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Jubileusz piêædziesiêciolecia
pracy naukowej
Profesora Marcelego Kosmana
26 paŸdziernika 2011 r. w budynku Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ maj¹ca na celu
uczczenie piêædziesiêciolecia pracy naukowej prof. zw. dra hab. Marcelego Kosmana.
Jubileusz zosta³ zorganizowany pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora
UAM prof. dr hab. Bronis³awa Marciniaka
oraz prezydenta miasta Poznania Ryszarda
Grobelnego. Obok szacownego Jubilata, jego
¿ony – prof. zw. dr hab. Bogumi³y Kosmanowej oraz najbli¿szej rodziny w spotkaniu
wziêli udzia³ liczni przedstawiciele poznañskiego œrodowiska naukowego i kulturalnego oraz goœcie z innych oœrodków naukowych z kraju (m.in. z Opola, Bydgoszczy,
Torunia, Lublina, Krakowa, Warszawy, Gdañska, Kalisza, Inowroc³awia) i z zagranicy,
w tym m.in. ks. prof. Marek Inglot – dziekan
Wydzia³u Historii Koœcio³a Papieskiego
Uniwersytetu Gregorianum w Rzymie, prof.
dr Henryka Ilgiewicz z Wilna i dr Roman Baron z Pragi. Nie mog³o równie¿ zabrakn¹æ
uczniów prof. Kosmana, zarówno tych towarzysz¹cych mu w pocz¹tkach drogi naukowej,
jak równie¿ obecnych, którzy z wdziêcznoœci¹ gratulowali swojemu Mistrzowi.
W jubileuszu prof. Marcelego Kosmana
wziêli tak¿e udzia³ m.in.: prof. Tomasz Jasiñski – dyrektor Biblioteki Kórnickiej, prof.
Henryk Olszewski – przewodnicz¹cy Rady
Naukowej Biblioteki Kórnickiej, prof. Tadeusz Bujnicki – ceniony sienkiewiczolog, ks.
prof. Ludwik Grzebieñ, ks. prof. Janusz
Zbudniewek, prof. Stanis³aw Obirek, prof.
W³odzimierz Kaczorowski, prof. Bronis³aw
Pasierb, prof. Krzysztof Mikulski – prezes
Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof.
Janusz Ma³³ek, prof. Tomasz Kempa oraz
wydawca ksiêgi poœwiêconej rocznicy dr
Adam Marsza³ek.

Spotkanie rozpoczê³o siê od powitania
zebranych przez gospodarza uroczystoœci
– prof. Tadeusza Wallasa, dziekana Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
W dalszej kolejnoœci dziekan przedstawi³ drogê naukow¹ Jubilata, wskazuj¹c na g³ówne
jej etapy: matura w rodzinnej Izbicy Kujawskiej (1957); studia historyczne (magisterium
na seminarium prof. Gerarda Labudy – 1961);
studia pedagogiczne (na ówczesnym Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM – 1964
roku), doktorat (pod kierunkiem prof. Henryka
£owmiañskiego – 1966), habilitacja (1971),
tytu³y profesora nadzwyczajnego (1980) i zwyczajnego (1988). D³ugoletnia praca naukowa
prof. Kosmana wi¹za³a siê z du¿¹ aktywnoœci¹ na polu dydaktycznym, naukowym i organizatorskim. Dziekan Wallas przypomnia³,
¿e Jubilat pracowa³ w latach 1961–1681 jako
nauczyciel jêzyka ³aciñskiego i polskiego oraz
wychowania obywatelskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Izbicy Kujawskiej, gdzie
równie¿ pe³ni³ funkcjê dyrektora. Nastêpnie
zatrudniony by³ na stanowisku adiunkta, póŸniej zaœ docenta w Zak³adzie Historii Pomorza Instytutu Historii PAN w Poznaniu. Prof.
Marceli Kosman by³ tak¿e dyrektorem Biblioteki Kórnickiej PAN (1976–1982) oraz
pracowa³ w Instytucie Historii ówczesnej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu (m.in.
jako kierownik Katedry Historii Europy
Wschodniej). Od 1987 roku jest nieprzerwanie zwi¹zany z UAM w Poznaniu: z Instytutem, a nastêpnie z Wydzia³em NPiD, gdzie
dziêki jego inicjatywie powsta³ Zak³ad Kultury Politycznej, którego jest kierownikiem.
Prof. T. Wallas doda³ tak¿e, ¿e Jubilat zosta³
odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem imienia Franciszka Palacky’ego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.
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Nastêpnie prof. Tadeusz Wallas odczyta³
pismo gratulacyjne JM Rektora UAM prof.
dr hab. Bronis³awa Marciniaka skierowane
do Jubilata. W dalszej kolejnoœci g³os zabra³a
prof. dr hab. Iwona Hofman, która przedstawi³a bogaty dorobek naukowy, popularnonaukowy i pisarski prof. Marcelego Kosmana.
Wa¿nym akcentem spotkania by³o wrêczenie
Jubilatowi 2-tomowej ksiêgi pami¹tkowej zatytu³owanej Przez Kresy i Historiê po obrze¿a polityki. W ksiêdze tej znalaz³o siê ponad
piêædziesi¹t tekstów odzwierciedlaj¹cych zainteresowania naukowe bohatera uroczystoœci. Odnotowaæ nale¿y fakt, ¿e Jubilat otrzyma³ szereg listów gratulacyjnych, o których
poinformowa³ zebranych dr Piotr Forecki.
Nastêpnie w imieniu 16 wypromowanych
dotychczas doktorów wyrazy wdziêcznoœci
przekaza³ najm³odszy z nich sta¿em dr Bart³omiej Secler.
Kolejnym elementem spotkania by³y wypowiedzi zebranych na uroczystoœci goœci.
Jako pierwszy g³os zabra³ dr Andrzej G¹szczo³owski, który odczyta³ list by³ego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gen. Wojciecha Jaruzelskiego do Jubilata, w którym
znalaz³y siê m.in. nastêpuj¹ce s³owa: Wysoko
ceniê wiedzê i postawê Pana Profesora –
uczonego odwa¿nie przeciwstawiaj¹cego siê
instrumentalizowaniu historii, id¹cego pod
pr¹d aktualnej polityki historycznej, broni¹cego prawdy o dylematach i wyborach,
zw³aszcza dekady lat osiemdziesi¹tych. Liczne ksi¹¿ki i publikacje pisane przez Pana
Profesora sk³aniaj¹ do refleksji, do g³êbokiego namys³u nad biegiem polskich dziejów.
Z tak¹ myœl¹ dziêkujê i z takim przes³aniem
odczytujê Los Genera³a.
Interesuj¹ce by³o wyst¹pienie poety dr
Lecha Konopiñskiego, cz³onka poznañskiego
oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich, który
odczyta³ Dytyramb na pó³wiecze Mistrza
Marcelego Kosmana profesora zwyczajnego
– doktora habilitowanego. Warto w tym miejscu przytoczyæ fragment tego utworu:
W OjczyŸnie naszej jubileusze
daj¹ Rodakom moc silnych wzruszeñ,

