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WALNE ZGROMADZENIE
STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW UAM
25 maja 2013 roku odbyło się
VII Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Absolwentów
UAM w Poznaniu.
o wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu w latach 2010-2013
oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Podczas obrad przyjęto też Strategię Stowarzyszenia na lata 2013–16, w której
m.in. zadeklarowano zacieśnianie współpracy z Fundacją UAM w Poznaniu w celu podejmowania działań skierowanych
do absolwentów, promujących i wspierających ich aktywność zawodową, gospodarczą i naukową.

P

FOT. W. NAMERŁA

Z OSTATNIEJ CHWILI

Rozpoczęcie obrad Walnego Zgromadzenia SAUAM

Wybrano także Zarząd SAUAM na lata 2013-2016 w składzie:

Wojciech Jankowiak – Przewodniczący Zarządu
Jerzy Kepel – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Maria Czerwińska – Sekretarz
Maria Zalewska – Skarbnik
Ilona Długa
Małgorzata Dryjska
Anna Górna-Kubacka
Grażyna Kalinowska-Jarzyńska.
Zbigniew Jaśkiewicz
Witold Namerła
Mariusz Polarczyk
Zbigniew Theus
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Maria Magdalena Młyńczak – Przewodnicząca
Maria Kaniewska – Zastępca Przewodniczącej
Katarzyna Marnocha – Sekretarz.
Szczegółowe sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia –
– w następnym numerze.

(id)

W HOŁDZIE PROFESOROWI

FOT. SZ. KACZMAREK

ZYGMUNTOWI ZIEMBIŃSKIEMU
>> czytaj str. 2

Tablica Zygmunta Ziembińskiego
w Collegium Iuridicum Novum
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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

W

Szanowni Państwo,
Żałuję, że nie mogę być dzisiaj w Poznaniu, żeby złożyć
razem z państwem hołd pamięci profesora Zygmunta Ziembińskiego.
Oprócz egzaminu z logiki i seminarium na III roku prawa, broniłem u profesora pracę magisterską.
Wyjątkowa osobowość profesora będzie dzisiaj szczegółowo komentowana, dlatego chcę podkreślić tylko jedną jego cechę, dla mnie osobiście bardzo ważną.
Mam na myśli otwartość Zygmunta Ziembińskiego także
na tych studentów, o których wiedział, że nie będą uprawiali zawodów prawniczych, a którzy przyszli do niego
z czysto intelektualnej ciekawości i potrzeby gimnastykowania umysłu. Ja byłem jednym z nich.
Do dziś jestem dumny z moich dni spędzonych w kręgu
profesora.
Precyzja myśli i słowa, którą zaraził mnie profesor Ziembiński pomogła mi zbudować karierę w odległej od prawa
dziedzinie filmu i muzyki, w tak odległym miejscu jakim
jest Hollywood.
Jestem mu za to wdzięczny, dziękuję i pozdrawiam
wszystkich państwa w tym szczególnym dniu.
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dniu 18 maja 2013 roku, od wczesnych
godzin przedpołudniowych do gmachu
Collegium Iuridicum Novum zaczęli
z całej Polski zjeżdżać uczniowie
i sympatycy profesora Ziembińskiego.
Ci, którzy nie mogli przybyć, łączyli się z obecnymi w Auli
Ziembińskiego, tak jak Jan A. P. Kaczmarek, który z odległego Los Angeles napisał do nas:

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
Profesora Zygmunta Ziembińskiego
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FOT. – 2X SZ. KACZMAREK

Otwarcie Auli Zygmunta Ziembińskiego

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz wspomina Mistrza

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, zostało
zrobione pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem wydziałowym.
Sala Alfa, od dzisiaj Aula Zygmunta Ziembińskiego, niemal w całości została wypełniona przez przybyłych gości.
Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Roman Budzinowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił sylwetkę profesora Ziembińskiego. Wymieniwszy najważniejsze osiągnięcia
naukowe, podkreślając, że już same one świadczą
o tym, że mamy do czynienia z wybitnym człowiekiem, podkreślił, że o wielkości profesora Ziembińskiego świadczy także coś innego. Jest to jego stosunek do innych ludzi, postawa moralna, zaangażowanie w kształcenie nowych pokoleń oraz to wszystko,
co czyniło z profesora Ziembińskiego nie tylko wybitnego naukowca, ale przede wszystkim wielkiego człowieka.
Głos zabrali następnie uczniowie Zygmunta Ziembińskiego: prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
oraz prof. Maciej Zieliński. Wszyscy mówcy podkreślali niezwykłą nić przywiązania, jaka wytwarzała się
pomiędzy uczniami a Mistrzem, którym był dla nich
Zygmunt Ziembiński. Obecni na sali mogli wyczuć tę
więź nie tylko w pełnych sympatii słowach o profesorze Ziembińskim, ale przede wszystkim w szczerej tęsknocie, z jaką wyrażali się o profesorze jego wybitni uczniowie.

