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Współ go spo da rza mi Pik ni ku by li Pro fe sor Bro ni sław Mar ci -
niak, Rek tor UAM oraz Woj ciech Jan ko wiak, Pre zes
SAUAM. Swoją obecnością zaszczycili nas także Dyrektor
Ogrodu – prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska
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BLIŻEJ UCZELNI

Piknikowo 
w Ogrodzie
Botanicznym

Sceneria poznańskiego Ogrodu Botanicznego sprzyja imprezom plenerowym.

Także absolwenci UAM spotkali się tutaj na II Wiosennym Pikniku Uniwersyteckim. 
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kro ta tu ho no ris cau sa UAM w Po zna niu Oj cu Świę te mu Ja -
no wi Paw ło wi II. Pro fe sor Bro ni sław Mar ci niak prze ka zał
na rę ce Woj cie cha Jan ko wia ka, Prze wod ni cza ce go SAUAM
księ gę wy da ną spe cjal nie z tej oka zji. Mie li śmy tak że moż li -
wośc obej rze nia wy sta wy fo to gra fii z te go wy da rze nia oraz
kró kie go fil mu o Świę tym Ja nie Paw le II. 

Nie ofi cjal na część spo tka nia to roz mo wy w cie niu kasz ta -
now ca lub przy fon tan nie, spa ce ry po alej kach i po dzi wia nie
ho do wa nych tu taj ro ślin. Po raz ko lej ny prze ko na li śmy się, że
Ogród Bo ta nicz ny to miej sce otwar te dla Ab sol wen tów.  (id)

oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – prof. dr hab.
Roman Budzinowski.

W na strój re lak su wpro wa dził nas krót ki kon cert – mo gli -
śmy m.in. wy słu chać gi ta ro wych wpra wek naj młod szych
adep tów gry na tym in stru men cie, któ rzy pre zen to wa li świa -
to we szla gie ry. W sce ne rii ogro du, w nie dziel ne le ni we po po -
łu dnie mu zy ka brzmia ła szcze gól nie ożyw czo... 

Po czę ści ar ty stycz nej mie li śmy oka zję wy słu chać wspo -
mnie nia JM Rek to ra, któ ry – na wią zu jąc do nie daw nej ka no -
ni za cji – opo wia dał o pod nio słym wy da rze niu – nada niu do -

→

FO
T.

I.D
ŁU

G
A



BLIŻEJ UCZELNI

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

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. 

Te ma ty ka spo tka nia sku pia ła się na kul tu rze.
Or ga ni za to rzy se mi na rium chcie li przy po -
mnieć, czy by cie w mie ście ozna czać mu si by -
cie w cen trum mia sta? W tym ce lu uczest -
ni cy omó wi li kon cep cję kam pu su, przy wo -

łu jąc eu ro pej skie przy kła dy obec no ści uczel ni nie ko niecz -
nie w ści słym cen trum.

Ha sło „uni wer sy tet dla mia sta” ozna cza tak że uczel nię
otwar tą na su ge stie i gło sy za in te re so wa nych: miesz kań -
ców, eks per tów, przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych czy
dzien ni ka rzy. Se mi na rium by ło więc tak że szan są na de ba -
tę. Za pro sze ni go ście pre zen to wa li na stę pu ją ce te ma ty:

Prof. Je rzy Gu raw ski – Przy go dy prze strzen ne kam pu su
na Mo ra sku

Prof. dr hab. Ewa Re wers – Exo dus vs. po wrót uni wer -
sy te tów do mia sta

Prof. UAM dr hab. Ja cek Sój ka – Spo łecz na od po wie dzial -
ność uni wer sy te tu

Prof. dr hab. Wal de mar Ła zu ga – Uni wer sy tet w Two jej
szko le

Prof. UAM dr hab. Ju sty na Wi land -Szy mań ska – Kul -
tu ro twór cza ro la Ogro du Bo ta nicz ne go 

Dr Do mi ni ka Na roż na – Uni wer sy tet ja ko pod miot kul -
tu ry. Wi ze ru nek me dial ny UAM

Dys ku sję zdo mi no wał te mat kam pu su Mo ra sko, któ ry
o godz. 18 jest pu sty. Za sta na wia no się, czy od da nie tej
prze strze ni we wła da nie stu den tom, zmie ni sy tu ację. 

