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Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia
Absolwentów UAM

życzymy radosnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń

Nowym Roku

w

ODNALEZIONY NA MORASKU
Ma stożkowaty kształt, 50 cm wysokości, 40 cm szerokości
i 71 cm długości. Jego obwód w najszerszym miejscu to 2 metry.
Waży 261 kilogramów. Co to takiego??? >> str. 2
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ODNALEZIONY NA MORASKU

Ma stożkowaty kształt,
50 cm wysokości,
40 cm szerokości
i 71 cm długości.
Jego obwód
w najszerszym miejscu
to 2 metry.
Waży 261 kilogramów.
Co to takiego???
Pokaz największego polskiego meteorytu na Morasku

T

o najkrótszy opis największego polskiego meteorytu, znalezionego w październiku 2012 roku na poznańskim Morasku, a obecnie eksponowanego na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jak oceniają badacze, meteoryt nadleciał 5 tysięcy lat temu z prędkością od 7-20 km na sekundę i uderzył
w piaszczysty teren.
To niesamowite odkrycie nie tylko dla poszukiwaczy meteorytów, ale przede wszystkim dla nauki. Zarówno sam meteoryt, jak i zwietrzelina będą przedmiotem badań naukowców. Na oczyszczonym meteorycie widać skorupę obtopienia, dzięki czemu wiadomo, jaką częścią wleciał w atmosferę. Na jego powierzchni wystają nodule grafitowo-troilito-
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we, na podstawie których można badać procesy tworzenia
materii planetarnej. Podczas oczyszczania meteorytu znaleziono rzadkie minerały.
Poprzez badanie meteorytów, naukowcy z UAM mogą brać
udział w dyskusji na temat powstania Wszechświata.
Rezerwat Meteoryt Morasko położony na stokach Góry
Moraskiej dokumentuje miejsce największego spadku deszczu meteorytów żelaznych w Europie. Jest także jednym
z kilkunastu znanych miejsc na świecie, gdzie jednocześnie
obok siebie występują meteoryty i kratery uderzeniowe spowodowane przez ich upadek. Badania na tym terenie trwają od połowy XX wieku. Do tej pory w okolicach Moraska
znaleziono oficjalnie ponad 1,5 tony pozaziemskiej materii.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl
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Pokaz największego polskiego meteorytu na Morasku
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NA ŁAWCE Z PROFESOREM

Odsłonięcie ławeczki Józefa Kostrzewskiego

Ławeczka Profesora Józefa Kostrzewskiego,
jednego z Ojców-Założycieli Uniwersytetu
Poznańskiego została odsłonięta w Ogrodzie
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

J

est to druga z cyklu ławeczek, mających upamiętnić znanych Uczonych naszego Uniwersytetu. Pierwsza, poświęcona prof. Heliodorowi
Święcickiemu, stoi od maja 2012 roku pod Collegium Maius na ul. Wieniawskiego. Stała się
ulubionym miejscem pamiątkowych fotograﬁi dla absolwentów wychodzących z uroczystości absloutoryjnych,
a także dla turystów.
Ławeczka prof. Józefa Kostrzewskiego, ufundowana została przez UAM i Fundację UAM. Uroczystego odsłonięcia dokonał w dniu 16 października 2012 roku prof. dr
hab. Bronisław Marciniak, Rektor UAM oraz prof. dr hab.
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Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji UAM. W uroczystości wzięły udział także władze Miasta Poznania, rodzina i studenci prof. Józefa Kostrzewskiego, społeczność
akademicka i mieszkańcy.
Autorem rzeźby, podobnie jak ławeczki Heliodora Święcickiego, jest Grzegorz Godawa. Pomnik, wykonany został
w całości z brązu. Siedzący Józef Kostrzewski wzrok
zwrócony ma w kierunku Collegium Maius.
Prof. Józef Kostrzewski, jeden z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego, zasłynął jako kierownik wykopalisk
w Biskupinie i wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicz(id)
nego w Poznaniu.
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NA WIELKOPOLSKICH SZLAKACH
Niedzielne popołudnia
w wielkopolskich dworkach
to już tradycyjne spotkania,
w których absolwenci UAM
chętnie biorą udział.
W listopadzie 2012 roku
odwiedziliśmy Dwór Komorowo

