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Fraszka „Absolwenci”
„Absolvo” to uwalniam, a więc absolwenci. 

Pierwotnie „uwolnieni” choć może wbrew chęci,
„bo nasi absolwenci” – w pas się im kłaniamy –

Wciąż ze swoją Uczelnią czują się związani.

Prof. Bogdan Walczak
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STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UAM

Tak, tak... Już 25 lat minęło od powstania
Stowarzyszenia Absolwentów 
Uniwersytetu Poznańskiego. 
Ćwierćwiecze świętowaliśmy w połowie
maja 2015 roku – naszych członków,
przyjaciół i sympatyków zaprosiliśmy
do przyjaznego nam Ogrodu 
Botanicznego UAM. �Piknik otworzył

Wojciech
Jankowiak, prze-

wodniczący
SAUAM
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Każ dy z przy by łych otrzy mał przy wej ściu
ju bi le uszo wy zna czek Sto wa rzy sze nia oraz
zo stał po czę sto wa ny słod ką nie spo dzian ką.

Nie ste ty, nie prze wi dzie li śmy ka pry sów
po go dy, któ ra te go po po łu dnia sta ła się po chmur na,
desz czo wa i chłod na. Ale na wet zła po go da nie po psu ła
nam świę ta...

Uro czy stość roz po czę ła się od po wi ta nia wszyst kich
przy by łych przez pro fe sor Ju sty nę Wi land -Szy mań ską,
dy rek tor Ogro du. Ofi cjal ne go otwar cia pik ni ku do ko nał
Woj ciech Jan ko wiak, prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia,
któ ry wy gło sił kil ka zdań o bie żą cej dzia łal no ści
SAUAM, ale nie za po mniał o na wią za niu do hi sto rii Sto -
wa rzy sze nia. 

Na stęp nie wy stą pi li wszy scy prze wod ni czą cy Sto wa -
rzy sze nia oraz zna ni ab sol wen ci, a ich wy po wie dzi prze -
pla ta ły pio sen ki w wy ko na niu mło dych po znań skich
ar ty stów. 

Ja ko pierw si, o po cząt kach dzia łal no ści SAUAM opo -
wie dzie li prof. Bog dan Mar ci niec, ini cja tor zin te gro wa -
nia śro do wi ska ab sol wen tów oraz Zbi gniew Jaś kie wicz,
pierw szy pre zes, któ rzy wspo mnie li też o roz wo ju i obec -
nym miej scu UAM w ran kin gu naj lep szych uczel ni
w Pol sce.

Na stęp ne na sce nę wkro czy li Bog dan Ha łusz czak, ko -
lej ny pre zes SAUAM i Sła wo mir Pie tras, wy bit ny ab sol -
went, wie lo let ni Dy rek tor Te atru Wiel kie go w Po zna niu,
któ ry w bar dzo hu mo ry stycz ny spo sób opo wie dział, jak

�
Dokończenie ze str. 1

Mimo chłodnej niedzieli, goście licznie przybyli na piknik jubileuszowy

Maria Zalewska, skarbniczka SAUAM, nawet podczas jubileuszu 
nie zapomina o obowiązkach

25-lecie STOWARZYSZENIA 
ABSOLWENTÓW UAM
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Prof. Bogdan Marciniec i Zbigniew Jaśkiewicz wspominali początki Stowarzyszenia
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pierw szy praw nik zo stał dy rek to rem Ope ry Po znań skiej
i dla cze go nie od był stu diów na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim.

Po nich, przed zgro ma dzo ny mi wy stą pi ła Ma ria No -
wa kow ska, pierw sza w hi sto rii pre ze ska Sto wa rzy sze nia,
któ ra ujaw ni ła, jak to jej pre ze su ra po zwo li ła na zor ga -
ni zo wa nie Uni wer sy te tu III Wie ku w Lu bo niu. 

Ko lej ną mów czy nią by ła pro fe sor Sła wo mi ra Wron -
kow ska -Jaś kie wicz, Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
któ ra w kil ku sło wach opo wie dzia ła o swo jej dzia łal no -
ści i przy wią za niu do pra cy na Wy dzia le Pra wa i Ad mi -
ni stra cji UAM.

Dru gą pre ze ską by ła Jo an na No wak, za po wia da ją ca
swo je go na stęp cę – Je rze go Ke pe la, któ ry po opo wie dze -
niu o cza sie wła snej pre ze su ry od dał głos ko lej ne mu ab -
sol wen to wi – Le cho wi Dy mar skie mu.

Wszyst kie opo wie ści i wspo mnie nia prze pla ta ły prze -
bo je z re per tu aru Han ny Ba na szak, Na ta lii Ku kul skiej,
Ma ry li Ro do wicz, Edy ty Gep pert, Woj cie cha Mły nar -
skie go i in nych ar ty stów.

