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5 maja 2009 (wtorek)
16.00 - Uroczyste otwarcie obcho-
dów Jubileuszu 90-lecia UAM 
w Centrum Kultury „Zamek”, 
ul. œw. Marcin 80/82

6 maja 2009 (œroda)
9.30 - Konferencja naukowa „Trady-
cje i absolwenci” (Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Akademia Sztuk Piêknych), 
ul. Szamarzewskiego 89
15.00 - Konferencja naukowa
„Œwiêty Brunon z Kwerfurtu i jego
epoka”, Kolegium Europejskie UAM
w GnieŸnie, ul. Kostrzewskiego 5-7
16.00 - Otwarcie wystawy „Pocz¹-
tek. Uniwersytet w Poznaniu. 
Rok 1919 i nastêpne”, Biblioteka
Uniwersytecka, ul Ratajczaka 38/40
17.00 - Ods³oniêcie tablicy pami¹t-
kowej, Poznañskie Towarzystwo Przy-
jació³ Nauk, ul. Miel¿yñskiego 27/29
17.00 - Uroczystoœci jubileuszowe 
w Wêglewie k. Pobiedzisk

7 maja 2009 (czwartek)
9.30-10.30 - Msza Œw. celebrowana
przez Arcybiskupa Stanis³awa G¹dec-
kiego w Katedrze Poznañskiej
10.45-12.15 - Przemarsz reprezen-
tantów spo³ecznoœci akademickiej 
z Katedry do Auli UAM
12.15 - Z³o¿enie kwiatów pod po-
mnikiem A. Mickiewicza
13.00-14.45 - Uroczyste Jubileuszo-
we Posiedzenie Senatów Publicznych
Uczelni Wy¿szych m. Poznania
(transmisja - telebim, pl. Mickiewicza)
19.00 - „Na 90. urodziny Uniwersy-
tetu” - galowy koncert w Auli Uni-
wersyteckiej w wykonaniu Orkiestry
Filharmonii Poznañskiej, Chóru Ch³o-
piêcego i Mêskiego Filharmonii Po-
znañskiej „Poznañskie S³owiki”,
Chóru Akademickiego UAM oraz
Chóru Kameralnego UAM (transmisja
na ¿ywo - telebim, pl. Mickiewicza)

8 maja 2009 (pi¹tek)
10.30 - Konferencja naukowa 
„Uniwersytet XXI wieku. Kierunki 
i uwarunkowania rozwoju”, Kampus
Morasko, ul. Umultowska 89a

16.00 - Uroczystoœci jubileuszowe w
Trzemesznie
17.00 - „Wieczór z Mickiewiczem”,
Biblioteka Uniwersytecka, 
ul. Ratajczaka 38/40

9 maja 2009 (sobota)
11.00-22.00 - Jubileuszowy Piknik
Akademicki i Spotkanie Absolwen-
tów - park i plac Mickiewicza, 
Aula UAM:
• ca³odzienne prezentacje uczelni

wy¿szych
• akademickie miasteczko namiotowe
• konkurencje sportowe, gry i zabawy
• jubileuszowy performance rzeŸ-

biarski ASP
• pokazy robotów Politechniki 

Poznañskiej
• punkty gastronomiczne i wymiany

Heliodorów - dukatów lokalnych
• zwiedzanie budynków uniwersy-

teckich z przewodnikiem
11.00 - Otwarcie Pikniku przez Kole-
gium Rektorów Miasta Poznania i
przedstawicieli Urzêdu Miasta Poznania
11.15 -18.00 - Prezentacje uczelni
na scenie
12.00 -12.15 - Ods³oniêcie ³aweczki
Prof. Heliodora Œwiêcickiego, 
Park Mickiewicza
13.00 - Spotkanie Rektora UAM 
z Absolwentami, rozstrzygniêcie kon-
kursów na 90-lecie - Ma³a Aula 
(Sala Lubrañskiego)
13.00 -17.00 - „Filmoteka Uniwer-
syteckiego Studia Filmowego”, 
Aula UAM 
18.00 -19.00 Spektakle teatralne
20.00 - Bal Jubileuszowy, Collegium
Maius, ul. Fredry 10
20.30 - Akademicki Poznañ 
pod gwiazdami - koncert fina³owy,
plac Mickiewicza

15.30 - Uroczystoœci jubileuszowe 
w Pleszewie

10 maja 2009 (niedziela)
8.00 - Rajd œladami Heliodora 
Œwiêcickiego do Œrem, start na Placu
Mickiewicza
15.00 - Uroczystoœci jubileuszowe 
w Œremie, zakoñczenie Rajdu

Kole¿anki i Koledzy
Absolwenci!

