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Tym ra zem uczest ni cy spo tka li się na dwor cu Po -
znań – Głów ny, skąd po krót kiej po dró ży wy god -
nym szy no bu sem do tar li śmy do Szre nia wy, do ce -

lu na szej nie dziel nej wy pra wy. Przed wej ściem na te ren
pla ców ki po wi tał nas Dy rek tor Mu zeum – dr Jan Mać -
ko wiak, ab sol went UAM, za pra sza jąc ser decz nie do za -
po zna nia się z bo ga tą ko lek cją zbio rów, do spa ce ru
po daw nym par ku dwor skim, po go spo dar stwie fol -
warcz nym z po cząt ku XIX wie ku. 
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Cepy, barcie i kukuruźnik 
czyli niedzielny wyjazd do Szreniawy
W połowie czerwca br. 
SAUAM zorganizowało wycieczkę
do Muzeum Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie. 

→

Przygotowanie do wypieku chleba

Roz po czy na my spa cer po Szre nia wie
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Na stęp nie, pod opie ką pa na Ra fa ła Cier nia ka, ku -
sto sza Mu zeum, mie li śmy oka zję m.in. po znać dzie je rol -
nic twa, rze mio sła rol ne go, bart nic twa, pszcze lar stwa,
obej rzeć ogrom ne lo ko mo bi le, uczest ni czyć w pro ce sie
wy pie ku chle ba. W po łu dnie, przy sło necz nej po go dzie,
zna leź li śmy wol ną chwi lę na od po czy nek i po ga węd ki.
Po nim zo sta li śmy za pro sze ni do Pa ła cu Bier bau mów,
gdzie od by ła się pre lek cja zwią za na z hi sto rią ma jąt ku
i za byt ko we go bu dyn ku.

Eklek tycz ny Pa łac Bier bau mów zo stał wznie sio ny w la -
tach 1852 -1853 i był sie dzi bą wła ści cie li szre niaw skich
dóbr – nie miec kiej ro dzi ny Bier bau mów. W 1920 ro ku
ma ją tek wraz z bu dyn kiem na był ad wo kat dr Jó zef Gla -
bisz, po cho dzą cy z Sar bi no wa k. Żni na. W 1935 ro ku,
po je go śmier ci, do bra szre niaw skie odzie dzi czył syn,
Wła dy sław. W 1939 ro ku ro dzi na Gla bi szów zo sta ła wy -
sie dlo na, a pa łac wraz z fol war kiem zna lazł się pod ad -
mi ni stra cją nie miec ką. Po woj nie ma ją tek upań stwo wio -
no, a w 1964 ro ku te ren daw ne go go spo dar stwa wraz
z za bu do wą stał się sie dzi bą Mu zeum Rol nic twa i Prze -
my słu Rol no – Spo żyw cze go. 

Po pre lek cji zwie dzi li śmy Pa łac. Nasz za chwyt bu dzi -
ły sta ran nie od two rzo ne wnę trza miesz kal ne wła ści cie li
ziem skich z lat 20.- 30. XX w., m.in. ja dal nia, po kój Pa -
na, po kój Pa ni, po kój Dziad ka. By ła też oka zja, by zaj rzeć
do kuch ni, pral ni i spi żar ni. 

→

Poznajemy dzieje rolnictwa

Życie we dworze

Ra fał Cier niak, ku stosz Mu zeum, cie ka wie opo wia da o hi sto rii rol nic twa
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Po cie płym po sił ku w szre niaw skiej karcz mie mie li śmy
jesz cze oka zję obej rzeć ko lek cję sa mo lo tów przy sto so -
wa nych do pra cy w rol nic twie, za byt ko wych wo zów go -
spo dar skich i wy jaz do wych, ma szyn rol ni czych oraz ho -
dow lę ko ni i zwie rząt. 

Szre nia wę że gna li śmy peł ni wra żeń, dzię ku jąc go spo -
da rzom Mu zeum za ser decz ną go ści nę, a na sze mu mi łe -
mu Prze wod ni ko wi za cie ka wą pre zen ta cję kul tu ry rol -
nic twa oraz za smacz ny upo mi nek – cie pły, chru pią cy
chle bek z wiej skie go pie ca.