Ko lej na część pik ni ku mia ła już mniej ofi cjal ny cha -
rak ter. Przy ka wie i po czę stun ku wszy scy do brze się ba -
wi li. By ła to chwi la na przy wo ła nie wspo mnień
z ostat nich 25 lat, ale i z cza sów stu diów, spo tka nia
z daw no nie wi dzia ny mi przy ja ciół mi oraz wy mia nę do -
świad czeń na te mat stu dio wa nia po mię dzy ab sol wen ta -
mi róż nych wy dzia łów i rocz ni ków.

Ka ta rzy na Mar no cha

Z zainteresowaniem wysłuchano wystąpień przewodniczących 
i znanych absolwentów

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz opowiedziała 
o przywiązaniu do pracy na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
Obok Maria Nowakowska

�więcej zdjęć na str. 4-5
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Wojciech Jankowiak, przewodniczący SAUAM 
zaprasza prof. Bogdana Marcińca i Zbigniewa Jaśkiewicza

Na scenie Sławomir Pietras, wybitny absolwent, wieloletni Dyrektor
Teatru Wielkiego w Poznaniu i Bogdan Hałuszczak

Przemówienia przeplatały znane i lubiane hity 
z repertuaru polskich artystów

Maria Zalewska, skarbniczka SAUAM w rozmowie 
z prof. Justyną Wiland-Szymańską, dyrektor Ogrodu Botanicznego

Joanna Nowak, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia

25-lecie STOWARZYSZENIA 
ABSOLWENTÓW UAM



W PO ANIU

E ABSOLWENTÓW
U

bliżej Uczelni

n r  2 / 3 ( 2 7 / 2 8 ) / 2 0 1 5  |  bliżej Uczelni |  5

Z zainteresowaniem wysłuchano wystąpień przewodniczących i znanych absolwentów

Odwiedzili nas także przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów 
Politechniki Poznańskiej (od lewej) – Stanisław Olejniczak, 
wiceprzewodniczący i Mirosława Owsianowska-Olejniczak, 
skarbnik. Towarzyszą im – prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz 
i Zbigniew Jaśkiewicz z Zarządu SAUAM

Prof. Justyna Wiland-Szymańska, dyrektor
Ogrodu Botanicznego po raz kolejny użyczyła
nam gościny
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ABSOLWENCI BLIŻEJ UCZELNI

Co roku UAM kończy 8-9 tysięcy osób, a wszyscy absolwenci stanowią obecnie 
rzeszę ponad 200 tysięcy osób rozsianych po całym świecie. Wielu z nich uważa, że

otrzymanie dyplomu to zakończenie kontaktu z Uczelnią i kolegami. 
Takie myślenie jest błędne! W utrzymywaniu tych więzi pomaga Stowarzyszenie 

Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (SAUAM). 
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Sto wa rzy sze nie ist nie je od 1989 ro ku. Z ini cja ty wy Pro fe -
so ra Bog da na Mar ciń ca, ów cze sne go Rek to ra UAM, zde -

cy do wa no o po wo ła niu or ga ni za cji, któ ra mia ła uła twić
utrzy my wa nie wię zi mię dzy ab sol wen ta mi oraz mię dzy ni mi
a uczel nią. Do dzi siaj po zo sta je to głów nym ce lem SAUAM. 

Pierw szy zjazd człon ków Sto wa rzy sze nia od był się w ma -
ju 1990 ro ku, wy bra no pierw sze wła dze – prze wod ni czą -

cym zo stał Zbi gniew Jaś kie wicz, do dziś ak tyw ny czło nek
Za rzą du. Ko lej ne zjaz dy mia ły miej sce w la tach: 1994, 1999,
2004, 2007, 2010 i 2013. 

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów od sa me go po cząt ku ak -
tyw nie uczest ni czy w przed się wzię ciach UAM, a tak że

kreu je wy da rze nia dla swo ich człon ków i mi ło śni ków, spo -
łecz no ści aka de mic kiej oraz miesz kań ców Po zna nia. 

Na po cząt ku każ de go ro ku Sto wa rzy sze nie za pra sza swo -
ich człon ków do Te atru Wiel kie go w Po zna niu na spe -

