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Piknikowo
FOT.I.DŁUGA

w Ogrodzie
Botanicznym
Sceneria poznańskiego Ogrodu Botanicznego sprzyja imprezom plenerowym.
Także absolwenci UAM spotkali się tutaj na II Wiosennym Pikniku Uniwersyteckim.

W

spółgospodarzami Pikniku byli Profesor Bronisław Marciniak, Rektor UAM oraz Wojciech Jankowiak, Prezes
SAUAM. Swoją obecnością zaszczycili nas także Dyrektor
Ogrodu – prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska →
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→ oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab.
Roman Budzinowski.
W nastrój relaksu wprowadził nas krótki koncert – mogliśmy m.in. wysłuchać gitarowych wprawek najmłodszych
adeptów gry na tym instrumencie, którzy prezentowali światowe szlagiery. W scenerii ogrodu, w niedzielne leniwe popołudnie muzyka brzmiała szczególnie ożywczo...
Po części artystycznej mieliśmy okazję wysłuchać wspomnienia JM Rektora, który – nawiązując do niedawnej kanonizacji – opowiadał o podniosłym wydarzeniu – nadaniu do2 | BLIŻEJ UCZELNI | n r 2 ( 2 3 ) / 2 0 1 4

krotatu honoris causa UAM w Poznaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Profesor Bronisław Marciniak przekazał
na ręce Wojciecha Jankowiaka, Przewodniczacego SAUAM
księgę wydaną specjalnie z tej okazji. Mieliśmy także możliwośc obejrzenia wystawy fotografii z tego wydarzenia oraz
krókiego filmu o Świętym Janie Pawle II.
Nieoficjalna część spotkania to rozmowy w cieniu kasztanowca lub przy fontannie, spacery po alejkach i podziwianie
hodowanych tutaj roślin. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że
Ogród Botaniczny to miejsce otwarte dla Absolwentów. (id)
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Uniwersytet w mieście
– Uniwersytet dla miasta
Co Uniwersytet wnosi do atmosfery Poznania? W jaki sposób współtworzy
charakter miasta uniwersyteckiego? Jak staje się jego częścią, wizytówką?
Były to zagadnienia omawiane na debacie poświęconej kulturotwórczej roli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się
na początku czerwca br.

T

ematyka spotkania skupiała się na kulturze.
Organizatorzy seminarium chcieli przypomnieć, czy bycie w mieście oznaczać musi bycie w centrum miasta? W tym celu uczestnicy omówili koncepcję kampusu, przywołując europejskie przykłady obecności uczelni niekoniecznie w ścisłym centrum.
Hasło „uniwersytet dla miasta” oznacza także uczelnię
otwartą na sugestie i głosy zainteresowanych: mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli władz samorządowych czy
dziennikarzy. Seminarium było więc także szansą na debatę. Zaproszeni goście prezentowali następujące tematy:
Prof. Jerzy Gurawski – Przygody przestrzenne kampusu
na Morasku
Prof. dr hab. Ewa Rewers – Exodus vs. powrót uniwersytetów do miasta
Prof. UAM dr hab. Jacek Sójka – Społeczna odpowiedzialność uniwersytetu
Prof. dr hab. Waldemar Łazuga – Uniwersytet w Twojej
szkole
Prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska – Kulturotwórcza rola Ogrodu Botanicznego
Dr Dominika Narożna – Uniwersytet jako podmiot kultury. Wizerunek medialny UAM

Dyskusję zdominował temat kampusu Morasko, który
o godz. 18 jest pusty. Zastanawiano się, czy oddanie tej
przestrzeni we władanie studentom, zmieni sytuację.
Profesor Jerzy Gurawski, autor koncepcji rozbudowy
kampusu wspominał, że gdy w latach 70. pojawiły się
pierwsze plany rozbudowy UAM, władze Uniwersytetu
mogły wybrać sobie miejsce. W tamtych czasach urbaniści mieli obsesję miasta liniowego. Dzisiejszy szybki tramwaj miał być metrem wiodącym aż do Murowanej Gośliny. Po drodze siedziby miały mieć różne uczelnie, nie tylko UAM, ale też Akademia Sztuk Pięknych czy szkoła dla
milicjantów.
Pierwsze plany wyglądały nieco inaczej niż to, co powstało. Część budynków była wspólna, a w samym jego sercu
kampusu zaprojektowano przystanek metra otoczony
wspólnymi dla wszystkich aulami, bibliotekami, kafeteriami. Wydziały UAM chciały jednak autonomicznych bibliotek i stołówek.
Profesor Ewa Rewers uważa, że w przypadku Moraska
piękna idea kampusowej wspólnoty, wiodącej harmonijny
żywot w odcięciu od miasta, tak żywa w zagranicznych
miasteczkach uniwersyteckich, w Poznaniu okazała się utopią. Nadzieją dla Moraska mogą stać się studenci – mogą
powiedzieć, czego im w tym miejscu brakuje i stać się twór(id)
cami tej przestrzeni.
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Śladami naszych absolwentów
w... Szczecinie
Tradycyjnie w okresie wiosennym SAUAM zorganizowało dla swych członków
jednodniową wycieczkę autokarową. Celem wyprawy był Uniwersytet Szczeciński,
Książnica Pomorska oraz spotkanie ze znamienitymi absolwentami naszej
poznańskiej Alma Mater, których drogi zawodowe i życiowe przywiodły do Szczecina.
o centrum miasta nasz autokar dotarł punktualnie.
Zgodnie z ustalonym planem, wysiedliśmy przed ceglanym, zabytkowym gmachem Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Jana Pawła II. Przed wejściem
powitali nas niezwykle serdecznie absolwenci UAM – prof. dr
hab. Edward Włodarczyk, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego; prof. dr hab. Radosław Gaziński, Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. dr hab. Janusz Faryś z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

