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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
naszym Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom
życzymy wszystkiego co najlepsze 
– wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery 
oraz miłych spotkań z Najbliższymi

Zarząd SAUAM



bliżejUczelni

2 |  B L I Ż E J  U C Z E L N I |  n r  1 ( 1 8 ) / 2 0 1 3

Im pre za ta na sta łe wpi sa ła się już do ka len da rza
SAUAM – wszy scy z nie cier pli wo ścią na nią cze ka ją.
W tym ro ku tra dy cyj nie ko rzy sta li śmy z go ścin no ści
Re na ty Bo row skiej -Jusz czyń skiej, Dy rek tor Te atru
Wiel kie go w Po zna niu i naj pierw obej rze li śmy spek -

takl „Wol ny strze lec”. 
„Wol ny strze lec” jest kwin te sen cją ro man ty zmu nie miec kie -

go po przez swą lu do wość, mo ce nad przy ro dzo ne, ba śnio wość,
apo te ozę ko bie ty i eks po no wa nie kra jo bra zu. Za chwy ca li się
nim E. T. A. Hof f mann, Mar sch ner, Wa gner, Ber lioz, Mo niusz -
ko i Cho pin. Do na szych cza sów ta ope ra prze trwa ła w re per -
tu arze dzię ki świet nie skon stru owa ne mu li bret tu, po ku sie re -
ali za cyj nej wie lu re ży se rów i in sce ni za to rów, a przede wszyst -
kim dzię ki pięk nu mu zy ki i par tii wo kal nych.

Pol ska re ży ser ka, Ma ria Sar to va umie jęt nie od da ła kli mat
za war ty w mu zy ce, przed sta wia jąc go jed nak w uni wer sal nym
świe cie tar ga nym mo ca mi do bra i zła. Na szcze gól na uwa gę

za słu gu je sce no gra fia – peł na ta jem ni czo ści i nie do po wie dzeń,
wpro wa dza wi dzów w nie sa mo wi tą au rę opo wie ści.

Po spek ta klu licz nie uda li śmy się na spo tka nie. Wzię li w nim
udział: prof. dr hab. Krzysz tof Kra sow ski, Pro rek tor UAM w Po -
zna niu; prof. dr hab. An drzej Le sic ki, Pro rek tor UAM w Po zna -
niu; prof. dr hab. Bog dan Mar ci niec, Pre zes Fun da cji UAM
w Po zna niu, Dy rek tor Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii
i by ły Rek tor UAM w Po zna niu; prof. dr hab. Sta ni sław Lo renc,
by ły Rek tor UAM w Po zna niu; prof. dr hab. Sła wo mi ra Wron -
kow ska -Jaś kie wicz, Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, by ła
Pro rek tor UAM w Po zna niu, prof. dr hab. Syl we ster Dwo rac -
ki, by ły Pro rek tor UAM w Po zna niu. 

Go ści po wi tał Je rzy Ke pel, Prze wod ni czą cy SAUAM, któ ry
po dzię ko wał Go ściom za licz ne przy by cie, a Wła dzom Rek tor -
skim za ko lej ny rok życz li wo ści i wspar cia oraz zło żył Pro fe -
so ro wi Bog da no wi Mar ciń co wi gra tu la cje z oka zji nada nia ty -
tu łu Dok to ra Ho no ris Cau sa Po li tech ni ki Łódz kiej. Prze wod ni -

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
PO RAZ 15!

Już od 15 lat inaugurujemy rok wspólnym spektaklem w poznańskim

Teatrze Wielkim i Spotkaniem Noworocznym członków i przyjaciół

Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu. 

Absolwenci UAM w Poznaniu na dorocznym spotkaniu noworocznym
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czą cy pod su mo wał po przed ni rok na szej dzia łal no ści. Pod kre -
ślił tak że zna cze nie dwóch spon so rów – Fun da cji UAM w Po -
zna niu oraz PKO Ban ku Pol skie go – dla dzia łal no ści Sto wa rzy -
sze nia. 

