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Po ilu la tach od ab so lu to rium Pa na rok zor ga ni zo wał
pierw szy zjazd ab sol wen tów? 

W na szym wy pad ku prze rwa trwa ła bar dzo dłu go... Stu -
dia koń czy li śmy w 1979 ro ku, a pierw sze spo tka nie od by -
ło się w 2009 r., a więc po 30 la tach. 

Po eg za mi nie ma gi ster skim, za ję li śmy się pra cą, ży ciem
ro dzin nym. Do oko ła po ja wi li się no wi lu dzie, no we wy zwa -
nia. Do pie ro po la tach nad szedł czas na wspo mnie nia, re -
flek sje i wte dy za czę li śmy szu kać oka zji do spo tkań. Oczy -
wi ście w ta kich sy tu acjach po trzeb ny jest „im puls”, a naj -
le piej oso ba, któ ra zaj mie się or ga ni za cją i lo gi sty ką. W na -
szym przy pad ku pod jął się te go ko le ga ze Szcze ci na i na -
praw dę wło żył ogrom ny wy si łek w to, by od na leźć nas
wszyst kich roz sia nych po Pol sce. 

Mu szę przy znać, że wra że nia by ły bar dzo du że, bo czę -
sto mie li śmy pro blem, że by się na wza jem roz po znać. Nasz
Or ga ni za tor „uła twił” to – dla każ de go przy go to wał iden -
ty fi ka tor ze zdję ciem z ta ble au. Moż na by ło po rów nać oso -
bę z fo to gra fii ze sto ją cym przed na mi czło wie kiem, więc
ra czej nie zda rza ły się po mył ki. Po nie waż tam to spo tka nie
by ło owoc ne i sym pa tycz ne, obie ca li śmy so bie, że na stęp -
ne zor ga ni zu je my szyb ciej. Do trzy mu je my da ne go so bie sło -
wa i spo ty ka my się re gu lar nie, co 2 la ta. Wy two rzy ła się ta -
ka sym pa tycz na po trze ba. Oczy wi ście, nie zja wia my się
każ do ra zo wo w kom ple cie – stu dia koń czy ło ok. 100 osób,
na pierw sze spo tka nie przy je cha ło ok. 60, a te raz po ja wia
się 40, co i tak uzna ję za suk ces. Po twier dza to prze ko na nie,
że przy jaź nie i zna jo mo ści za war te pod czas stu diów są
trwa łe i nie za leż nie od te go, jak do świad cza nas ży cie i w ja -
kim za kąt ku świa ta miesz ka my, one tlą się w nas i po trze -
ba iskry, któ ra by je zno wu za pa li ła. 

MARZĘ O MASOWYM RUCHU
ABSOLWENTÓW...

Rozmowa 

z Wojciechem Jankowiakiem, 

Przewodniczącym Stowarzyszenia

Absolwentów UAM w Poznaniu

»

FO
T.

 W
. N

A
M

ER
ŁA



bliżejUczelni

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

W ma ju zo stał Pan Prze wod ni czą cym Sto wa rzy sze nia
Ab sol wen tów  UAM w Po zna niu. Czy to wła śnie spo tka -
nia, o któ rych Pan przed chwi la opo wie dział skło ni ły
do szer sze go za an ga żo wa nia w dzia łal ność na rzecz ru -
chu ab sol wenc kie go? 

Pod czas spo tkań mo je go ro ku, nie my śla łem jesz cze o Sto -
wa rzy sze niu Ab sol wen tów UAM. Kie dy po ja wił się po mysł,
bym kan dy do wał na sta no wi sko Prze wod ni czą ce go SAUAM,
w pierw szym od ru chu nie bra łem pod roz wa gę tej moż li -
wo ści. Trak tu ję bo wiem bar dzo po waż nie ruch ab sol wenc -
ki i mam peł ną świa do mość, że trze ba na je go rzecz za an -
ga żo wać du żo swo je go cza su. W prze ciw nym ra zie nie wol -
no brać na sie bie tej od po wie dzial no ści, a ja mam licz ne obo -
wiąz ki za wo do we i spo łecz ne. Jed nak im wię cej roz ma wia -
łem na ten te mat, im wię cej o tym my śla łem, zde cy do wa -
łem, że spró bu ję prze or ga ni zo wać swój ka len darz... Mo ja
kan dy da tu ra uzy ska ła po par cie uczest ni ków ma jo we go
Wal ne go Zgro ma dze nia i tak sta ną łem na cze le Sto wa rzy -
sze nia. 

