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Członkom i Przyjaciołom Stowarzyszenia
życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
w rodzinnym nastroju,
przy blasku choinki,

a także wszelkiej pomyślności
i spełnienia marzeń

Zarząd SAUAM.

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI

w Nowym 2015 roku.
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Rok 2014

– CO SIĘ DZIAŁO? CO ZROBILIŚMY?

FOT. W. NAMERŁA

Zbliżamy się do końca kolejnego roku
działalności Stowarzyszenia
Absolwentów UAM,
w którym cieszyliśmy się z licznego
udziału Koleżanek i Kolegów
w przygotowywanych przez nas
imprezach.
Spotkanie ze Sławomirem Pietrasem

ijający rok rozpoczęliśmy od mocnego „uderzenia” – pasjonującego spotkania ze Sławomirem
Pietrasem, byłym dyrektorem Teatru Wielkiego, który uraczył nas interesującą opowieścią o poznańskim życiu muzycznym. Kilka razy gościliśmy na Wydziale Prawa i Administracji UAM jako współorganizator Wykładów Otwartych. Naszych członków z rodzinami zaprosiliśmy na II Majowy Piknik w Ogrodzie Botanicznym,
podczas którego mieliśmy okazję obejrzec wystawę zdjęć
upamiętniających uhonorowanie św. Jana Pawła II doktoratem honoris causa przez Uniwersytet im. A. Mickiewi-

FOT. W. MAŁECKA

M

cza. Do Ogrodu Botanicznego wróciliśmy parę miesięcy
później, by podziwiać to miejsce w jesiennych barwach.
Zorganizowaliśmy także wycieczki do Szczecina i Szreniawy oraz integracyjne spotkania kolędowe, patriotyczne i zaduszkowe.
Tradycyjnie, na początek nadchodzącego roku zaplanowaliśmy Spotkanie Noworoczne Absolwentów w Teatrze
Wielkim w Poznaniu. Zapraszamy Państwa w niedzielę 1
marca 2015 r. na godz. 18.00 na spektakl „Madame Butterfly”. O szczegółach dotyczących zakupu biletów – poinformujemy w najbliższym czasie.

Wizyta
na Uniwersytecie
Szczecińskim
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STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

RAZEM

FOT. M. OWSIANOWSKA-OLEJNICZAK

Na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej
przedstawiciele Stowarzyszeń Absolwentów publicznych uczelni
wyższych w Poznaniu spotkali się w gościnnych murach uczelni
technicznej.

Stanisław Olejniczak

spotkaniu uczestniczyli: pan Marian Krawczyński z Uniwersytetu Medycznego, pan Bolesław Maćkowiak z Uniwersytetu Przyrodniczego, pan Włodzimierz Rataszewski z Akademii Wychowania Fizycznego, pan Marek Makieła z Uniwersytetu Ekonomicznego, pani Mirosława Owsianowska-Olejniczak
i pan Stanisław Olejniczak z Politechniki Poznańskiej oraz
pani Maria Czerwińska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Spotkanie zostało zorganizowano, aby nawiązać kontakty przedstawicieli Stowarzyszeń i podzielić się informacjami oraz doświadczeniami z naszej działalności.
MC

W

z Politechniki Poznańskiej wita gości,
przedstawiciele Stowarzyszeń Absolwentów
omawiają swoją działalność
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MIĘDZY BATUTĄ A PARAGRAFEM

FOT. (2X): W. JAKUBOWICZ

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM
prof. dr hab. Romana Budzinowskiego oraz Przewodniczącego
Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wojciecha Jankowiaka
wykład otwarty pt. „Między batutą, a paragrafem”
wygłosił w Poznaniu profesor Antoni Wit, światowej sławy dyrygent.

Wystąpienie prof. Antoniego Wita

rofesor Antoni Wit jest nie tylko jednym z najwybitniejszych dyrygentów polskich, ale także prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przez prawie 30 lat kierował najlepszymi polskimi orkiestrami (Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej). Dyrygował czołowymi orkiestrami świata na wszystkich kontynentach, a jego płyty nagrane dla
znanych wytwórni sprzedano w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy!
7 listopada 2014 roku w Auli Uniwersyteckiej odbył się
koncert zatytułowany „Wielkie powroty”, podczas którego Antoni Wit, obchodzący 50-lecie pracy artystycznej,

P
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Wojciech Jankowiak i Zbigniew Jaśkiewicz na spotkaniu
z prof. Antonim Witem

dyrygował Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. To kolejny, znaczący i symboliczny powrót tego wybitnego dyrygenta do Poznania, w którym w latach 1970-1972,
na początku swej artystycznej drogi, poprowadził aż 50
koncertów! Potem kierował m.in. Narodową Orkiestrą
Symfoniczną Polskiego Radia i Orkiestrą Filharmonii Narodowej.
(id)
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PRZED JUBILEUSZEM 90-LECIA
POZNAŃSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
FOT. W. MAŁECKA

