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Z OSTATNIEJ CHWILI

WALNE ZGROMADZENIE 
STOWARZYSZENIA 
ABSOLWENTÓW UAM

25 maja 2013 roku odbyło się
VII Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Absolwentów
UAM w Poznaniu. 

Wy bra no tak że Za rząd SAUAM na la ta 2013-2016 w skła dzie:
Woj ciech Jan ko wiak – Prze wod ni czą cy Za rzą du
Je rzy Ke pel – Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Za rzą du 
Ma ria Czer wiń ska – Se kre tarz 
Ma ria Za lew ska – Skarb nik
Ilo na Dłu ga
Mał go rza ta Dryj ska
An na Gór na -Ku bac ka
Gra ży na Ka li now ska -Ja rzyń ska.
Zbi gniew Jaś kie wicz
Wi told Na mer ła
Ma riusz Po lar czyk
Zbi gniew Theus
oraz Ko mi sję Re wi zyj ną w skła dzie:
Ma ria Mag da le na Młyń czak – Prze wod ni czą ca 
Ma ria Ka niew ska – Za stęp ca Prze wod ni czą cej
Ka ta rzy na Mar no cha – Se kre tarz.

Szcze gó ło we spra woz da nie z Wal ne go Zgro ma dze nia – 
– w na stęp nym nu me rze.  (id)

Po wy słu cha niu spra woz da nia z dzia -
łal no ści Za rzą du w la tach 2010-2013
oraz spra woz da nia Ko mi sji Re wi zyj -

nej, Wal ne Zgro ma dze nie udzie li ło ab so lu -
to rium ustę pu ją ce mu Za rzą do wi. 

Pod czas ob rad przy ję to też Stra te gię Sto -
wa rzy sze nia na la ta 2013–16, w któ rej
m.in. za de kla ro wa no za cie śnia nie współ -
pra cy z Fun da cją UAM w Po zna niu w ce -
lu po dej mo wa nia dzia łań skie ro wa nych
do ab sol wen tów, pro mu ją cych i wspie ra -
ją cych ich ak tyw ność za wo do wą, go spo -
dar czą i na uko wą. 

Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia SAUAM
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Tablica Zygmunta Ziembińskiego 
w Collegium Iuridicum Novum
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W HOŁDZIE PROFESOROWI

ZYGMUNTOWI ZIEMBIŃSKIEMU

>> czytaj str. 2
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Wdniu 18 ma ja 2013 ro ku, od wcze snych
go dzin przed po łu dnio wych do gma chu
Col le gium Iu ri di cum No vum za czę li
z ca łej Pol ski zjeż dżać ucznio wie
i sym pa ty cy pro fe so ra Ziem biń skie go.

Ci, któ rzy nie mo gli przy być, łą czy li się z obec ny mi w Au li
Ziem biń skie go, tak jak Jan A. P. Kacz ma rek, któ ry z od le głe -
go Los An ge les na pi sał do nas:

Sza now ni Pań stwo,
Ża łu ję, że nie mo gę być dzi siaj w Po zna niu, że by zło żyć

ra zem z pań stwem hołd pa mię ci pro fe so ra Zyg mun ta Ziem -
biń skie go.

Oprócz eg za mi nu z lo gi ki i se mi na rium na III ro ku pra -
wa, bro ni łem u pro fe so ra pra cę ma gi ster ską.

Wy jąt ko wa oso bo wość pro fe so ra bę dzie dzi siaj szcze gó -
ło wo ko men to wa na, dla te go chcę pod kre ślić tyl ko jed ną je -
go ce chę, dla mnie oso bi ście bar dzo waż ną.

Mam na my śli otwar tość Zyg mun ta Ziem biń skie go tak że
na tych stu den tów, o któ rych wie dział, że nie bę dą upra -
wia li za wo dów praw ni czych, a któ rzy przy szli do nie go
z czy sto in te lek tu al nej cie ka wo ści i po trze by gim na sty ko -
wa nia umy słu. Ja by łem jed nym z nich.

Do dziś je stem dum ny z mo ich dni spę dzo nych w krę gu
pro fe so ra.

Pre cy zja my śli i sło wa, któ rą za ra ził mnie pro fe sor Ziem -
biń ski po mo gła mi zbu do wać ka rie rę w od le głej od pra wa
dzie dzi nie fil mu i mu zy ki, w tak od le głym miej scu ja kim
jest Hol ly wo od.