Jak Pan po strze ga do tych cza so we dzia ła nia SAUAM?
SAUAM ma swój 20-let ni do ro bek i tra dy cję. Skła da ją się

na to z jed nej stro ny – dzię ki wy peł nia niu sta tu to wych zo -
bo wią zań – sta bil na po zy cja part ne ra dla Uczel ni, a z dru -
giej na sza ofer ta m.in. cy klicz nych im prez i spo tkań, na któ -
re cze ka ją na si człon ko wie i sym pa ty cy. Nie by ło by to moż -
li we gdyby nie zaangażowanie – nie ste ty – nie licz nej gru py
osób, któ re two rzy ły Sto wa rzy sze nie i ko or dy no wa ły je go
dzia łal ność. Wy ka zy wa ły przez wszyst kie te la ta du żą de -
ter mi na cję i po świę ce nie, by po zy ski wać i an ga żo wać no -
wych człon ków oraz aran żo wać róż no rod ne dzia ła nia. Nasz
ruch nie jest jesz cze ma so wy, na co z pew no ścią wpły wa
wie le czyn ni ków. Chciał bym, by śmy mie li wię cej za rów no
człon ków, jak i sym pa ty ków, ale i róż no rod nych ini cja tyw,
przy cią ga ją cych więk szą ich licz bę. Są dzę, że pój dzie my
w tym kie run ku. No wy Za rząd bę dzie kon ty nu ował do tych -
cza so wy pro gram, szu ka jąc jed no cze śnie no wych punk tów,
by te przed się wzię cia or ga ni zo wać. My ślę, że war to tu
wspo mnieć o zbli ża ją cym się Ju bi le uszu 100-le cia Uni wer -
sy te tu, ro zu mia nym nie tyl ko ja ko cy kl im prez, ale pod -
kre śle nie pew nej dro gi, tra dy cji, do któ rej my, ab sol wen ci
mo że my się z du mą zwró cić. Chce my się w nią wpi sać
i iden ty fi ko wać z nią. Kon ty nu ować tra dy cje uni wer sy tec -
kie, ale też wska zy wać no we dro gi. 

Co da lej? Kon ty nu acja, czy ob ra nie in ne go kie run ku?
Jak już wspo mnia łem, po zy tyw na oce na do tych cza so we -

go do rob ku SAUAM ka że kon ty nu ować do bre wzor ce. Je -
śli jed nak ma my roz wi jać ruch ab sol wen tów i sa mo Sto wa -
rzy sze nie, to na le ża ło by go wzmoc nić ka dro wo – or ga ni -

za cją nie mo że zaj mo wać się garst ka lu dzi. Ma rzy mi się
tak że ruch ma so wy – bu do wa or ga ni za cji, do któ rej ab -
sol wen ci przy stę po wa li by nie mal że au to ma tycz nie, ale
z prze ko na niem. Miał by on dać po czu cie wię zi z uczel nią,
po czu cie wię zi ko le żeń skich – przede wszyst kim w swo je
gru pie, ale też prze kła dać się na dzia ła nia dla do bra uczel -
ni oraz do bra ko le ża nek i ko le gów. Każ dy z nas ob ra ca się
za wo do wo w róż nych śro do wi skach, róż nych miej scach
w Pol sce i na świe cie, ma my licz ne kon tak ty – war to wy -
ko rzy sty wać je dla umac nia nia wi ze run ku i pre sti żu UAM
w Po zna niu. 

Czę sto nie zda je my so bie spra wy, ja ki po ten cjał ma ją ab -
sol wen ci w ogó le. Wi dzi my jed ne go na ukow ca, mi ni stra,
me ne dże ra, ar ty stę, ale w su mie two rzy my ca łe za stę py
kom pe tent nych, kre atyw nych, do brze wy kształ co nych,
twór czych osób. Chciał bym tu wy raź nie pod kre ślić, że war -
to wy róż niać nie tyl ko spek ta ku lar ne i gło śne ka rie ry, ale
po ka zy wać na stęp nym po ko le niom tych spo śród nas, któ -
rzy z po zo ru nie wy róż nia ją się ni czym szcze gól nym, ale
swo ją co dzien ną pra cą two rzą war to ści kul tu ral ne, etycz -
ne, biz ne so we. 

