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Wielce

szanowny

Panie

Rektorze,

Państwo

dziekani,

szanowni

profesorowie i wykładowcy, drodzy rodzice, rodziny i przyjaciele naszych
absolwentów, i wreszcie i przede wszystkim szanowni Absolwenci
Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!

W roku 2014 obchodzimy 111 lat tradycji anglistyki w Poznaniu. Przed
trzema tygodniami, 26 i 27 kwietnia wspólnie świętowalismy wielką galę
anglistyki poznańskiej. Przyjechali do nas ministrowie i politycy,
dyplomaci i profesorowie, dyrektorzy anglistyk z całej Polski, rektorzy i
biznesmeni, absolwenci, przyjaciele i fani, by usłyszeć i zobaczyć, czym
zajmują się pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Anglistyki UAM.
To były dwa dni fascynujących, pełnych pasji, z wielką wyobraźnią i
humorem przygotowanych prezentacji badań naukowych wszystkich
naszych zakładów i pracowni. Doktoranci pokazali nam film pokazujący
ich zaangażowanie w pracę naukową. Studenci przygotowali film o 111
atutach

Wydziału.

A

występ

amerykańskiego

jazzmana

Stana

Breckenridge’a wywołał euforię.
Pokazaliśmy, że jesteśmy interdyscyplinarni, przekraczamy granice nauk
humanistycznych i społecznych z powodzeniem pracując w zespołach z
przyrodnikami, inżynierami i medykami, że jesteśmy nowocześni stosując
nowe technologie i metody w badaniach i kształceniu, że jesteśmy otwarci
na współpracę z otoczeniem, że stale dbamy i pielęgnujemy nasze
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narzędzie a zarazem przedmiot badań – język, we wszelkich jego
przejawach i zastosowaniach. I wciąż nie zapominamy, do czego są
wiersze...
Ilość i jakość otrzymanych gratulacji, życzeń i podziękowań wprawić by
nas mogła w megalomanię, zacytuję zatem tylko 3 przykłady:
The

111

Years

celebration

was

of

English

definitely

Studies
one

of

in

the

Poznan
greatest

academic events (if not the greatest) I have ever
experienced, and I won't ever forget it.
You

must

be

incredibly

proud

of

your

staff,

faculty, students, (and yourself of course). It
was an excellent exhibition of scholarship, new
ideas, hard work, and even wit and humor.
A jeden z gości powiedział: dlaczego mówicie, że jesteście najwięksi w
Europie? Przecież jesteście najwięksi na świecie!
Szanowni Państwo, Wasze absolutorium zbiega się z tą wspaniałą rocznicą
111 lat anglistyki poznańskiej. Niech szczęśliwa symbolika „trzech
jedynek“ będzie dla Państwa dobrym znakiem na przyszłość! Wydział
Anglistyki jest dumny z Was, swych absolwentów, ale i Państwo macie
powody do dumy. Bowiem WA to Wyjątkowa Anglistyka! A Absolwenci
WA to Wyjątkowi Absolwenci!
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Otrzymaliście Państwo Symbol WA byście dumnie pokazywali światu
skąd jesteście. Ten symbol, kula ziemska z napisem WA, obecny także w
łańcuchu dziekańskim, pokazuje, że WA dociera wszędzie. Proszę również
byście Państwo w prezencie przyjęli przygotowany przeze mnie na galę
111 lat tekst o nowej historii anglistyki na UAM, od roku 2005 do dziś, bo
przecież do tej historii należycie i przez lata swych studiów tę historię
współtworzyliście.
Mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym zakresie identyfikujecie się
Państwo z opisem profilu absolwenta WA. A brzmi on tak:
WA kształci ludzi przygotowanych do podejmowania nowoczesnych
wyzwań, którzy posiedli umiejętność poszerzania i uzupełniania wiedzy, a
ich narzędziem jest lingua franca współczesnego świata. Absolwenci
nabywają zdolność do ponadkulturowej i pozbawionej uprzedzeń
komunikacji, otwartość na inne języki, wielojęzyczność, przekonanie o
równości społeczeństw poprzez równość języków i kultur; charakteryzują
się łatwością nawiązywania kontaktów z całym światem, tolerancją,
szacunkiem dla ludzi poprzez szacunek dla języka i kultury.
WA

