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ODNALEZIONY NA MORASKU
Ma stożkowaty kształt, 50 cm wysokości, 40 cm szerokości
i 71 cm długości. Jego obwód w najszerszym miejscu to 2 metry.
Waży 261 kilogramów. Co to takiego??? >> str. 2
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To naj krót szy opis naj więk sze go pol skie go me -
te ory tu, zna le zio ne go w paź dzier ni ku 2012 ro -
ku na po znań skim Mo ra sku, a obec nie eks po no -
wa ne go na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -

kie wi cza. Jak oce nia ją ba da cze, me te oryt nad le ciał 5 ty się -
cy lat te mu z pręd ko ścią od 7-20 km na se kun dę i ude rzył
w piasz czy sty te ren. 

To nie sa mo wi te od kry cie nie tyl ko dla po szu ki wa czy me -
te ory tów, ale przede wszyst kim dla na uki. Za rów no sam me -
te oryt, jak i zwie trze li na bę dą przed mio tem ba dań na ukow -
ców. Na oczysz czo nym me te ory cie wi dać sko ru pę ob to pie -
nia, dzię ki cze mu wia do mo, ja ką czę ścią wle ciał w at mos -
fe rę. Na je go po wierzch ni wy sta ją no du le gra fi to wo -tro ili to -

we, na pod sta wie któ rych moż na ba dać pro ce sy two rze nia
ma te rii pla ne tar nej. Pod czas oczysz cza nia me te ory tu zna -
le zio no rzad kie mi ne ra ły. 

Po przez ba da nie me te ory tów, na ukow cy z UAM mo gą brać
udział w dys ku sji na te mat po wsta nia Wszech świa ta. 

Re zer wat Me te oryt Mo ra sko po ło żo ny na sto kach Gó ry
Mo ra skiej do ku men tu je miej sce naj więk sze go spad ku desz -
czu me te ory tów że la znych w Eu ro pie. Jest tak że jed nym
z kil ku na stu zna nych miejsc na świe cie, gdzie jed no cze śnie
obok sie bie wy stę pu ją me te ory ty i kra te ry ude rze nio we spo -
wo do wa ne przez ich upa dek. Ba da nia na tym te re nie trwa -
ją od po ło wy XX wie ku. Do tej po ry w oko li cach Mo ra ska
zna le zio no ofi cjal nie po nad 1,5 to ny po za ziem skiej ma te rii.

Źró dło: Ser wis Na uka w Pol sce – www.na ukaw pol sce.pap.pl

ODNALEZIONY NA MORASKU

Ma stożkowaty kształt,

50 cm wysokości,

40 cm szerokości 

i 71 cm długości. 

Jego obwód

w najszerszym miejscu

to 2 metry. 

Waży 261 kilogramów. 

Co to takiego???
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Pokaz największego polskiego meteorytu na Morasku
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Pokaz największego polskiego meteorytu na Morasku
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Bog dan Mar ci niec, Pre zes Fun da cji UAM. W uro czy sto -
ści wzię ły udział tak że wła dze Mia sta Po zna nia, ro dzi -
na i stu den ci prof. Jó ze fa Ko strzew skie go, spo łecz ność
aka de mic ka i miesz kań cy.

Au to rem rzeź by, po dob nie jak ła wecz ki He lio do ra Świę -
cic kie go, jest Grze gorz Go da wa. Po mnik, wy ko na ny zo stał
w ca ło ści z brą zu. Sie dzą cy Jó zef Ko strzew ski wzrok
zwró co ny ma w kie run ku Col le gium Ma ius.

Prof. Jó zef Ko strzew ski, je den z za ło ży cie li Uni wer sy -
te tu Po znań skie go, za sły nął ja ko kie row nik wy ko pa lisk
w Bi sku pi nie i wie lo let ni dy rek tor Mu zeum Ar che olo gicz -
ne go w Po zna niu. (id)

Jest to dru ga z cy klu ła we czek, ma ją cych upa -
mięt nić zna nych Uczo nych na sze go Uni wer sy -
te tu. Pierw sza, po świę co na prof. He lio do ro wi
Świę cic kie mu, stoi od ma ja 2012 ro ku pod Col -
le gium Ma ius na ul. Wie niaw skie go. Sta ła się

ulu bio nym miej scem pa miąt ko wych fo to gra fii dla ab sol -
wen tów wy cho dzą cych z uro czy sto ści ab slo uto ryj nych,
a tak że dla tu ry stów. 

Ła wecz ka prof. Jó ze fa Ko strzew skie go, ufun do wa na zo -
sta ła przez UAM i Fun da cję UAM. Uro czy ste go od sło nię -
cia do ko nał w dniu 16 paź dzier ni ka 2012 ro ku prof. dr
hab. Bro ni sław Mar ci niak, Rek tor UAM oraz prof. dr hab.