Pro fe sor Je rzy Gu raw ski, au tor kon cep cji roz bu do wy
kam pu su wspo mi nał, że gdy w la tach 70. po ja wi ły się
pierw sze pla ny roz bu do wy UAM, wła dze Uni wer sy te tu
mo gły wy brać so bie miej sce. W tam tych cza sach urba ni -
ści mie li ob se sję mia sta li nio we go. Dzi siej szy szyb ki tram -
waj miał być me trem wio dą cym aż do Mu ro wa nej Go śli -
ny. Po dro dze sie dzi by mia ły mieć róż ne uczel nie, nie tyl -
ko UAM, ale też Aka de mia Sztuk Pięk nych czy szko ła dla
mi li cjan tów. 

Pierw sze pla ny wy glą da ły nie co ina czej niż to, co po wsta -
ło. Część bu dyn ków by ła wspól na, a w sa mym je go ser cu
kam pu su za pro jek to wa no przy sta nek me tra oto czo ny
wspól ny mi dla wszyst kich au la mi, bi blio te ka mi, ka fe te ria -
mi. Wy dzia ły UAM chcia ły jed nak au to no micz nych bi blio -
tek i sto łó wek.

Pro fe sor Ewa Re wers uwa ża, że w przy pad ku Mo ra ska
pięk na idea kam pu so wej wspól no ty, wio dą cej har mo nij ny
ży wot w od cię ciu od mia sta, tak ży wa w za gra nicz nych
mia stecz kach uni wer sy tec kich, w Po zna niu oka za ła się uto -
pią. Na dzie ją dla Mo ra ska mo gą stać się stu den ci – mo gą
po wie dzieć, cze go im w tym miej scu bra ku je i stać się twór -
ca mi tej prze strze ni. (id)
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Do cen trum mia sta nasz au to kar do tarł punk tu al nie.
Zgod nie z usta lo nym pla nem, wy sie dli śmy przed ce -
gla nym, za byt ko wym gma chem Rek to ra tu Uni wer -

sy te tu Szcze ciń skie go przy ul. Ja na Paw ła II. Przed wej ściem
po wi ta li nas nie zwy kle ser decz nie ab sol wen ci UAM – prof. dr
hab. Edward Wło dar czyk, Rek tor Uni wer sy te tu Szcze ciń skie -
go; prof. dr hab. Ra do sław Ga ziń ski, Dy rek tor Bi blio te ki Głów -
nej Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go oraz prof. dr hab. Ja nusz Fa -
ryś z In sty tu tu Hi sto rii i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych.

Na twa rzach go spo da rzy po ja wi ła się spon ta nicz na ra dość, ale
tak że wzru sze nie – wśród przy jezd nych roz po zna li bo wiem
ko le żan ki i ko le gów z lat stu denc kich, z cza sów po by tu w Po -
zna niu. Po mi łych chwi lach po wi ta nia zo sta li śmy za pro sze -
ni do Sa li Ob rad Se na tu Rek to ra tu. Tam na szą uwa gę zwró ci -
ły lo go Uczel ni oraz umiesz czo na pod nim ła ciń ska sen ten cja
au tor stwa Ho ra ce go „Sa pe re au de”, co ozna cza: „Miej od wa -
gę po słu gi wać się wła sną mą dro ścią”, oka za łe por tre ty by -
łych rek to rów US i ga le ria zdjęć dok to rów Ho no ris Cau sa

Śla da mi na szych ab sol wen tów
w... Szcze ci nie

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. 
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Uczel ni. Na stęp nie, przy ka wie i słod kim po czę stun ku, wy słu -
cha li śmy in te re su ją cych pre lek cji na szych go spo da rzy. By ła
oka zja, by za po znać się z hi sto rią i struk tu rą Uczel ni, ofer tą
edu ka cyj ną, zo sta ła omó wio na zna czą ca ro la Uni wer sy te tu
w kształ to wa niu toż sa mo ści te go re gio nu na tle wie lo kul tu ro -
wo ści Po mo rza, za pre zen to wa no tak że nie któ re pro jek ty na -
uko wo –ba daw cze pro wa dzo ne w re jo nie ba se nu Mo rza Bał -
tyc kie go.

