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Szanowni Państwo, 

Członkowie Wspólnoty Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

           Listopad jest miesiącem, który naszej społeczności wiąże się nieodłącznie z Dniem 

Patrona Uczelni i zgodnie z zapisami  Statutu przypada na dzień 21 listopada. W tym dniu 

w 1870 roku w Żabikowie rozpoczęła swoją działalność Szkoła Rolnicza im. Haliny, po 

trzech latach przekształcona w szkołę wyższą. To dzięki inicjatywie i finansowemu wsparciu 

Augusta hrabiego Cieszkowskiego – Patrona naszej Uczelni, mogła powstać ta pierwsza 

polska szkoła wyższa pod zaborem pruskim, nazwana imieniem przedwcześnie zmarłej 

żony fundatora – Haliny. Niestety, po siedmiu latach niezwykle intensywnego 

funkcjonowania została zlikwidowana, jednak poziom kształcenia i jej ranga pozostały  

w pamięci Wielkopolan i gdy już w wolnej Polsce w 1919 roku powstawał Uniwersytet 

Poznański, potrzeba utworzenia na nim studiów rolniczych była oczywista. 

Pamiętamy o wszystkich dokonaniach Augusta hrabiego Cieszkowskiego  

i czcimy Jego pamięć przez ustanowienie Go swoim patronem, ufundowaniem popiersia, 

które zdobi hol główny Collegium Maximum, odrestaurowanymi: kryptą w kościele  

w Wierzenicy i Kolegium Cieszkowskich w Poznaniu czy ufundowaną przez Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu tablicą pamiątkową, która widnieje na odbudowanym Dworze  

w Wierzenicy. 

 Zwykle obchody Święta Uczelni gromadziły nas w okolicach 21 listopada  

w murach Uczelni, nawiązując do genezy i korzeni naszego istnienia oraz postaci Patrona, 

i zawsze miały  podniosły, wyjątkowy charakter. Uroczystości obejmowały niezwykle ważne 

w życiu akademickim wydarzenia -  nadanie godności doktora honoris causa zasłużonym 

dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego osobistościom, promocję doktorską  

i wręczanie dyplomów doktora habilitowanego nowo wypromowanym naukowcom oraz 

medali i odznaczeń zarówno pracownikom Uczelni, jak i osobom współpracującym  

z Uniwersytetem. Na przestrzeni ostatniej dekady obchody Dnia Patrona kończył koncert 

galowy, niezwykłe wydarzenie artystyczne z udziałem zespołów zrzeszonych w Centrum 

Kultury Studenckiej naszego Uniwersytetu oraz zaproszonych gości, głównie  

z poznańskiego środowiska akademickiego. Było to piękne uzupełnienie części oficjalnej 

honorującej osoby szczególnie zasłużone dla Uczelni oraz nowo wypromowanych doktorów 

habilitowanych i doktorów. 

 W tym roku, będącym dla nas wszystkim rokiem szczególnym, głównie ze względu 

na panującą pandemię, wszystko jest inne – inne są też obchody Dnia Patrona, które ze 

względu na przypadającą 150 rocznicę powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny 

powinny mieć wyjątkową oprawę.  
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 W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym odwołane zostały zaplanowane 

na 19 listopada uroczystości obejmujące promocje doktorskie i habilitacyjne oraz wręczenie 

medali i odznaczeń.  

Nie odbędzie się także koncert galowy. Jednak Dzień Patrona pozostaje obecny w naszym 

akademickim kalendarzu oraz w świadomości wspólnoty Uczelni i choć skromniejszy,  

w innej formule i konwencji, z przeniesieniem do przestrzeni elektronicznej, będzie 

obchodzony wraz z wiążącą się z nim 150 rocznicą powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im 

Haliny w Żabikowie.  

Z tej okazji na stronie naszego Uniwersytetu powstała najpierw zakładka 

poświęcona rocznicy Szkoły, a następnie Świętu Uczelni. Znajdą się tutaj różne inicjatywy 

obejmujące wszystkie informacje dotyczące wydarzeń, wywiady i relacje oraz 

wspomnienia. Pojawi się też zakładka z linkiem do konferencji naukowej organizowanej 

przez Miasto Luboń i Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego  

w Szreniawie pod patronatem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i  Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu pt. Szkoła im. Haliny – 150-lecie otwarcia szkoły rolniczej  

w Żabikowie.  

Podkreślając wagę i znaczenie tradycji oraz naszego rodowodu, nadaliśmy nowe 

życie dziełu pt. Wiadomość o Szkole Rolniczej Imienia Haliny w Żabikowie, dziś prawie 

zapomnianemu, które mimo upływu czasu może stanowić cenną lekturę dla współczesnych 

i być okazją do refleksji i zadumy. Nakładem Wydawnictwa UPP wydany został reprint 

książki z myślą, abyśmy jako spadkobiercy głęboko uformowanej tradycji chcieli przybliżyć 

sobie idee przyświecające Autorowi – dr. Juliuszowi Au oraz wszystkim twórcom Szkoły, 

którzy w tych trudnych czasach XIX wieku jasno widzieli potrzebę kształcenia 

akademickiego i zadania, które powinny przyświecać nauce. 

 

Z okazji Dnia Patrona składam serdeczne życzenia całej naszej wspólnocie 

akademickiej, a wszystkim wypromowanym w ostatnim roku Państwu doktorom 

habilitowanym i doktorom gratuluję awansów naukowych. Dziękuję za podejmowany trud, 

za mobilizację oraz konsekwencję w realizacji ciekawych i trudnych badań naukowych. 

Gratuluję wszystkim, których znaczące sukcesy w pracy zawodowej w sposób doniosły 

zostały docenione przyznaniem odznaczeń: Brązowego Krzyża Zasługi, Medali Komisji 

Edukacji Narodowej oraz Medali Za Długoletnią Służbę. Te indywidualne sukcesy są również 

ogromnym osiągnięciem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To dzięki Państwa pracy 

nasz Uniwersytet trwa i wciąż się rozwija dla dobra wielu pokoleń studentów i młodych 

pracowników oraz dla dobra naszego środowiska i polskiej nauki. 

      

 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 

    Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 


