koniec 1991 r. Jedynie uporczywe niewywiązywanie się
przez nasz Uniwersytet z obowiązku inwestora mogło w tej
sytuacji spowodować cofnięcie dotacji i skreślenie Collegium Polonicum z listy inwestycji centralnych. Ewentualność taka była absolutnie wykluczona zarówno w czasie
mojego urzędowania na stanowisku rektora, jak również
w kadencjach rektorskich prof. Stefana Jurgi. Ustawa została podjęta w połowie pierwszego roku mojej drugiej kadencji na stanowisku rektora. Chcę dodać, że doprowadzenie
starań o Collegium Polonicum do stanu pełnego bezpieczeństwa finansowego tej budowy stanowiło główną przesłankę
mojego wystąpienia o reelekcję na to stanowisko.

Budowanie
Większość wstępnych dat dotyczących tej części wspomnień nie wymaga komentarza, zostały zatem ujęte w Kalendarium. Zamieszczenie tych dat uznałem za niezbędne
dla zrozumienia i przyjęcia do wiadomości ciągu wydarzeń, zwieńczonych oddaniem do użytku pierwszej części budynku głównego Collegium Polonicum i pierwszych
domów studenckich. Niektóre daty krótko komentuję, by
podkreślić kontekst. Szerszy komentarz zamieszczę po dacie 06.10.1995, wyjaśniając najważniejsze niedomówienia
zawarte w tych suchych datach.
05.04.1994. Wystąpienie rektora UAM do Biura Współpracy Transgranicznej Urzędu Rady Ministrów o przyznanie dodatkowych środków finansowych na budowę Collegium Polonicum z funduszy PHARE.
W tym punkcie konieczny jest krótki komentarz. Ścisła
analiza kosztów budowy wszystkich obiektów Collegium
Polonicum dokonana w trakcie przygotowywania wytycz-
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nych do założeń techniczno-ekonomicznych dowiodła, że
wpisanie budowy na listę inwestycji centralnych z wnioskowaną kwotą 50,6 mln zł okaże się niewystarczające na
kompletną realizację zadania. Bardzo wysoka inflacja,
szybko obniżająca siłę nabywczą przyznanych środków,
stanowiła dodatkową poważną przesłankę dla podjęcia starań o zdobycie pieniędzy również z innych źródeł. Jednym
z nich mógł okazać się świeżo założony fundusz PHARE, do
którego się natychmiast i skutecznie zwróciliśmy. Wspomniana wyżej dotacja w wysokości 4 mln ECU była pierwszą z dwóch. Przyznana kwota była wówczas wystarczająca
na wybudowanie domu studenckiego na około 250 miejsc
w pokojach jedno- i dwuosobowych.

Pominąłem w tym miejscu kilka dat pomiędzy 29.04.1994
a 02.08.1994 przesuniętych do Kalendarium, nie chcę bowiem, by to wspomnienie stało się listą minionych zadań,
które należało szybko i dobrze wykonać. Wymienię zatem
jedynie ważniejszych wykonawców prac w Słubicach. Za
dobrą robotę należy się im wspomnienie w publikacji jubileuszowej. M&K Zakład Sieci Sanitarnych, sp. z o.o. z Gorzowa
Wlkp. zbudował sieć gazową oraz stację redukcyjno-pomiarową gazu w Collegium Polonicum. Interbud-Gobex z Gorzowa Wlkp. zlikwidował w ciągu miesiąca garaże czołgowe
z posadzkami ponad metrowej grubości (na to zadanie inna
firma złożyła ofertę wykonania w pół roku), a następnie
przystąpił do budowy dwóch pierwszych akademików (DS-1,

DS-2) na miejscu po garażach. „Wiechy” na tych akademikach
zawisły już 30 maja 1995 r. MJK – Zakład Sieci Sanitarnych
w Gorzowie zbudował ponad 1600 m gazociągu średniego
ciśnienia, zasilającego miasteczko Uniwersyteckie. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Interbud-West z Gorzowa
Wielkopolskiego wygrało przetarg na wykonanie obiektów
zadania inwestycyjnego „Collegium Polonicum, budynek naukowo-dydaktyczny, Zadanie A-1”i zostało generalnym wykonawcą tego zadania. Umowę podpisano 18 września 1995 r. 12
października 1995 r. wmurowano pierwsze symboliczne cegły
rozpoczynające budowę gmachu głównego.
02.01.1995 Dział Inwestycji UAM przejmuje pełny nadzór budowy Collegium Polonicum w Słubicach.
Informacji tej należy się komentarz. Istniała mianowicie wówczas jednostka podległa MEN pod nazwą
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych. Twór ten był usytuowany pomiędzy odpowiednimi służbami Ministerstwa,
a uczelniami, w których imieniu występował. Tego rodzaju usytuowanie miało w swoim zamyśle ułatwiać zadania
inwestycyjne uczelniom, w gruncie rzeczy je utrudniając.
Jak każdy szczebel pośredni Zarząd organizował narady,
niejednokrotnie piętrząc trudności, by wykazać swoją
niezbędność, i działał z „pośpiechem” typowym dla każdej zbiurokratyzowanej i zbędnej instytucji. W przypadku inwestycji słubickiej nie tylko nie pomagał, ale wręcz
przeszkadzał poprzez przewlekanie decyzji. Uniwersytet
posiadał własny, dobrze działający Dział Inwestycji, a wicedyrektor ds. technicznych UAM mgr inż. Janusz Plewa
był fachowcem dużej klasy z wieloletnią praktyką, doskonale obeznanym z zadaniami inwestora. O ile pamiętam,
na jego wniosek, poparty dowodami fachowości w dotychczasowych działaniach inwestycyjnych UAM, zrezygnowałem z usług Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych.
Czterech pracowników UAM zostało delegowanych do pełnienia nadzoru budowlanego w Słubicach. Przynajmniej
raz w tygodniu organizowane były w tym mieście narady robocze, w których stale uczestniczyli mgr Stanisław
Wachowiak, mgr inż. Janusz Plewa oraz mgr inż. Marek
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Sobczak. Co najmniej raz na dwa tygodnie brałem udział
w tych naradach.
20.04.1995. Zarząd Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej podczas swojego posiedzenia we Frankfurcie/O
przyznaje dotację w wysokości 18 mln zł na budowę Biblioteki Głównej Collegium Polonicum. Przez wzgląd na wysoką inflację Zarząd Fundacji zobowiązuje się równocześnie
do pokrycia różnic w możliwościach nabywczych dotacji,
wynikających ze stopy inflacji. Była to największa dotacja przyznana kiedykolwiek przez Fundację jednorazowo,
a klauzula utrzymania jej rzeczywistej wartości czyniła
całkowicie bezpiecznym planowanie oraz realizację inwestycji. Co więcej, Zarząd Fundacji wyraził zgodę na tymczasowe wyasygnowanie przyznanych kwot na budowę
gmachu głównego Collegium Polonicum pod warunkiem,
że w gmachu biblioteki, wybudowanym później ze środków
budżetowych państwa polskiego, zostanie umieszczona
plakietka wskazująca na darczyńcę. O zgodę na taką zamianę musiałem wystąpić, ponieważ środki z Fundacji były
dostępne niemal natychmiast, podczas gdy środki z budżetu państwa były przyznawane transzami, w poszczególnych ustawach sejmowych i przychodziły do Uniwersytetu
z opóźnieniem wynikającym z przyczyn proceduralnych.
Co ważniejsze, budowanie biblioteki nie miało sensu, jeśli
budynek naukowo-dydaktyczny jeszcze nie istniał.
Wpis powyższy wyprzedza chronologicznie wpis następny. Wyłamuję się jednak z konwencji celowo, bowiem
trzy kolejne daty poniżej dotyczą budowy miasteczka studenckiego i są ze sobą ściśle związane.
22.03.1995. Na wniosek rektora UAM MEN pismem nr
DE-I-0333-0-5/95 przyznaje na finansowanie budowy obiektów dydaktycznych Collegium Polonicum w Słubicach – zadania Ib domy studenckie – 4 mln zł (wniosek opiewał na 7
mln zł; patrz komentarz).
01.06.1995. Wizyta na budowie domów studenckich Collegium Polonicum w Słubicach dr. Wiesława Ciesielskiego,
przewodniczącego Sejmowej Podkomisji do Oceny i Realizacji Inwestycji Centralnych oraz Andrzeja Wichczyńskie-

go, posła na Sejm RP i przewodniczącego Polskiej Rady Ruchu Europejskiego.
09.08.1995. Na wniosek rektora UAM MEN pismem nr
DE-VIII-JTB/73/95 przyznaje dodatkową dotację w wysokości 3,5 mln zł na budowę domów studenckich w Słubicach
[patrz komentarz poniżej].
Daty pierwszą i trzecią, czyli dwa wpisy o przyznaniu
przez MEN najpierw 4, a później dodatkowo 3,5 mln zł
na budowę domów studenckich spina klamrą data druga.
Pierwsza z tych kwot stanowi reperkusję wydarzenia stawiającego działalność UAM na rzecz Collegium Polonicum
w niekorzystnym świetle, a następnie naszej zupełnej rehabilitacji, podkreślonej zwiększoną dotacją. Kwestia wynikła z wniosku Sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu i Finansów o zredukowanie dotacji na rzecz Collegium Polonicum w r. 1995 z wnioskowanych przez nas 7 mln
zł niemal o połowę, tj. do 4 mln zł. Podstawę stanowiło niewydatkowanie przez UAM pełnej kwoty 8,2 mln zł przyznanych uchwałą budżetową Sejmu RP na rok 1994. Komisja
nie wzięła pod uwagę faktu przekazania przez MEN zaledwie części kwoty przyznanej przez Sejm RP, a w dodatku
dopiero w listopadzie 1994 r. Opóźnienie przekazania środków spowodowało opóźnienie w realizacji zadań, pomimo
angażowania przez UAM własnych środków, bezpiecznego
wobec gwarancji ustawowych, a także kredytowania przez
wykonawcę. Kwestię tę oraz związane z nią wydarzenia
opisałem obszernie w moim sprawozdaniu z 1996 r., był to
bowiem jedyny zarzut tego rodzaju, z jakim spotkaliśmy
się w latach 1991–1996, a bodaj i później. Nie potrafię tych
wydarzeń opisać obecnie lepiej, niż wówczas, a są na tyle
istotne, że nie chcę ich pominąć, stąd obszerny cytat ze s.
149 ww. sprawozdania:
„Wystąpienie rektora na forum Komisji [Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów] doprowadziło wprawdzie do reasumpcji uchwały, ale nie do zmiany decyzji,
ponieważ w ostatecznym głosowaniu wynik był remisowy.
Znaczna liczba posłów przyjęła jednak w wyniku tej dyskusji do wiadomości i zaakceptowała wyjątkowe znaczenie

polityczne i integracyjne Collegium Polonicum, co zaowocowało późniejszym przychylnym ustosunkowaniem się
do inwestycji słubickiej zarówno samej Sejmowej Komisji
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, jak i jej Podkomisji ds. Kontroli i Realizacji Inwestycji Centralnych.
Udało się również zatrzymać na rzecz budowy Collegium
środki pozostałe z roku ubiegłego, choć zwykle są one przez
Sejm odbierane. Utrzymanie tych środków przez UAM
umożliwiło kontynuowanie budowy w wyjątkowo szybkim
tempie. Ogromny postęp prac oraz solidność wykonania,
stwierdzone naocznie podczas wizytacji Podkomisji Sejmu
RP ds. Kontroli i Realizacji Inwestycji Centralnych [patrz
01. 06. 1995], zaowocowały dodatkowym przyznaniem przez
Sejmową Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów 3.5 mln zł, a więc o 0.5 mln zł więcej, niż wynosiła
początkowa redukcja [patrz 09.08.1995]. Dotacja umożliwiła oddanie do użytku drugiego domu studenckiego przed
rozpoczęciem roku akademickiego 1995/96 oraz ukończenie
w stanie surowym zamkniętym trzeciego. Tempo prac wykończeniowych w tym ostatnim budynku powinno umożliwić ukończenie pomieszczeń przy jednej z dwóch klatek
schodowych w początkach lutego 1996 roku oraz przeprowadzenie do własnych pomieszczeń ostatnich studentów
z OSiR. Trzy domy akademickie istniejące obecnie w słubickim miasteczku studenckim zapewniają bardzo wygodne
lokum ponad 660 studentom Uniwersytetu Viadrina i Collegium Polonicum”. Tym obszernym komentarzem wyprzedziłem wprawdzie bardzo chronologię wydarzeń, postanowiłem jednak to uczynić, by połączyć wszystkie istotne
wydarzenia wiodące do tego stanu rzeczy.
Chcę w tym miejscu odejść na chwilę od kwestii związanych ze zdobywaniem pieniędzy i ich wydawaniem. Moje
wspomnienia wydają się bowiem monotonnie z tymi kwestiami związane, a przyczyna jest prosta: bez wybudowania
gmachu głównego i biblioteki Collegium Polonicum po prostu by nie zaistniało. Jego istnienie nie miałoby jednak sensu bez wyraźnie nakreślonej misji. Wstępna misja, przyjęta
przez Senat UAM bodaj w 1993 r., wyczerpywała się w trak-
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cie dyskusji międzyuniwersyteckiej komisji mieszanej, której skład i tryb działania podałem powyżej. Kwestia zakresu
działalności przyszłego Collegium Polonicum, a tym samym
jego misji, była bodaj najbardziej kontrowersyjną i najdłużej dyskutowaną przez komisję. Wynikało to przede wszystkim z odmienności spojrzenia na tę kwestię pana rektora N.
Weilera i mojego. Pan Rektor N. Weiler, wychodząc z misji
Viadriny, uniwersytetu prawniczo-ekonomiczno-kulturoznawczego, zatem zbliżonego do obecnie istniejących w Polsce tzw. uniwersytetów branżowych, nie widział potrzeby
prowadzenia w Collegium badań i nauczania z choćby najbardziej elementarnie pojętych nauk przyrodniczych i ścisłych. Ja, przeciwnie, postrzegałem i postrzegam Collegium
Polonicum jako placówkę specjalizującą się w uprawianiu
nauki i dydaktyki opartej na badaniach przemian przyrodniczych, społecznych, socjalnych, kulturowych i narodowościowych na obszarze Odry Środkowej, który prosi się wręcz
o takie badania z racji położenia geograficznego Słubic i głębokich przemian, które pod każdym względem na tym obszarze zachodziły. W odróżnieniu od swojego poprzednika
na stanowisku rektorskim, pan rektor N. Weiler niechętny
był kompromisom, uparcie forsując swoją wąską koncepcję.
W wyniku długich i uciążliwych dyskusji doszliśmy wreszcie do zgody, dzięki której odbywały się później w Collegium
zajęcia z ochrony i kształtowania środowiska. Dyskusje te
i żmudne uzgodnienia skłoniły mnie również do stworzenia
nowej, szerszej misji Collegium Polonicum, przyjętej przez
Senat UAM pod koniec roku 1995. Wróćmy jednak do kwestii
budowlanych.
12.10.1995. Wmurowanie pierwszych cegieł pod budowę
Collegium Polonicum.
04.12.1995. Spotkanie z inicjatywy rektora UAM z władzami: wojewodą gorzowskim, prokuratorem wojewódzkim, wojewódzkim komendantem Policji, burmistrzem
i komendantem policji m. Słubic.
Pierwszy z powyższych punktów, optymistyczny i niewiele mówiący, powinien był znaleźć się w kalendarium.
Zamieściłem go w tym miejscu, stanowi bowiem oczywiste

przeciwieństwo drugiego. Po co było bowiem trudzić osoby
odpowiedzialne za prewencję i porządek w skali wojewódzkiej, jeśli zaczęliśmy już wznosić gmach? Aby to wyjaśnić,
muszę cofnąć się do 14 czerwca 1993 r., czyli do dnia nabycia
nieruchomości od PSS „Społem”. Najbliżej mostu granicznego był na niej posadowiony spory budynek wydzierżawiony
przez Spółdzielnię „Społem” lokatorowi. Nie mając w owym
czasie funduszy na rozpoczęcie budowy, zgodziliśmy się na
przejęcie budynku wraz z lokatorem. Co więcej, wyraziłem
niebacznie zgodę na przedłużenie tej umowy do czasu zdobycia funduszy i przystąpienia do wyburzania budynku
w celu przygotowania terenu pod gmach główny Collegium.
Lokator wystawiał przed budynkiem przysłowiowe „krasnale” – różne plastikowe ozdoby ogrodowe, chętnie wówczas
nabywane przez Niemców. Do wnętrza budynku nikt z nas
nie zaglądał. Nie było przecież po co.
Zdobywszy pierwsze fundusze na budowę gmachu
głównego, wymówiliśmy najemcy umowę zgodnie z procedurą. Wówczas okazało się, że lokator nie zamierza lokalu
opuścić, a Sąd w Słubicach wydał kuriozalne postanowienie o „ochronie posiadania”. Wystąpiliśmy zatem do Sądu
w Słubicach z nowym powództwem o wydanie nakazu eksmisji. O dziwo, daty rozpraw sądowych wyznaczane przez
Sąd w Słubicach mijały z różnych przyczyn bezskutecznie
– zwykle z powodu nieobecności pozwanego, którego nasi
przedstawiciele prawni jeżdżący na rozprawy do Słubic
widywali w tym czasie przed sądem śmiejącego się do rozpuku. Czas upływał, główny wykonawca, gotowy do wejścia
na teren i rozpoczęcia budowy, niecierpliwił się pełen obaw
o niedotrzymanie zagwarantowanych w umowie terminów,
a najemca nadal handlował „krasnalami”. Wspomniane
wyżej „wmurowanie cegieł” było jedynie symbolem. Grunty
pod budowę dużego i ciężkiego gmachu okazały się pochodzenia organicznego. Należało je umocnić kilku setkami
kilkunastometrowych pali z betonu iniekcyjnego, zanim
w ogóle będzie można kłaść ławy fundamentowe.
Doskonale pamiętam moje zdesperowanie sytuacją
przypominającą grzęźnięcie w lepkim błocie niemal bez

nadziei wydostania się na suchy grunt, tj. rzeczywistego
rozpoczęcia budowy. Jedynym wyjściem z sytuacji było
działanie brutalne i z całą premedytacją. W międzyczasie
i nieformalnie dowiedzieliśmy się bowiem, że „krasnale”
stanowią jedynie przykrywkę, a budynek służy w istocie
innym celom, co okazało się prawdą. Działania nasze musiały jednak zostać zalegalizowane przez prokuratora wojewódzkiego, a także uzyskać wsparcie policyjne ze strony
wojewódzkiego komendanta Policji i przy udziale policji
miejscowej. Podczas wspomnianej narady uzyskałem zgodę
prokuratora wojewódzkiego i wojewódzkiego komendanta
Policji na wynajęcie firmy ochroniarskiej dysponującej
uprawnieniami na broń maszynową, a także zgodę na
ochronę ze strony policji podczas całej akcji zburzenia budynku. Komendant wojewódzki Policji zobowiązał komendanta m. Słubic do podjęcia odpowiednich czynności. Nasza narada skończyła się bardzo późnym wieczorem, a już
w półtorej godziny później wejście do domu studenckiego
„Amicus” zostało zdemolowane podłożonym materiałem
wybuchowym. Nie ma cienia wątpliwości, iż była to próba
zastraszenia i zmuszenia nas do odstąpienia od wyburzania spornego budynku. Skąd lub od kogo nigdy nieujęci
sprawcy tego czynu dowiedzieli się o wyniku naszej narady, nie wiem i nie zamierzam domniemywać.
Pluton policji i siedmiu ochroniarzy stawiło się na
miejscu, teren został ogrodzony, a koparka z wielką łyżką
podjechała do narożnika budynku i zaczęła go rozbijać. Pojawiły się wówczas znikąd dziesiątki osób błagających pana
mgr. inż. Adama Nowaka, wydelegowanego przez UAM do
przeprowadzenia operacji, by darował dwie godziny na
usunięcie zmagazynowanych w budynku przedmiotów.
Okazały się nimi bynajmniej nie „krasnale”, ale mnóstwo
różnorodnych towarów, niewątpliwie przeznaczonych na
przemyt, czego jednak nie było można natychmiast udowodnić. Po dwóch godzinach w budynku pozostał jedynie
uszkodzony „jednoręki bandyta”. Pan Nowak oszacował
natomiast z grubsza wartość wyniesionych z budynku
przedmiotów na co najmniej 2 mln ówczesnych złotych.
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„Ostrzeżenie” w postaci zdemolowania wejścia do „Amicusa” spowodowało, że utrzymywaliśmy ochronę nie tylko
do czasu całkowitego wyburzenia budynku, ale również
nieco dłużej. Na szczęście był to już ostatni tego rodzaju
incydent.
Moja druga kadencja rektorska zbliżała się do końca.
Zmierzają również ku końcowi niniejsze wspomnienia.
Wymienię zatem jeszcze w kalendarium szereg dat i poczynań, do pewnego stopnia istotnych, niemających już
jednak znaczenia podstawowego dla powstania Collegium
Polonicum.
Kończąc niniejsze wspomnienia, muszę powrócić jeszcze do kwestii w latach 1994–1996 wręcz palącej. Tutaj po-

nownie przytoczę obszerny cytat ze stron 152–153 mojego
sprawozdania opublikowanego przez UAM w roku 1996:
„Bardzo zaawansowanym pracom strony polskiej, realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, nie
towarzyszą porównywalne efekty działalności strony niemieckiej. Przede wszystkim Ministerstwo Nauki, Badań
i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgia nie zapewnia
niezbędnej obsady personalnej. Oprócz etatu dla dyrektora naukowego Collegium przyznany został tylko jeden etat
profesorski C4, który podzielono na 4 części, umożliwiające
czterem polskim profesorom prowadzenie uzupełniających
zajęć z prawa polskiego w cząstkowym wymiarze czasu
pracy. Zatrudniony został także personel pomocniczy;

w sumie 11 etatów, zbyt mało dla pełnej obsługi administracyjnej i bibliotecznej studentów. Nie można również rozpocząć działalności naukowej, ponieważ żadna z projektowanych, czterech stałych i trzech przechodnich katedr nie
została obsadzona. Wszystkie etaty są ponadto finansowane obecnie w 80% z funduszy INTERREG. Zaniepokojona
tym stanem rzeczy komisja mieszana obydwu Uniwersytetów wystosowała ostatnio pismo do Ministra Nauki, Badań
i Kultury Landu Brandenburgia zwracając uwagę na ten
stan rzeczy i domagając się od strony niemieckiej wywiązywania się z zobowiązań równorzędnego z wywiązywaniem
się strony polskiej.
Brak etatów profesorskich, z którymi są zawsze stowarzyszone według prawa niemieckiego etaty młodszych
pracowników nauki oraz personelu technicznego i administracyjnego, uniemożliwia rozpoczęcie realizacji programów naukowych oraz własnego programu dydaktycznego
Collegium, mającego w założeniu stanowić uzupełnienie
dla programów naukowych i dydaktycznych w Viadrinie
i UAM jako partnerskich uniwersytetach współtworzących
Collegium. Oprócz niezbędnych dziedzin prawa polskiego,
mają zostać stworzone katedry języka i kultury polskiej,
transformacji gospodarczej i kulturowej w regionach przygranicznych, przemian socjalnych i przyrodniczych w tych
regionach. Wymienione nazwy określają jedynie najbardziej prawdopodobny zakres oferty naukowo-dydaktycznej
Collegium Polonicum, nie są natomiast nazwami katedr
jako takich”.
Podsumowując niniejsze wspomnienia, z dumą stwierdzam, że pozostawiłem mojemu następcy kontynuowanie
tworzenia Collegium Polonicum w całości zabezpieczone finansowo, budowę gmachu głównego rozpoczętą na podstawie kompletnej dokumentacji technicznej i zaawansowaną, projekt biblioteki gotowy, trzy akademiki w miasteczku
studenckim zbudowane, a czwarty w zaawansowanej budowie. Nie byłem jedynie w stanie zmusić strony niemieckiej
do wywiązania się ze swoich oficjalnie podpisanych zobowiązań.
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Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budynek Biblioteki Collegium Polonicum w dniu 31.05.1999 r.

Kalendarium
21.08.1992. Rektor UAM podejmuje starania u wicepremiera Pawła Łączkowskiego o środki finansowe na budowę
z budżetu państwa.
28.09.1992. Wicepremier Henryk Goryszewski przyjeżdża do Słubic, by zapoznać się z ideą Collegium Polonicum
i miejscowymi realiami. W trakcie spotkania gorąco popiera myśl stworzenia tej placówki w Słubicach.

03.11.1992. Rektor UAM występuje do Ministra Spraw
Zagranicznych, Krzysztofa Skubiszewskiego, w sprawie
poparcia budowy Collegium Polonicum i wydzielenia w budżecie państwa funduszu na tę budowę.
26.11.1992. Minister K. Skubiszewski w liście do ministra Zbigniewa Flisowskiego popiera budowę Collegium
Polonicum.
14.12.1992. Wicepremier Paweł Łączkowski na spotkaniu
w Słubicach popiera inicjatywę budowy Collegium Polonicum.

17.12.1992. UAM za własne środki, zwrócone później
przez MEN, ale bez uwzględnienia stopy inflacji, wykupuje od Gorzowskich Fabryk Mebli z siedzibą w Skwierzynie
grunt pod przyszłe Collegium Polonicum oraz znajdujące
się na tym terenie zabudowania (do wyburzenia).
22.01.1993. Rektor UAM występuje do premier Hanny
Suchockiej o przeznaczenie w budżecie państwa kwoty
50,6 mln zł na budowę Collegium Polonicum.
31.01.1993. Rektor przyjmuje opracowaną w UAM koncepcję i program użytkowy Collegium Polonicum w Słubicach, zatwierdzone następnie przez Senat UAM.
06.1993. Prorektor Stefan Jurga zostaje delegowany do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej
Niemiec w celu wysondowania możliwości współfinansowania budowy Collegium Polonicum przez stronę niemiecką. Wizyta ta zaowocuje w przyszłości wystąpieniem przez
UAM o częściowe finansowanie budowy przez Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej.
07.03.1994. Przejęcie przez UAM aktem notarialnym 4,5
ha terenu byłej jednostki wojskowej pod budowę miasteczka studenckiego.
15-16.03.1994. Opracowanie przez UAM wytycznych programowych do założeń techniczno-ekonomicznych budowy
gmachu głównego, biblioteki i domów studenckich Collegium Polonicum.
01.04.1994. Ogłoszenie konkursu na opracowanie projektu urbanistyczno-architektonicznego Collegium Polonicum wraz z domami studenckimi.
29.04.1994. Spośród 26 zespołów projektowych, które odpowiedziały na wcześniej ogłoszone powiadomienie
o rozpisaniu konkursu na Collegium Polonicum, Komisja
powołana przez rektora UAM i pod jego przewodnictwem
wybiera osiem zespołów do drugiego etapu konkursu, tj.
wykonania makiety i koncepcji architektonicznej.
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26.06.1994. Komisja po szczegółowym omówieniu walorów nadesłanych propozycji wybiera w głosowaniu tajnym,
głosami 15:1, projekt architekta Tomasza Durniewicza z Poznania na budowę Collegium Polonicum i projekt Pracowni
Architektonicznej BNS s.c. z Warszawy na budowę domów
studenckich.
15.07.1994. UAM występuje o wydanie warunków technicznych dla Collegium Polonicum i miasteczka studenckiego.
29.07.1994. UAM zawiera umowę z Pracownią Architektoniczną BNS s.c. w Warszawie na opracowanie pełnobranżowego projektu architektonicznego na budowę dwóch domów studenckich.
29.07.1994. Rektor UAM powołuje komisję przetargową
na budowę Collegium Polonicum.
02.08.1994. Rektor UAM ogłasza przetarg nieograniczony na budowę Collegium Polonicum, zespołu domów studenckich, robót rozbiórkowych, przełożenia stacji redukcji
gazu sieci niskiego i wysokiego ciśnienia.
30.05.1995. „Wiecha” na budynkach domów studenckich DS-1 i DS-2.
18.09.1995. UAM podpisuje umowę z generalnym wykonawcą, Przedsiębiorstwem Interbud-West w Gorzowie
Wlkp., na wykonanie obiektów zadania inwestycyjnego
pod nazwą Collegium Polonicum, budynek naukowo-dydaktyczny. Zadanie A-1.
06.10.1995. Podpisanie porozumienia pomiędzy Władzą
Wykonawczą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE a UAM o przyznaniu środków finansowych
w wysokości 4 mln ECU na budowę domu studenckiego DS.3 w Słubicach.

20.03.1996. Ustawa budżetowa na 1996 rok, Dz. U. nr
19/96 gwarantuje kwotę 9,1 mln zł na realizację Collegium
Polonicum jako Inwestycji Centralnej.
13.05.1996. Wizyta w Słubicach Parlamentarzystów RP
na zaproszenie Rektora UAM.
14.05.1996. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej oraz w prasie polskiej przetargu otwartego na
budowę domu studenckiego DS-3 ze środków PHARE.
29.05.1996. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie
robót rozbiórkowych na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Piłsudskiego z przeznaczeniem na rozbudowę
miasteczka studenckiego, a 10.06.1996 podpisanie umowy
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Doping” w Bielsku-Białej na wykonanie tych prac.
10.06.1996. Na zaproszenie rektora UAM premier Tadeusz Mazowiecki wizytuje Collegium Polonicum.
16.08.1996 Na zaproszenie rektora UAM premier Włodzimierz Cimoszewicz wizytuje Collegium Polonicum.
Dwie kolejne sprawy mogły jeszcze należeć do mojej
kadencji, a być może zajmował się już nimi rektor Stefan
Jurga. Na wszelki wypadek je tutaj przytoczę, były bowiem
dość ważne i nie chcę, by zostały pominięte.
21.09.1996. UAM, zgodnie z procedurą międzynarodową, ogłasza przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na budowę DS.-3.
27.09.1996. Rozszerzenie umowy zawartej w dniu 18. 09.
1995 pomiędzy UAM a PBU Interbud-West Sp. z o.o. o wykonanie robót rozbiórkowych i palowych łącznie z płytą
fundamentową dla Collegium Polonicum, budynek naukowo-dydaktyczny, zadanie A-2.

Prof. Jerzy Fedorowski – rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w latach 1990–1996, geolog, paleontolog
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powstawanie collegium polonicum
z perspektywy drugiej strony odry
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ako świadek powstawania Collegium Polonicum zostałem poproszony o spisanie moich wrażeń i ocen
tego ważnego przedsięwzięcia. Moja decyzja objęcia
urzędu rektora-założyciela i przewodniczącego Senatu Założycielskiego planowanego Uniwersytetu Europejskiego we
Frankfurcie nad Odrą zapadła podczas szczegółowej rozmowy z brandenburskim Ministrem Nauki, Badań i Kultury 11
kwietnia 1991 r. W rozmowie tej, jak również w późniejszym
rozporządzeniu ministerialnym, określono najważniejszy
punkt tego zamierzenia: „Uniwersytet Europejski we Frankfurcie nad Odrą zostaje założony jako europejskie uniwersyteckie miejsce spotkań… Należy przy tym dążyć w szczególności do współdziałania z polskimi uczelniami i placówka-

mi akademickimi”. Za „uniwersytety europejskie” uważano
w owym czasie kilka położonych bliżej czy dalej od granicy
uniwersytetów Republiki Federalnej Niemiec, które były
znacznie większe niż zaplanowana początkowo na trzy wydziały uczelnia frankfurcka. O wyjątkowości projektu nad
Odrą stanowił jego polsko-niemiecki charakter.
Właśnie ten charakter wyznaczał kierunek dla powstania, a dokładniej mówiąc reaktywowania Viadriny. „Dlatego
też Senat Założycielski na swoim posiedzeniu konstytuującym w dniu 6 września 1991 r. po szczegółowym omówieniu
ustalił europejską orientację Viadriny, określając, że jej istota polega na polsko-niemieckiej współpracy” (jednogłośnie
przyjęty Memoriał z okazji założenia Uniwersytetu Euro-

pejskiego we Frankfurcie nad Odrą, s. 10). Pierwsza z pięciu
podstawowych decyzji, które Senat Założycielski polecił „jako
podstawę dalszego planowania i realizacji”, została przyjęta
z następującą treścią: „Na podstawie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
z 17.6.1991 r. i wspólnego oświadczenia ministrów z 6.9.1991
r. będzie rozwijana współpraca uniwersytecka z uwzględnieniem tradycyjnej pomostowej roli Viadriny w obecnych
stosunkach pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią. Współpraca bilateralna jest zatem sednem wielostronnej współpracy uniwersyteckiej…” (Memoriał, s. 14 i nast.).
Ta podstawowa decyzja stała się dla mnie celem i okazją do współdziałania przy tworzeniu Viadriny, na odpo-
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wiedzialnym stanowisku, z wykorzystaniem ponad dziesięcioletniego doświadczenia tyleż owocnej, co osobiście
poruszającej współpracy pomiędzy moją uczelnią – Uniwersytetem Zagłębia Ruhry oraz dwoma polskimi uniwersytetami – Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie
i Uniwersytetem Wrocławskim. Takiej współpracy Viadrina nie mogła jednak ograniczać tylko do umów partnerskich z zainteresowanymi uniwersytetami polskimi, lecz
zakładając sąsiedzką jednostkę akademicką na polskim
brzegu Odry, miała ją poszerzyć, nadając jej formę unikatowej w Europie integracji akademickiej, co było pomysłem
mojego poznańskiego kolegi prof. Waldemara Pfeiffera1.
Projekt ten od początku niezwykle mnie zafascynował, tyle
że wymagałby on dużego nakładu pracy nad międzypaństwowymi negocjacjami i uzgodnieniami, który w okresie oczekiwanych ze wszystkich stron szybkich sukcesów
wschodnio-zachodniej integracji nie był wykonalny.
Mimo to prof. Waldemar Pfeiffer został pomysłodawcą instytucji, której nadał nazwę i której rozwój każdy
uważny obserwator życia akademickiego mógł śledzić
z najwyższym szacunkiem dla osiągnięć naszych polskich
sąsiadów. Utworzenie Collegium Polonicum i powierzenie
nadzoru nad nim przez właściwe urzędy polskie Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nastąpiło – po
wmurowaniu kamienia węgielnego przez Rektora UAM,
prof. Jerzego Fedorowskiego wspólnie ze mną – w perfekcyjny i modelowy sposób. Kto dziś przechodzi przez most
na Odrze w celu odwiedzenia sąsiadujących z Frankfurtem Słubic, widzi po prawej stronie zespół budynków,
które już samą udaną formą architektoniczną przykuwają
uwagę. Komu dane będzie poznać strukturę i działalność
Collegium Polonicum, ten żywić będzie szacunek dla tego,
co nasi sąsiedzi w stosunkowo krótkim czasie zbudowali
z dużą znajomością rzeczy, talentem i konsekwencją.
A jednak pełne podziwu spojrzenie z niemieckiej strony na Collegium Polonicum zostaje trochę zakłócone, jeśli
1 W tekście J. Fedorowskiego znajduje się informacja, że pomysł zrodził się
w kierownictwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

skieruje się je retrospektywnie na założenie uczelni frankfurckiej, której „istotą jest polsko-niemiecka współpraca”. Właściwie cel ten powinien być jednocześnie miarą,
którą powinno się mierzyć raz po raz rozwój bliźniaczej
idei Viadrina-Collegium Polonicum. Jeśli przyłoży się tę
miarę na przykład do uchwalonego 12 lipca 2000 r. stanowiska Senatu Frankfurckiego w sprawie dalszego rozwoju
Viadriny, to wydaje się, że ta wspaniała idea przewodnia
trochę przybladła. Ten 16-stronicowy dokument przedstawia godne lektury kwestie zasadnicze na temat aktualnej
wówczas dyskusji uniwersyteckiej i na temat Viadriny jako
„innowacyjnego projektu uniwersyteckiego”, przy czym
opiekujący się Collegium Polonicum UAM został wymieniony jedynie jako „Poznań” w ujętym w nawiasy dopisku
o współpracy z dziesięcioma innymi uniwersytetami Europy Środkowowschodniej. O „poziomie polsko-niemieckiej
współpracy” wspomina się na końcu dokumentu (s. 14).
W tym kontekście Collegium Polonicum wymienia się jako
„wiodącą instytucję polsko-niemieckiej współpracy naukowej”, którą Viadrina „wspólnie z Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza dalej będzie kształtować w celu wykorzystania jej jako napędu dla intensywnej polsko-niemieckiej i europejskiej integracji” – co było z pewnością niezmiernie ambitnym celem, jednakże niepopartym żadną
analizą lokalnego stanu faktycznego.
Tym samym wydaje się, że idea nowatorskiego partnerstwa, zinstytucjonalizowanego w dwóch położonych po jednej i drugiej stronie Odry, ale równoprawnych i zintegrowanych jednostkach akademickich, ustąpiła zmodyfikowanemu motywowi przewodniemu, który przewiduje raczej
Viadrinę w centrum i Collegium Polonicum na peryferii.
Miejmy nadzieję, że to wrażenie jest nietrafne, gdyż inaczej byłoby diametralnie sprzeczne z jednogłośnie podjętą
decyzją podstawową Senatu Założycielskiego, powierzającą Viadrinie „funkcję pomostową”, przy czym oczywiście
oba przyczółki tego mostu – można by sobie oszczędzić tego
banału – muszą być jednakowo nośne i jednakowo oceniane. Należy przypomnieć, że tylko tak rozumiana funkcja

pomostowa daje trwały mandat kombinacji Viadrina – Collegium Polonicum i może mieć w przyszłości dla obu jednostek esencjonalne znaczenie. Wymyślony kiedyś nad Odrą
europejski unikat mógłby być ponadto w czasach ruchów
odśrodkowych placówką dydaktyczno-badawczą oferującą
sensowną integrację. Moje nadzieje nadal będą towarzyszyć Viadrinie i Collegium Polonicum w duchu dawnych
oczekiwań.