JM Rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu  Profesor
Bronis³aw Marciniak
oraz  Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Absol-
wentów Uniwersytetu
w Poznaniu Jerzy Kepel
zapraszaj¹  Absolwen-
tów wszystkich roczników
Uniwersytetu Poznañskiego i
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza do udzia³u w wielkim œwiêcie z okazji 90-lecia Uni-
wersytetu.

Szczególnie zapraszamy na JUBILEUSZOWY PIKNIK
AKADEMICKI oraz SPOTKANIE ABSOLWENTÓW w so-
botê 9 maja br. od godz. 11.00 na Placu i w Parku Mic-
kiewicza oraz w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 
w Poznaniu.

Zapewniamy mnóstwo atrakcji - szczegó³y znajdziecie
na stronie www.jubileusz.amu.edu.pl 
oraz www.saup.poznan.pl

Nie trzeba siê wczeœniej rejestrowaæ ani wp³acaæ wpisowego
- wystarczy przyjœæ 9 maja do Auli UAM! 

Serdecznie zapraszamy!!!

Program obchodów jubileuszowych:

• 90 lat •• 90 lat •

Un

iw
er
sy
te
t 
im
. A

dam
a Mickiewicza w

 PoznaniuUn

iw
er
sy
te
t 
im
. A

dam
a Mickiewicza w

 Poznaniu



2 |  B L I ¯ E J  U C Z E L N I |  2 0 0 9

bli¿ejUczelni

Powinnoœci¹ nas, Absolwentów, jest w³¹-
czenie siê w przygotowania uroczystoœci
i imprez jubileuszowych, a czynny w nich

udzia³ bêdzie przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹. 
Wœród wielu pomys³ów i inicjatyw zwi¹za-

nych z uczczeniem jubileuszu 90-lecia Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza jedn¹ z najcie-
kawszych jest ustawienie w Parku Mickiewicza
³awki upamiêtniaj¹cej Profesora Heliodora
Œwiêcickiego, za³o¿yciela i pierwszego Rektora
Uniwersytetu, który przyczyni³ siê nie tylko do
powstania uczelni, ale wytyczy³ kierunki jej roz-
woju i stworzy³ materialne podstawy.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
w Poznaniu zainicjowa³o publiczn¹ zbiórkê
pieniêdzy na ten cel (zgoda Marsza³ka Woje-
wództwa Wielkopolskiego DO.I-5010-3/09 
z 16 marca 2009 r.). 

Apelujemy do wszystkich Absolwentów
UAM, a tak¿e tych, którzy ukoñczyli inne szko-
³y, a którym nieobojêtna jest historia oraz
atrakcyjny wygl¹d Poznania o do³o¿enie na-
wet najmniejszych kwot, z których zbior¹ siê
„cegie³ki” na ten nietypowy pomnik. Bêdzie to
trwa³y œlad donios³ej rocznicy 90-lecia UAM. 

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na rachunek: 
62102040270000110207556535 
z dopiskiem „³aweczka” 
Za wszystkie wp³acone kwoty 
serdecznie dziêkujemy. 

Dla wiêkszoœci z nas studia to zamkniêty
ju¿ etap ¿ycia. Niektórzy zwi¹zali siê z
Uniwersytetem zawodowo, inni powê-

drowali w œwiat. Niezale¿nie jednak od tego,
jak potoczy³y siê dalsze losy, pocz¹tek by³
podobny. Studiowanie, zajêcia, wyk³ady, kolo-
kwia i egzaminy, zabawy, mi³oœci, potem wej-
œcie w prawdziwie doros³e ¿ycie. To s¹ chwile,
do których ka¿dy chêtnie wraca, które z bie-
giem lat wspomina siê z coraz wiêksz¹ nut¹
sentymentu. 

Spoœród autorów nades³anych prac,
wyró¿nienia otrzymali:
• W konkursie fotograficznym 

- pani Magdalena Onderka.
• W konkursie na wspomnienia: 

1. miejsce - pan Andrzej Bartkowski  
2. miejsce - pan Mieczys³aw Sk¹pski 

• Wyró¿nienia 
- panie: Anna Weronika Grala, 
Dorota Nowocieñ 
i Maria Zalewska.

