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Początek roku to dla członków
i Przyjaciół stowarzyszenia
absolwentów UaM
czas tradycyjnego spotkania
noworocznego w teatrze
wielkim. nic dziwnego, że
impreza ta na stałe wpisała się
do kalendarza
saUaM – w lutym 2012 roku
odbyła się po raz 14. z rzędu.

Fot. Uniwersyteckie stUdio FilMowe UaM

POCZĄTEK ROKU NA „WESELU FIGARA”

Prof.Jacek Guliński, Prorektor UAM (trzeci od lewej), Prof.Bronisław Marciniak,
Rektor UAM(czwarty od lewej z tyłu) i Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM.

K

orzystając z gościnności Michała Znanieckiego, Dyrektora
Teatru Wielkiego w Poznaniu, najpierw obejrzeliśmy spektakl „Wesele Figara”, a następnie udaliśmy się na spotkanie.
Gromkimi brawami powitaliśmy obecność prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, rektora UAM oraz prof. dr hab. Jacka Gulińskiego, wówczas prorektora UAM. Gości powitał Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM, który podziękował Władzom Rektorskim za kolejny rok życzliwości i wsparcia oraz złożył Profesorowi Jackowi Gulińskiemu gratulacje z okazji nominacji na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczący podkreślił także znaczenie dwóch sponsorów – Fundacji UAM w Poznaniu oraz PKO Banku Polskiego – dla działalności
Stowarzyszenia. W krótkim przemówieniu podsumował ubiegłoroczną działalność.
W 2011 roku absolwenci zwiedzili kolejne obiekty UAM – Bibliotekę Główną w Poznaniu oraz filię UAM w Kaliszu, a także miejsca nie związane z Uczelnią, jak Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie, Kotlinę Kłodzką, Francję, Amsterdam, Pragę i Berlin. Zorganizowano okolicznościowe spotkania – śpiewanie kolęd w lutym
i pieśni patriotycznych w listopadzie. Członkowie Zarządu,
przed Świętem Zmarłych odwiedzili groby zasłużonych profesorów

i rektorów UAM. Przedstawiciele SAUAM uczestniczyli w pikniku
rodzinnym UAM w Ogrodzie Botanicznym oraz obchodach 400lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu.
Członków i sympatyków o swojej działalności SAUAM informuje, m.in. za pomocą wyodrębnionego portalu www.stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl, w elektronicznym kwartalniku „Bliżej
Uczelni”, na łamach „Życia Uniwersyteckiego” oraz na portalach
społecznościowych. Stworzono możliwość automatycznego zapisywania się do Stowarzyszenia przez formularz elektroniczny
na stronie www.
W 2011 roku reaktywowało swoją działalność Koło w Mosinie,
a zawiązały się nowe Koła: Wydziału Prawa rocznik 1986 oraz byłych działaczy organizacji studenckich.
Rok 2012 rozpoczęliśmy w połowie stycznia specjalnym spotkaniem z dominikaninem, Ojcem Janem Górą na Polach Lednickich (relacja na kolejnych stronach tego numeru „Bliżej Uczelni”). Planujemy
wiele wspólnych wycieczek oraz kontynuację zwiedzania obiektów
UAM. Aktywnie włączymy się w działania organizowane przez Władze Uczelni. Szykujemy też kilka niespodzianek, o których będziemy
na bieżąco informować – dlatego warto śledzić naszą stronę interne(id)
tową albo sprawdzać skrzynkę mailową i odbierać telefony.

W związku z powierzeniem Panu Profesorowi Jackowi Gulińskiemu
funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Zarząd SAUAM składa gratulacje i życzenia satysfakcji
z podejmowanych nowych wyzwań.

