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„Latarnia Heliodora”
- pod takim has³em
Stowarzyszenie Absolwentów
UAM organizuje
cykl wycieczek po budynkach
Uniwersytetu.
Pierwsza odbêdzie siê ju¿
w sobotê 18 wrzeœnia.
Odkryjemy tajemnice siedziby
s³ynnego Collegium Maius
przy ul. Fredry 10.

B

udynek wzniesiono w latach 1908-1910 jako czêœæ ówczesnej
Dzielnicy Cesarskiej, na potrzeby Komisji Kolonizacyjnej, powo³anej przez Sejm Pruski z inicjatywy Otto von Bismarcka
w 1886 roku w celu wykupu ziemi z r¹k polskich i przekazania jej
niemieckim osadnikom. Po II wojnie przez lata korzysta³ z niego obecny
Uniwersytet Medyczny. Od 2008 roku mieœci siê tu Wydzia³ Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM.
Zabytkowy budynek, a zw³aszcza jego okr¹g³a kopu³a, zainteresowa³
cz³onków Stowarzyszenia. Pierwsze rozmowy z W³adzami Wydzia³u
i wizja lokalna da³y nadziejê na pokazanie go wiêkszej liczbie
poznaniaków.
- Myœla³em, ¿e bêdziemy mogli podejœæ do okien pod kopu³¹ i obejrzeæ
panoramê Poznania... Nie jest to mo¿liwe, ale sam sufit robi wra¿enie
- mówi Witold Stasiewski, Skarbnik SAUAM, pomys³odawca i organizator zwiedzania.
Naszym przewodnikiem po Collegium Maius bêdzie prof. dr hab.
Alicja Pihan-Kijasowa, Prodziekan Wydzia³u Filologii Polskiej

i Klasycznej. Obejrzymy parter i hol, gabinet dziekana, Salê Komedy
i inne ciekawe pomieszczenia. Z zabytkowych wnêtrz udamy siê
do nowoczesnej biblioteki Wydzia³u, któr¹ poka¿e nam pani Irena
Horbowy, jej kierownik. Punktem kulminacyjnym bêdzie przejœcie
na kopu³ê, gdzie odbêdzie siê wyk³ad historyczny oraz pokaz filmów
artystycznych i zdjêæ o Poznaniu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Nie trzeba byæ cz³onkiem
SAUAM, by wzi¹æ udzia³ w zwiedzaniu.
Zbieramy siê w sobotê 18 wrzeœnia w holu Collegium
Maius o godzinie 10.00.