LAUREACI KONKURSÓW NA 90-LECIE UAM

Uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê w sobotê 9 maja br. o godzinie 13.00 
podczas Spotkania Absolwentów w Sali Lubrañskiego (ul. Wieniawskiego 1). 
Nagrody w konkursie ufundowa³y: Wydawnictwo Miejskie i PKO Bank Polski, 
którym sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu oraz redakcja 
„¯ycia Uniwersyteckiego” przy wspó³pracy Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza og³osi³o z okazji jubileuszu 90-lecia UAM 
2 konkursy - na najciekawsze wspomnienia i fotografie z czasów studiowania

£AWECZKA 
PIERWSZEGO REKTORA 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyrasta z tradycji dzia³aj¹-
cej tu w XVI wieku Akademii Lubrañskiego oraz Kolegium Towarzystwa 
Jezusowego, które wyniesione zosta³o do godnoœci Uniwersytetu. 
Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 r., z inicjatywy Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk otwarto 7 maja 1919 r. podwoje Uniwersytetu,
zwanego pocz¹tkowo Wszechnic¹ Piastowsk¹, od 1920 r. Uniwersytetem
Poznañskim, a od 1955 r. nosz¹cego imiê Adama Mickiewicza. 
Od maja 1919 roku trwa zatem ci¹g³oœæ dziejów uczelni, która wpisa³a siê
na sta³e w ¿ycie Poznania i Wielkopolski. 
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• Cz³onkiem SAUP mo¿e byæ
ka¿dy absolwent Uniwersy-
tetu Poznañskiego i Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza.
Wystarczy wype³niæ deklara-
cjê, któr¹ mo¿na otrzymaæ
w siedzibie SAUP w godzi-
nach dy¿urów lub pobraæ
na stornie internetowej
www.saup.poznan.pl. Po
wype³nieniu i podpisaniu
trzeba dostarczyæ j¹ do Sto-
warzyszenia - osobiœcie lub
poczt¹. Potem nale¿y op³a-
ciæ sk³adki. Nastêpnie SAUP
przygotuje legitymacjê i ju¿
absolwent mo¿e korzystaæ 
z praw i przywilejów, jakie
wynikaj¹ z przynale¿noœci
do Stowarzyszenia.

• Stowarzyszenie Absolwen-
tów Uniwersytetu w Pozna-
niu ma siedzibê w gmachu
Collegium Minus 
(ul. Wieniawskiego 1), 
pokój nr 317, II piêtro, 
tel. 061 829 44 79.

• Dy¿ury cz³onków Zarz¹du 
w siedzibie Stowarzyszenia
odbywaj¹ siê dwa razy 
w tygodniu: we wtorki 
w godz. 16.00-18.00 
i czwartki w godz. 
11.00-13.00.

• Wszystkie informacje doty-
cz¹ce SAUP znaleŸæ mo¿na
na stronie internetowej SAUP.

WARTO WIEDZIEÆ
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Koñczy siê aktualna kadencja Parlamentu Europejskiego. W jego sk³adzie nie zabrak³o 
absolwentów UAM - s¹ to: Filip Kaczmarek, Marcin Libicki, Konrad Szymañski i Tadeusz Zwiefka.
Poprosiliœmy ich o krótkie podsumowanie swojej dzia³alnoœci. Zanim w niedzielê 7 czerwca br. 
wybierzemy kolejny sk³ad PE, przeczytajmy jak dzia³ali nasi koledzy:

ABSOLWENCI UAM W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

WKomisji Spraw Zagranicznych przez ostatnie
5 lat zajmowa³em siê polityk¹ wschodni¹
oraz polityk¹ energetyczn¹. By³em autorem

dwóch sprawozdañ parlamentarnych w sprawie na-
szego s¹siedztwa. Oprócz takich du¿ych tematów spo-
r¹ wagê przywi¹zywa³em do zagadnienia równych
praw Polaków i polskich firm w Unii Europejskiej . 

Interweniowa³em w sprawi nadu¿yæ niemieckiej policji,
która mimo rozszerzenie strefy Schengen ostro kontrolo-
wa³a polskich kierowców. Przyhamowa³em próby - nie-
zgodnej z prawem unijnym - komercjalizacji dawstwa krwi
w Gorlitz. Interweniowa³em w sprawie nadu¿yæ s³u¿b nie-
mieckich wobec polskich firm oraz w bardzo trudnej spra-
wie Jugendamt. Chodzi o niemieckie urzêdy, które odbie-
raj¹ polskim rodzicom prawa do kontaktu z dzieæmi z ma³-
¿eñstw mieszanych polsko-niemieckich. 