Fot. Maciej Męczyński

GRATULUJEMY!!!

nr 2 (14)/2012 | BLIŻEJ UCZELNI | 1

bliżejUczelni

WIZYTA

NA POLACH LEDNICKICH
ojciec jan Góra, dominikanin
i duszpasterz akademicki,
zaprosił absolwentów z rodzinami
do ośrodka akademickiego
dominikanów „na lednicy”.
ruszyliśmy więc w zimną,
styczniową niedzielę w kierunku
Pól lednickich.
w towarzystwie gospodarza, ojca Jana Góry, zwiedziliśmy Lednicę

O

jciec Jan Góra przywitał nas w holu i zaprosił na śniadanie, po którym
w kaplicy odprawił Mszę Św. w intencji naszej Uczelni, jej absolwentów i naszych rodzin. Wspólne nabożeństwo, ze
względu na emocjonalne relacje, a także niecodzienną scenografię, miała niepowtarzalny charakter. W jej trakcie za oknem rozszalała się śnieżyca, ale temperaturę w kaplicy podwyższył nasz śpiew. Przy kolędach
z akompaniamentem akordeonisty, Janusza
Muraszko, rozśpiewaliśmy się na dobre!
W trakcie mszy o. Jan Góra wygłosił prelekcję pt. „Co chrześcijaństwo ma nam
do zaproponowania dzisiaj?”. Miała ona bardziej charakter ilustracyjny, tzn. opierała się
na przedstawieniu doświadczeń i realizacji
własnych pomysłów Ojca, w tym także tych
dotyczących Lednicy. Po zakończeniu eucharystii, zostaliśmy obdarowani książkami. Następnie czekała nas biesiada – wszystkim smakowały pyszne pierogi.
Potem znowu śpiewaliśmy – także w podziale na głosy – korzystając ze specjalnych
śpiewniczków przygotowanych przez Małgosię Dryjską, zwiedzaliśmy Muzeum Jana Pawła II. Przenikliwy wiatr i zacinający
śnieg nie przeszkodziły bardziej odpornym
na zimno w spacerze po Polach Lednickich.

wystawa różańców

Fot. 3x w. naMerła

witold Namerła

Przygotowanie do nabożeństwa
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W maju 2011 roku minęło 50 lat
od absolutorium na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi, kierunku geografia
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Z tej okazji absolwenci
rocznika '61 spotkali się w nowym
Collegium Geographicum im. Stanisława
Pawłowskiego w Kampusie Morasko.

Fot. zBiory Prywatne M.zalewskiej

50 lat po absolutorium
Uczestnicy Zjazdu 50 lat po absolutorium

S

potkanie uświetnił swoją obecnością prof. dr hab. inż.
Marek Marciniak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Rolę gospodarza
pełnił prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Jednak impreza nie
odbyłaby się bez inicjatorek: Krystyny Wasiłowskiej, Marii Zalewskiej i Eugenii Zboralskiej.
Po uroczystym powitaniu, wysłuchaliśmy informacji Profesora Marka Marciniaka Dziekana o działalności Wydziału
oraz planach na przyszłość. Obejrzeliśmy też, jakie zmiany zaszły w minionych latach. To zupełnie inny Wydział niż ten, który pamiętamy! Nowe, jasne, przestrzenne i doskonale wyposażone sale wykładowe, laboratoria i biblioteka, aula im. Profesora Bogumiła Krygowskiego oraz całe Miasteczko Uniwersyteckie, sprawiają imponujące wrażenie. Respekt budzi także ilość studentów – z 30 osób w latach 50. ubiegłego wieku
do około 3,5 tysiąca dzisiaj.
Dziekan wyraził zadowolenie, że nie zerwaliśmy więzi
z Uczelnią i już po raz dziewiąty odwiedzamy jej mury, przenosząc wspaniałą atmosferę i stare, dobre tradycje uniwersyteckie „z Fredry” na Morasko. Miło było usłyszeć takie słowa...
Spośród 29. absolwentów naszego rocznika, w spotkaniu
udział wzięło 17 osób. Niestety, pięciu z naszej gromady opuściło nas na zawsze...
Nasz rocznik był wyjątkowy – zaczynaliśmy studia w szczególnym okresie, bezpośrednio po wydarzeniach Czerwca '56.
Nigdy nie zapomnieliśmy atmosfery tamtych dni. Wiece, masówki, spotkania dyskusyjne w akademiku im. Hanki Sawickiej, po raz pierwszy śpiewanie pieśni patriotycznych, za które jeszcze nie tak dawno wsadzano do więzienia... Nawet słynne słowa przestrogi wygłoszone przez ówczesnego premiera
Józefa Cyrankiewicza z balkonu Auli UAM nie mogły umniejszyć panującego entuzjazmu. Szkoda, że tamten wspaniały czas
szybko się skończył, a prawdziwa wolność nadeszła dopiero
po 30 latach.
Sam kierunek studiów był bardzo interesujący. Dobra atmosfera na wykładach, ćwiczeniach, a szczególnie praktykach terenowych integrowała środowisko. Mieliśmy ogromne szczęście,
że naszymi nauczycielami zostali wspaniali profesorowie – August Zierhoffer, Józef Czekalski, Bogumił Krygowski, Florian
Barciński i inni. Nigdy nie zapomnimy o Nich i ich ideałach. Mo-