PP 4 '11

lecz nic nie wzrusza nas tak jak jesieñ,
która historii plon ku nam niesie!
Z barwnymi liœæmi mknie wieœæ radosna,
¿e czci pó³wiecze Marceli Kosman –
Badacz lat wa¿nych – t³ustych i chudych;
Druh £owmiañskiego, Kompan Labudy
i dziejopisów wierny Przyjaciel,
którego pasjê poznawcz¹ znacie
i dobrze wiecie jak wa¿ne dla nas
jest to pó³wiecze Mistrza Kosmana.
W dalszej kolejnoœci g³os zabrali dr Marian Król – prezydent Towarzystwa Hipolita
Cegielskiego oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Marian Gorynia – przewodnicz¹cy Kapitu³y Towarzystwa
Hipolita Cegielskiego, którzy wrêczyli Jubilatowi dyplom Lidera Pracy Organicznej
oraz Statuetkê Honorowego Hipolita. Nastêpnie Stefan Bar³óg – prezes Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego z³o¿y³ gratulacje Jubilatowi oraz
zapowiedzia³ wrêczenie Nagrody Honorowej
Dobosz Powstania Wielkopolskiego, przyznanej prof. Kosmanowi za jego ksi¹¿ki o Powstaniu.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ gratulacje z³o¿one przez przedstawicieli instytucji,
z którymi Jubilat by³ zwi¹zany i nadal aktywnie wspó³pracuje. Wyrazy wdziêcznoœci i ¿yczenia z³o¿yli m.in.: prof. Tomasz Jasiñski
– dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, który
przypomnia³ ogromny wk³ad prof. Kosmana
w rozwój tej instytucji; Stanis³aw S³opieñ
– prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, wskaza³ na zaanga¿owanie Jubilata w realizacji wspólnych projektów oraz jego
liczne publikacje na ³amach „Przegl¹du Wielkopolskiego”; dr Hanka Dmochowska – redaktor naczelna „Przegl¹du Zachodniego”,
dziêkowa³a za wieloletni¹ wspó³pracê; prof.
Anna Pobóg-Lenartowicz – dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego zwróci³a uwagê na dziesiêcioletni opolski okres
w karierze naukowej Jubilata.
Odnotowaæ nale¿y tak¿e ¿yczenia przes³ane przez osoby, które nie mog³y uczestniczyæ w uroczystoœci uœwietniaj¹cej Jubileusz
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prof. Marcelego Kosmana. By³y to listy gratulacje nades³ane m.in. przez: prof. Andrzeja
Chodubskiego, ks. prof. Zygmunta Zieliñskiego oraz prof. Adama Koseskiego – rektora
Akademii Humanistycznej w Pu³tusku. Ryszard Brejza – prezydent Inowroc³awia, oprócz
gratulacji przekaza³ tak¿e Jubilatowi pejza¿
miasta. Z kolei Tadeusz Krokos – prezes kaliskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Historycznego, wspólnie z doktorem Andrzejem Nowakiem – redaktorem naczelnym
„Rocznika Kaliskiego”, w piœmie gratulacyjnym, zwrócili uwagê na wielorakie formy
wspó³pracy prof. Kosmana z tamtejszym œrodowiskiem naukowym i kulturalnym.
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Jako ostatni g³os zabra³ sam Jubilat, który
podziêkowa³ organizatorom uroczystoœci, licznie zebranym goœciom oraz pomys³odawcom
ksiêgi pami¹tkowej za ¿yczenia i prezenty.
Przywo³a³ nazwiska nie¿yj¹cych, bardzo bliskich mu Nauczycieli Jana Seredyki i Gerarda
Labudy, którzy swoimi artyku³ami uœwietnili
ksiêgê jubileuszow¹. Zaznaczy³ równie¿, ¿e
przed nim jeszcze wiele wyzwañ w pracy zarówno naukowej, jak i dydaktycznej.
Uroczyst¹ atmosferê dope³ni³o spotkanie
towarzyskie przy tradycyjnym jubileuszowym torcie i toaœcie z lampk¹ wina.
Justyna MAGUŒ
Lublin