Prof. Knut Ipsen – rektor Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina w latach 1991-1993, rektor Uniwersytetu Ruhr w Bochum w latach 1979-1989, prezydent Niemieckiego Czerwonego Krzyża w latach 1994-2003, członek Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w latach 1991-2008
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owstanie Collegium Polonicum w Słubicach było ściśle związane z powołaniem do życia Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Po zjednoczeniu Niemiec mieszkańcy tego miasta podjęli inicjatywę reaktywowania swego uniwersytetu, który
działał w latach 1506–1811, kiedy to powierzono Wilhelmowi von Humboldt utworzenie uniwersytetu w Berlinie.
Stosunkowo skromny zasób ówczesnego Universitas Francofurtensis przewieziono Odrą do niemieckiej Leopoldiny
w niemieckim Breslau.
Parlament Brandenburgii przyjął ze zrozumieniem
inicjatywę mieszkańców Frankfurtu i uchwalił 24 czerwca 1991 r. ustawę o szkolnictwie wyższym w swoim landzie. Realizację projektu zlecono Ministerstwu Badań
Nauki i Kultury (MWFK). Wkrótce po tym kierownictwo
tego resortu z ówczesnym ministrem doktorem Hinrichem Enderleinem złożyło wizytę u ministra prof. Roberta Głębockiego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Celem wizyty było poinformowanie strony polskiej o planowanym projekcie powołania uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą i zaproszenie strony polskiej do współpracy. Miała ona polegać na członkostwie dwóch przedstawicieli nauki polskiej w mającym powstać Senacie
Założycielskim. Jedną z tych osób został powołany przez
ministra Głębockiego piszący te słowa, którego minister
20 listopada 1991 r. powołał na swego pełnomocnika ds.
Uniwersytetu Europejskiego („Zadanie pełnomocnika
polega na reprezentowaniu Ministra Edukacji Narodowej we wszystkich sprawach związanych z tworzeniem
Uniwersytetu, koordynacji podejmowanych przez stronę

Miejsce budowy przyszłego Collegium Polonicum
polską poczynań...”). W ministerstwie odpowiedzialnym
za współpracę z Niemcami był podsekretarz stanu Roman
Duda, matematyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a dr Józef Lepiech, wicedyrektor Departamentu MEN,
został desygnowany do bezpośredniego kontaktu i współ-

pracy ze mną. Drugim przedstawicielem Polski w Senacie
Założycielskim został prof. Karol Jonca z Uniwersytetu
Wrocławskiego. Miało to jednakże miejsce dopiero po kilku miesiącach funkcjonowania Senatu Założycielskiego
w związku z tym, że strona niemiecka włączyła do Sena-
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tu byłego obywatela Polski, który już wcześniej wyemigrował do NRD i przyjął obywatelstwo niemieckie. Wobec
strony niemieckiej wnioskowałem o dokooptowanie drugiego naukowca z Polski, co zostało uwzględnione i prof.
Jonca został wydelegowany przez MEN i powołany przez
MWFK w Poczdamie.
Procedura powołania Senatu Założycielskiego przewidywała zaproszenie 14 osób do Komisji Założycielskiej, po
czym komisja ta na pierwszym posiedzeniu we Frankfurcie
17 lipca 1991 r. przekształciła się w Senat Założycielski. Stałym uczestnikiem posiedzeń Senatu był późniejszy pierwszy kanclerz Viadriny Karl Joseph Schmücker, a także stały
przedstawiciel MWFK.
Myślę, że warto nadmienić, iż jeszcze przed tym ważnym wydarzeniem dziennikarz Frank Jansen z „Tagesspiegel” przeprowadził ze mną obszerny wywiad, który
ukazał się 6 sierpnia 1991 r. i nosił tytuł wysuniętej przeze
mnie idei powołania polsko-niemieckiego uniwersytetu:
Für eine unkonventionelle deutsch-polnische Universität. Projekt
ten dyskutowany był na posiedzeniu Senatu Założycielskiego i w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii. Uznano, że jego realizacja wymagałaby długiej
drogi polityczno-prawnej w obu krajach, łącznie z decyzją
Rządu Federalnego Niemiec. Wydłużyłoby to znacznie jego
powstanie. Zatem idea ta nie została przyjęta, ale nie zapomniana. Prezydent Viadriny, dr Pleuger, i rektor UAM,
prof. Marciniak, podjęli na nowo temat.
Wszystkie sprawy związane z utworzeniem Viadriny –
i później Collegium Polonicum – toczyły się bardzo szybko,
gdyż w procesie tym uczestniczyło kilka gremiów, komisji
i osób zaangażowanych (w znacznej części społecznie),
po obu stronach Odry w Słubicach i we Frankfurcie oraz
w obu współpracujących uniwersytetach UEV i UAM. Już 6
września 1991 r. Senat Założycielski przyjął uchwałę o przyjęciu nazwy uniwersytetu: Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder). Tego samego dnia odbyło się uroczyste
otwarcie uniwersytetu (jeszcze bez studentów) w sali koncertowej Carla Phillipa Emmanuella Bacha w obecności

waldemar pfeiffer ideowo-programowa faza za∏oʺycielska

premiera Landu Brandenburgii Manfreda Stolpego oraz
ministrów Enderleina i Głębockiego. Po uroczystym otwarciu ministrowie Enderlein i Głębocki podpisali Wspólne
Oświadczenie o współpracy Brandenburgii i Polski w językach niemieckim i polskim. Oświadczenie obejmuje preambułę i 6 paragrafów zwanych artykułami; przytoczę dwa
moim zdaniem najważniejsze:
Artykuł 4
„Obie strony zgadzają się, by dążyć do partnerskiego udziału w strukturach gremiów uniwersyteckich, kadry uniwersyteckiej oraz studentów. Jednocześnie przewidują udział
w nich przedstawicieli innych narodów”.
Artykuł 6
„Dla wyjaśniania i rozpatrywania problemów strukturalnych i organizacyjnych Uniwersytetu Europejskiego, wynikających z uzgodnionej współpracy, zostanie utworzone
gremium koordynacyjne (podkreślenie W.P.). W skład
gremium będzie wchodzić po 4 członków zaproponowanych przez każdą ze stron [...]. Zadaniem tego gremium
będzie wypracowanie propozycji w zakresie organizacji
i działalności Uniwersytetu Europejskiego, które leżą
w kompetencji organów państwowych (podkreślenie
W.P.). Organy państwowe będą podejmować decyzje odnośnie tych propozycji i realizować je”.
Artykuł 4 odnoszący się do samej Viadriny (o Collegium Polonicum nie było jeszcze mowy) został w praktyce
tylko częściowo zrealizowany. Senat Założycielski zaakceptował natomiast mój wniosek (przy zdecydowanym poparciu rektora Ipsena), aby udział polskich studentów na
Viadrinie przekraczał zwyczajowe na uniwersytetach niemieckich 10% studentów z zagranicy i przyjął poziom 30%.
Natomiast co dotyczy artykułu 6, to określił on dokładnie
płaszczyznę proceduralną we wzajemnej współpracy i znaczącej roli polskiego resortu nauki, mimo że dotyczył on
wówczas tylko Uniwersytetu Europejskiego; później oczywiście także Collegium Polonicum. W tekstach podkreślona
została rola, jaką miało pełnić Gremium Koordynacyjne dla
budowy i rozwoju Viadriny i Collegium Polonicum, a także

decyzyjna funkcja ministerstw, które zlecały i monitorowały proces tworzenia obu uczelni.
W ślad za „Wspólnym Oświadczeniem” minister Głębocki obiecał na uroczystym otwarciu Viadriny budowę
akademików w Słubicach dla polskich studentów. Osobiście
byłem zdania, że sama budowa akademików to jednostronna korzyść i zbyt mały wkład Polski w partnerską współpracę. Dlatego też wkrótce po uroczystym otwarciu UEV
w rozmowie z wiceministrem Dudą przedstawiłem pomysł
utworzenia w Słubicach placówki naukowo-dydaktycznej
pod nazwą Collegium Polonicum. Jej głównym celem byłoby uzupełnienie oferty dydaktycznej Viadriny z uwzględnieniem naszych potrzeb i polski wkład w jej powstanie.
Minister Duda przyjął tę ideę bez wahania i powołał wkrótce po tym 15-osobową Radę Konsultacyjną. Odbyła ona swe
pierwsze posiedzenie już 21 listopada 1991 r. na Uniwersytecie Wrocławskim z udziałem ministra. Rada składała
się z przedstawicieli uniwersytetów warszawskiego, wrocławskiego, krakowskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego i poznańskiego, burmistrza Słubic (Ryszard Bodziacki),
kuratora Gorzowa (do 1992 r. Kazimierza Marcinkiewicza,
późniejszego premiera, potem Edwarda Janiszewskiego)
i przedstawiciela ministerstwa dr. Józefa Lepiecha. Kierowanie Radą minister złożył w moje ręce. Propozycję budowy Collegium Polonicum w Słubicach Rada przyjęła jednomyślnie i przekazała ministerstwu 20 grudnia 1991 r. oficjalny wniosek w tej sprawie. O projekcie poinformowano
Senat Założycielski krótko po podjęciu decyzji przez Radę 9
grudnia 1991, a także kierownictwo UAM.
Rada Konsultacyjna miała charakter opiniodawczo-doradczy i odbywała swoje posiedzenia z reguły dwa razy
w roku. Jej kolektywne uchwały były ważnym wsparciem
dla działalności i uchwał Brandenbursko-Polskiego Gremium Koordynacyjnego powołanego pod koniec 1991 r.
zgodnie z zaleceniem „Wspólnego Oświadczenia”. Oba te
gremia zajmowały się wszystkimi sprawami dotyczącymi
utworzenia Collegium Polonicum: stroną prawną, strukturalną, merytoryczną, finansową, kadrową, studencką i in.

W skład Gremium wchodzili ze strony niemieckiej: dr Klaus
Faber (przewodniczący), dyrektor departamentu w MWFK
Brandenburgii, prof. Knut Ipsen (rektor założyciel UEV),
prof. Rudolf von Thadden (członek Senatu Założycielskiego) i dr Józef Glombik (MWFK); ze strony polskiej zostały
powołane następujące osoby: dr Józef Lepiech (MEN), prof.
Waldemar Pfeiffer (przewodniczący, UAM, członek Senatu
Założycielskiego,) prof. Karol Jonca (Uniwersytet Wrocławski, członek Senatu Założycielskiego), prof. Jan Pirożyński
(Uniwersytet Jagielloński).
Gremium odbywało swe posiedzenia również dwa
razy w roku w różnych uniwersytetach w Polsce i w Niemczech. Pierwsze z nich odbyło się 09–10.01.1992 r. w Warszawie. Pod nieobecność dr. Fabera stronie niemieckiej
przewodniczył rektor założyciel prof. Ipsen. Niemieckich
członków Gremium poinformowano wtedy już oficjalnie
o podjętej przez MEN decyzji utworzenia Collegium Polonicum w Słubicach jako polskiego wkładu w funkcjonowanie Viadriny i wspólnej ponadgranicznej współpracy UEV
i UAM na polu nauki i dydaktyki. Oświadczenie to przyjęto z ogromnym zadowoleniem. Realizację projektu ministerstwo zleciło Uniwersytetowi w Poznaniu, choć w sprawie budowy i późniejszego funkcjonowania Collegium
była też propozycja drugiego partnera, a mianowicie Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względów organizacyjnych
i logistycznych propozycji współpracy dwóch uniwersytetów w tworzeniu i funkcjonowaniu Collegium Polonicum
Rada Konsultacyjna nie przyjęła. Przychylił się do tego
również wiceminister Duda. Realizację budowy Collegium
Polonicum ministerstwo zleciło zatem Uniwersytetowi
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konsekwencją powyższych wydarzeń był ważny akt
podpisania przez rektorów UAM i Viadriny, prof. Jerzego
Fedorowskiego i prof. Knuta Ipsena, w dniu 23 marca 1992
r. umowy o partnerstwie. W umowie nie było jeszcze mowy
o Collegium Polonicum. Podobną umowę podpisały tego
samego roku Uniwersytet Wrocławski i Warszawski, a pozostałe uniwersytety działające w Radzie Konsultacyjnej
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podążyły za nimi później. Krótko po tym, 25 maja 1992 r.,
Senat UAM podjął uchwałę o budowie Collegium Polonicum. O tym będzie jeszcze mowa dalej, a zapewne uchwała
zostanie także przedstawiona przez wszystkich rektorów
i członków administracji UAM, właściwych budowniczych
obiektów Collegium. Etap drugi można określić mianem
fazy implementacji praktycznej w tworzeniu Collegium
Polonicum, w odróżnieniu od przedstawianej skrótowo
w tym tekście fazy ideowo-programowej. Poświęcę jej jeszcze nieco miejsca.
W dniu inauguracji pierwszego roku akademickiego na
Viadrinie, 16 października 1992 r., nastąpił uroczysty i symboliczny akt wmurowana kamienia węgielnego pod budowę Collegium Polonicum w Słubicach. Aktu tego dokonali
ministrowie szkolnictwa wyższego Polski i Brandenburgii,
prof. Przemysław Flisowski i dr Hinrich Enderlein, rektorzy partnerskich uniwersytetów, prof. Jerzy Fedorowski
i prof. Knut Ipsen, wojewoda Gorzowa Zbigniew Pusz i burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki. Akt erekcyjny podpisany
został przez wymienionych wyżej rektorów.
Po tych wydarzeniach Senat Założycielski Viadriny
zajmował się – co zrozumiałe – także zagadnieniami związanymi z tworzeniem Collegium Polonicum jako wspólnej
jednostki obu uniwersytetów. Było to tym łatwiejsze, że
jego członkami były aż cztery osoby działające w Brandenbursko-Polskim Gremium Koordynacyjnym, a mianowicie:
prof. Ipsen, prof. von Thadden, prof. Jonca i prof. Pfeiffer.
W Senacie UAM nie było żadnego członka z grona gremium
i Rady Konsultacyjnej. 4 września 1992 r. Senat Założycielski Viadriny jednomyślnie przyjął ideę utworzenia wspólnie z UAM Collegium Polonicum i powołał 4-osobową Komisję Mieszaną do opracowania koncepcji Collegium. W jej
skład weszli: prof. Rudolf von Thadden (członek Senatu), dr
Klaus Anderbrüge (członek Senatu i Kanclerz Uniwersytetu
w Bremen), prof. Henryk Olszewski i prof. Waldemar Pfeiffer z UAM. Komisja obradowała przez dwa dni na początku
grudnia 1992 r. w siedzibie rektoratu w Collegium Minus
UAM i opracowała w języku polskim i niemieckim koncep-

cję Collegium Polonicum. Koncepcja ta obejmuje następujące działy: I. Cele, II. Forma prawna i organy, III. Zakresy
działania, IV. Wyposażenie, V. Finansowanie, VI. Ramy czasowe. Senat Viadriny przyjął ją 19 grudnia 1992 r., a Senat
UAM dwa dni później, tj. 21 grudnia 1992 r. Był to niewątpliwie znaczący krok w określeniu celów, zadań i organizacji
Collegium tworzonego we współpracy z Viadriną. Sensowne
jest zatem przedstawienie jej kluczowych punktów.
I. Cele: 1. Popieranie idei zjednoczonej Europy, 2.
Uzupełnienie oferty badawczej i dydaktycznej Viadriny,
szczególnie w zakresie historii, języka i kultury polskiej
(wyróżnienie W.P.), 3. Rozwijanie i wspieranie współpracy
ponadgranicznej, regionalnej i ponadregionalnej.
II. Forma prawna i organy: tworzenie Collegium na
podstawie „Wspólnego Oświadczenia” oraz zawartej przez
UAM i Viadrinę umowy o współpracy. Oba uniwersytety
powinny zawrzeć dodatkową umowę regulującą wszystkie
szczegóły i wymagającą zgody obu ministerstw odnośnie
do finansowania CP. Określono, co nowa umowa powinna
zawierać. M.in. w pkt. 3.: „Dyrektorem CP jest profesor
posiadający obywatelstwo polskie. Z urzędu powinien on
być członkiem Senatów obu uczelni”. Pkt. 6 dot. powołania
Kuratorium, które miało służyć radą i pomocą organom CP,
jak również senatom obu Uniwersytetów przy wcielaniu
w życie celów Collegium Polonicum.
III. Badania naukowe i dydaktyka: [...] utworzenie następujących katedr: 1. Języka i kultury polskiej, 2. Historii
stosunków polsko-niemieckich, 3. Integracji regionalnej
w aspekcie kulturalnym i gospodarczym, 4. Regionalnych
badań nad środowiskiem, 5. Procesów integracyjnych
w Europie Północno-Wschodniej.
V. Finansowanie: wnioskowano, by sprawą finansowania „zajęło się polsko-niemieckie Gremium-Koordynacyjne”, co też uczyniono, zgadzając się generalnie co do tego,
że strona polska sfinansuje budowę obiektów Collegium
Polonicum łącznie z akademikami, a strona niemiecka
sfinansuje głównie etaty profesorskie dla wymienionych
katedr i dla części personelu.

Sprawy toczyły się na kilku płaszczyznach w bardzo
szybkim tempie. Władze Słubic stopniowo przekazały UAM
nieodpłatnie tereny, wpierw pod budowę akademików (po
zwolnieniu przez wojsko terenu koszar), a następnie budynku głównego świetnie położonego tuż przy moście granicznym. Wśród mieszkańców Słubic pojawiła się pewna
nieufność wobec ponadgranicznej współpracy z Niemcami.
Dzięki ogromnemu oddaniu idei CP ówczesnego Burmistrza
Słubic, Ryszarda Bodziackiego, i Przewodniczącego Rady
Miejskiej, Leona Timofiejczyka, zwyciężyła myśl o tym, że
Słubice mogą się stać najmniejszym miastem uniwersyteckim w Europie. W hotelu PKS dyrektor Andrzej Kaczkowski udostępnił miejsca z zaniżoną stawką dla pierwszych
polskich studentów r. akad. 1992/93. Granica była nadal zamknięta, choć studentom udostępniono oddzielne, szybsze
przejście. Słubice staną się po jej otwarciu kilka lat później
miastem handlu i szybkiego rozwoju, w tym oczywiście
także dzięki powstaniu Collegium Polonicum.
Rok 1993 przyniósł dalszy szybki postęp w tworzeniu Collegium Polonicum. Po usilnych staraniach rektor Fedorowski
osiągnął ważny cel pozyskania oddzielnego tytułu inwestycyjnego w budżecie rządowym. Dyrektorzy Stanisław Wachowiak i Janusz Plewa ze współpracownikami wdrożyli budowę
pierwszego akademika w Słubicach pod symboliczną nazwą
„Amicus” w miejsce niedokończonego domu dla pielęgniarek.
Dyr. Wachowiak pozyskał na tymczasową siedzibę Collegium
Polonicum pomieszczenia w Wielkopolskim Banku Kredytowym w Słubicach. Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury
Brandenburgii powołało prof. Pfeiffera na kierownika Katedry Języków Obcych z równoczesnym naukowym kierownictwem Collegium Polonicum. Dr Krzysztof Wojciechowski
z Działu Współpracy z Zagranicą UEV został przesunięty do
Collegium, gdzie pełnił funkcję dyrektora administracyjnego, a mgr Grażyna Twardak przeszła z Viadriny do CP, aby
tworzyć bibliotekę. Obydwoje z powodzeniem pełnią do dnia
dzisiejszego wymienione funkcje.
Collegium Polonicum zorganizowało w Lubniewicach
(10-12 października 1993) pierwszą międzynarodową kon-
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Rektor Jerzy Fedorowski wraz z rektorem Hansem N. Weilerem i prof. Waldemarem Pfeifferem prezentują Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej projekt Collegium Polonicum
ferencję. Odpowiedzialny za sprawy naukowe dyrektor
uzgodnił z zainteresowanymi osobami z Viadriny i UAM
temat: „Wissenschaftseinrichtungen und Strukturentwicklung in der Grenzregion. Modellfall Europa-Universität
Viadrina Frankfurt(O)“. Druga międzynarodowa konferencja odbyła się w 1996 roku nt.: „Wissen und Wandel –
Universitäten als Brennpunkte der europäischen Transformation“. Materiał z obu konferencji ukazały się pod moją
redakcją w Wydawnictwie Naukowym UAM.
Tymczasem Senat Założycielski odbył 15 października.1993 r. swoje ostatnie posiedzenie, po tym, jak liczący 165
stron Memoriał (Denkschrift zur Gründung der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt(O) został przyjęty przez niemiecką Radę

Naukową (Wissenschaftsrat) i wpisany do rejestru Szkół
Wyższych Republiki Federalnej Niemiec (Hochschulregister). Jest to godne podkreślenia, ponieważ nie było rzeczą
łatwą uzyskanie akceptacji wymagającej Rady. Powstanie
Collegium Polonicum jako wspólnej, transgranicznej jednostki naukowo-dydaktycznej niewątpliwie wzmacniało
(i wzmacnia nadal) pozycję Viadriny. Współpraca polsko-niemiecka została zresztą podkreślona w kilku miejscach
w obszernym, 60-stronicowym Stanowisku Rady; na s. 44
jest także zapis o wkładzie Collegium Polonicum w kształceniu studentów prawa.
W tym kontekście należy podkreślić, że prof. Jonca w Senacie Założycielskim zwrócił uwagę na to, że studia prawa

niemieckiego są niekompatybilne z programem prawa polskiego. W konsekwencji absolwenci prawa na Viadrinie nie
mogliby podjąć pracy ani w Polsce, ani w Niemczech (tam
wymagane są dalsze studia i egzaminy). Kwestię tę dyskutowano na Radzie Konsultacyjnej i podjęto uchwałę, aby Gremium Koordynacyjne rozwiązało ten problem. Na posiedzeniu Gremium na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
prof. Karol Jonca i prof. Roland Wittmann (desygnowany
dziekan Wydziału Prawa UEV) opracowali program uzupełniający, który objął 12 przedmiotów prawa polskiego. Absolwenci będą zatem mogli uzyskać dyplom magister legum. Program ten był realizowany od r. akad. 1993/94 głównie przez
profesorów z UAM, początkowo w wynajętych pomieszczeniach Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach,
a później w gmachu głównym Collegium Polonicum.
Na Viadrinie systematycznie powoływano profesorów
i innych pracowników na wydziały kulturoznawstwa, prawa i ekonomii. W komisjach kwalifikacyjnych współpracowali zaproszeni przez Senat Założycielski profesorowie Karol Jonca, Henryk Olszewski, Hubert Orłowski i Waldemar
Pfeiffer. Rozpoczął się drugi rok akademicki z łącznie 40%
(!) udziałem studentów z Polski, którzy rekrutowani byli od
1992 r. na Wydział Prawa UEV na Uniwersytecie Wrocławskim, a na Wydział Ekonomii na Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Od 1993 r. egzaminy na wydziałach ekonomii
i kulturoznawstwa Viadriny przeprowadzane były na UAM.
Egzaminy nadzorowali przedstawiciele Rady Konsultacyjnej. Wszyscy studenci immatrykulowani byli na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Szczególnego podkreślenia
wymaga sprawa egzystencjalna, czyli stypendiów dla polskich studentów. Dzięki osobistemu zaangażowaniu rektora-założyciela prof. Ipsena zapewniono polskim studentom
stypendia, które umożliwiły podjęcie studiów na Viadrinie.
Stypendium to wynosiło 300 DM miesięcznie oraz 100 DM
stypendium mieszkaniowego dla tych, którzy mieszkali w akademikach we Frankfurcie. Finansowe wsparcie
uzyskano m.in. od Fundacji Boscha, Kruppa i Haniela. Od
r. akad. 1993/94 Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Bran-
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denburgii, kierując się ustaleniami Gremium Koordynacyjnego, przejęło finansowanie stypendiów na dalszych kilka
lat, przewidując ponadto nagrodę za dobre wyniki w nauce
w wysokości 150 DM. Należy zwrócić uwagę, że studenci polscy, mimo początkowych braków w znajomości języka niemieckiego, osiągali bardzo dobre wyniki w nauce.
Zakończeniu misji Senatu Założycielskiego towarzyszyło powołanie Koncylium, którego zadaniem było dokonanie wyboru pierwszego rektora. Dnia 14 października
1993 wybrany zostaje jedyny kandydat, członek Senatu Założycielskiego, prof. Hans N. Weiler. We wstępnych sondażach prof. Ipsen i prof. von Thadden nie wyrazili gotowości kandydowania z powodu innych planów zawodowych.
Profesor Ipsen wybrany zostanie niebawem pierwszym
„niepolitycznym” Prezydentem Niemieckiego Czerwonego
Krzyża, a profesor von Thadden dyrektorem Instytutu Historycznego Fundacji Genshagen.
Rektor Weiler będzie odtąd współpracował z kierownictwem UAM w projekcie budowy Collegium Polonicum.
26 lipca 1994 r. rektorzy Weiler i Fedorowski podpisują
Wspólne Oświadczenie o budowie Collegium Polonicum.
Na UAM oczekuje się nowego impetu w realizacji projektu
(zob. wywiad z rektorem Fedorowskim i dyrektorem naukowym Collegium w „Życiu Uniwersyteckim”, nr 3 (23),
marzec 1995 r.). Nadal działają Rada Konsultacyjna i Gremium Koordynacyjne, a w 1995 r. powołana zostaje dodatkowo Komisja Mieszana, w skład której wchodzą rektorzy,
prorektorzy, kanclerze UEV i UAM, a także dyrektorzy naukowy i administracyjny CP. Bardzo intensywnie zajmuje
się ona aktualnymi sprawami budowy Collegium. Ważne
jest zwłaszcza opracowanie umowy międzypaństwowej.
Zajmowały się tym dwie komisje senackie Viadriny: Spraw
Międzynarodowych i Statusu Prawnego Collegium Polonicum. Senat UAM powołał Komisję Prawną ds. wymienionej
umowy. Uczestniczyli w niej prof. Andrzej J. Szwarc, prof.
Marian Kępiński, prof. Andrzej Kijowski, prof. Sławomira
Wronkowska-Jaśkiewicz (opracowała Tezy do regulaminu Collegium Polonicum m.in. na bazie mojej koncepcji z 19 czerwca

Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w dniu 10.06.1996 r.

1995 r. (Od idei do realizacji: prawniczo-organizacyjne kroki przy zakładaniu Collegium Polonicum). Prof. Szwarc i prof. Wittmann
powołani zostali przez Komisję Mieszaną obradującą 6 listopada 1995 r. na Viadrinie do opracowania projektu takiej
umowy. Mnożą się koncepcje o strukturze i zadaniach Collegium Polonicum. Do podpisania umowy międzypaństwowej dojdzie jednakże dopiero w 2002, a ratyfikacji w 2003 r.
Komisja Mieszana przekształci się w Komisję Stałą, której
przewodniczyć będą prof. Stanisław Lorenc, rektor UAM
i prof. Gesine Schwan, prezydent UEV. Rozpoczęła się nowa
era we współpracy UAM i UEV.
Rok 1995 zakończy się ważnym wydarzeniem, a mianowicie przyznaniem Viadrinie i Collegium Polonicum

nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich ufundowanej przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Władysława Bartoszewskiego i Klausa Kinkela.
Wróćmy jeszcze do wydarzeń w początkowym okresie
działania Komisji Mieszanej w latach 1996–1997, kiedy to
następca rektora Fedorowskiego, rektor prof. Stefan Jurga
przejął kierownictwo Komisji z ramienia UAM. Ze strony
rektora Jurgi rosła coraz silniejsza presja na zmiany w kierownictwie Collegium Polonicum. 22 kwietnia 1996 r. Senat UAM uchwalił kadencyjność kierownictwa naukowego
Collegium. Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii podtrzymało jednak stanowisko dotyczące sprawo-
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wania funkcji dyrektora naukowego Collegium Polonicum
do czasu podpisania umowy międzypaństwowej. Mimo to
podjąłem w połowie 1997 r. decyzję o rezygnacji z tej funkcji. Odpowiednie pismo wysłałem do rektorów UAM i UEV.
Rektor Weiler przesłał mi pismo z podziękowaniem za mój
znaczący wkład w powstanie Collegium Polonicum.
Zgodnie z ustaleniami Komisji kolegialne kierownictwo CP składać się będzie odtąd z: urzędującego prorektora
UAM, dyrektora administracyjnego CP i wiceprezydenta
UEV. Niektóre sprawy rozpoczyna się od nowa, inne kontynuuje. Rektor Weiler wywiera znaczący wpływ na wszystkie sprawy związane z Collegium Polonicum, a rektor Jurga
wnosi własne pomysły i dąży do wzmocnienia autonomii
Collegium. W przeddzień uroczystej inauguracji w 1998 r.
przed gmachem głównym Collegium umieszczono tablicę
z informacją, że Collegium Polonicum jest jednostką UAM.
Skandal wisiał na włosku i tylko dzięki interwencji dr. Wojciechowskiego udało się umieścić właściwą tablicę: „Collegium Polonicum jako wspólna jednostka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina Frankfurt (O)”. Notabene strona niemiecka do
tej pory uznaje Collegium Polonicum za wspólną jednostkę
Viadriny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a strona
polska za jednostkę UAM i Viadriny, co jest określeniem
właściwym. I to mimo tego, że Viadrina była w większym
stopniu stroną inicjatywną i jej wkład w implementację
programowo-prawną był niewątpliwie znaczniejszy niż
wkład uniwersytetu poznańskiego.

W tym kontekście pragnę podkreślić harmonijną i konstruktywną atmosferę nie tylko w Senacie Założycielskim,
dzięki wzorowemu kierownictwu rektora założyciela, prof.
Ipsena, ale także Brandenbursko-Polskiego Gremium Koordynacyjnego. Nastawienie uczestników tych gremiów było
otwarte na partnera i konsensualne w uchwałach. To samo
dotyczyło kolegialnej współpracy Rady Konsultacyjnej
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ogólny charakter, cele
i zadania oraz strukturę naukowo-dydaktyczną Collegium
wypracowały powyższe gremia oraz Komisja Mieszana UEV
i UAM z grudnia 1992 r. Dalsze prace wymienionych komisji i kierownictwa UAM i UEV doprowadziły do rozwoju
idei i projektów ramowych, ale także do – moim zdaniem
niekoniecznie dobrej – zmiany w strukturze merytorycznej i strukturalno-organizacyjnej Collegium Polonicum jak
przedstawiono to wyżej.
Zapewne zgodzić się można, że wszyscy, którzy wnieśli
jakiś znaczący wkład w powstanie Collegium Polonicum
(i Viadriny) powinni być znani i uznani. Collegium miało
wielu protagonistów w różnych fazach jego tworzenia. Im
bardziej projekt nabierał rumieńców, tym więcej ich było.
Jednakże mimo niekiedy niełatwej współpracy silnych osobowości, braku pełnego zaufania i konfrontacji różnych
form działania: dobrej organizacji kolektywnych gremiów
(niemiecka) i indywidualistycznej, choć inteligentnej improwizacji (polska), znaleziono konsens w tworzeniu Collegium Polonicum i osiągnięto wspólnotę celów i zadań.
Tak więc: Ende gut, alles gut! Vivat Academia, vivant professores!

Prof. Waldemar Pfeiffer – prof. em. Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były
kierownik katedry na Viadrinie i były dyrektor Instytutu
Lingwistyki Stosowanej UAM
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ryszard bodziacki

miasto s∏ubice dla collegium polonicum

Dawne otoczenie Collegium Polonicum

K

iedy 26 marca 1991 r. ówczesna Rada Miejska podjęła
uchwałę o powołaniu mnie na burmistrza miasta,
Słubice wyglądały jak jeden wielki bazar. W każdym
niemal miejscu porozkładane były stoliki, łóżka turystyczne, prowizoryczne stragany, wszędzie widać było natrętne

reklamy i dookoła rozlegał się niesamowity gwar. Jednym
słowem miasto żyło handlem, widać było pogoń za marką,
oferowanie różnych usług. Polsko-niemieckie relacje sprowadzały się w zasadzie do zakupów, fryzjera, tankowania
paliwa oraz mniejszych czy większych interesików. Tak na-

prawdę przystępując do konkursu na burmistrza Słubic, nie
zdawałem sobie sprawy z ogromu problemów, jakie mnie
czekały. Rada Miejska i Zarząd niemal z marszu zapędziły
mnie do porządkowania problemów i realizacji zaplanowanych zadań. Najważniejszym z nich było ucywilizowanie
słubickiego handlu poprzez utworzenie bazaru z przyzwoitą infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo i higienę
pracy oraz podjęcie się inwestycji, których było brak, takich
jak wysypisko śmieci czy też oczyszczalnia ścieków. Nikt
jednak, ani ja, ani radni i myślę, że mieszkańcy również,
nie wyobrażaliśmy sobie w ogóle, że w tym przygranicznym, prowincjonalnym miasteczku kiedykolwiek może powstać uniwersytet. Od pierwszych dni, kiedy zostałem burmistrzem Słubic, nawiązałem ścisłą współpracę z sąsiadami
po drugiej stronie Odry i ówczesny nadburmistrz Frankfurtu, dr Wolfgang Denda, wtajemniczając mnie w problematykę swojego miasta, zapoznał z działaniami frankfurtczyków zmierzającymi do utworzenia Uniwersytetu Europejskiego w tym mieście. Było to bardzo interesujące. Uznałem, że będzie to przedsięwzięcie, które wpłynie znacząco
na rozwój naszego partnerskiego miasta, bardzo je wypromuje, a my może na tym skorzystamy. Jednak, kiedy wspólnie przygotowywaliśmy projekt pierwszej deklaracji dotyczącej rozwoju naszej współpracy, którą uroczyście podpisaliśmy 16 kwietnia 1991 r., nie padła żadna sugestia, by Słubice włączyć w jakiś sposób w ideę tworzenia uniwersytetu.
Wprawdzie w zapisach deklaracji pojawiło się odniesienie
do tego, by stworzyć między nami przykład pojednania i dobrej współpracy i niezwłocznie przystąpić do nawiązania
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Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w dniu 10.06.1996. Od lewej: Aleksander Kozłowski, dr Jürgen Grünberg, Ryszard
Bodziacki, dr Krzysztof Wojciechowski, premier Tadeusz Mazowiecki, prof. Hans-Jürgen Wagener
kontaktu w dziedzinie, między innymi, kultury, oświaty
i nauki, ale nie było tam zaproszenia do wspomnianego projektu. Przyznać należy jednak, że frankfurtczycy byli dumni ze swojego uniwersytetu, co jednocześnie rozbudzało we
mnie marzenia, by po naszej stronie w Słubicach powstała
choćby mała jego cząstka. Prawda natomiast była taka, że
w tamtym okresie, zwłaszcza że były to początki mojej pracy
na tym stanowisku, raczej nie umiałem sobie wyobrazić,
żeby Niemcom zaproponować włączenie Słubic w takie zagadnienie. Sam fakt, że za Odrą powstanie uniwersytet, dawał nam powód do radości. Nie przypuszczałem, że wkrótce
moje marzenia będą mogły być zrealizowane. Wydarzenia
związane z tworzeniem uniwersytetu we Frankfurcie nad