cjal ny spek takl i no wo rocz ne ży cze nia. Zor ga ni zo wa no cy kle
Spo tkań z Wy bit ny mi Ab sol wen ta mi, m.in. prof. Han ną Su -
choc ką, Pre ze sem Ra dy Mi ni strów, a obec nie Am ba sa do rem
przy Sto li cy Apo stol skiej w Wa ty ka nie; prof. Ro ma nem Hau -
se rem, Pre ze sem Są du Naj wyż sze go; Woj cie chem Szczę snym
Kacz mar kiem, Pre zy den tem Po zna nia; prof. Pio trem Try ja -
now skim, eko lo giem be ha wio ral nym. Bra no udział w licz nych
wy ciecz kach do obiek tów uni wer sy tec kich – do Kam pu su Mo -
ra sko, na Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, do Bi blio te ki
Uni wer sy tec kiej, Ob ser wa to rium Astro no micz ne go, na Wy -
dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu, do Col le gium Po -
lo ni cum w Słu bi cach i Col le gium Eu ro pa eum Gnie snen se
w Gnieź nie. Ab sol wen ci wy ru szy li szla kiem Ada ma Mic kie -
wi cza po Wiel ko pol sce, zwie dza li Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go, Dwo rek Ma rii Dą brow skiej w Rus so wie, a kil ka
osób wy bra ło się w sen ty men tal ną po dróż po Kre sach Po łu -
dnio wo -Wschod nich. Nie moż na za po mnieć o wspól nym
śpie wa niu ko lęd czy spo tka niach za dusz ko wych. Wszyst kie te
im pre zy bar dzo zbli ża ją do sie bie ab sol wen tów – mi mo róż -
nic wie ko wych i skoń czo nych róż nych fa kul te tów. 

Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów do da ło w 1990 ro ku
swo ją „ce gieł kę” do bu do wy pa wi lo nu eks po zy cyj -

no -dy dak tycz ne go w Ogro dzie Bo ta nicz nym,
a w 2009 ro ku – po mni ka -ła wecz ki He lio do ra Świę -
cic kie go – prze ka za ne pie nią dze po cho dzi ły ze zbió -
rek pu blicz nych prze pro wa dza nych wśród człon ków
i sym pa ty ków SAUAM. 

W la tach 90. Sto wa rzy sze nie wy da wa ło ga zet kę
„Głos Ab sol wen ta”. Obec nie war to zaj rzeć

do elek tro nicz ne go kwar tal ni ka SAUAM pt. „Bli żej
Uczel ni”, któ ry znaj du je się na stro nie http://sto wa -
rzy sze nie ab sol wen tow.amu.edu.pl. Idąc z du chem
cza su, za ło żo no tak że Fan Pa ge na por ta lu Fa ce bo ok.
Ha sło „SAUAM” wid nie je rów nież w en cy klo pe dii in -
ter ne to wej Wi ki pe dia. Nie zre zy gno wa no oczy wi ście
z bez po śred nich kon tak tów z człon ka mi i sym pa ty -
ka mi – dwa ra zy w ty go dniu w sie dzi bie SAUAM od -
by wa ją się dy żu ry Człon ków Za rzą du. 

Sto wa rzy sze nie jest or ga ni za cją do bro wol ną i sa mo -
rząd ną, do stęp ną dla wszyst kich ab sol wen tów Uni -

wer sy te tu Po znań skie go i Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu. Do udzia łu w im pre zach
i dzia ła niach SAUAM chęt nie za pra sza ni są wszy scy,
któ rzy tyl ko ma ją na to ocho tę. Każ dy mo że zo stać mi -
ło śni kiem Sto wa rzy sze nia. Jed nak na człon ków Sto wa -
rzy sze nia cze ka ją spe cjal ne pre fe ren cje, np. moż li wość
ko rzy sta nia z przy wi le jów w fir mach współ pra cu ją cych
al bo zniż ki na udział w im pre zach i wy ciecz kach. Chcąc
się za pi sać do SAUAM, wy star czy wy peł nić de kla ra cję,
któ rą moż na otrzy mać w sie dzi bie al bo po brać ze stro -
ny in ter ne to wej. 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 ab sol went
otrzy mu je le gi ty ma cję i już 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 SAUAM. Ist nie je tak że moż li wość za pi sa nia przez
for mu larz elek tro nicz ny. 

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ma siedzibę w gmachu Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1), pokój nr 315C, III piętro,

tel. 061 829 44 98; e-mail: saup@amu.edu.pl.

Dyżury członków Zarządu w siedzibie Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w tygodniu: 
we wtorki w godz. 16.00-18.00 i czwartki w godz. 11.00-13.00.

Wszystkie informacje dotyczące Stowarzyszenia znaleźć można na stronie internetowej: 
http://stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl

25-lecie STOWARZYSZENIA 
ABSOLWENTÓW UAM

http://stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl
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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.

Absolwenci rocznika 2014 i 2015 zwolnieni są z opłaty wpisowej 
oraz składki przez okres 2 lat!

WAR TO WIE DZIEĆ

s p o n s o r :  

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

25-lecie STOWARZYSZENIA 
ABSOLWENTÓW UAM

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.

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

http://stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Absolwent%C3%B3w-UAM/135944429802582?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Absolwent%C3%B3w-UAM/135944429802582?fref=ts