Wa cła wa Ma łec ka

Ko lej nym in te re su ją cym i sym pa tycz nym ak cen tem
po by tu w Szre nia wie by ła prze jażdż ka po wóz ką kon ną
i spa cer po przy le głym te re nie le śnym po łą czo ny ze zwie -
dza niem wie ży – mau zo leum. Wie ża o wy so ko ści 22 me -
trów zo sta ła wznie sio na w ok. 1860 ro ku przez Le on har -
da Bier bau ma po tra gicz nej śmier ci cór ki. Po re no wa cji
w 2001 ro ku ten za byt ko wy obiekt, wraz z nie wiel ką eks -
po zy cją mu ze al ną, speł nia funk cję edu ka cyj ną oraz słu -
ży ja ko ta ras wi do ko wy. Zo sta ła tam za pro szo na tak że
i na sza gru pa. Po po ko na niu 124 stop ni mo gli śmy po -
dzi wiać pięk ną, zie lo ną pa no ra mę Wiel ko pol skie go Par -
ku Na ro do we go i oko lic Po zna nia. 

Bogata ekspozycja Muzeum

Życie w zagrodzie...
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Sła wo mi ra Wron kow ska na le ży do gro na naj -
wy bit niej szych pro fe so rów UAM, któ rzy w naj -
więk szym stop niu de cy du ją o kra jo wej i mię -
dzy na ro do wej re no mie Uczel ni.  Kon fe ren cję
na uko wą na te mat prak ty ki i teo rii sto so wa nia

kon sty tu cji w Pol sce, któ ra od by ła się w Col le gium Iu -
ri di cum No vum de dy ko wa no Ju bi lat ce w po dzię ko wa -
niu za la ta jej owoc nej dzia łal no ści na uko wej, po pu la ry -
za tor skiej, or ga ni za cyj nej, dy dak tycz nej i wy cho waw czej. 

Oprócz czyn ne go uczest nic twa w ży ciu na uko wym,
Pa ni Pro fe sor zna ko mi cie wypełniała po wie rza ne jej mi -
sje m.in. funk cję pro rek to ra, człon ka Se na tu, czy prze -
wod ni czą ce go Se nac kiej Ko mi sji Praw nej, a tak że au to -
ra sta tu tu UAM. Cie szy się au to ry te tem i uzna niem rów -
nież po za Uni wer sy te tem, o czym świad czą zaj mo wa ne
przez nią licz ne pre sti żo we sta no wi ska w kra jo wych
i mię dzy na ro do wych gre miach – war to wspo mnieć wie -
lo let nie człon ko stwo w Ra dzie Le gi sla cyj nej przy Pre -
ze sie Ra dy Mi ni strów, kie ro wa nie ze spo łem eks per tów
ds. pra wa i le gi sla cji przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów, człon -

ko stwo i prze wod ni cze nie w Ko mi te cie Na uk Praw nych
PAN, a koń cząc na wy bo rze jej przez Sejm RP na sę dzie -
go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry to urząd pia stu je
od 2010 ro ku do dziś. 

Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je rów nież do ro bek
twór czy i dy dak tycz ny, któ ry Ju bi lat ka zgro ma dzi ła w po -
sta ci ty sią ca go dzin spę dzo nych w sa lach wy kła do wych,
nie mal że osiem dzie się ciu prac na uko wych i licz nych
pod ręcz ni ków aka de mic kich, a przede wszyst kim po kaź -
ne go gro na wy pro mo wa nych ma gi strów i dok to rów. 

W pra cach sa mo dziel nych i ze spo ło wych pi sa ła o tym,
na czym po le ga do bra le gi sla cja, o czym two rzą cy pra wo
po win ni wie dzieć, o zna cze niu kul tu ry praw nej w pra -
wo daw stwie, o na po ty ka nych nie do sko na ło ściach w sta -
no wie niu i ogła sza niu pra wa, o ro li pre cy zyj ne go ję zy -
ka tek stów praw nych, o pra wo daw cy ne ga tyw nym, o wy -
zwa niach, ja kie po ja wia ją się przed praw ni kiem po wej -
ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.  