Odrą nabierały szybkiego tempa. Została powołana Komisja
Założycielska Uniwersytetu Europejskiego i pierwszy rektor-założyciel, którym został profesor Kunt Ipsen z Bochum.
Mniej więcej w tym czasie, pod koniec maja 1991 r., zadzwonił do mnie prof. Waldemar Pfeiffer z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiając się jako
pełnomocnik polskiego Ministra Edukacji Narodowej, i zaproponował spotkanie, na którym chciał zapoznać mnie
z propozycją włączenia Słubic do projektu związanego
z tworzeniem Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie.
Oczywiście spotkaliśmy się. Na to spotkanie zaprosiłem
również pana Aleksandra Kozłowskiego, ówczesnego przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miej-

skiej w Słubicach. Prof. Pfeiffer przybliżył nam ideę uniwersytetu we Frankfurcie i poinformował, że w całej koncepcji uniwersytetu, na bazie porozumień międzynarodowych, zdecydowano, że po stronie polskiej mają powstać
domy studenckie, inaczej akademiki. Rozmowa ta sprawiła
mi wielką radość, ujrzałem przed sobą olbrzymie wyzwanie, zwłaszcza że prof. Pfeiffer przedstawiał tę propozycję
w sposób tak zdecydowany, że poczuliśmy się wciągnięci
w realizację projektu. Po naszej rozmowie udaliśmy się na
spacer po mieście, aby znaleźć ewentualne miejsce na
pierwszy akademik, który byłby wkładem miasta w tworzenie uniwersytetu. W tym czasie mówiło się nieoficjalnie
o tym, że ze Słubic ma się wyprowadzić jednostka wojskowa
stacjonująca przy ul. Piłsudskiego i placu Bohaterów. Udało
się nam wtedy porozmawiać z dowódcą, pułkownikiem Stanisławem Gorzelańczykiem. Temat nie był łatwy, ponieważ
trudno było przewidzieć plany resortu wojskowego co do
tych obiektów, ale iskierka nadziei została w nas zaszczepiona. Byliśmy jeszcze w innych miejscach, między innymi na
słubickim stadionie, żeby przyjrzeć się obiektom pod ewentualne zagospodarowanie, rozważaliśmy również obiekt,
w którym dziś znajduje się Urząd Skarbowy. Od tego spotkania z prof. Pfeifferem sprawy zaczęły nabierać szybkiego
obrotu. Zwłaszcza od momentu, kiedy dowiedziałem się, że
temat współpracy z Uniwersytetem Europejskim został
w tym czasie podjęty przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, a ściślej mówiąc przez jego rektora, prof. Jerzego Fedorowskiego. Wkrótce po lipcowej wizycie w 1991 r. rektora Fedorowskiego z prof. Pfeifferem
w MEN miałem przyjemność gościć Jego Magnificencję
w Słubicach. Spotkanie miało raczej charakter roboczy, bo
jego celem było zlustrowanie terenów naszego miasta pod
kątem ewentualnych potrzeb uniwersytetu. I tu miało miejsce dla nas, szczególnie dla mnie wielkie przeżycie. Okazuje
się, że nie chodzi tylko o akademiki, ale rektor Fedorowski
oznajmia, że celem jest budowa po polskiej stronie placówki
naukowo-dydaktycznej komplementarnej wobec Uniwersytetu Europejskiego i jednocześnie wspólnej z nim. Miasto
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nie dysponowało odpowiednimi powierzchniami na tak
szczytny cel, dlatego też jednym z pomysłów było, aby całą
inwestycję zrealizować na obrzeżach miasta w kierunku na
Kunowice, gdzie obecnie znajduje się Osiedle Leśne. Tam
jednak doszliśmy do wniosku, że aby Collegium Polonicum
miało właściwą rangę, należałoby je zlokalizować bliżej
przejścia granicznego, a miejscem najlepszym na utworzenie kampusu byłyby obiekty po jednostce wojskowej. I tu
zaczęły się trudności, bo ani jeden, ani drugi teren nie należał do miasta, podobnie jak budynek należący do służby
zdrowia, w którym powstał pierwszy akademik „Amicus”
przy ulicy Szamarzewskiego. Od tego momentu zaczęła się
zmieniać w mojej głowie wizja Słubic, którą, korzystając
z pomocy Aleksandra Kozłowskiego, postanowiłem zaszczepić wśród radnych i mieszkańców gminy. Było wiele trudności, ponieważ część z nich nie akceptowała pomysłu, widząc
Słubice jako miasto kwitnącego handlu nastawione na czerpanie zysków materialnych. Nie przekonało mnie to jednak
do poddania się. Wyznaczyłem sobie wtedy ambitny cel, aby
zrobić wszystko, by nieruchomości, które zasugerował pan
rektor Fedorowski, przejąć i przekazać UAM w celu utworzenia Collegium Polonicum. Zaproponowałem to rozwiązanie Radzie Miejskiej, gdzie po burzliwych dyskusjach i przy
wsparciu władz uniwersytetu uzyskałem akceptację. W tym
miejscu muszę podziękować ówczesnym członkom Zarządu
Miasta, którzy byli jednomyślni w naszych działaniach,
a mianowicie panom Czesławowi Piosikowi, Ryszardowi
Ostrowskiemu, Edwardowi Chilińskiemu, Michałowi Garczyńskiemu, jak i zastępcom: panom Wiktorowi Jasiewiczowi, Marcinowi Jabłońskiemu i Wiesławowi Pniewskiemu.
Przystępując do przejęcia nieruchomości od trzech różnych
włodarzy, przeżywaliśmy różne perypetie. O ile udało nam
się wspólnie z władzami UAM porozumieć co do obiektów
przeznaczonych na akademiki, czyli teren jednostki wojskowej i „dom pielęgniarek”, to niestety napotkaliśmy problem w związku z terenem, na którym stoi dziś główny budynek Collegium Polonicum i biblioteka. Dwa pierwsze należały do skarbu państwa, natomiast ten był własnością Po-

wszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”, prowadzącej
działalność komercyjną. Udało się za zgodą Rady Miejskiej
zamienić z tą spółdzielnią nieruchomości, tzn. miasto oddało nieruchomość w innej części miasta za tę nieruchomość
przy moście, by następnie przekazać ją UAM. Ale to problemu nie rozwiązało. Na terenie tym stał obiekt gastronomiczny o fatalnej architekturze i w tym czasie był on podnajmowany przez lokalnych handlarzy, którzy, jak się okazało, pod pozorem handlu ogrodowymi figurkami zajmowali się jakimiś zagadkowymi sprawami. I mimo formalnej
zmiany właściciela nie chcieli oni dobrowolnie opuścić tego
obiektu. Dopiero po wielu spotkaniach, dzięki determinacji
rektora Jerzego Fedorowskiego, który zwołał sławetną nara-

dę, i prorektora Stefana Jurgi oraz kanclerza Stanisława
Wachowiaka, z pomocą przyszedł ówczesny Wojewoda Gorzowski, Prokurator Wojewódzki i Komendanci Policji Wojewódzkiej i Rejonowej; przy pomocy policji i wynajętej
ochrony można było obiekt przejąć i wyburzyć, aby rozpocząć opóźniające się przez to prace budowlane. Z tym terenem wiąże się jeszcze wcześniejsza historia. Zanim zwrócono uwagę, że jest to najlepsze miejsce do wybudowania Collegium Polonicum, zaangażowane były już mocno prace nad
zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, aby pomóc wspomnianej wyżej spółdzielni w jej rozwoju. W tym
miejscu miało powstać nowoczesne centrum handlowe budowane przez zagranicznych biznesmenów, którzy nawią-
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zali z PSS współpracę. Sprawa była na tyle poważna, że inwestorzy zatrudnili jako swoich pełnomocników znaczących prawników. Pamiętam, że zerwanie dotychczasowych
działań mogło mieć niekorzystne konsekwencje zarówno
dla miasta, dla mnie i Zarządu, jak i Spółdzielni. Udało się
jednak. Nasze argumenty, że Collegium Polonicum będzie
dla nas miało o wiele większe znaczenie niż nowoczesny
obiekt handlowy, przekonało wyrozumiałych inwestorów.
Wzbudziło to wiele emocji w środowisku słubickich przedsiębiorców, którzy nie do końca rozumieli potrzebę tworzenia w tym mieście uniwersytetu. Był to temat wielokrotnie
dla niektórych kontrowersyjny, zwłaszcza kiedy teren ten
został już przez miasto przekazany i na krótko jeden z obiektów został przeznaczony na działalność handlową przedsiębiorcy z Piły. Pojawiały się wtedy glosy, że wprowadzam
opinię publiczną w błąd i chcę przy tej okazji ubić interes,
korzystając z tego, że czasy są na pograniczu temu sprzyjające. Starałem się jednak unikać tych rozmów i wyjaśnień,
bo wiedziałem, że nasze zamierzenia szybko doczekają swojego finału. Ważną datą był 25 maja 1992 r., kiedy to Senat
UAM podjął uchwałę o budowie Collegium Polonicum. Nasze kontakty z uniwersytetem się nasiliły. Bardzo dużą rolę
odegrał w nich kanclerz Stanisław Wachowiak. Jego niestrudzone zaangażowanie przyczyniało się do przyspieszania niezbędnych decyzji. Jak dobrze pamiętam, Słubice dla
kanclerza Wachowiaka były drugim domem. Miał dobre rozeznanie w naszym mieście. Podjął między innymi bardzo
trafną decyzję, zatrudniając na stanowisko kierownika Domów Studenckich panią Teresę Lipkę, która bardzo pozytywnie wpisała się w historię związaną z Collegium Polonicum, a tym samym Słubic. Miłym wspomnieniem jest, jak
razem z panem Stanisławem Wachowiakiem biegaliśmy po
okolicznych polach w celu znalezienia odpowiedniego kamienia z przeznaczeniem na kamień węgielny, co nam się
udało. Bardzo się cieszyłem, że w nasz projekt angażowało
się coraz więcej osób. Jednym z nich był Andrzej Kaczkowski, prezes PEKAES Autotransport S.A., który zarządzając
hotelem Cargo, przekazał kilka pokoi, które służyły jako

Rektor Jerzy Fedorowski wraz z prorektorem Stefanem Jurgą podejmują premiera Włodzimierza Cimoszewicza w dniu 16.08.1996 r.

akademik. Zapraszał delegacje związane z Collegium Polonicum na poczęstunek do restauracji w tym hotelu. Na zawsze
została mi w pamięci podróż do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prezes Kaczkowski zaoferował siebie jako kierowcę
i zabrał mnie oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Leona
Timofiejczyka, a po drodze także prof. Pfeiffera. Chodziło
o pokazanie, że władze lokalne są mocno zainteresowane
tym, by w naszym mieście powstało Collegium Polonicum.
Zaoferowaliśmy tam pomoc w każdym obszarze, a jednocześnie wizyta ta pomogła w podjęciu decyzji o przekazaniu na
ten cel przez rząd znacznej kwoty dla Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Duże zaangażowanie wykazały również słubickie jednostki samorządowe. Warto przypomnieć,

że pierwszym akademikiem po stronie polskiej, poza hotelem Cargo, był hotel Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Sportowej oraz internat Technikum Samochodowego. Wtedy też poznałem dr. Krzysztofa Wojciechowskiego, który
angażował się w tworzenie podwalin dzisiejszego Collegium
Polonicum. Przyjechał z Warszawy, miał inne niż my spojrzenie na wiele spraw, co czasami drażniło, ale z biegiem
czasu rozumieliśmy się dobrze. Pisząc te wspomnienia, natknąłem się na kopię notatki wysłanej do dr. Józefa Lepiecha, wicedyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, w której uzgadniam przekazanie 100 miejsc
w hotelu OSiR i prośbę o przekazanie naszych uzgodnień do
Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w celu uzyskania
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miejsc we wspomnianej szkole. Przypomnę też, że pierwsze zajęcia po stronie polskiej odbywały się w Słubickim
Miejskim Ośrodku Kultury. Tak więc zaangażowanie miasta w tworzenie ośrodka akademickiego było spore. Przekazaliśmy nieodpłatnie na ten cel znaczną powierzchnię
miasta. Były to w części tereny, na których usytuowany
jest główny budynek Collegium Polonicum i biblioteka, za
które miasto oddało inną działkę, tereny ośrodka akademickiego po byłej jednostce wojskowej, pokaźny teren
obok Liceum Ogólnokształcącego i Urzędu Miejskiego,
działki budowlane pod domy jednorodzinne i trzy mieszkania przy ulicy Żwirki i Wigury oraz budynek, w którym
znajdował się akademik „Amicus”. Moim zdaniem było
warto. Dzięki temu Słubice odczuły wielki wkład
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poprawę infrastruktury miejskiej, ale i w zmianę oblicza tego miasta.
Jak powiedział kiedyś rektor prof. Stefan Jurga, polski
rząd zlecił zainwestowanie tak dużych środków w budowę
Collegium Polonicum, jakich nigdy nie zainwestowałby
w uniwersytet poznański. Dowodem na to może być między innymi deklaracja byłej premier Hanny Suchockiej,
która będąc z wizytą w Słubicach 14 lipca 1993 r., powiedziała, że włączy się aktywnie w powstanie Collegium Polonicum, i przekazała informację o przeznaczeniu znaczącej kwoty na ten cel. Zapewniła, że w wypadku dalszego sprawowania funkcji premiera dołoży starań, aby Collegium Polonicum uwzględnione zostało w nowo konstruowanym budżecie państwa. Nie sposób w tym miejscu nie
wspomnieć o największej inwestycji, która szła w parze
z tymi budowlanymi. To inwestycja w młodzież. Zarówno
Uniwersytet Europejski Viadrina, jak i Collegium Poloni-

cum przyczyniły się do tego, że dzięki studenckiej młodzieży oba miasta odmłodniały i wypiękniały. Nabrały
innego wyrazu, stały się barwniejsze. Idea Collegium Polonicum, obok wielu spraw i znaczących przedsięwzięć,
które były ważne dla Słubic i ich mieszkańców, była dla
mnie sprawą priorytetową, począwszy od dyskusji nad
koncepcją, poszukiwaniem terenów pod budowę, aż do jej
zakończenia i oddania do użytku. Trzeba było pokonać
wiele barier i przeżyć różne przygody, by dzisiaj cieszyć
się efektami. Czułem się zaszczycony, gdy prof. Pfeiffer
zaproponował mi kandydaturę do Gremium Koordynacyjnego Collegium Polonicum przy Ministrze Edukacji Narodowej, dzięki czemu mogłem aktywnie uczestniczyć
w tworzeniu przyszłego kształtu naszej jednostki. Przypomnę w tym miejscu, że w tym gremium byłem zwolennikiem, by wytypować jak najszybciej jednego przedstawiciela jako odpowiedzialnego za prowadzenie całego zagadnienia i od samego początku optowałem za Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, co się w końcu stało. Mija 25
lat od czasu, kiedy w 1991 r. został złożony na ręce podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
prof. Romana Dudy oficjalny wniosek, w sprawie powołania Collegium Polonicum jako placówki naukowo-dydaktycznej w Słubicach. Przez te lata wiele się wydarzyło,
wiele osób angażowało się w to dzieło, dzieło, które miało
na celu przede wszystkim zbliżanie obu narodów. Do dziś
nie ma lepszego przykładu, dlatego wyrażając wdzięczność, jako mieszkaniec, wszystkim, którzy się do tego
przyczynili, wierzę, że Collegium Polonicum w Słubicach
będzie wnosić nowe pomysły, służące zarówno nauce, jak
i obywatelom po obu stronach Odry.

Dr Ryszard Bodziacki – obecnie starszy wykładowca na
Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zajęcia prowadzi głównie w Collegium Polonicum. W latach
1991–1998 i 2002–2010 pełnił funkcję burmistrza Słubic
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stefan jurga, stanis∏aw lorenc

collegium polonicum – lata 1996-2008

P

rzed niespełna 25 laty prof. Jerzy Fedorowski, rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w latach 1990–1996, podjął ważną i brzemienną w skutki
decyzję o budowie Collegium Polonicum w Słubicach, zwornika między UAM a Uniwersytetem Europejskim Viadrina
(UEV). Collegium miało być instytucją realizującą ideę
transgranicznej współpracy naukowej i dydaktycznej. Było
to pod każdym względem przedsięwzięcie unikatowe.
Poniższe fakty, wspomnienia i refleksje obejmują
lata 1996–2008, a więc okres od 1996 do 2002 roku, gdy
prof. Stefan Jurga jako następca rektora Fedorowskiego pełnił urząd rektora, a za bieżące sprawy CP odpowiedzialny był prorektor prof. Stanisław Lorenc, oraz
okres od 2002 do 2008 roku, gdy Stanisław Lorenc był
rektorem, a troskę nad CP powierzył prorektorowi prof.
Januszowi Wiśniewskiemu.

towarzyszyły decyzje i wysiłki związane z tworzeniem
odpowiedniego zaplecza kadrowego. Był to także okres
nieustannego zabiegania o finansowanie infrastruktury
CP u władz Rzeczypospolitej, aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W tych latach intensywnie organizowaliśmy
i przyjmowaliśmy wizyty polityków polskich, niemieckich
i europejskich, organizowaliśmy konferencje rektorów
i kanclerzy uczelni polskich, niemieckich i europejskich,
gremiów naukowych i przedstawicieli instytucji niemieckich i europejskich, zajmujących się finansowaniem nauki
i badań. W to wielkie dzieło, jakie miało na imię Collegium
Polonicum zaangażowała się wielka rzesza pracowników
naszej uczelni, a także młodzież studencka, śpiewająca
w chórach uniwersyteckich czy aktywna w zespołach sportowych UAM.

Współpraca z Viadriną
Lata od 1996 do 2008 r. były dla nas okresem budowy
Collegium Polonicum, rozumianego jako gmach główny
z biblioteką oraz zespół akademików (tzw. miasteczko akademickie) przy ul. Piłsudskiego. Był to także okres rozwoju naukowo-dydaktycznego CP poprzez tworzenie nowych
kierunków studiów i inicjowanie badań naukowych. Był to
również czas promowania kultury przygranicza, rozwijania problematyki polsko-niemieckiej w dziedzinie integracji europejskiej i pojednania polsko-niemieckiego, a także
wspierania działalności samorządowej poprzez studia podyplomowe i naukę języka niemieckiego. Tym inicjatywom

Był to okres bardzo intensywnej i owocnej współpracy
z władzami UEV: z rektorem prof. Hansem N. Weilerem,
z prezydent prof. Gesine Schwan, z prorektorem prof. Janem C. Joerdenem, z prof. Rolandem Wittmanem, z kanclerzem Peterem Stahlem. W pracach naszych w szczególności koncentrowaliśmy się na sprawach związanych
z umową międzypaństwową dotyczącą Collegium Polonicum, z funkcjonowaniem Collegium Polonicum, w tym
tworzeniem nowych kierunków i form kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
oraz z budowaniem odpowiedniego zaplecza kadrowego

dla wspólnie prowadzonych studiów. Istotne było dopracowanie statusu studentów polskich studiujących na Viadrinie, z rozwiązywaniem kwestii stypendiów dla studentów
i doktorantów, z organizacją zaplecza socjalno-kulturalnego oraz sportowego dla studentów mieszkających w akademikach Collegium Polonicum. Niezbędne było też tworzenie systemu bibliotecznego, w tym możliwości i warunków
korzystania przez Collegium Polonicum ze zbiorów bibliotecznych Viadriny. Organizowaliśmy wspólne konferencje
naukowe i liczne spotkania z politykami, przedstawicielami władz różnych szczebli administracji państwowej
i samorządowej. Wszystko to trzeba było budować od podstaw. Współpraca z władzami UEV była realizowana przede
wszystkim na regularnych spotkaniach Komisji Mieszanej,
później nazwanej Komisją Stałą (zmiana nazwy nastąpiła
w listopadzie 2002 r.), której współprzewodniczyli rektorzy UEV i UAM, a uczestniczyli w niej reprezentanci obydwu uczelni (prorektorzy) z dyrektorem administracyjnym UAM i kanclerzem UEV. Spotkania odbywały się naprzemiennie w siedzibach rektoratów UEV we Frankfurcie
nad Odrą i UAM w Poznaniu albo w Collegium Polonicum
w Słubicach. Były one okazją nie tylko do tego, by podejmować decyzje w sprawach Collegium Polonicum, ale także by
poznawać odmienne systemy zarządzania, finansowania,
kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych
w Polsce i Republice Federalnej Niemiec. Spotkania te służyły zrozumieniu odmienności systemów edukacyjnych
obydwu państw i stanowiły platformę do podejmowania
wspólnych działań. Jeszcze przed przystąpieniem Polski
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do Unii Europejskiej prowadziliśmy wspólną politykę dla
pozyskania środków z przedakcesyjnego programu PHARE-INTERREG (środki przeznaczone dla obszarów przygranicznych) oraz środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na budowę Collegium Polonicum (gmach główny,
biblioteka i akademiki).
Budowa CP i miasteczka studenckiego przy ul. Piłsudskiego podzielona była na etapy. Ostatni z nich zakończył
się w r. 2004 po wybudowaniu tzw. domu doktorantów.
Środki na budowę pochodziły w 65% z budżetu Rzeczypospolitej, w 20% z europejskiego projektu PHARE i w 15%
z wyżej wymienionej Fundacji.

Wyzwaniem system boloński
Wyzwaniem dla obydwu stron był rodzący się w Europie
nowy, europejski system organizacji studiów, tzw. system
boloński. Był on bardzo istotny dla realizacji wspólnych
programów kształcenia studentów w Europie. Oparty
na trzystopniowych studiach (licencjackie, magisterskie
i doktorskie) i uznawalności wiedzy nabytej w macierzystym uniwersytecie sprzyjał międzyuczelnianej wymianie
młodzieży studenckiej. Realizowany był tym samym jeden
z celów polityki unijnej, związany ze swobodnym przepływem ludzi.
System boloński wpisywał się – choć jej nie rozwiązywał – w problematykę zróżnicowanej organizacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i w RFN. Konfrontowaliśmy
się z różnym zakresem autonomii uczelni niemieckich
i polskich i z innym zakresem władzy rektorów polskich
i rektorów niemieckich. W codziennej współpracy UAM
i UEV musieliśmy uwzględniać zdecydowanie większą autonomię i zakres władzy rektora naszej uczelni w stosunku do Viadriny i jej rektora. Autonomia polskich uczelni
dotyczyła m.in. powoływania kierunków studiów, zatrudniania kadry naukowo-dydaktycznej, w tym profesorów
opłacanych ze środków uczelnianych, tworzenia jednostek
organizacyjnych uczelni. Te sprawy po stronie niemieckiej
leżały w gestii Ministerstwa Edukacji Kraju Związkowego

Inauguracja roku akademickiego 2006/2007. Od lewej: rektor Stanisław Lorenc, prof. Jan Miodek, prorektor Kazimierz Przyszczypkowski.
Brandenburgii. Ten różny zakres autonomii był czasem
problemem spowalniającym prace Komisji Mieszanej,
a niekiedy nawet powodem nieporozumień, jak to było
w przypadku powołania przez rząd Brandenburgii profesora z uprawnieniami ds. kierownictwa naukowego Collegium Polonicum bez konsultacji z władzami UAM. Na
szczęście sprawy takie, dzięki dobrej woli i wzajemnemu
zrozumieniu władz obydwu uczelni, były rozwiązywane
z poszanowaniem autonomii obydwu uczelni.

Wymogi internacjonalizacji
Sprawa budowy i rozwoju CP stanowiła jedno z ważniejszych zajęć władz i administracji UAM w latach 1996–2008.

Konkretne działania, ale także myśli, marzenia i oczekiwania były nakierowane na przyszłość współpracy polsko-niemieckiej w kontekście jednoczącej się Europy. Sprawa ta wpływała na program rozwoju UAM, wywoływała
wiele pozytywnych emocji i entuzjazm. Ich ilustracją są
przemówienia wygłaszane przy uroczystych okazjach. Już
w przemówieniu inaugurującym rok akademicki 1996/1997,
w pierwszym roku kadencji nowego rektora, czytamy: „Za
poważne zadanie stojące przed uniwersytetem uważam
dalszą internacjonalizację naszych studiów, czego wyraźnym przykładem jest budowane przez nas we współpracy
z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą Collegium Polonicum w Słubicach. Collegium

stefan jurga, stanis∏aw lorenc collegium polonicum – lata 1996-2008

Polonicum wymaga dalszych prac koncepcyjnych nad tematyką projektów badawczych, nad rozwojem studiów
uzupełniających oraz nad klarowną w dającym się przewidzieć terminie polityką kadrową”. I trzeba skonstatować,
że internacjonalizacja, inspirowana w dużym stopniu doświadczeniem współpracy z Niemcami, stała się jednym
z ważniejszych elementów programu rozwoju UAM w latach 1996–2008.

nowa historia Europejczyków [...]. Raz jeszcze powtórzę:
Collegium Polonicum jest szansą dla przyszłych Europejczyków. Szansą, że wszyscy będą się w niej czuli tak samo
pewnie, ponieważ wszyscy będą jej mogli przysporzyć
wiele dobra”. W uroczystości otwarcia wzięli udział i przemówienia wygłosili m.in. minister edukacji narodowej
RP, prof. Mirosław Handke, i premier Kraju Związkowego
Brandenburgii, dr Manfred Stolpe.

Collegium Polonicum
– nowa historia Europejczyków

Były i emocje…

Dzięki bardzo dobrej współpracy z wieloma instytucjami
w kraju i za granicą już w dniu 10 czerwca 1998 r. dokonano
uroczystego otwarcia pierwszej części Collegium Polonicum.
W przemówieniu rektora Stefana Jurgi na uroczystym
otwarciu pierwszej części CP czytamy: „Po 6 latach ciężkiej
pracy zespołu naszych współpracowników możemy dziś
uroczyście otwierać nowy gmach Collegium Polonicum,
który stanowi dopiero 1/3 część całego kompleksu i który
– mamy nadzieję – będzie oddany do 2000 roku. Zrealizowaliśmy także nasze partnerskie zobowiązania i wybudowaliśmy 4 akademiki dla ok. 1000 studentów. Rząd Rzeczypospolitej przeznaczył na to przedsięwzięcie ok. 40 mln
zł, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ok. 24 mln zł.
Pozostała część budynku głównego zostanie sfinansowana
ze środków PHARE. Zważywszy, że budżet polski jest około
10 razy mniejszy od budżetu niemieckiego, wkład podatnika polskiego w to dzieło jest ogromny”. Podkreślono także:
„Powstanie Collegium Polonicum na granicy polsko-niemieckiej, we współpracy uniwersytetów z Polski i z Niemiec ma charakter bezprecedensowy oraz znaczenie symbolu. Żyjemy bowiem w czasach, gdy narody Europy dążą
do stworzenia nowego ładu politycznego i gospodarczego.
Patrząc dzisiaj na ten wspaniały gmach, który wyrósł na
polskim brzegu Odry, vis a vis niemieckiego Frankfurtu, zastanawiam się, czy tutaj, w miejscu, w którym będziemy
kształcić młode pokolenia wspólnie z niemiecką Viadriną
i innymi uczelniami starego kontynentu nie zaczyna się

Ważnym problemem, omawianym na posiedzeniach Komisji Mieszanej/Stałej był status prawny Collegium. Propozycja, jaka narodziła się w Senacie Założycielskim Viadriny, aby Collegium było „polską częścią” Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina, była prosta, choć w ówczesnych
warunkach politycznych i prawnych nierealna. UAM, za
zgodą ówczesnego ministra edukacji narodowej, powołał
Collegium Polonicum jako jednostkę wspólną z UEV w 1992
r. Ta pierwotna idea statusu Collegium Polonicum żyła jednakże w świadomości po obydwu stronach granicy dość
długo i wywoływała czasem niepotrzebne nieporozumienia w odbiorze społecznym. Przykładem tego były choćby
dyskusje w mediach niemieckich wokół nazwy tablicy na
gmachu CP. Echo tej sprawy można znaleźć w korespondencji prof. Stefana Jurgi z prof. dr. dr. hc Hansem-Adolfem Jacobsenem, członkiem Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej: „Jak Panu Profesorowi wiadomo,
Collegium Polonicum zostało powołane przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako jednostka wspólna do prowadzenia badań i nauczania z Uniwersytetem
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą już w 1992
roku w oparciu o polską ustawę o szkolnictwie wyższym
[...]. Zdumiała mnie Pańska wiedza [...] odnośnie do napisów na zespole naukowo-dydaktycznym CP. Szkoda, że
Pan Profesor nie kontaktował się w tej sprawie […] ze mną
[…] lub z moim niemieckim partnerem prof. H. Weilerem.
Domyślam się, że osoby nieżyczliwe dla tego ogromnego
osiągnięcia, jakim jest zbudowanie Collegium Polonicum

lub nie do końca poinformowane wywołały przedwczesny
alarm, wprowadzając w ten sposób Pana Profesora w błąd.
Istotnie, sprawa napisu była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Mieszanej, tzn. organu obydwu uniwersytetów, który zarządza Collegium Polonicum. Dokonano
wtedy odpowiednich uzgodnień. Napisy, jakie postanowiono umieścić, miały podkreślać z jednej strony prawnego
właściciela wybudowanych obiektów tzn. UAM, a z drugiej
strony wspólną instytucję obydwu uczelni, jaką jest Collegium Polonicum”. Ostatecznie pojawiły się dwa następujące napisy:
(logo UEV) Collegium Polonicum (logo UAM)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Polonicum
erbaut für gemeinsame Lehre und Forschung mit
Europa-Universität Viadrina
wzniesione dla wspólnych badań i dydaktyki z Uniwersytetem Viadrina
Fragment tej korespondencji pokazuje, jakie emocje towarzyszyły otwarciu Collegium Polonicum. Sprawa nazwy
adekwatnej do dotychczasowego statusu CP była istotna,
politycznie wrażliwa, a także ważna, bowiem cały ciężar finansowo-organizacyjny przy wznoszeniu CP spoczywał na
UAM. Emocje były nie tylko po stronie niemieckiej. Krótko
przed uroczystym otwarciem CP 10 czerwca 1998 r. otrzymaliśmy list od ministra edukacji narodowej, prof. Mirosława
Handke, na który otrzymał on następującą odpowiedź prof.
Stefana Jurgi: „Z wielką uwagą, ale i zarazem smutkiem
przeczytałem pismo Pana Ministra w sprawie propozycji
nadania innego niż dotąd statusu prawnego Collegium Polonicum w Słubicach, tzn. utworzenia przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski wspólnej
jednostki z Uniwersytetem Viadrina […]. Chciałbym bowiem przypomnieć, że to właśnie Senat Akademicki UAM
w oparciu o art. 64 ust.4 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym
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polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej czy polsko-rosyjskiej
(współpracując np. z Uniwersytetem Kaliningradzkim) niż
takie czy inne próby zawłaszczania idei Collegium Polonicum łącznie z jego nazwą? [...]. Chciałbym oświadczyć, że
jestem i będę jako rektor UAM otwarty na szeroko rozumianą współpracę naukową i dydaktyczną z innymi uczelniami polskimi i zagranicznymi w ramach Collegium Polonicum, jednakże będę się stanowczo przeciwstawiał próbom
deprecjacji czy instrumentalnego traktowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Niełatwa umowa

Ochrona przed powodzią w lipcu 1997 r.

z dnia 12 września 1990 r., (za zgodą ówczesnego wiceministra prof. Romana Dudy) powołał Collegium Polonicum
jako jednostkę wspólną z nowo tworzonym Uniwersytetem
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W następstwie tej decyzji UAM podjął poważne starania w sprawie
wybudowania Collegium Polonicum, jak również realizacji
zobowiązania rządu RP co do wybudowania akademików
dla studentów polskich, podejmujących studia na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą. [...]. Propozycja musi wprowadzać w niemałe zdumienie każdego, kto żywo interesował się tworzeniem i działaniem Collegium Polonicum.
[...]. Czyżby Uniwersytet w sposób właściwy nie chronił
interesów Polski, na które się Pan Minister powołuje? Któż

to kształtuje poglądy o Collegium w Ministerstwie, skoro
od powstania rządu na jesieni ub. roku żaden z Pańskich
zastępców nie miał czasu, by odbyć w tej sprawie rozmowę
z rektorem Uczelni urzeczywistniającej inicjatywę budowy
CP i jego rozwoju dydaktycznego i naukowego? Tak gorzkich pytań w kontekście Pańskiego listu ciśnie się znacznie
więcej. Nie jest mi, niestety, znany fakt, by inne uczelnie
polskie, wspomniane w piśmie Pana Ministra, podjęły podobne inicjatywy co UAM w ostatnich 6 latach mozolnej
acz konsekwentnej budowy i rozwoju przez UAM Collegium
Polonicum w Słubicach. […] Czyżby nie było lepiej dla
polskiej racji stanu, by wspomniane uczelnie realizowały
podobne przedsięwzięcia na granicy polsko-ukraińskiej,

W sprawie statutu CP najbardziej zależało nam wszakże na
takiej regulacji prawnej, aby Collegium Polonicum, jako
unikatowa instytucja naukowo-dydaktyczna usytuowana
na granicy polsko-niemieckiej, funkcjonowało w oparciu
o umowę międzypaństwową, zawartą między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Umowa taka
dla Collegium byłaby źródłem prawa w zakresie przepisów
o nauce i nauczaniu, właściwych dla specyficznej sytuacji
CP. Te wysiłki zakończyły się niepowodzeniem. Powstała
wprawdzie umowa w sprawie Collegium Polonicum, ale
pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej RP a odpowiednim ministerstwem Kraju Związkowego Brandenburgia (2002 r.) i jako taka, niestety, nie miała oczywiście
charakteru umowy międzypaństwowej. Także i ta umowa
powstała przy ogromnym wysiłku w przełamywaniu barier
biurokratycznych po obydwu stronach. „Dopiero pracując
w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005-2007” – stwierdził prof. Stefan Jurga – „zrozumiałem, jak delikatna politycznie i skomplikowana była sprawa regulacji prawnej
dla Collegium Polonicum na podstawie umowy międzypaństwowej”. W grę wchodziła zarówno inna organizacja polityczna obu krajów, bo np. niemiecki land jest w sprawach
oświaty całkowicie suwerenny, natomiast nie jest równorzędnym partnerem dla rządu innego kraju, ale swoją rolę
odegrały też różne historyczne zaszłości. W pewnym sen-
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sie sprawa ta odżyła ponownie przy okazji powoływania
w 2007 r. Kuratorium Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (z wkładem finansowym RP i udziałem w niej
reprezentantów Polski) w związku z nadaniem jej statusu
uniwersytetu fundacyjnego.

Inauguracja Collegium
Polonicum w 2001 roku
Po trzech latach od otwarcia pierwszej części Collegium Polonicum inaugurowano otwarcie całego kompleksu CP wraz
z biblioteką w dniu 6 lutego 2001 r. W przemówieniu rektora Stefana Jurgi czytamy: „Collegium Polonicum, w rozumieniu prawa polskiego jest ośrodkiem zamiejscowym
UAM – który jako wspólna instytucja naukowo-badawcza
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą, w sytuacji nowego ładu europejskiego, zrodzonego
w wyniku przemian roku 1989, pracuje na rzecz pojednania
i porozumienia narodów Polski i Niemiec, rozwija dobrosąsiedzkie stosunki poprzez współpracę naukowo-dydaktyczną prowadzoną w duchu uniwersalnych wartości kultury europejskiej; jest instytucją otwartą na współpracę ze
wszystkimi narodami Europy. Wyzwaniem dla utworzenia
Collegium Polonicum w Polsce była niemająca precedensu
w Europie decyzja władz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina z jej rektorem założycielem prof. Knutem Ipsenem
oraz Senatem Założycielskim o otwarciu Viadriny dla studentów polskich, w liczbie stanowiącej 30% wszystkich
studentów Uniwersytetu Viadrina. I tak oto, dzięki europejskiej wizji pierwszych rektorów oraz ich następców,
a także senatów obu uniwersytetów, powstało Collegium
Polonicum, instytucja o rzeczywistym wymiarze europejskim, w której obydwa uniwersytety kształcą ponad 1300
studentów i doktorantów na 7 kierunkach studiów, pielęgnując i rozwijając podstawowe idee europejskie i wspólnie finansując koszty tej działalności. Collegium jest nie
tylko centrum studiów międzynarodowych, ale także ważnym ośrodkiem badań naukowych. Są to badania i studia

z zakresu ochrony środowiska, z politologii, z prawa porównawczego, z aspektów interkulturowych – typowych
dla każdego obszaru granicznego”.
Rektor UAM oświadczył też wtedy uroczyście, że „możemy dziś przekazać ostatni już obiekt dydaktyczny i ogłosić, że Collegium Polonicum osiągnęło kształt, jaki został
określony przez obydwa uniwersytety. Collegium zostało
zaprojektowane przez zespół architektów kierowany przez
Tomasza Durniewicza. Obiekt ten, a także akademiki dla
około 1300 studentów zostały zbudowane przez firmę Interbud-West Sp. z o.o. z Gorzowa, kierowaną przez Władysława Komarnickiego. Obiekty zostały zbudowane ze środków
budżetu państwa polskiego w wysokości 65% kosztów całej
budowy, 20% pokryto ze środków europejskiego programu
PHARE a 15% z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Collegium jest finansowo utrzymywane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego działalność naukowa i dydaktyczna jest finansowana wspólnie
przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Collegium Polonicum zatrudnia 25 profesorów i 40 innych nauczycieli akademickich oraz ok. 30 osób niebędących nauczycielami akademickimi. Dzięki staraniom
kierownictwa UEV, Rząd Federalny Niemiec finansuje 40
stypendiów doktoranckich dla osób, nad którymi opiekę
naukową sprawują profesorowie Viadriny i UAM. Viadrina
zatrudnia w Collegium Polonicum 5 profesorów, 7 innych
nauczycieli akademickich oraz 7 osób na etatach administracyjnych”.

Młoda wspólna Europa
W przemówieniu tym podkreślono także, że „Collegium
Polonicum ma charakter bezprecedensowy w skali Europy
oraz znaczenie symbolu. W tych napawających radością
okolicznościach zakończenia budowy obiektów Collegium
Polonicum, pragnę wraz z panią prof. Gesine Schwan, prezydentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, otworzyć
sympozjum nt. «Polska jako członek Unii Europejskiej –

perspektywy polityczne i ekonomiczne z punktu widzenia
Trójkąta Weimarskiego» [...]. Collegium Polonicum jest idealnym miejscem, gdzie można postawić sobie podstawowe
pytania dotyczące perspektyw Polski z punktu widzenia
Trójkąta Weimarskiego. Przecież tutaj od wielu lat praktykuje się wspólną Europę w zakresie badań i nauczania
oraz kultury. Przypomnijmy, że na spotkaniu tzw. Trójkąta Weimarskiego, utworzonego nieformalnie w Weimarze
w 1991 roku przez obecnego tutaj ministra Hansa Dietricha
Genschera, a także ministra prof. Krzysztofa Skubiszewskiego i ministra Rolanda Dumasa, zgodnie stwierdzono,
że Polska odbudowująca demokrację może stać się istotnym
elementem niemiecko-francuskiego motoru napędzającego
współpracę i integrację europejską. Uznano wtedy, że Polska wcześniej czy później stanie się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. W międzyczasie
Polska stała się rzeczywiście członkiem NATO, ciągle jednak
oczekuje na wejście do UE. Należy więc postawić sobie pytanie o perspektywy polityczne i gospodarcze Polski – jako
przyszłego członka UE z punktu widzenia Trójkąta Weimarskiego, a więc kluczowych państw Unii Europejskiej,
Niemiec i Francji. W tak postawionym pytaniu zakłada się,
że Francja i Niemcy są zainteresowane istnieniem Trójkąta. Z punktu widzenia Polski należy zapytać, czy jesteśmy
w stanie stworzyć relacje polsko-niemieckie i relacje polsko-francuskie podobne do modelowych relacji francusko-niemieckich? Przecież relacje niemiecko-francuskie były
tworzone w atmosferze powojennej rekoncyliacji, pomiędzy krajami o porównywalnym poziomie ekonomicznym
i cywilizacyjnym, w obrębie tej samej struktury politycznej
i gospodarczej. Zauważmy, że Polska, która nie mogła skorzystać z Planu Marshalla po II wojnie światowej znalazła
się dzisiaj w zupełnie innej sytuacji ekonomicznej w stosunku do Niemiec i Francji. Z drugiej strony tylko modelowe związki każdego elementu Trójkąta z pozostałymi dwoma elementami tego Trójkąta może rzeczywiście uczynić
Trójkąt siłą napędową do zmian politycznych i gospodarczych w Europie, do pokojowej koegzystencji. Wydaje się,
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że Polska jako element tego trójkąta może odgrywać ważną rolę stabilizatora we współpracy z innymi państwami
Europy Środkowo-Wschodniej oraz z krajami bałtyckimi.
W kontekście tych pytań wyrażamy nadzieję, że Collegium
Polonicum poprzez konkretne fakty będzie wzmacniało rolę
Trójkąta Weimarskiego. Collegium może stać się miejscem
działalności różnych instytucji państw członkowskich Trójkąta Weimarskiego. Mamy na myśli instytucje akademickie
i naukowe, ale także instytucje polityczne, gospodarcze
i finansowe, instytucje rządowe i samorządowe. Taka działalność wzbogaciłaby w sposób nadzwyczajny umysły młodego pokolenia studentów, a więc tego pokolenia, dla którego wspólna Europa tutaj, w tym miejscu, jest w większym
stopniu przesądzona, niż dla starszych pokoleń Polaków czy
obywateli innych krajów europejskich”.