Ju¿ teraz zapraszamy tak¿e na wycieczkê do Biblioteki Uniwersyteckiej,
któr¹ zorganizujemy jesieni¹. Szczegó³ów prosimy szukaæ na stronie
internetowej Stowarzyszenia lub pytaæ podczas dy¿urów
cz³onków Zarz¹du tj. we wtorki w godz. 16.00-18.00 i czwartki
w godz. 11.00-13.00, tel. 61 829 44 96.
(id)
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KALEJDOSKOP ABSOLWENTÓW
Wiele znanych, cenionych i zas³u¿onych osób
to absolwenci UAM. „Bli¿ej Uczelni” rozpoczyna
cykl, w którym bêdziemy prezentowac ich losy
- zarówno tych, którzy ukoñczyli studia wiele lat
temu, jak i m³odych, których drogê warto poznaæ.
Jako pierwsi na nasze pytania odpowiedzieli
Andrzej Milczanowski i Jacek Taylor.
Zapytaliœmy ich o wybory ¿yciowe, o znaczenie
studiów na Uniwersytecie w Poznaniu, o Mistrzów
i autorytety, o zaanga¿owanie w s³u¿bê spo³eczeñstwu i pañstwu.
Andrzej Milczanowski jest absolwentem Wydzia³u Prawa z 1962 r.
Nastêpnie pracowa³ w Prokuraturze Powiatowej w Szczecinie i jako radca prawny.
Wspó³pracownik Komitetu Samoobrony Spo³ecznej KOR. Uczestnik strajku i cz³onek
Komitetu Strajkowego, Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji Miejskiej
w Szczecinie w sierpniu 1980 r. Od sierpnia 1980 r. dzia³acz „Solidarnoœci”.
W nocy z 14 na 15 grudnia 1981 r. zatrzymany przez SB na terenie Stoczni Szczeciñskiej, nastêpnie aresztowany, wyrokiem S¹du Pomorskiego Okrêgu Wojskowego
w Bydgoszczy z dnia 4 marca 1982 roku, w trybie doraŸnym skazany na 5 lat pozbawienia wolnoœci i 3 lata utraty praw publicznych za organizowanie i kierowanie strajkiem w Stoczni i Regionie Pomorza Zachodniego. W wyniku amnestii z lipca 1983 r.
kara pozbawienia wolnoœci zosta³a zmniejszona do 2 lat i 4 miesiêcy, któr¹ odby³
w ca³oœci. Po wyjœciu z wiêzienia w kwietniu 1984 r. kierowa³ szczeciñskim podziemiem solidarnoœciowym, wchodz¹c równie¿ w sk³ad krajowego podziemnego kierownictwa „Solidarnoœci” - Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej (TKK), a nastêpnie Krajowej Komisji Wykonawczej (KKW). W sierpniu 1988 r. by³ cz³onkiem Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego uczestnicz¹c w strajku w Porcie Szczeciñskim od 17 sierpnia
do 3 wrzeœnia 1988 r. W tym te¿ roku zosta³ cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wa³êsie. Uczestniczy³ w obradach Okr¹g³ego Sto³u. W latach 1990-1992 by³
zastêpc¹ i szefem Urzêdu Ochrony Pañstwa, a w latach1992-1995 - ministrem spraw
wewnêtrznych. Poda³ siê do dymisji 22 grudnia 1995 r. po wyborze Aleksandra Kwaœniewskiego na prezydenta. Dzieñ przed z³o¿eniem dymisji udzieli³ w Sejmie informacji o wspó³pracy premiera Józefa Oleksego z radzieckimi i rosyjskimi s³u¿bami specjalnymi. Od 1996 r. do maja 2009 r. pracowa³ jako notariusz, obecnie na emeryturze.
Jacek Taylor tak¿e ukoñczy³ w 1962 r. studia na Wydziale Prawa UAM.
Po zaliczeniu aplikacji adwokackiej rozpocz¹³ prywatn¹ praktykê zawodow¹.
Od 1978 r. wspó³pracowa³ z opozycj¹ demokratyczn¹. Nale¿a³ do Stowarzyszenia
Opieki nad WiêŸniami „Patronat”. Po 13 grudnia 1981 r. przez kilka miesiêcy ukrywa³
siê. Nastêpnie wróci³ do wykonywania zawodu adwokata, bior¹c udzia³ jako obroñca
w procesach politycznych. Uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u. W latach 1991-1997 by³
pos³em na Sejm I i II kadencji. W rz¹dzie Jerzego Buzka obj¹³ stanowisko kierownika
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które pe³ni³ do 2001 r.
Nastêpnie pracowa³ jako prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdañsku.
(id)
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S³u¿y³em w³asnym przekonaniom…
Wywiad z Andrzejem Milczanowskim

