Poznań, grudzień 2020 r.

Numer trzeci

Drogie Koleżanki i Koledzy!
To jest już trzeci numer BLIŻEJ UCZELNI – Newslettera Stowarzyszenia Absolwentów UAM.
Ciągle jeszcze w szacie roboczej. Otrzymaliśmy sporo sygnałów, że jest on potrzebny, gdyż
jest to dziś najważniejsza droga kontaktów – tym bardziej, że cały Uniwersytet pracuje
obecnie online. Ten fakt dodatkowo utrudnia orientację, jakim zmianom uległa uczelnia
w ostatnich latach wskutek wprowadzenia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. A są to zmiany dość głębokie.
W następnych numerach naszego newslettera postaramy się przekazać Wam informacje,
jak obecnie wygląda struktura i organizacja działalności naukowej i dydaktycznej
Uniwersytetu.
Rozpędził się czas...
dopiero słońce lipca
a już grudzień zapukał do
przymykających się drzwi roku...
Po jodłę do lasu poszedł człowiek...
(Krystyna Henczel, abs. UAM 1968 r.)

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W Nowym Roku 2021 życzmy sobie zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym, sukcesów
w pracy, dużo piękna i radości wokół. A także satysfakcji i zadowolenia z ponownych
spotkań w gronie absolwentów naszego Uniwersytetu.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM
Elżbieta Mizerka-Szmyt
Przewodnicząca

Ostatnie wspólne, plenerowe spotkanie Zarządu SA UAM 25 czerwca 2020 r. Siedzą od lewej: Maria
Zalewska, Elżbieta Mizerka-Szmyt (przewodnicząca), Zofia Rogacka, stoją: Gabriela Tatarek,
Zbigniew Jaśkiewicz, Justyna Wiland-Szymańska, Witold Namerła, Ligia Henczel, Wigosław
Jakubowicz. Nieobecny: Mariusz Polarczyk.

Nowa Rada Uczelni UAM
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powołał 9-osobową Radę Uczelni na kadencję 20202025. W jej skład weszły cztery osoby spoza Uniwersytetu oraz pięcioro reprezentantów UAM.
Rada jest ciałem doradczo - nadzorczym uczelni, powoływanym na mocy nowej ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Przewodniczącym Rady nadal będzie prof. Remigiusz Napiecek
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po raz pierwszy w Radzie pracować będzie prof. Marek
Nawrocki z UAM, prorektor w poprzedniej kadencji, zajmujący się m.in. sprawami cyfryzacji.
Kontynuować prace w Radzie Uczelni będą: prof. Rafał Drozdowski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz,
prof. Katarzyna Meller z UAM oraz: Filip Bittner, wiceprezes spółki MTP, prezes spółki Aquanet
Paweł Chudziński i dyrektor CKZ Anna Hryniewiecka. W skład Rady, zgodnie z ustawą, wchodzi
także Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, którą jest Daria Kamrowska z Wydziału Fizyki.
Od redakcji: Rada Uczelni jest organem nowym, utworzonym na podstawie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. Jakie są zadania Rady i efekty pierwszych lat jej
działalności postaramy się poinformować Was w najbliższych numerach BUN.