Je stem mu za to wdzięcz ny, dzię ku ję i po zdra wiam
wszyst kich pań stwa w tym szcze gól nym dniu.

W HOŁDZIE PROFESOROWI
ZYGMUNTOWI
ZIEMBIŃSKIEMU

Miesiące przygotowań i starań

społeczności akademickiej uwieńczone

zostały wspaniałą uroczystością

zorganizowaną z okazji inauguracji 

Auli Zygmunta Ziembińskiego 

i odsłonięcia tablicy ku czci profesora

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
Profesora Zygmunta Ziembińskiego
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Jesz cze przed roz po czę ciem uro czy sto ści, zo sta ło
zro bio ne pa miąt ko we zdję cie przed bu dyn kiem wy -
dzia ło wym.

Sa la Al fa, od dzi siaj Au la Zyg mun ta Ziem biń skie -
go, nie mal w ca ło ści zo sta ła wy peł nio na przez przy -
by łych go ści.

Spo tka nie roz po czął Dzie kan Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji prof. Ro man Bu dzi now ski, któ ry w swo -
im wy stą pie niu przed sta wił syl wet kę pro fe so ra Ziem -
biń skie go. Wy mie niw szy naj waż niej sze osią gnię cia
na uko we, pod kre śla jąc, że już sa me one świad czą
o tym, że ma my do czy nie nia z wy bit nym czło wie -
kiem, pod kre ślił, że o wiel ko ści pro fe so ra Ziem biń -
skie go świad czy tak że coś in ne go. Jest to je go sto su -
nek do in nych lu dzi, po sta wa mo ral na, za an ga żo wa -
nie w kształ ce nie no wych po ko leń oraz to wszyst ko,
co czy ni ło z pro fe so ra Ziem biń skie go nie tyl ko wy bit -
ne go na ukow ca, ale przede wszyst kim wiel kie go czło -
wie ka.

Głos za bra li na stęp nie ucznio wie Zyg mun ta Ziem -
biń skie go: prof. Sła wo mi ra Wron kow ska -Jaś kie wicz
oraz prof. Ma ciej Zie liń ski. Wszy scy mów cy pod kre -
śla li nie zwy kłą nić przy wią za nia, ja ka wy twa rza ła się
po mię dzy ucznia mi a Mi strzem, któ rym był dla nich
Zyg munt Ziem biń ski. Obec ni na sa li mo gli wy czuć tę
więź nie tyl ko w peł nych sym pa tii sło wach o pro fe so -
rze Ziem biń skim, ale przede wszyst kim w szcze rej tę -
sk no cie, z ja ką wy ra ża li się o pro fe so rze je go wy bit -
ni ucznio wie.

Wszy scy pre le gen ci by li zgod ni, że Zyg munt Ziem biń ski
po zo sta wił po so bie bo ga tą spu ści znę na uko wą, a nie któ re
je go po glą dy po zo sta ją klu czo we dla na uki pra wa.

Na sa li obec ni by li nie tak że człon ko wie ro dzi ny pro fe so -
ra Ziem biń skie go – cór ka oraz wnu ko wie.

Od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej ku czci Zyg mun ta Ziem -
biń skie go do ko na ne zo sta ło przez Rek to ra UAM prof. dr.
hab. Bro ni sła wa Mar ci nia ka w to wa rzy stwie cór ki Zyg mun -
ta Ziem biń skie go oraz naj młod szej uczen ni cy, dr hab. Ma -
rze ny Kor de li.

Rek tor wy ra ził uzna nie dla spo łecz no ści Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji za to, że dzi siej szą uro czy sto ścią, po przez
pie lę gno wa nie pa mię ci o ta kich lu dziach jak Zyg munt Ziem -
biń ski, przy po mi na pa mięć o za po mnia nych już nie co obec -
nie wznio słych ide ałach uni wer sy te tu.

W koń cu nad szedł czas na wspo mnie nia. Mec. Gra ży -
na Ka li now ska -Ja rzyń ska, pod kre śla jąc przy wią za nie pro -
fe so ra Ziem biń skie go do stu den tów, otwar tość na mło dych
lu dzi oraz bez po śred niość, z któ rą się do nich zwra cał.
O swo im pierw szym spo tka niu z pro fe so rem opo wie dzie li
tak że prof. Sta ni sław Cze pi ta oraz prof. Adam Olej ni czak.