Co zdecydowa³o o Pana wyborze Uniwersytetu Poznañskiego
jako uczelni i prawa, jako kierunku studiów?
O wyborze prawa zdecydowa³y dwa czynniki. Po maturze rozpocz¹³em studia na Politechnice Œl¹skiej w Gliwicach, na wydziale mechaniczno-energetycznym. W trakcie pierwszego semestru zorientowa³em
siê, i¿ nie posiadam predyspozycji do studiowania nauk œcis³ych - atrakcyjniejsze i ³atwiejsze do poznania s¹ dla mnie nauki humanistyczne,
zw³aszcza historia, która pasjonuje mnie od wczesnej m³odoœci po dzieñ
dzisiejszy. Nie ukoñczywszy nawet jednego semestru, nie podchodz¹c
do ¿adnego egzaminu zrezygnowa³em ze studiów politechnicznych.
Drugi czynnik to fakt, ¿e mój Ojciec by³ przed II Wojn¹ Œwiatow¹
wiceprokuratorem przy S¹dzie Okrêgowym w Równem na Wo³yniu
- ukoñczy³ Wydzia³ Prawa i Umiejêtnoœci Politycznych na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Zosta³ rozstrzelany wiosn¹ 1940 r.
w Kijowie przez NKWD (tzw. ukraiñska lista katyñska nr 042).
Natomiast w wyborze Uniwersytetu Poznañskiego zadecydowa³ fakt,
i¿ w Poznaniu mieszka³a Siostra mojej Mamy wraz z rodzin¹.
Jak przebiega³y Pana studia w Poznaniu? Czy by³ to okres
znacz¹cy w Pana ¿yciu? Co przynios³y - oprócz przygotowania
zawodowego? Czy któryœ z Profesorów by³ dla Pana tak zwanym
Mistrzem?
By³em kiepskim studentem. Przez ca³y okres studiów w ogóle nie
chodzi³em na wyk³ady. W dodatku na I, II i III roku uczy³em siê bardzo
niewiele i mogê mówiæ o du¿ym szczêœciu, ¿e nie wylecia³em ze studiów. Na pierwszym roku mia³em poprawkê z ekonomii politycznej.
Na drugim roku dwie - z prawa rzymskiego oraz prawa karnego. A propos moich perypetii z prawem rzymskim: przed pierwszym terminem
egzaminu przeczyta³em uwa¿nie podrêcznik wybitnego specjalisty w
tej dziedzinie Profesora Rafa³a Taubenschlaga. Na egzaminie „poleg³em”
na pytaniu dotycz¹cym ma³¿eñstw cum manu i sine manu. Odpowiedzia³em zgodnie z podrêcznikiem. Profesor Kazimierz Kolañczyk
przejrza³ dwie listy obecnoœci na wyk³adach i powiedzia³: „Nie ma pana na ¿adnej liœcie, a ja na wyk³adzie mówi³em o ró¿nicach w ujêciu
tych instytucji pomiêdzy Profesorem Taubenschlagiem a mn¹.
Niedostatecznie”.
Na trzecim roku mia³em poprawkê z prawa miêdzynarodowego publicznego. Odda³em egzamin „walkowerem” mimo, i¿ Profesor Alfons
Klafkowski nak³ania³ mnie, bym spróbowa³. Nie mog³em tego uczyniæ,
bo nie przeczyta³em podrêcznika, a na wyk³ady nie chodzi³em.
Na czwartym roku solidnie przygotowa³em siê do egzaminów
z procedury cywilnej, prawa rolnego oraz prawa pracy. Prawo cywilne
„lizn¹³em po ³ebkach” podobnie jak prawo finansowe. Dziêki szczêœciu,
uda³o mi siê jednak zdaæ te przedmioty.
Na pi¹tym roku uczy³em siê doœæ solidnie, choæ dalej nie chodzi³em
na wyk³ady, których zreszt¹ by³o niewiele.
Pracê magistersk¹ z prawa karnego napisa³em na „dobry”, egzamin
magisterski zda³em na czwórkê.
Co - w œwietle powy¿szego - robi³em na studiach? Przede wszystkim
czyta³em sporo ró¿nych ksi¹¿ek nie zwi¹zanych z naukami prawnymi.
Wymieniê najwa¿niejsze: „Dzie³a” Fryderyka Nietzschego, „Pisma,
mowy, rozkazy” Józefa Pi³sudskiego, „Wspomnienia ¯o³nierza” Heinza

