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PREZYDENT Z PASJ¥ I ZAANGA¯OWANIEM
Wojciech Szczêsny Kaczmarek by³ goœciem kwietniowego
„Spotkania ze znanym absolwentem”. Nikt nie mia³
wówczas œwiadomoœci, ¿e by³o to ostatnie publiczne
wyst¹pienie Pana Prezydenta…

Z

ogromn¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem Wojciech Szczêsny Kaczmarek, Prezydent Poznania w latach 1990-98, wspó³twórca i
pierwszy Przewodnicz¹cy (w latach 1991-98)
restytuowanego po wojnie Zwi¹zku Miast Polskich oraz przewodnicz¹cy delegacji polskiej do
Sta³ego Kongresu W³adz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy w Strasburgu w latach
1992-98, opowiada³ o pocz¹tkach samorz¹du
terytorialnego w naszym mieœcie i w Polsce.
Mogliœmy „od kuchni” i z perspektywy czasu
zobaczyæ jak powstawa³y te struktury, jak
podejmowano pierwsze dzia³ania...
Nasz Goœæ opowiedzia³ najpierw o drodze,
jak¹ przeby³, zanim znalaz³ siê w poznañskim
magistracie. Nastêpnie obszernie przedstawi³
najwiêksze problemy, z jakimi przysz³o mu siê
zmierzyæ w trakcie urzêdowania.
Mimo starañ poprzednika, prezydenta Andrzeja Wituskiego, Poznañ by³ „w rozsypce”.
Od wojny nie przeprowadzono powa¿niejszych
remontów. Miasto - jak mawia³ Pan Prezydent „stoi na rurze i na ludziach” - dlatego priorytetem sta³a siê modernizacja ruroci¹gów i komunikacji. Wa¿na okaza³a siê odbudowa poznañskich mostów - zasadnicza czêœæ stolicy Wielkopolski stanowi bowiem swoist¹ „wyspê” miêdzy Wart¹ a torami kolejowymi i z pozosta³¹
czêœci¹ miasta ³¹cz¹ j¹ liczne mosty i wiadukty.
Jedn¹ z odwa¿niejszych decyzji by³a radykalna reforma komunikacji miejskiej. Zmniejszenie liczby linii i wycofanie tramwajów najstarszego typu przynios³o oszczêdnoœci. Zyskali te¿ pasa¿erowie, bo pojazdy zaczê³y jeŸdziæ punktualnie. Innowacyjne sta³o siê wprowadzenie biletów czasowych, które szybko
zaczê³y stosowaæ inne miasta.

Wojciech Szczêsny Kaczmarek zdecydowa³
o wyznaczeniu w Poznaniu p³atnej strefy ograniczonego postoju - jednej z pierwszych w Polsce (po Krakowie). Kierowcy, pocz¹tkowo niezadowoleni, szybko zaczêli doceniaæ, ¿e dziêki
op³atom, w centrum mo¿na znaleŸæ wolne
miejsca parkingowe.
W czasach prezydentury Wojciecha Szczêsnego Kaczmarka rozpocz¹³ siê dynamiczny
rozwój Poznañskiego Portu Lotniczego „£awica”. Porz¹dku w mieœcie pilnowa³a pierwsza w
Polsce stra¿ miejska, zwana wtedy policj¹ municypaln¹.
Prezydent wykazywa³ konsekwencjê równie¿ w sprawach drobniejszych, ale nie mniej
wa¿nych. Mia³ œwiadomoœæ, jak¹ uci¹¿liwoœci¹
dla osób niepe³nosprawnych s¹ wysokie krawê¿niki na przejœciach dla pieszych i kaza³ je
obni¿yæ w ca³ym mieœcie.
Samorz¹d kierowany przez Wojciecha
Szczêsnego Kaczmarka dokoñczy³ tak¿e dwie
du¿e inwestycje rozpoczête jeszcze w latach
80. XX wieku - modernizacjê Toru Regatowego
Malta i budowê Poznañskiego Szybkiego Tramwaju. Tor maltañski do dzisiaj jest jednym z najnowoczeœniejszych tego typu obiektów na
œwiecie i rozgrywane tu s¹ najwa¿niejsze miêdzynarodowe zawody w sportach wodnych.
Poza dzia³aniami lokalnymi, Wojciech Szczêsny Kaczmarek mia³ du¿e zas³ugi dla rozwoju
samorz¹du lokalnego w Polsce. Wyznacza³ najwy¿sze standardy dla polskich samorz¹dów. To