Wszyscy prelegenci byli zgodni, że Zygmunt Ziembiński
pozostawił po sobie bogatą spuściznę naukową, a niektóre
jego poglądy pozostają kluczowe dla nauki prawa.
Na sali obecni byli nie także członkowie rodziny profesora Ziembińskiego – córka oraz wnukowie.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Zygmunta Ziembińskiego dokonane zostało przez Rektora UAM prof. dr.
hab. Bronisława Marciniaka w towarzystwie córki Zygmunta Ziembińskiego oraz najmłodszej uczennicy, dr hab. Marzeny Kordeli.
Rektor wyraził uznanie dla społeczności Wydziału Prawa i Administracji za to, że dzisiejszą uroczystością, poprzez
pielęgnowanie pamięci o takich ludziach jak Zygmunt Ziembiński, przypomina pamięć o zapomnianych już nieco obecnie wzniosłych ideałach uniwersytetu.
W końcu nadszedł czas na wspomnienia. Mec. Grażyna Kalinowska-Jarzyńska, podkreślając przywiązanie profesora Ziembińskiego do studentów, otwartość na młodych
ludzi oraz bezpośredniość, z którą się do nich zwracał.
O swoim pierwszym spotkaniu z profesorem opowiedzieli
także prof. Stanisław Czepita oraz prof. Adam Olejniczak.
Wiele osób w czasie spotkania wyrażało przekonanie, że
należy pielęgnować pamięć o profesorze Ziembińskim.
Z pewnością inauguracja Auli Zygmunta Ziembińskiego jest
ważnym krokiem w tym kierunku.
Szymon Kaczmarek

Przedruk z witryny www.zygmuntziembinski.pl,
ze zmianami Redakcji
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WROCŁAW

FOT. 4X – W. MAŁECKA

OCZAMI ABSOLWENTÓW

W drodze do Wrocławia

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.

N

astępnie trasa zwiedzania prowadziła ulicą
Katedralną, najpiękniejszym traktem nie tylko Ostrowa Tumskiego, ale i Wrocławia,
w kierunku Katedry. Po drodze minęliśmy
Pałac Sufraganów, obecną siedzibę Arcybiskupa Diecezji Wrocławskiej, Pałac Biskupów, a także urokliwe renesansowe kamieniczki, oświetlane o zmierzchu
światłem latarni gazowych.
Do Katedry św. Jana Chrzciciela, weszliśmy przez portyk, bogato zdobiony detalami romańskimi i renesansowymi. Podczas działań wojennych gmach został poważnie
zniszczony. Bazylika odzyskała jednak swój gotycki charakter, o czym mogliśmy się przekonać zwiedzając jej wnętrze.
Ostrów Tumski to nie tylko obiekty sakralne, to także
miejsca zaskakujące nieco swą odmiennością, często owiane legendą... W uliczce przylegającej do Katedry naszą uwagę przykuła malownicza arkada łącząca kościół Św. Idziego
i Kapitułę, a raczej jej niezwykła ozdoba – znajdująca się
na łuku kluska śląska, tradycyjna regionalna potrawa. Legenda mówi, że chłop o imieniu Konrad, po stracie swojej
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ukochanej żony zawsze chodził głodny i tęsknił za jej kluskami. Pewnego dnia, gdy zmęczony przysnął i wsparł się
o mur kościoła Św. Idziego, przyśniła mu się żona. Strwożony obudził się i ujrzał przed sobą kociołek pełen smakowitych klusek. Aby kociołek mógł się ponownie zapełnić,
musiał jedną z klusek pozostawić na dnie garnka. Głód jednak zwyciężył i gdy ostatnia kluska znalazła się na łyżce,
uniosła się w górę, przywarła do łuku arkady i skamieniała. Garnek stracił swą czarodziejską moc i pozostał pusty.
Na pamiątkę tego zdarzenia arkadę ze skamieniałą kluską
nazwano Bramą Kluskową.
Po zwiedzeniu tego zakątka, udaliśmy się na Most Tumski zwany także Mostem Katedralnym lub Zakochanych.
Zdobią go figury Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Jana Chrzciciela, patrona Wrocławia oraz... liczne kłódki, zawieszane
przez zakochane pary, które w ten sposób pragną zagwarantować trwałość uczuć.
Kolejnym punktem programu był Uniwersytet Wrocławski. Po drodze, gdy mijaliśmy Instytut Filologii Polskiej, nasza przewodniczka nie omieszkała wspomnieć Profesora Ja-
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W Auli Leopoldyńskiej

