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Członkom i Sympatykom
Stowarzyszenia Absolwentów UAM
życzymy radosnych i szczęśliwych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń 
w Nowym Roku
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6 października 2013 roku, Stowarzyszenie Absolwentów UAM było

jednym ze współgospodarzy jubileuszowego Koncertu z okazji 45-lecia

pracy artystycznej Agnieszki Duczmal i Orkiestry Kameralnej Polskiego

Radia Amadeus, który odbył się w Auli Uniwersyteckiej. 

SAUAM zo sta li za pro sze ni przez JM prof. dr hab. Bro ni sła -
wa Mar ci nia ka Rek to ra UAM na spo tka nie. W je go trak cie,
ar ty ści zo sta li ob da ro wa ni kwia ta mi, wy gło szo no sto sow -
ne ży cze nia, a Je rzy Ke pel, Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia,
za cy to wał frag men ty zna ko mi tych re cen zji z wy stę pów
Ama deu sa w wie lu kra jach za chod niej Eu ro py.

„Dzi siej szy kon cert trak tu je my bar dzo ro dzin nie” – mó wi -
ła Agniesz ka Ducz mal, otwie ra jąc pierw szy z kon cer tów
z oka zji 45-le cia za ło żo nej przez nią Or kie stry Ka me ral -
nej Ama deus za ty tu ło wa ny „Per La Ma estra”. Po prze sta -
wie niu wszyst kich mu zy ków, za sia dła na wi dow ni zgod -
nie z za le ce niem kom po zy to ra Pio tra Mos sa, któ ry z oka -
zji ju bi le uszu na pi sał „Con cer ti Pic co li per la Ma estra”.

W pro gra mie Kon cer tu zna la zły się po nad to kom po zy -
cje K. Pen de rec kie go, A. F. Dop ple ra, Asto ra Piaz zol li. 

Naj słyn niej sza pol ska dy ry gent ka uro dzi ła się w ro dzi -
nie o tra dy cjach mu zycz nych. Stu dia ukoń czy ła w Pań -
stwo wej Wyż szej Szko le Mu zycz nej w Po zna niu. W cza -
sie ich trwa nia, w 1968 ro ku, za ło ży ła Or kie strę Ka me ral -
ną, któ rej kon ty nu acją jest Or kie stra Ka me ral na Pol skie -
go Ra dia Ama deus.

Or kie stra Ama deus kon cer to wa ła w naj słyn niej szych
sa lach kon cer to wych w Eu ro pie, obu Ame ry kach i Azji,
a Agniesz ka Ducz mal, ja ko pierw sza ko bie ta dy ry gent,
wy stą pi ła na de skach Te atro Al la Sca la w Me dio la nie.

Po wy słu cha niu kon cer tu oraz burz li wych bi sów, za -
cni Ju bi la ci i wy stę pu ją cy z ni mi so li ści oraz Człon ko wie

Ju bi le usz 45-le cia 

Or kie stry AMADEUS 
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WBrod ni cy Śrem skiej Mał go rza ta Dryj ska – Ło żyń -
ska, or ga ni za tor ka wy jaz du i prze wod nicz ka oraz
Je rzy Sob czak, hi sto ryk i kra jo znaw ca, za pro si li

uczest ni ków wy ciecz ki na spa cer ale ją kasz ta now ców i lip,
na spo tka nie z hi sto rią. Po śród par ko wej zie le ni, przy po mni -
ku gen. Jó ze fa Wy bic kie go, przy po mnie li nam tę za słu żo ną
po stać, dzia ła cza spo łecz no –po li tycz ne go, po etę, twór cę
Hym nu Na ro do we go. Na stęp nie uda li śmy się na nie wiel ki
cmen tarz przy ko ście le św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej, gdzie
znaj du je się pier wot ne miej sce po chów ku gen. Jó ze fa Wy -
bic kie go z 1880 ro ku. Grób jest jed nak pu sty, bo wiem w 1923
ro ku pro chy Ge ne ra ła zo sta ły prze nie sio ne na Skał kę Po znań -
ską, do ko ścio ła św. Woj cie cha. Za in te re so wa nie uczest ni ków
wy ciecz ki wzbu dził też eklek tycz ny dwór z ok. 1890 ro ku,
wznie sio ny w prze strze ni par ku pod wor skie go przez Wa cła -
wa Mań kow skie go oraz znaj du ją ca się w na ro żu bu dyn ku fi -
gu ra Mat ki Bo skiej Ja zło wiec kiej. Fi gu ry świę tych
zdo bią rów nież na ro ża po bli skiej ko lo nii czwo ra ków
po cho dzą cych z prze ło mu XIX/XX wie ku.