Wie le osób w cza sie spo tka nia wy ra ża ło prze ko na nie, że
na le ży pie lę gno wać pa mięć o pro fe so rze Ziem biń skim.
Z pew no ścią in au gu ra cja Au li Zyg mun ta Ziem biń skie go jest
waż nym kro kiem w tym kie run ku.

Szy mon Kacz ma rek

Prze druk z wi try ny www.zyg munt ziem bin ski.pl, 
ze zmia na mi Re dak cji
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Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz wspomina Mistrza

Otwarcie Auli Zygmunta Ziembińskiego
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uko cha nej żo ny za wsze cho dził głod ny i tę sk nił za jej klu -
ska mi. Pew ne go dnia, gdy zmę czo ny przy snął i wsparł się
o mur ko ścio ła Św. Idzie go, przy śni ła mu się żo na. Str wo -
żo ny obu dził się i uj rzał przed so bą ko cio łek pe łen sma ko -
wi tych klu sek. Aby ko cio łek mógł się po now nie za peł nić,
mu siał jed ną z klu sek po zo sta wić na dnie garn ka. Głód jed -
nak zwy cię żył i gdy ostat nia klu ska zna la zła się na łyż ce,
unio sła się w gó rę, przy war ła do łu ku ar ka dy i ska mie nia -
ła. Gar nek stra cił swą cza ro dziej ską moc i po zo stał pu sty.
Na pa miąt kę te go zda rze nia ar ka dę ze ska mie nia łą klu ską
na zwa no Bra mą Klu sko wą. 

Po zwie dze niu te go za kąt ka, uda li śmy się na Most Tum -
ski zwa ny tak że Mo stem Ka te dral nym lub Za ko cha nych.
Zdo bią go fi gu ry Św. Ja dwi gi Ślą skiej i Św. Ja na Chrzci cie -
la, pa tro na Wro cła wia oraz... licz ne kłód ki, za wie sza ne
przez za ko cha ne pa ry, któ re w ten spo sób pra gną za gwa -
ran to wać trwa łość uczuć. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu był Uni wer sy tet Wro cław -
ski. Po dro dze, gdy mi ja li śmy In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej, na -
sza prze wod nicz ka nie omiesz ka ła wspo mnieć Pro fe so ra Ja -
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W sobotę 20 kwietnia 2013 r. Stowarzyszenie Absolwentów UAM

zorganizowało jednodniowa wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzanie

stolicy Dolnego Śląska zaczęliśmy od spaceru z przewodniczką

po Ostrowie Tumskim. Sympatyczna pani Agnieszka przedstawiła

interesujące dzieje najstarszej części miasta oraz historię znajdujących się

tutaj licznych obiektów sakralnych. 

W drodze do Wrocławia

WROCŁAW 
OCZAMI ABSOLWENTÓW

FO
T.

4X
 –

 W
. M

A
ŁE

CK
A

N
a stęp nie tra sa zwie dza nia pro wa dzi ła uli cą
Ka te dral ną, naj pięk niej szym trak tem nie tyl -
ko Ostro wa Tum skie go, ale i Wro cła wia,
w kie run ku Ka te dry. Po dro dze mi nę li śmy
Pa łac Su fra ga nów, obec ną sie dzi bę Ar cy bi -

sku pa Die ce zji Wro cław skiej, Pa łac Bi sku pów, a tak że uro -
kli we re ne san so we ka mie nicz ki, oświe tla ne o zmierz chu
świa tłem la tar ni ga zo wych. 

Do Ka te dry św. Ja na Chrzci cie la, we szli śmy przez por -
tyk, bo ga to zdo bio ny de ta la mi ro mań ski mi i re ne san so wy -
mi. Pod czas dzia łań wo jen nych gmach zo stał po waż nie
znisz czo ny. Ba zy li ka od zy ska ła jed nak swój go tyc ki cha rak -
ter, o czym mo gli śmy się prze ko nać zwie dza jąc jej wnę trze. 