NA ŁAWCE Z PROFESOREM

Ławeczka Profesora Józefa Kostrzewskiego,

jednego z Ojców-Założycieli Uniwersytetu

Poznańskiego została odsłonięta w Ogrodzie

Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 
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Odsłonięcie ławeczki Józefa Kostrzewskiego
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Z
a nim au to kar wy peł nio ny
po brze gi ab sol wen ta mi do tarł
do Dwo ru Ko mo ro wo, nie wiel -
kiej wsi po ło żo nej nad Je zio rem
By tyń skim, za trzy ma li śmy się

w Lu so wie. Tu taj uczest ni cy wy ciecz ki
mie li oka zję zwie dzić neo go tyc ki ko ściół
pod we zwa niem św. Ja dwi gi Ślą skiej oraz
św. Ja ku ba i po słu chać o in te re su ją cych
dzie jach tej świą ty ni, któ re przed sta wił ks.
dr Da riusz Ma dej czyk, pro boszcz pa ra fii.
Na stęp nie gru pa uda ła się na po bli ski
cmen tarz pa ra fial ny, gdzie m.in. znaj du je
się ro dzin ny gro bo wiec ge ne ra ła Jó ze fa
Do wbo ra Mu śnic kie go, na czel ne go do wód -
cy Po wsta nia Wiel ko pol skie go oraz wy -
dzie lo na, we wnętrz na ne kro po lia ro du
Plu ciń skich.

Po krót kim spo tka niu z hi sto rią Lu so wa
i kil ku je go zna mie ni tych miesz kań ców,
uda li śmy się do Dwo ru Ko mo ro wo.
Przed wej ściem zo sta li śmy ser decz nie po -
wi ta ni przez wła ści cie li po sia dło ści – pa -
na An drze ja Wy kow skie go i je go cór kę,
Mał go rza tę Wy kow ską. Na stęp nie prze -
szli śmy do Sa li Ko min ko wej i usły sze li śmy
cie ka wą, ale i skom pli ko wa ną hi sto rię te -
go pięk ne go ze spo łu dwor sko –par ko we go
i opo wie ści na te mat ro dzi ny na szych Go -
spo da rzy. Po tem przy szedł czas na śpie wa -
nie. Przy akom pa nia men cie akor de onu za -
brzmia ły sło wa wie lu pięk nych pol skich
pie śni pa trio tycz nych oraz na stro jo wych,
je sien nych pio se nek „z mysz ką”. 

Ze śpie wem na ustach wró ci li śmy do Po -
zna nia i cze ka my na ko lej ny wy jazd. 

Uczest ni cy wy ciecz ki ser decz nie dzię ku -
ją or ga ni za tor kom wy ciecz ki – pa niom Ma -
rii Czer wiń skiej i Mał go rza cie Dryj skiej
za cie ka we i mi łe je sien ne spo tka nie w gro -
nie ab sol wen tów UAM.

Wa cła wa Ma łec ka

NA WIELKOPOLSKICH SZLAKACH
Niedzielne popołudnia

w wielkopolskich dworkach 

to już tradycyjne spotkania,

w których absolwenci UAM

chętnie biorą udział.

W listopadzie 2012 roku

odwiedziliśmy Dwór Komorowo

W Lusowie usłyszeliśmy historię Kościoła

Ton nadawali Małgorzata Dryjska i Mariusz Polarczyk z Zarządu SAUAM

Absolwenci lubią śpiewać
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W
spo tka niu or ga ni za cyj nym
wzię li udział przed sta wi -
cie le Za rzą du SAUAM – Je -
rzy Ke pel, Prze wod ni czą -
cy; Ma ria Czer wiń ska, Se -

kre tarz i Zbi gniew Jaś kie wicz. Ro lę go spo da -
rza peł nił Ja nusz Am bro ży, Dy rek tor Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Gnieź nie, w któ rej go ścin nych
pro gach od by ło się ze bra nie. To on jest nie stru -
dzo nym pro mo to rem re gio nal nych dzia łań ma -
ją cych na ce lu po wo ła nie Ko ła. Przy po mniał
do tych cza so we ini cja ty wy gnieź nień skie go śro -
do wi ska ab sol wen tów, wy ra ża jąc jed no cze śnie
na dzie ję, iż tym ra zem dzia ła nia zo sta ną
zwień czo ne suk ce sem, nie tyl ko w po sta ci po -
wo ła nia Ko ła, ale przede wszyst kim je go
wszech stron nej dzia łal no ści. Za de kla ro wał tak -
że po moc ze stro ny pla ców ki, któ rą kie ru je. 

Na stęp nie Ma rek Cy buł ka, kul tu ro znaw ca, przed -
sta wił wi zje dzia łal no ści Ko ła, ak cen tu jąc in te gra cyj -
ną dla je go człon ków ro lę uczest nic twa w kul tu rze.
Po dzie lił się z obec ny mi na dzie ją, iż Ko ło za si lać bę dą
nie tyl ko ab sol wen ci, któ rzy z Uczel nią roz sta li się
sto sun ko wo daw no, lecz rów nież – przy cią ga ni kre -
atyw ną i in spi ru ją cą at mos fe rą – mło dzi alum ni Ko -
le gium UAM w Gnieź nie. 

