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Wtym ro ku mie li śmy oka zję wspól nie
obej rzeć „Tra via tę”. Li bret to tej, zna -
na nie mal każ de mu, ope ry opar te
zo sta ło na po wie ści Alek san dra
Du ma sa -sy na „Da ma ka me lio wa”.

Aż trud no dzi siaj uwie rzyć, że jej pre mie ra wy wo ła ła skan -
dal. Szo ko wa ła głów na bo ha ter ka – kur ty za na, okre ślo -
na w ty tu le ja ko „nie win na” oraz umiesz cze nie ak cji w cza -
sach wi dzom współ cze snych. Do pie ro po wpro wa dze niu

zmian w par ty tu rze, Ver di od niósł suk ces. Współ cze śnie
pod kre śla się wy prze dza ją cy epo kę Ver die go re alizm, ka -
me ral ny na strój oraz do sko na łe od zwier cie dle nie pa ry skiej
at mos fe ry przy po mo cy mu zy ki.

„Tra via ta” to wzru sza ją ca opo wieść o mi ło ści mię dzy
Vio let tą a Al fre dem. Na dro dze do szczę ścia stoi jed nak
prze szłość ko bie ty, któ ra jest nie do za ak cep to wa nia przez
oj ca mło de go ary sto kra ty. Burz li wy ro mans koń czy się
śmier cią dziew czy ny w ob ję ciach uko cha ne go. 
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OPEROWE ARIE 
NA NOWY ROK!
Szesnaste Spotkanie Noworoczne Stowarzyszenia Absowlentów UAM,

której tradycyjnie odbyło się w poznańskim Teatrze Wielkim,

zgromadziło wielu znamienitych gości i jeszcze większą niż

w poprzednich latach ilość członków i przyjaciół SAUAM. 
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Po spek ta klu licz nie uda li śmy się na spo tka nie. Wzię li
w nim udział: prof. dr hab. Ja cek Gu liń ski, Pod se kre tarz
Sta nu w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go;
prof. dr hab. Bro ni sław Mar ci niak, Rek tor Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu; prof. dr. hab. Krzysz -
tof Kra sow ski, Pro 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. Z ra do ścią przy ję li śmy obec ność Re na ty Bo -
row skiej -Jusz czyń skiej, Dy rek tor Te atru Wiel kie go w Po -
zna niu, z go ścin no ści któ rej mo gli śmy ko rzy stać. 

Go ści po wi tał Je rzy Ke pel, Za stęp ca Prze wod ni czą cego
SAUAM, któ ry po dzię ko wał 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 pod su mo wał po przed ni rok na szej dzia łal no ści.
Pod kre ślił tak że zna cze nie Fun da cji UAM w Po zna niu
ja ko spon so ra Sto wa rzy sze nia. 

W 2013 r. Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów UAM w Po zna -
niu kon ty nu owa ło swo ją in ten syw ną dzia łal ność. Naj waż -
niej szym wy da rze niem by ło VII Wal ne Zgro ma dze nie Sto -
wa rzy sze nia (25 ma ja 2013r.), pod czas któ re go wy bra no
no wy Za rząd oraz Ko mi sję Re wi zyj ną.

W mi nio nym ro ku Za ło żo no Ko ła w Gnieź nie oraz
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. 

Za rząd SAUAM ak tyw nie wspie rał ini cja ty wę nada nia
jed nej z sal Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji na zwy: Au -
la im. Zyg mun ta Ziem biń skie go i od sło nię cia ta bli cy ku
czci Pro fe so ra. Zor ga ni zo wał tak że I Pik nik w Ogro dzie
Bo ta nicz nym oraz zo stał współ or ga ni za to rem wy kła dów
otwar tych na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji, w ra mach
któ rych od by ło się spo tka nia z Han ną Su choc ką.

W 2013 r. człon ko wie SAUAM mie li oka zję uczest ni -
czyć w wie lu im pre zach wła snych m.in. w do rocz nym
spo tka niu no wo rocz nym w Te atrze Wiel kim, zwie dza -
niu Wy dzia łu Che mii, Wy dzia łu Bio lo gii UAM i Uni wer -
sy te tu Ar ty stycz ne go, wy ciecz kach do cie ka wych miejsc
w Wiel ko pol sce oraz do Wro cła wia. 

Wy ra zem ści słe go związ ku z Uczel nią i jej hi sto rią jest
kon ty uacja pro gra mu opie ki nad gro ba mi za słu żo nych
Pro fe so rów. 

Wy da no ko lej ne czte ry nu me ry cza so pi sma kwar tal -
ne go „Bli żej Uczel ni”. In for ma cje o Sto wa rzy sze niu uka -
zy wa ły się w „Ży ciu Uni wer sy tec kim”, w pra sie lo kal nej,
na por ta lach in ter ne to wych. SAUAM ak tyw nie wy ko rzy -
stu je me dia spo łecz no ścio we do pro pa go wa nia wła snej
dzia łal no ści. 

W imie niu Władz Rek tor skich głos za brał prof. dr hab.
Bro ni sław Mar ci niak, Rek tor UAM w Po zna niu, któ ry skła -
da jąc ży cze nia no wo rocz ne, 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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O MUZYCZNYM ŻYCIU
POZNANIA
Kontynując cykl spotkań z wybitnymi postaciami środowiska poznańskiego,

w pierwszych dniach stycznia 2014 roku zaprosiliśmy na konwersatorium poświęcone

życiu muzycznemu Poznania. Bohaterem był wybitny menadżer muzyczny, wieloletni

dyrektor poznańskiej Opery i innych scen operowych w Polsce – Sławomir Pietras,

również absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i honorowy członek SAUAM.
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Kolędowanie w Będlewie
W styczniową niedzielę członkowie i sympatycy SA UAM zostali

zaproszeni na kolejny wyjazd w nieznane oraz na wspólne śpiewanie kolęd. 