Zbli¿aj¹ca siê kadencja Parlamentu Europejskiego
bêdzie czasem polskiej prezydencji w Unii. Trzeba
ju¿ dziœ siê do tego zabieraæ. Powinniœmy po³o¿yæ
akcent na politykê energetyczn¹ i politykê wschod-
n¹. Bardzo wa¿nym tematem bêdzie przygotowa-
nie nowego bud¿etu UE. Bêdziemy mieli problem z
presj¹ na ograniczanie dotacji rolnych oraz wiêkszy
udzia³ dotacji dla badañ i rozwoju. Polska musi
przedstawiæ takie zmiany, by ograniczenia w rolnic-
twie by³y poczynione kosztem krajów, które dziœ
maj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê; by nie odby³y siê ko-
sztem Polski. Natomiast w sprawach finansowania
badañ trzeba zrobiæ wszystko, by te pieni¹dze mo-
g³y p³yn¹æ tak¿e do nowych krajów. Inaczej bêdzie
to polityka powiêkszania ró¿nic miêdzy krajami UE,
a nie o to przecie¿ nam chodzi. 

Filip Kaczmarek 

W Brukseli pracowa³em po wielkopolsku

Kandyduj¹c piêæ lat temu do Parlamentu Euro-
pejskiego, obieca³em sobie, ¿e konsekwentnie
- podobnie jak wczeœniej w poznañskim sa-

morz¹dzie i w Sejmie - swoj¹ pracê bêdê wykonywa³
po wielkopolsku czyli sumiennie i skutecznie. Dzisiaj
czujê du¿¹ satysfakcjê z tego, co uda³o mi siê wspól-
nie z kolegami parlamentarzystami zrobiæ przez te
piêæ lat. Cieszê siê, ¿e jako polscy pos³owie skutecz-
nie walczyliœmy o fundusze europejskie dla naszego
kraju. Jestem dumny z wystawy, któr¹ zorganizowa-
³em w Brukseli w 50-t¹ rocznicê Powstania Czerwca
56'. Pracowa³em w Komisji Rozwoju, zajmuj¹cej siê

polityk¹ pomocow¹ Unii dla krajów najubo¿szych.
W komisji tej by³em m.in. odpowiedzialny za przygo-
towanie wa¿nego sprawozdania dotycz¹cego sytua-
cji w Rogu Afryki. Bliskie mi s¹ sprawy edukacji. W
minionej kadencji organizowa³em spotkania z rekto-
rami poznañskich uczelni oraz studentami. Ich tema-
tami by³y kwestie zwi¹zane z promocj¹ wielkopol-
skiego szkolnictwa i edukacji w Unii Europejskiej.
Bardzo siê te¿ cieszê, ¿e utrzyma³em kontakt z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza - w 2005 r.
obroni³em doktorat i zosta³em doktorem nauk hu-
manistycznych. 

Konrad Szymañski 

Marcin Libicki

Co za nami, a co przed nami? 

• raport Komisji Petycji PE w sprawie Gazoci¹gu Pó³-
nocnego, zakoñczony przyjêciem krytycznej wobec
gazoci¹gu rezolucji Parlamentu Europejskiego

• stanowisko Komisji Petycji PE wzywaj¹ce rz¹d RP do
zaprzestania pobierania akcyzy od u¿ywanych samo-
chodów sprowadzanych z innych krajów cz³onkow-
skich, jako podatku naruszaj¹cego prawo wspólno-
towe. 

• stanowisko Komisji Petycji PE wzywaj¹ce do umo¿li-
wienia pañstwom cz³onkowskim za³¹czania do Trak-
tatu Konstytucyjnego jednostronnych deklaracji za-
wieraj¹cych odwo³anie siê do Boga i wartoœci chrze-
œcijañskich

• tzw. "dokument roboczy" zawieraj¹cy stanowisko Ko-
misji Petycji, piêtnuj¹cy dyskryminacjê nieniemieckich
rodziców przez Jugendamty (niemieckie urzêdy ds.
dzieci i m³odzie¿y), szczególnie czêste w stosunku do
rodzica polskiego

• stanowisko Komisji Petycji w sprawie dyskryminacji
przedsiêbiorców z pañstw nowej Unii w tzw. pañ-
stwach starej Unii

Aktywnoœæ w Polsce
• otwarcie pierwszego w Polsce Biura Informacji i Inter-

wencji Europejskiej, w którym doradcy pos³a udziela-
j¹ informacji na temat mo¿liwoœci interweniowania
w organach Unii Europejskiej i Rady Europy

• otwarcie pierwszego przy biurze Pos³a do PE w Pol-
sce biura SOLVIT (alternatywnego systemu pomocy
przedsiêbiorcom w zakresie prawa wspólnotowego)

• organizacja wizyty delegacji Komisji Petycji i Europej-
skiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce (War-
szawa, Poznañ), w tym wyk³ad Europejskiego Rzecz-
nika Praw Obywatelskich z udzia³em dr Janusza Ko-
chanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich RP na
UAM w Poznaniu

Najwa¿niejsze inicjatywy pos³a Marcina Libickiego:
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bli¿ejUczelni Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu

S P O N S O R Z Y:  

Spotkanie uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak,
rektor UAM oraz prof. dr hab. Stanis³aw Lorenc, rektor UAM poprzedniej
kadencji. 