Budowanie było wspólne
Idea tworzenia relacji polsko-niemieckich podobnych do
tych, jakie się wytworzyły między Niemcami a Francją
po II wojnie światowej, towarzyszyła nam w codziennych
przedsięwzięciach, szczególnie intensywnie wtedy, gdy
funkcję prezydenta UEV pełniła prof. Gesine Schwan.
W przemówieniu swym z czerwca 1998 rektor Jurga
podkreślił jeszcze inny aspekt, a mianowicie umiejętność
współpracy polsko-niemieckiej, której owocem jest Collegium Polonicum: „tutaj w Collegium Polonicum, daliśmy
już dowód, my, Polacy i Niemcy, że jesteśmy w stanie
budować poprzez naukę i nauczanie silne fundamenty
pod zjednoczoną Europę. Bowiem tutaj tworzymy miejsce służące poznawaniu się, rozumieniu i przygotowaniu
do twórczej współpracy młodych Europejczyków. Tutaj
poprzez nauczanie i prowadzone prace naukowe dbamy
o ład w myślach i sercach, ład w świadomości i we wzajemnych stosunkach ludzi. Słowem, tutaj kształcimy postawy
młodych Europejczyków. To dlatego dla kierowanej przeze mnie uczelni, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, który liczy ponad 52 tysiące studentów
i pracowników, prowadzi dziesiątki kierunków studiów

i specjalności, tak ważna jest ta daleko na zachód wysunięta wspólna z Viadriną placówka, tak ważni są ci studenci immatrykulowani jednocześnie w UAM i Viadrinie,
i perspektywy rozwoju tego przedsięwzięcia. Nikt nie ma
chyba wątpliwości, że warunkiem pomyślnej przyszłości
kontynentu jest mądra formacja młodych pokoleń. Rola
takich ośrodków edukacji europejskiej, jaki zbudowaliśmy
tutaj, nad Odrą, jest nie do przecenienia [...]. Spójrzmy
raz jeszcze na wspaniały gmach Collegium. Te mury tętnią życiem, wypełnione różnojęzycznym gwarem. Jest to
miejsce wspólnych studiów Polaków, Niemców, Czechów
i zainteresowanej młodzieży z całego kontynentu. Niech
ich cele i osiągnięcia będą jak ta architektura – piękne,
silne, wzniosłe”.
W uroczystości tej wzięli udział m.in. poseł prof. Bronisław Geremek – przewodniczący Unii Wolności i były
minister spraw zagranicznych RP, prof. honorowy Hans
Dietrich Genscher – były wicekanclerz i minister spraw
zagranicznych Niemiec, prof. Alfred Grosser, wybitny politolog francuski, a także minister Jan Truszczyński, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
przedstawiciel premiera Brandenburgii i minister stanu
Gustaw Adolf Stange, ambasador RP w Berlinie dr Andrzej
Byrt, były ambasador RFN w Polsce Johannes Bauch, przedstawiciele MEN z dyrektorem Departamentu Szkolnictwa
Wyższego Tadeuszem Popłonkowskim, parlamentarzyści
z dr Krystyną Łybacką – wiceprzewodniczącą Sejmowej
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłem Jerzym Wierchowiczem – przewodniczącym Klubu Poselskiego Unii
Wolności, a także wojewoda lubuski dr Stanisław Iwan,
wojewoda wielkopolski Stanisław Tamm, marszałek województwa lubuskiego Andrzej Bocheński, wicemarszałek
województwa wielkopolskiego Andrzej Nowakowski, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. biskup dr
Adam Dyczkowski, burmistrz Frankfurtu nad Odrą Detlef-Heino Ewert, burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki, prezydent Poznania Ryszard Grobelny. W uroczystości wzięli
udział także członkowie Senatu UAM i UEV.

Nauczanie i badania naukowe
W opisywanym okresie, już w ukończonym obiekcie Collegium Polonicum zaistniały warunki dla szybkiego rozwoju
akademickiej dydaktyki. Studenci polscy stanowili trzy
grupy:
(1) studiujący na kierunkach prowadzonych przez Viadrinę,
(2) studiujący na kierunkach prowadzonych przez wydziały UAM oraz
(3) studiujący na kierunkach prowadzonych przez obydwa
uniwersytety.
W grupie 1 znaleźli się studiujący ekonomię (zwłaszcza
MBA) oraz kulturoznawstwo, w grupie 2 znaleźli się studiujący ochronę środowiska, gospodarkę przestrzenną,
informatykę stosowaną, politologię i filologię polską,
a w grupie 3 studiujący prawo i ochronę europejskich dóbr
kultury. Najliczniejszą grupę stanowili studiujący na kierunkach prowadzonych przez wydziały UAM (od 880 do
1150 osób). Po r. 2008 pojawiły się jeszcze inne kierunki studiów, zwłaszcza z grupy 3, szczególnie preferowane przez
kierownictwa obydwu uniwersytetów.
Wraz z rozwijającą się działalnością dydaktyczną
rozwijały się badania naukowe. Prowadziła je kadra akademicka obydwu uniwersytetów, doktoranci i studenci
piszący prace dyplomowe. Plonami tych badań były liczne publikacje i prezentacje na konferencjach naukowych.
Wyróżniały się wśród nich systematycznie organizowane
konferencje międzynarodowe z zakresu prawa organizowane przez prof. Jana Joerdena (UEV) i Andrzeja Szwarca
(UAM) oraz także międzynarodowe konferencje z zakresu
politologii. Szczególną wagę miała konferencja poświęcona zjawisku przyrodniczemu tsunami, które rozwinęło się
26 grudnia 2004 r. na Oceanie Indyjskim i spowodowało
straszliwe zniszczenia na ogromnych obszarach południowo-wschodniej Azji przylegających do oceanu. Uczestniczyli w niej liczni badacze z kilku kontynentów.
Poważne osiągnięcia naukowe prezentowali również
doktoranci, stypendyści naukowi Rządu Federalnego Niemiec. Spośród ponad 70 stypendystów co najmniej trzy
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dań naukowych w Archiwum Karla Dedeciusa i ciągle będą
przypominać niezwykłe zasługi tego pisarza i wybitnego
tłumacza literatury i poezji polskiej na język niemiecki
dla pojednania polsko-niemieckiego. Bez niego duża część
polskiej i rosyjskiej literatury pozostałaby nieznana dla
niemieckojęzycznego czytelnika. Urodzony w 1921 w Łodzi,
jeniec wojenny w sowieckich łagrachy, agent ubezpieczeniowy i wielokrotny doktor honoris causa różnych uniwersytetów, przez ponad 60 lat przekładał klasykę polskiej
i rosyjskiej literatury na język niemiecki oraz był wydawcą
wielu tomów nt. literatury słowiańskiej oraz teorii tłumaczenia. Karl Dedecius – założyciel Deutsches-Polen Institut
w Darmstadt i Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa – zmarł 26 lutego 2016 r. w wieku 94 lat.

Collegium inspirowało

Inauguracja roku akademickiego 1998/99 w nowym budynku Collegium Polonicum. Od lewej: prof. Jerzy Cierniewski, prorektor Joachim Cieślik, rektor Stefan Jurga, prorektor Stanisław Lorenc, rektor Hans N. Weiler, prof. Tadeusz Wallas

czwarte uzyskało sukces naukowy. Bardzo owocne badania
prowadzili w ramach prac dyplomowych studenci na kierunkach prowadzonych przez UAM, zwłaszcza na kierunku
ochrona środowiska. Wielka w tym zasługa profesor Lubomiry Burchardt z Wydziału Biologii i profesora Jerzego Siepaka z Wydziału Chemii UAM.
Efekty aktywności dydaktycznej i naukowej były prezentowane na corocznych inauguracjach roku akademickiego
w Collegium Polonicum, w których uczestniczyły kierownictwa obydwu uniwersytetów, liczne grono profesorskie oraz

liczni dostojni goście, a wśród nich kilkakrotnie najwyżsi
przedstawiciele władz obydwu państw. Na tych uroczystościach odbywały się również immatrykulacje studentów.

Archiwum Karla Dedeciusa
Elementem, który na trwałe zapisał się w naszej pamięci,
było przekazanie w lipcu 2001 r. Uniwersytetowi Viadrina
i zdeponowanie w nowoczesnej bibliotece Collegium Polonicum bardzo cennego zbioru dokumentów osobistych Karla Dedeciusa z Darmstadt. Stały się one przedmiotem ba-

Na trwałe w naszej pamięci zapisała się tragiczna powódź,
jaka nawiedziła kraj w lipcu 1997 r., która poważnie zagroziła wznoszonemu budynkowi Collegium Polonicum
nad Odrą. Służby techniczne naszego uniwersytetu wraz
z głównym wykonawcą, firmą InterbudWest Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp., pracowały dniem i nocą przez ponad dwa
tygodnie, zabezpieczając domy studenckie i gmach główny
przed najgorszym. Na szczęście do zalania nie doszło. To
doświadczenie powodzi w Słubicach wyzwoliło w społeczności UAM pokłady solidarności z powodzianami. Zorganizowano pomoc poszkodowanym w formie transportu żywności i środków higieny oraz odzieży dla umacniających
wały mieszkańców i wojska w Słubicach. Ponadto zebrano
pieniądze na rzecz powodzian oraz przekazano urządzenia
techniczne. Odpowiedziano także na apel przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i powołano komisję rektorską pod kierunkiem rektora, która wyraziła gotowość przeprowadzenia prac badawczych i eksperckich w rejonach
dotkniętych klęską powodzi.
Idea CP była inspiracją dla wielu działań związanych
z nadchodzącym wejściem Polski do struktur europejskich.
Integracyjny profil charakteryzujący wspólne przedsię-
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w społeczności lokalnej, kształcąc i prowadząc, szczególnie wobec coraz to nowych dokonań w nauce, kształcenie
podyplomowe czy też kształcenie ustawiczne. W Słubicach
ta współpraca ze środowiskiem lokalnym była wręcz modelowa. Uniwersytet XXI wieku musi także wykonywać zdecydowanie więcej niż niegdyś prac eksperckich, ważnych
dla społeczności lokalnej. Środowisko lokalne powinno
odczuwać naukową i kulturotwórczą rolę uniwersytetu,
a uniwersytet rzeczywiście zabiegał, by środowisko lokalne
silnie się z nim identyfikowało poprzez Collegium Polonicum w Słubicach.

Doświadczenia i wizyty

wzięcie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz UAM
był pochodną kierunków studiów oraz programów badawczych istniejących w UAM w Poznaniu oraz w UEV we
Frankfurcie nad Odrą. Collegium Polonicum dzięki położeniu na granicy Unii Europejskiej i krajów, które dołączyły
do niej niebawem, stało się miejscem spotkań studentów
i wykładowców z całego kontynentu.
W kontekście tworzenia Collegium Polonicum stawialiśmy sobie w UAM pytanie, jaki ma być uniwersytet XXI
wieku. Na pewno uniwersytet XXI wieku to instytucja cechująca się wrażliwością etyczną w swej działalności naukowej, dydaktycznej i kulturotwórczej, ale także instytu-

cja, która z racji swego posłannictwa dąży do integralności
wszystkich nauk wzajemnie ze sobą powiązanych i uzupełniających się. Ten element integracji w obrębie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i informatycznych był w Collegium Polonicum świadomie realizowany. Uniwersytet XXI wieku musi także być obecny
w środowisku międzynarodowym – ten aspekt mogliśmy
praktykować i nadal praktykujemy w Collegium Polonicum i na Viadrinie, gdzie prowadzimy wspólne programy
badawcze, kształcąc młodzież z zagranicy i dbając o obecność naszych studentów na uczelniach zagranicznych. Ale
uniwersytet XXI wieku musi być także mocno osadzony

Doświadczenia nabyte przez UAM w budowaniu Collegium
Polonicum okazały się też niezwykle cenne dla rozwoju
i budowy infrastruktury kampusu uniwersyteckiego UAM
w Poznaniu. Wraz z otwarciem I części Collegium Polonicum w 1998 r. rozpoczęliśmy intensywne prace związane
z budową gmachów dla Wydziałów Fizyki, Matematyki,
Biologii i Nauk Geograficznych, Centrum Sportowego oraz
prace związane z wykupem terenów pod Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydział Historii na
Morasku. Jednocześnie kontynuowaliśmy prace związane
z budową kolejnych części Collegium Polonicum. Collegium Polonicum stało się w pewnym sensie siłą napędową
i swoistym wzorem dalszego rozwoju infrastruktury akademickiej UAM.
Przyjmowaliśmy w Collegium Polonicum ważne osobistości świata nauki, kultury i polityki przy okazji różnych
uroczystości, o czym już była mowa. Były także wizyty,
niezwiązane z uroczystościami, które zapisały się w naszej
pamięci. M.in. 4 grudnia 1997 r. teren budowy Collegium
Polonicum odwiedził w towarzystwie premiera RP Jerzego Buzka kanclerz Niemiec Helmut Kohl, który w 1989
r., bezpośrednio po upadku muru berlińskiego, podpisał
w Warszawie wraz z Tadeuszem Mazowieckim deklarację
będącą punktem wyjścia do pełnej normalizacji stosunków
polsko-niemieckich. Premier Tadeusz Mazowiecki tak-
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że odwiedził Collegium w 1996 r. Dostojni goście wyrazili
uznanie dla tej pięknej inicjatywy naszego uniwersytetu
i podziękowanie za trud wznoszenia tej budowy. W dniu 9
maja 2000 r., w 50 rocznicę powołania pierwszych struktur
obecnej Unii Europejskiej, spotkaliśmy się w Collegium Polonicum z komisarzem odpowiedzialnym za rozszerzanie
Unii Europejskiej Günterem Verheugenem, który wobec
zgromadzonych studentów Viadriny i UAM wyraził swoje
poparcie dla Polski aspirującej do wejścia w struktury Unii
Europejskiej. Gościliśmy także prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i Niemiec Johannesa Raua, a także
premiera Włodzimierza Cimoszewicza.

Zasłużeni dla CP
Rocznica jest okazją, by przypomnieć osoby szczególnie dla
Collegium Polonicum zasłużone. Pragniemy zwłaszcza podkreślić wkład i podziękować prof. Jerzemu Fedorowskiemu, bez którego determinacji w roku 1992 nie byłoby dziś
tego pięknego obiektu, a także rektorom współpracującej
z nami Viadriny: prof. Knutowi Ipsenowi, prof. Hansowi
N. Weilerowi i prof. Gesine Schwan. Wielki wkład pracy
wnieśli nasi współpracownicy, w tym w szczególności prorektorzy odpowiedzialni za bieżący nadzór nad sprawami
CP: prof. Stanisław Lorenc (lata 1996–2002) i prof. Janusz
Wiśniewski (lata 2002–2008). Wyrazy uznania należą się
też zespołowi najbliższych współpracowników z administracji UAM z dyr. administracyjnym Stanisławem Wachowiakiem, paniom Kwestorom oraz całemu zespołowi
technicznemu, kierowanemu przez zastępcę dyr. administracyjnego Janusza Plewę, dyr. administracyjnemu CP dr.
Krzysztofowi Wojciechowskiemu z zespołem oraz pani Teresie Lipce, kierownikowi miasteczka akademickiego, wraz
z zespołem współpracowników.
Collegium zostało zaprojektowane przez zespół architektów kierowany przez Tomasza Durniewicza. Projekt był
jak na owe czasy nowatorski i budził duże zainteresowanie zarówno wśród architektów, jak i akademików, gdyż
wyraźnie różnił się od istniejących już budynków akade-

mickich. Głównym wykonawcą Collegium Polonicum była
firma InterbudWest Sp. z o.o. kierowana przez Władysława
Komarnickiego. Była to firma wzorcowo współpracująca
z UAM. Znakomitym kierownikiem budowy był pan Andrzej Wysoczański.
Znaczący wkład w rozwój Collegium Polonicum wniósł
burmistrz Słubic, dr Ryszard Bodziacki, wraz z Zarządem
Miasta i Radą Miejską Słubic, a także władze rządowe i samorządowe Ziemi Lubuskiej. Samorząd Słubic działał na
rzecz pozyskiwania terenów miejskich pod obiekty Collegium Polonicum. Przekazano UAM szczególnie cenne tereny budowlane naprzeciwko mostu wiodącego do Frankfurtu
nad Odrą, na których zdecydowano się wybudować gmach
główny i bibliotekę. Przekazano także duże tereny i budynki po jednostce wojskowej na miasteczko uniwersyteckie.

W latach 1996–2008 rozwój Collegium Polonicum
wspierali ministrowie edukacji narodowej prof. E. Wittbrodt, prof. M. Handke, dr K. Łybacka, parlamentarzyści
z Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Collegium Polonicum
było też wspierane przez rząd Brandenburgii i cieszyło się
osobistym zainteresowaniem premiera rządu, dr. Manfreda Stolpego.
Wszystkim zaangażowanym w powstanie i działanie
Collegium Polonicum osobom po tej i po tamtej stronie granicy składamy serdeczne podziękowania. Collegium Polonicum jest naszym wspólnym dziełem i będzie tak długo
żyło, jak długo potrafimy pielęgnować i rozwijać idee, który legły jego podstaw.

Prof. Stefan Jurga – rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996–2002, prorektor
UAM w latach 1990–1996, fizyk w zakresie fizyki makromolekularnej, dyrektor Centrum Nanobiomedycznego

Prof. Stanisław Lorenc – rektor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002–2008, prorektor
UAM ds. Collegium Polonicum w latach 1996–2002, geolog,
badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań związanych ze zjawiskiem tsunami
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uszę rozpocząć te wspomnienia od spóźnionego
wyznania. Gdy po raz pierwszy – musiało to być
mniej więcej w 1992 roku, podczas posiedzenia
Senatu Założycielskiego Viadriny – usłyszałem o planach
polskiego rządu, który zamierzał uczestniczyć w tworzeniu tego nowego uniwersytetu europejskiego, budując po
wschodniej stronie Odry polski kampus, byłem początkowo
sceptycznie do tego nastawiony. Nietrudno mi było sobie
wtedy wyobrazić, przed jakimi ogromnymi wyzwaniami
stanęła w kolejnych latach demokratyczna Polska w zakresie odbudowy i przebudowy we wszystkich obszarach życia
społecznego. Czy rzeczywiście kampus w małym mieście
granicznym, Słubicach, ma przy tych ambitnych planach
jakąś szansę na środki publiczne i polityczne priorytety?
Dziś chętnie przyznaję, że zasadniczo się pomyliłem.
A co do procesów w ostatnich 25 latach, to oczy otworzyli
mi mój kolega prof. Waldemar Pfeiffer, ważny zwolennik
tego projektu oraz moi przyjaciele w Poznaniu i w Warszawie. Mój początkowy sceptycyzm przerodził się w ufność, a ufność w zachwyt nad tym unikatowym projektem
w najnowszej historii europejskiego szkolnictwa wyższego
– projektem transgranicznego i partnerskiego środowiska
akademickiego na jednej z najbardziej znaczących granic
w europejskiej historii. Czegoś takiego wielokrotnie próbowano – w rzeczywistości udało się to tylko nad Odrą!
Stworzenie tego było jednakże – o tyle mój sceptycyzm
był uprawniony – przedsięwzięciem trudnym, a czasami
nawet dość mozolnym. Właściwie nie powinno to nikogo
dziwić, ponieważ dla takiego projektu nie było w zasadzie

żadnych gotowych schematów czy recept – trzeba tu było
rzeczywiście wynaleźć koło na nowo, a wynalazcy podchodzili początkowo do tego przedsięwzięcia z bardzo różnymi
wyobrażeniami i byli ukształtowani przez bardzo różne doświadczenia i biografie. Przejrzałem sobie jeszcze raz mój

ówczesny kalendarz spotkań: W samej tylko sześcioletniej
kadencji rektora odbyło się łącznie ponad dwadzieścia bilateralnych spotkań w Warszawie, Poznaniu czy Frankfurcie
nad Odrą, podczas których omawiano kwestię Collegium
Polonicum. Nierzadko uczestnicy tych spotkań wracali
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z nich wyczerpani, a czasami nawet zniechęceni problemami, które kolejny raz nie zostały rozwiązane. Delegacja
z Viadriny nauczyła się pocieszać dobrym polskim piwem
w wagonie restauracyjnym wieczornego pociągu Eurocity
z Poznania do Frankfurtu. Rektor Fedorowski, a później
rektor Jurga byli przekonanymi zwolennikami tego historycznego projektu, ale byli też niesamowitymi negocjatorami, gdy chodziło o jego tworzenie, strukturę i formę prawną. Nie zdziwiłbym się, gdyby ich wspomnienia o mnie
i moich kolegach, przede wszystkim o prof. Wittmannie
i prof. Joerdenie, były podobnej natury. Już podczas ówczesnych negocjacji niedoścignionym czarodziejem był – i tak
chyba zostało do dziś – dr Krzysztof Wojciechowski, który
zawsze potrafił budować mosty, znaleźć zgodne sformułowania (po polsku i niemiecku), a czasami nakłonić rozdrażnionego partnera do ponownych negocjacji. Jestem mocno
przekonany o tym, że bez niego nie mielibyśmy dzisiaj Collegium Polonicum.
Jeśli w tej retrospektywie można sobie pozwolić na słowo (kolektywnej) samokrytyki, to powiedziałbym, że my
wszyscy za bardzo troszczyliśmy się o formalną stronę projektu, a za mało o intelektualne i naukowe wyzwania, którym Collegium Polonicum musiało stawić czoła. Gdy sobie
przypomnę, ile czasu spędziliśmy nad (w końcu zawartą
w silnie zmienionej postaci) umową międzypaństwową pomiędzy Brandenburgią i Polską lub nad napisami i herbem
widniejącym nad wejściem do CP – to byłoby lepiej, gdybyśmy już wtedy łamali sobie głowę nad spełniającą współczesne wymogi polonistyką, nad antycypującą dzisiejsze

problemy UE politologią czy nad wyzwaniami związanymi
z dotykającymi całą Europę problemami migracyjnymi
i komunikacyjnymi!
Ale to, co wtedy być może przegapiliśmy, zostało
w międzyczasie już dawno nadgonione. Collegium Polonicum stało się poważną naukową i intelektualnie żywą jednostką, która na drugim brzegu rzeki w sensowny sposób
uzupełnia program Viadriny. Starania obu stron, aby tę
komplementarność wzmocnić statusem wydziału Viadriny,
można więc jak najmocniej poprzeć. Także po tym pomyśle
widać, jak cenna jest rola CP jako prawdziwego laboratorium transgranicznej współpracy naukowej i jak można
eksperymentować z nowymi pomysłami i rozwiązaniami
w zakresie oferty kierunków studiów oraz promocji CP.
Należy życzyć Collegium Polonicum odwagi do odnajdywania nowych dróg, a ugruntowane środowisko akademickie
w Polsce i w Niemczech może na takim laboratorium tylko
skorzystać.
Pamiętam jeszcze dobrze, jak w październiku 1996 r.
miałem zaszczyt jechać wraz z ówczesnym prezydentem
Polski Aleksandrem Kwaśniewskim w jego służbowym samochodzie przez most na Odrze do Viadriny, gdzie miał
on inaugurować piąty rok akademicki na tym uniwersytecie, i jak podczas jazdy rozmawialiśmy (po angielsku)
o przyszłości naukowej Frankfurtu/Słubic. Powiedziałem
mu wtedy, że znajdujące się jeszcze wtedy w budowie Collegium Polonicum stanie się pewnego dnia kamieniem milowym w rozwoju europejskiego środowiska akademickiego
i będzie uważane za szczególnie znaczący wkład Rzeczy-

pospolitej Polskiej w ten rozwój. Wielką radością napawa
mnie fakt, że miałem rację.

Prof. Hans N. Weiler – Professor Emeritus of Education
and Political Science na Uniwersytecie Stanforda. Członek
Senatu Założycielskiego Viadriny, w latach 1993-1999 pierwszy rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Obecnie
Academic Secretary w Uniwersytecie Stanforda
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dy pierwszy raz usłyszałam o Uniwersytecie Europejskim Viadrina, pojawiła się zaraz także nazwa
Collegium Polonicum. Zapytałam, co to jest, i nikt
nie potrafił dać mi jasnej odpowiedzi.
Zaczęłam dalej szukać informacji, gdy latem 1999 r. zostałam zaproszona przez komisję UEV ds. wyboru następcy rektora Weilera, aby przedstawić się jako kandydatka
na stanowisko prezydenta UEV. Miałam nadzieję, że nie
zostanę dokładnie przepytana na temat tego dziwnego
Collegium Polonicum, które wydawało się jak Unia Europejska instytucją sui generis. Nadzieja się spełniła, ale po
przepytaniu Janine Nuyken zaprowadziła mnie nad Odrę
i pokazała z daleka ten imponujący budynek. Bardzo mi
się spodobał.
W ciągu dziewięciu lat prezydentury na Viadrinie
nie tylko stopniowo (!) poznałam Collegium Polonicum,
ale doceniłam je jako pole doświadczalne bardzo ścisłej
polsko-niemieckiej współpracy akademickiej. Bo to tutaj,
nawet w większym stopniu niż na Viadrinie, spotykali się
naukowcy i projekty, a ponadto istniała tu możliwość i ko-

nieczność dopasowywania do siebie dwóch narodowych
systemów nauki, które są od finansowania aż po kulturę
nauki bardzo różne, aby wyciągnąć z tego owocne konsekwencje dla wspólnej polsko-niemieckiej pracy naukowej.
Wiele godzin spędzało kierownictwo Viadriny z kierownictwem poznańskiego uniwersytetu, w szczególności z bardzo zaangażowanym i pomysłowym rektorem Stefanem
Jurgą i jego niesamowicie cierpliwym i konstruktywnym
prorektorem, później rektorem Stanisławem Lorencem,
aby rozwijać Collegium naukowo i zabezpieczyć je finansowo, o co troszczył się niezmordowany dyrektor Collegium
Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski, wręcz wypruwając
sobie żyły. Był to także trening w interkulturowej komunikacji! Powoli uczyliśmy się tego, co nas wspólnie porusza
i z czego możemy później zrobić wspólny temat. W tej właśnie kolejności! Przy tym podziwialiśmy i nadal podziwiamy u naszych polskich partnerów wyśmienitą znajomość
języka niemieckiego. Stopniowo podciągaliśmy się też po
niemieckiej stronie, tak że po pewnym czasie zapotrzebowanie na tłumaczy wyraźnie się zmniejszyło.

Był to dla mnie nad wyraz pouczający i radosny okres,
który nasi polscy koledzy, gdy ustępowałam ze stanowiska,
uhonorowali wspaniałą sesją w Obrzycku.

Prof. Gesine Schwan – prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina w latach 1999–2008. Była pełnomocnik
rządu RFN ds. stosunków z Polską. Odznaczona Orderem
Zasługi RFN w 1993 r.
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5 rocznica powstania jest dobrą okazją do uhonorowania dotychczasowych osiągnięć Collegium Polonicum,
udanej pracy dyrektora dr. Krzysztofa Wojciechowskiego i wiążącej się z nią polsko-niemieckiej współpracy
akademickiej. Jednocześnie dużym wyzwaniem jest zastanowienie się, jak ta współpraca może być w przyszłości
jeszcze szerzej i intensywniej urzeczywistniana.
Collegium Polonicum w Słubicach, będące widocznym
efektem realizacji misji założycielskiej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zmierzającej do coraz ściślejszej koope-

racji polsko-niemieckiej, stało się w minionych latach łącznikiem pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Uniwersytetem Europejskim Viadrina, podążając w tej współpracy wieloma nowymi drogami, co
przynosiło efekty nie tylko w obszarze akademickim, lecz
także w jednoczeniu społeczeństwa obywatelskiego po obu
stronach Odry.
Wielki orędownik kultury polskiej i niemieckiej, Karl
Dedecius, powiedział kiedyś: „Stosunki w Europie Środkowej, także stosunki polsko-niemieckie, wykazują nie tylko

tragizm i podział. Mają one drugą – przyjazną – stronę
medalu, czyli tradycję wspólnoty, permanentną wymianę
duchową, wzajemną siłę przyciągania i wzajemnych oddziaływań. Powinniśmy o tym pamiętać, badać to i stosować się do tego”.
Właśnie to czyniły Viadrina i Collegium Polonicum –
i to tak dobrze, że Karl Dedecius swoją literacką twórczość
zapisał w spadku Viadrinie, a Archiwum Dedeciusa znalazło swoje miejsce w Collegium Polonicum. Był to wspaniały
gest zaufania ze strony Karla Dedeciusa, a także zachęta
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dla Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza do dalszego wzmacniania i poszerzania współpracy w Collegium Polonicum.
Wzruszającym momentem w życiu Collegium Polonicum i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina była wspólna
inauguracja nowego roku akademickiego w październiku
2013 r., dokonana przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego i prezydenta federalnego RFN, Joachima Gaucka. Obaj prezydenci zachęcili nas
nie tylko do kontynuacji sprawdzonej współpracy polsko-niemieckiej, lecz do jej rozwoju z jeszcze większą intensywnością. Poparli też pomysł, aby z Collegium Polonicum
utworzyć wspólny wydział Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którego dziekan byłby członkiem władz obu uniwersytetów.
Odpowiadałoby to zresztą dzisiejszej sytuacji, w której
przedstawiciel Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest
członkiem Rady Fundacji Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina.
Ważnym krokiem ku wspólnemu wydziałowi było założenie instytutu badawczego przy Collegium Polonicum,
utworzonego przez prof. Szwarca z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Dzięki temu Collegium Polonicum
dysponuje obecnie konieczną do utworzenia wspólnego
wydziału bazą naukowo-dydaktyczną.

Gdy powstanie wspólny wydział, oba uniwersytety
będą dysponowały wyższym stopniem integracji niż Uniwersytet Francusko-Niemiecki, który stanowi związek
francuskich i niemieckich uniwersytetów ze wspólnym
sekretariatem w Saarbrücken. Pozwoliłoby to Viadrinie
i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza na dodanie do
swoich nazw określenia „polsko-niemiecki” względnie
„niemiecko-polski” uniwersytet.
Ponieważ Viadrina również jest członkiem Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego, rozmawiałem podczas mojej
kadencji jako prezydent Viadriny z wiceprezydentem Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego o współpracy. Zainteresowanie po stronie Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego
było nadzwyczaj duże. Gdyby uniwersytet polsko-niemiecki
współpracował z uniwersytetem francusko-niemieckim, powstałby dzięki takiej bilateralnej współpracy obu uniwersytetów Trójkąt Weimarski w obszarze akademickim, co byłoby jednocześnie ważnym politycznym sygnałem dla Europy.
Udana praca w Collegium Polonicum nie byłaby możliwa bez wyśmienitej współpracy we wspólnej komisji obu
uniwersytetów. Wielkie podziękowania należą się mojemu
koledze, rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
prof. Bronisławowi Marciniakowi, z którym współpracowałem przez sześć lat we wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i przyjaźni.

Dr Gunter Pleuger – rektor Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina w latach 2008–2014, były dyplomata w ambasadzie w Waszyngtonie (Kierownik Departamentu Politycznego), były kierownik Departamentu ds. ONZ, praw człowieka, pomocy humanitarnej i zagadnień globalnych
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Treści i trendy – dydaktyka

68

eksperyment i wiedza. 25 lat collegium polonicum

69

krzysztof wojciechowski, sylwia cor

radoÊç stüdiowania

D

ydaktyka w Collegium Polonicum jest najcenniejszym doświadczeniem i jednocześnie największym
wyzwaniem w działalności placówki. Z jednej strony tworzy ona najistotniejszą więź między partnerskimi
uniwersytetami, oferując studentom różnych narodowości programy studiów, które opracowane są przez przedstawicieli obu uczelni. Programy te prowadzą do wspólnego

lub dwóch równoległych dyplomów oraz – dzięki różnym
językom wykładowym – do nabycia unikatowych kompetencji lingwistycznych i kulturowych. Z drugiej jednak
strony dydaktyka ta musi stawiać czoła poważnym problemom wewnętrznym i zewnętrznym. Wewnętrzne trudności to przede wszystkim niekompatybilność struktur
nauczania – różne wymagania w zakresie konstruowania

programów studiów, różne systemy uzyskiwania zaliczeń
przedmiotów, nawet różna długość trwania semestrów.
Dzięki wieloletniej współpracy oba uniwersytety radzą
sobie z tym zagadnieniem, tworząc właściwe procedury
i wprowadzając określone standardy działań. Do problemów zewnętrznych należy niż demograficzny dotykający
przede wszystkim ośrodków małych – studenci europejscy
wybierają najchętniej uczelnie położone w dużych metropoliach. Najważniejszym problemem zewnętrznym,
co okazało się dopiero po latach istnienia Collegium Polonicum, była tzw. równia pochyła między Wschodem
a Zachodem, czyli istniejąca w podświadomości ludzkiej
struktura hierarchii państw, instytucji i kultur. Na tej
równi pochyłej młode umysły spoglądają zawsze ku jej
najwyższemu miejscu, czyli najdalszemu zachodowi Europy, bądź w stronę Stanów Zjednoczonych. Powoduje to,
że dla młodych Europejczyków z Zachodu Collegium Polonicum znajduje się poza zasięgiem optyki, ewentualnie
leży w obszarze mało atrakcyjnym. Dla studentów z Polski
zaś granica polsko-niemiecka i polsko-niemieckie studia
organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina posiadają istotny walor. Nieświadomość faktu istnienia równi
pochyłej powodowała, że pierwsze próby organizowania
wspólnych kierunków studiów albo spalały na panewce,
albo kończyły się drastycznie nierówną liczbą studentów
z Polski i Niemiec. Dopiero przeorientowanie oferty i rekrutacji również na Wschód, ku Europie Wschodniej, Azji
Środkowej czy Dalekiemu Wschodowi przyniosło istotne
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umiędzynarodowienie środowiska studenckiego w Collegium Polonicum.
Kierunki studiów prowadzone w Collegium Polonicum
wykształciły już ponad 3200 absolwentów. Największy odsetek stanowią absolwenci politologii (I i II stopnia, stacjonarnej i niestacjonarnej) w liczbie 1296 osób (stan danych
na dzień 30 listopada 2015r.), absolwenci prawa 901 osób.
Liczną grupę absolwentów miały kierunki takie jak ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna, odpowiednio 371
i 326 absolwentów. Na filologiach liczby te nie są zbyt duże,
ale ciągle rosną. Na kierunku filologia polska (I i II stopnia, stacjonarnym i niestacjonarnym oraz filologii polskiej
jako obcej) wykształciło się 230 osób. Kierunek filologia, ze
specjalnością filologia germańska, jako najmłodszy z kierunków I stopnia ukończyło 21 osób. Do 2011 r. kształciliśmy
studentów na kierunku fizyka, ze specjalnością informatyka stosowana – kierunek ukończyło 105 osób.
Najwcześniejszym uruchomionym kierunkiem były
polsko-niemieckie studia prawnicze. Pierwsi studenci rozpoczęli naukę w 1993 r. Kierunek dający gruntowne wykształcenie z zakresu prawa polskiego i niemieckiego cieszy
się wciąż dużym zainteresowaniem. Przez ponad 20 lat na
kierunek zostało przyjętych 1846 studentów (dane do rekrutacji w r. 2015). Kolejnymi kierunkami, pierwszymi, które
od początku były prowadzone w budynku uczelni, były
politologia i ochrona środowiska, oba w systemie studiów
dziennych, na poziomie studiów I stopnia (licencjackich).

W r. 2000 oferta dydaktyczna Collegium Polonicum
została rozszerzona o kierunek gospodarka przestrzenna
(studia jednolite magisterskie, a od r. 2007 licencjackie),
w kolejnym roku uruchomiono filologię polską ze specjalnością nauczycielską oraz informatykę stosowana (oficjalnie: fizyka ze specjalnością informatyka stosowana)
W 2001 r. pojawiła się też oferta studiów niestacjonarnych
zaocznych (kierunki filologia polska oraz politologia).
W kolejnych latach uruchomione zostały przez wydziały odpowiednio: w 2003 r. politologia (studia stacjonarne II stopnia, w 2004 r. studia niestacjonarne zaoczne
II stopnia), w 2007 r. filologia, specjalność filologia polska
jako obca (studia stacjonarne I stopnia, a od 2012 r. nastąpiła zmiana nazwy studiów na filologia polska jako obca),
w 2011 r. kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa (studia stacjonarne II stopnia) oraz filologia, specjalność filologia germańska (studia stacjonarne
I stopnia), w 2014 r. filologia angielska, specjalność język
angielski i komunikacja międzykulturowa oraz kierunek
stosunki międzynarodowe, specjalność współpraca terytorialna i transgraniczna (oba kierunki są studiami stacjonarnymi II stopnia).
Przez okres działalności dydaktycznej w Collegium
Polonicum studia prowadziło dziewięć wydziałów obu uniwersytetów na łącznie dwunastu kierunkach.

