CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UAM
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MARZĘ O MASOWYM RUCHU

ABSOLWENTÓW...

FOT. W. NAMERŁA

Po ilu latach od absolutorium Pana rok zorganizował
pierwszy zjazd absolwentów?

Rozmowa
z Wojciechem Jankowiakiem,
Przewodniczącym Stowarzyszenia
Absolwentów UAM w Poznaniu

W naszym wypadku przerwa trwała bardzo długo... Studia kończyliśmy w 1979 roku, a pierwsze spotkanie odbyło się w 2009 r., a więc po 30 latach.
Po egzaminie magisterskim, zajęliśmy się pracą, życiem
rodzinnym. Dookoła pojawili się nowi ludzie, nowe wyzwania. Dopiero po latach nadszedł czas na wspomnienia, refleksje i wtedy zaczęliśmy szukać okazji do spotkań. Oczywiście w takich sytuacjach potrzebny jest „impuls”, a najlepiej osoba, która zajmie się organizacją i logistyką. W naszym przypadku podjął się tego kolega ze Szczecina i naprawdę włożył ogromny wysiłek w to, by odnaleźć nas
wszystkich rozsianych po Polsce.
Muszę przyznać, że wrażenia były bardzo duże, bo często mieliśmy problem, żeby się nawzajem rozpoznać. Nasz
Organizator „ułatwił” to – dla każdego przygotował identyfikator ze zdjęciem z tableau. Można było porównać osobę z fotografii ze stojącym przed nami człowiekiem, więc
raczej nie zdarzały się pomyłki. Ponieważ tamto spotkanie
było owocne i sympatyczne, obiecaliśmy sobie, że następne zorganizujemy szybciej. Dotrzymujemy danego sobie słowa i spotykamy się regularnie, co 2 lata. Wytworzyła się taka sympatyczna potrzeba. Oczywiście, nie zjawiamy się
każdorazowo w komplecie – studia kończyło ok. 100 osób,
na pierwsze spotkanie przyjechało ok. 60, a teraz pojawia
się 40, co i tak uznaję za sukces. Potwierdza to przekonanie,
że przyjaźnie i znajomości zawarte podczas studiów są
trwałe i niezależnie od tego, jak doświadcza nas życie i w jakim zakątku świata mieszkamy, one tlą się w nas i potrzeba iskry, która by je znowu zapaliła.
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Dokończenie ze str. 1

W maju został Pan Przewodniczącym Stowarzyszenia
Absolwentów UAM w Poznaniu. Czy to właśnie spotkania, o których Pan przed chwila opowiedział skłoniły
do szerszego zaangażowania w działalność na rzecz ruchu absolwenckiego?

Podczas spotkań mojego roku, nie myślałem jeszcze o Stowarzyszeniu Absolwentów UAM. Kiedy pojawił się pomysł,
bym kandydował na stanowisko Przewodniczącego SAUAM,
w pierwszym odruchu nie brałem pod rozwagę tej możliwości. Traktuję bowiem bardzo poważnie ruch absolwencki i mam pełną świadomość, że trzeba na jego rzecz zaangażować dużo swojego czasu. W przeciwnym razie nie wolno brać na siebie tej odpowiedzialności, a ja mam liczne obowiązki zawodowe i społeczne. Jednak im więcej rozmawiałem na ten temat, im więcej o tym myślałem, zdecydowałem, że spróbuję przeorganizować swój kalendarz... Moja
kandydatura uzyskała poparcie uczestników majowego
Walnego Zgromadzenia i tak stanąłem na czele Stowarzyszenia.
Jak Pan postrzega dotychczasowe działania SAUAM?

