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Numer pierwszy

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy!
Serdecznie zapraszam do korzystania z najnowszej wersji Newslettera Stowarzyszenia
Absolwentów UAM. Pragniemy w nim informować Was o wszystkich ważnych wydarzeniach,
jakie zdarzą się w Uniwersytecie i oczywiście o tym, co się dzieje w naszym Stowarzyszeniu.
Tytuł Newslettera BLIŻEJ UCZELNI nawiązuje do ukazującego się w latach poprzednich
kwartalnika Stowarzyszenia, prowadzonego przez p. Ilonę Długą.
Mam nadzieję, że Newsletter przyczyni się do realizacji jednego z podstawowych zadań
Stowarzyszenia, jakim jest odnowienie kontaktu absolwentów z macierzystą uczelnią, a także
do odświeżenia znajomości i przyjaźni, jakie zawarliśmy podczas studiów. Spodziewamy się
też, że nawiązane kontakty będą też użyteczne dla samej uczelni w jej dalszym rozwoju.
Bardzo prosimy o kontakt z nami. Piszcie do nas! Przysyłajcie uwagi, wspomnienia, pytania.
Napiszcie, jak potoczyły się Wasze losy po zakończeniu studiów. Wszystko to pozwoli na
wzbogacenie dziejów naszej ponad 100-letniej uczelni, które spisywane są na bieżąco.
Życzymy zdrowia!
Redaktor

Rok akademicki 2020/21 rozpoczęty!

1 października 2020 r. został zainaugurowany 102 rok akademicki na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W sytuacji epidemicznej uroczystość przebiegła przy niemal pustej Auli,
lecz
była
transmitowana
on
line
przez
telewizję
uniwersytecką
(link:
https://youtu.be/wtThnFIpoZk) Ustępujący Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki
przypomniał ideę uniwersytetu, która „wyrosła z pragnienia poszukiwania prawdy o
człowieku i o świecie”. W tym duchu przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczelni
przypominając, że miniony rok akademicki uczelnia rozpoczęła w nowej strukturze
organizacyjnej, wprowadzonej od 1 października 2019 r. Wielkim sukcesem uczelni na skalę
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europejską było włączenie jej w skład konsorcjum EPICUR, zrzeszającego osiem uczelni
europejskich, a także wejście do grona laureatów pierwszego konkursu ogłoszonego przez
MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. To pozwoliło na ustabilizowanie
sytuacji finansowej i organizacyjnej.
Podniosłym momentem uroczystości inauguracyjnej było przekazanie insygniów władzy
rektorskiej nowo wybranemu rektorowi. Po raz pierwszy w historii poznańskiego Uniwersytetu
zaszczyt ten przypadł kobiecie. Jej Magnificencja Rektor prof. Bogumiła Kaniewska podkreśliła
wagę i znaczenie samego aktu przekazania atrybutów władzy uniwersyteckiej, wskazując, że
„spotyka się w nim przeszłość z przyszłością, szacunek dla tradycji z wiarą w postęp, w moc
ludzkiej myśli przekształcającej świat”. Odnosząc się do sytuacji epidemicznej stwierdziła, że
przewidywany kryzys jest do przezwyciężenia, a zdalne nauczanie nie oznacza zmierzchu
kształcenia. Wizję dalszego prowadzenia uczelni JM Pani Rektor ujęła w konkluzji, gdy z mocą
i wiarą podkreśliła, że „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie stać na straży
wolności, autonomii uczelni, prawa do badań i refleksji, których granice wyznacza nie system
nakazów i zakazów, lecz poczucie odpowiedzialności, akademicki etos oraz społeczna wrażliwość.
To nasz obowiązek w świecie pełnym niepokoju”. W drugiej części uroczystości Pani Rektor
wręczyła tradycyjny Medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. Andrzejowi
Kostrzewskiemu, wybitnemu geografowi i geologowi. Laudację wygłosił dziekan Wydziału
prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz.
Wykład inauguracyjny o znamiennym tytule „Nadzieja w literaturze” wygłosił wybitny znawca
poezji prof. Piotr Śliwiński (omówienie patrz niżej).
Inauguracja zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Gaudeamus igitur”.
Opracowanie: Ligia Henczel

Jubileusz Stowarzyszenia Absolwentów UAM
W maju bieżącego roku upłynęło 30 lat od utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów UAM.
Początkowo przyjęto nazwę Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu,
spodziewając się także osób, które ukończyły nasz Uniwersytet przed 1955 rokiem.
I rzeczywiście, w Stowarzyszeniu pojawiło się kilku seniorów. Najstarszym członkiem
Stowarzyszenia okazał się urodzony w 1911 r. p. Zygfryd Kortus, który w 1934 r. ukończył
studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszym dziełem
Stowarzyszenia było zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów UAM w dniach 18-19 maja 1990 r.
Z okazji Jubileuszu, pod kierunkiem prof. Stanisława Sierpowskiego, przygotowywane jest
wydawnictwo opisujące 30-letnią działalność Stowarzyszenia. Prawdopodobnie ukaże się
w grudniu br.