W 2012 ro ku ab sol wen ci zwie dzi li ko lej ne obiek ty UAM – no -
wą sie dzi bę Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji i Col le gium Po -
lo ni cum w Słu bi cach, a tak że miej sca nie zwią za ne z Uczel nią,
jak Uni wer sy tet Eu ro pej ski Via dri na we Frank fur cie nad Od -
rą, Ośro dek Dusz pa ster ski w Led ni cy, Ogród Far ma ko gno stycz -
ny Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu. Zor ga ni zo wa no
oko licz no ścio we spo tka nia – śpie wa nie ko lęd i pie śni pa trio -
tycz nych. Człon ko wie Za rzą du, przed Świę tem Zmar łych od -
wie dzi li gro by za słu żo nych pro fe so rów i rek to rów UAM. Bar -
dzo uda ny był udział Sto wa rzy sze nia w im pre zie: „Wiel kie Gril -
lo wa nie” or ga ni zo wa nej przez sa mo rząd stu denc ki. Po raz
pierw szy SAUAM uczest ni czy ło w Ty go dniu Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych w Po zna niu. 

Człon ków i sym pa ty ków o swo jej dzia łal no ści SAUAM in for -
mu je, m.in. za po mo cą wy od ręb nio ne go por ta lu www.sto wa -
rzy sze nie ab sol wen tow.amu.edu.pl, w elek tro nicz nym kwar -
tal ni ku „Bli żej Uczel ni”, na ła mach „Ży cia Uni wer sy tec kie go”
oraz na por ta lach spo łecz no ścio wych. 

W bie żą cym ro ku od bę dzie się Wal ne Zgro ma dze nie, na które
już te raz pro si my za pla no wać czas w ma ju. Pla nu je my wie le
wspól nych wy cie czek oraz kon ty nu ację zwie dza nia obiek tów
UAM. Ak tyw nie włą czy my się w dzia ła nia or ga ni zo wa ne przez
Wła dze Uczel ni. Szy ku je my też kil ka nie spo dzia nek, o któ rych
bę dzie my na bie żą co in for mo wać – dla te go war to śle dzić na -
szą stro nę in ter ne to wą al bo spraw dzać skrzyn kę ma ilo wą i od -
bie rać te le fo ny. 

W imie niu Władz Rek tor skich głos za brał prof. dr hab.
Krzysz tof Kra sow ski, Pro rek tor UAM w Po zna niu, któ ry pod -
kre ślił zna cze nie śro do wi ska ab sol wenc kie go w ży ciu ca łej
Uczel ni.  (id)
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Prof. dr hab. Bogdan Marciniec odbiera gratulacje

Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM, prof. Krzysztof Krasowski, Prorektor UAM; 
prof. Andrzej Lesicki, Prorektor UAM
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W ho lu Wy dzia łu po czu li śmy się jak
w Pal miar ni – za sko czy ła nas zie lo -
na wy spa ro ślin, wy so kich aż do su -
fi tu. Od ra zu usta wi li śmy się
do pierw sze go wspól ne go zdję cia. 

W imie niu Dzie ka na Wy dzia łu Bio lo gii prof. dr. hab. Bog -
da na Jac ko wia ka przy wi tał nas dr Mi chał Kup czyk, któ ry
peł nił tak że ro lę prze wod ni ka. Nie zwy kle cie ka wie opo wia -
dał o hi sto rii i współ cze snych ba da niach, przed sta wiał na -
ukow ców za słu żo nych dla Wy dzia łu, wspo mi nał swo ich
Mi strzów, po ka zy wał za ka mar ki i zbio ry. 

Wy dział Bio lo gii jest jed nym z 14 wy dzia łów Uni wer sy -
te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. W je go skład
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NOWOCZESNA BIOLOGIA

Wydział Biologii, funkcjonujący od kilku lat w nowym

gmachu – Collegium Biologicum – znajdującym się w Kampusie

Uniwersyteckim na Morasku był kolejnym obiektem UAM, który

odwiedzili absolwenci. 

Pamiątkowe zdjęcie w holu Collegium Biologicum
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cją ży cia na po zio mie mo le ku lar nym po przez po ziom ko -
mór ko wy i or ga ni zmal ny do dys cy plin zaj mu ją cych się po -
zio mem po na do sob ni czym, w tym re la cja mi mię dzy or ga -
ni zma mi a śro do wi skiem ży cia w ob rę bie po pu la cji, eko -
sys te mów i wyż szych jed no stek or ga ni za cyj nych. 

