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MILENA TESKA

PROF. DR HAB. HANNA KÓČKA-KRENZ
LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY „ZŁOTEGO HIPOLITA”

Decyzją kapituły „Złotego Hipolita”, działającej przy poznańskim Towarzystwie
im. Hipolita Cegielskiego, Nagrodą „Złotego Hipolita” wraz z tytułem Wybitnej
Osobistości Pracy Organicznej uhonorowana została w roku 2016 prof. dr hab.
Hanna Kóćka-Krenz, Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, były Dziekan Wydziału Historycznego UAM.
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Beneficjantami tego wyróżnienia, przyznawanego od roku 2001, są te osobistości życia społecznego, naukowego bądź religijnego, które swą aktywnością w sposób trwały propagują postawę patriotyczną, szacunek do wartości pozytywistycznych i pracy organicznej. Prof. dr hab. Hanna Kóćka-Krenz niewątpliwie należy
do tych postaci, które od lat czynnie propagują tego typu wartości. Zarówno prace naukowe prowadzone nad problemem początków państwowości polskiej i miejsca Poznania w jego kształtowaniu, jak i wszelkie aspekty aktywności społecznych
podejmowanej przez Laureatkę między innymi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Poznania, są żywym dowodem wszechstronnego zaangażowania prof. dr
hab. Hanny Kóćki-Krenz w pełną realizację idei pracy organicznej. Upowszechnia
je Ona tak na gruncie miejskim, jak krajowym oraz międzynarodowym – także
poprzez swą działalność popularyzatorską.
Uroczystości wręczenia prof. dr hab. Hannie Kóćce-Krenz statuetki „Złotego
Hipolita” miały miejsce 5 listopada 2016 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezentacji sylwetek laureatów
nagrody dokonał członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Statuetki oraz przynależne im Dyplomy Godności Wybitnej Osobistości
Pracy Organicznej wręczył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
dr Marian Król, któremu towarzyszył przewodniczący kapituły „Złotego Hipolita”,
prof. dr hab. Roman Słowiński – prezes Oddziału PAN w Poznaniu. Wraz z prof. dr
hab. Hanną Kóćką-Krenz w roku 2016 nagrodą tą wyróżnieni zostali także
prof. Waldemar Andrzejewski – były rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu; prof.
Mieczysław Dondajewski – były dyrygent Teatru Wielkiego w Poznaniu; Antoni
Karwacki – działacz sportowy; prof. Wojciech Łączkowski – prawnik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ks. Stanisław Napierała – biskup kaliski senior; Tadeusz Sznuk – redaktor radiowo-telewizyjny, i Jan Kobuszewski –
aktor.