że właśnie dlatego szereg osób z naszego grona bardzo wiele
osiągnęło. Mamy przedstawicieli handlu zagranicznego, budowniczych zakładów przemysłowych, dyrektorów różnych branż,
biznesmenów, nauczycieli, działaczy politycznych, aż wreszcie wspaniałego naukowca – prof. Andrzeja Kostrzewskiego, który całe życie zawodowe poświęcił pracy naukowej i naszej Alma Mater. Pełnił tu m.in. funkcję Kierownika Zakładu Geomorfologii Dynamicznej, Dyrektora Instytutu, Dziekana i Prorektora, oddając się jednocześnie pracy naukowej i dydaktycznej
i osiągając na tym polu liczne sukcesy. Podczas Jego kadencji
dziekańskiej trwały prace związane z przygotowaniem budowy
nowej siedziby naszego Wydziału na Morasku. To dzięki Jego
uporowi i zaangażowaniu nad laboratorium znalazła się kopuła przypominająca tę z Collegium Maius UAM, gdzie przez lata
mieściła się siedziba naszego Wydziału.
Pierwszą część spotkania zakończyliśmy złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Stanisława Pawłowskiego i prof. Bogumiła Krygowskiego. Po pożegnaniu Pana Dziekana, prof. Andrzej Kostrzewski, oprowadzał nas po najważniejszych salach Wydziału i z wrodzonym wdziękiem i swadą opowiadał o nich. Mając w pamięci pomieszczenia z naszych
lat, porównywaliśmy je z obecnymi – przestronnymi i doskonale wyposażonymi, czując jednocześnie dumę, że studiowaliśmy na UAM, który staje się coraz lepszy i piękniejszy.
Potem rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, pokazywaliśmy sobie zdjęcia, opowiadaliśmy o naszych wspaniałych dzieciach
i jeszcze wspanialszych wnukach... Nie zabrakło także informacji o działalności SAUAM, które przekazała autorka niniejszego tekstu.
Spotkanie po latach dobiegło końca. Na pożegnanie, dzięki
uprzejmości prof. dr. hab. Janusza Skoczylasa, otrzymaliśmy
folder o Lapidarium UAM, wydany przez Instytut Geologiczny.
Organizując spotkanie po 50 latach od absolutorium, dotrzymaliśmy złożonego sobie przyrzeczenia o organizacji
zjazdów – w szczególności na przełomie wieków oraz jubileuszowych. Cieszy nas, że zamierzenia te uda się w pełni zrealizować.
Dziękując, wierzę, że za 2-3 lata znowu będziemy razem – na pewno na Morasku.
Maria Zalewska
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NAJWYBITNIESZY
POLSKI ARCHEOLOG