Zróż ni co wa na pro ble ma ty ka ba dań pro wa dzo nych
na Wy dzia le Bio lo gii UAM po zwa la w spo sób istot ny wpi -
sy wać się w roz wój na uk bio lo gicz nych. W te wszyst kie ba -
da nia co raz moc niej wpi su ją się naj no wo cze śniej sze po -
dej ścia wy ko rzy stu ją ce z jed nej stro ny pro ble ma ty kę za gad -
nień ewo lu cyj nych, a z dru giej – tech ni ki ob li cze nio we (bio -
in for ma tycz ne).  (id)

wcho dzą 4 in sty tu ty, 27 za kła dów, 2 pra cow nie in sty tu to -
we, 5 pra cow ni wy dzia ło wych, bi blio te ka oraz jed nost ki ad -
mi ni stra cyj ne. Za trud nio nych tu jest 307 pra cow ni ków.

No wo cze sne wy po sa że nie sal dy dak tycz nych i la bo ra -
to riów sprzy ja za rów no pod no sze niu ja ko ści kształ ce nia,
jak rów nież stwa rza wa run ki dla roz wo ju na uko wo -ba daw -
cze go. Pod czas zwie dza nia obej rze li śmy prze stron ną bi blio -
te kę, w któ rej nie tyl ko moż na wy po ży czyć po trzeb ne pu -
bli ka cje, ale tak że sko rzy stać ze sprzę tu kom pu te ro we go czy
wy god nie po czy tać naj now szą li te ra tu rę. 

Pro ble ma ty ka ba dań pro wa dzo nych na Wy dzia le po -
zwa la w spo sób istot ny wpi sy wać się w roz wój na uk bio -
lo gicz nych, po czy na jąc od tych zaj mu ją cych się or ga ni za -

W nowoczesnej i przestronnej Bibliotece WYdziału

Podziwiamy
zbiory
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KOLĘDOWANIE ABSOLWENTÓW

W ostatnią niedzielę

liturgicznego śpiewania

kolęd Zarząd SAUAM

zaprosił członków

i sympatyków

Stowarzyszenia na kolejny

wyjazd „w nieznane”,

połączony ze wspólnym

kolędowaniem. 

Po zi mo wym spa ce rze i zwie dze niu te go za kąt ka, uczest -
ni cy wy ciecz ki zo sta li za pro sze ni do Izby Pa mię ci Zgro ma -
dze nia, a na stęp nie do ka pli cy na Mszę św. Li tur gię po prze -
dzi ło in te re su ją ce spo tka nie z Sio stra mi Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia, któ re w cie płych sło wach po wi ta ły go ści, na kre śli -
ły hi sto rię Zgro ma dze nia i omó wi ły dzia łal ność Do mu Sa -
mot nej Mat ki pro wa dzo ne go przez Sio stry. Na stęp nie przy -
szedł czas na ka wę z pysz nym cia stem oraz wspól ny śpiew
ko lęd przy akom pa nia men cie akor de onu. Spo tka nie przy go -
to wa ła i pro wa dzi ła, jak za wsze spraw nie i z hu mo rem,
Mał go rza ta Dryj ska.

Wa cła wa Ma łec ka

Tra dy cyj nie au to kar wy ru szył z Pla cu Mic kie wi cza
i wów czas oka za ło się, że ce lem po dró ży jest Dom
Zgro ma dze nia Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia po ło -

żo ny nad je zio rem Kier skim Ma łym w Kie krzu. 
Na miej scu po wi ta ła nas pięk na, sło necz na po go da, skrzą -

ca się biel po kry wy śnież nej, za chwy cił tak że uro kli wy kra -
jo braz z wierz ba mi w tle. Wierz by te wy zna cza ją po lną
ścież kę, zwa ną „Dro gą Świę tej Sio stry Fau sty ny”, któ ra pro -
wa dzi w kie run ku je zio ra. U brze gu je zio ra by wa ła Świę ta
Sio stra Ma ria Fau sty na, prze by wa ją ca tu taj w 1929 ro ku.
W 2005 ro ku, w jej set ną rocz ni cę uro dzin, sta nął w tym
miej scu oł tarz. Szlak otwie ra fi gu ra Świę tej, któ ra za pra sza
do kon tem pla cji w oto cze niu przy ro dy. 

Wspólne śpiewanie kolęd
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bliżejUczelni 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.

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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