Mgr Sylwia Cor – od 2003 roku kieruje Sekretariatem
Spraw Studenckich w Collegium Polonicum w Słubicach

krzysztof wojciechowski, sylwia cor radoÊç stüdiowania
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23.
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1
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25.
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1
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1
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1
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35.
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1

1
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1
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joanna d∏ugosz

polsko-niemieckie studia na kierunku prawo

O

d 1992 r. ważnym obszarem współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest kształcenie prawników. Fundamentalny cel współpracy stanowi oferowanie wykształcenia prawniczego na wspólnym kierunku studiów „magister nauk
prawnych”, prowadzącego do uzyskania wspólnego tytułu
zawodowego oraz pozwalającego na podjęcie praktycznego
przygotowania zawodowego (aplikacji) w Polsce oraz dającego szczególne połączenie znajomości prawa polskiego
i niemieckiego, jak również pogłębione rozumienie europeizacji i globalizacji porządków prawnych. Od października 2012 r. studia te mają charakter jednolitych, wspólnych pięcioletnich stacjonarnych studiów prawniczych,
o profilu ogólnoakademickim – stosownie do właściwych
polskich i niemieckich przepisów o szkolnictwie wyższym
– i stanowią tym samym kontynuację efektywnej i opartej
na zasadzie równości stron współpracy Wydziałów Prawa
obu uniwersytetów.
U podstaw tej współpracy leży przekonanie, że studia
obejmujące dwa systemy prawne dają możliwość zrównoważonego poznania i pojmowania funkcjonujących w obu
systemach procedur, rozwiązań i instytucji. Założenie to
jest realizowane dzięki pięcioletniej edukacji jednocześnie
z zakresu prawa polskiego, realizowanej w języku polskim
(w Collegium Polonicum w Słubicach), jak i prawa niemieckiego, realizowanej w języku niemieckim (w budynkach Viadriny we Frankfurcie nad Odrą). Taka struktura
umożliwia studentkom i studentom uzyskanie wyjątko-

wych umiejętności postrzegania związków między tworzeniem i stosowaniem prawa a otaczającą je rzeczywistością
kulturową i językową. W ten sposób nabywają oni także
skłonność do większej otwartości, tolerancyjnej percepcji
odmienności i różnic, a — już w odniesieniu do stosowania

wiedzy z zakresu prawa – uzyskują wyjątkowe umiejętności oceny tego samego problemu w ramach różnych porządków prawnych.
Istotą tego wspólnego kierunku jest to, że zbieranie
doświadczeń w trakcie zajęć realizowanych przez Wydziały
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Prawa obu współpracujących uniwersytetów, a także odbywanie praktyk studenckich, dają możliwość zindywidualizowania profilu studiów z uwzględnieniem zainteresowań
i przyszłych planów zawodowych studentów, a także zapewniają nieosiągalną w tradycyjnym kształcie studiów prawniczych równowagę między możliwością wyboru przez studenta profilu swojego wykształcenia prawniczego a pogłębieniem teoretycznym i praktycznym tego wykształcenia.
Koncepcja wspólnych studiów prawniczych daje bowiem unikatowe możliwości rozwijania umiejętności poprzez kompilację sprawdzonych w Niemczech i w Polsce
form dydaktyki prawniczej. Od typowego modelu kształcenia na polskich wydziałach prawa różni się to znacznym
rozbudowaniem wymagań w zakresie samodzielnego,
pisemnego rozwiązywania problemów prawnych. Z kolei różnica względem typowego niemieckiego kształcenia
na kierunku prawo wyraża się w szerszym poznawaniu
przez studentów społecznego kontekstu tworzenia i stosowania prawa. Zaoferowanie nauki dodatkowych języków
obcych pozwala nadto na podniesienie kompetencji językowych z innych języków obcych, poza polskim i niemieckim. Wszystkie te formy budują i rozwijają umiejętność
samodzielnego formułowania opinii oraz samodzielnego
i prawidłowego wykorzystania materiałów i źródeł naukowych. Dzięki umiejętności dotarcia do fachowych źródeł
studenci poznają podstawy pracy badawczej i pogłębiają
umiejętność posługiwania się językiem prawniczym, a ponadto zdobywają umiejętność przygotowania pisemnych
analiz i interpretacji przepisów prawnych. W ten sposób
nabywają także umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w rozstrzyganiu praktycznych problemów

prawnych. Umiejętność ta pogłębiana jest także w trakcie
praktyk studenckich – odbywanych nie tylko w Polsce
i w Niemczech, ale także w innych krajach – które pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej oraz
udoskonalenie kompetencji społecznych.
Wspólne polsko-niemieckie pięcioletnie studia prawnicze mają więc charakter unikatowy; i to nie tylko w skali
kraju, ale także Europy. Wprowadzają one bowiem nieznany dotąd w wymiarze polskim i wyjątkowy w Europie poziom internacjonalizacji, zapewniając nie tylko optymalne
warunki do zdobycia wiedzy niezbędnej do kontynuowania praktycznego przygotowania do zawodów prawniczych
w Polsce lub Niemczech, ale także wyjątkowe umiejętności
wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego. Dowodem na to, że koncepcja tych studiów
spotyka się z pozytywną oceną i uznaniem, jest dwukrotne
wyróżnienie przyznane temu kierunkowi w 2016 r. przez
Komisję ekspercką w programie „Studia z przyszłością”
w postaci certyfikatu „Studia z Przyszłością” oraz certyfikatu nadzwyczajnego „Lider jakości kształcenia”.
Będąc absolwentką tego unikatowego kierunku, a obecnie jego kierownikiem, chciałabym w zakończeniu podzielić się osobistą refleksją. Rozpoczynając studia w październiku 1998 r. i od tego czasu nieprzerwanie tam funkcjonując, w ciągu niespełna dwóch dekad miałam okazję być
świadkiem i uczestnikiem wielu dynamicznych przemian
i doniosłych wydarzeń, szczególnie istotnych dla tego właśnie miejsca; i to zarówno w skali europejskiej (jak chociażby akcesja Polski do Unii Europejskiej, a następnie do Strefy Schengen), jak i w zakresie stosunków polsko-niemieckich. Moje dotychczasowe doświadczenia pozwalają mi

uznać, że to właśnie w Collegium Polonicum w Słubicach,
jak w żadnym innym miejscu, skupiają się jak w soczewce wszystkie elementy charakteryzujące relacje między
Polską a Niemcami w sferze współpracy naukowej, dydaktycznej czy organizacyjnej, specyfikę tych relacji, dotychczasowy bagaż doświadczeń, sukcesy i osiągnięcia, a także
kwestie wymagające dobrej współpracy w przyszłości.

Dr Joanna Długosz – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz w Katedrze Prawa Karnego,
Międzynarodowego Prawa Karnego, Komparatystyki Prawnej i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
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andrzej pukacz

ochrona Êrodowiska

S

tudia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku
ochrona środowiska uruchomiono w roku akademickim 1998/1999. Głównym inicjatorem tego kierunku studiów oraz koordynatorem był prof. Jerzy Siepak
(wieloletni kierownik Zakładu Analizy Wody i Gruntów
na Wydziale Chemii UAM), który współtworzył także
ramy programowe dla podobnych profili studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ochrona środowiska w Collegium Polonicum była licencjackim
kierunkiem studiów, koncentrujących się na problematyce ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.
Program studiów był pierwszym stopniem kształcenia
wyższego, obejmującym trzy lata interdyscyplinarnych
studiów kończących się uzyskaniem dyplomu licencjata
z zakresu ochrony środowiska. Przez wiele lat studia te
określane były mianem „międzywydziałowych”, ponieważ
zajęcia realizowane były w większości przez pracowników
Wydziałów Biologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Chemii UAM, a także pracowników
innych wydziałów i uniwersytetów. Absolwenci kierunku
ochrona środowiska Collegium Polonicum mogli następnie kontynuować naukę na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Drugi stopień kształcenia obejmował dwuletnie uzupełniające studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra ochrony środowiska
w zakresie ukończonej specjalizacji lub na pokrewnym
kierunku jednego z wybranych wydziałów: Biologii, Chemii lub Nauk Geograficznych i Geologicznych (Zarządzanie
środowiskiem lub Kształtowanie środowiska). Absolwenci

ochrony środowiska w Collegium Polonicum kontynuowali
także studia w innych placówkach naukowo-dydaktycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Program studiów na kierunku ochrona środowiska
w CP przygotowany był tak, by wykształcić wysoko wykwa-

lifikowanych specjalistów służb ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego, umiejących połączyć wiedzę
specjalistyczną z wszechstronną znajomością zagadnień
środowiskowych. Absolwent uzyskiwał wiedzę umożliwiającą analizę i ocenę zachodzących w środowisku przyrod-
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niczym procesów fizyczno-chemicznych, ekologicznych,
jak również zrozumienie mechanizmów społecznych,
prawnych i ekonomicznych. W toku edukacji duży nacisk
położony był na łączenie umiejętności pracy laboratoryjnej i terenowej z rzetelną argumentacją w dyskusjach
dotyczących wdrażania idei ekologicznych oraz na współpracy z instytucjami społecznymi, urzędami i jednostkami
gospodarczymi. Z tego właśnie względu znaczna część zajęć
odbywała się w formie ćwiczeń terenowych oraz praktycznych zajęć laboratoryjnych.
Wiele uwagi poświęcano także umiędzynarodawianiu
studiów w dziedzinie ochrony środowiska, wprowadzając wykłady w językach obcych oraz realizując program
studiów angażujący partnerów niemieckich. Przykładem
może tu być przedmiot „Ochrona środowiska i chemia środowiska” prowadzony w języku angielskim przez profesora
UEV Dietera Asmusa oraz cykliczne zajęcia organizowane
w stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków we
Frankfurcie. Studenci 5 i 6 semestru mieli także możliwość
uczestnictwa w konwersatoriach w języku angielskim
i niemieckim, dotyczących zagadnień ochrony środowiska.
Aktywność wykładowców, jak i studentów ochrony środowiska nie ograniczała się jedynie do ram programowych
studiów. W trakcie studiów zorganizowano wiele konfe-

rencji tematycznych, kursów oraz warsztatów, które stanowiły istotny element poszerzania wiedzy i umiejętności
praktycznych. Kadra ochrony środowiska chętnie angażowała się wraz ze studentami także w działalność społeczną
i edukacyjną, czego przykładem może być zrealizowany
wraz z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w latach
2009–2010 projekt Eko-Uniwersytetu dla dzieci z powiatu
słubickiego.
Kierunek studiów licencjackich ochrona środowiska
w Collegium Polonicum istniał do 2012 r., kiedy to mury
Collegium Polonicum opuścili jego ostatni absolwenci.
Przez cały ten okres był on akredytowany z bardzo wysokimi ocenami przez Państwową Komisję Akredytacyjną.
Absolwentami tego wyjątkowego dla Collegium Polonicum kierunku studiów zostało prawie 400 osób (głównie
z województwa lubuskiego), w tym także grupa 8 studentów z zagranicy (głównie z Ukrainy i Białorusi). Około
100 absolwentów ochrony środowiska pracuje w swoim
zawodzie w Polsce i za granicą. W tym gronie znaleźli się
także dr Aleksandra Ibragimow oraz dr Andrzej Pukacz,
którzy po ukończeniu studiów byli wykładowcami na
ochronie środowiska, a obecnie są pracownikami Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach.

Dr hab. Andrzej Pukacz – absolwent pierwszego rocznika
kierunku ochrona środowiska w Collegium Polonicum. Od
2006 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2013 r. pracownik Polsko-Niemieckiego Instytutu
Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach

77

katarzyna kulczyƒska, wojciech kisia∏a

gospodarka przestrzenna – specjalnoÊç:
rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich

W

r. 2000 oferta edukacyjna Collegium Polonicum w Słubicach wzbogaciła się o nowy kierunek studiów – gospodarkę przestrzenną. Kierunek ten był pokłosiem realizowanego przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy m.in.
z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą międzynarodowego projektu badawczego TEMPUS PHARE „Nowoczesne zarządzanie rozwojem miast”,
kierowanego przez dr. Andreasa Billerta. Inicjatorami uruchomienia kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium
Polonicum, obok dr. Andreasa Billerta, byli pracownicy
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM (IGSEGP UAM) – przede wszystkim
prof. Jerzy J. Parysek, dr Zdzisław Kamiński oraz dr Tomasz
Kaczmarek (obecnie profesor tytularny). Funkcję pełnomocnika dziekana ds. studiów powierzono dr. Zdzisławowi
Kamińskiemu, a od 2005 r. dr Katarzynie Kulczyńskiej. Nie
sposób nie wspomnieć dodatkowo o grupie doktorantów –
stypendystów rządu niemieckiego w ramach programu Europa Fellows, którzy w pierwszych latach funkcjonowania
kierunku aktywnie angażowali się zarówno w prace dydaktyczne, jak i organizację programu studiów. Do Fellowsów
mocno związanych z procesem dydaktycznym gospodarki
przestrzennej należeli m.in. mgr Katarzyna Kowala, mgr
Wiesław Skrobot, Dipl.-Ing. Jörg Gleisenstein, mgr Magdalena Kalinowska, czy też mgr inż. arch. Judyta Hess.

W październiku 2000 r. 37 studentów nowo utworzonego kierunku oficjalnie zainaugurowało naukę na
I roku jednolitych studiów magisterskich. Wyjątkowość
uruchomionych studiów wynikała nie tylko z tego, że był
to pierwszy (i jak się później okazało, jedyny) kierunek
umożliwiający zdobycie tytułu magistra w Collegium Polonicum, ale przede wszystkim z faktu unikatowej w skali
kraju specjalności oferowanej w ramach kierunku – rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów wiejskich. Specjalność była odpowiedzią na coraz bardziej odczuwalne
problemy polskich miast, które po czasach intensywnych
przekształceń społeczno-gospodarczych lat 90. XX wieku
stanęły przed wyzwaniem odnowy deficytowych w zakresie substancji i funkcji obszarów. Potrzeba kształcenia
ekspertów od nowoczesnego, opartego o doświadczenia
krajów Unii Europejskiej, zarządzania przestrzenią, a także restrukturyzacji i modernizacji miast oraz obszarów
wiejskich wymuszała opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów, łączącego zagadnienia teoretyczne
gospodarki i planowania przestrzennego z elementami
praktyki projektowo-urbanistycznej i rewitalizacyjnej.
W efekcie pracy zespołu dr. Andreasa Billerta oraz władz
IGSEGP UAM udało się wypracować treści kształcenia, które w harmonijnych i zrównoważonych proporcjach scalały
wiedzę pracowników naukowych oraz doświadczenie praktyków. Studenci szeroko zapoznawali się z problematyką

dotyczącą planowania przestrzennego i projektowania
urbanistycznego, rozwoju regionalnego i lokalnego, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, ochrony środowiska
przyrodniczego i dóbr kultury, prawa, ekonomii, a także
nauk społecznych. W ramach zajęć akademickich nabywali umiejętności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, studiów
urbanistyczno-przestrzennych dla potrzeb rewitalizacji,
programów i projektów rewitalizacji, studiów zagospodarowania turystycznego i rolniczego oraz licznych innych
projektów urbanistycznych. Ponadto cechą charakterystyczną studiów z zakresu gospodarki przestrzennej
w Collegium Polonicum była niezwykle duża liczba zajęć
odbywających się poza salami dydaktycznymi, w ramach
ćwiczeń terenowych, prac inwentaryzacyjnych, krajowych
i zagranicznych wyjazdów studyjnych czy też spontanicznych „wyjść w teren”, dzięki którym łatwiej można było
identyfikować konflikty i deficyty przestrzenne, a także
porównywać polskie i niemieckie standardy planowania
przestrzennego i działań rewitalizacyjnych. Studia stawały
się źródłem nowych doświadczeń i wiedzy, ale nade wszystko rodziły świadomość przestrzennych problemów i nowy
sposób patrzenia na możliwości ich redukowania.
Historia kierunku w Collegium Polonicum pisała się
przez 14 lat (od października 2000 r. do września 2014 r.).
Najliczniejsza rekrutacja odbyła się w roku akademickim
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2007/2008, kiedy to na studia przyjęto 55 kandydatów
i był to pierwszy nabór na nowy tryb studiów licencjackich. W sumie na kierunku gospodarka przestrzenna ze
specjalnością „rozwój i rewitalizacja miast oraz obszarów
wiejskich” przeprowadzono dwanaście rekrutacji na studia dzienne, w tym siedem na studia magisterskie i pięć na
studia licencjackie, w wyniku których przyjęto na studia
łącznie 477 studentów.
Przez lata funkcjonowania kierunku ugruntował się
w miarę trwały zespół wykładowców pracujący w Collegium Polonicum w Słubicach. Niewątpliwie ostoją kierunku były następujące osoby: dr Andreas Billert, mgr inż.
arch. Lidia Czarniecka-Markindorf, dr Grzegorz Podruczny
(obecnie prof. UAM), dr Katarzyna Kulczyńska, a z czasem
do zespołu dołączyły doktorantki – absolwentki słubickiej

gospodarki przestrzennej – mgr Karolina Dreszer (obecnie
Dreszer-Smalec) i mgr Aleksandra Janicka. Wszystkich
nauczycieli akademickich, dojeżdżających z Poznania,
Wrocławia, Zielonej Góry czy nawet z Berlina, nie sposób
wymienić.
Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że był to bardzo zgrany zespół. Praca w tym gremium nie ograniczała
się tylko do wymiany poglądów czy dyskusji naukowych,
ale równocześnie umożliwiała codzienne obcowanie
w zgranym i partnerskim gronie pracowników, łączącym
młodość, ambicję i kreatywność z doświadczeniem, rozsądkiem i odpowiedzialnością. Integracja i partnerstwo
cechowały również relacje na linii pracownicy – studenci.
Ze strony wykładowców objawiało się to dyspozycyjnością,
otwartością na problemy i wsparciem, studenci z kolei, do-

ceniając życzliwość i zaangażowanie pracowników i doktorantów, chętnie włączali się w różne prace badawcze i ponadprogramowe aktywności.
Już w pierwszym roku funkcjonowania kierunku miały miejsce wyjazdy studyjne połączone z zajęciami terenowymi w Berlinie i Poznaniu. Natomiast w Collegium Polonicum w dniach 11-13 maja 2001 r. zorganizowana została
konferencja naukowa połączona z warsztatami studenckimi „Recycling przestrzeni”, w których brali udział studenci i doktoranci z Poznania, Słubic i Frankfurtu.
W 2002 r. powołane zostało Studenckie Koło Naukowe
Gospodarki Przestrzennej (SKNGP), a w 2007 r. Studenckie
Koło Naukowe Rewitalizacji (SKNR). Do głównych zadań
zrealizowanych przez SKNGP, któremu przewodniczyły
kolejno studentki Agnieszka Świderska i Karolina Dreszer,
należała organizacja warsztatów „Wspólnie do Europy –
Odra łączy nie dzieli” oraz konferencji naukowej „Europa
wita nas”. Ponadto działalność Koła obejmowała wyjazdy
studyjne (Berlin, Drezno, Hel, Żary), udział w warsztatach
projektowych i sympozjach naukowych. Z kolei SKNR,
którego przewodniczącą została studentka Ewa Głosińska
(obecnie Lechowska), osoba niezwykle przedsiębiorcza,
dziś adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu,
było inicjatorem m.in. takich przedsięwzięć jak organizacja studenckiej konferencji naukowej pt. „Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich oraz rozwój regionalny”,
a także studenckich warsztatów w zakresie rewitalizacji
miast w Dreźnie, Lipsku, Frankfurcie nad Odrą, Berlinie,
Bydgoszczy, Toruniu czy Ostródzie. W 2009 r. SKNR zorganizowało pierwsze seminarium skierowane do studentów
kierunku gospodarka przestrzenna pt. „Co dalej planisto
przestrzenny? Perspektywy pracy w zawodzie”. Jak się później okazało, seminarium to na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez koło naukowe. Wśród
prelegentów byli pracujący w zawodzie absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna w CP w Słubicach, którzy na
podstawie własnych doświadczeń opowiadali o początkach

katarzyna kulczyƒska, wojciech kisia∏a gospodarska przestrzenna – specjalnoÊç: rozwój i rewitalizacja miast i obszarów wiejskich

pracy w zawodzie planisty przestrzennego i trudnościach
z tym związanych.
Ważnym wydarzeniem dla kierunku gospodarka przestrzenna w CP w Słubicach był Dzień Planisty Przestrzennego (07 marca 2008), któremu towarzyszyła zarówno
polsko-niemiecka konferencja na temat „Zintegrowane
planowanie rozwoju miast a problem rewitalizacji”, jak
i wystawa prac egzaminacyjnych studentów kierunku gospodarka przestrzenna. Prace te były odzwierciedleniem
umiejętności zdobytych przez studentów w trakcie procesu kształcenia: od rysunku technicznego do tworzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wystawa ta została zorganizowana z ogromnym zaangażowaniem przez studentów pod kierunkiem mgr inż. arch.
Lidii Czarnieckiej-Markindorf, wieloletniego nauczyciela
akademickiego w CP w Słubicach.
Pracownicy naukowi wraz ze studentami podejmowali
również współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi. Przykładem może być współpraca z Urzędem Miasta
w Świebodzinie w zakresie stworzenia koncepcji rewitalizacji śródmieścia Świebodzina czy też z Urzędem Miasta
w Zielonej Górze dotycząca przygotowania koncepcji rewitalizacji wybranych kwartałów zabudowy. Warto również
wspomnieć, że w 2009 r. obchodzono 250 rocznicę bitwy pod
Kunowicami, a w przygotowaniach do inscenizacji bitwy
brali udział studenci kierunku gospodarka przestrzenna,
którzy wykonali badania geodezyjne reliktów umocnień
polowych, będące wstępem do badań archeologicznych,
a także wykonali trzy projekty zagospodarowania działki
na potrzeby inscenizacji bitwy oraz opracowali koncepcję
pawilonu wystawienniczego związanego z bitwą. Koordynatorem tych prac był dr Grzegorz Podruczny, wieloletni
wykładowca na kierunku gospodarka przestrzenna w CP
w Słubicach.
Wybrani studenci kierunku gospodarka przestrzenna
Collegium Polonicum w Słubicach uczestniczyli w trzyletnim międzynarodowym projekcie dotyczącym współpracy
transgranicznej pt. „Small scale European integration by

cross-border cooperation”. Celem warsztatów było zapoznanie się z problemami regionów przygranicznych w różnych częściach Europy. Stąd też pierwsze warsztaty studenckie w ramach tego projektu odbyły się w Landau na
pograniczu niemiecko-francuskim (02-13 marca 2009), drugie w Joensuu na pograniczu fińsko-rosyjskim (03-14 maja
2010), a trzecie – w dniach 04-15 kwietnia 2011 roku w Słubicach na pograniczu polsko-niemieckim. Siedmioosobową
grupę z Polski reprezentowało aż pięcioro studentów z kierunku gospodarka przestrzenna w CP w Słubicach: Paulina

Owczarek, Wioletta Koń, Milena Zosiuk, Patryk Oko oraz
Tomasz Resiński, który obecnie jest doktorantem w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu.
PS Dr Andreas Billert od wielu lat mieszka w Republice
Federalnej Niemiec. Do dziś odwiedzają go byli studenci,
dla których zawsze znajduje czas i z równie dużą pasją jak
w czasach „słubickich”, oprowadza po mieście i opowiada
o tradycyjnych i nowatorskich sposobach rewitalizacji obszarów problemowych.

Dr Katarzyna Kulczyńska – adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
UAM w Poznaniu, w latach 2005–2014 pełnomocnik dziekana ds. studiów kierunku gospodarka przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach

Dr Wojciech Kisiała – adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, absolwent kierunku gospodarka
przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach

79

80

eksperyment i wiedza. 25 lat collegium polonicum

81

ewa kraskowska, ksymena filipowicz-tokarska

filologia polska

E

wa Kraskowska: Historia studiów polonistycznych
w Collegium Polonicum rozpoczęła się, gdy jesienią
2000 r. Rektor Stefan Jurga wezwał mnie – podówczas prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM – na rozmowę, w trakcie której
otrzymałam służbowe polecenie uruchomienia tych studiów od następnego roku akademickiego. Odniosłam się do
tego zadania z umiarkowanym entuzjazmem (by ująć rzecz
eufemistycznie), gdyż i Collegium, i Słubice to była dla
mnie ziemia nieznana. Później po wielekroć miałam okazję
obserwować ten sam mechanizm u moich koleżanek i kolegów z poznańskiej polonistyki, których oddelegowywano
do prowadzenia tam zajęć – najpierw nieufność i niechęć,
bo to jakby zesłanie na rubieże, połączone z koniecznością
regularnego dojeżdżania pociągiem. Potem pierwsza wizja
lokalna i odkrycie, że na miejscu nie jest tak źle, może nawet całkiem dobrze, lepiej niż w poznańskim Collegium
Novum (było to przed przeprowadzką Wydziału Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM do wspaniałego gmachu Collegium Maius i mocno doskwierała nam ciasnota pomieszczeń). A w końcu utożsamienie się z tym miejscem i wpisanie go na stałe w harmonogram naszych akademickich
peregrynacji. Ponieważ Collegium Polonicum to pewna
subkultura wewnątrz naszej uczelnianej społeczności,
zbudowana ponad wydziałami. Ważną funkcję integracyjną pełni w niej pociąg EuroCity relacji Warszawa-Berlin-Warszawa, którym pokonujemy trasę między Poznaniem
a Rzepinem – godziny w nim spędzone (w drodze powrotnej często w wagonie Warsu) sprzyjają zawieraniu nowych

Spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem w dniu 23.04.2014 r. w Bibliotece Collegium Polonicum

znajomości i umacnianiu starych, pasjonującym rozmowom, rodzeniu się pomysłów badawczych i beztroskiemu
plotkowaniu.
W tych pionierskich latach funkcjonowania studiów
polonistycznych w CP działałyśmy w tandemie z — dziś
profesor, wówczas doktor – Katarzyną Meller, przeważnie

zresztą podróżując autem trasą pełną TIR-ów; autostrada
A2 była dopiero w planach, potem w budowie. Zdarzało
nam się wyjeżdżać z Poznania w czwartek rano i wracać
w sobotę po południu, były to bowiem czasy, gdy chętnych
do studiowania nie brakowało i w Słubicach zajęcia odbywały się w obu trybach: stacjonarnym oraz niestacjonar-
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nym. Do dziś rzewnie wspominamy noclegi w kampusowym rektorskim apartamencie i nawet konieczność używania nocą zatyczek do uszu nie mąciła nam przyjemności
wspólnej kolacji, pogawędki i delektowania się winem
zakupionym w ekskluzywnym sklepiku „Vom Fass” po drugiej stronie Odry.
Komfortowa i nowoczesna infrastruktura to coś, co niewątpliwie pomagało w polubieniu Collegium Polonicum, ale
najważniejsi w tym procesie okazywali się ludzie. Wszyscy
– od dyrektora Krzysztofa Wojciechowskiego poczynając,
a na paniach z portierni kończąc – stwarzali atmosferę

denckiego teatrzyku. Dziś Paweł jest wytrawnym blogerem
o wyrazistych poglądach, w których dominuje lewicowość
i feminizm; tego drugiego uczył się właśnie od nas w trakcie
swojej słubickiej edukacji. Na studiach zaocznych zebrała się
natomiast grupa pań, które w większości podjęły je dla własnej satysfakcji, widząc w nich szansę rozwoju intelektualnego – były wśród nich na przykład matka i córka, ta druga
umiarkowanie nastawiona do nauki, pierwsza zaś autentycznie spragniona wiedzy, dyskusji i lekturowych doświadczeń. Odbywające się co dwa tygodnie zjazdy były wprawdzie
dla nas, wykładowczyń i wykładowców, iście maratońskim

zys demograficzny, który dotknął wszystkie szkoły wyższe,
w jednostkach zamiejscowych dał się szczególnie mocno we
znaki. Trzeba więc było zmienić formułę naszych studiów
i tak w Instytucie Filologii Polskiej UAM zrodził się pomysł,
by stworzyć polonistykę przeznaczoną dla studentów zagranicznych. Gdzież bowiem, jeśli nie w umiejscowionym
na samej granicy polsko-niemieckiej Collegium Polonicum,
projekt taki miał szansę się ziścić?
Ksymena Filipowicz-Tokarska: Pamiętam doskonale
ten czas, kiedy jeszcze jako doktorantka prowadziłam zajęcia jednocześnie ze studentami polskimi i obcokrajowca-

opiekuńczości, profesjonalizmu i wspólnoty. W wielkim
molochu, jakim jest nasza poznańska uczelnia, nie zawsze
można się poczuć tak bezpiecznie i swojsko, jak tutaj.
Pierwsze roczniki studenckie również budziły optymizm i chęć do pracy. Na polonistykę słubicką zgłaszały się
głównie dziewczyny – absolwentki okolicznych szkół średnich, a gdy trafiał się chłopak, przypadał mu w udziale los
rodzynka. Takim rodzynkiem był na przykład pan Paweł
– wtedy trochę nieśmiały, nieźle piszący młodzieniec próbujący swych sił w twórczości lirycznej, ale potrafiący też
stworzyć satyryczną sztukę dla założonego przez siebie stu-

wysiłkiem, ale zapał i radość, jakie emanowały z naszych
słuchaczek, udzielały się także nam samym. Sporo osób z tej
grupy po studiach licencjackich kontynuowało kształcenie
na studiach magisterskich, a więzi wtedy zadzierzgnięte pozostają żywe do dziś. Czasem w stołówce Collegium zdarza mi
się spotykać prześliczną panią Ewę, słubiczankę, najlepszą
studentkę z tamtego żeńskiego kolektywu, i to od niej dowiaduję się, co słychać u jej koleżanek.
Niestety z upływem dekady na słubicką filologię polską, podobnie jak na inne kierunki, zgłaszało się coraz
mniej chętnych i byli oni coraz bardziej przypadkowi. Kry-

mi. Razem z Przemkiem Chojnowskim, który przyszedł do
nas z UEV, opiekowaliśmy się początkowo grupką kilkunastu studentów i robiliśmy to z wielkim przejęciem, mając
świadomość wyjątkowości naszej pracy. Jeszcze wtedy nie
miałam pojęcia, że za parę lat Ewa postanowi rzucić mnie
na głęboką wodę i przekazać mi zarządzanie kierunkiem,
co, muszę szczerze wyznać, na początku przyjęłam z przerażeniem w oczach. Od początku pomagała nam Olimpia
Kozłowska, która pilnowała skrupulatnie spraw związanych ze skomplikowaną dokumentacją. W 2008 roku do
naszej grupy słubickich polonistów dołączyli Agnieszka

ewa kraskowska, ksymena filipowicz-tokarska filologia polska

Zgrzywa i Jan Zgrzywa. Zajmowaliśmy w CP dwa pokoje –
słynny Olimp, czyli pokój 123 i 125.
Praca ze studentami, którzy chcieli uczyć się języka
polskiego i poznawać historię i kulturę naszego kraju,
z pewnością pomogła nam rozwinąć skrzydła. Również wykładowcy przyjeżdżający z Poznania byli ważną częścią słubickiego krajobrazu i naprawdę dobrze rozumieli specyfikę
naszej pracy. Razem ze studentami organizowałam różne
wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Słubic (Kwintet
żeński, Gałczyński). W naszą pamięć szczególnie zapadli
studenci, którzy byli bardzo aktywni i działali na rzecz Collegium i naszego kierunku. Było ich naprawdę wielu, ale
wymieńmy na przykład Alicję i Dimę, inicjatorów Dni Białoruskich, Julię, która w 2010 roku zorganizowała Festiwal
Sztuki Wizualnej, i dwóch innych artystów: Alenę – która
w 2013 r. została najlepszą studentką zagraniczną w kategorii studia licencjackie w naszym kraju w konkursie
Interstudent – i Mihrana, stypendystę Fundacji Rodziny
Kulczyków, który jest autorem pierwszego na świecie pomnika Wikipedii (stojącego w Słubicach). Ostatnio triumfy
święci nasz Teatr Słubice Wschodnie założony przez reżyserkę Xenię, którym z wielką pasją opiekuje się Agnieszka
i który wystawia najnowsze dramaty rosyjskie we własnym
przekładzie. Przez te blisko 10 lat miało miejsce mnóstwo
fantastycznych zdarzeń: widowiska dla dzieci (O krasnoludkach, Z przysłowiami za pan brat), wystawy translatorskie (Rosja Emigrantów, Miłość moja nie ta), popularnonaukowe (Recepty Starego Doktora, Urodziny Tuwima,
Aforyzmy w prozie Olgi Tokarczuk) i fotograficzne (Okna,
Nastroje), warsztaty i wykłady, powstały filmy animowane
i inne, założone zostały dwie strony internetowe, odbyły
się dwie studenckie i doktoranckie konferencje translatologiczne „Przekład i pogranicza”, dwie konferencje glottodydaktyczne („Bariery i/jako wyzwania w nauczaniu jpjo”,
„Literatura w nauczaniu jpjo”), projekty (Wokół 1945 roku,
Drugie Śniadanie z Brygidą Helbig), kilkanaście spotkań
z wybitnymi autorami polskimi w ramach cyklu „Rozmowy na/o granicy” realizowanego przeze mnie oraz Gosię

Zduniak-Wiktorowicz i wiele, wiele innych – niestety nie
sposób wymienić tu wszystkiego. Z tego mocno okrojonego
przeglądu widać wyraźnie, że działania nasze – nie mogę
i nie chcę być w tym wypadku skromna – są różnorodne

i ciekawe, ponieważ tacy właśnie są studenci filologii polskiej jako obcej. Jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi – są po
prostu wyjątkowi, a przyjęliśmy już ich na nasze studia
ponad trzystu.

Prof. Ewa Kraskowska – polonistka, literaturoznawczyni. W latach 1996–1999 wicedyrektorka Instytutu Filologii
Polskiej, a latach 1999–2005 prodziekan ds. studenckich
na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Obecnie
kierownik Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury
i Sztuki Przekładu IFP UAM

Dr Ksymena Filipowicz-Tokarska – od 2011 r. kierownik
studiów oraz pełnomocnik dziekana WFPiK UAM do spraw
studenckich na kierunku filologia polska jako obca w Collegium Polonicum w Słubicach
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ollegium Polonicum obchodzi dwudzieste piąte urodziny, zaś od dziesięciu lat rozwija się pod jego dachem nasza Katedra Polsko-Niemieckich Związków
Literackich i Kulturowych oraz Gender Studies. O połowę
młodsze są nasze studia licencjackie Germanistyka Międzykulturowa, które prowadzimy pod wspólną pieczą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina i Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.
Urodziny to święta, a codzienność to praca, często
radosna, czasem żmudna i mozolna. W jej ramach na
seminariach, wykładach, konferencjach, warsztatach,
treningach, odczytach uczymy się nowych pokoleń, których już nie dzieli tyle granic, ile było na początku naszej
działalności. Kiedy w 1998 r. obejmowałam na Viadrinie
profesurę, wówczas jeszcze pod nazwą Porównawczych
Studiów środkowoeuropejskich, miała przed sobą na zajęciach garstkę polskich i niemieckich studentek i studentów. W sali seminaryjnej grupki te zajmowały miejsca
oddalone jak najdalej od siebie. Ich aktywność była nierówna: polska strona nie udzielała się w dyskusjach, zaś
niemiecka była nader aktywna. Z roku na rok sytuacja
radykalnie się zmieniała i dziś już tylko po akcencie można poznać, gdzie siedzą osoby władające innymi językami
ojczystymi niż niemiecki.
I tak rozsypały się różnice, zindywidualizowały i znalazły uznanie. W małym Collegium Polonicum nie gubią
się, jak to się dzieje w anonimowości wielkich uniwersytetów. Wszyscy znają tu swoje mocne i słabe strony, poczynając od recepcji, przez stołówkę, administrację, dział
techniczny, po bibliotekę, katedry i dyrekcję. Nowo przy-

byłe osoby najpierw nie mogą znaleźć się w kłębowisku
imion, bo tytułów i nazwisk używa się tu zdecydowanie
rzadziej niż w innych środowiskach akademickich. Collegium Polonicum jako budynek kojarzą na początku raczej
z instytucją, w której coś chcą załatwić, coś dostać, a nie
z przestrzenią, w której jest miejsce także dla nich, bez

względu na to, skąd przybywają. Powoli jednak zaczynają
rozumieć, że znaleźli się jakby w swego rodzaju trzeciej
przestrzeni w znaczeniu „Homi Bhabhy”, w której powstaje nowa jakość, ponadnarodowa rzeczywistość, i to nie za
pośrednictwem programów czy politycznych założeń, ale
w bezpośrednim doświadczaniu siebie nawzajem.
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Na owym doświadczaniu bazują zainteresowania naszej Katedry. Na przykładzie polsko-niemieckich relacji,
starć różnych kultur tworzenia i przekazywania wiedzy,
obserwujemy, jak działają różnice i co z nimi robiono kiedyś, a co można z nimi zrobić dzisiaj, kiedy zagęszczają się
i przyjmują formę granic czy niechęci oraz kiedy rozsypują się w bogactwo indywidualnych cech, które zadziwiają
albo wręcz zachwycają.
Różnice między środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi a organizacjami pozarządowymi zaowocowały u nas międzynarodowymi konferencjami na temat
sytuacji kobiet w Europie pod hasłem „Europa-Treffen”.
Różnice płci stały się podstawą założenia pierwszej ponadgranicznej koedukacyjnej organizacji feministycznej GENDA przez naszą asystentkę, Joannę Matuszak wraz z Aleksandrą Kubicką, Philippem Kubickim i Jolą Gambuś. Genderowe różnice w kulturowych kontekstach stały się tematem serii wspólnych zajęć z prof. Dorotheą Dornhof, a ich
połączenie z różnicami religijnymi znalazło się w centrum
seminariów prof. Susanne Lanwerd. Wpływ Kościoła katolickiego na różnice płci stał się tematem prac doktorskich
Joanny Staśkiewicz i Anny Jagielskiej.
Kolejne rozszerzenie palety różnic to praca kolejnego
asystenta, Darka Balejki, na warsztatach równościowych,
do których włączył zagadnienie władzy. Z jego zajęć wyszła
spora grupa multiplikatorek i multiplikatorów organizujących szkolenia i projekty równościowe. Interwencjonistyczny charakter nauki na temat uznania różnicy zajmuje
obecną asystentkę Katedry, Jenni Ramme. Zaś zagadnienie
przekraczania granic w zakresie myśli filozoficznej zbliży-

ło naszą Katedrę do Instytutu Filozofii UAM za pośrednictwem projektu realizowanego przez Christopha Maischa
i Kingę Kuligowską.
Obok różnic genderowych różnice językowe stały się
centrum naszych zainteresowań wspartych przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Utworzyliśmy moduł
Translation Studies i Rocznik Translatorski „OderÜbersetzen“. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy Renatę
Schmidgall, Barbarę Samborską, Karin Wolff, Andreasa
Volka, Tomasza Dominiaka, Adama Lipszyca, Dorotę Stroińską, Annę Wołkowicz i Karolinę Kuszyk. Wraz z Ulrichem Rätherem, który przez lata opanowywał różnice organizacyjne w pracy Katedry, wydaliśmy tom poświęcony
doświadczeniom tłumaczy.
Nasze działania w Collegium Polonicum coraz wyraźniej dowodziły, że w organizacji nauki największą rolę odgrywają różnice kulturowe w tworzeniu i przekazywaniu
wiedzy. Dlatego w pierwszej kolejności skupiliśmy się na
badaniach nad teorią poznania Ludwika Flecka. W kolejnym kroku wraz z Antoniną Balfanz rozpoczęłyśmy działalność dydaktyczną, w której operowanie różnicami nie
tylko należy do metodyki nauczania, ale też stanowi przedmiot studiów wspomnianej na początku Germanistyki Międzykulturowej.
To tylko fragment naszych wieloletnich działań, które
wynikają z akademickich polsko-niemieckich doświadczeń
przygranicznych w Collegium Polonicum, bez którego nie
byłoby możliwe łączenie badań naukowych z działaniami
na rzecz zmiany w myśleniu o różnicy, wykraczającym
poza różnice narodowe.