Guderiana, „II Wojna Œwiatowa” J.F.C. Fullera, „Strategia. Dzia³ania
Poœrednie” B.H. Liddel Harta. Czyta³em równie¿ sporo poezji: Baudelaire'a, Poe'go, Rilkego, Jesienina. Rilke jest dla mnie Najwiêkszym Mistrzem S³owa, stale do Niego wracam.
Nie mogê powiedzieæ, by któryœ z Profesorów by³ dla mnie Mistrzem,
poniewa¿ nie zd¹¿y³em ich poznaæ w wystarczaj¹cym stopniu. Nie chodzi³em na wyk³ady, spotyka³em Ich tylko na egzaminach. Na podstawie
moich egzaminacyjnych doœwiadczeñ mogê powiedzieæ, ¿e wra¿enie
silnej, a zarazem zwartej osobowoœci pozostawi³ w mojej pamiêci Profesor W³adys³aw Siedlecki (specjalista w dziedzinie procedury cywilnej).
Muszê dodaæ, i¿ w czasie aplikacji prokuratorskiej bardzo intensywnie uczy³em siê prawa karnego materialnego, procedury karnej, kryminalistyki, medycyny s¹dowej, psychiatrii s¹dowej. Kilkakrotnie przestudiowa³em „od deski do deski” podrêczniki z prawa karnego materialnego i procesu karnego, genialnie napisane przez Profesora Stanis³awa Œliwiñskiego, który jest dla mnie Mistrzem w dziedzinie prawa karnego.
Czy w ¿yciu opiera siê Pan na autorytetach?
Nie opieram siê na autorytetach, ale je uwzglêdniam w granicach
zdrowego rozs¹dku.
S³u¿ba pañstwu, spo³eczeñstwu czy interes prywatny? Pana
¿ycie i dzia³alnoœæ wskazuj¹, ¿e to pierwsze. Sk¹d takie wybory?
Uwa¿am, i¿ s³u¿y³em w³asnym przekonaniom wynikaj¹cym z przyjêtych zasad ¿yciowych. Mogê zapewniæ, i¿ nie chodzi³o o prywatny interes.
Czy mo¿emy wróciæ do 21 grudnia 1995 r.? Czy mo¿e Pan odtworzyæ wydarzenia, emocje, powody podejmowanych wówczas decyzji? Co Pan czu³ stoj¹c wówczas na mównicy sejmowej?
Ówczesny bieg wydarzeñ jest znany. Emocje podporz¹dkowa³em
obowi¹zkowi. Nigdy nie uwa¿a³em siê za polityka. By³em urzêdnikiem,
z którego to faktu wynika³y okreœlone obowi¹zki. Stoj¹c na mównicy
sejmowej stara³em siê spe³niæ swój trudny obowi¹zek i to zaprz¹ta³o ca³¹ moj¹ uwagê. Tego siê nie da zwa¿yæ na wadze, ani zmierzyæ.
W 2010 r., po 14 latach uniewinniono Pana z zarzutów ujawnienia w 1995 r. tajemnicy pañstwowej. Co Pan czu³ po og³oszeniu wyroku? Czy dzisiaj post¹pi³by Pan tak samo?
Po og³oszeniu wyroku czu³em pewn¹ satysfakcjê i ulgê.
Pragnê zaznaczyæ, ¿e pe³nomocnik Józefa Oleksego wniós³ do S¹du
Najwy¿szego kasacjê od wyroku S¹du Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2010 r. W przemówieniu sejmowym w dniu 21 grudnia
1995 r. powiedzia³em miêdzy innymi - cytujê: „Chcê powiedzieæ wyraŸnie, ¿e jako minister spraw wewnêtrznych nie posiadam prawa do oceny, czy przestêpstwo zosta³o pope³nione. Jedynymi kompetentnymi
organami do wydania takowej oceny s¹ prokuratura i s¹d. Na mnie natomiast, jako na urzêdniku pañstwowym, ci¹¿y ustawowy obowi¹zek
zawiadomienia prokuratora o zaistnieniu uzasadnionego podejrzenia
pope³nienia przestêpstwa, zw³aszcza przestêpstwa powa¿nego”.
W innym miejscu - cytujê: „Nie mog³em pozostawiæ tej sprawy jej
w³asnemu losowi. Spe³ni³em sw¹ urzêdow¹ powinnoœæ i nic wiêcej”.
Podtrzymujê powy¿sze stanowisko. Dzisiaj post¹pi³bym tak samo.
Dziêkujemy za rozmowê.
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Mia³em nadziejê doczekaæ wolnoœci