z jego inicjatywy odrodzi³ siê Zwi¹zek Miast Polskich, który wp³ywa³ na proces legislacyjny, d¹¿y³ do dalszej decentralizacji spraw publicznych
oraz finansów miast i gmin.
Panu Prezydentowi nie brakowa³o wizji rozwoju miasta. Marzy³, by Poznañ sta³ siê drugim Zurychem - schludnym miastem banków
i tramwajów.
Wojciech Szczêsny Kaczmarek odszed³
26 maja 2009 r.
By³ absolwentem UAM i zdoby³ tu tytu³ naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych.
Pracowa³ w Instytucie Fizyki UAM, a tak¿e na
Politechnice w Zurichu (1982-83). Po zakoñczeniu misji samorz¹dowej rozpocz¹³ pracê w PKO
BP, gdzie zaanga¿owa³ siê w popularyzowanie
wiedzy dotycz¹cej finansów wœród jednostek
samorz¹du terytorialnego. By³ inicjatorem i pomys³odawc¹ szeregu produktów, us³ug i rozwi¹zañ, maj¹cych bezpoœredni wp³yw na rozszerzenie oferty dla samorz¹dów. W latach
1999-2003 pe³ni³ funkcjê Konsula Generalnego, Ministra Pe³nomocnego RP w Pary¿u.
Du¿¹ aktywnoœæ wykazywa³ na polu dzia³alnoœci spo³ecznej. W 2007 r. wszed³ w sk³ad Zarz¹du SAUP, by³ cz³onkiem redakcji „Bli¿ej
Uczelni”. Zawsze dzieli³ siê z nami swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem, w trudnych sytuacjach
podpowiada³ trafne rozwi¹zania. Pozostanie
w naszej pamiêci pe³en dobrego humoru. Zawsze mogliœmy liczyæ na jego pomoc oraz
¿yczliwoœæ.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu
ze smutkiem ¿egna

Œ.P. dr. hab. Wojciecha Szczêsnego Kaczmarka
Cz³onka Zarz¹du SAUP
Prezydenta Poznania w latach 1990-1998,
Prezesa Zwi¹zku Miast Polskich w latach 1991-1998
Konsula Generalnego RP we Francji w latach 2000-2003
Zawsze zachowamy Go w naszej pamiêci
pe³nego ¿yczliwoœci i dobrego s³owa dla ka¿dego
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TRWA ZBIÓRKA NA £AWECZKÊ
HELIODORA ŒWIÊCICKIEGO

SAUP na Jubileuszowym Pikniku
Akademickim 9 maja 2009

Czekamy wszyscy na ustawienie w Parku Mickiewicza
³awki upamiêtniaj¹cej Profesora Heliodora Œwiêcickiego,
za³o¿yciela i pierwszego Rektora Uniwersytetu.
£aweczka upamiêtniaj¹ca Profesora Heliodora Œwiêcickiego to jeden z wielu
pomys³ów zwi¹zanych z uczczeniem jubileuszu 90-lecia UAM.
SAUP prowadzi publiczn¹ zbiórkê pieniêdzy na ten cel (zgoda Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego DO.I-5010-3/09 z 16 marca 2009 r.).
Apelujemy do wszystkich Absolwentów UAM, a tak¿e tych, którzy ukoñczyli
inne szko³y, a którym nieobojêtna jest historia oraz atrakcyjny wygl¹d
Poznania o do³o¿enie nawet najmniejszych kwot, z których zbior¹
siê „cegie³ki” na ten nietypowy pomnik. Bêdzie to trwa³y œlad donios³ej rocznicy 90-lecia UAM.