Brodnica – przed pomnikiem gen. Józefa Wybickiego

Brodnica – Jerzy Sobczak opowiada 
o gen. Józefa Wybickiego

Jasz ko wo 
– je sien ne spo tka nie z hi sto rią w tle

Wzorem ubiegłych lat, Zarząd SAUAM zaprosił członków i sympatyków 
Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu w niedzielne listopadowe popołudnie
na jesienno-listopadową wycieczkę autokarową po Wielkopolsce. 
Trasa wiodła przez Żabno, Brodnicę Śremską i Manieczki do Jaszkowa. 
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Po now ne spo tka nie z au to rem słów Hym nu Na ro do we go
i hi sto rią, na stą pi ło w po bli skich Ma niecz kach. „Dom ku mój
lu by, Opatrz no ści da rze (…)” tak pi sał gen. Jó zef Wy bic ki
o swym dwo rze, w któ rym w 1822 ro ku za koń czył pra co -
wi ty ży wot. Kil ka lat po je go śmier ci dwo rek w Ma niecz -
kach spło nął, a obec nie ist nie ją cy wznie sio no w 1874 ro -
ku. W la tach 1978–2006 mie ści ło się w nim Mu zeum Jó -
ze fa Wy bic kie go oraz Od dział Wiel ko pol ski Mi ło śni ków Tra -
dy cji Ma zur ka Dą brow skie go. Obec nie dwo rek, o któ re go
zwrot sta ra ją się po tom ko wie ostat nie go wła ści cie la, jest
za mknię ty i nisz cze je. Nisz cze ją też in ne przy le głe za bu -
do wa nia świad czą ce o daw nej świet no ści te go miej sca,
Kom bi na tu PGR Ma niecz ki. 

Po krót kim spa ce rze i chwi lach re flek sji, au to kar z uczest -
ni ka mi wy ciecz ki wy ru szył w dal szą dro gę, do Jasz ko wa
nad War tą. W Jasz ko wie mie ści się Mię dzy na ro do wy Ośro -
dek Wy szko le nia Jeź dziec kie go – Cen trum Hip pi ki An to nie -
go Chła pow skie go. W od re stau ro wa nym pa ła cu z XIX wie -
ku znaj du je się ho tel. Roz świe tlo ne okna za pra sza ły do środ -
ka, do wnętrz peł nych pa mią tek, tro fe ów my śliw skich,
do sty lo wej bi blio te ki... Po tem był czas na pod wie czo rek
z plac kiem, nie za bra kło też wiej skie go chle ba ze smal cem.
Po prze rwie od był się in te re su ją cy wy kład Je rze go Sob cza -
ka o hi sto rii i tra dy cji Pol skie go Hym nu oraz pre zen ta cja pu -
bli ka cji „Za mek Kró lew ski na Gó rze Prze my sła” au tor stwa
pre le gen ta. Spo tka nie w pa ła cu An to nie go Chła pow skie go,
któ re spraw nie i z hu mo rem po pro wa dzi ła Mał go rza ta Dryj -
ska –Ło żyń ska, za koń czył wspól ny śpiew. Pol skie pie śni pa -
trio tycz ne oraz pio sen ki w je sien nym na stro ju śpie wa no
przy akom pa nia men cie for te pia nu, na któ rym grał Ja nusz
Mu rasz ko. Do Po zna nia roz śpie wa ni uczest ni cy po wró ci li
póź nym wie czo rem i – jak zwy kle – przy po że gna niu by ły
po dzię ko wa nia dla or ga ni za to rów za mi łe, wspól ne chwi -
le oraz proś by o dal sze wy jaz dy na spo tka nia z hi sto rią, kul -
tu rą i tra dy cją Wiel ko pol ski. 