D
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Na twarzach gospodarzy pojawiła się spontaniczna radość, ale
także wzruszenie – wśród przyjezdnych rozpoznali bowiem
koleżanki i kolegów z lat studenckich, z czasów pobytu w Poznaniu. Po miłych chwilach powitania zostaliśmy zaproszeni do Sali Obrad Senatu Rektoratu. Tam naszą uwagę zwróciły logo Uczelni oraz umieszczona pod nim łacińska sentencja
autorstwa Horacego „Sapere aude”, co oznacza: „Miej odwagę posługiwać się własną mądrością”, okazałe portrety byłych rektorów US i galeria zdjęć doktorów Honoris Causa

FOT. W.MAŁECKA
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Uczelni. Następnie, przy kawie i słodkim poczęstunku, wysłuchaliśmy interesujących prelekcji naszych gospodarzy. Była
okazja, by zapoznać się z historią i strukturą Uczelni, ofertą
edukacyjną, została omówiona znacząca rola Uniwersytetu
w kształtowaniu tożsamości tego regionu na tle wielokulturowości Pomorza, zaprezentowano także niektóre projekty naukowo–badawcze prowadzone w rejonie basenu Morza Bałtyckiego.
Na zakończenie tego – poniekąd poznańskiego spotkania – prof. dr hab. Edward Włodarczyk otrzymał pamiątkowy znaczek UAM, natomiast Uczelnia obdarowała wszystkich
uczestników wycieczki pięknym albumem „Architektura Uniwersytetu Szczecińskiego”. Pożegnanie zakończono wspólnym
zdjęciem przed gmachem Rektoratu.
Kolejnym punktem naszego pobytu w Szczecinie było
zwiedzanie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica.
W tym miejscu także miły poznański akcent – przed wejściem do budynku powitała nas absolwentka Wydziału Filologii Polskiej UAM – pani Cecylia Judek, sekretarz naukowy szczecińskiej placówki. Zwiedzanie Książnicy – Centralnej Biblioteki Pomorza i zarazem jednej z największych bibliotek w Polsce, zaczęliśmy od nowego gmachu, który
do użytku oddano w 1999 roku. Po zapoznaniu się z historią całego obiektu, poprzez łącznik, który scalił dwa przedwojenne budynki, przeszliśmy do starej części biblioteki.

Po drodze mieliśmy okazję obejrzeć wnętrze budynku,
przyjrzeć się interesującej konstrukcji dawnej klatki schodowej. Następnie, w Dziale Zbiorów Specjalnych, z uwagą
wysłuchaliśmy prelekcji na temat zbiorów archiwalnych
Książnicy, a są wśród nich m.in. cenne „Witkacjana”, spuścizny pisarzy, stare rękopisy i bogate regionalia. Ciekawe
było również omówienie działalności edukacyjno–kulturalnej placówki na terenie Pomorza Zachodniego. Spotkanie
zakończyła rozmowa dotycząca obecnie prowadzonej digitalizacją zasobów bibliotecznych.
Po spotkaniu w Książnicy Pomorskiej był czas na zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem. Z okien autokaru mogliśmy podziwiać zielony krajobraz mijanych ulic, Jasne Błonia Szczecińskie, Pomnik Czynu Polaków G. Zemły, Cmentarz Centralny „Ku słońcu” – największy tego typu obiekt
w Polsce i jeden z największych na świecie, Bramę Stoczni
Szczecińskiej z tablicą upamiętniającą „Solidarność” oraz malownicze Wały Chrobrego. Pobyt w Szczecinie zakończył spacer po zabytkowej części miasta, po dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
Pełni wrażeń i w radosnym nastroju pod opieką Małgorzaty Dryjskiej – Łożyńskiej, organizatora naszej interesującej wycieczki, powróciliśmy na Plac Mickiewicza, do Poznania.
Wacława Małecka
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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 2013 i 2014 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 Stowarzyszenie
do ulubionych na Facebooku?

Absolwentów UAM

Stowarzyszenie Absolwentów UAM
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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”.

Zamieszczamy tu 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 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:

Jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij „Lubię to” :)

bliżej-uczelni@wp.pl
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Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawca: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Siedziba i adres Wydawcy i redakcji: Collegium Minus UAM, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
pokój 315 C, e-mail: blizej-uczelni@wp.pl | Redaktor naczelny: Ilona Długa
Redaguje Zespół
ISSN 2080-5543

S P O N S O R Z Y:

6 | BLIŻEJ UCZELNI | n r 2 ( 2 3 ) / 2 0 1 4