Oprac. na pod sta wie „Ży cia Uni wer sy tec kie go”

Jubileusz pracy naukowej 
prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz

Konferencją naukową 
nt. „Wykładnia Konstytucji:
praktyka i teoria” uczczono
w czerwcu 2014 roku
jubileusz pracy naukowej
prof. Sławomiry
Wronkowskiej-Jaśkiewicz.
Udział w uroczystościach
wziął również 
Wojciech Jankowiak,
Przewodniczacy SAUAM. 
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Po mnik sta nął w miej scu, któ re w trak cie swo -
je go dłu gie go ży cia prze mie rzał Pro fe -
sor – na po znań skim Grun wal dzie, mię dzy
uli ca mi Mar ce liń ską i Gro chow ską. Na uro -
czy stość od sło nię cia, oprócz ro dzi ny i przy -

ja ciół pro fe so ra, przy by li przed sta wi cie le śro do wi ska aka -
de mic kie go, władz wo je wódz kich i miej skich oraz władz
ko ściel nych, a tak że sa mo rzą dow cy z Osie dla Sta ry
Grun wald, któ rzy bar dzo ak tyw nie wspie ra li ideę po sta -
wie nia obe li sku.

Au to rem pro jek tu po mni ka jest prof. Han na Ma ria
Ogra bisz -Kra wiec z Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne -
go UAM w Ka li szu. Pro sta bry ła z pia skow ca zwień czo -
na sym bo licz nym or łem i li te ra mi UAM wkom po no wa -
na zo sta ła w no wo cze sną ar chi tek tu rę tej czę ści par ku. Wo -
kół po mni ka sta nę ły do ni ce z ro śli na mi i ław ki. U do łu obe -
li sku na pis „Chcę, że by Pol ska” pod kre śla ją cy za an ga żo wa -
nie pro fe so ra w spra wy pań stwa i uni wer sy te tu. 

We wspo mnie niach swych uczniów i ko le gów z Wy -
dzia łu So cjo lo gii UAM, pro fe sor Ja nusz Ziół kow ski po -
zo stał ja ko wy kła dow ca, na któ re go eg za min nie wy pa da -
ło przy cho dzić nie przy go to wa nym. Nie ucho dzi ło też być
nie obec nym na je go wy kła dach. Był czło wie kiem życz li -

wym, nie zwy kle ser decz nym, ale też sta now czym i upar -
cie dą żą cym do ce lu. 

Prof. Ja nusz Ziół kow ski, uro dzo ny w So snow cu, z Po -
zna niem zwią zał się na sta łe po woj nie. Eko no mi sta i so -
cjo log, rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza, wy -
bra ny w 1981 ro ku w pierw szych de mo kra tycz nych wy -
bo rach na uczel ni, od wo ła ny w stycz niu 1982 ro ku
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. W la tach 80. XX wie -
ku za an ga żo wał się w dzia łal ność nie za leż ną – był ak tyw -
ny w śro do wi skach na uko wym, ro bot ni czym i ko ściel nym.
Czło nek Ko mi te tu Oby wa tel skie go przy Le chu Wa łę sie,
uczest ni czył po stro nie so li dar no ścio wej w ob ra dach
Okrą głe go Sto łu. Od 1989 ro ku se na tor RP z ra mie nia
Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne go. W stycz niu 1991
ro ku zo stał se kre ta rzem sta nu do spraw mię dzy na ro do -
wych w Kan ce la rii Pre zy den ta RP, a w mar cu 1992 ro ku
ob jął funk cję mi ni stra sta nu i sze fa Kan ce la rii Pre zy den -
ta. Po znań do ce nił pro fe so ra przy zna jąc mu w 1993 r. ty -
tuł Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Po zna nia. Ja nusz Ziół -
kow ski zmarł 5 kwiet nia 2000 ro ku w Po zna niu i zo stał
po cho wa ny na Cmen ta rzu Za słu żo nych Wiel ko po lan
na Wzgó rzu św. Woj cie cha.

Oprac. id

Poznański Grunwald pamięta
o Profesorze Ziółkowskim
– Był sprawnym organizatorem, odważnie wprowadzał pionierskie reformy polityczne
i społeczne w duchu kompromisu – wspominał Janusza Ziółkowskiego 
rektor UAM prof. Bronisław Marciniak podczas uroczystości odsłonięcia obelisku
upamiętniającego Profesora. 

Odsłonięcie obelisku upamiętniającego prof. Janusza Ziółkowskiego
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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.

Absolwenci rocznika 2013 i 2014 zwolnieni są z opłaty wpisowej 
oraz składki przez okres 2 lat!

WAR TO WIE DZIEĆ

S P O N S O R :  

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; tel. 061 829 44 98; 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 Facebooku? BLIŻEJ UCZELNI

Stowarzyszenie Absolwentów UAM