Wa cła wa Ma łec ka

Brodnica – nad dawnym grobem 
gen. Józefa Wybickiego

Brodnica – nad dawnym grobem gen. Józefa Wybickiego

Manieczki – Dworek gen. Józefa Wybickiego
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Elż bie ta Za wac ka uro dzi -
ła się w mar cu 1909 ro -
ku w To ru niu. Po zda -

niu ma tu ry, roz po czę ła stu dia
ma te ma tycz ne na uni wer sy te -
cie w Po zna niu. Pod czas stu -
diów za fa scy no wa ła się or ga ni -
za cją Przy spo so bie nie Woj sko -
we Ko biet (PWK). Po do ba ły jej
się wspól ne ćwi cze nia, wy jaz -
dy, woj sko wy dryl. Czu ła, że
uczest ni czy w czymś waż nym
i że słu ży od ro dzo nej Oj czyź nie.
Po ukoń cze niu stu diów roz po czę ła pra cę w gim na zjum w Tar -
now skich Gó rach i za czę ła two rzyć miej sco we struk tu ry PWK.
W mo men cie wy bu chu woj ny peł ni ła funk cję ko men dant ki PWK
na Ślą sku.

Już w paź dzier ni ku 1939 ro ku roz po czę ła dzia łal ność w kon -
spi ra cyj nej Służ bie Zwy cię stwu Pol ski. W 1940 ro ku zo sta ła spe -
cjal ną ku rier ką Ko men dy Głów nej i roz po czę ła re gu lar ne kur so -
wa nie mię dzy War sza wą, Ber li nem, a Lon dy nem. Jej za da niem
by ło prze wo że nie na Za chód pocz ty oraz przy wo że nie z po wro -
tem pie nię dzy po trzeb nych do dzia łal no ści kon spi ra cyj nej.
Wszyst ko szło wspa nia le – świet nie wła da ją ca nie miec kim „Zo”
jeź dzi ła po oku po wa nej Eu ro pie bez pro ble mów aż do 1942 ro ku.
Wte dy w rę ce Ge sta po wpa dła jed na z jej współ pra cow ni czek,
a sa ma „Zo” unik nę ła aresz to wa nia i prze do sta ła się ze Ślą ska
do War sza wy. Tam otrzy ma ła spe cjal ne za da nie – mu sia łą jesz -
cze raz udać się do Lon dy nu, by uspraw nić ko mu ni ka cję na li nii
Ko men da Głów na AK w War sza wie – Sztab Na czel ne go Wo dza
Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. Ofi ce ro wie two rzą cy sztab
ge ne ra ła Si kor skie go w Lon dy nie nie mie li bo wiem po ję cia o tym,
co na praw dę dzie je się w Kra ju i jak wy glą da oku pa cyj na rze czy -
wi stość. Do Lon dy nu do tar ła w ma ju 1943 ro ku – na pi sa ła ob -
szer ny ra port o sy tu acji w War sza wie i pró bo wa ła przed sta wić
go ge ne ra ło wi Si kor skie mu. 

„Zo” źle się czu ła w Lon dy nie. De ner wo wa ło ją spo koj ne ży cie
bry tyj skiej sto li cy. Chcia ła jak naj szyb ciej wra cać do War sza wy.
Tym cza sem z Kra ju do tar ła do An glii tra gicz na wia do mość
o aresz to wa niu ge ne ra ła „Gro ta” Ro wec kie go. Je go na stęp ca – Ta -
de usz „Bór” Ko mo row ski do ma gał się jak naj szyb sze go jej po wro -
tu do Pol ski. Oce nio no, że po wrót dro gą lą do wą zaj mie mi ni mum

czte ry ty go dnie. Ktoś więc wpadł na po mysł, by skie ro wać „Zo”
na kurs spa do chro no wy dla Ci cho ciem nych.

