Szanowni Państwo,
rodzina naszej drogiej zmarłej Pani Profesor Zdzisławy Krążyńskiej przekazała informację, że pogrzeb
odbędzie się w najbliższy piątek 12 czerwca o godz. 13.50 na cmentarzu junikowskim. Rodzina prosiła,
żeby nie składać kondolencji (z powodu zagrożenia epidemicznego).
Najnowsze wiadomości z frontu walki z pandemią w Polsce nie są, niestety, nazbyt optymistyczne, tym
bardziej dobrze, że jako wydział i uniwersytet zachowujemy stały rygor sanitarny. Przypominam, że
decyzją naszego ministerstwa wszystkie rodzaje aktywności na uniwersytetach mają pozostać - oprócz
sytuacji wyjątkowych - w formie zdalnej do dnia 30 września 2020 r. Do wyjątków należą zgłoszone do
mnie i do Pana Dziekana Prof. Krzysztofa Skibskiego nieliczne egzaminy dla małych grup, jest też
możliwość przeprowadzenia egz. dyplomowych w trybie tradycyjnym, choć w każdym z przypadków
formą przez nas rekomendowaną jest egzamin zdalny. Przed nami też pierwsze zdalne obrony
doktorskie i posiedzenia komisji habilitacyjnych.
Rytm pracy uniwersytetu jest obecnie wzmożony z powodu ogłoszonego nowego kalendarza
wyborczego w wyborach rektorskich. 29 czerwca kolegium elektorów dokona wyboru nowego Rektora
UAM. Cieszy mnie, że wydział będzie miał swoich elektorów także w grupie reprezentantów adiunktów,
starszych wykładowców, wykładowców i lektorów, gratuluję serdecznie wydziałowym elektorom
wyboru.
JM Rektor Prof. Andrzej Lesicki zapowiedział, że z racji nagromadzenia wielu przesuniętych podczas
pandemii spraw zwoła nadzwyczajne, dodatkowe posiedzenie Senatu w lipcu. Podobnie Pani Prorektor
Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk zapowiedziała, że oprócz najbliższego posiedzenia Rady Dyscyplin
dn. 18 czerwca zwoła posiedzenie nadzwyczajne na początku lipca, dzięki temu niektóre kandydatki i
kandydaci na stopień doktora habilitowanego i doktora będą mogli zakończyć swoje procedury
awansowe przed przerwą wakacyjną.
W tej sytuacji zadecydowałem o przeniesieniu posiedzenia naszej najbliższej Rady Dziekańskiej o
tydzień później, odbędzie się ona w środę 24 czerwca.
Olbrzymim sukcesem był przeprowadzony zdalnie w ub. środę Dzień Jakości Kształcenia, który był
dniem wydziału i jednocześnie dniem Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Wydarzenia zrobiło znakomite
wrażenie na JM Rektorze i uczestnikach z innych wydziałów. Dziękuję i gratuluję Pani Przewodniczącej
Rady Kształcenia Prof. Joannie Wójcik i Panu Dziekanowi Prof. Krzysztofowi Skibskiemu.
W najbliższą środę wielu z nas spotka się podczas (zdalnego, ma się rozumieć) Dnia Współpracy z
Otoczeniem, który został zorganizowany przez zespół, którym kieruje Pani Dziekan Prof. Krystyna
Pieniążek-Marković.
Otrzymałem informację od Kierownika biblioteki wydziałowej Pana Doktora Józefa Malinowskiego, że
system wypożyczeń w formie tradycyjnej i kopiowania w formie cyfrowej zamówień zdalnych
funkcjonuje sprawnie, a liczba wypożyczających rośnie. Cieszę się, że nauczyliśmy się tak skutecznie
korzystać z zamówień cyfrowych kopii tekstów potrzebnych do badań i pracy dydaktycznej.
W Collegium Maius jest obecnie nieco łatwiej spotkać pracownika spoza Uniwersytetu Medycznego,
oczywiście głównie z powodu otwarcia wypożyczalni bibliotecznej. Decyzją Kanclerza codziennie
pracują na miejscu (rotacyjnie) pracownicy dziekanatu. Pani Katarzyna Koszewska poleciła
zamontować na każdym piętrze naszego gmachu bezdotykowy dozownik płynu dezynfekującego do
rąk, to drogi (bardzo drogi) sprzęt, ale skutecznie i bodaj całkowicie zapobiega wymianie wirusów
podczas dezynfekcji. Przypominam, że każdemu pracownikowi, który na podstawie mojej zgody
wchodzi do Collegium Maius, przysługuje maseczka do pobrania na portierni.

Stale podziwiam, jak skutecznie, z jakim zaangażowaniem pracownicy naszego wydziału kontynuują
aktywność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wyrażam Państwu swój najwyższy szacunek i
serdeczną wdzięczność. I życzę, żebyśmy wreszcie mogli się spotkać w murach naszego Collegium
Maius.
Życzę aby nie zabrakło nam cierpliwości, a przede wszystkim życzę zdrowia wszystkim Państwu
Pracownikom wydziału i Państwa Bliskim
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