„ZIELONY” UNIWERSYTET – SUKCES, KTÓRY CIESZY!
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz kolejny (od 2017 roku) zajął pierwsze
miejsce wśród polskich szkół wyższych w zestawieniu World University Ranking „Green Metric”
z wynikiem 6625 punktów. W rankingu, na 912 uczelni z całego świata, UAM znalazł się na 222
miejscu. Polskę reprezentowało 5 uczelni - Politechnika Gdańska (231 miejsce), Politechnika
Krakowska (724), Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (840), Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (850). Pierwsze dwie lokaty w tegorocznym zestawieniu przypadły
kolejno: Wageningen University & Research Centre z Holandii (9150 p.) oraz University of Oxford
(8875 p).
Celem rankingu prowadzonego od 2010 roku przez Universitas Indonesia jest przedstawienie
wyników ankiety internetowej dotyczącej aktualnego stanu i polityki związanych z tzw. „zielonym
kampusem” i zrównoważonym rozwojem na uniwersytetach na całym świecie. Zestawienie bierze
pod uwagę takie elementy, jak walory edukacyjne i infrastrukturalne, energię i zmiany klimatu,
opady, wodę oraz transport. Wynikają one z wytycznych ONZ w ramach tzw. 17 celów
zrównoważonego rozwoju.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się w tym rankingu, ponieważ od lat prowadzi prace
nad zbudowaniem programu Zielonego Uniwersytetu, którego celem ma być zwiększenie
świadomości wśród społeczności akademickiej na temat zasad zrównoważonego rozwoju,
oszczędzanie zasobów naturalnych oraz wzmocnienie bądź zainicjowanie projektów badawczych
i edukacyjnych, które dotyczą środowiska naturalnego.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/
Opr. Ligia Henczel

UNIWERSYTECKA PRZESTRZEŃ BEZ UPRZEDZEŃ

Na Uniwersytecie powstało Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM. Organizację utworzyło
ośmiu wykładowców, pracujących na różnych wydziałach: dr Łukasz Berger (WFPiK), prof. UAM. dr
hab. Paweł Leszkowicz (WNoS), dr Jacek Olesiejko (WA), dr Joanna Śmiecińska (WA), prof. UAM dr
hab. Błażej Warkocki (WFPiK), mgr Olga Witczak (WA), prof. UAM dr hab. Marek Woszczek (WFil),
dr Jowita Wycisk (WPiK).
Stowarzyszenie będzie zrzeszać osoby, którym bliskie jest kreowanie na Uniwersytecie przestrzeni
wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową,
poszanowanie praw człowieka oraz wzmacnianie idei równości, różnorodności, szacunku
i życzliwości w kontaktach międzyludzkich.
Organizacja zamierza współpracować z władzami Poznania i innymi uczelniami, także spoza Polski.
Przeciw działalności Stowarzyszenia na UAM zdążył zaprotestować Akademicki Klub Obywatelski.
W liście skierowanym do rektora Uniwersytetu przewodniczący Klubu prof. Stanisław Mikołajczak
stwierdził, że ...”promowanie tego stowarzyszenia przez władze uczelni to działanie przeciwko
narodowi “.
- Pani Rektor zamierza wspierać tę działalność, podobnie jak innych stowarzyszeń działających na
UAM – odpowiada rzeczniczka uczelni Małgorzata Rybczyńska.
Len

BOTANIK ZAPRASZA
Chociaż dni są krótkie i chłodne, a epidemia Covid – 19 nie ustępuje, Ogród Botaniczny UAM jest
otwarty i zachęca do spacerów. Co roku, kiedy z drzew opadnie już większość liści, Park staje się
nieco smutniejszy, ale niektóre rośliny właśnie wtedy wyglądają najpiękniej. Przykładem może być
pięknotka japońska - krzew zupełnie niepozorny w sezonie wegetacyjnym, zimą przyciąga wzrok
swoimi fioletowymi owocami. Zachęcamy do wyszukiwania innych barwnych akcentów
w zimowym Ogrodzie. Należy do nich również 80 wielkoformatowych fotografii autorstwa Alicji
Kolasińskiej rozmieszczonych w różnych zakątkach Parku. Tworzą one wystawę plenerową „Ginące
Piękno” i prezentują rośliny zagrożone wymarciem na terenie naszego kraju.
Z okazji Mikołajek, 6 grudnia, została uruchomiona sezonowa ścieżka edukacyjna, dotycząca roślin
związanych z tradycjami Bożego Narodzenia. Ma ona formę zabawy i na pewno uatrakcyjni
rodzinny spacer. Informacje na temat trasy są zamieszczone na stronie internetowej Ogrodu
http://www.obuam.robia.pl/index.php?id=535&id_skr=3076. Drugą uruchomioną niedawno
ścieżką edukacyjną jest wyprawa Śladami Indian Ameryki Północnej, którą można odbywać
zarówno wirtualnie jak i fizycznie na terenie Ogrodu.