W dru giej czę ści spo tka nia, go ście z Po zna nia prze -
ka za li swo je do świad cze nia, ra dy i su ge stie. Ich uwa -
gi do ty czy ły za rów no aspek tów praw nych, wy mo gów
for mal nych, jak i fi nan sów. Do ce nia jąc istot ną ro lę
dzia łań kul tu ral nych, su ge ro wa li po sze rze nie za kre -
su po ten cjal nej ofer ty Ko ła i otwar cie się na in ne, nie
tyl ko hu ma ni stycz ne kie run ki obec ne na Uczel ni. Ze -
bra ni wy ra zi li na dzie ję, iż Ko ło roz pocz nie swo ją dzia -
łal ność z po cząt kiem no we go ro ku. 

Ma rek Cy buł ka 

Nastąpił długo wyczekiwany przez absolwentów UAM

w Poznaniu, mieszkających w Gnieźnie moment!

W październiku 2012 roku zawiązało się tam Koło SAUAM. 

GNIEŹ NIEŃ SKIE KO ŁO 
AB SOL WEN TÓW UAM
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Na zebraniu inicjujacym powołanie Koła SAUAM w Gnieźnie
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O
pie ka nad gro ba mi jest ele men -
tem dba nia o na sze dzie dzic two
na ro do we. Z ra mie nia UAM
w Po zna niu, od daw na spra wu je
ją Dy rek cją Ogro du Bo ta nicz ne go.

Szcze gól nie za an ga żo wa ny jest Mi chał Ro szyk -
-Chu dy, Za stęp ca Dy rek to ra, z któ rym SAUAM
na wią za ło w tej kwe stii ści słą współ pra cę. 

W oko li cy Wszyst kich Świę tych na wie dzi li -
śmy kil ka na ście gro bów na cmen ta rzach w Po -
zna niu i okolicy – m.in. prof. Sta ni sła wa Kasz -
ni cy w Mo si nie, prof. Ste fa na Ty tu sa Dą brow -
skie go w Pusz czy ko wie, na ul. No wi na w Po -
zna niu – prof. Cze sła wa Łu cza ka i prof. Lu dwi -
ka Ja xy -By kow skie go, na Gór czy nie – prof. An -
to nie go Pe re tiat ko wi cza, prof. Flo ria na Bar ciń -
skie go i Zyg fry da Kor du sa, na Ju ni ko wie –prof.
Sta ni sła wy Zaj chow skiej, prof. Zyg mun ta Czu -
biń skie go i prof. Zo fii Ka wec kiej, na Mi ło sto -
wie – prof. Je rze go To pol skie go, na ul. Lu tyc -
kiej – prof. Bo gu mi ła Kry gow skie go. 

(id)
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Li sto pa do we mo gi ły...

Od kilku lat na przełomie
października i listopada
członkowie SAUAM
odwiedzają groby
zasłużonych 
dla Uniwersytetu 
– rektorów, profesorów,
nauczycieli akademickich.
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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.

TEATR WIELKI W POZNANIU
ul. Fredry 9 Poznań
www.opera.poznan.pl
Bilety w specjalnej cenie na spektakle 
dla środowisk akademickich miasta Poznania w ramach 
tzw. „Premier studenckich”. 
Informacje na stronie www SAUAM

TEART NOWY W POZNANIU
ul. Dąbrowskiego 5 Poznań
www.teatrnowy.pl
Bilety w promocyjnej cenie na wybrane spektakle 
– informacje będą zamieszczane 
na stronie www SAUAM

WYDAWNICTWO 
MEDIA RODZINA 
ul. Pasieka 24 Poznań
www.mediarodzina.com.pl

10%rabatu na zakupy dokonane 
w sklepie internetowym Wydawnictwa.

GASTRO – KRÓLSCY I GEBRU Sp. J.
Na terenie UAM działają 2 lokale firmy Gastro-Królscy i Gebru Sp. J.,
które są usytuowane w Collegium Historicum 
przy ul. Św. Marcin 78  i w Domu Studenckim Jowita 
przy ul. Zwierzynieckiej 7.
www.krolscy-gebru.pl

SALON ZDROWIA I RELAKSU VENUS
os. Piastowskie 40, Poznań 
e-mail: salon@figuravenus.pl 
www.figuravenus.pl 
Rezerwacje: 503-057-037 
Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek 9-21 
sobota 10-14

PARK WODNY OCTOPUS W SUCHYM LESIE
ul. Szkolna 18, Suchy Las
Czynny od godz. 6.00 – 21: 45 
we wszystkie dni tygodnia – http://octopus.suchylas.pl/
Wejście jednorazowe na basen 
w cenie biletu ulgowego

PRACOWNIA KRE-AKCJA 
tel. +48 795 474 110
http://kre-akcja.blogspot.com
Biżuteria z minerałów i sztuczna, wyroby z filcu, 
rękodzieło artystyczne, warsztaty.

10%rabatu na zakupione przedmioty i warsztaty.

Ab sol wen ci rocz ni ka 2012 zwol nie ni są z opła ty wpi so wej 
oraz skład ki przez okres 2 lat!!!

PO SIA DA CZE LE GI TY MA CJI SAUAM MO GĄ KO RZY STAĆ 
Z RA BA TÓW U NA STE PU JĄ CYCH PART NE RÓW:

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
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