Spacer po Wrocławiu

Wspólny śpiew w Oratorium Marianum

na Miodka, znanego polskiego językoznawcę. Przytoczyła
też anegdotę związaną z jego działalnością dydaktyczną.
Wdzięczni studenci-obcokrajowcy, w podziękowaniu za lektorat języka polskiego, na ostatnich zajęciach wręczyli Profesorowi wiązankę kwiatów. Bukiet zdobiła szarfa „Ostatnie Pożegnanie”. Profesor, znany z poczucia humoru,
z uśmiechem wyjaśnił zaistniałe qui pro quo.
W prezentacji dziejów Wrocławia i Uniwersytetu, przewijały się także wątki bardziej poważne, dotyczące niezbyt
odległych czasów – tragicznej powodzi z 1997 roku. Przypomina o niej m.in. „Powodzianka” – pomnik bezimiennej
bibliotekarki, oddający hołd ratującym zbiory biblioteczne
Uczelni.
Oprowadzaniem naszej grupy po Uniwersytecie Wrocławskim zajęła się pani Jagoda, wieloletnia kierowniczka
Działu Współpracy z Zagranicą. Przedstawiła historię Uczelni, która w 2002 roku obchodziła 300-lecie istnienia. Mieliśmy okazję obejrzeć zbiory Muzeum Uniwersytetu oraz wystawą prezentującą stare śląskie instrumenty muzyczne.
Największe wrażenie wywarły Aula Leopoldyńska oraz Oratorium Marianum – barokowe wnętrza o niezwykle bogatym wystroju i wspaniałej akustyce. W Oratorium Marianum czyli Sali Muzycznej, w której koncertowali m.in. Niccolo Paganini i Johannes Brahms, nasza grupa spontanicznie zaśpiewała Sen o Poznaniu oraz Gaudeamus Igitur – ku
zdziwieniu i uciesze innych turystów. Doskonała akustyka
została potwierdzona …
Ostatnim punktem programu była Panorama Racławicka – dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Do Poznania grupa powróciła wieczorem i z pewnością
wszyscy uczestnicy będą miło wspominać interesujący spacer po Wrocławiu, sympatyczne i kompetentne panie przewodniczki oraz sprawną organizację wycieczki.
Wacława Małecka
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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
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U

czelnia ta istnieje od ponad 90 lat. Jej
początek wyznacza 1919 rok, gdy założono w Poznaniu Szkołę Sztuk Zdobniczych, przekształconą później w Instytut Sztuk Plastycznych. W 1946 roku
powstała Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. Ta nazwa towarzyszyła Uczelni równo pół wieku. W 1996 PWSSP uzyskała status Akademii Sztuk
Pięknych. Z dniem 7 lipca 2010 roku Akademia Sztuk
Pięknych zmieniła nazwę na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Zmiany nazwy Uczelni związane były z jej ciągła ewolucja strukturalna i programowa.
W ten sposób kształtowała się tradycja Uniwersytetu
znajdującego się w procesie przemian Uczelni żywej,
otwartej, poszukującej wartości artystycznych i intelektualnych. Ani dawniej, ani dziś w poznańskiej
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bliżejUczelni

szkole nie dominowała jedna doktryna artystyczna, projektowa czy estetyczna. Uczelnia przy Alejach Marcinkowskiego 29 była i nadal jest miejscem spotkań różnych koncepcji wielu dziedzin sztuki: od dyscyplin klasycznych po najbardziej współczesne, o czym mogli przekonać się absolwenci UAM w Poznaniu, zaglądając w najgłębsze nawet zakamarki.
Dzisiejszy Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to uczelnia o bogatej strukturze, wyjątkowej na tle innych wyższych szkół artystycznych w kraju, ciągle uzupełniająca
i poszerzająca profil kształcenia.
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jako jedna z siedmiu uczelni plastycznych w Polsce posiada dziś pełne spektrum wszystkich mediów, funkcjonuje w niej wszystko to,
co w sztuce jest aktualnie obecne.
(id)
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WARTO WIEDZIEĆ
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy absolwent Uniwer-

Chcąc zostać członkiem SAUAM wystarczy wypełnić

sytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

deklarację, którą można otrzymać w siedzibie

Członek Stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego

SAUAM w godzinach dyżurów lub pobrać na stornie

udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia, uczestnictwa

internetowej www.sauam.poznan.pl. Po wypełnie-

w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowych, kursach i kon-

niu i podpisaniu trzeba dostarczyć ją do Stowarzy-

ferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenie, wystą-

szenia – osobiście lub pocztą. Potem należy opłacić

pienia do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,

składki. Następnie SAUAM przygotuje legitymację

korzystania z form pomocy koleżeńskiej, a także posiadania

i już absolwent może korzystać z praw i przywilejów,

legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

jakie wynikają z przynależności do Stowarzyszenia.

Absolwenci rocznika 2012 i 2013 zwolnieni są z opłaty wpisowej
oraz składki przez okres 2 lat!!!
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

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” :)

bliżej Uczelni

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
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