FOT. INTERNET

WypowiedŸ Jacka Taylora

T

rudno odpowiadaæ na pytania dotycz¹ce tzw. drogi ¿yciowej.
Podejmowane kolejno decyzje s¹ zazwyczaj cz¹stkowe,
bez pe³nej œwiadomoœci, zw³aszcza dalszych konsekwencji.
Wielkie znaczenie ma przypadek. Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieæ co mn¹ w m³odoœci kierowa³o. By³y to czasy, gdy starsze pokolenie bardzo siê liczy³o, a okazywanie mu szacunku by³o obowi¹zkowe.
Bohaterami naszego wojennego dzieciñstwa byli wujowie, wówczas
m³odzi ¿o³nierze i oficerowie AK. Ca³y ten œwiat przepad³ bezpowrotnie.
Wybra³em studia prawnicze w przekonaniu, ¿e sobie z nimi poradzê.
Nikt mnie nie namawia³. Nie mia³ znaczenia niecodzienny przecie¿
fakt, ¿e bêdê ju¿ pi¹tym w prostej linii pokoleniem mê¿czyzn studiuj¹cych prawo. Przyznajê siê do wahañ - myœla³em te¿ o rolnictwie i historii. Nie decydowa³em wówczas, co bêdê robi³ po skoñczeniu studiów.
Wybór Poznania by³ naturalny, bo mia³em zamieszkaæ w domu
moich dziadków, rodziców ojca. I tak siê sta³o. Dziadek, wówczas
cz³owiek 73-letni, profesor ekonomii1, szalenie mi zaimponowa³, gdy
dowiaduj¹c siê o moje zadania maturalne natychmiast, z g³owy, wyprowadzi³ matematyczne wzory, rozwi¹za³ co trzeba i doda³ fakty, których
nie zna³em z historii. Jednak nieŸle ich uczono w zaborze rosyjskim...
Czy okres studiów by³ dla mnie znacz¹cy? Oczywiœcie. Jak dla wszystkich. W naturalny sposób jesteœmy wówczas najszczêœliwsi. Tworz¹
siê najmocniejsze wiêzi z ludŸmi, ale i z miejscem - na ca³e ¿ycie.
Dla mnie i dla moich kolegów Poznañ z pewnoœci¹ pozostaje stolic¹
wszelkich m¹droœci. Uczyli nas profesorowie, z których czêœæ ogromnie
nam imponowa³a. Do dziœ myœlê o nich z szacunkiem. To wa¿ne mieæ
autorytety! Widocznie tego potrzebowa³em, bo póŸniejsza znajomoœæ
z Janem Nowakiem-Jeziorañskim trafi³a w moje zapotrzebowanie.
Nast¹pi³o to ju¿ w pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych. Po raz
pierwszy trafi³em do niego z moim ojcem - byli bowiem kolegami uniwersyteckimi. Na dodatek do 1939 r. Nowak pe³ni³ funkcjê asystenta
mego dziadka. W tamtych czasach oznacza³o to prawie bycie domownikiem. Nowak od razu mnie zafascynowa³. Trudno to wyt³umaczyæ
komuœ, kto go nie zna³ z bliska. Wreszcie mia³em rozmówcê, który w³aœciwie bez przerwy odpowiada³ na nie koñcz¹ce siê moje pytania
i któremu ta ci¹g³a rozmowa robi³a wyraŸn¹ przyjemnoœæ.
Podobnie zreszt¹ by³o z jego ¿on¹. Póki mog³em, jeŸdzi³em do nich do
domku w austriackich górach. Trochê póŸniej opowiedzieli mi wszyst4| BLI¯EJ UCZELNI | nr 3 (7)/2010