Ostatnie przygotowania

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

WYCIECZKA DO WARSZAWY
SAUP zaprasza na wycieczkê autokarow¹
do Muzeum Powstania Warszawskiego, która
odbêdzie siê w sobotê 19 wrzeœnia 2009 r.

Pierwsi goœcie

Program:
7.00 - wyjazd z Poznania
7.00-11.30 - przejazd do Warszawy
z postojem na trasie
12.00 i 12.30 - zwiedzanie Muzeum
z przewodnikiem (dwie grupy 25osobowe)
14.00-17.00 - czas wolny
17.00 - wyjazd do Poznania
21.30 - przyjazd
OKoszt wycieczki (przejazd z Poznania do Warszawy i z powrotem, bilet
wstêpu, op³ata za przewodnika po
Muzeum):
30 z³ dla cz³onków SAUP
53 z³ dla osób, które nie nale¿¹
do SAUP
Wy¿ywienie we w³asnym zakresie.

Zofia Rogacka,
Cz³onek Zarz¹du
SAUP
(pierwsza z lewej)
z kole¿ankami
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WIzyty na stoisku

Zapisywaæ mo¿na siê osobiœcie w
siedzibie SAUP przy ul. Wieniawskiego 1, pokój 317 we wtorki w godzinach 16.00-18.00 i czwartki w godzinach 11.00-13.00, telefonicznie pod
numerem 061 829 44 79 lub
e-mailowo: saup@amu.edu.pl.
Op³atê prosimy wnosiæ do 31 sierpnia 2009 r. na konto SAUP
nr: 11 10204027 0000 1202 0452
5960. W rubrykê „tytu³em” prosimy
wpisaæ: WYCIECZKA.
Decyduje kolejnoœæ wp³at.

Jak opowiadaæ o przesz³oœci, by
przekaz by³ czytelny, wierny, wiarygodny, a zarazem móg³ trafiæ do
wspó³czesnego odbiorcy? To pytanie
musi zadaæ sobie ka¿dy, kto zetkn¹³
siê z problematyk¹ muzealnych ekspozycji historycznych, w tym przedstawiaj¹cych dzieje XX-wiecznych wojen i totalitaryzmów. Przed takim problemem stanêli tak¿e twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przyjêli za³o¿enie, ¿e nale¿y po³¹czyæ
historiê z nowoczesnoœci¹, miejsce
pamiêci ze wspó³czesnymi œrodkami
prezentacji i w ten sposób zakorzeniæ
wydarzenia sprzed 60 lat we wspó³czesnej œwiadomoœci narodowej
Aby by³o to muzeum nowoczesne,
siêgniêto po sprawdzone doœwiadczenia zagraniczne, za wzór pos³u¿y³y
m.in. Holocaust Memorial Museum w
Waszyngtonie i Muzeum Terroru w
Budapeszcie. W Muzeum Powstania
Warszawskiego uda³o siê oddaæ klimat tamtego czasu, odtworzyæ atmosferê powstañczej Warszawy, pokazaæ
nie tylko militarne dzieje 63 dni walk,
ale tak¿e ¿ycie codzienne ludnoœci cywilnej.
Wiêcej informacji o Muzeum na:
http://www.1944.pl/
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BEJMY
Z HELIODOREM

SAUP na Jubileuszowym Pikniku
Akademickim 9 maja 2009

Co ³¹czy pierwszego króla Polski
z pierwszym rektorem Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu?

