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BLIŻEJ UCZELNI

Członkom i Przyjaciołom Stowarzyszenia 
życzymy zdrowych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
w rodzinnym nastroju, 
przy blasku choinki, 
a także wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń 
w Nowym 2015 roku.

Zarząd SAUAM.
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Mi ja ją cy rok roz po czę li śmy od moc ne go „ude rze -
nia” – pa sjo nu ją ce go spo tka nia ze Sła wo mi rem
Pie tra sem, by łym dy rek to rem Te atru Wiel kie -

go, któ ry ura czył nas in te re su ją cą opo wie ścią o po znań -
skim ży ciu mu zycz nym. Kil ka ra zy go ści li śmy na Wy dzia -
le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM ja ko współ or ga ni za tor Wy -
kła dów Otwar tych. Na szych człon ków z ro dzi na mi za pro -
si li śmy na II Ma jo wy Pik nik w Ogro dzie Bo ta nicz nym,
pod czas któ re go mie li śmy oka zję obej rzec wy sta wę zdjęć
upa mięt nia ją cych uho no ro wa nie św. Ja na Paw ła II dok -
to ra tem ho no ris cau sa przez Uni wer sy tet im. A. Mic kie wi -

Rok 2014 
– CO SIĘ DZIAŁO? CO ZROBILIŚMY?
Zbliżamy się do końca kolejnego roku
działalności Stowarzyszenia
Absolwentów UAM, 
w którym cieszyliśmy się z licznego
udziału Koleżanek i Kolegów
w przygotowywanych przez nas
imprezach. 

Spotkanie ze Sławomirem Pietrasem

Wizyta 

na Uniwersytecie

Szczecińskim
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cza. Do Ogro du Bo ta nicz ne go wró ci li śmy pa rę mie się cy
póź niej, by po dzi wiać to miej sce w je sien nych bar wach.
Zor ga ni zo wa li śmy tak że wy ciecz ki do Szcze ci na i Szre nia -
wy oraz in te gra cyj ne spo tka nia ko lę do we, pa trio tycz ne i za -
dusz ko we. 

Tra dy cyj nie, na po czą tek nad cho dzą ce go ro ku za pla no -
wa li śmy Spo tka nie No wo rocz ne Ab sol wen tów w Te atrze
Wiel kim w Po zna niu. Za pra sza my Pań stwa w nie dzie lę 1
mar ca 2015 r. na godz. 18.00 na spek takl „Ma da me But ter -
fly”. O szcze gó łach do ty czą cych za ku pu bi le tów – po in for -
mu je my w naj bliż szym cza sie. 
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Stanisław Olejniczak 

z Politechniki Poznańskiej wita gości,

przedstawiciele Stowarzyszeń Absolwentów

omawiają swoją działalnośćWspo tka niu uczest ni czy li: pan Ma rian Kraw -
czyń ski z Uni wer sy te tu Me dycz ne go, pan Bo -
le sław Mać ko wiak z Uni wer sy te tu Przy rod ni -

cze go, pan Wło dzi mierz Ra ta szew ski z Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go, pan Ma rek Ma kie ła z Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go, pa ni Mi ro sła wa Owsia now ska -Olej ni czak
i pan Sta ni sław Olej ni czak z Po li tech ni ki Po znań skiej oraz
pa ni Ma ria Czer wiń ska z Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu. 

Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa no, aby na wią zać kon tak -
ty przed sta wi cie li Sto wa rzy szeń i po dzie lić się in for ma cja -
mi oraz do świad cze nia mi z na szej dzia łal no ści. MC

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW 

RAZEM
Na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej
przedstawiciele Stowarzyszeń Absolwentów publicznych uczelni
wyższych w Poznaniu spotkali się w gościnnych murach uczelni
technicznej.
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MIĘDZY BATUTĄ A PARAGRAFEM
Na zaproszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM 
prof. dr hab. Romana Budzinowskiego oraz Przewodniczącego
Stowarzyszenia Absolwentów UAM Wojciecha Jankowiaka 
wykład otwarty pt. „Między batutą, a paragrafem” 
wygłosił w Poznaniu profesor Antoni Wit, światowej sławy dyrygent. 