(http://www.obuam.robia.pl/botanik_w_google_earth,i3651.html).
Zapraszamy.

Joanna Markiewicz

1. Pięknotka japońska (Callicarpa japonica) 2. Hurma wirginijska (Diospyros virginiana)
3. Trzmielina Hamiltona (Euonymus hamiltonianus var. Maackii) 4. Nieszpułka jadalna (Mespilus
germanica) 5. Okółkowiec czteropłatkowy (Rhodotypos scandens).

TRADYCJA I RZECZYWISTOŚĆ

18 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu zaprosili absolwentów UAM
na Koncert Muzyki Dawnej. Koncert, dostępny na YouTube, wypełniły utwory z okresu baroku
i renesansu.
W światowy nurt potrzeby artystów, choćby wirtualnego kontaktu z odbiorcami, wpisali się także
pedagodzy, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Od przeszło 40 lat,
przed świętami Bożego Narodzenia, spotykają się z bliskimi i zaproszonymi gośćmi, na
gwiazdkowym muzykowaniu w swojej siedzibie przy ul. Głogowskiej. W grudniowy wieczór (18.XII)
minionego roku, można było podtrzymać piękną tradycję tylko za pośrednictwem kanału YouTube.
Jakub Dera (komentator i reżyser) i Małgorzata Kwaśnik-Chmielewska – autorzy koncepcji tej
niezwykłej formy prezentacji, wraz z Hugo Przybylskim, Zofią Jarząbek i Wojciechem

Śmierzchalskim, zaproponowali – najnowocześniejszymi środkami przekazu obrazu i dźwięku –
wieczór muzyki, inspirowanej rzeczywistością dawnych czasów, m. in. francuskiego władcy Ludwika
XIV, czy pruskiego cesarza Fryderyka Wielkiego. Można więc było posłuchać utworów Marca
Antoinea Charpentiera, Domenica Scarlattiego, ale nade wszystko nasycić się Bachem i Haendlem,
przykładami początków muzyki programowej, form takich, jak pasja, kantata, opera.
Grono młodych, utalentowanych muzyków: śpiewaków i grających na fortepianie i klawesynie,
wiolonczeli i harfie, flecie i trąbce, blisko dwie godziny popisywało się we wspaniałej, barokowej
Bazylice w Owińskach oraz w dwóch wnętrzach w Poznaniu: Sali im. Stefana Stuligrosza
w Akademii Muzycznej i Salonie Pianin i Fortepianów przy ul. Paderewskiego. Wieczór zakończyła
żartobliwa scenka kolędników, w których wcielili się wykonawcy koncertu. Na klatce schodowej
rozbrzmiała kolęda „Z narodzenia Pana”.
Tradycji stało się zadość. Zarazem powstał dokument czasu wyjątkowego, oby w życiu tych młodych
artystów jednorazowego. (rp)

WSPOMNIENIA, ANEGDOTY, ABSOLWENCI
POETA ZE WSI GULCZ – rolnik, polonista

Fotografia z projektu biograficznego „Nadnoteckie życiorysy” WFPiK UAM, Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Poznaniu, Centrum Animacji Kultury w Poznaniu i Zespołu Szkół w Wieleniu.
Poeci nie piszą wierszy oni przywołują w sobie rzemieślników poezji, by ubierać w słowa
przeraźliwie nagie ciała skojarzeń. Rzemieślnicy się trudzą, układają wers po wersie, by nie zgubić
atmosfery, nastroju i myślą, jak połączyć nicią pierwszą sylabę z ostatnim słowem – tak o poezji
pisał Stanisław Neunert, poeta ze wsi Gulcz.
O cegłach (Neunert 1980, 17)

* * * (Neunert 1980, 19)

Cegły mego domu oklaskują

Idąc czołem w gwiazdach

każdy mój pojedynek ze śmiercią

skiby do białości rozżarzam

Wprawdzie nie znaczę u nich nic,

Parzą palce kalekie od łez

prawie nie jestem przez nie zauważany,

gdy piersią dojrzałą do miłości

ale moje pojedynki są wesołe i smutne

goję pola.