Blisko 40 członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
skorzystało w październikowych dniach z zaproszenia kierownictwa Ogrodu Botanicznego UAM,
by podczas spaceru podziwiać jesienną scenerię tego uroczego zakątka Poznania.
o spacerze w towarzystwie pracownika Ogrodu, który opowiadał o roślinach, obejrzeliśmy ciekawy film poświęcony
tej placówce. Później z problemami funkcjonowania, lubianego nie tylko przez mieszkańców Poznania „Botanika”, zapoznała nas dyrektor Ogrodu Pani Justyna Wiland-Szymańska.
Roczne utrzymanie przepięknego zielonego parku na Jeżycach
kosztuje około 4 – 4,5 miliona złotych. Podobne placówki uniwersyteckie są w: Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu. Ogród
poznański jest obszarowo największy. Szacuje się, że w 2014 roku
odwiedziło go około 85 tysięcy osób. Warto pamiętać, że wstęp
do naszego „Botaniku” jest wolny. Natomiast np. we Wrocławiu
pobiera się za odwiedziny ogrodu 20 złotych.
Malejące wsparcie finansowe ze strony miasta sprawia, że władze poznańskiej placówki są zmuszone do intensywnego szukania
pieniędzy. W 2015 roku Ogród Botaniczny przy ulicy Dąbrowskiego będzie świętował 90-lecie. Najprawdopodobniej wprowadzi od-

P

płatność za wstęp. Włodarze Ogrodu chcieliby zachęcić do częstszych odwiedzin nie tylko mieszkańców samego Poznania i regionu, ale i turystów. Zapewne, tak jak i w latach poprzednich, pomagać jej w tym będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Ogrodu Botanicznego oraz Wydział Nauk Edukacyjnych UAM. Obecny na spotkaniu SAUAM w „Botaniku” znany dyrygent Zbigniew Górny zadeklarował, że chętnie pomoże przy organizacji koncertów w tej zielonej enklawie miasta.
Ogród Botaniczny na Jeżycach jest odrębną placówką UAM. Nie
funkcjonuje w ramach Wydziału Biologii, choć związki z tym wydziałem ma bardzo bliskie.
Miejmy nadzieję, że skromne spotkanie z naszym udziałem,
przyczyni się do wyzwolenia społecznych inicjatyw, które pozwolą nie tylko na świętowanie za rok 90-lecia, ale i poprawy kondycji wyjątkowej, unikatowej placówki na poznańskich Jeżycach.
Andrzej Kuczyński

WIECZÓR Z KRÓLOWĄ NAUK
Wieczór filmowy poświęcony matematyce odbył się z inicjatywy naszego Stowarzyszenia
19 listopada 2014 roku w sali Senatu UAM w Collegium Minus. To było bardzo udane spotkanie.
ostały przygotowane 4 filmy produkcji Uniwersyteckiego Studia Filmowego: o historii Wydziału Matematyki i Informatyki (wyprodukowany
z okazji 20-lecia Wydziału), o Enigmie
i o profesorach – Julianie Musielaku i Tomaszu Łuczaku.
Filmy były komentowane przez prorektora ds. informatyzacji i współpracy z gospodarką prof. Marka Nawrockiego, dziekana Wydziału, prof. Jerzego Kaczorowskiego, prodziekana ds. studenckich dr
Romana Czarnowskiego oraz prof. Magdalenę Jaroszewską. Dzięki nim mieliśmy
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okazję zapoznać się nie tylko z imponującym dorobkiem poznańskiej matematyki,
chlubiącej się ponad stuletnią tradycją,
lecz przede wszystkim z jej współczesnym
obliczem, podejmowaną tematyką i problemami rozwiązywanymi wspólnie ze
studentami.
Matematyka na poznańskim Uniwersytecie została w okresie przedwojennym
bardzo wzmocniona dzięki słynnej szkole
lwowskiej, której przedstawiciele – Zdzisław Krygowski, Władysław Orlicz, Andrzej Alexiewicz – doprowadzili do osiągnięcia w tej dyscyplinie poziomu świato-

wego. Jednym z przykładów wybitnych
osiągnięć poznańskich matematyków było złamanie w 1932 r. szyfru niemieckiej
Enigmy przez Mariana Rejewskiego, Henryka Zegalskiego i Jerzego Różyckiego, co
miało kolosalne znaczenie dla aliantów
podczas II wojny Światowej.
Wydział w dalszym ciągu należy do najlepszych wydziałów w Polsce i na świecie,
czego dowodem może być m.in. fakt, że
wśród czynnych profesorów dwóch (Jerzy
Kaczorowski i Tomasz Łuczak) są członkami Polskiej Akademii Nauk.
Zbigniew Jaśkiewicz
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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; tel. 061 829 44 98; 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
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