ko co prze¿yli podczas wojny. Taki by³ etap przygotowañ Nowaka do
napisania „Kuriera z Warszawy”. PóŸniej, przed drukiem tej ksi¹¿ki, robi³em jej korektê. Nowakowie, nie maj¹c dzieci, traktowali mnie jak najbli¿szego krewnego, a ponadto - jak swego rezydenta w kraju. Mieliœmy
sta³y kontakt i prócz pomocy, której czasem ¿¹da³, przesy³a³ mi rady,
czy wrêcz polecenia. Dziœ przyznajê mu we wszystkim racjê, ale wówczas nie zawsze tak sie dzia³o.
W ogóle, dziêki ró¿nym zbiegom okolicznoœci, a tak¿e dziêki temu, ¿e
by³em adwokatem, mia³em szczêœcie znaæ najciekawszych ludzi, jakich
by³o mo¿na. Sam tego chcia³em, oczywiœcie. Sam siê do nich „pcha³em”,
gdy potrzebowali adwokata, co by³o w pewnym konflikcie ze „Zbiorem
zasad etyki zawodowej”, bo taka ksi¹¿eczka istnia³a. Druga po³owa lat
siedemdziesi¹tych przynios³a mi wielu przyjació³. Pierwsze pó³rocze
stanu wojennego by³o strat¹ czasu - wprawdzie zdo³a³em unikn¹æ internowania (jak wielu - dziêki majorowi Adamowi Hodyszowi2), ale nastêpnie musia³em siê ukrywaæ. Lata osiemdziesi¹te pamiêtam jako galop - w Gdañsku, gdzie mieszka³em, aktywnoœæ podziemia, ale i bezpieki, by³a bardzo nasilona. Dodatkowo jeszcze musia³em stale jeŸdziæ po
kraju do s¹dów i wiêzieñ. Mia³em bardzo wielu „zapakowanych” ludzi.
Trochê zaskoczy³o mnie pytanie o powody zaanga¿owania w dzia³alnoœæ polityczn¹ w latach dziewiêædziesi¹tych. Sam go sobie nigdy nie
zadawa³em. Myœlê dziœ, ¿e to by³o naturalne - przeszliœmy w nowych
warunkach do nowej fazy aktywnoœci. Przyznajê dziœ, po latach, ¿e zrobi³em wiele b³êdów i o wielu sprawach pomyœla³em zbyt póŸno. Jednak, gdy od lutego do kwietnia 1989 r. obradowaliœmy przy „podstoliku
prawniczym” (to jedna z grup roboczych tzw. Okr¹g³ego Sto³u) - nie myœleliœmy, ¿e tu¿ przed nami znajduj¹ siê drzwi do Wolnej Polski, które
ju¿ siê otwieraj¹.
Tak naprawdê to mia³em nadziejê doczekaæ wolnoœci, ale gdy bêdê
ju¿ bardzo, bardzo stary. I wówczas ju¿ bym siê z pewnoœci¹ nigdzie nie
pcha³...
Prof.Edward Taylor, ekonomista, twórca tzw. poznañskiej szko³y ekonomicznej,
organizator studiów ekonomicznych i prawa skarbowego na Uniwersytecie Poznañskim,
zwolennik indywidualizmu gospodarczego, publicysta walcz¹cy o wolnoœæ gospodarcz¹
i rozwój klasy œredniej.

1

Adam Hodysz - funkcjonariusz gdañskiej SB potajemnie wspó³pracuj¹cy
z demokratyczn¹ opozycj¹.
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ZEBRALIŒMY NA £AWECZKÊ…

FOT. ARCHIWUM

TEATR
PRZY D¥BROWSKIEGO
Od pocz¹tku maja pomnik-³aweczka Heliodora
Œwiêcickiego uœwietnia plac przed Colelgium Minus
na ul.Wieniawskiego. Poznañscy studenci wierz¹ ju¿
w przekazy ustne na temat „pomocy” pierwszego
rektora w czasie sesji egzaminacyjnej. Swoj¹ cegie³kê
do tego pomnika do³o¿y³o tak¿e Stowarzyszenie Absolwentów UAM.
Od 16 marca 2009 do 30 czerwca 2010 r.
SAUAM przeprowadzi³ na terenie województwa
wielkopolskiego zbiórkê publiczn¹ z przeznaczeniem
na wykonanie ³awki z rzeŸb¹ - figur¹ prof. Heliodora Œwiêcickiego
W tym okresie uda³o nam siê zebraæ 4.899,70 z³.
Œrodki pochodzi³y g³ównie od osób prywatnych.
Darowizny przekaza³y tak¿e firmy: AGCOR z Poznania i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,
Oddzia³ w Zielonej Górze.
Wszystkim osobom i firmom, które wspar³y finansowo tê cenn¹ inicjatywê, Stowarzyszenie serdecznie
dziêkuje.
(id)