Z

W Lusowie usłyszeliśmy historię Kościoła

Ton nadawali Małgorzata Dryjska i Mariusz Polarczyk z Zarządu SAUAM

FOT (3X) WACŁAWA MAŁECKA

anim autokar wypełniony
po brzegi absolwentami dotarł
do Dworu Komorowo, niewielkiej wsi położonej nad Jeziorem
Bytyńskim, zatrzymaliśmy się
w Lusowie. Tutaj uczestnicy wycieczki
mieli okazję zwiedzić neogotycki kościół
pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej oraz
św. Jakuba i posłuchać o interesujących
dziejach tej świątyni, które przedstawił ks.
dr Dariusz Madejczyk, proboszcz paraﬁi.
Następnie grupa udała się na pobliski
cmentarz paraﬁalny, gdzie m.in. znajduje
się rodzinny grobowiec generała Józefa
Dowbora Muśnickiego, naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego oraz wydzielona, wewnętrzna nekropolia rodu
Plucińskich.
Po krótkim spotkaniu z historią Lusowa
i kilku jego znamienitych mieszkańców,
udaliśmy się do Dworu Komorowo.
Przed wejściem zostaliśmy serdecznie powitani przez właścicieli posiadłości – pana Andrzeja Wykowskiego i jego córkę,
Małgorzatę Wykowską. Następnie przeszliśmy do Sali Kominkowej i usłyszeliśmy
ciekawą, ale i skomplikowaną historię tego pięknego zespołu dworsko–parkowego
i opowieści na temat rodziny naszych Gospodarzy. Potem przyszedł czas na śpiewanie. Przy akompaniamencie akordeonu zabrzmiały słowa wielu pięknych polskich
pieśni patriotycznych oraz nastrojowych,
jesiennych piosenek „z myszką”.
Ze śpiewem na ustach wróciliśmy do Poznania i czekamy na kolejny wyjazd.
Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują organizatorkom wycieczki – paniom Marii Czerwińskiej i Małgorzacie Dryjskiej
za ciekawe i miłe jesienne spotkanie w gronie absolwentów UAM.

Absolwenci lubią śpiewać

Wacława Małecka
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Na zebraniu inicjujacym powołanie Koła SAUAM w Gnieźnie

GNIEŹNIEŃSKIE KOŁO
ABSOLWENTÓW UAM
Nastąpił długo wyczekiwany przez absolwentów UAM
w Poznaniu, mieszkających w Gnieźnie moment!
W październiku 2012 roku zawiązało się tam Koło SAUAM.

W

spotkaniu organizacyjnym
wzięli udział przedstawiciele Zarządu SAUAM – Jerzy Kepel, Przewodniczący; Maria Czerwińska, Sekretarz i Zbigniew Jaśkiewicz. Rolę gospodarza pełnił Janusz Ambroży, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gnieźnie, w której gościnnych
progach odbyło się zebranie. To on jest niestrudzonym promotorem regionalnych działań mających na celu powołanie Koła. Przypomniał
dotychczasowe inicjatywy gnieźnieńskiego środowiska absolwentów, wyrażając jednocześnie
nadzieję, iż tym razem działania zostaną
zwieńczone sukcesem, nie tylko w postaci powołania Koła, ale przede wszystkim jego
wszechstronnej działalności. Zadeklarował także pomoc ze strony placówki, którą kieruje.
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Następnie Marek Cybułka, kulturoznawca, przedstawił wizje działalności Koła, akcentując integracyjną dla jego członków rolę uczestnictwa w kulturze.
Podzielił się z obecnymi nadzieją, iż Koło zasilać będą
nie tylko absolwenci, którzy z Uczelnią rozstali się
stosunkowo dawno, lecz również – przyciągani kreatywną i inspirującą atmosferą – młodzi alumni Kolegium UAM w Gnieźnie.
W drugiej części spotkania, goście z Poznania przekazali swoje doświadczenia, rady i sugestie. Ich uwagi dotyczyły zarówno aspektów prawnych, wymogów
formalnych, jak i finansów. Doceniając istotną rolę
działań kulturalnych, sugerowali poszerzenie zakresu potencjalnej oferty Koła i otwarcie się na inne, nie
tylko humanistyczne kierunki obecne na Uczelni. Zebrani wyrazili nadzieję, iż Koło rozpocznie swoją działalność z początkiem nowego roku.
Marek Cybułka
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Listopadowe mogiły...
Od kilku lat na przełomie
października i listopada
członkowie SAUAM
odwiedzają groby
zasłużonych
FOT. (2X) MARIA ZALEWSKA

dla Uniwersytetu
– rektorów, profesorów,
nauczycieli akademickich.

O

pieka nad grobami jest elementem dbania o nasze dziedzictwo
narodowe. Z ramienia UAM
w Poznaniu, od dawna sprawuje
ją Dyrekcją Ogrodu Botanicznego.
Szczególnie zaangażowany jest Michał Roszyk-Chudy, Zastępca Dyrektora, z którym SAUAM
nawiązało w tej kwestii ścisłą współpracę.
W okolicy Wszystkich Świętych nawiedziliśmy kilkanaście grobów na cmentarzach w Poznaniu i okolicy – m.in. prof. Stanisława Kasznicy w Mosinie, prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie, na ul. Nowina w Poznaniu – prof. Czesława Łuczaka i prof. Ludwika Jaxy-Bykowskiego, na Górczynie – prof. Antoniego Peretiatkowicza, prof. Floriana Barcińskiego i Zygfryda Kordusa, na Junikowie –prof.
Stanisławy Zajchowskiej, prof. Zygmunta Czubińskiego i prof. Zofii Kaweckiej, na Miłostowie – prof. Jerzego Topolskiego, na ul. Lutyckiej – prof. Bogumiła Krygowskiego.
(id)
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WARTO WIEDZIEĆ
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 2012 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
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
www.teatrnowy.pl
Bilety w promocyjnej cenie na wybrane spektakle
– informacje będą zamieszczane
na stronie www SAUAM

WYDAWNICTWO
MEDIA RODZINA
ul. Pasieka 24 Poznań
www.mediarodzina.com.pl

10%

rabatu na zakupy dokonane
w sklepie internetowym Wydawnictwa.

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
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.

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
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