Pro fe sor An to ni Wit jest nie tyl ko jed nym z naj wy -
bit niej szych dy ry gen tów pol skich, ale tak że praw ni -
kiem, ab sol wen tem Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

Przez pra wie 30 lat kie ro wał naj lep szy mi pol ski mi or kie -
stra mi (Na ro do wą Or kie strą Sym fo nicz ną Pol skie go Ra -
dia w Ka to wi cach oraz Or kie strą Sym fo nicz ną Fil har mo -
nii Na ro do wej). Dy ry go wał czo ło wy mi or kie stra mi świa -
ta na wszyst kich kon ty nen tach, a je go pły ty na gra ne dla
zna nych wy twór ni sprze da no w na kła dzie po nad 3 mi lio -
nów eg zem pla rzy! 

7 li sto pa da 2014 ro ku w Au li Uni wer sy tec kiej od był się
kon cert za ty tu ło wa ny „Wiel kie po wro ty”, pod czas któ -
re go An to ni Wit, ob cho dzą cy 50-le cie pra cy ar ty stycz nej,

dy ry go wał Or kie strą Fil har mo nii Po znań skiej. To ko lej -
ny, zna czą cy i sym bo licz ny po wrót te go wy bit ne go dy -
ry gen ta do Po zna nia, w któ rym w la tach 1970-1972,
na po cząt ku swej ar ty stycz nej dro gi, po pro wa dził aż 50
kon cer tów!  Po tem kie ro wał m.in. Na ro do wą Or kie strą
Sym fo nicz ną Pol skie go Ra dia i Or kie strą Fil har mo nii Na -
ro do wej. (id)

Wystąpienie prof. Antoniego Wita

Wojciech Jankowiak i Zbigniew Jaśkiewicz na spotkaniu

z prof. Antonim Witem
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Po spa ce rze w to wa rzy stwie pra cow ni ka Ogro du, któ ry opo -
wia dał o ro śli nach, obej rze li śmy cie ka wy film po świę co ny
tej pla ców ce. Póź niej z pro ble ma mi funk cjo no wa nia, lu bia -

ne go nie tyl ko przez miesz kań ców Po zna nia „Bo ta ni ka”, za po zna -
ła nas dy rek tor Ogro du Pa ni Ju sty na Wi land -Szy mań ska.

Rocz ne utrzy ma nie prze pięk ne go zie lo ne go par ku na Je ży cach
kosz tu je oko ło 4 – 4,5 mi lio na zło tych. Po dob ne pla ców ki uni wer -
sy tec kie są w: Kra ko wie, Lu bli nie, War sza wie i Wro cła wiu. Ogród
po znań ski jest ob sza ro wo naj więk szy. Sza cu je się, że w 2014 ro ku
od wie dzi ło go oko ło 85 ty się cy osób. War to pa mię tać, że wstęp
do na sze go „Bo ta ni ku” jest wol ny. Na to miast np. we Wro cła wiu
po bie ra się za od wie dzi ny ogro du 20 zło tych. 

Ma le ją ce wspar cie fi nan so we ze stro ny mia sta spra wia, że wła -
dze po znań skiej pla ców ki są zmu szo ne do in ten syw ne go szu ka nia
pie nię dzy. W 2015 ro ku Ogród Bo ta nicz ny przy uli cy Dą brow skie -
go bę dzie świę to wał 90-le cie. Naj praw do po dob niej wpro wa dzi od -

płat ność za wstęp. Wło da rze Ogro du chcie li by za chę cić do częst -
szych od wie dzin nie tyl ko miesz kań ców sa me go Po zna nia i re gio -
nu, ale i tu ry stów. Za pew ne, tak jak i w la tach po przed nich, po ma -
gać jej w tym bę dzie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ogro du Bo ta nicz -
ne go oraz Wy dział Na uk Edu ka cyj nych UAM. Obec ny na spo tka -
niu SAUAM w „Bo ta ni ku” zna ny dy ry gent Zbi gniew Gór ny za de -
kla ro wał, że chęt nie po mo że przy or ga ni za cji kon cer tów w tej zie -
lo nej en kla wie mia sta.