J

ózef Kostrzewski urodził się w 1885 r. pod Pobiedziskami. Uczył się w Ostrowie Wlkp., Gnieźnie i Poznaniu,
gdzie w 1907 r. uzyskał maturę. W czasach szkolnych
był aktywnym członkiem polskich tajnych stowarzyszeń patriotycznych. W latach 1907-1909 studiował medycynę we
Wrocławiu. Następnie rozpoczął studia z prehistorii, historii
sztuki, lingwistyki, archeologii klasycznej i filozofii w Krakowie. Studia prehistoryczne kontynuował w Berlinie, a jednocześnie pogłębiał wiedzę w British Museum w Londynie.
Po zakończeniu w 1914 r. studiów i obronie doktoratu, rozpoczął pracę w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
W 1918 r. habilitował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Należał i aktywnie uczestniczył w pracach
zespołu twórców Uniwersytetu w Poznaniu. Został kierownikiem powstałej w styczniu 1919 r. Katedry Prehistorii.
Po I wojnie światowej brał udział w dyskusjach nad przyszłością polskiej archeologii. Zaangażował się w walkę
o przejęcie polskich dóbr kultury z rąk niemieckich. W efekcie jego zabiegów w 1924 r. połączone zostały kolekcje PTPN
(Muzeum im. Mielżyńskich) i dawnego Muzeum Prowincionalnego (Kaiser-Friedrich-Museum) w jeden Dział Prehistoryczny Muzeum Wielkopolskiego, do którego włączono
również mniejsze kolekcje archeologiczne z Wielkopolski.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Józef Kostrzewski znalazł się w gronie twórców jednolitej organizacji opieki konserwatorskiej zabytków archeologicznych
na terenie całego kraju. Uczestniczył w badaniach Pomorza
i Śląska. Był członkiem wielu zagranicznych towarzystw
naukowych.
Okupację przeżył w Generalnej Gubernii, poszukiwany
przez Gestapo. Już w pierwszych dniach po wyzwoleniu
Poznania pojawił się w mieście, by natychmiast przystąpić do zabezpieczania zbiorów muzealnych i działalności
dydaktycznej na Uniwersytecie. Intensywnie zajmował zabezpieczeniem przed szabrownikami zbiorów znajdujących
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Fot. MUzarP.Poznan.Pl

Prezentacja sylwetki profesora
Józefa Kostrzewskiego,
wybitnego archeologa, kończy nasz
krótki cykl, w którym przybliżaliśmy
postaci ojców-założycieli
Uniwersytetu Poznańskiego.

się w zbombardowanych lub pozostawionych bez opieki
muzeach na Ziemiach Odzyskanych. Do 1951 r. faktycznie
pełnił rolę konserwatora zabytków w województwie poznańskim. W latach 1945-1959 pełnił funkcję dyrektora
Muzeum Acheologicznego w Poznaniu.
Prowadził liczne badania wykopaliskowe, w tym najbardziej znane wieloletnie w Biskupinie na osadzie ludności
kultury łużyckiej (od 1934), Gnieźnie (od 1936) i w Poznaniu (od 1938). Wśród jego licznych publikacji, sporo miejsca
zajmują prace poświęcone dziejom badań archeologicznych
w Polsce i ochronie zabytków archeologicznych. W kręgu
zainteresowań Profesora leżała również metodyka badań
archeologicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 900 prac, w tym kilkanaście dużych syntez i monografii. Był równocześnie wielkim popularyzatorem osiągnięć
archeologicznych na łamach prasy codziennej, popularno-naukowej oraz specjalistycznej przeznaczonej np. dla nauczycieli.
Zasługi Józefa Kostrzewskiego dla polskiej nauki oceniano wysoko. W 1965 r. otrzymał od macierzystego Uniwersytetu tytuł doctora honoris causa. Nadały mu go również
inne uczelnie krajowe (np. Uniwersytet Jagielloński) i zagraniczne (np. Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Uhonorowano go wieloma odznaczeniami krajowymi (m. i. order
Sztandaru Pracy I Klasy w 1957) i zagranicznymi (m. i.:
krzyż oficerski Legii Honorowej w 1937; Krzyż Komandorski Orderu Św. Grzegorza Wielkiego w 1964 r.).
Na emeryturę przeszedł w 1960 r., co jednak nie oznaczało kresu jego badań naukowych. Zmarł w Poznaniu w 1969
r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w PoznaOprac. id
niu-Krzyżownikach.
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wARTO wIEDZIEĆ