Prof. Bożena Chołuj – literaturoznawczyni i germanistka
w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz profesorka Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina

87

paul zalewski

ochrona europejskich dóbr kultury
gromadzenie, zachowanie, badanie i przekazywanie – subiektywny raport o materialnym
dziedzictwie kulturowym jako kierunku studiów w collegium polonicum

M

usisz – tam – pojechać!“ – tak skandował mi
na wpół żartobliwie jeden z kolegów w ulicznej
kawiarni w Bambergu, który informował mnie
o interesujących dla mojego dalszego rozwoju zawodowego
nowościach we Frankfurcie nad Odrą. W owym czasie, to
znaczy przed prawie dwudziestoma laty, wschodnie pogranicze wydawało się trochę egzotyczne – przynajmniej z frankońsko-bawarskiej perspektywy. Nawet sąsiednia Turyngia
nie była w tamtym czasie w wystarczający sposób umiejscowiona w południowoniemieckiej mentalności. Ale dla mnie,
rodowitego Polaka, nazwa Frankfurt nad Odrą wydawała się
atrakcyjnym pojęciem. Miał tam miejsce nowatorski eksperyment – Uniwersytet Viadrina. W r. 1999 miałem w mało
znaczącej roli wykładowcy możliwość zobaczenia świeżo oddanego do użytku CP. W końcu jednak trafiłem gdzie indziej,
nie mając najmniejszego pojęcia o tym, że kiedykolwiek tu
wrócę. Ale to jest już zupełnie inna historia…
Cóż się wtedy wydarzyło? Trudno przecenić fakt, że
dzięki otwartemu podejściu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz
rządów w Warszawie i Poczdamie doszło do powstania
Collegium Polonicum. Została tym samym stworzona przestrzeń do działań, która miała zostać ożywiona nowymi
treściami. Ponieważ dawne dziedzictwo kulturowe na
polskich terenach zachodnich jest interesującym obszarem dla rozważań, działań i komunikowania się, oczywistym w epoce postmodernizmu było podjęcie tego tematu.

Jednym z pięciu studenckich projektów OEDK było skatalogowanie wspólnie z Austriackim Federalnym Urzędem Ochrony
Zabytków jego zbiorów zabytkowych okien i opublikowanie tego katalogu pod tytułem ZEITfenster. Zdjęcie przedstawia
prezentację katalogu w idyllicznym klasztorze kartuzów w Mauerbach koło Wiednia (Fot.: Ursula Huber).
Za pierwszą inspirację posłużyła ochrona zabytków – najstarszy niemiecki kierunek studiów drugiego stopnia na
Uniwersytecie w Bambergu. Pochodzący z tego miasta i wykładający na Viadrinie mediewista prof. Ulrich Knefelkamp
zaproponował utworzenie podobnego kierunku kształcenia
na CP. Jemu należy przypisać inicjatywę utworzenia Kate-

dry Ochrony Zabytków, którą w okresie od 1998 do 2007 r.
kierowała dr Uta Hengelhaupt. Aktywną rolę odegrał przy
tym także ówczesny kierownik Centrum Dokształcania na
Viadrinie i pasjonat zabytków, prof. Kristian Bosselmann-Cyran (dziś prezydent Szkoły Wyższej w Koblencji). On oraz
Ulrich Knefelkamp mogą być dziś uważani za założycieli
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Konferencja „Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce. Doświadczenia, trendy, szanse“ pod patronatem Heritage Board of Poland / Narodowy Instytut Dziedzictwa w marcu 2011 r. (Fot.: Florian Sieber).

rozpoczętego w 1999 r. kierunku studiów drugiego stopnia
ochrona europejskich dóbr kultury (OEDK).
Nazwa kierunku studiów jest wprawdzie trochę rozwlekła, ale nie przypadkowa. Pojęcie „europejskich dóbr
kultury” ma w kontekście Viadriny, niezależnie od innych
skojarzeń, specjalne znaczenie związane z czasem i przestrzenią. „Europejskie dobra kultury” oznaczają tu bowiem
jak najbardziej także obiekty, które charakteryzują się
transnarodową problematyką w środkowoeuropejskich,

nacechowanych migracjami przymusowymi obszarach
przygranicznych. Ich wcześniejsze narodowe nacechowanie (określane jako np. niemieckie lub w Polsce „poniemieckie”) wydawało się w praktyce zachowania zabytków
powojennych problematyczne, jeśli nie wręcz kontrproduktywne. Nie bez kozery prof. Andrzej Tomaszewski
(1934–2010) wypromował koncepcję „wspólnego dziedzictwa kulturowego“, aby tym samym skuteczniej apelować
o ratowanie tego dobra kultury.

Pojęcie „dóbr kultury” jest – w sensie jak najbardziej
kulturoznawczym – o wiele szerzej ujmowane niż na przykład pojęcia „dziedzictwo kulturowe” czy „pomnik kultury”. Wskazuje również raczej deskryptywnie niż normatywnie na różne, dobre i złe, scenariusze przejmowania
obiektów historycznych.
Pomysł tego kierunku studiów był innowacyjny także
pod względem metodyki. Od początku zakładano wkład
wiedzy ze wszystkich trzech wydziałów Viadriny. Tym samym „ochrona” dóbr kultury była o wiele obszerniejsza,
niż miało i ma to miejsce w codziennej praktyce. Chodziło
tu o powiązanie ugruntowanych na polu prawa, gospodarki
i kulturoznawstwa strategii przejmowania, ochrony, badania, prezentowania, wykorzystania i utrzymywania zabytków. Również krytyczne spojrzenie na interakcje pomiędzy
rynkiem, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i urzędami oraz profesjonalistami miało odegrać tu ważną rolę.
Krótko mówiąc, nie chodziło tu o studiowanie „inwazyjnych”, technologicznych ingerencji w substancję obiektów
zabytkowych. Celem były natomiast „nieinwazyjne” strategie ochrony, takie jak prawo o ochronie zabytków czy zarządzanie i marketing projektowy i kulturowy oraz promocja.
Kombinacja tych przedmiotów nauczania z ochroną zabytków i muzeologią jest po dzień dzisiejszy cechą wyróżniającą ten kierunek studiów spośród podobnych kierunków
oferowanych na obszarze niemieckojęzycznym.
Dodatkową cechą szczególną w programie studiów są od
r. 2009 treści programowe Cultural Entrepreneurship. Kierunki
studiów drugiego stopnia, na których historycy sztuki lub
restauratorzy mogą przygotować się do założenia własnej
działalności, są w skali światowej rzadkością1. Najbardziej
spektakularnym dotychczas powstaniem firmy typu spin-off
na bazie kierunku OEDK było założenie znanej dziś w całej
RFN Art Detox GmbH. Jej inicjatorzy otrzymali w latach 2011–
1

Dowiodła tego światowa konferencja z roku 2015 „Teaching and Learning
Cultural Entrepreneurship“ na Uniwersytecie w Minnesocie/USA. W ramach tej konferencji zaprezentowano również program kształcenia na
kierunku Ochrona europejskich dóbr kultury. Katedra Ochrony Zabytków była sygnatariuszem „The Duluth Manifesto on Cultural Entrepreneurship“.

paul zalewski ochrona europejskich dóbr kultury

Frankfurt nad Odrą, Dzień Otwartego Pomnika (Europejskie Dni Dziedzictwa) we wrześniu 2015 roku na terenie dawnego browaru. Zespół kierunku OEDK prezentuje wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 540 studentów Viadriny na temat
warunków mieszkaniowych we Frankfurcie i Słubicach i przedstawia opracowaną wspólnie z BTU-Cottbus wizję adaptacji
dawnego browaru na mieszkania studenckie (Foto: Martin Käferstein).
2012 wiele wyróżnień w konkursach biznesowych w Berlinie
i Brandenburgii, a idea firmowa dekontaminacji dóbr kultury została nagrodzona sowitym stypendium EXIST Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii. Chętnie wracam
myślą do uroczystości wręczenia nagród dla najlepszych start-upów na gali w eleganckim miejscu stolicy. Nie na co dzień
można bowiem zobaczyć restauratorów w równym szeregu
z raising stars branży biotechnologii czy mediów.

Nasz kierunek kształcenia ma do dziś duże grono zaangażowanych i wyspecjalizowanych wykładowców do
dyspozycji. Należy to zawdzięczać szczęśliwej okoliczności,
że w regionie Berlina i Brandenburgii mieści się tak wiele
wyśmienitych instytucji kultury.
Do wykładowców OEDK należą przedstawiciele Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków, Fundacji Pruskich
Pałaców i Ogrodów, Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury,

Krajowych Urzędów Ochrony Zabytków Berlina i Brandenburgii, Akademii Axela Springera, Rozgłośni Berlin-Brandenburg oraz licznych renomowanych muzeów. W latach
2002–2016 kierunek został dodatkowo wsparty specjalnie
przydzieloną profesurą honorową w zakresie zarządzania
dobrami dziedzictwa światowego i turystyką kulturową,
którą objął prof. Bernd von Droste zu Hülshoff, dyrektor
założycielski paryskiego Centrum Dziedzictwa Światowego UNESCO. Od r. 2009 poszerzono też blok zajęć, na których prezentowane i porównywane są nie tylko modele
UNESCO, lecz również narodowe systemy zarządzania
dziedzictwem kulturowym. Każdego roku studenci mają
rzadką okazję do spotkania doświadczonych wykładowców-praktyków z Amsterdamu, Bolzano, Grazu, La Valetty,
Londynu, Montpellier, Poznania, Sibiu i Winterthur.
Instytucje zależne są od ludzi i ich wzajemnych stosunków. Można mówić o szczególnym szczęściu, że OEDK
był koordynowany zawsze przez bardzo sprawne współpracowniczki. Trudną fazę rozpoczęcia nauczania na kierunku
nadzorowała jego pierwsza koordynatorka dr Monika Kilian,
rzutka mediewistka, która nawet w najtrudniejszych okolicznościach konsekwentnie dążyła do celu. Jej następczyni, dr
Ramona Simone Dornbusch (dziś zatrudniona w berlińskim
Krajowym Urzędzie Ochrony Zabytków), wzorowo prowadziła kierunek w trudnym okresie przejściowym w latach 2007–
2008. Od r. 2009 zadania koordynacji objęła dr Izabella Parowicz. Udało jej się do tej pory nie tylko pomysłowo rozwiązać
trudne sytuacje, ale także ukończyć rozprawę habilitacyjną
na temat marketingu usług restauratorskich.
Pracownicy Katedry Ochrony Zabytków zajmowali się
dotychczas bardzo wieloma różnymi projektami własnymi
i finansowanymi ze środków zewnętrznych. W pierwszym
okresie do r. 2008 opracowano topografię zabytków Słubic
oraz wydano publikację wieńczącą projekt w ramach Interreg „Baltic Fort Route”. Od momentu nowego obsadzenia kierownictwa katedry w 2009 r. pojawiły się kolejne
tematy, z których w tym miejscu można streścić cztery
obszary tematyczne:
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z korzystnymi cenowo możliwościami zakwaterowania
na kampusie stwarzają warunki do organizacji w Słubicach wielu konferencji i festiwali.
Dla ośrodka akademickiego ważne są oczywiście nie tylko mury, lecz także ludzie. Nie wchodząc w aspekty specjalistyczne reprezentowanych tu dziedzin wiedzy, trzeba wskazać na dobrą i niewymuszoną wymianę myśli pomiędzy
pracownikami. Z całkowitą słusznością można twierdzić,
że interdyscyplinarna kadra Collegium Polonicum stała się
w międzyczasie dobrze zgraną drużyną. Nie byłoby to możliwe bez nadzoru administracji. Dr Krzysztof Wojciechowski i Agnieszka Brończyk opanowali sztukę poruszania się
na cienkiej linii pomiędzy dwoma różnymi systemami. Należy mieć nadzieję, że sztuka ta będzie w przyszłości wspierana przez stronę poznańską i frankfurcką tak dobrze, jak
to miało miejsce dotychczas.

Prof. Małgorzata Omilanowska, wiceminister (2014-2015 minister) kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, przemawia na otwarciu XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków
Sztuki i Konserwatorów we wrześniu 2012 r. we wspólnym imieniu ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów, Bernda Neumanna (Fot.: Arvid Hansmann).
-

-

-

po pierwsze jest to problematyka niewygodnego dziedzictwa kulturowego, która jest badana na różnych
grupach obiektów z okresu narodowego i powojennego
socjalizmu;
po drugie jest to kulturowe przyjęcie „niemieckich” dóbr
kultury na polskich terenach zachodnich po 1945 r.;
po trzecie w katedrze bada się w bardzo różny sposób
aktualne wyzwania dla instytucji dziedzictwa kultury
i zawodów z nimi związanych. Spektrum badań rozciąga się tu od wskazywania na nowe paradygmaty technologiczno-prawne (skutki kontaminacji obiektów) aż
po marketing relacji pomiędzy podmiotami na rynku
usług restauratorskich;
czwartym obszarem jest aktualnie rozszerzenie studiów nad urbanistyką modernizmu powojennego.

Regularna działalność w dobrze wyposażonych pomieszczeniach nie byłaby możliwa bez bazy instytucjonalnej,
czyli bez Collegium Polonicum. Neomodernistyczny zespół budynków, ozdobiony wieloma postmodernistycznymi ornamentami stanowi tu, przy granicznym moście,
demonstracyjną inscenizację polskich życzeń transformacyjnych z lat 90. XX wieku. Imponująco szeroko rozciągnięty fronton budynku od strony Odry sprawia wrażenie, jakby kryło się za nim nie małe miasto, lecz wielki
ośrodek urbanistyczny. Ta zamierzona reprezentacyjność
ma jednak wiele funkcjonalnych zalet dla użytkowników. Przywilejem jest praca w jasnych pomieszczeniach
ze wspaniałym widokiem na panoramę Odry. Wspaniałe
sale konferencyjne i wystawowe tworzą godną oprawę
dla uroczystości. Te zasoby przestrzenne w powiązaniu

Prof. Zalewski – historyk sztuki i konserwator zabytków.
Od r. 2009 kierownik Katedry Ochrony Zabytków w Collegium Polonicum i kierownik studiów ochrona europejskich
dóbr kultury na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
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mba – management for central
and eastern europe

W

latach 1999-2013 Viadrina
prowadziła w Collegium Polonicum kierunek studiów
powyższego typu. Inicjatorem powstania
kierunku był prof. W. Dorow, koordynatorami zaś między innymi prof. P. Kunz i dr
H.-G. Lilge. Kierunek wykształcił w czasie
swego istnienia prawie 200 studentów z 23
krajów. Większość z nich – szczególnie ci
z Europy Środkowej i Wschodniej – mogło
studiować dzięki stypendiom niemieckich fundacji. Największym sponsorem
była Fundacja im. F. Haniela. Studenci
otrzymywali praktyczną wiedzę dotyczącą działania na młodych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, które wyszły
z transformacji. Kierunek zakończył działalność w momencie, kiedy zmieniły się
priorytety stypendiodawców. Wśród wielu
młodych koordynatorów umożliwiających
istnienie kierunku byli: K. Peter, P. Liesegang, A. Guzenda, Ch. Kanig, M. Pietrzak,
P. Kubzdyl.

Uroczystość zakończenia studiów MBA
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lektoraty j´zyków obcych
„Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”.
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

J

ako świeżo upieczona absolwentka wyższej uczelni
i praktykantka Lektoratu Języków Obcych wstąpiłam
po raz pierwszy w maju 1999 r. do jeszcze nieukończonego budynku Collegium Polonicum. Zarówno jasny,
przestronnie zaprojektowany budynek, jak i przyjaźni polscy pracownicy wydali mi się od samego początku sympatyczni. Z każdym próbowałam pogawędki po polsku, nawet
z pewną bibliotekarką, z którą, śmiejąc się, stwierdziłyśmy,
że obie jesteśmy Niemkami. Podczas mojej praktyki miałam wgląd w pracę biblioteki i działu promocji, oferowałam kursy językowe dla pracowników i wspierałam przede
wszystkim dr. Bahra, ówczesnego kierownika Lektoratu
Języków Obcych. Do moich pierwszych zadań należało uruchomienie laboratoriów językowych – wtedy jeszcze z zastosowaniem kaset – oraz szkolenie pracowników. Było to
novum pod każdym względem. Byłam zatem również przy
pierwszych testach językowych wieńczących kształcenie
pierwszego rocznika na Collegium Polonicum i poznałam
takie polskie słowa, jak zaliczenie, indeks, warunek, trzy na
szynach czy egzamin komisyjny. Całkiem nieświadomie wiele
„praktycznych słów” i polskich zwrotów językowych przeszło do mojego słownika i bardzo żałuję, że nie mogę ich
używać w czysto niemieckim środowisku.
Kasetowe laboratoria językowe już dawno przeszły do
historii i zostały zastąpione przez tablice interaktywne
i wspomagane komputerowo programy kształcenia języko-

wego. Zespół lektorów opracował plan ramowy kształcenia
poczynając od lekcji na poziomie podstawowym na kierunkach politologia, ochrona środowiska, polonistyka, gospodarka przestrzenna, fizyka/informatyka, bezpieczeństwo
narodowe, język polski jako obcy, germanistyka interkulturowa i anglistyka poprzez specjalne kursy dla niektórych
z wyżej wymienionych kierunków oraz dla kierunków
ochrona europejskich dóbr kultury i politologia (magisterskie), aż po ambitne kursy języka specjalistycznego dla poszczególnych kierunków kształcenia.
Lektorzy językowi są nastawieni elastycznie do potrzeb
kierunków kształcenia i nauczają zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, w cyklach modułowych
i intensywnych, według niemieckiego programu akademickiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a także według
polskiego programu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Lektorzy nie ograniczają się jednak tylko do dydaktyki
w tradycyjnym formacie nauczania, lecz wykorzystują swoje
zdolności i talenty w licznych projektach, konkursach i warsztatach. Szczególnie należy podkreślić duże projekty teatralne
i filmowe, organizację odczytów i wystaw fotograficznych,
podróże studyjne, np. do Berlina. Niektórzy studenci chętnie
korzystają z możliwości wypróbowania swoich umiejętności
w języku obcym i oferują warsztaty dla uczniów z Polski i Niemiec. Nie tylko uczniowie i studenci rozwijają swoje kompetencje językowe i społeczne przy pomocy lektorów, lecz także
polscy i niemieccy nauczyciele mogą w Collegium Polonicum
otrzymać informacje na temat nowości ze swojego obszaru zawodowego i porozmawiać ze sobą podczas warsztatów.

W tym sensie Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum stanowi w r. 2016 nie tylko placówkę kształcenia językowego, lecz jest także pośrednikiem pomiędzy środowiskiem
akademickim i regionem. Należy w tym miejscu szczególnie
podziękować zespołowi Lektoratu Języków Obcych. Do tego
sukcesu przyczyniło się wielu zaangażowanych lektorów.

Astrid Kapler – od r. 2000 pracuje w Collegium Polonicum
i koordynuje obszar nauczania języków obcych, studiowała
na Uniwersytecie w Poczdamie, Staffordshire University
i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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wój udział we współdziałaniu Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
oraz w 25-letnim funkcjonowaniu Collegium Polonicum
w Słubicach cenię sobie z wielu powodów. Po pierwsze
z uwagi na to, że mój macierzysty Uniwersytet miał swój
udział w utworzeniu Viadriny. Po drugie była to dla mnie
sposobność intensywnego kontynuowania w ten sposób
wcześniejszej aktywności w dziedzinie naukowo-badawczej współpracy polsko-niemieckiej, dalszego urzeczywistniania bliskiej mi idei budowania mostów między Niemcami i Polską. Po trzecie, bo pojawiła się w ten sposób okazja
uczestniczenia w realizowaniu unikatowego przedsięwzięcia, jakim jest Collegium Polonicum oraz polsko-niemieckie studia prawnicze. Wreszcie, bo jest to ukoronowaniem
moich 60-letnich związków z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, licząc od momentu, kiedy w 1956
r. rozpoczynałem na tym Uniwersytecie swe studia, oraz
mojej 55-letniej działalności w tym Uniwersytecie w charakterze nauczyciela akademickiego.
Moje związki z Frankfurtem i Słubicami rozpoczęły się
zdarzeniem, które miało miejsce zaraz po zjednoczeniu Niemiec, dokonanym 3 października 1990 r., na podstawie porozumienia z 12 września 1990 r. zawartego przez NRD, RFN,
USA, Wielką Brytanię, Francję i Związek Radziecki, oraz

Powołanie Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w dniu 19.10.2012 r.
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krótko po utworzeniu 15 lipca 1991 r. przez Kraj Związkowy
Republiki Federalnej Niemiec Brandenburgia Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jeszcze
przed podjęciem przez ten uniwersytet działalności i bez
jego udziału, a także jeszcze przed utworzeniem Collegium
Polonicum, wraz z prof. Alfredem Lampe z Uniwersytetu
w Bielefeld zorganizowaliśmy we Frankfurcie, w dniach 18–
20 czerwca 1992 r., w nieistniejącym już hotelu Hotel Stadt
Frankfurt (Oder), pierwszą polsko-niemiecką konferencję
naukową poświęconą drobnej przestępczości, finansowaną
przez Fritz Thyssen-Stiftung.
Konferencja była więc symboliczną inauguracją w tym
miejscu, w nowych politycznych warunkach, polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Naturalnie nie uświadamiałem sobie jeszcze w tym momencie, że tak intensywnie współpraca ta będzie potem rozwijana, zwłaszcza we
współdziałaniu Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, zwłaszcza w postaci Collegium
Polonicum, a w nim Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego, a nade wszystko, że również osobiście będę miał
w tym przez wiele lat swój udział.
Moja późniejsza współpraca z Uniwersytetem Europejskim Viadrina oraz aktywność w ramach Collegium Polonicum były poprzedzone także innymi symbolicznymi faktami.
Rektorem-Założycielem Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą był prof. Knut Ipsen,
z którym znałem się już wcześniej, gdy był Rektorem Ruhr-Universität w Bochum, gdzie na tamtejszym Wydziale
Prawa w semestrze zimowym 1985/1986 byłem profesorem
gościnnym.
Jednym z członków Senatu Założycielskiego Uniwersytetu był prof. Waldemar Pfeiffer, z którym łączyła mnie
wówczas intensywna współpraca związana z utworzeniem
i pierwszym okresem funkcjonowania stowarzyszenia polskich stypendystów Fundacji Aleksandra von Humboldta
(Societas Humboldtiana Polonorum), w którym prof. Waldemar Pfeiffer był pierwszym Prezesem, ja natomiast –

pierwszym Sekretarzem Generalnym. Już wówczas przedmiotem naszych częstych dyskusji były problemy związane
z urzeczywistnieniem idei utworzenia i funkcjonowania
Collegium Polonicum jako wspólnej jednostki organizacyjnej obu współdziałających uniwersytetów. Z inicjatywy
prof. Waldemara Pfeiffera zostałem włączony do zespołu
powołanego w tej sprawie.
Znałem się także z prof. Rolandem Wittmannem, ówczesnym dziekanem-założycielem (Gründungsdekan) Wydziału
Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą. Już wówczas, jeszcze w bardzo surowych warunkach działalności Viadriny i jego Wydziału Prawa, idea mojego wieloletniego potem udziału w funkcjonowaniu wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych pojawiła się
podczas naszej rozmowy odbytej w barze przy piwie w nieistniejącym już hotelu Kongress-Hotel, który był tymczasowym
miejscem zamieszkania prof. Rolanda Wittmanna.
Tak zaczęła się moja 25-letnia przygoda z Collegium Polonicum oraz 22-letni okres prowadzenia wykładów i seminariów magisterskich z zakresu prawa karnego w ramach
polsko-niemieckich studiów prawniczych, prowadzonych
do dzisiaj nieprzerwanie i z wielkim powodzeniem przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Przedsięwzięcie to było i jest źródłem mojej wielkiej
satysfakcji. Nie tylko z uwagi na unikatowy charakter tych
studiów, ale także dlatego, że przez wiele pierwszych lat we
wspólnym prowadzeniu seminariów magisterskich i w patronowaniu prawno-porównawczym pracom magisterskim
z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli razem ze mną
wszyscy profesorowie prawa karnego Viadriny, profesorowie: Jan C. Joerden, Uwe Scheffler i Gerhard Wolf, natomiast w ostatnich latach z wielkim oddaniem prof. Uwe
Scheffler, co sprzyjało także pogłębianiu przeze mnie wiedzy o niemieckim prawie karnym.
W okresie pełnienia przeze mnie funkcji Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM innym korzystnym efek-

tem wspólnego prowadzenia polsko-niemieckich studiów
prawniczych było utworzenie w Poznaniu, dla tamtejszych
studentów, do dzisiaj funkcjonującego Studium Prawa Niemieckiego. W jego funkcjonowaniu do dzisiaj profesorowie
Viadriny mieli i mają swój bardzo znaczący udział.
Współpraca z Uniwersytetem Europejskim Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą przejawiała się także we wspólnym realizowaniu projektów badawczych, i to jeszcze
przed utworzeniem w tym celu w Collegium Polonicum
Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego.
Już w latach 1996–2002 był to wieloletni, niezwykle
wówczas aktualny i doniosły projekt badawczy „Przestępczość przygraniczna” („Grenzkriminalität”). Efektem jego
realizacji była seria siedmiu wspólnie zorganizowanych
konferencji, odbytych w Niemczech, we Frankfurcie nad
Odrą oraz w Polsce, w Poznaniu, a także wydanie w Niemczech i w Polsce, odpowiednio w języku niemieckim i polskim, serii książek zawierających opracowania będące
rezultatem przeprowadzonych badań. Natomiast w 2006
r. przedmiotem wspólnych badań była problematyka prawno-państwowych podstaw europeizacji prawa karnego
w Polsce i Niemczech („Europäisierung des Strafrechts in
Polen und Deutschland – rechtsstaatliche Grundlagen”),
będąca także tematem polsko-niemieckiej konferencji odbytej w Poznaniu w dniach 06–09 kwietnia 2006 r. oraz
polsko- i niemieckojęzycznych książek opublikowanych
w Niemczech i w Polsce.
Jeszcze przed utworzeniem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego oraz już w okresie jego funkcjonowania
innymi prawno-porównawczymi projektami badawczymi,
tematami konferencji lub publikacji, uwzględniającymi
niemieckie i polskie prawo karne, były także takie zagadnienia, jak: europeizacja polskiego prawa karnego w zakresie prania brudnych pieniędzy – z prawno-porównawczym
uwzględnieniem niemieckiego stanu prawnego (Europäisierung des polnischen Strafrechts im Bereich der Geldwäsche – unter
rechtsvergleichender Berücksichtigung der deutschen Rechtslage),
kara grzywny i warunkowe pozbawienie wolności w nie-
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mieckim i polskim prawie – prawno-historyczne kształtowanie się oraz aktualny stan prawny w aspekcie porównawczym (Geldstrafe und bedingte Freiheitsstrafe nach deutschem
und polnischem Recht – Rechtshistorische Entwicklung und gegenwärtige Rechtslage im Vergleich), niemiecka i polska kultura
wykładni i argumentacji w prawie karnym – porównawcza analiza orzecznictwa niemieckiego Sądu Związkowego
i polskiego Sądu Najwyższego (Deutsche und polnische Auslegungs- und Argumentationskultur im Strafrecht. Eine vergleichende
Analyse der Rechtssprechung von Bundesgerichtshof und Obersten
Gericht), nielegalne przekraczanie granicy i przestępczość
przemytnicza na polsko-niemieckiej granicy – prawna
i kryminologiczna analiza w kontekście rozszerzenia Unii
Europejskiej (Illegale Grenzübertritte und Schleuserkriminalität
an der deutsch-polnischen Grenze. Eine juristische und kriminologische Analyse vor dem Hintergrund der Erweiterung der Europäischen Union), prawno-karne aspekty uszkodzenia ciała
w niemieckim, austriackim i polskim prawie (Strafrechtliche
Aspekte einer Körperverletzung im deutschen, österreichischen und
polnischen Recht) i inne.
Po kilku latach takiej współpracy uznano, że dla jej
dalszego pogłębienia, rozwinięcia i zintensyfikowania
pożądane jest utworzenie w Collegium Polonicum w Słubicach przez oba współdziałające uniwersytety wspólnej
naukowo-badawczej jednostki organizacyjnej w postaci
wspólnego instytutu badawczego. Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum został utworzony wspólnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydenta
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą z 19 października 2012 r. Powołany z tym dniem
Instytut podjął działalność naukowo-badawczą z dniem
1 stycznia 2013 r.
Zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz realizowanie programów i projektów naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie integracji

europejskiej, regionów przygranicznych oraz problematyki
porównawczej w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym. Instytut jest jednostką wyłącznie badawczą, nie
prowadzącą – przynajmniej na razie – działalności dydaktycznej. Jest jednostką interdyscyplinarną, toteż realizowane w Instytucie projekty badawcze mieszczą się w różnych dziedzinach.
W niespełna 4-letnim okresie funkcjonowania Instytut legitymuje się już imponującym dorobkiem: w gronie 15
pracowników znajduje się 5 profesorów ze stopniem doktora habilitowanego i 9 osób ze stopniem doktora, z udziałem
prawie 200 osób realizowano w tym okresie 51 projektów
badawczych, w rezultacie złożenia 44 wniosków uzyskano
na ten cel 27 grantów na łączną kwotę około 1.400.000,00
zł, zorganizowano 20 międzynarodowych konferencji naukowych (trzy dalsze odbędą się jeszcze w 2016 r.), zarejestrowano 168 afiliowanych w Instytucie publikacji, w tym
20 książek (autorstwo, współautorstwo lub redakcja), wygłoszono 265 referatów konferencyjnych, wykładów i odczytów, odbyto 42 posiedzenia naukowe oraz 20 wykładów
gościnnych i spotkań autorskich, organizowano także wystawy. Dorobek ten uzasadniałby uzyskanie przez Instytut
już w tej chwili tzw. kategorii A.
Dorobek ten zwiększa także szansę uzyskania przez
Instytut uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów
oraz – w konsekwencji – statusu tzw. jednostki podstawowej. Natomiast w dalszej perspektywie okoliczność ta
sprzyjać winna urzeczywistnieniu idei, aby w trybie przekształcenia i na bazie Instytutu utworzyć w Collegium Polonicum wspólny wydział obu współdziałających uniwersytetów. Byłoby to osiągnięciem bezprecedensowym w skali
europejskiej czy nawet światowej, okolicznością jeszcze
bardziej sprzyjającą polsko-niemieckiej współpracy naukowej, a także pożądanym wkładem w dalsze pomyślne
kształtowanie stosunków polsko-niemieckich.

Prof. Andrzej J. Szwarc – profesor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej kierownik Katedry
Prawa Karnego oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji. W Collegium Polonicum w Słubicach: od 1994 r.
uczestniczący w prowadzeniu polsko-niemieckich studiów
prawniczych oraz od 2012 r. dyrektor Polsko-Niemieckiego
Instytutu Badawczego
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K

iedy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Europejski Viadrina zawarły związek
partnerski, którego owocem było Collegium Polonicum, jasne było, że uczelnia nie może dobrze funkcjonować bez biblioteki. Wkrótce z chaosu budowlanego wyłoniła się ostoja ładu, precyzyjnie uporządkowanej i skatalogowanej wiedzy z różnych dziedzin, przestrzeni dla
pracy naukowej i odpoczynku po zajęciach – Biblioteka
Collegium Polonicum, obecnie kwitnąca dwudziestojednolatka. Jej sercem, mózgiem i kierowniczką w jednym pozostaje do dziś Grażyna Twardak, bibliotekarka z powołania.
Siłą woli i intelektu doprowadziła ona do powstania jedynego w swoim rodzaju organizmu złożonego z ludzi, zbiorów i wspólnej przestrzeni z widokiem na Odrę. Za oknami
dokonywały się przemiany dziejowe: Polska dołączyła do
Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. W tym
czasie kapryśna Odra co najmniej dwukrotnie próbowała
zawładnąć miastem. Raz na kilka lat, z powodu uszkodzenia światłowodu podczas remontu mostu czy innych
nadzwyczajnych okoliczności, chwilowo nie było dostępu
do Internetu – również katastrofa, chociaż na inną skalę.
Tymczasem biblioteka zapełniała książkami kolejne szeregi półek, wydłużała godziny otwarcia, poszerzała swoje
horyzonty, otwierała drzwi przed wszystkimi mieszkańcami Słubic, Frankfurtu i okolic. Zza bankowych krat przeniosła się do budynku Collegium Polonicum, a następnie
do własnej siedziby, połączonej z CP przeszkloną estakadą.
Dawni pracownicy, którzy tu, na pograniczu, uczyli się
otwartości i dostrzegania w sąsiadach partnerów, obec-

nie żyją i działają na różnych kontynentach. My, pozostali, nieustannie doskonalimy w praktyce umiejętności
komunikacyjne. Różnią nas zainteresowania, łączy fakt,
że nie wierzymy w istnienie barier językowych czy znaczących różnic kulturowych. Z Chińczykami rozmawiamy
po niemiecku, z Francuzami po polsku, z Hiszpanami po
angielsku… Jeśli tylko ludzie chcą się porozumieć, zawsze
znajdą jakiś sposób. Nasza praca polega na pośredniczeniu w komunikacji między jednostkami, grupami, ideami,
epokami, tekstami. Nie ma dla nas pytań zbyt dziwacznych ani zbyt trudnych. Spełniamy życzenia czytelników,
kierując się zdrową socjalistyczną zasadą: od każdego [pracownika] według jego możliwości, każdemu [użytkownikowi] według jego potrzeb.
Nasza biblioteka została powołana do życia przez siły
sprawcze (ze szczególnym uwzględnieniem G. Twardak)
w 1995 r. Do jej powstania przyczyniła się w znacznym stopniu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Niemal natychmiast, jeszcze przed powołaniem stałego składu personalnego, pojawili się pierwsi wolontariusze, praktykanci,
pomoce studenckie. Każde z nich miało swój wkład w tworzenie biblioteki, którą dzisiaj znamy. W ciągu dwóch lat
nastąpiła komputeryzacja, i to w czasach, kiedy niektóre
spośród wielkich bibliotek uniwersyteckich wciąż jeszcze
opierały swoją działalność na papierowych kartach i rewersach. Zaczynaliśmy od mikrofilmów i dyskietek; obecnie dysponujemy profesjonalnym skanerem do książek
oraz centrum multimedialnym z nowoczesnym projektorem. Od samego początku dostęp do zbiorów był otwarty,

zarówno wtedy, kiedy cała biblioteka składała się z dwóch
biurek, krzesła i kilku regałów, jak i obecnie, kiedy czytelnicy mogą się swobodnie poruszać wśród sześciu hektarów
książek. Na przełomie 2000 i 2001 r. biblioteka przeprowadziła się z dwudziestoma tysiącami tomów do nowego
budynku z widokiem na most. Partnerska Biblioteka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina od początku zapewniała
nam wsparcie w wielu sferach, a transgraniczna współpraca obu instytucji do dziś układa się doskonale. Podobnie
wygląda kooperacja z Biblioteką Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza – położoną sto pięćdziesiąt kilometrów dalej
niż Biblioteka Viadriny, ale równie bliską Bibliotece Collegium Polonicum, jeśli chodzi o wzajemną pomoc, wymianę
informacji i doświadczeń. Znakomitymi sąsiadami i partnerami pozostają również Archiwum Karla Dedeciusa oraz
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum.
Biblioteka – jako część zarówno Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, jak i Viadriny – jest placówką naukową, nie ogranicza się jednak tylko do tego obszaru działalności. Zapewniamy zaplecze naukowe dla badań i studiów,
ale stanowimy także jeden z elementów nieformalnej lubusko-brandenburskiej sieci ośrodków kultury i edukacji.
Współpracujemy z Biblioteką Miejską w Słubicach; jednym
z naszych wspólnych osiągnięć były Słubickie Spotkania
Bibliotekarzy i Księgarzy (1999–2006), obchodziliśmy też
razem Światowy Dzień Książki w r. 2003. Z Biblioteką Miejską i Regionalną we Frankfurcie łączy nas m.in. wymiana praktykantów, rodzą się także wspólne inicjatywy, jak
choćby zorganizowany w lipcu 2014 r. Turniej Piłki Nożnej
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stwa Susanne Gräser oraz Marty Kolasy, a także znaczące
miejsce w pracy magisterskiej Agnieszki Lipinske; artykuły
na temat tej szczególnej, transgranicznej w pełnym znaczeniu tego słowa placówki pojawiają się zarówno w lokalnej
prasie lubuskiej i brandenburskiej, jak w specjalistycznych
czasopismach („BuB – Forum Bibliothek und Information”
czy „Przegląd Biblioteczny”).
Mamy nadzieję, że to dopiero początek naszej historii,
w której jest jeszcze miejsce dla wielu nowych partnerów,
ciekawych spotkań, wzbogacających doświadczeń. Jesteśmy gotowi na podejmowanie kolejnych inicjatyw, które
zwiększą użyteczność Biblioteki Collegium Polonicum jako
elementu naukowego i kulturalnego środowiska polsko-niemieckiego pogranicza.