ZPla cu Mic kie wi cza au to bus wy ru -
szył punk tu al nie i wów czas Mał go -
rza ta Dryj ska – Ło żyń ska, or ga ni -

za tor ka im pre zy, ujaw ni ła, że tym ra zem
po je dzie my do Bę dle wa. Naj pierw jed nak
au to bus skie ro wał się w stro nę Wzgó rza św.
Woj cie cha. W okre sie Bo że go Na ro dze nia,
we wnę trzu wzno szą ce go się tu taj ko ścio ła
św. Woj cie cha, pre zen to wa na jest naj star -
sza w Wiel ko pol sce ru cho ma szop ka hi sto -
rycz na. Fi gur ki po nad stu róż no rod nych
po sta ci prze miesz cza ją się w barw nym ko -
ro wo dzie od da jąc po kłon Je zu so wi zło żo -
ne mu w sta jen ce na sia nie. Ko ro wód otwie -
ra ją pa ste rze i „Trzej Kró lo wie Mo nar cho -
wie”. Za ni mi po dą ża ją wład cy Pol ski, bo -
ha te ro wie na ro do wi, du chow ni, ucze ni, ar -
ty ści. Pół go dzin ny spek takl jest opa trzo ny
in te re su ją cym ko men ta rzem pre zen tu ją -
cym dzie je Wiel ko pol ski na tle hi sto rii kra -

ju. Szop ka, któ rą chęt nie od wie dza ją ko -
lej ne po ko le nia miesz kań ców Po zna nia i tu -
ry ści, funk cjo nu je od po nad 50 lat i sta no -
wi obiekt za byt ko wy.

Spo tka nie z szop ką bo żo na ro dze nio wą
wpro wa dzi ło uczest ni ków wy ciecz ki w ra -
do sny, ko lę do wy na strój. W do sko na łych
hu mo rach wkrót ce do tar li śmy do Bę dle wa,
nie wiel kiej miej sco wo ści od da lo nej oko -
ło 30 km na po łu dnie od Po zna nia, na gra -
ni cy Wiel ko pol skie go Par ku Na ro do we go.
W Bę dle wie, w oto cze niu ma low ni czych je -
zior i la sów, znaj du je się ze spół pa ła co -
wo – par ko wy, w skład któ re go wcho dzi Pa -
łac Bę dle wo, ofi cy na dwor ska, po wo zow nia,
staj nia, bu dy nek ho te lo wy oraz park an giel -
ski, prze cho dzą cy w park le śny. W 1996 ro -
ku wła ści cie lem ze spo łu pa ła co wo – par ko -
we go zo stał In sty tut Ma te ma tycz ny Pol skiej
Aka de mii Na uk, two rząc zna ne w Eu ro pie

Ma te ma tycz ne Cen trum Ba daw czo – Kon -
fe ren cyj ne IM PAN. Naj cie kaw szym obiek -
tem ze spo łu jest nie wąt pli wie Pa łac Bę dle -
wo o bia łej ele wa cji, w sty lu neo go ty ku an -
giel skie go. Pa łac zo stał wznie sio ny w 1866
ro ku z ini cja ty wy hra bie go Bo le sła wa Po toc -
kie go. Kom na ty pa ła co we, uro kli we sa lo ni -
ki o bo ga tym, ory gi nal nym wy stro ju są
obec nie wy ko rzy sty wa ne do ce lów kon fe -
ren cyj nych. W naj więk szej kom na cie, w tzw.
Sa li Ry cer skiej, na ab sol wen tów cze kał pod -
wie czo rek. Szyb ko zo sta ły roz da ne śpiew ni -
ki i w Pa ła cu Bę dle wo za brzmia ły pięk ne
pol skie ko lę dy. Im pre zę po pro wa dzi ła
spraw nie i z hu mo rem Mał go rza ta Dryj -
ska – Ło żyń ska, a opra wę mu zycz ną spo tka -
nia za pew nił Jan Mu rasz ko, akom pa niu jąc
na pia ni nie. Po wrót do Po zna nia, w śnież -
nej au rze, na stą pił póź nym wie czo rem.

Wa cła wa Ma łec ka 

Człon ków Sto wa rzy sze nia za chę ca my do opła ca nia skła dek rocz nych w wy so -

ko ści 24 zł. Człon ko wie eme ry to wa ni oraz ren ci ści pła cą skład ki w wy so ko ści

przez sie bie sa mych za de kla ro wa nej.

Skład ki moż na wpła cać na kon to Sto wa rzy sze nia:  
PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960, 

opła cać pod czas dy żu rów człon ków Za rzą du we wtor ki w godz. 16.00 – 18.00

i w czwart ki w godz. 11.00 – 13.00, a tak że w trak cie im prez i spo tkań SAUAM.

SAUAM kon tu nu je pro jekt opie ki nad gro ba -

mi  za słu żo nych dla Uni wer sy te tu – rek to rów,

pro fe so rów, na uczy cie li aka de mic kich. W sie -

dzi bie SAUAM moż na otrzy mać znicz i za pa -

lić na ta kim na grob ku. Nie ustan nie ape lu je -

my też o zgła sza nie SAUAM mo gił za po mnia -

nych i za nie dba nych. 
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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

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:  

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

BLIŻEJ UCZELNI

Zamieszczamy tu 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
Dodałeś już Stowarzyszenie Absolwentów UAM 
do ulubionych na portalu Facebook??? BLIŻEJ UCZELNI