POLUB NAS na FB
Dodałeś już SAUAM do ulubionych
na portalu Facebook???
Zamieszczamy tam aktualne informacje na temat
wydarzeń organizowanych nie tylko przez
Stowarzyszenie, ale także Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza.
Koncerty, wykłady otwarte, wernisaże, wycieczki, rajdy
i inne imprezy...
Jeśli chcesz być na bieżąco,
kliknij „Lubię to” :)

ZAPRASZAMY
DO wSPÓŁPRACY

członkiem stowarzyszenia może być każdy absolwent Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. adama Mickiewicza. członek stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego udziału w wyborach
do władz stowarzyszenia, uczestnictwa w zjazdach, zebraniach, sesjach
naukowych, kursach i konferencjach, organizowanych przez stowarzyszenie, wystąpienia do władz stowarzyszenia z wnioskami i postulatami, korzystania z form pomocy koleżeńskiej, a także posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznak stowarzyszenia.
chcąc zostać członkiem saUaM wystarczy wypełnić deklarację, którą można otrzymać w siedzibie saUaM w godzinach dyżurów lub
pobrać na stornie internetowej www.sauam.poznan.pl. Po wypełnieniu i podpisaniu trzeba dostarczyć ją do stowarzyszenia – osobiście lub
pocztą. Potem należy opłacić składki. następnie saUaM przygotuje
legitymację i już absolwent może korzystać z praw i przywilejów, jakie
wynikają z przynależności do stowarzyszenia.

Absolwenci rocznika 2011 zwolnieni są z opłaty
wpisowej oraz składki przez okres 2 lat!!!
POSIADACZE LEGITYMACJI SAUAM MOGĄ KORZYSTAĆ
Z RABATÓw U NASTEPUJĄCYCH PARTNERÓw:
TEATR wIELKI w POZNANIU
ul. Fredry 9 Poznań
http://www.opera.poznan.pl/
Bilety w specjalnej cenie na spektakle
dla środowisk akademickich miasta
Poznania w ramach tzw. „Premier
studenckich”. informacje na stronie
www saUaM
TEART NOwY w POZNANIU
ul. Dąbrowskiego 5 Poznań
http://www.teatrnowy.pl/
Bilety w promocyjnej cenie
na wybrane spektakle
– informacje będą zamieszczane
na stronie www saUaM

wszystkich absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu zapraszamy
– oprócz wstępowania do saUaM – także do współpracy
przy tworzeniu biuletynu „Bliżej Uczelni”.
jeśli masz ciekawy pomysł, mieszkasz w interesującym miejscu,
lubisz i umiesz pisać krótkie notatki, długie artykuły,
felietony czy wiersze i chciałbyś współredagować nasza gazetę,
napisz do nas na adres: bliżej-uczelni@wp.pl

wYDAwNICTwO
MEDIA RODZINA
ul. Pasieka 24 Poznań
www.mediarodzina.com.pl
10% rabatu na zakupy dokonane
w sklepie internetowym
wydawnictwa.

Dyżury członków Zarządu odbywają się w siedzibie SAUAM
w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 315 C na III piętrze
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

GASTRO – KRÓLSCY
I GEBRU Sp. J.
na terenie UaM działają 2 lokale
firmy Gastro-królscy i Gebru sp. j.,
które są usytuowane w collegium
Historicum przy ul. Św. Marcin 78
i w domu studenckim jowita
przy ul. zwierzynieckiej 7.
www.krolscy-gebru.pl
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SALON ZDROwIA
I RELAKSU VENUS
os. Piastowskie 40, Poznań
e-mail: salon@figuravenus.pl
www.figuravenus.pl
rezerwacje: 503-057-037
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 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/
wejście jednorazowe na basen
w cenie biletu ulgowego
PRACOwNIA KRE-AKCJA
tel. +48 795 474 110
http://kre-akcja.blogspot.com
Biżuteria z minerałów i sztuczna,
wyroby z filcu, rękodzieło artystyczne,
warsztaty.
10% rabatu na zakupione
przedmioty i warsztaty.