Polskiej i Niemieckiej Narodowej Reprezentacji Autorów.
Na przełomie 2014 i 2015 r. uczestniczyliśmy wspólnie z Muzeum Viadrina w organizowaniu interaktywnej wystawy
polskich i niemieckich bajek. Z innymi placówkami krajowymi i zagranicznymi połączeni jesteśmy skomplikowaną
siecią relacji osobistych – poprzez byłych współpracowników, absolwentów, praktykantów, starych i nowych przyjaciół biblioteki. Wychodzimy na zewnątrz, uczestnicząc
w międzynarodowych konferencjach, jak Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA (Berlin 2003), czy
targach książki we Frankfurcie nad Menem, gdzie w październiku 2000 r. prezentowaliśmy publikacje Collegium
Polonicum i Viadriny. W 2004 i 2009 r. zorganizowaliśmy
Spotkania Kierowników Bibliotek Prawniczych, a w czerwcu 2013 r. trójstronną konferencję z udziałem bibliotekarzy
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Collegium Polonicum.
Biblioteka CP była i jest świadkiem przeróżnych wydarzeń: zarówno indywidualnych wysiłków naukowych
i twórczych, jak wycieczek, spotkań autorskich, wystaw
i zajęć grupowych. Tutaj rozgościła się słubfurcka Media-

teka. W jasnej, otwartej czytelni lub w zaciszu kabin do
pracy indywidualnej mnożą się pomysły i powstają prace,
możliwe, że wiekopomne. Z inicjatywy studentów i wykładowców polonistyki pod naszym dachem spotykają się
z czytelnikami znani pisarze i pisarki: Ziemowit Szczerek,
Ignacy Karpowicz, Brygida Helbig, Zbigniew Masternak,
Olga Tokarczuk, Inga Iwasiów, Joanna Bator, Esther Kinsky, Grażyna Plebanek, Uwe Rada, Magdalena Grzebałkowska i inni. Na zajęcia i wycieczki przybywają uczniowie
polskich i zagranicznych szkół, studenci różnych uczelni,
tłumacze, bibliotekarze, archiwiści, politycy, naukowcy.
Gościliśmy już między innymi prof. Jana Miodka, fińskiego ministra spraw zagranicznych, reprezentantów bułgarskiego uniwersytetu, gimnazjalistów ze Szwecji, dziennikarzy z Chorwacji, pracowników szczecińskiej telewizji,
studentów z Litwy, japońskich prawników. Zapewniamy
możliwość praktycznego przygotowania do zawodu studentom bibliotekoznawstwa z krajowych i zagranicznych
uczelni. O tym, że biblioteka jest obecna w życiu intelektualnym rozwijającym się po obu stronach Odry, świadczy powstanie dwóch poświęconych jej prac dyplomowych autor-

Joanna Kietlińska – absolwentka filologii polskiej na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2009 r. pracownica Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach
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cum debita reverentia…
archiwum karla dedeciusa przy collegium polonicum

„Ze wszystkiego, co napisano, to tylko miłuję,
co ktoś pisze własną krwią”.
Friedrich Nietzsche

C

ollegium Polonicum, kierowane od ćwierćwiecza
przez dyrektora Krzysztofa Wojciechowskiego, jest
placówką o symbolicznym znaczeniu. W historii polsko-niemieckich stosunków naukowych i kulturalnych nie
ma instytucji, która powstałaby w tak kompromisowym
miejscu, a jednocześnie stanowiłaby tak duże przedsięwzięcie. Pomysłodawcą założenia Archiwum Karla Dedeciusa
był Klaus-Dieter Lehmann (wówczas pełniący funkcję prezydenta Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kultury), z którym
do dnia dzisiejszego mamy przyjemność pozostawać w kontakcie. Prezydentem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
była w tym czasie prof. Gesine Schwan.
Zbiory Archiwum stanowią od strony prawnej własność Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Fizycznie umiejscowione jest ono w Collegium Polonicum. Jest jego integralnym działem. W tej
konstelacji jest oczywiste, że zarówno strona polska, jak
i niemiecka czują się odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie Archiwum. Oba uniwersytety, tj. Viadrina i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wywiązują
się ze swoich zobowiązań. Wkład materialny UAM w tę
placówkę archiwalną jest obecnie nie do przecenienia.

Archiwum powstało w r. 2001, kiedy komplet swoich
papierów przekazał Viadrinie jego patron, Karl Dedecius.
Zespół akt niemieckiego tłumacza rodem z Łodzi traktowany jest jako kamień węgielny instytucji. W ramach projektu sfinansowanego przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą
wyposażona została ona w nowoczesne narzędzia. Otrzy-

maliśmy prawo dostępu do otwartego i zintegrowanego
programu bazodanowego Kalliope, służącego do katalogowania spuścizn archiwalnych z niemieckojęzycznego obszaru językowego. Baza danych dostępna jest potencjalnym
użytkownikom przez Internet. Za pośrednictwem katalogu
można zapoznać się z aktualnym stanem opracowanych tu
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akt. Zbiory opisywane w całości w postaci szczegółowych,
elektronicznych wpisów inwentarzowych, w postaci dokumentów udostępniamy na miejscu.
Od tamtego czasu wszystkie zespoły inwentaryzowane
są z pomocą tego oprogramowania. Fakt, że działamy w ten
sposób, jest korzystny dla badaczy, którzy w dowolnym
miejscu na świecie mogą sami przeprowadzić kwerendę.
To znacznie skraca czas ich pobytu w Archiwum, a tym samym zachęca do przyjazdu. Na zebranej dokumentacji pracowali dotychczas nie tylko badacze z Europy. Swoje badania prowadzili tu ludzie nauki ze Stanów Zjednoczonych.
Metody opracowania akt stosowane w Archiwum zostały
szeroko opisane w literaturze naukowej i branżowej.
Jeśli chodzi o przedsięwzięcia natury archiwistycznej,
istotne jest, że zdecydowaliśmy się pozyskiwać kolejne archiwa osobiste. Dotychczas przejęliśmy i opracowaliśmy
spuścizny po Henryku Beresce i Erichu Dauzenroth oraz
zespoły otwarte Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka.
Trwają rozmowy z innymi twórcami bądź ich spadkobiercami na temat przejęcia kolejnych zespołów aktowych.
Działamy według zasady, że lepiej jest zdobywać wartościowe spuścizny, o dużym znaczeniu dla nauki i — cum debita
reverentia – inwentaryzować je z odpowiednią precyzją, niż
pozyskiwać mniej cenne zespoły w większej liczbie i opisywać lakonicznie ich zawartość.
Początkowa formuła działania uległa poszerzeniu. Już
od dawna nie jesteśmy archiwum sensu stricto. Naszą placówkę określam zwykle jako szeroko rozumianą instytucję
kultury. Działalność archiwalna to jedno. Nasz dział pozostawał aktywny przez te lata na czterech kolejnych polach
aktywności. Pracownicy angażowali się w pracę badawczą.
Ważnym obszarem jest działalność wydawnicza. Ta niewielka jednostka CP jest instytucjonalnym współwydawcą dwóch czasopism z zakresu translatoryki i stosunków
polsko-niemieckich. W ramach działań Archiwum były
budowane profesjonalne i pełnowymiarowe ekspozycje
muzealne, prezentowane na powierzchniach wystawienniczych Collegium Polonicum i innych instytucji z Polski

Wpis do księgi pamiątkowej Collegium Polonicum w dniu 08.07.1999 r. Od lewej: dr Krzysztof Wojciechowski, Karl Dedecius
i rektor Stanisław Lorenc.
i Niemiec. Zespół podejmował się organizacji konferencji
naukowych i uroczystości uniwersyteckich. Przygotowywaliśmy transgraniczne imprezy o charakterze kulturalnym i edukacyjno-popularyzatorskim, odbywały się tu prezentacje kierowane do środowisk literackich i szkół z obu
stron granicy. Wycieczki przyjeżdżają do nas z odległych
miejscowości.
Na początku oczekiwano znacznie mniej. Pomysłodawcy chcieli, by Archiwum było miejscem, do którego będą się
udawać badacze analizujący twórczość tłumacza, którego
nazwisko widnieje w nazwie instytucji. Nikt nie myślał, że
słubickie Collegium Polonicum stanie się centrum badań
nad jego twórczością. Wówczas nie zakładano jeszcze, że
wydawane będą tu aż dwa periodyki dedykowane Karlowi

Dedeciusowi, że tu odbywać się będą najważniejsze poświęcone mu imprezy, często zakrojone na szeroką skalę. Nie
planowano, że Archiwum prowadzić będzie intensywną
działalność wystawienniczą, że otwierane będą nowe ekspozycje muzealne. Nikt nie spodziewał się, że w samym
Archiwum prowadzone będą badania nad twórczą działalnością translatora z Frankfurtu nad Menem i pozostałych
twórców przechowywanych tu spuścizn. Pod szyldem AKD
ukazało się sporo książek.
Nasza placówka jest niewielka, personel bardzo nieliczny. Pole działania było przez te lata szerokie. To wymaga szybkiego tempa, dużego nakładu pracy i energii. Nie jesteśmy instytucją, która funkcjonuje wyłącznie dlatego, że
powstają tu projekty. Ciągłe działanie w ramach projektów

b∏aʺej kaêmierczak cum debita reverentia…

Karl Dedecius z Błażejem Kaźmierczakiem

nie zawsze przynosiłoby pożądane skutki. Ich przygotowanie i rozliczenie zajęłyby zbyt dużo czasu. Uniemożliwiałoby to niekiedy prawidłowy przebieg innych aktywności,
podejmowanych równolegle na kilku obszarach (chociaż
i tym się zajmowaliśmy).
Personel Archiwum muszą stanowić ludzie odpowiednio przygotowani i wąsko wyspecjalizowani oraz gotowi na
czekający tu na nich szeroki zakres zadań. Osoby pozyskane
na krótki okres czasu, traktujące swoją pracę jako kolejny
i przejściowy etap w ich życiu zawodowym, nie sprawdziłyby się w instytucji takiej jak nasza. Fakt, że znajdujemy
się w takim usytuowaniu, tj. na samej granicy, na wysokości Poznania i Berlina, jest dla nas – pod względem poszukiwań odpowiednich współpracowników – korzystny. By

Archiwum mogło sprawnie funkcjonować, konieczne było
skompletowanie kompetentnego zespołu. Stawiane nam
wymagania są naturalnie dość wysokie. Idealny pracownik musi mieć multidysplinarne kompetencje. Powinien
łączyć wiedzę z zakresu kilku dziedzin humanistycznych
(np. historia kultury Polski i Niemiec), ponadto powinien
dysponować wiedzą z zakresu archiwistyki (tę zdobyć może
w trakcie pracy, na co jednak potrzeba czasu) i kompetencjami językowymi.
Z rodzinnego Poznania przyjechałem w r. 2004, mając
dwadzieścia cztery lata. O moje stanowisko ubiegało się
ponad czterdzieści osób. A jednak się udało. Kieruję Archiwum od dwunastu lat. Wiele mnie to nauczyło. Początkowo pracowałem sam. Następnie – dzięki dalekowzrocz-

ności władz uniwersyteckich – poszerzyliśmy skład osobowy placówki. W tym miejscu chcę wymienić nazwiska
moich koleżanek, pań Marty Potaszkiewicz (zatrudnionej
w Archiwum od pięciu lat, na stanowisku istniejącym od
lat ośmiu) i Ilony Czechowskiej (która jest z nami od lat
trzech, wcześniej pełniła funkcję asystentki Dedeciusa,
a obecnie prowadzi Fundację Archiwum Literackie Karla
Dedeciusa), oraz pana Daniela Lemmena, młodego badacza
biorącego udział (przez klika lat pro bono) w aktywnościach
Archiwum. Od samego początku chętnie pozyskiwałem
praktykantów.
Studenci Uniwersytetu Europejskiego Viadrina są doskonale przygotowani, by pomagać nam w naszych zadaniach. Niełatwo jest ich zdobyć. Praktyka tego typu nie
jest dla wszystkich. Mimo to od lat nie mieliśmy zastoju
na tym polu. Dla osób ambitnych jest to szansa na zdobycie doświadczenia. W wielkich instytucjach praktyki studenckie często zaczynają się na parzeniu kawy, a kończą
na wykonywaniu kserokopii. U nas jest inaczej. Studenci
mają szansę opuścić Archiwum z zaświadczeniem, które
w ich życiu zawodowym może otworzyć im kilka furtek.
Przed przyszłym pracodawcą mogą się wykazać szeregiem
wykonywanych – w młodym przecież wieku – ambitnych
i różnorodnych zadań. Studenci stanowią dla nas wsparcie.
Przejmują czynności, które dla nich są interesujące, a dla
zespołu właściwego stanowią pracę poniżej kwalifikacji
bądź są po prostu bardzo czasochłonne i odciągają nas od
bardziej skomplikowanych działań. Dziś nasi byli praktykanci są naukowcami, dziennikarzami, urzędnikami
struktur polsko-niemieckich, nauczycielami języków obcych czy menedżerami kultury. Wystarczy umieć rozpalić
ogień w młodych ludziach. Stają się oni wtedy zdolni do
rzeczy ponad swój wiek.
Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami, głównie
były to placówki naukowe. Naszymi najważniejszymi partnerami są Katedra Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich (viadrinowska katedra umiejscowiona
na mocy porozumienia Polska – Brandenburgia w CP), oraz
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Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Chcąc poznać naszych partnerów instytucjonalnych,
wystarczy przejrzeć pierwsze strony roczników i innych
publikacji Archiwum. Współpracujemy aktywnie bądź
pozostajemy w kontakcie z instytutami filologii i centrami polono- i niemcoznawczymi z największych ośrodków.
W naszych naukowych działaniach wsparło nas wielu ludzi nauki. My także pomogliśmy wielu. Łączą nas kontakty
z kilkoma redakcjami czasopism.
Warto wspomnieć o przedsięwzięciu, którego pełna
nazwa brzmi Grupa Inicjatyw Naukowych na rzecz Popularyzacji Twórczości Karla Dedeciusa przy Collegium
Polonicum w Słubicach. W skład obradującej rokrocznie
grupy wchodzi kilkanaście osobistości polsko-niemieckiego środowiska naukowo-kulturalnego. Spośród instytucji,
które wsparliśmy przy inicjatywach wystawienniczych,
wyszczególnię placówkę muzealną tak znaczącą w europejskim muzealnictwie, jak Niemieckie Muzeum Historyczne
w Berlinie. Z instytucji archiwistycznych wymienię Archiwum Polskiej Nauk w Warszawie. Przejdźmy do zagadnienia Fundacji Archiwum Literackie Karla Dedeciusa.
Fundacja została powołana do życia pod koniec r. 2013,
na Viadrinie. Do głównych zadań tej przyuniwersyteckiej
organizacji należy prawna, finansowa i naukowa opieka
nad dorobkiem intelektualnym Karla Dedeciusa. Fundacja
zarządza prawami autorskimi do ponad dwustu książek
i dalszych kilkuset publikacji, ogłoszonych przez tłumacza
w trakcie około sześćdziesięciu lat jego działalności przekładowej, naukowej i publicystycznej. Razem z Fundacją
Roberta Boscha i Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej
w Darmstadt organizować będzie co dwa lata uroczystości
wręczenia Nagrody im. Karla Dedeciusa dla polsko-niemieckich tłumaczy literackich.
Jak to zostało zauważone powyżej, przez piętnaście lat
istnienia Archiwum Dedeciusa miało miejsce wiele prezentacji książek, odsłonięć wystaw muzealnych, konferencji.
Wsparliśmy bądź sami zorganizowaliśmy wszystkie inicjatywy w Polsce i Niemczech poświęcone patronowi. Je-

śli chodzi o ekspozycje, rok 2015 był rekordowy. Pod jego
koniec w dwóch budynkach Collegium Polonicum stały aż
trzy – mające różny charakter, obszerne pod względem objętości i bogate w materiały – wystawy.
Choć nasze ekspozycje zyskały uznanie muzealników
z muzeów historycznych i artystycznych, myślę, że największą wartość mają publikacje, tzn. przede wszystkim
roczniki. Redaktorem „OderÜbersetzen” jest prof. Bożena
Chołuj, naczelnym „Rocznika Karla Dedeciusa” jest prof.
Krzysztof A. Kuczyński. Praca nad nimi kosztuje wiele czasu i energii, jednak daje świadomość, że przez bardzo długi
czas będą one stanowić źródło informacji nt. zagadnień,
o których traktują. Ekspozycje muzealne nie oddziałują
tak długo na odbiorcę. Wiedzę czerpie się z nich w miejscu
i w czasie, w którym są udostępniane, choć ich walor popularyzatorski jest niezaprzeczalny.
Nie miejsce tu, by nużyć czytelnika historią „Rocznika
Karla Dedeciusa”, w który nasz wkład jest wyjątkowo duży.
Została ona szeroko opisana. Chciałbym tylko zaznaczyć, że
robimy to po to, by wnieść nowe treści do badań nad polsko-niemieckimi stosunkami kulturalnymi i literackimi.
Dwujęzyczny „Rocznik” ma prezentować jak najwyższy poziom naukowy. Trwają prace nad tomem dziewiątym. Jak
poprzednie musi łączyć wartość poznawczą i odpowiednią
szatę.
Równie miło wspominam współpracę na polu wydawniczym np. z ośrodkiem wrocławsko-drezneńskim.
Właściwie każdy członek zespołu ma przyjemność należeć do kręgu autorów jednego lub kilku czasopism. Część
naszych publikacji to teksty, których celem jest informowanie o działaniach Archiwum. Placówka musi funkcjonować w świadomości środowiska naukowego. Jak wynika
to z powyższego, właściwie większość naszych aktywności
badawczych jest związana – pośrednio bądź bezpośrednio
– z osobami twórców przechowywanych u nas spuścizn, nawet jeśli poruszamy problemy z dziedzin takich, jak historia polsko-niemieckich stosunków politycznych czy dzieje
niemieckiego polonoznawstwa. Ukoronowaniem tego jest

współpraca, a raczej możliwość przynależenia do zespołu
Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego przy Collegium
Polonicum. Zataczamy koło. Wszystko zaczyna się i kończy
w Collegium Polonicum.

Mgr Błażej Kaźmierczak – historyk-niemcoznawca, menedżer kultury. Kierownik Archiwum Karla Dedeciusa
przy Collegium Polonicum w Słubicach
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fundacja na rzecz collegium polonicum

F

undacja na rzecz Collegium Polonicum jest jedną
z najprężniej rozwijających się organizacji pozarządowych w województwie lubuskim, z 14-letnią
tradycją, stabilną i regionalnie rozpoznawalną. Swoją
działalność rozpoczęła w październiku 2002 r., opierając
się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Europejskim
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zamierzeniem fundatorów (dr. Krzysztofa Wojciechowskiego oraz prof. Stanisława Lorenca i prof. Janusza Wiśniewskiego) było rozwijanie działalności edukacyjnej Collegium Polonicum i jego
promocja w środowisku lokalnym.
Celem fundacji jest nakłanianie społeczności lokalnej do
aktywnego udziału w życiu publicznym regionu oraz tworzenie lepszego, bardziej przyjaznego otoczenia uczelni.
Fundacja może pochwalić się dużym doświadczeniem
w zakresie wykorzystywania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Zna dobrze środowisko lokalne i jego
potrzeby. Od kilku lat pełni rolę organizacji infrastrukturalnej. Pomaga małym organizacjom i grupom nieformalnym
w pozyskiwaniu funduszy, pokazuje, w jaki sposób realizować projekty, a także jak zakładać NGO. Dzięki jej działaniom
w regionie powstało kilkanaście organizacji pozarządowych.
Fundacja od 2006 r. jest też Ośrodkiem Działaj Lokalnie
w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki
temu wspiera i współfinansuje ciekawe przedsięwzięcia,
realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach dziesięciu konkursów Fundacja przyznała 98 dotacji
na łączną kwotę 425 tys. zł.

Fundacja sięga po sprawdzoną wiedzę. Jej zespół
składa się z doświadczonych współpracowników. Wspólnie opracowuje nowatorskie programy szkoleniowe, odpowiadające potrzebom grup docelowych. Tworzy nową

jakość, opierając się na doświadczeniu zgromadzonym
w Collegium Polonicum i na Uniwersytecie Europejskim
Viadrina, połączoną z inwencją i kreatywnością młodej
europejskiej kadry.
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Oferta Fundacji jest konsekwentnie rozbudowywana
i ulepszana. Aby zrealizować zamierzony cel, prowadzone
są kursy językowe, warsztaty i szkolenia merytoryczne dla
osób indywidualnych, firm i instytucji. Dzięki działalności
Fundacji w trakcie jej istnienia kwalifikacje swoje podniosło około 5000 osób ze Słubic, powiatu słubickiego, województwa lubuskiego oraz Brandenburgii.
W czasie swego 14-letniego trwania Fundacja zrealizowała około 100 projektów o łącznej wartości ponad 20 mln.
zł. W tej chwili uzyskała certyfikat do prowadzenia w północnej części województwa lubuskiego Ośrodka Wspierania
Ekonomii Społecznej. Jeśli w najbliższym czasie zostanie
podpisana umowa, Fundacja otrzyma na wspieranie ośrodków dalszych 15 mln. zł.
Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie
Collegium Polonicum, wspólnej placówki UAM i UEV. Pomaga ona wydziałom Collegium Polonicum oraz organizacjom studenckim, oferując dostęp do bezpłatnych usług.
Wspiera finansowo uczelniane przedsięwzięcia i finansuje
nagrody w konkursach. Oferuje także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń związanych z Collegium Polonicum.
W zespole Fundacji są osoby, które pracują już kilka
lat. Oprócz personelu etatowego są to wykładowcy, lektorzy, graficy, informatycy, którzy profesjonalnie realizują
działania Fundacji. Współpracują z nią także wolontariusze. W ciągu roku jest to około 10–15 osób. Pomagają przy
tworzeniu projektów oraz podczas realizacji działań. Zapewniają wsparcie podczas organizacji imprez, konferencji, szkoleń, działalności na rzecz środowiska studenckiego i uczelni. Są to głównie studenci Collegium Polonicum
i Uniwersytetu Viadrina.
Zespół fundacji charakteryzuje niski poziom hierarchizacji i ponadprzeciętny poziom motywacji do realizowania zadań. Jest to grupa ekspertów-pasjonatów, którzy nie
potrzebują ponagleń szefa, żeby realizować kolejne zadania. Motywacja do pracy jest często wewnętrzną energią
do życia – nie karmi się finansami czy poleceniami służ-

Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Od lewej: Karolina Dreszer-Smalec, dr Krzysztof Wojciechowski, Magdalena
Tokarska, prof. Grzegorz Podruczny

bowymi. Każdy pracownik Fundacji czuje się za nią współodpowiedzialny, kreuje pomysły i pozyskuje na nie środki
finansowe, jest autorem wszelkich działań w Fundacji na
rzecz Collegium Polonicum.
Zarząd Fundacji w r. 2016 tworzą:
Karolina Dreszer-Smalec, dr Krzysztof Wojciechowski
(prezes zarządu w latach 2002-2014), Magdalena Tokarska
(obecny prezes zarządu) i prof. Grzegorz Podruczny
Dzięki nominacji Krajowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego działającej przy polskim Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Karolina Dreszer-Smalec została
członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Nad pracami Zarządu nadzór sprawuje w r. 2016 Rada Fundacji w składzie:
Prof. Bronisław Marciniak – rektor Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza (od września 2016 prof. dr hab. Andrzej Lesicki)
Prof. Alexander Wöll – prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Dr Ryszard Bodziacki – wieloletni Burmistrz Słubic
Kazimiera Jakubowska – wieloletnia Przewodnicząca Rady
Powiatu Słubickiego
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archiwum ludzkich losów

Z

ałożone w 2004 roku przez dr. Krzysztofa Wojciechowskiego we Frankfurcie nad Odrą stowarzyszenie „My Life – opowiedziana historia życia” szerzy
na pograniczu polsko-niemieckim kulturę opowieści biograficznej i jej recepcji. Celem ideowym stowarzyszenia
jest tworzenie pomostów między narodami polskim i niemieckim oraz między najstarszą i najmłodszą generacją.
Członkowie stowarzyszenia żywią przekonanie, iż opowieść biograficzna daje – dzięki darowi ludzkiej empatii –
zdolność przeżywania doświadczeń innych ludzi tak, jakby
były to doświadczenia własne. W akcie przeżywania zaś
znikają bariery narodowe, kulturowe, wyrabia się zmysł
tolerancji oraz powstaje świadomość wartości subiektywnie doznawanej egzystencji.
Stowarzyszenie „My Life” wspólnie z Fundacją na
Rzecz Collegium Polonicum oraz przy fachowym wsparciu
kierownika Archiwum Karla Dedeciusa prowadzi w budynku Collegium Polonicum Archiwum Ludzkich Losów.
Archiwum to przechowuje biografie z polsko-niemieckiego regionu granicznego. Archiwum wciąż się rozrasta
i obejmuje obecnie ok. 1000 biograficznych dokumentów,
z czego 300 to wyczerpujące biografie, które zostały spisane
przez Stowarzyszenie, bądź autobiografie, które zostały mu
powierzone.
W Archiwum gromadzone są również wywiady biograficzne (w formie zapisów audio i transkrypcji), fotografie
oraz albumy biograficzne.
Podstawą prawną działania Archiwum jest dwujęzyczny polsko-niemiecki Regulamin Archiwum Ludzkich Lo-

Wręczanie biografii seniorom z polsko-niemieckiego pogranicza
sów, stanowiący uchwałę walnego zgromadzenia członków
Stowarzyszenia z 11 czerwca 2015.
Archiwum służy jako źródło badań antropologom, etnologom, historykom, politologom, psychologom i regionalistom. Ma też jednak być miejscem spotkań dla wszystkich,
którzy chcieliby poznać historię życia innych, o ile zgadzają
się na to osoby, z którymi przeprowadzano wywiady.
Archiwum prowadzi szkolenia, seminaria oraz imprezy okolicznościowe. W latach akademickich 2014/2015

oraz 2015/2016 prowadzone były na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu Viadrina seminaria poświęcone
kulturze pisania biografii. Ich naukowym mentorem był
prof. Knefelkamp, a w zajęciach brali udział członkowie
Stowarzyszenia.
W r. 2007 prezydent Republiki Federalnej Horst Köhler
przyznał Stowarzyszeniu i Archiwum odznaczenie o nazwie „Wybrane miejsce w Kraju Idei”.

110

eksperyment i wiedza. 25 lat collegium polonicum

111

ewa bielewicz-polakowska

collegium polonicum miejscem spotkaƒ

C

ollegium Polonicum od samego początku jest miejscem spotkań oraz pełni rolę centrum życia kulturalnego i konferencyjnego na pograniczu polsko-niemieckim. Ze względu na idealne warunki w budynku
Collegium Polonicum odbywa się wiele wydarzeń o charakterze lokalnym, regionalnym, a także oczywiście polsko-niemieckim. Od pierwszego dnia działalności placówki
Collegium Polonicum starało się animować życie kulturalne w regionie. Od 1999 r. w Collegium Polonicum regularnie
odbywają się prezentacje prac artystów z Polski i Niemiec,
studentów uczelni artystycznych czy też prezentacje wystaw fotograficznych. Przede wszystkim placówka stara
się prezentować artystów tworzących sztukę zgodnie z duchem czasu, stawiających pytania i diagnozy związane ze
współczesnością. Do dnia dzisiejszego odbyło się w budynku 114 wystaw. W murach CP odbywa się również Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT i miały miejsce cztery edycje
międzynarodowego Festiwalu Sztuki Most / Die Brücke,
w ramach którego odbyły się liczne warsztaty, spotkania,
prelekcje czy projekcje filmowe.
Collegium Polonicum to również od samego początku
prężnie działające centrum konferencyjne, które jest doskonałym miejscem do prowadzenia kongresów, sympozjów czy imprez kulturalnych. W murach uczelni przez
minione 25 lat odbyło się kilka tysięcy różnego rodzaju
wydarzeń zarówno o charakterze krajowym jak i międzynarodowym. Nie sposób wymienić tu wszystkich, jednak
niektóre z nich wpisały się na stałe w akademicki kalendarz, a inne były wyzwaniem i cennym doświadczeniem.

To właśnie duża aula była świadkiem ważnych wydarzeń
i czasami również wzruszeń. To tu podczas inauguracji
roku akademickiego pierwszego wykładu wysłuchują nowo
immatrykulowani studenci, którzy kilka lat później pod-

czas absolutorium z radością wyrzucają do góry birety.
W niej rozbrzmiewają dźwięki muzyki od popularnej po
klasyczną, na jej deskach mają miejsce różne spektakle od
melodramatów po komedie. Do stałego punktu programu
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należą Koncerty Noworoczne organizowane przez Słubickie Towarzystwo Muzyczne, koncerty w ramach Festiwalu
Piosenki Autorskiej i Muzyki Świata transVOCALE, występy uniwersyteckiej orkiestry Viadriny Viaphoniker czy
Międzynarodowe Spotkania Muzyczne. Collegium Polonicum to również przede wszystkim miejsce wymiany myśli
i doświadczeń w zakresie naukowym. Do konferencyjnego
kalendarza na stałe wpisała się konferencja organizowana
przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
„Europa XXI wieku”.
Sale Collegium Polonicum towarzyszyły również wydarzeniom historycznym, takim jak przystąpienie Polski
do Unii Europejskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we współpracy
z Fundacją Heinricha Boella postanowiły wnieść wkład
do uroczystości okolicznościowych w postaci konferencji
poświęconej miastom podzielonym w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniach 29–30 kwietnia 2004 r. odbyła się
konferencja „Miasto – Granica – Rzeka, Bliźniacze miasta
na nowych wewnętrznych granicach Unii Europejskiej”. 30
kwietnia 2004 r. w Collegium Polonicum wizytę złożyli Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz
oraz Minister Spraw Zagranicznych RFN Joshka Fischer.
Natomiast 18 października 2004 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Niemieckiego Bundestagu pod przewodnictwem Wolfganga Thierse oraz Prezydium Sejmu RP
pod przewodnictwem Józefa Oleksego.
W dniach 12–14 listopada 2004 r. odbyła się w Collegium
Polonicum konferencja „Trans-Uni. Problemy zarządzania
w międzynarodowej współpracy szkół wyższych w regionach przygranicznych”. Konferencję zorganizowały Collegium Polonicum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Konferencja Rektorów Szkół Wyższych (Hochschulrekto-

renkonferenz, HRK) i Uniwersytet Europejski Viadrina.
Podczas konferencji omawiano problemy i dzielono się
doświadczeniami ponadgranicznych instytucji uniwersyteckich. Ze względu na rozszerzającą się Europę konieczna
jest szeroko rozumiana wymiana doświadczeń pomiędzy
współdziałającymi szkołami wyższymi w terenie przygranicznym.
W 2010 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja
„Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji”
z udziałem prof. Władysława Bartoszewskiego i dr. Hansa-Dietricha Genschera zorganizowana przez Uniwersytet
Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy współudziale Collegium Polonicum z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu granicznego, 40. rocznicy układu PRL-RFN i 60. rocznicy układu zgorzeleckiego.
Jedną z większych i ważniejszych imprez o znaczeniu międzynarodowym był Europejski Festiwal Naukowy
„Science on Stage”. Prawie 350 nauczycieli z 24 krajów
zaprezentowało w Collegium Polonicum w dniach 25–28
kwietnia 2013 r. nietuzinkowe pomysły edukacyjne oraz
koncepcje prowadzenia lekcji. Impreza ta jest także modelowym przykładem polsko-niemieckiej współpracy – dwa
komitety organizacyjne: polski pod kierownictwem prof.
Wojciecha Nawrocika z Wydziału Fizyki UAM i niemiecki wspólnie przygotowały tę edycję festiwalu. Nauczyciele, którzy poprzez narodowe selekcje zakwalifikowali się
do udziału w Festiwalu, przedstawiali na stoiskach swoje
pomysły oraz eksperymenty, prowadzili warsztaty i lekcje
pokazowe, a także pokazali jak nauki przyrodnicze można
zaprezentować na scenie.
Collegium Polonicum nie istniałoby bez studentów
i oczywiście także oni mają olbrzymi wkład w życie naukowe i kulturalne placówki. Samorząd Studencki oraz orga-

nizacje studenckie regularnie organizują szereg imprez, do
cyklicznych należą m.in.: EUROnalia, Studencka Majówka
Filologiczna, Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego,
Dni Edukacji Prawniczej czy Ogólnopolskie Dni Praktyk
Prawniczych.

Mgr Ewa Bielewicz-Polakowska – od 18 lat prowadzi dział
Public Relations w Collegium Polonicum w Słubicach, absolwentka kulturoznawstwa na Viadrinie i podyplomowych studiów public relations na UAM. Tłumacz przysięgły
języka niemieckiego
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NAGRODY
22.11.1995
Uniwersytet Europejski Viadrina oraz Collegium Polonicum otrzymują Nagrodę Współpracy Polsko-Niemieckiej,
nadaną przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec, Władysława Bartoszewskiego i Klausa Kinkela.
15.07.1999
Budowa Roku 1998 – I stopnia
06.2001
Budowa Roku 2000 – I stopnia
05.2001
Wyróżnienie w konkursie Mister Budowy w roku 2000 za
budynek biblioteki

WIZYTY
08.06.1995
Steffen Reiche, Minister Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii
01.06.1995
Dr Wiesław Ciesielski, przewodniczący sejmowej podkomisji do oceny i kontroli realizacji inwestycji centralnych
01.06.1995
Andrzej Wielowieyski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczący Polskiej Rady Ruchu Europejskiego
21.06.1995
Prof. Hans-Uwe Erichsen, Prezydent Konferencji Rektorów
Szkół Wyższych

08.09.1995
Jürgen Schlegel, Podsekretarz Stanu Federacja/Landy
– Komisja do Spraw Planowania Nauki i Popierania Badań
23.11.1995
Prof. Zbigniew Anthony Kruszewski, profesor zwyczajny
Uniwersytetu Teksańskiego w El Paso, Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
10.06.1996
Tadeusz Mazowiecki, poseł na Sejm, były premier RP
19.06.1996
Prof. Kazimierz Przybysz, Wiceminister w Ministerstwa
Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
20.06.1996
Michael Peled, Radca Rządu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraela

04.12.1997
Dr Helmut Kohl, Kanclerz RFN
15.01.1998
Krzysztof Laga, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
15.01.1998
Ryszard Taradejna, Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
10.06.1998
Z okazji otwarcia Collegium Polonicum:
Mirosław Handke, Minister Edukacji Narodowej
Manfred Stolpe, Premier Brandenburgii
Claudia Nolte, Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet
i Młodzieży
08.12.1998
Prof. Andrei Marga, Minister Edukacji Narodowej Rumunii

26.06.1996
Em. Prof. Hans- Adolf Jacobsen, członek Zarządu Fundacji
ds. Współpracy polsko-niemieckiej

08.12.1998
Prof. Jerzy Zdrada, Wiceminister Edukacji Narodowej RP

16.08.1996
Włodzimierz Cimoszewicz, Premier Rzeczypospolitej Polskiej

02.02.1999
Dr Juozas Galginaitis, Kierownik Filii Ambasady Republiki
Litewskiej w Berlinie

15.10.1996
Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP

08.06.1999
Dr h.c. Hans- Dietrich Genscher, były Minister Spraw Zagranicznych RFN

24.06.1997
Dr Richard von Weizsäcker, były Prezydent RFN
04.12.1997
Prof. Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów RP

08.07.1999
Karl Dedecius, Dyrektor i Założyciel Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt
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10.04.2000
Prof. Kurt Schelter, Minister Sprawiedliwości i Spraw Europejskich Brandenburgii
11.04.2000
Irena Kirszensztain-Szewińska, siedmiokrotna medalistka
Igrzysk Olimpijskich

11.01.2005
Dr Erikki Tuomioja, Minister Spraw Zagranicznych Finlandii
06.05.1005
Prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich
09.06.2005
Prof. Marek Belka, Premier Rzeczypospolitej Polskiej

09.05.2000
Günter Verheugen, Komisarz do spraw rozszerzenia Unii
Europejskiej

20.06.2005
Victor Ashe, U.S. Ambassador to the Republic of Poland

22.06.2000
Adam Michnik, Redaktor Naczelny „Gazety Wyborczej”,
historyk i publicysta

23.05.2006
Josep Borrell Fontelles, Prezydent Parlamentu Europejskiego

30.08.2002
Joschka Fischer, Minister Spraw Zagranicznych Republiki
Federalnej Niemiec

28.06.2010
Dr Martina Münch, Minister Nauki Badań i Kultury Brandenburgii

29.07.2003
Dr Christina Weiss, Minister Kultury RFN

02.11.2010
Spotkanie byłych ministrów spraw zagranicznych RP
i RFN: prof. Władysława Bartoszewskiego i dr. Hansa-Dietricha Genschera w ramach polsko-niemieckiej konferencji
„Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji”.