Goœci powita³a Joanna Nowak, Wiceprzewodnicz¹ca SAUP. Nastêpnie Jerzy
Kepel, Przewodnicz¹cy, w krótkim przemówieniu podsumowa³ 1,5-roczn¹ dzia-
³alnoœæ SAUP pod rz¹dami obecnego Zarz¹du. Okres ten by³ bardzo intensywny
i up³yn¹³ g³ównie na dzia³aniach maj¹cych na celu aktywizacjê Stowarzyszenia.
Przewodnicz¹cy podkreœli³, jak wa¿n¹ rolê dla dzia³alnoœci Stowarzyszenia ma
posiadanie 2 sponsorów: Fundacji Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza i PKO
Banku Polskiego. 

Mi³ym elementem spotkania by³o losowanie wœród goœci 3 upominków 
- portfeli podarowanych przez jednego ze sponsorów. 

Nastêpnie serdecznymi s³owami zwróci³ siê do zgromadzonych prof. dr
hab.Bronis³aw Marciniak, rektor UAM, który - tak¿e bêd¹c cz³onkiem SAUP 
- zadeklarowa³ swoje poparcie dla Stowarzyszenia. 

Po czêœci oficjalnej nast¹pi³y d³ugie absolwentów rozmowy…

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 nasza gazetê, napisz do nas na adres: 
bli¿ej-uczelni@wp.pl

ABSOLWENCI 
NA „BALU MASKOWYM”
W 2009 rok Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
w Poznaniu wesz³o krokiem tanecznym, tradycyjnie 
organizuj¹c noworoczne spotkanie dla swoich cz³onków,
po³¹czone ze spektaklem „Bal maskowy”, w poznañskim
Teatrze Wielkim. 

Noworoczne spotkanie SAUP
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Tadeusz Zwiefka
Dzia³ania w kierunku 
liberalizacji zasad

Pose³ Tadeusz Zwiefka zasiada w  Komisji Prawnej oraz
Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego, w
których podj¹³ m.in. dzia³ania w kierunku liberalizacji

zasad w przemyœle motoryzacyjnym, doprowadzi³ do odrzu-
cenia szczególnie niekorzystnego dla indywidualnych odbior-
ców oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw projektu dyrekty-
wy dot. opatentowania wynalazków realizowanych za pomo-
c¹ komputera, pracowa³ nad wspólnymi zasadami wdra¿ania
modelu flexicurity - wytycznych dla budowania nowoczesne-
go rynku pracy. Pozyska³ 2 mln euro w bud¿ecie na 2008 rok
na promocjê europejskiej kinematografii w krajach trzecich,
co w konsekwencji przyczyni³o siê do powstania programu
MEDIA MUNDUS. Pose³ pracowa³ równie¿ nad Bia³¹ Ksiêg¹,
porz¹dkuj¹c¹ zagadnienia prawne dla sportu profesjonalne-
go i amatorskiego.

W ramach delegacji miêdzyparlamentarnych Tadeusz
Zwiefka wspó³pracuje z krajami Pd. Kaukazu, Maszreku,
Mo³dawi¹ i Bia³orusi¹. Anga¿uje siê w kwestie dot. procesów
demokratyzacji oraz praw cz³owieka. By³ obserwatorem wy-
borów parlamentarnych w Armenii, Azerbejd¿anie i Mo³da-
wii.  Bezpoœrednio przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie
zorganizowa³ wystawê dot. sytuacji Tybetu. Zainicjowa³ tak-
¿e konferencjê nt. sytuacji politycznej i spo³ecznej Czeczenii.
Pose³ jest ponadto cz³onkiem delegacji do Wspólnego Zgro-
madzenia Parlamentarnego AKP(Afryka, Karaiby, Pacyfik)-UE.

Obecnie pracuje nad stanowiskiem PE w sprawie procedu-
ry negocjowania i zawierania umów dwustronnych miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi a krajami trzecimi, które dotycz¹
kwestii obejmuj¹cych prawo w³aœciwe dla zobowi¹zañ
umownych i pozaumownych w zakresie wspó³pracy s¹do-
wej w sprawach cywilnych i handlowych.