Ja kie ma Pan po my sły na za in te re so wa nie Sto wa rzy -
sze niem ab sol wen tów młod szych rocz ni ków? 

Ak tu al nie pra cu je my nad do pre cy zo wa niem kil ku pro -
jek tów. Przede wszyst kim po ło ży my ak cent na sfe rę kul tu -
ral ną, bo dzię ki niej moż na wie le prze ka zy wać. Na pew -
no wkrót ce za pro si my na kon cer ty i in ne wy da rze nia kul -
tu ral ne. Na le ży też oży wić sfe rę go spo dar czą czy biz ne -
so wą w tym zna cze niu, by wy ko rzy sty wać ini cja ty wy
i wzor ce na szych ab sol wen tów, któ rzy na tym po lu od nie -
śli suk ce sy. Pla nu je my pro mo wać i po ka zy wać oso by, któ -
re od nio sły suk ces, pro wa dzą z po wo dze niem wła sne fir -
my, chce my uła twiać kon tak ty mię dzy ni mi a UAM. Z cza -
sem SAUAM mo gło by stać się po śred ni kiem mię dzy Uczel -
nią a biz ne sem. 

Chcie li by śmy też po ka zy wać god ne na śla do wa nia wzor -
ce młod szym ab sol wen tom. Wró ci my do po my słów or ga -
ni za cji warsz ta tów, ko ja rze nia ab sol wen tów czy stu den -
tów ze star szy mi ko le ga mi, któ rzy mo gli by ich uczyć, dzie -
lić się do świad cze nia mi i wie dzą. Bę dzie to wy mier na i bez -
po śred nia ko rzyść dla mło dych osób star tu ją cych w ży ciu
za wo do wym.

Pa nie Prze wod ni czą cy, cze ka my więc na ko lej ne ini cja -
ty wy i bę dzie my o nich in for mo wać na ła mach „Bli żej
Uczel ni” Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła Ilo na Dłu ga

»

Dokończenie ze str. 1
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25 maja 2013 roku odbyło się
VII Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia Absolwentów UAM 
w Poznaniu

Rejestracja uczestników Walnego
Zgromadzenia

Każdy został odznaczony 
znaczkiem zjazdowym

Prof. Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji UAM
w rozmowie ze Zbigniewem Jaśkiewiczem,

członkiem Zarządu SAUAM

Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM w latach 2007-2013 przedstawia sprawozdanie z działalności Zarządu
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Przemówienie Rektora UAM, 
prof. Bronisława Marciniaka

No wy Prze wod ni czą cy – Woj ciech Jan ko wiak

Gra tu la cje od Rek to ra UAM

Ko mi sja Skru ta cyj na do kład nie 
li czy ła gło sy

25 maja 2013 roku odbyło się
VII Walne Zgromadzenie 
Stowarzyszenia Absolwentów UAM 
w Poznaniu
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Protokołowali – Maria Czewińska, Sekretarz SAUAM i Michał Kruczkowski,
Wiceprzewodniczący kadencji 2010-2013

W Zjazdach SAUAM zawsze uczestniczy Rektor UAM, prof. Bronisław Marciniak
i Prezes Fundacji UAM, prof. Bogdan Marciniec

VII Wal ne Zgro ma dze nie roz po czę te
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PIKNIK UNIWERSYTECKI
W OGRODZIE BOTANICZNYM

Ogród Botaniczny, placówka

naukowo – dydaktyczna Uniwersytetu

im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

to miejsce otwarte dla Absolwentów.

Tutaj odbył się w czerwcu pierwszy

Piknik Uniwersytecki. 

go Ogro du Szkol ne go. Był tak że otwar ty dla miesz kań ców
mia sta. Pie czę na uko wą przez ca ły czas spra wo wa li pro -
fe so ro wie Uni wer sy te tu Po znań skie go. 