W skrócie…
O Has³o £aweczka Heliodora Œwiêcickiego,
które stworzy³ dla elektronicznej encyklopedii
Wikipedia skarbnik SAUAM Witold Stasiewski,
w dniu 25 lipca br. trafi³o na pierwsz¹ stronê
portalu, do rubryki „Czy wiesz?”.
To wielki sukces, bo has³o wstawione
na jeden-dwa dni do tej rubryki jest ogl¹dane
przez bardzo wielu internautów,
w tym równie¿ edycji obcojêzycznych.
O Cz³onkowie Zarz¹du SAUAM wezm¹
udzia³ w jubileuszu 80-lecia dzia³alnoœci
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, który
odbêdzie siê 9 paŸdziernika 2010 r.
O SAUAM prosi o informacjê na temat
opuszczonych i zaniedbanych grobów
profesorów Uniwersytetu Poznañskiego
i Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza.
O Dy¿ury cz³onków Zarz¹du odbywaj¹ siê
w siedzibie SAUAM w Collegium Minus,
ul.Wieniawskiego 1, pokój nr 315 C
na III piêtrze we wtorki w godz.16.00-18.00
oraz w czwartki w godz. 11.00-13.00;
telefon 61 829 44 97;
adres e-mail: saup@amu.edu.pl

H

istoria Teatru Nowego w Poznaniu siêga 1923 roku, gdy
w secesyjnej kamienicy przy
ulicy D¹browskiego 5 rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ teatralna spó³ka akcyjna,
wystawiaj¹ca sztuki Szaniawskiego,
Strindberga, Wyspiañskiego, Shawa i
Ibsena - obok fars i komedii adresowanych do szerokiej publicznoœci. Na scenie Teatru Nowego goœci³y najwiêksze
gwiazdy ówczesnego polskiego teatru:
Irena Solska, Stefan Jaracz, Juliusz
Osterwa, Józef Wêgrzyn i Stanis³awa
Wysocka.
W 1973 roku, po wydzieleniu Teatru
Nowego z dotychczas funkcjonuj¹cych
poznañskich Pañstwowych Teatrów
Dramatycznych, rozpoczê³a siê samodzielna droga artystyczna Teatru.
Obecnie Teatr Nowy prezentuje ponad 500 przedstawieñ dla oko³o 80 tysiêcy widzów w sezonie. Scena jest w
czo³ówce najprê¿niej dzia³aj¹cych polskich teatrów repertuarowych. Teatr
gra 20 ró¿nych tytu³ów z polskiej i
œwiatowej klasyki oraz wspó³czesnej
dramaturgii.
Od 2002 roku patronem Teatru Nowego jest Tadeusz £omnicki, wybitny
polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który 10 lat wczeœniej zmar³

na scenie Teatru podczas próby Króla
Leara Williama Szekspira.
W 2001 roku Weselem Wyspiañskiego Janusz Wiœniewski, twórca najwiêkszych sukcesów tej sceny, wróci³
do Poznania, by dwa lata póŸniej obj¹æ
stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Nowego. W 2005
roku jego poznañski Faust wed³ug Goethego zdoby³ teatralnego Oscara - Herald Angel Award na Festiwalach
Edynburskich i rozpocz¹³ tym samym
kolejny rozdzia³ obecnoœci Teatru Nowego z Poznania na arenie miêdzynarodowej.
Rok 2008 przyniós³ prapremierê
polsk¹ bezprecedensowego pod ka¿dym wzglêdem przedsiêwziêcia - autorskiego spektaklu Janusza Wiœniewskiego pt. Arka Noego. Nowy Koniec
Europy, wyprodukowanego si³ami szeœciu teatrów europejskich i izraleskiego Cameri Theatre of Tel Aviv, przy
wsparciu finansowym Unii Europejskiej pierwszy raz w swojej historii
subsydiuj¹cej „tak nowatorski artystycznie i logistycznie projekt multikulturowy”. Od wrzeœnia 2008 roku
sukcesywnie odbywaj¹ siê kolejne premiery spektaklu w krajach teatrówkoproducentów.
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WARTO WIEDZIEÆ
Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿dy absolwent
Uniwersytetu Poznañskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Cz³onek Stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego
udzia³u w wyborach do w³adz Stowarzyszenia, uczestnictwa
w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowych, kursach i konferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenie, wyst¹pienia
do w³adz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami, korzystania
z form pomocy kole¿eñskiej, a tak¿e posiadania legitymacji
cz³onkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