Na za koń cze nie te go – po nie kąd po znań skie go spo tka -
nia – prof. dr hab. Edward Wło dar czyk otrzy mał pa miąt ko -
wy zna czek UAM, na to miast Uczel nia ob da ro wa ła wszyst kich
uczest ni ków wy ciecz ki pięk nym al bu mem „Ar chi tek tu ra Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go”. Po że gna nie za koń czo no wspól nym
zdję ciem przed gma chem Rek to ra tu.

Ko lej nym punk tem na sze go po by tu w Szcze ci nie by ło
zwie dza nie Książ ni cy Po mor skiej im. Sta ni sła wa Sta szi ca.
W tym miej scu tak że mi ły po znań ski ak cent – przed wej -
ściem do bu dyn ku po wi ta ła nas ab sol went ka Wy dzia łu Fi -
lo lo gii Pol skiej UAM – pa ni Ce cy lia Ju dek, se kre tarz na uko -
wy szcze ciń skiej pla ców ki. Zwie dza nie Książ ni cy – Cen tral -
nej Bi blio te ki Po mo rza i za ra zem jed nej z naj więk szych bi -
blio tek w Pol sce, za czę li śmy od no we go gma chu, któ ry
do użyt ku od da no w 1999 ro ku. Po za po zna niu się z hi sto -
rią ca łe go obiek tu, po przez łącz nik, któ ry sca lił dwa przed -
wo jen ne bu dyn ki, prze szli śmy do sta rej czę ści bi blio te ki.

Po dro dze mie li śmy oka zję obej rzeć wnę trze bu dyn ku,
przyj rzeć się in te re su ją cej kon struk cji daw nej klat ki scho -
do wej. Na stęp nie, w Dzia le Zbio rów Spe cjal nych, z uwa gą
wy słu cha li śmy pre lek cji na te mat zbio rów ar chi wal nych
Książ ni cy, a są wśród nich m.in. cen ne „Wit ka cja na”, spu -
ści zny pi sa rzy, sta re rę ko pi sy i bo ga te re gio na lia. Cie ka we
by ło rów nież omó wie nie dzia łal no ści edu ka cyj no –kul tu ral -
nej pla ców ki na te re nie Po mo rza Za chod nie go. Spo tka nie
za koń czy ła roz mo wa do ty czą ca obec nie pro wa dzo nej di gi -
ta li za cją za so bów bi blio tecz nych.

Po spo tka niu w Książ ni cy Po mor skiej był czas na zwie dza -
nie mia sta z lo kal nym prze wod ni kiem. Z okien au to ka ru mo -
gli śmy po dzi wiać zie lo ny kra jo braz mi ja nych ulic, Ja sne Bło -
nia Szcze ciń skie, Po mnik Czy nu Po la ków G. Ze mły, Cmen -
tarz Cen tral ny „Ku słoń cu” – naj więk szy te go ty pu obiekt
w Pol sce i je den z naj więk szych na świe cie, Bra mę Stocz ni
Szcze ciń skiej z ta bli cą upa mięt nia ją cą „So li dar ność” oraz ma -
low ni cze Wa ły Chro bre go. Po byt w Szcze ci nie za koń czył spa -
cer po za byt ko wej czę ści mia sta, po dzie dziń cu Zam ku Ksią -
żąt Po mor skich. 

Peł ni wra żeń i w ra do snym na stro ju pod opie ką Mał go -
rza ty Dryj skiej – Ło żyń skiej, or ga ni za to ra na szej in te re su -
ją cej wy ciecz ki, po wró ci li śmy na Plac Mic kie wi cza, do Po -
zna nia.

Wa cła wa Ma łec ka
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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

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.

Absolwenci rocznika 2013 i 2014 zwolnieni są z opłaty wpisowej 
oraz składki przez okres 2 lat!

WAR TO WIE DZIEĆ

S P O N S O R Z Y:  

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

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

PO LUB NAS na FB
Dodałeś już Stowarzyszenie Absolwentów UAM 
do ulubionych na Facebooku? BLIŻEJ UCZELNI

Stowarzyszenie Absolwentów UAM