Okres oku pa cji był dla Ogro du, pod wzglę dem roz wo ju
ko lek cji, cza sem sta gna cji. W 1949 ro ku Ogród zo stał prze -
ję ty przez Uni wer sy tet Po znań ski i stał się jed nym z za kła -
dów na uko wo –dy dak tycz nych Ka te dry Sys te ma ty ku i Geo -
gra fii Ro ślin kie ro wa nych przez prof. Zyg mun ta Czu biń skie -
go. Od 1968 ro ku, po śmier ci Pro fe so ra,  pla ców ka sta ła się
za kła dem Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UAM.

Obec nie cał ko wi ta po wierzch nia Ogro du wy no si 22 ha.
Jest on no wo cze sną ba zą na uko wo -ba daw czą i dy dak tycz -
ną oraz miej scem ogól no spo łecz nej edu ka cji przy rod ni czej.
Znaj du ją się tu licz ne ścież ki dy dak tycz ne wraz z sze re giem
ta blic in for ma cyj nych. No wo cze sna, w peł ni zauto ma ty zo -
wa na sta cja me te oro lo gicz na, któ ra wraz ze zlo ka li zo wa ną
w Ogro dzie sta cją mo ni to rin gu ja ko ści po wie trza Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska, sta wia Ogród
w rzę dzie naj no wo cze śniej szych pla có wek na uko wo -ba -
daw czych. Ewe ne men tem w ska li pol skich ogro dów bo ta -
nicz nych jest bez płat ne udo stęp nia nie par ku zwie dza ją cym. 

Po czę ści ofi cjal nej pro gra mu, wszy scy ze bra ni prze szli
spa ce rem do czę ści ogro do wej, gdzie od był się krót ki pro -
gram ar ty stycz ny. Go ście wy słu cha li wier szy z kon kur su
po etyc kie go stu den tów Ko ła Na uko we go UAM - „Au ro ra” w
re cy ta cji Mar ty Ku sak oraz mi ni -kon cer tu ze spo łu stu den -
tów Aka de mii Mu zycz nej. Po tem roz ma wia li śmy przy fon -
tan nie, spa ce ro wa li śmy po alej kach, po dzi wia li śmy pięk -
ne o tej po rze ro ku ro śli ny... 

Ma my na dzie ję, że za rok spo tka my się na dru gim Pik -
ni ku Uni wer sy tec kim w Ogro dzie Bo ta nicz nym. 

Wa cła wa Ma łec ka 

Licz ne gro no uczest ni ków - ab sol wen tów róż nych rocz -
ni ków i roż nych kie run ków po wi ta li Rek tor UAM, prof.

Bro ni sław Mar ci niak i wy bra ny mie siąc wcze śniej Prze -
wod ni czą cy SAUAM - Woj ciech Jan ko wiak. Na stęp nie moż -
na by ło wy słu chać in te re su ją cej opo wie ści o hi sto rii i współ -
cze sno ści Ogro du, wy gło szo ne przez dr Ewę Je rzak. 

Dzi siej szy Ogród Bo ta nicz ny po wstał w la tach 1922–1925
z ini cja ty wy  dr. Jo achi ma Na my sła, Wła dy sła wa Mar ciń -
ca i prof. Ru dol fa Bo et t ne ra ja ko Szkol ny Ogród Bo ta nicz ny.
Był pierw szą te go ty pu pla ców ką w Pol sce. Uro czy stość je -
go otwar cia w 1925 ro ku za szczy cił swo ją obec no ścią  pre -
zy dent Rze czy po spo li tej, Sta ni sław Woj cie chow ski. Ogród
pod le gał wów czas Ku ra to rium Okrę gu Szkol ne go Po znań -
skie go i speł niał funk cję pla ców ki o cha rak te rze  Cen tral ne -

Powitanie przez Rektora UAM, prof. Bronisława Marciniaka 
i Przewodniczącego SAUAM, Wojciecha Jankowiaka
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Spacerkiem na piknik

Spotkanie z Wojciechem Jankowiakiem, przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów UAM
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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

Dodałeś już SAUAM do ulubionych 
na portalu Facebook??? 
Zamieszczamy tam 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

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.

Ab sol wen ci rocz ni ka 2012 i 2013 zwol nie ni są z opła ty wpi so wej 

oraz skład ki przez okres 2 lat!!!

WAR TO WIE DZIEĆ

S P O N S O R Z Y:  
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☺

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