Od prawej: Magdalena M³yñczak,
Maria Wichniewicz i Zofia Rogacka
z uœmiechem oczekuj¹ kolejnych goœci

Stoisko SAUP cieszy³o siê
du¿ym zainteresowaniem

B

Maria Zalewska pokazuje kronikê SAUP

ZDJÊCIA SAUP

oles³aw Chrobry by³ w³adc¹, za którego panowania m.in.
w Poznaniu bito jedne z pierwszych monet piastowskich.
Natomiast, Heliodor Œwiêcicki z okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sta³ siê patronem pierwszego poznañskiego dukata lokalnego.
Dukaty lokalne nawi¹zuj¹ do historycznych tradycji bicia monet przez lokalnych w³adców. Ich historia siêga czasów podboju staro¿ytnej Grecji przez Rzym. W œredniowieczu w³adcy dzielili siê przywilejem emisyjnym, nadaj¹c prawo bicia monet miastom, klasztorom czy osobom prywatnym.
Od XX wieku pieni¹dze lokalne s¹ emitowane ju¿ g³ównie w
celach kolekcjonerskich, coraz czêœciej staj¹c siê znakomit¹ pami¹tk¹, oryginalnym pomys³em na prezent i talizmanem na
szczêœcie.
Z inicjatywy UAM dukaty lokalne po raz pierwszy pojawi³y siê
w Poznaniu, a sama Uczelnia jest drug¹ szko³¹ wy¿sz¹ w Polsce, która zdecydowa³a siê na tego typu dzia³ania upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenie w swojej historii.
Poznañska akcja sprzeda¿y „heliodorów” jest przeprowadzana we wspó³pracy z Fundacj¹ UAM, a produkcjê dukatów powierzono Mennicy Polskiej S. A.
W okresie emisji - od 05 maja do 31 lipca 2009 - mo¿na nabyæ dukaty lokalne o nominale:
4 heliodory o wartoœci 4 PLN ka¿dy (mosi¹dz, œrednica
27 mm, nak³ad 50.000 szt.)
40 heliodorów o wartoœci 300 PLN ka¿dy (srebro Ag 500,
œrednica 32 mm, nak³ad 500 szt.).
Dukat srebrny o nominale 40 heliodorów mo¿na zamawiaæ tylko i wy³¹cznie drog¹ internetow¹ za pomoc¹ formularza
zamieszczonego na stronie www.jubileusz.amu.edu.pl,
a dukaty mosiê¿ne o nominale 4 heliodory s¹ ponadto
dostêpne w ksiêgarniach Fundacji UAM oraz w Kasie UAM
(Collegium Minus, ul. H. Wieniawskiego 1, pon-pt
10.30-14.00).

Goœciliœmy prof. dr. hab. Jacka Guliñskiego,
Prorektora UAM
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WARTO WIEDZIEÆ

SAUP na Jubileuszowym Pikniku
Akademickim 9 maja 2009

O 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.
Prof. dr hab. Jacek Guliñski, Prorektor UAM
wita absolewntów na spotkaniu z W³adzami UAM

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

Absolwenci rocznika 2009 zwolnieni s¹
z op³aty wpisowej oraz sk³adki za 2009 rok!!!

Absolwenci licznie przybyli na spotkanie
z W³adzami UAM

O Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu ma
siedzibê w gmachu Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1),
pokój nr 317, II piêtro, tel. 061 829 44 79.
O 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.
O Wszystkie informacje dotycz¹ce SAUP znaleŸæ mo¿na na
stronie internetowej SAUP www.saup.poznan.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY
Wszyscy Przewodnicz¹cy SAUP (od lewej): Zbigniew
Jaœkiewicz, prof. dr hab. Jacek Guliñski, Joanna Nowak,
inicjator powstania SAUP - prof. dr hab. Bogdan
Marciniec, Maria Nowakowska, Bogus³aw Ha³uszczak,
Jerzy Kepel

Wszystkich absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu
zapraszamy - oprócz wstêpowania do SAUP - tak¿e
do wspó³pracy przy tworzeniu kwartalnika „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

bli¿ej Uczelni

Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu w Poznaniu
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S P O N S O R Z Y:
ZDJÊCIA SAUP

Zarz¹d SAUP z prof. dr. hab. Bronis³awem Marciniakiem,
Rektorem UAM (trzeci od lewej).
Obok stoj¹: prof. dr hab. Jacek Guliñski, Prorektor UAM
i Jerzy Kepel, Przewodnicz¹cy SAUP