- dlatego się liczę u cegieł.

Przysypany światłem i ziemią
ze zmiętymi wierszami w kieszeni,

leżąc krzyżem wśród drzew i chłopów,

Błazen przypadły do ścieżek

znam każdy szczegół dłoni i lata,

łaskocze stopy gwiazdom

leniwość w rozwartości brony

i zdrowie wznosi

i snopy pękate.

a przecież tak blisko

Groteska (Neunert 1980, 76)

że niektórzy mylą.

Robak mroku wwierca się w szyby
i mysz za stertą przegryzionych sekund
ściele legowisko.
Lustra oczu wznosimy do lotu
ale nie możemy udźwignąć
spraw naszych małych
które mnożą się nam nad podziw.
Sylwetkę tego wyjątkowego poety przedstawimy w następnym numerze.

POCZTA ABSOLWENTÓW
Po opublikowaniu pierwszych numerów Newslettera BLIŻEJ UCZELNI otrzymaliśmy kilkanaście
pozdrowień i głosów zachęty. Bardzo dziękujemy i przesyłamy serdeczne życzenia noworoczne wraz
z prośbą o współpracę. Dziękujemy m.in. Wacławie Małeckiej, germanistyka 1970, prof.
Sewerynowi Ozdowskiemu (Australia), prawo i socjologia 1973, Barbarze Lubos (Niemcy),
germanistyka 1965, Piotrowi Dudzie (USA), germanistyka 1965, prof. Andrzejowi Lesickiemu,
biologia 1973, Annie Potok, Uniwersytet Przyrodniczy 1961. Zofia Schroten-Czerniejewicz
z Holandii, socjologia 1975, przesłała nam szczególne życzenia:
Zacni Czytelnicy, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy.
Od ponad trzydziestu lat mieszkam z rodziną w Holandii. Mąż jest Holendrem i jest to znajomość
z czasów studenckich. Dzieci i wnuki wychowujemy w dwukulturowości. Nasze święta to polska
Wigilia i niderlandzkie Kerstdagen. Na szczęście, karpia można tutaj nabyć bez problemu. A choinki
wszędzie tak samo pachną. Zatem Zdrowych Świąt i Prettige Kerstdagen!
A przy okazji krótkie wspomnienia. Jako absolwentka socjologii, dyplom 1975, żałuję, że mijający
rok odarł nas trochę z jubileuszy. Zaczynałam studia 50 lat temu, kończyłam 45. Okrągłe liczby.
No trudno, za 5 lat będzie kolejny piękny jubileusz pięćdziesięciolecia uzyskania dyplomu i wtedy…
Mamy jeszcze czas, aby się do tego spotkania przygotować.
Może będzie czas, aby przy okazji odnawiania kontaktów mojego roku, odnaleźć również
absolwentów innych lat i kierunków, także tych, tak jak i ja, którzy mieszkają poza Polską.
Chciałabym o nas pisać i dzielić się z Wami naszym życiem. Kariery, kontakty, a może i ich brak, ale
za to wspomnienia i sentymenty… Nasza UAM-owska rodzina!
Mamy tyle do opowiedzenia! Czy nie zanudzimy młodszych kolegów i koleżanek wspomnieniami
typu… za moich czasów? Nie chcę tego. Chcę dowiedzieć się jak to jest skończyć studia na UAM
w 2020 roku. Jesteśmy siebie nawzajem ciekawi.
Życzę redakcji Newslettera rozwoju i autorów, których artykuły nie będą się mieścić na kilku
stronach, których to stron będzie co numer przybywało!
Prettige Kestdagen!
Zofia Czerniejewicz-Schroten
Link do Sceny Polskiej w Holandii: www.poolspodium.org

Były Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Poznaniu dr Andrzej Gawroński, Zofia
Czerniejewicz-Schroten, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
przewodniczący SAUAM.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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