La tem 1943 ro ku „Zo” po je cha ła do Szko cji i za mel do wa ła się
w Lar go Ho use – ośrod ku szko le nia Sa mo dziel nej Bry ga dy Spa -
do chro no wej ge ne ra ła Sta ni sła wa So sa bow skie go. Tam, w „mał -
pim ga ju” i na wie ży spa do chro no wej wy bu do wa nej przez Po la -
ków prze szła ca ły cykl szko le nia spa do chro no we go. 

Wie czo rem 9 wrze śnia 1943 ro ku z pod lon dyń skie go lot ni ska
wy star to wał bom bo wiec B -24 Li be ra tor pod do wódz twem ka pi -
ta na Sta ni sła wa Kró la. Roz po czę ła się dwu dzie sta dzie wią ta ope -
ra cja prze rzu ce nia Ci cho ciem nych do Pol ski pod kryp to ni mem
Neon 4. Oprócz „Zo” na po kła dzie by li Ci cho ciem ni po rucz nik Bo -
le sław Po loń czyk ps.”Krysz tał” oraz pod po rucz nik Fry de ryk Se -
ra fiń ski ps.”Dra bi na”. 

Po po wro cie do Kra ju do wódz two AK wy co fa ło „Zo” ze służ by
ku rier skiej i skie ro wa ło ją do ko men dy Woj sko wej Służ by Ko biet.
Wal czy ła w Po wsta niu War szaw skim do wo dząc Woj sko wą Służ -
bą Ko biet. Po upad ku sto li cy prze do sta ła się do Kra ko wa i pra -
co wa ła przy prze rzu cie ku rie rów do neu tral nej Szwaj ca rii.
Pod ko niec woj ny zo sta ła mia no wa na ma jo rem Woj ska Pol skie -
go. Wy je cha ła na krót ko na Za chód, jed nak szyb ko wró ci ła i wstą -
pi ła do an ty ko mu ni stycz nej or ga ni za cji Wol ność i Nie za wi słość.
Jed no cze śnie po wró ci ła do pra cy ja ko na uczy ciel ka.

UB aresz to wa ło ją we wrze śniu 1951 ro ku i po cięż kim śledz -
twie zo sta ła ska za na na 10 lat wię zie nia. Wy szła na wol ność
po czte rech la tach.

Po wró ci ła do pra cy pe da go gicz nej i kon ty nu owa ła stu dia.
W 1965 ro ku obro ni ła dok to rat na Uni wer sy te cie Gdań skim i roz -
po czę ła pra cę na uczel ni. Po tem prze nio sła się do ro dzin ne go To -
ru nia, gdzie na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka za ło ży ła Za -
kład An dra go gi ki. Kie dy wsku tek re pre sji ze stro ny Służ by Bez -
pie czeń stwa za kład zo stał zli kwi do wa ny pod ko niec
lat 70. XX wie ku, „Zo” prze szła na eme ry tu rę.

Po przej ściu na eme ry tu rę za ło ży ła fun da cję i mu zeum upa -
mięt nia ją ce wkład ko biet w wal kę z hi tle row skim oku pan tem. 

Elż bie ta Za wac ka „Zo” zo sta ła dwu krot nie od zna czo na or de -
rem Vir tu ti Mi li ta ri i pię cio krot nie Krzy żem Wa lecz nych. W 1995
ro ku prze zy dent Lech Wa łę sa od zna czył ją Or de rem Or ła Bia łe -
go, a w 2006 ro ku Lech Ka czyń ski awan so wał ją na sto pień ge -
ne ra ła bry ga dy.

„Zo” zmar ła w To ru niu 10 stycz nia 2009 ro ku. Jest po cho wa -
na na Cmen ta rzu św. Je rze go. Za: http://blog bi szo pa.pl
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CICHOCIEMNA ABSOLWENTKA 

Była niezwykłą kobietą. Jedyną Cichociemną w historii Polskich Sił Zbrojnych.
Całkowicie poświęciła się walce dla Kraju, a po wojnie – pracy akademickiej.
Nie założyła rodziny, nie zostawiła nic dla siebie. Wszystko oddała Polsce.
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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