Ostrów Tum ski to nie tyl ko obiek ty sa kral ne, to tak że
miej sca za ska ku ją ce nie co swą od mien no ścią, czę sto owia -
ne le gen dą... W ulicz ce przy le ga ją cej do Ka te dry na szą uwa -
gę przy ku ła ma low ni cza ar ka da łą czą ca ko ściół Św. Idzie go
i Ka pi tu łę, a ra czej jej nie zwy kła ozdo ba – znaj du ją ca się
na łu ku klu ska ślą ska, tra dy cyj na re gio nal na po tra wa. Le -
gen da mó wi, że chłop o imie niu Kon rad, po stra cie swo jej
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na Miod ka, zna ne go pol skie go ję zy ko znaw cę. Przy to czy ła
też aneg do tę zwią za ną z je go dzia łal no ścią dy dak tycz ną.
Wdzięcz ni stu den ci -ob co kra jow cy, w po dzię ko wa niu za lek -
to rat ję zy ka pol skie go, na ostat nich za ję ciach wrę czy li Pro -
fe so ro wi wią zan kę kwia tów. Bu kiet zdo bi ła szar fa „Ostat -
nie Po że gna nie”. Pro fe sor, zna ny z po czu cia hu mo ru,
z uśmie chem wy ja śnił za ist nia łe qui pro quo. 

W pre zen ta cji dzie jów Wro cła wia i Uni wer sy te tu, prze -
wi ja ły się tak że wąt ki bar dziej po waż ne, do ty czą ce nie zbyt
od le głych cza sów – tra gicz nej po wo dzi z 1997 ro ku. Przy -
po mi na o niej m.in. „Po wo dzian ka” – po mnik bez i mien nej
bi blio te kar ki, od da ją cy hołd ra tu ją cym zbio ry bi blio tecz ne
Uczel ni. 

Opro wa dza niem na szej gru py po Uni wer sy te cie Wro -
cław skim za ję ła się pa ni Ja go da, wie lo let nia kie row nicz ka
Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą. Przed sta wi ła hi sto rię Uczel -
ni, któ ra w 2002 ro ku ob cho dzi ła 300-le cie ist nie nia. Mie li -
śmy oka zję obej rzeć zbio ry Mu zeum Uni wer sy te tu oraz wy -
sta wą pre zen tu ją cą sta re ślą skie in stru men ty mu zycz ne.
Naj więk sze wra że nie wy war ły Au la Le opol dyń ska oraz Ora -
to rium Ma ria num – ba ro ko we wnę trza o nie zwy kle bo ga -
tym wy stro ju i wspa nia łej aku sty ce. W Ora to rium Ma ria -
num czy li Sa li Mu zycz nej, w któ rej kon cer to wa li m.in. Nic -
co lo Pa ga ni ni i Jo han nes Brahms, na sza gru pa spon ta nicz -
nie za śpie wa ła Sen o Po zna niu oraz Gau de amus Igi tur – ku
zdzi wie niu i ucie sze in nych tu ry stów. Do sko na ła aku sty ka
zo sta ła po twier dzo na … 

Ostat nim punk tem pro gra mu by ła Pa no ra ma Ra cła wic -
ka – dzie ło Ja na Sty ki i Woj cie cha Kos sa ka. 

Do Po zna nia gru pa po wró ci ła wie czo rem i z pew no ścią
wszy scy uczest ni cy bę dą mi ło wspo mi nać in te re su ją cy spa -
cer po Wro cła wiu, sym pa tycz ne i kom pe tent ne pa nie prze -
wod nicz ki oraz spraw ną or ga ni za cję wy ciecz ki.

Wa cła wa Ma łec ka

W Auli Leopoldyńskiej

Spacer po Wrocławiu

Wspólny śpiew w Oratorium Marianum
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RZEŹBY, OBRAZY I... ABSOLWENCI!

Z dużym zainteresowaniem spotkała się

propozycja kolejnej wycieczki 

dla absolwentów UAM. 