SAUAM ma swój 20-letni dorobek i tradycję. Składają się
na to z jednej strony – dzięki wypełnianiu statutowych zobowiązań – stabilna pozycja partnera dla Uczelni, a z drugiej nasza oferta m.in. cyklicznych imprez i spotkań, na które czekają nasi członkowie i sympatycy. Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie – niestety – nielicznej grupy
osób, które tworzyły Stowarzyszenie i koordynowały jego
działalność. Wykazywały przez wszystkie te lata dużą determinację i poświęcenie, by pozyskiwać i angażować nowych członków oraz aranżować różnorodne działania. Nasz
ruch nie jest jeszcze masowy, na co z pewnością wpływa
wiele czynników. Chciałbym, byśmy mieli więcej zarówno
członków, jak i sympatyków, ale i różnorodnych inicjatyw,
przyciągających większą ich liczbę. Sądzę, że pójdziemy
w tym kierunku. Nowy Zarząd będzie kontynuował dotychczasowy program, szukając jednocześnie nowych punktów,
by te przedsięwzięcia organizować. Myślę, że warto tu
wspomnieć o zbliżającym się Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu, rozumianym nie tylko jako cykl imprez, ale podkreślenie pewnej drogi, tradycji, do której my, absolwenci
możemy się z dumą zwrócić. Chcemy się w nią wpisać
i identyfikować z nią. Kontynuować tradycje uniwersyteckie, ale też wskazywać nowe drogi.
Co dalej? Kontynuacja, czy obranie innego kierunku?

Jak już wspomniałem, pozytywna ocena dotychczasowego dorobku SAUAM każe kontynuować dobre wzorce. Jeśli jednak mamy rozwijać ruch absolwentów i samo Stowarzyszenie, to należałoby go wzmocnić kadrowo – organi-
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zacją nie może zajmować się garstka ludzi. Marzy mi się
także ruch masowy – budowa organizacji, do której absolwenci przystępowaliby niemalże automatycznie, ale
z przekonaniem. Miałby on dać poczucie więzi z uczelnią,
poczucie więzi koleżeńskich – przede wszystkim w swoje
grupie, ale też przekładać się na działania dla dobra uczelni oraz dobra koleżanek i kolegów. Każdy z nas obraca się
zawodowo w różnych środowiskach, różnych miejscach
w Polsce i na świecie, mamy liczne kontakty – warto wykorzystywać je dla umacniania wizerunku i prestiżu UAM
w Poznaniu.
Często nie zdajemy sobie sprawy, jaki potencjał mają absolwenci w ogóle. Widzimy jednego naukowca, ministra,
menedżera, artystę, ale w sumie tworzymy całe zastępy
kompetentnych, kreatywnych, dobrze wykształconych,
twórczych osób. Chciałbym tu wyraźnie podkreślić, że warto wyróżniać nie tylko spektakularne i głośne kariery, ale
pokazywać następnym pokoleniom tych spośród nas, którzy z pozoru nie wyróżniają się niczym szczególnym, ale
swoją codzienną pracą tworzą wartości kulturalne, etyczne, biznesowe.
Jakie ma Pan pomysły na zainteresowanie Stowarzyszeniem absolwentów młodszych roczników?

Aktualnie pracujemy nad doprecyzowaniem kilku projektów. Przede wszystkim położymy akcent na sferę kulturalną, bo dzięki niej można wiele przekazywać. Na pewno wkrótce zaprosimy na koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Należy też ożywić sferę gospodarczą czy biznesową w tym znaczeniu, by wykorzystywać inicjatywy
i wzorce naszych absolwentów, którzy na tym polu odnieśli sukcesy. Planujemy promować i pokazywać osoby, które odniosły sukces, prowadzą z powodzeniem własne firmy, chcemy ułatwiać kontakty między nimi a UAM. Z czasem SAUAM mogłoby stać się pośrednikiem między Uczelnią a biznesem.
Chcielibyśmy też pokazywać godne naśladowania wzorce młodszym absolwentom. Wrócimy do pomysłów organizacji warsztatów, kojarzenia absolwentów czy studentów ze starszymi kolegami, którzy mogliby ich uczyć, dzielić się doświadczeniami i wiedzą. Będzie to wymierna i bezpośrednia korzyść dla młodych osób startujących w życiu
zawodowym.
Panie Przewodniczący, czekamy więc na kolejne inicjatywy i będziemy o nich informować na łamach „Bliżej
Uczelni” Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Ilona Długa
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25 maja 2013 roku odbyło się
VII Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Absolwentów UAM
w Poznaniu

Rejestracja uczestników Walnego
Zgromadzenia

Każdy został odznaczony
znaczkiem zjazdowym
Prof. Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji UAM
w rozmowie ze Zbigniewem Jaśkiewiczem,
członkiem Zarządu SAUAM

Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM w latach 2007-2013 przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu
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Przemówienie Rektora UAM,
prof. Bronisława Marciniaka

Nowy Przewodniczący – Wojciech Jankowiak
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Gratulacje od Rektora UAM

Komisja Skrutacyjna dokładnie
liczyła głosy
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Protokołowali – Maria Czewińska, Sekretarz SAUAM i Michał Kruczkowski,
Wiceprzewodniczący kadencji 2010-2013

LWEN
TÓ

W
IWERSYTE
T
UN

U

W Zjazdach SAUAM zawsze uczestniczy Rektor UAM, prof. Bronisław Marciniak
i Prezes Fundacji UAM, prof. Bogdan Marciniec

VII Walne Zgromadzenie rozpoczęte

ZDJĘCIA W. NAMERŁA (9X) I H. KACZMAREK (2X)
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PIKNIK UNIWERSYTECKI
W OGRODZIE BOTANICZNYM

Powitanie przez Rektora UAM, prof. Bronisława Marciniaka
i Przewodniczącego SAUAM, Wojciecha Jankowiaka

Ogród Botaniczny, placówka
naukowo – dydaktyczna Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
to miejsce otwarte dla Absolwentów.
Tutaj odbył się w czerwcu pierwszy
Piknik Uniwersytecki.

iczne grono uczestników - absolwentów różnych roczników i rożnych kierunków powitali Rektor UAM, prof.
Bronisław Marciniak i wybrany miesiąc wcześniej Przewodniczący SAUAM - Wojciech Jankowiak. Następnie można było wysłuchać interesującej opowieści o historii i współczesności Ogrodu, wygłoszone przez dr Ewę Jerzak.
Dzisiejszy Ogród Botaniczny powstał w latach 1922–1925
z inicjatywy dr. Joachima Namysła, Władysława Marcińca i prof. Rudolfa Boettnera jako Szkolny Ogród Botaniczny.
Był pierwszą tego typu placówką w Polsce. Uroczystość jego otwarcia w 1925 roku zaszczycił swoją obecnością prezydent Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski. Ogród
podlegał wówczas Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego i spełniał funkcję placówki o charakterze Centralne-

L
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go Ogrodu Szkolnego. Był także otwarty dla mieszkańców
miasta. Pieczę naukową przez cały czas sprawowali profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego.
Okres okupacji był dla Ogrodu, pod względem rozwoju
kolekcji, czasem stagnacji. W 1949 roku Ogród został przejęty przez Uniwersytet Poznański i stał się jednym z zakładów naukowo–dydaktycznych Katedry Systematyku i Geografii Roślin kierowanych przez prof. Zygmunta Czubińskiego. Od 1968 roku, po śmierci Profesora, placówka stała się
zakładem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM.
Obecnie całkowita powierzchnia Ogrodu wynosi 22 ha.
Jest on nowoczesną bazą naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz miejscem ogólnospołecznej edukacji przyrodniczej.
Znajdują się tu liczne ścieżki dydaktyczne wraz z szeregiem
tablic informacyjnych. Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana stacja meteorologiczna, która wraz ze zlokalizowaną
w Ogrodzie stacją monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, stawia Ogród
w rzędzie najnowocześniejszych placówek naukowo-badawczych. Ewenementem w skali polskich ogrodów botanicznych jest bezpłatne udostępnianie parku zwiedzającym.
Po części oficjalnej programu, wszyscy zebrani przeszli
spacerem do części ogrodowej, gdzie odbył się krótki program artystyczny. Goście wysłuchali wierszy z konkursu
poetyckiego studentów Koła Naukowego UAM - „Aurora” w
recytacji Marty Kusak oraz mini-koncertu zespołu studentów Akademii Muzycznej. Potem rozmawialiśmy przy fontannie, spacerowaliśmy po alejkach, podziwialiśmy piękne o tej porze roku rośliny...
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na drugim Pikniku Uniwersyteckim w Ogrodzie Botanicznym.
Wacława Małecka
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FOT. 2X W. MAŁECKA

Spacerkiem na piknik

Spotkanie z Wojciechem Jankowiakiem, przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów UAM
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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

