


W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Poznaniu miało 
miejsce 8. Leadership Symposium zorganizowane przez The European
League of Institutes of the Arts (ELIA) oraz Uniwersytet Artystyczny w 
Poznaniu. Po raz pierwszy wydarzenie tej rangi miało miejsce w 
Europie Środkowo-Wschodniej. W jednym miejscu, w tym samym 
czasie znalazło się 60 rektorów i przedstawicieli władz artystycznych 
szkół wyższych z całego świata.





ELIA powstała w 1990 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, działa jednak jako niezależna organizacja 
skupiająca ok. 250 instytucji z 49 krajów i reprezentuje interesy ponad 300 000 studentów ze wszystkich 
dziedzin sztuki. Uczelnie zrzeszone w ELIA kształcą profesjonalistów we wszystkich dyscyplinach artystycznych. 
Instytucja ta powołana została w celu ciągłego wzmacniania pozycji edukacji artystycznej na poziomie 
uniwersyteckim, wspierania edukacji w sztuce oraz roli kultury jako centralnego czynnika rozwoju społecznego i 
ekonomicznego oraz promowania różnorodności w kulturze i wspierania międzykulturowej komunikacji. 
Organizacja od ponad 25 lat tworzy platformę dyskusji i wymiany kulturalnej na światowym poziomie. 
Strategiczne cele ELIA na lata 2016–2020 opierają się na czterech filarach, które mają promować, umożliwiać i 
wzmacniać:

• wymianę wiedzy i dyskursów akademickich,

• nawiązywanie kontaktów, współpracę i interakcję,

• reprezentację i wsparcie instytucji,

• akademicki profesjonalizm.

Tegoroczna edycja Leadership Symposium odbyła się pod hasłem: Dziedzictwo/Przemiany/Wartości (Heritage
/ Transitions / Values).





Wydarzenie poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana 28 listopada w Atrium UAP, na której 
byli obecni Rektor UAP prof. Wojciech Hora, Dyrektor wykonawcza ELIA Maria Hansen, koordynator 
sympozjum ze strony uczelni, prof. Andrzej Florkowski, przedstawiciele Biura Promocji UAP, media 
oraz wszyscy zainteresowani.

















Oficjalne powitanie gości sympozjum miało miejsce w 29 listopada w Atrium UAP, 
na którym głos zabrali Rektor UAP prof. Wojciech Hora oraz przedstawiciele ELIA. 



Sympozjum towarzyszył konkurs na plakat adresowany do studentów 
naszej uczelni. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się 
z oryginalnym sposobem formułowania wypowiedzi, selekcji 
desygnatów, wrażliwością artystyczną oraz umiejętnościami 
graficznymi. Do konkursu zgłoszono 50 prac, które prezentowane były 
na trwającej dwa tygodnie wystawie. Wystawie towarzyszył wydany w 
języku angielskim katalog, który otrzymał każdy z gości sympozjum. 
Znalazło się w nim także wprowadzenie (autor dr Mateusz Bieczyński) 
opisujące tradycje i osiągnięcia poznańskiego plakatu. Grand Prix 8. 
ELIA Leadership Symposium otrzymała Gabriela Sacharczuk (nagroda 2. 
tys. Złotych).











Przygotowana także została nowa, anglojęzyczna wersja informatora o uczelni. 



Po oficjalnej części odbyły się wizyty studyjne w wybranych wcześniej przez 
uczestników jednostkach naszej uczelni – Miejskich Galeriach UAP, 
wybranych Pracowniach poszczególnych wydziałów itd.









Praktyczna część Sympozjum odbyła się w Słodowni Starego Browaru. 
W ciągu dwóch dni wykłady wygłosili: Franco Bianchini (University of 
Hull, UK), Vasyl Cherepanyn (Szef Centrum Badań nad Kulturą Wizualną, 
Kijów), Krzysztof Czyżewski (Dyrektor Centrum Pogranicze – sztuk, 
kultur, narodów), Shaurya Kumar ( The School of the Art Institute of 
Chicago), Magdalena Moskalewicz (The School of the Art Institute of 
Chicago), Ása Richardstóttir (Ice Hot Reykjavik 2018, Nordic Culture
Fund), Jan Sowa (UJ, Polska Akademia Nauk), Russel Willis Taylor ( Vice 
President for Arts and leadership at Banff Centre Canada).









W godzinach popołudniowych miały miejsce wizyty w poznańskich 
instytucjach kultury (m.in. CK Zamek, MNP, Teatr Wielki, Dom 
Tramwajarza, Scena Robocza) czy pomnikach kultury i historii (np. 
Rogalin, Kórnik). Wizyty były pilotowane przez studentów naszej uczelni. 
Podkreślić należy ich wielkie zaangażowanie.









Stałym punktem wszystkich Leadership Symposium są Home Dinners, 
w ramach którego odbywają się kolacje w domach gospodarzy. Była 
to niepowtarzalna okazja do nawiązania dwustronnych relacji i 
bardziej szczegółowego omówienia potencjałów naszej uczelni. 
Efektem tych spotkań były między innymi prośby o indywidualne 
oprowadzanie po uczelni, deklaracje o uruchomieniu programu 
wymiany Erasmus, itd. 



Za całościową identyfikację wizualną 8.th Leadership Symposium
odpowiedzialny był Witold Modrzejewski, student studiów 
doktoranckich na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej. 
Koncepcja ta została także wykorzystana przy projektowaniu 
specjalnej edycji materiałów promocyjnych.









Szczególne uznanie należy się rekrutującym się z grona studentów 
naszej uczelni wolontariuszom. Ich zaangażowanie umożliwiło 
skuteczne przeprowadzenie wszystkich punktów programu pobytu 
delegatów sympozjum. Koordynatorem wolontariuszy był Łukasz 
Spychaj.







Główne cele

• sprawne przeprowadzenie wszystkich zadań programu 8 Leadership
Symposium

• działalność informacyjna i promocyjna dla Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu

• kampania informacyjna i promocyjna dla Miasta Poznania i jego 
instytucji kultury



Biorąc pod uwagę przebieg całego przedsięwzięcia, liczne 
oficjalne i prywatnie wygłoszone opinie oraz przesłane 
podziękowania należy uznać 8 th Leadership Symposium za 
sukces organizacyjny oraz jakościowy. Delegaci wyrażali żywe 
zainteresowanie naszą uczelnią – jej ofertą edukacyjną, 
infrastrukturą, prowadzonymi działaniami, MGUAP oraz 
potencjałem osobowym.



Pomyślny przebieg Sympozjum możliwy był dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu i wsparciu JM Rektora UAP, prof. Wojciecha Hory, 
przedstawiciela UAP przy ELIA, prof. Andrzejowi Florkowskiemu, 
prorektorom – dr. Mateuszowi Bieczyńskiemu, prof. Bogumile Jung 
oraz prof. Maciejowi Kurakowi, koordynatorom i dyrektorom 
wykonawczym ze strony naszej uczelni i ELIA (Agata Grenda i Maria 
Hansen oraz Janja Ferenc), studentów UAP, pracowników 
dydaktycznych oraz znacznej części administracji.





Wsparcia finansowego udzieliły Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego oraz MKiDN.