Tym razem wyszliśmy poza 

„własne podwórko” i przestąpiliśmy

gościnne progi Uniwersytetu Artystycznego

w Poznaniu

Uczel nia ta ist nie je od po nad 90 lat. Jej
po czą tek wy zna cza 1919 rok, gdy za ło -
żo no w Po zna niu Szko łę Sztuk Zdob ni -
czych, prze kształ co ną póź niej w In sty -
tut Sztuk Pla stycz nych. W 1946 ro ku

po wsta ła Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Sztuk Pla stycz -
nych. Ta na zwa to wa rzy szy ła Uczel ni rów no pół wie -
ku. W 1996 PWSSP uzy ska ła sta tus Aka de mii Sztuk
Pięk nych. Z dniem 7 lip ca 2010 ro ku Aka de mia Sztuk
Pięk nych zmie ni ła na zwę na Uni wer sy tet Ar ty stycz -
ny w Po zna niu. Zmia ny na zwy Uczel ni zwią za ne by -
ły z jej cią gła ewo lu cja struk tu ral na i pro gra mo wa.
W ten spo sób kształ to wa ła się tra dy cja Uni wer sy te tu
znaj du ją ce go się w pro ce sie prze mian Uczel ni ży wej,
otwar tej, po szu ku ją cej war to ści ar ty stycz nych i in te -
lek tu al nych. Ani daw niej, ani dziś w po znań skiej
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szko le nie do mi no wa ła jed na dok try na ar ty stycz na, pro jek -
to wa czy es te tycz na. Uczel nia przy Ale jach Mar cin kow skie -
go 29 by ła i na dal jest miej scem spo tkań róż nych kon cep -
cji wie lu dzie dzin sztu ki: od dys cy plin kla sycz nych po naj -
bar dziej współ cze sne, o czym mo gli prze ko nać się ab sol -
wen ci UAM w Po zna niu, za glą da jąc w naj głęb sze na wet za -
ka mar ki. 

Dzi siej szy Uni wer sy tet Ar ty stycz ny w Po zna niu to uczel -
nia o bo ga tej struk tu rze, wy jąt ko wej na tle in nych wyż -
szych szkół ar ty stycz nych w kra ju, cią gle uzu peł nia ją ca
i po sze rza ją ca pro fil kształ ce nia.

Uni wer sy tet Ar ty stycz ny w Po zna niu ja ko jed na z sied -
miu uczel ni pla stycz nych w Pol sce po sia da dziś peł ne spek -
trum wszyst kich me diów, funk cjo nu je w niej wszyst ko to,
co w sztu ce jest ak tu al nie obec ne. 

(id)
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ZA PRA SZA MY 
DO WSPÓŁ PRA CY
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 naszą gazetę, napisz do nas na adres:
bliżej-uczelni@wp.pl

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” :)

PO LUB NAS na FB

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Człon kiem Sto wa rzy sze nia mo że być każ dy ab sol went Uni wer -

sy te tu Po znań skie go i Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza.

Czło nek Sto wa rzy sze nia ma pra wo do czyn ne go i bier ne go

udzia łu w wy bo rach do władz Sto wa rzy sze nia, uczest nic twa

w zjaz dach, ze bra niach, se sjach na uko wych, kur sach i kon -

fe ren cjach, or ga ni zo wa nych przez Sto wa rzy sze nie, wy stą -

pie nia do władz Sto wa rzy sze nia z wnio ska mi i po stu la ta mi,

ko rzy sta nia z form po mo cy ko le żeń skiej, a tak że po sia da nia

le gi ty ma cji człon kow skiej i no sze nia od znak Sto wa rzy sze nia.

Chcąc zo stać człon kiem SAUAM wy star czy wy peł nić

de kla ra cję, któ rą moż na otrzy mać w sie dzi bie

SAUAM w go dzi nach dy żu rów lub po brać na stor nie

in ter ne to wej www.sauam.po znan.pl. Po wy peł nie -

niu i pod pi sa niu trze ba do star czyć ją do Sto wa rzy -

sze nia – oso bi ście lub pocz tą. Po tem na le ży opła cić

skład ki. Na stęp nie SAUAM przy go tu je le gi ty ma cję

i już ab sol went mo że ko rzy stać z praw i przy wi le jów,

ja kie wy ni ka ją z przy na leż no ści do Sto wa rzy sze nia.

Ab sol wen ci rocz ni ka 2012 i 2013 zwol nie ni są z opła ty wpi so wej 

oraz skład ki przez okres 2 lat!!!

WAR TO WIE DZIEĆ

S P O N S O R Z Y:  
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☺

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