otwiera

na

interdyscyplinarność

–

w

nauce,

edukacji

i

zastosowaniach, przygotowuje do kilku konkretnych zawodów, ale nie
ogranicza absolwenta do nich. Kształci nowoczesnych humanistów w
zakresie języka, literatury i kultury, zdolnych do współpracy w grupie i
otwartych na wiedzę z wielu dyscyplin bez sztucznych podziałów i barier;
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zdolnych do pracy dla dobra społecznego – w nauce, edukacji, medycynie,
mediach, biznesie, polityce i wielu innych dziedzinach.
Wiele ostatnio mówi się i dyskutuje w Polsce, w Europie i w skali
globalnej, na temat roli i statusu nauk humanistycznych i społecznych.
Mówi się o ich niedocenianiu, niedofinansowaniu, kryzysie. Chcę
podzielić się z Państwem refleksją zrodzoną z własnego doświadczenia
oraz udziału w licznych takich dysputach. W epoce interdyscyplinarności
podziały nauk na dyscypliny stają się mniej aktualne: nauka jest jedna, a
jedyny jasny podział to nauka dobra i zła. Problemy badawcze mają
naturalnie naturę ścisłą, przyrodniczą, społeczną czy szeroko pojętą
humanistyczną, lecz zajmują się nimi interdyscyplinarne zespoły. Tzw.
nauki humanistyczne są same w sobie tak bardzo zróżnicowane, że trudno
jest zaklasyfikować je do jednej kategorii. Wiedza humanistyczna bywa
określana mianem tzw. „soft power” (umiejętności miękkich), która jest
niezbędna by umiejętnie dostosowywać się do wciąż zmieniających się
warunków. Zwracamy na to uwagę w naszym profilu absolwenta, i tu
dobra wiadomość dla Państwa: nasz absolwent znajduje zatrudnienie na
rynku pracy!
Jesteście Państwo znakomicie wykształconymi obywatelami Polski i
Europy. Dyplom UAM jest wysoko ceniony przez pracodawców, a
dyplom

Wydziału

Anglistyki

jest

znakiem

jakości

uzyskanego

wykształcenia. Ukończyliście anglistykę znaną i rozpoznawalną w Polsce i
na świecie, o niepodważalnej renomie i prestiżu. Mają Państwo szansę
współtworzyć tzw. Nową Narrację dla Europy (New Narrative for
Europe), której Europa poszukuje, potrzebując Nowego Renesansu
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opartego na stworzeniu modelu społecznego, w którym wszyscy
uczestnicy kultury znajdą swoje miejsce.

Życzę, by zostali Państwo

światłymi liderami zmian, wg prostej amerykańskiej rady na sukces: „be
good and surround yourself with good people”.
I jeszcze słowo o Uniwersytecie: u swych podstaw ma Uniwersytet
jedność

badań

i

kształcenia.

Jest

wieżą

z

kości

słoniowej

i

przedsiębiorstwem jednocześnie. Takie jednoczenie cech jest dla
Uniwersytetu unikalne: nie jest tylko akademią nauk ani tylko szkołą, nie
jest tylko świątynią wiedzy ani tylko firmą. Jest tym wszystkim
jednocześnie. Tę unikalność należy zachować i pielęgnować. Zewnętrzną
manifestacją wyjątkowości uniwersytetu są uroczystości, jedną z nich jest
absolutorium. Te szaty, ta dzisiejsza celebra, pozwalają nam lepiej
doświadczyć dostojeństwa Uniwersytetu.
Cieszmy się zatem dziś! A na przyszłość życzę Państwu wizji, pasji,
dynamizmu, entuzjazmu, otwartości i wiele szczęścia! Vivant Absolwenci!
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