Stanowisko Zarządu SAUAM z 30.10.2020 r.
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
udziela pełnego poparcia JM Pani Rektor prof. Bogumile Kaniewskiej, w sprawach zawartych
w jej liście z dnia 26.10.2020 r. skierowanym do społeczności akademickiej Uniwersytetu. List
pani Rektor publikujemy poniżej.
Elżbieta Mizerka – Szmyt
Przewodnicząca Zarządu SA UAM

List rektora do społeczności akademickiej UAM

Data: 2020-10-26
Szanowni Państwo,
Panie i Panowie Pracownicy, Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci!
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Ostatni tydzień października przyniósł nam wiele niepokojących wydarzeń: wzrasta liczba
osób zakażonych na naszym Uniwersytecie (w chwili, kiedy piszę te słowa, odnotowaliśmy 41
zachorowań wśród pracowników różnych jednostek UAM) i pojawiają się kolejne obostrzenia,
gdyż zagrożenie epidemiczne rośnie. Po raz kolejny apeluję zatem o przestrzeganie zaleceń
sanitarnych, wzajemną życzliwość i pomoc.
Niestety, nie tylko pandemia jest powodem społecznego niepokoju. W całym kraju trwają
protesty wywołane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającym prawa kobiet
i rujnującym społeczny kompromis w sprawie aborcji. Decyzja, która dotyczy ogromnej części
społeczeństwa, została podjęta bez konsultacji społecznych, bez troski o konsekwencje, bez
szacunku dla praw człowieka obowiązujących w demokratycznym państwie.
Prawo do życia jest prawem najwyższym. Oznacza ono także prawo do ochrony zdrowia, do
zapobiegania cierpieniu, prawo do opieki medycznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
pozbawia wszystkich tych praw kobiety, ale i ich nienarodzone dzieci z wadami letalnymi –
okrutnie dotknięte przez los, doświadczać będą także okrucieństwa bezwzględnego prawa.
Odbiera kobietom także prawo wyboru i decydowania o własnym życiu. Wyrok ten jest także
ciosem wymierzonym w rozwój nauki, kwestionuje bowiem sens badań prenatalnych,
służących życiu, poszukujących możliwości wczesnych interwencji medycznych
w przypadkach, kiedy leczenie takie jest możliwe. Jest wreszcie narzędziem kolejnych,
drastycznych podziałów społecznych.
Czy jako osoba pełniąca funkcję Rektora publicznego uniwersytetu mam prawo wypowiadać
się w tej sprawie? Uważam, że społeczność akademicka ma prawo znać moje poglądy, nawet
jeśli nie wszyscy je dzielą. Nie mogę nie zareagować na „piekło kobiet”, na próbę ich
ubezwłasnowolnienia, pozbawiania prawa wyboru w kwestii zdrowia i życia. Jak powiedział
sędzia Leon Kieres, składając zdanie odrębne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: „Rolą
państwa uznającego podmiotowość człowieka jest pozostawienie decyzji w sytuacjach
niejednoznacznych pod względem prawnym i konstytucyjnym i moralnym osobom, których
decyzje te bezpośrednio dotyczą”.
Mam nadzieję, że rozlegający się dziś głos kobiet i mężczyzn różnych pokoleń i różnych
przekonań zabrzmi na tyle donośnie, by skłonić Rządzących do refleksji i dialogu.
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Wybitna pozycja naukowa
Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM wydało w roku bieżącym książkę,
która okazuje się być hitem na rynku literatury naukowej. Chodzi o książkę Tomasza Polaka
System kościelny czyli przewagi pana K. (Pan K to postać stworzona przez Bertolda Brechta
w jego zbiorze Opowiadania z kalendarza). Autor (dawniej Tomasz Węcławski), profesor, wybitny znawca Biblii i historii Kościoła omawia system kościelny, fundamenty jego utworzenia,
rozwoju, a następnie polityczne, intelektualne oraz ideowe oddziaływanie na społeczeństwa
w całym świecie. Recenzent, prof. Leszek Koczanowicz z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
uznaje dzieło za ewenement w skali światowej. Znajduje w nim odpowiedzi na pytania „Co z
nauczania Chrystusa zostało w Kościele katolickim? Czy można wykazać, że w swoim jądrze
chrześcijaństwo jest ateistyczne? Jak to się stało, że przez ostatnie dwa tysiące lat religia ta
kształtowała losy świata? Książka prof. Polaka jest świetnie napisana i łączy swobodę eseju z
dokładnym aparatem naukowym”.

Zmarł prof. Sylwester Dworacki
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12 października br., w wieku 83 lat zmarł profesor Sylwester Dworacki, absolwent i wieloletni
pedagog Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wybitny znawca literatury greckiej i kultury
antycznej. Jako prorektor Uniwersytetu (1993-1999) owocnie współpracował ze
Stowarzyszeniem Absolwentów UAM. Był nie tylko znakomitym uczonym, lecz przede
wszystkim mądrym, serdecznym i życzliwym ludziom Człowiekiem. Został pochowany na
Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Adres: Coll. Minus, 60-712 Poznań, ul Wieniawskiego 1, p. 315c
Tel. (w okresie dyżurów): 61 829 4498
E-mail: saup@amu.edu.pl
Dyżury: wtorki godz. 11-13, czwartki godz. 16-18 (dyżury w czasie pandemii są zawieszone)
Zarząd: Przewodnicząca Elżbieta Mizerka-Szmyt, wiceprzewodniczący: Witold Namerła, sekretarz:
Wigosław Jakubowicz, skarbnik: Maria Zalewska, członkowie: Ligia Henczel, Zbigniew Jaśkiewicz, Mariusz
Polarczyk, Zofia Rogacka, Gabriela Tatarek, Justyna Wiland-Szymańska
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