29.07.2003
Waldemar Dąbrowski, Minister Kultury RP
30.04-01.05.2004
Włodzimierz Cimoszewicz, Minister Spraw Zagranicznych
RP
30.04-01.05.2004
Joschka Fischer, Minister Spraw Zagranicznych RFN
18.10.2004
Józef Oleksy, Marszałek Sejmu RP
18.10.2004
Wolfgang Thierse, Przewodniczący Bundestagu

03.11.2010
Wizyta Ministrów Spraw Zagranicznych RP i RFN: Radosława Sikorskiego i dr. Guido Westerwelle w ramach polsko-niemieckiej konferencji „Granica na Odrze i Nysie: od
podziałów do integracji“.
28.10.2011
Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego –
wizyta w ramach „Polsko-Niemieckiego Forum Obywateli
Parlamentu Europejskiego: Europejska solidarność w czasach kryzysu. Przyszłość polityk Unii Europejskiej”

18.10.2013
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski i Prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Joachim
Gauck, wzięli udział w uroczystości wspólnej inauguracji
roku akademickiego 2013/14 UAM Collegium Polonicum
oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
10.03.2015
Corina Creţu, Komisarz UE ds. polityki regionalnej

Z HISTORII
06.09.1991
Robert Głębocki, minister edukacji narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Hinrich Enderlein, minister ds.
nauki, badań i kultury Brandenburgii, podpisują w Uniwersytecie Europejskim Viadrina „Wspólne oświadczenie
o współpracy”, które daje podstawy późniejszej idei Collegium Polonicum.
20.12.1991
Prof. Roman Duda, podsekretarz stanu w MEN, zatwierdza
uchwałę Rady Konsultacyjnej w sprawie powołania Collegium
Polonicum w Słubicach. Inicjatorem tej uchwały jest prof.
Waldemar Pfeiffer z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, później z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.
25.05.1992
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia Collegium Polonicum.
16.10.1992
Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Collegium Polonicum przez prof. Jerzego Fedorowskiego (rektora UAM)
i prof. Knuta Ipsena (rektora-założyciela UEV) wraz ze
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złożeniem kamienia węgielnego pod budowę Collegium
Polonicum. W grudniu Senat Założycielski UEV podejmuje
uchwałę o tworzeniu i koncepcji Collegium Polonicum.

08.06.1999
Wizyta byłego Ministra Spraw Zagranicznych RFN dr. h.c.
Hansa-Dietricha Genschera.

26.07.1994
Prof. Jerzy Fedorowski (rektor UAM) i prof. Hans N. Weiler
(rektor UEV) podpisują Wspólne Oświadczenie Rektorów
na temat utworzenia Collegium Polonicum, które określa
jego profil i reguluje obowiązki obydwu stron.

07.10.1999
„Wiecha” na drugiej części budynku głównego Collegium
Polonicum z udziałem rektora UAM prof. Stefana Jurgi
i prezydent UEV prof. Gesine Schwan.

22.09.1995 Rozpoczęcie budowy budynku głównego Collegium Polonicum.
22.11.1995
Ministrowie spraw zagranicznych RP i RFN, Władysław
Bartoszewski i Klaus Kinkel, wręczają Nagrodę Polsko-Niemiecką za rok 1995 Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina oraz Collegium Polonicum.
16.08.1996
Wizyta Premiera RP Włodzimierza Cimoszewicza.
04.12.1997
Wizyta Kanclerza RFN dr. Helmuta Kohla.
10.06.1998
Uroczyste otwarcie budynku głównego Collegium Polonicum.

06.02.2001
Uroczyste otwarcie całości budynku Collegium Polonicum
uczczone sympozjum pt. „Polska jako członek Unii Europejskiej – perspektywy polityczne i ekonomiczne z punktu widzenia Trójkąta Weimarskiego”, w którym udział wzięli b.
minister spraw zagranicznych RP prof. Bronisław Geremek,
b. minister spraw zagranicznych RFN prof. dr h.c. Hans-Dietrich Genscher oraz prof. Alfred Grosser, francuski historyk.
02.10.2002
Podpisanie umowy między Ministerstwem Nauki, Badań
i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii a Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu RP regulującej podstawy prawne Collegium Polonicum w Słubicach.
30.04.2004
Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RFN Joschki Fischera.

12.10.1998
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w nowym budynku Collegium Polonicum.

14.05.2010
Podpisanie porozumienia w sprawie pogłębionej współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu a Uniwersytetem Europejskim Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą.

31.05.1999
Tradycyjna „wiecha” na budynku biblioteki Collegium
Polonicum z udziałem rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, prof. Stefana Jurgi, i rektora Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. Hansa N. Weilera.

02.11.2010
Spotkanie byłych ministrów spraw zagranicznych RP
i RFN: prof. Władysława Bartoszewskiego i dr. Hansa-Dietricha Genschera w ramach polsko-niemieckiej konferencji
„Granica na Odrze i Nysie: od podziałów do integracji“.

03.11.2010
Wizyta Ministrów Spraw Zagranicznych RP i RFN: Radosława Sikorskiego i dr. Guido Westerwelle w ramach powyższej konferencji.
28.10.2011
„Polsko-Niemieckie Forum Obywateli Parlamentu Europejskiego: Europejska solidarność w czasach kryzysu. Przyszłość polityk Unii Europejskiej” z Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
19.10.2012
Powołanie Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego
w Collegium Polonicum w Słubicach.
18.10.2013
Wspólna inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Collegium Polonicum z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
oraz prezydenta RFN Joachima Gaucka.
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Zostanie na trwałe...
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C

ollegium Polonicum jest jak góra lodowa. Na powierzchni widać tylko jedną dziesiątą jego istotnych
spraw.
Był czas, kiedy sądzono, że szkolnictwo wyższe w Europie ulegnie tak samo szybkiej integracji, jak stało się to
z europejską gospodarką. Wstępem do tej integracji miał
być proces boloński ujednolicający system kształcenia
wyższego. Potem uczelnie miały się łączyć w grupy, tworzyć międzynarodowe struktury. A tam, gdzie położone są
w pobliżu granicy, miały tworzyć bliskie struktury transgraniczne.
Jednak szybko się okazało, że integracja instytucji wiedzy jest znacznie trudniejsza niż integracja i łączenie podmiotów ekonomicznych.
W 2007 roku miała miejsce w Collegium Polonicum
konferencja pod tytułem „Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach
przygranicznych”. Z sześciu zaprezentowanych wówczas
istniejących lub tworzonych transgranicznych struktur
uniwersyteckich w Europie cztery dzisiaj już nie istnieją.
Zbyt wiele było przeszkód organizacyjnych, zbyt duże koszty, zbyt małe wsparcie czynnika politycznego, zbyt małe
autentyczne zainteresowanie członków partnerskich społeczności akademickich.
Transgraniczna współpraca akademicka – i w ogóle międzynarodowa integracja instytucji wiedzy – jest
w praktyce rzeczą przekraczającą kompetencje i siły przeciętnych aktorów na akademickiej scenie europejskiej bądź
światowej.

Przyczyn po temu jest kilka. Główną z nich jest to,
że warunkiem wstępnym integracji jest wyjście poza tradycyjny fundament współpracy i wymiany akademickiej.
Fundamentem tym jest milczące założenie, iż udający się
z kraju A do kraju B student lub wykładowca otrzymuje
w miejscu docelowym status gościa, to znaczy ma co prawda określone przywileje, ale w gruncie rzeczy akceptować
musi wszystkie lokalne reguły i status quo. Jego przyjazd
i późniejszy wyjazd zostawiają minimalny ślad w strukturze, która żyje własnym życiem. Jest ona w stanie obsłużyć
dość intensywny ruch międzynarodowy, nie zmieniając
własnych elementów czy utartych metod działania. Od tej
zasady są oczywiście wyjątki. Zainicjowany w r. 1987 program wymiany studenckiej Erasmus osiągnął takie rozmiary (w 2013 r. w sumie 3 mln. studentów), że faktycznie
przeorał działy współpracy z zagranicą europejskich uniwersytetów oraz zmienił standardy widzenia i oceniania
treści dydaktycznych realizowanych u partnerów wymiany. Ale program ten można uznać za wyjątek. Również
sam proces boloński, czyli ujednolicenie struktury studiów
wyższych, nie był w rzeczywistości procesem syntetyzującym różnorakie struktury i doświadczenia partnerów, lecz
procesem przejmowania wzorca pochodzącego z dominującego w świecie modelu anglo-amerykańskiego, wspieranym
przez potęgę cywilizacji anglosaskiej i siłę dominacji jej poszczególnych aspektów, jak choćby języka.
Uniwersytety niechętnie dokonują przebudowy własnych struktur, by łączyć się z partnerami zagranicznymi.
Jeśli w przestrzeni publicznej głośny się staje przypadek

międzynarodowej współpracy zakończony instytucjonalnym sukcesem, to z reguły – przy bliższym wglądzie –
okazuje się, że jest to albo eksport struktury silniejszego
partnera do kraju partnera słabszego, albo pozorująca integrację struktura „dachowa” będąca zwykłą przykrywką
tradycyjnej wymiany akademickiej pogłębionej o włączone w nią lokalne moduły. A czasem jest to po prostu szyld
o międzynarodowej nazwie, przyklejany różnym formom
tradycyjnej bilateralnej wymiany i współpracy.
Collegium Polonicum jawi się tutaj jako chlubny wyjątek, a to z następujących względów.
Po pierwsze: z Collegium Polonicum udało się stworzyć
autentyczną wspólną przestrzeń działalności akademickiej
i to nie w metaforycznym sensie, ale w sensie – nazwijmy
to – fizyczno-psychosocjalnym.
Istoty ludzkie jako stworzenia wiodące stadno-terytorialny tryb życia silnie reagują na – z jednej strony – pojawianie się osobników z innego stada na własnym terytorium, z drugiej zaś na konieczność udania się na terytorium
obce. Obie te sytuacje stwarzają silne napięcia emocjonalne, które rzutują na postrzeganie rzeczywistości i racjonalne myślenie. Pamiętam czasy, kiedy członkowie społeczności Viadriny bali się – dosłownie! – przekraczać granicę
i prosili mnie, abym odebrał ich przy moście oraz przyprowadził do wejścia do budynku, a odległość do pokonania
wynosiła nie więcej niż 500 metrów. Pamiętam czasy, kiedy
przedstawiciele społeczności UAM reagowali z najwyższym
podnieceniem, ilekroć widzieli na umieszczonych przy salach tabliczkach z rozkładem zajęć niemieckie nazwiska
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bądź tabliczki z niemieckimi nazwiskami przy wejściach
do gabinetów. Jedni i drudzy w tym samym czasie zapytani
o charakter Collegium Polonicum odpowiadali, że jest to
wspólna placówka, ale ich podświadome pojmowanie przestrzeni mówiło, że jest to albo terytorium obce, na które ryzykownie jest się zapuszczać, bądź terytorium własne, na
które wdzierają się intruzi. Zjawisko to oczywiście nigdy
i nigdzie nie zostało udokumentowane, ale ja musiałem borykać się z nim przez przynajmniej 10 lat. I w końcu zaszła
metamorfoza. Po 18 latach od oddania budynku głównego
pojmowanie przestrzeni ujednoliciło się jak zawartość
płynów przedzielonych doskonale osmotyczną membraną.
Niemieccy profesorowie dobrowolnie wybierają Collegium
Polonicum na miejsce swych zajęć, konferencji lub nawet
siedzibę katedry, polscy gospodarze traktują ich obecność
jako coś oczywistego, a wręcz budującego. Powstała wspólna przestrzeń mająca hybrydowy charakter
Po drugie: w Collegium Polonicum począł płynąć „trzeci” czas. Różnice w pojmowaniu czasu w różnych kulturach znane są teoretykom i praktykom komunikacji międzykulturowej aż za dobrze. W wypadku Polaków i Niemców zderzają się ze sobą ekstremalnie różne pojmowania
czasu – niemieckie, długodystansowe (aż do absurdu)
planowanie połączone z wydatkowaniem ogromnych ilości energii przed finałowym zdarzeniem oraz polska mobilizacja na ostatnią chwilę, która osiąga porównywalny
efekt i w gruncie rzeczy jest efektywniejsza ekonomicznie.
Z reguły zderzenie tych odczuć kończy się konfliktami –
z niemieckiej strony zarzutami o bezczynność, z polskiej
o bezsensowne dywagacje nad przyszłością, które prawdopodobnie ukrywają inny motyw. W Collegium Polonicum
obie strony nabrały podświadomego wyczucia tego aspektu
działania partnera. Różnice, choć dalej istnieją, nie prowadzą już do napięć. Co więcej, doszło do paradoksalnego zjawiska, iż w niektórych sytuacjach polska strona zachowuje
się w sposób „niemiecki”, a niemiecka – „polski”. Jest to
naturalne: sprawnie działające układy selekcjonują aktorów, ci, którzy dobrze czują się w danym środowisku, lgną

do niego. Do Collegium Polonicum zaczęli lgnąć ukryci niemieccy polonofile i polscy germanofile.
Po trzecie: Collegium Polonicum udało się przełamać
twarde hermetyczne tożsamości grupowe. Jednym z aspektów tożsamości jest to, iż dzieli ona świat społeczny na
„mój” i „obcy”. W pierwszych latach istnienia Collegium
podziały te były bardzo silne. Przedstawicieli partnerów
– mimo wszelkich deklaracji ideowych – postrzegano jako
obcych. Kiedy pewne służbowe struktury zaczynały się zazębiać i kiedy pracownik strony A był wciągany w standardowy proces strony B, natychmiast po stronie B zapalało
się czerwone światło „to nie jest nasz pracownik!”. Kiedy

usiłowałem argumentować, że jest umowa międzyrządowa
mówiąca o wspólnej placówce i że z niej można wywieść
prawną dopuszczalność skierowania pracownika A na szkolenie finansowane przez B lub powierzenie pracownikowi
B uniwersyteckiego mienia zakupionego przez A, patrzono
na mnie z takim samym zdziwieniem, jakbym podszedł do
stojącego na warcie żołnierza i zapytał „Jest pan chrześcijaninem?”. „Jestem”. „To niech pan odłoży karabin, bo Jezus
nie pozwolił zabijać”. I właściwie do dzisiaj nie udało się
znaleźć ani po jednej, ani po drugiej stornie jasnego, prawnego rozwiązania pozwalającego „legalnie” traktować pracowników uniwersytetu partnerskiego jak własnych. Ale
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w szarych strefach między systemami prawnymi życie toczy się dalej. Ludzie poznają się, ocierają o siebie, przesiąkają cudzym zapachem. Nawet jeśli się nie lubią, to zaczynają
nie lubić się rutynowo. Rutyna prowadzi do przyzwyczajenia, przyzwyczajenie do akceptacji. Z czasem faktyczny
status „nie-swoich” pracowników zaczął być porównywalny ze statusem „swoich”. Są brani na szkolenia, powierza
się im istotne zadania, wydają pieniądze strony drugiej.
W działalności naukowej traktowani są jak członkowie własnej społeczności. Z jednym zastrzeżeniem i jednym ograniczeniem. Zastrzeżenie dotyczy spokojnego, rutynowego
biegu spraw. Gdy pojawia się konflikt, wszyscy wycofują
się w obręb swojej bazowej tożsamości i nagle kolega nie zatrudniony w moim uniwersytecie staje się obcym. Organicznie zaś dotyczy zwieńczenia procesu: pełna równomierna
i symetryczna identyfikacja jest niemożliwa. Dlaczego – to
inny temat. Potrzeba obcego w człowieku jest tak silna, że
powoduje nawet różnicowania wewnętrzne. Pracownicy
Collegium Polonicum zatrudnieni w UAM utożsamiają się
z UAM, ale w określonych sytuacjach oddzielają się emocjonalnie od macierzystej uczelni, pojmując siebie raczej jako
lokalnych patriotów. To samo dotyczy pracowników Viadriny. Poza tym występuje też zjawisko tożsamości sytuacyjnej. Zależnie od tego, skąd powieje wiatr (szczególnie kiedy
jest to wiatr chłodny), jedna i ta sama osoba nieświadomie
zdradza przebijającą przez słowa i czyny silniejszą identyfikację z którymś kątów trójkąta CP-UAM-UEV.
Są to procesy normalne. W Collegium Polonicum zaczęły one jednak zachodzić w bez porównania szybszym
tempie, niż zachodzą w strukturach makrospołecznych.
Poza tym wyprzedziły one o całe lata proces mentalnego
otwarcia na inny, zewnętrzny świat, jakiego wymagają od
swoich pracowników obie uczelnie. Szczególnie od pracowników administracji.
W czasie 25 lat istnienia CP proces rozluźniania tradycyjnych tożsamości oraz kształcenia tożsamości nowej
objął kilkaset osób. Objął naukowców zatrudnionych na
naukowych etatach polskich i niemieckich (czasem z za-

skakującym i przykrym efektem, o którym będzie mowa
dalej), objął szczególnie silnie zaangażowanych wykładowców dojeżdżających lub dochodzących z zewnątrz, objął
niezatrudnionych w Collegium Polonicum naukowców
rezydujących w budynku, objął pracowników administracji i obsługi oraz oczywiście studentów i Collegium Polonicum, i Viadriny, dla których CP stało się zwykłym miejscem
przebywania, pożywiania się, świętowania i uczenia na
mentalnej mapie tego okresu ich życia.
O tym, że proces ten nie był ani oczywisty, ani wymuszony okolicznościami, lecz mógł zajść dzięki materialnej
powłoce, jaką był i jest atrakcyjny budynek CP, dzięki woli
politycznej obu stron oraz dzięki strukturom organizacyjnym Collegium Polonicum, niech świadczy fakt, że proces
ten niemal nie zaszedł w wypadku kampusu studenckiego
posiadającego 1200 miejsc noclegowych, nowoczesnego,
o wysokim standardzie, w tradycyjnym sensie dobrze zarządzanego oraz bardzo taniego dla studentów niepolskich.
Kampus ten wybudowany z tym samym ideowym zamiarem łączenia poprzez wspólne zamieszkiwanie studentów
różnej narodowości i teoretycznie stojący przed znacznie łatwiejszym zadaniem niż Collegium Polonicum (niskie ceny
i wysoki standard oraz łatwa dostępność miejsc) nie osiągnął swego celu. W szczytowym, krótkim okresie czasu liczba cudzoziemców sięgnęła 15%, a potem spadła do zupełnie
śladowych ilości. Próby wciągnięcia domów akademickich
w Słubicach oraz ich mieszkańców w orbitę wspólnego życia
akademickiego Viadriny i Collegium Polonicum, podejmowane szczególnie przez prezydentkę Viadriny prof. Gesine
Schwan i wiceprezydentkę Nuyken, spełzły na niczym.
Tak więc Collegium Polonicum to budujący przykład
powstawania u uczestników procesu tożsamości hybrydowej. W skali globalnej o zjawisku takim marzyło ONZ,
ekolodzy, zjednoczona Europa, apostołowie zrównoważonego rozwoju ludzkości. Ale wiele sytuacji w historii Collegium Polonicum poucza: tożsamość hybrydowa jest dobra
w sprzyjających czasach, a w złych wyrzuca jej nosicieli na
margines obcości.

Po czwarte: Collegium Polonicum nauczyło się istnieć
na styku dwóch kultur konfliktu. Polska kultura konfliktu
to w miarę przeciętna w skali światowej high-context culture,
czyli kultura, w której konflikt lub nieprzyjemną wiadomość opakowuje się w ochronną otoczkę sygnałów niewerbalnych, spycha na margines zdarzeń (o sprawach nieprzyjemnych lepiej porozmawiać wieczorem przy kolacji niż
przy stole obrad) lub w ogóle zamiata pod dywan. A kiedy
rzecz za bardzo nabrzmieje, urządza się mini-powstanie.
Niemiecka kultura konfliktu, typowa low-context culture,
każe mówić przykrą prawdę prosto w oczy, bo ewentualny
wyrastający z tego konflikt ma siłę oczyszczającą, posuwa
sprawy do przodu, ujawnia prawdę o ludziach i czyści tryby maszyny. O tym, jak te dwie kultury zderzały się w czasie obrad Komisji Mieszanej i Komisji Stałej w praktycznym życiu placówki oraz w organizowaniu wspólnych kierunków studiów, można by napisać cały esej. Ale w końcu
obie strony nauczyły się z tym żyć. Prezydentka jednego
z partnerskich uniwersytetów uczyniła nawet to zjawisko
przedmiotem swego przemówienia na rozpoczęcie roku
akademickiego. Przysłuchujący się temu rektor drugiego
uniwersytetu po zakończeniu uśmiechnął się i zapytał:
„A jakież to właściwie konflikty ma Pani na myśli?”.
Po piąte: we współpracy w Collegium Polonicum obie
strony osiągnęły najwyższy stopień zaufania. Zaufanie to
gotowość do kredytowania wymiany usług z partnerem,
to przeświadczenie, że dobro oferowane z naszej strony
nie zostanie zawłaszczone przez partnera, czyli że nie
spotka nas z jego strony nic złego. Tworzenie Collegium
Polonicum wymagało świadczeń obu partnerów, których
rozmiary trudno było zdefiniować, a także kontrolować.
Stąd w pierwszych latach współpracy we wzajemnych rozmowach i negocjacjach podkreślano bardzo silnie zasadę
równości świadczeń. Odnosiłem wrażenie, że ze strony
niemieckiej motywowane jest to podświadomym podejrzeniem, iż strona polska nie będzie w stanie wygenerować
ekwiwalentnych środków, ze strony polskiej zaś przekonaniem, iż strona niemiecka może dać bardzo dużo, ale daje
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niechętnie i trzeba z niej wydobyć przynajmniej tyle, ile
daje się samemu, a daje się bardzo dużo. Owa negatywna
podszewka zasady równości – choć abstrakcyjnie słuszna
– nie mogłaby funkcjonować przez dłuższy czas. A to zarówno ze względu na niesymetryczne rozwiązania strukturalne, na falujące koniunktury finansowe, jak i na niemożność dokładnego policzenia, co właściwe druga strona
daje. Przekonaniu o ograniczonej słuszności tej postawy
dawałem wyraz w rozmowach z obiema stronami, a nawet
coś na ten temat pisałem. Ale rozwój wydarzeń zaskoczył
mnie bardzo przyjemnie. Jakkolwiek abstrakcyjnie słuszna zasada równych świadczeń w dalszym ciągu nie jest
kwestionowana, w praktyce obie strony świadczą na rzecz
Collegium Polonicum znacznie więcej, niż wynikałoby to
z pierwotnych ustaleń oraz z porozumienia międzyrządowego. Według moich pobieżnych szacunków świadczenia
obu stron są w wymiarze pieniężnym dwukrotnie wyższe
niż to, do czego się zobowiązywały! Zasadę do ut des zastąpiła zasada do quod possum dare. Świadczy to o silnej, pozytywnej ewolucji postawy zaufania. Należy wspomnieć,
że z mojej obserwacji podobnych przedsięwzięć transgranicznych wynika, iż tam następowały procesy dokładnie
odwrotne: restrykcyjna zasada ekwiwalentu prowadziła –
wskutek naturalnych wahnięć świadczeń – do konstatacji,
iż partner daje zbyt mało, to zaś do ograniczania świadczeń własnych lub blokowania ich wzrostu. Partner odbierał to jako niewywiązywanie się ze świadczeń i rozkręcała
się spirala w dół.
Po szóste: Collegium Polonicum rozwijało się w warunkach asymetrii partnerów, co stanowi ogromną rzadkość.
Jeśli wspólne instytucje tworzą dwa kraje, w którym w jednym jest 1000 gatunków piwa, a w drugim 1000 gatunków
wina, to nie jest to zadanie zbyt trudne. Ale jeśli wspólne
instytucje tworzą przedstawiciele krajów, z których jeden
ma dziewięć razy większy dochód narodowy, dwa i pół razy
więcej ludności oraz cztery razy więcej osób mówiących
jego językiem, to współpraca podlega ogromnym przeciążeniom. Przeciążenia te dotyczą głównie poczucia wartości

własnej partnerów oraz siły grawitacyjnej wpływającej na
motywacje pracowników i studentów.
W wypadku asymetrycznych organizmów przedstawiciele silniejszego z reguły mają poczucie wyższości względem przedstawicieli słabszego. W praktyce narzucają swój
punkt widzenia, bo uważają go za jedyny słuszny oraz
ignorują faktyczne potrzeby drugiej strony. Przedstawiciele organizmu słabszego mają kompleksy niższości, które kompensują deprecjonowaniem strony silniejszej lub
własną megalomanią. Unikają także angażowania się we
współpracę, którą obnażałaby ich słabości. W większości
przypadków współpracy dochodzi do silnych konfliktów
lub nie dochodzi do współpracy w ogóle.
W wypadku Collegium Polonicum owa asymetria została niemal wyrównana dzięki szczęśliwemu układowi
okoliczności. Silna ramowa asymetria polsko-niemiecka
została istotnie złagodzona przez fakt, iż UAM jest uniwersytetem siedem razy większym od Viadriny. Dodatkowo w etapie początkowym został przez UAM postawiony
ogromny „aksjologiczny akcent”, czyli wspaniały budynek
Collegium. Jakkolwiek mury teoretycznie nie mają nic
wspólnego z badaniami i dydaktyką, to jednak w tym wypadku były one tym, czym piramida Cheopsa dla cywilizacji egipskiej. Dały świadectwo ogromnego zaangażowania,
potencjału i witalności polskiego partnera. Opromieniły
wartością nie tylko wszystko to, co się w budynku działo
i dzieje, ale także przygraniczne otoczenie, a nawet umysły
frankfurtczyków. Po wybudowaniu Collegium Polonicum
w sposób widoczny zmieniło się nastawienie mieszkańców
tego miasta do polskich sąsiadów.
Dodatkowymi czynnikami wyrównującymi poczucie
wartości własnej było podprogowe poczucie winy wobec
Polski u pierwszej generacji profesorów Viadriny (przedstawicieli starszego pokolenia, które niemiecką winę za wojnę
światową artykułowało) oraz chęć pojednania z Niemcami,
artykułowana zarówno przez polskich polityków pierwszej
połowy lat 90., jak i pierwszego zaangażowanego w Collegium Polonicum rektora UAM, prof. Fedorowskiego.

W delikatnym systemie naczyń połączonych, jakim
jest poczucie wartości własnej uczestników przedsięwzięcia, rolę odgrywały również inne czynniki, których nie możemy tu analizować. Ale trzeba stwierdzić, iż Collegium Polonicum zostało zbudowane na wyrównanym polu poczucia wartości obu partnerów, na polu, które niemal cudem
udało się usypać na stromym zboczu góry, której szczyt jest
w Kalifornii, a podstawa w Tybecie.
Względne wyrównanie poziomów poczucia wartości
własnej partnerów, które zawsze jest najlepszym punktem
wyjściowym do współpracy, nie zlikwidowało jednak rzeczy esencjalnej dla relacji między organizmami społecznymi, mianowicie cywilizacyjnej siły grawitacyjnej, która
przyciąga ku partnerowi reprezentującemu silniejszy organizm ludzi i ich myśli. Ufundowane przez Brandenburgię jako jej wkład w Collegium Polonicum etaty naukowe
zostały częściowo podzielone i obsadzone przez około 20
naukowców. Teoretycznie etatom tym obie strony powinny nadawać wspólnie wypracowane ukierunkowanie naukowe, wspólnie nadzorować ich obsadzenie oraz wspólnie kontrolować wyniki pracy badawczej. Obsadzający je
naukowcy zaś powinni teoretycznie utożsamiać się z placówką, w której działają, to znaczy wystąpić na zewnątrz
pod jej szyldem, afiliować przy niej swoje publikacje oraz
efektami swojej pracy zasilać polsko-niemiecką misję Collegium. W praktyce jednak nie zawsze tak było. Etaty te
– administrowane w sensie finansowym przez Viadrinę
– spontanicznie odpływały w stronę niemieckiego uniwersytetu. Przy ich obsadzaniu tworzono komisje składające
się głównie z naukowców Viadriny, a reprezentanci UAM
odgrywali w nich marginalną rolę. Naukowcy, którzy na
te etaty się dostali, utożsamiali się znacznie silniej z Viadriną niż z Collegium Polonicum, a już w ogóle nie utożsamiali się z UAM. Nawet wtedy (a być może szczególnie
wtedy), gdy owi naukowcy byli Polakami. Publikacje swoje
afiliowali z reguły przy Viadrinie i na zewnątrz występowali jako profesorowie i naukowi pracownicy niemieckiego
uniwersytetu. Komisja Stała Rektorów musiała się do nich
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zwracać z prośbą, aby pamiętali o tym, dla kogo właściwie
pracują. Kiedy utworzono w Collegium Polonicum Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, tylko jeden z profesorów zatrudnionych przez Brandenburgię zgłosił do niego dobrowolny akces. O dziwo, administracja Viadriny, konstruując
umowy o pracę, też zapominała wpisywać do nich w sposób
wyraźny Collegium Polonicum jako miejsce pracy bądź
miejsce przyporządkowania etatu. Nie było w tym zamierzonej złej woli. Była uniwersalna chęć przytulenia się do
strony o większym globalnym prestiżu bądź ślepota tejże
strony na potrzeby i prawa strony przeciwnej.
Język, którym posługiwano się w gremiach Collegium
Polonicum, podlegał temu samemu zjawisku. W dziwny
sposób dla wszystkich było oczywiste, że jeśli wśród zebranych znajdują się choć jedna lub dwie osoby nieznające
języka polskiego, to wszyscy, nawet jeśli w gremium jest
20 osób, powinni mówić po niemiecku. Oczywiście obecność w gremium kilku osób nieznających niemieckiego nie
wywoływała na niemieckojęzycznej większości żadnego
wrażenia. Poszkodowani musieli po prostu prosić sąsiadów
o tłumaczenie. Zaznaczmy, że jest to sytuacja uniwersalna,
w której język potężny (angielski, francuski, hiszpański,
chiński, rosyjski lub niemiecki) spotyka się z językiem
o niewielkiej sile. Ale trzeba przyznać, że tutaj też Collegium generowało chlubne wyjątki. Bywały okresy, i to długie, w których wysocy przedstawiciele Viadriny (prezydenci, wiceprezydenci bądź poszczególni profesorowie) władali nieźle językiem polskim. Wtedy przeważali oni szalę
i gremium przechodziło na język polski, stawiając w sytuacji niewygodnej tych niemieckich kolegów, którzy polskiego nie znali. Jeśli spojrzeć na Collegium jako na teatr wojny
języków, to język polski nie tylko się w nim dzielnie bronił,
ale wygrywał wiele bitew i miewał długie okresy taktycznej
przewagi. Dla porządku dodajmy, że w gremiach całkiem
oficjalnych dla zachowania formalnej równości posługiwano się tłumaczami bądź rozmawiano po angielsku.
Dramatyczne rozmiary asymetria przybierała
w wypadku rekrutacji studentów na wspólne kierunki

Transgraniczna idea Słubfurtu reprezentowana jest przez Nowa Amerika Uniwersytät z siedzibą w Collegium Polonicum.
Od lewej: Michael Kurzwelly i dr Krzysztof Wojciechowski
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Połączenie w Collegium Polonicum Ogólnopolskiej Sieci Naukowo-Badawczej PIONIER i Niemieckiej Sieci Badawczej DFN
w dniu 24.10.2006 r.

studiów. Owa równia pochyła, której szczyt jest w Kalifornii, a dół w Tybecie, owo podświadome klasyfikowanie świata na regiony gorsze i lepsze zakorzenione
jest najsilniej w głowach... maturzystów! Pierwsze próby oferowania młodym ludziom z obu krajów wspólnie
zorganizowanych, kończących się wspólnym lub dwoma
dyplomami kierunków studiów kończyły się dla nas, pracowników CP, niemal szokiem. Ze strony polskiej widać
było normalne zainteresowanie, wypełniające liczbą
kandydatów miejsca na uczelni. Ze strony niemieckiej

zainteresowanie było drastycznie małe. W pierwszym
bądź drugim roku uważaliśmy, że popełnialiśmy błędy
w polityce informacyjnej, to znaczy że rozprowadzana
przez nas informacja rozeszła się po stronie polskiej
w sposób właściwy, po niemieckiej zaś nie dotarła do
kogo trzeba. Dopiero później zdaliśmy sobie sprawę, iż
konfrontowani jesteśmy z ramami naszej egzystencji, na
które nie mamy najmniejszego wpływu. Młodzi Polacy,
patrząc ku górze równi pochyłej (jak zresztą wszyscy
ludzie), dostrzegają Collegium Polonicum, jego transgra-

niczne zalety, niemiecki komponent i prześwitujący zza
niego zachód, ale patrzący ku szczytowi równi pochyłej
młodzi Niemcy dostrzegają Francję, Wielką Brytanię,
USA, ale nie Polskę, nawet jeśli mają ją tuż za plecami!
Dużo wysiłku kosztowało poradzenie sobie z tym fenomenem. Organizatorzy wspólnych kierunków przenieśli je
w fazę Master, gdzie wzbogaceni o trzyletnie doświadczenia młodzi ludzie relatywizują równię pochyłą i jednak
dopatrują się w polskim komponencie studiów czegoś ciekawego. Do końca z kompleksów niższości wyleczyły nas
dwie rzeczy: przeorientowanie akcji werbunkowej na
Wschód oraz zrozumienie, iż asymetrie są uniwersalne.
Reorientacja na Wschód zasiliła CP – szczególnie na kierunku Polonistyka dla cudzoziemców – studentami z 17
krajów. W sumie w Collegium studiują teraz studenci z 23
krajów, a ogólna liczba cudzoziemskich studentów w budynku wynosi 27%. W porównaniu z przeciętnymi 2% na
polskich uczelniach jest to wynik bardzo dobry. Uniwersalność asymetrii pojąłem, zapoznawszy się z 10-letnią
działalnością Europejskiego Polsko-Ukraińskiego Collegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie.
Tam proporcje ilościowe między doktorantami polskimi
a ukraińskimi były identyczne, jak między studentami
niemieckimi i polskimi na naszych wspólnych kierunkach. Z tym, że tam Polacy byli w roli... Niemców!
Po siódme: w Collegium Polonicum udało się w zadowalającym stopniu pogodzić różnice systemowe. Istniejące w tej chwili cztery międzynarodowe kierunki studiów
funkcjonują mimo niekompatybilności procedur administracyjnych (niekończące się wysiłki zmierzające ku ich
uproszczeniu lub ujednoliceniu), różnicach w trwaniu
semestrów, różnicach w zarobkach wykładowców, różnicach w potencjale i preferencjach partnerskich wydziałów,
kłopotach komunikacyjnych, różnicach w formalnościach
zaliczeniowych itp., itd.
Po ósme: powyższe jest możliwe między innymi dzięki
temu, iż administracji Collegium Polonicum udało się rozwinąć kulturę serwisową, która nie jest co prawda w stanie
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odmienić dwóch biurokracji, ale nie zniechęca tych, którzy
podejmują wysiłki w celu ich przezwyciężenia. Pozytywnie
o kulturze serwisowej CP wypowiadają się i ankietowani
wykładowcy z obu uczelni, i studenci. Sześcioosobowe Centrum Nauki Języków CP w listach rankingowych jednostek
UAM zajmuje drugie lub trzecie miejsce. A jednostek tych
jest szesnaście. Organizatorzy konferencji na Viadrinie
i ze względów politycznych, i ze względu na atrakcyjny
serwis (pomieszczenia, technika, obsługa, catering) bardzo chętnie sytuują przynajmniej jeden dzień konferencji
po polskiej stronie. Notabene ta sama postawa serwisowa
sprawia, że dochody z wynajmu sal oraz zabezpieczenia
technicznego imprez dla zleceniodawców zewnętrznych
rosną z roku na rok mimo gospodarczej stagnacji regionu.
Zejście do poziomu administracyjnej trywialności nie
wzbudza na pewno zachwytu tych, którzy pragnęliby, aby
Collegium Polonicum błyszczało blaskiem poznania naukowego. Nie moją rzeczą jest oceniać dorobek naukowy
Collegium, ale z tego tomu widać, że on istnieje. Twierdzę,
że sens Collegium Polonicum wykracza daleko poza ów
dorobek. Collegium ma to do siebie, iż nikt tak naprawdę
nie wie, czym ono jest. Wciąż napotykam osoby, i to osoby
bardzo prominentne, które w pewnym momencie zdradzają, że nie wiedzą bardzo istotnych rzeczy. Ale nic w tym
zdrożnego. W kwestii rzeczy trudnych i doniosłych istnieją
różne narracje i różne, czasem niepełne prawdy.
I po ostatnie: Collegium Polonicum było tworzone
w szczerym polu – prawnym, kulturowym, politycznym.
Nie było dla niego precedensów, norm i wzorców. Przez
pierwszych 10 lat rozwijało się w absolutnej pustce prawnej. To, że współpraca nie rozleciała się jak dom zbudowany na piasku, że wydano 40 mln. euro i do drzwi ani

razu nie zapukał prokurator, że wspierano instytucję,
która dla jednych była na innej planecie, a dla drugich
wysuniętym fortem w dzikiej głuszy do którego jechało
się dwie i pół godziny samochodem po zatłoczonych drogach, ryzykując życiem, jest kwestią poświęcenia. I dzięki niemu CP zaistniało.
Ja nigdy nie musiałem ryzykować w Collegium życiem.
Tym niemniej przyznam, że bywało ciężko. Czasem bardzo
ciężko. Pilnowałem żeby był papier toaletowy, żeby rachunki były zapłacone i żeby każdy mógł być z Collegium
Polonicum dumny. Musiałem godzić i sprzątaczki, które
pryskały sobie w oczy płynem do mycia szyb, i decydentów
najwyższej rangi.
Do pracy chodziłem jednak z radością. Kiedy wchodziłem do Collegium, widziałem uśmiechnięte twarze. To był
mój zespół – pracownicy administracji, obsługi, biblioteki,
Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, Archiwum Karla
Dedeciusa, moje pomoce studenckie i wielu pracowników
naukowych. Miałem ogromne szczęście, że los pozwolił mi
z nimi pracować. Z perspektywy lat widzę, że Collegium
Polonicum zawsze było moim drugim domem (a czasem
pierwszym), a zespół był zawsze drugą rodziną (a czasem
jedyną).
Dziękuję im wszystkim za to, że mnie wspierali i że zawsze byli lojalni.
Koleżankom i kolegom z administracji Viadriny dziękuję za to, że odnosili się do mnie z niemałą sympatią
i udzielali tak daleko idącej pomocy, iż często byłem zażenowany.
Kierownictwom obu uniwersytetów dziękuję, że przez
tyle lat mnie tolerowały.

Dr Krzysztof Wojciechowski – pracownik Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina od 1991 r., Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza od 1996 r. i dyrektor administracyjny
Collegium Polonicum od 1994 r. Inicjator powstania Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, założyciel Stowarzyszenia „My Life”

125

126

eksperyment i wiedza. 25 lat collegium polonicum