Ogród Bo ta nicz ny na Je ży cach jest od ręb ną pla ców ką UAM. Nie
funk cjo nu je w ra mach Wy dzia łu Bio lo gii, choć związ ki z tym wy -
dzia łem ma bar dzo bli skie. 

Miej my na dzie ję, że skrom ne spo tka nie z na szym udzia łem,
przy czy ni się do wy zwo le nia spo łecz nych ini cja tyw, któ re po zwo -
lą nie tyl ko na świę to wa nie za rok 90-le cia, ale i po pra wy kon dy -
cji wy jąt ko wej, uni ka to wej pla ców ki na po znań skich Je ży cach.

An drzej Ku czyń ski

Zo sta ły przy go to wa ne 4 fil my pro -
duk cji Uni wer sy tec kie go Stu dia Fil -
mo we go: o hi sto rii Wy dzia łu Ma te -

ma ty ki i In for ma ty ki (wy pro du ko wa ny
z oka zji 20-le cia Wy dzia łu), o Enig mie
i o pro fe so rach – Ju lia nie Mu sie la ku i To -
ma szu Łu cza ku. 

Fil my by ły ko men to wa ne przez pro rek -
to ra ds. in for ma ty za cji i współ pra cy z go -
spo dar ką prof. Mar ka Na wroc kie go, dzie -
ka na Wy dzia łu, prof. Je rze go Ka czo row -
skie go, pro dzie ka na ds. stu denc kich dr
Ro ma na Czar now skie go oraz prof. Mag -
da le nę Ja ro szew ską. Dzię ki nim mie li śmy

oka zję za po znać się nie tyl ko z im po nu ją -
cym do rob kiem po znań skiej ma te ma ty ki,
chlu bią cej się po nad stu let nią tra dy cją,
lecz przede wszyst kim z jej współ cze snym
ob li czem, po dej mo wa ną te ma ty ką i pro -
ble ma mi roz wią zy wa ny mi wspól nie ze
stu den ta mi. 

Ma te ma ty ka na po znań skim Uni wer sy -
te cie zo sta ła w okre sie przed wo jen nym
bar dzo wzmoc nio na dzię ki słyn nej szko le
lwow skiej, któ rej przed sta wi cie le – Zdzi -
sław Kry gow ski, Wła dy sław Or licz, An -
drzej Ale xie wicz – do pro wa dzi li do osią -
gnię cia w tej dys cy pli nie po zio mu świa to -

we go. Jed nym z przy kła dów wy bit nych
osią gnięć po znań skich ma te ma ty ków by -
ło zła ma nie w 1932 r. szy fru nie miec kiej
Enig my przez Ma ria na Re jew skie go, Hen -
ry ka Ze gal skie go i Je rze go Ró życ kie go, co
mia ło ko lo sal ne zna cze nie dla alian tów
pod czas II woj ny Świa to wej. 

Wy dział w dal szym cią gu na le ży do naj -
lep szych wy dzia łów w Pol sce i na świe cie,
cze go do wo dem mo że być m.in. fakt, że
wśród czyn nych pro fe so rów dwóch (Je rzy
Ka czo row ski i To masz Łu czak) są człon ka -
mi Pol skiej Aka de mii Na uk. 

Zbi gniew Jaś kie wicz 

FOT. W. MAŁECKA

WIECZÓR Z KRÓLOWĄ NAUK 
Wieczór filmowy poświęcony matematyce odbył się z inicjatywy naszego Stowarzyszenia
19 listopada 2014 roku w sali Senatu UAM w Collegium Minus. To było bardzo udane spotkanie. 

PRZED JUBILEUSZEM 90-LECIA
POZNAŃSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
PRZED JUBILEUSZEM 90-LECIA
POZNAŃSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
PRZED JUBILEUSZEM 90-LECIA
POZNAŃSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
PRZED JUBILEUSZEM 90-LECIA
POZNAŃSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
Blisko 40 członków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
skorzystało w październikowych dniach z zaproszenia kierownictwa Ogrodu Botanicznego UAM,
by podczas spaceru podziwiać jesienną scenerię tego uroczego zakątka Poznania. 
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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