JESTEŒMY W WIKIPEDII

Chc¹c zostaæ cz³onkiem SAUAM wystarczy wype³niæ deklaracjê,
któr¹ mo¿na otrzymaæ w siedzibie SAUAM w godzinach dy¿urów
lub pobraæ na stornie internetowej www.sauam.poznan.pl.
Po wype³nieniu i podpisaniu trzeba dostarczyæ j¹ do Stowarzyszenia - osobiœcie lub poczt¹. Potem nale¿y op³aciæ sk³adki.
Nastêpnie SAUAM przygotuje legitymacjê i ju¿ absolwent mo¿e
korzystaæ z praw i przywilejów, jakie wynikaj¹ z przynale¿noœci do
Stowarzyszenia.

SAUAM doczeka³ siê opracowania w encyklopedii internetowej Wikipedia.
Wystarczy na stronie startowej www.wikipedia.pl wpisaæ has³o SAUAM,
a bêdziemy mogli przeczytaæ informacje o historii i dniu dzisiejszym
naszego Stowarzyszenia

Absolwenci rocznika 2010 zwolnieni s¹ z op³aty
wpisowej oraz sk³adki przez okres 2 lat!!!
POSIADACZE LEGITYMACJI SAUAM MOG¥ KORZYSTAÆ
Z RABATÓW U NASTEPUJ¥CYCH PARTNERÓW:

ZAPRASZAMY
DO WSPÓ£PRACY
Wszystkich absolwentów Uniwersytetu
w Poznaniu zapraszamy - oprócz wstêpowania
do SAUP - tak¿e do wspó³pracy
przy tworzeniu biuletynu „Bli¿ej Uczelni”.
Jeœli masz ciekawy pomys³, mieszkasz
w interesuj¹cym miejscu, lubisz i umiesz
pisaæ krótkie notatki, d³ugie artyku³y, felietony
czy wiersze i chcia³byœ wspó³redagowaæ
nasz¹ gazetê, napisz do nas na adres:
bli¿ej-uczelni@wp.pl

bli¿ej Uczelni

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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TEATR WIELKI W POZNANIU
ul.Fredry 9 Poznañ
http://www.opera.poznan.pl/
Bilety w cenie 20 z³
na specjalne spektakle
dla œrodowisk akademickich
miasta Poznania w ramach
tzw. „Premier studenckich”.
TEART NOWY W POZNANIU
ul.D¹browskiego 5 Poznañ
http://www.teatrnowy.pl/
Bilety w promocyjnej cenie
na wybrane spektakle
- informacje bêd¹ zamieszczane
na stronie www SAUAM
WYDAWNICTWO
MEDIA RODZINA
ul. Pasieka 24 Poznañ
www.mediarodzina.com.pl
10% rabatu na zakupy dokonane
w sklepie internetowym
Wydawnictwa.
KAWIARNIA LITERACKA
„U PRZYJACIÓ£”
ul. Miel¿yñskiego 27/29, Poznañ
tel. 061 851 67 95
www.uprzyjaciol.pl

GASTRO - KRÓLSCY
I GEBRU Sp.J.
Na terenie UAM dzia³aj¹ 2 lokale
firmy Gastro-Królscy i Gebru Sp.J.,
które s¹ usytuowane w Collegium
Historicum przy ul. Œw.Marcin 78
i w Domu Studenckim Jowita
przy ul. Zwierzynieckiej 7.
www.krolscy-gebru.pl
SALON ZDROWIA
I RELAKSU VENUS
os. Piastowskie 40, Poznañ
e-mail: salon@figuravenus.pl
www.figuravenus.pl
Rezerwacje: 503-057-037
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek 9-21
sobota 10-14
PARK WODNY OCTOPUS
W SUCHYM LESIE
ul. Szkolna 18, Suchy Las
Czynny od godz. 6.00 - 21:45
we wszystkie dni tygodnia http://octopus.suchylas.pl/
Wejœcie jednorazowe na basen
w cenie biletu ulgowego

