CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UAM
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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

FOT. I. DŁUGA

Zarząd SAUAM
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SPOTKANIE NOWOROCZNE
PO RAZ 15!

Absolwenci UAM w Poznaniu na dorocznym spotkaniu noworocznym

Już od 15 lat inaugurujemy rok wspólnym spektaklem w poznańskim
Teatrze Wielkim i Spotkaniem Noworocznym członków i przyjaciół
Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu.

I

mpreza ta na stałe wpisała się już do kalendarza
SAUAM – wszyscy z niecierpliwością na nią czekają.
W tym roku tradycyjnie korzystaliśmy z gościnności
Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej, Dyrektor Teatru
Wielkiego w Poznaniu i najpierw obejrzeliśmy spektakl „Wolny strzelec”.
„Wolny strzelec” jest kwintesencją romantyzmu niemieckiego poprzez swą ludowość, moce nadprzyrodzone, baśniowość,
apoteozę kobiety i eksponowanie krajobrazu. Zachwycali się
nim E. T. A. Hoffmann, Marschner, Wagner, Berlioz, Moniuszko i Chopin. Do naszych czasów ta opera przetrwała w repertuarze dzięki świetnie skonstruowanemu librettu, pokusie realizacyjnej wielu reżyserów i inscenizatorów, a przede wszystkim dzięki pięknu muzyki i partii wokalnych.
Polska reżyserka, Maria Sartova umiejętnie oddała klimat
zawarty w muzyce, przedstawiając go jednak w uniwersalnym
świecie targanym mocami dobra i zła. Na szczególna uwagę
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zasługuje scenografia – pełna tajemniczości i niedopowiedzeń,
wprowadza widzów w niesamowitą aurę opowieści.
Po spektaklu licznie udaliśmy się na spotkanie. Wzięli w nim
udział: prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, Prorektor UAM w Poznaniu; prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Prorektor UAM w Poznaniu; prof. dr hab. Bogdan Marciniec, Prezes Fundacji UAM
w Poznaniu, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii
i były Rektor UAM w Poznaniu; prof. dr hab. Stanisław Lorenc,
były Rektor UAM w Poznaniu; prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była
Prorektor UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Sylwester Dworacki, były Prorektor UAM w Poznaniu.
Gości powitał Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM, który
podziękował Gościom za liczne przybycie, a Władzom Rektorskim za kolejny rok życzliwości i wsparcia oraz złożył Profesorowi Bogdanowi Marcińcowi gratulacje z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej. Przewodni-
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FOT. (3X) M. CHYLEWSKA

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec odbiera gratulacje

Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM, prof. Krzysztof Krasowski, Prorektor UAM;
prof. Andrzej Lesicki, Prorektor UAM

czący podsumował poprzedni rok naszej działalności. Podkreślił także znaczenie dwóch sponsorów – Fundacji UAM w Poznaniu oraz PKO Banku Polskiego – dla działalności Stowarzyszenia.
W 2012 roku absolwenci zwiedzili kolejne obiekty UAM – nową siedzibę Wydziału Prawa i Administracji i Collegium Polonicum w Słubicach, a także miejsca nie związane z Uczelnią,
jak Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Ośrodek Duszpasterski w Lednicy, Ogród Farmakognostyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zorganizowano
okolicznościowe spotkania – śpiewanie kolęd i pieśni patriotycznych. Członkowie Zarządu, przed Świętem Zmarłych odwiedzili groby zasłużonych profesorów i rektorów UAM. Bardzo udany był udział Stowarzyszenia w imprezie: „Wielkie Grillowanie” organizowanej przez samorząd studencki. Po raz
pierwszy SAUAM uczestniczyło w Tygodniu Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.

Członków i sympatyków o swojej działalności SAUAM informuje, m.in. za pomocą wyodrębnionego portalu www.stowarzyszenieabsolwentow.amu.edu.pl, w elektronicznym kwartalniku „Bliżej Uczelni”, na łamach „Życia Uniwersyteckiego”
oraz na portalach społecznościowych.
W bieżącym roku odbędzie się Walne Zgromadzenie, na które
już teraz prosimy zaplanować czas w maju. Planujemy wiele
wspólnych wycieczek oraz kontynuację zwiedzania obiektów
UAM. Aktywnie włączymy się w działania organizowane przez
Władze Uczelni. Szykujemy też kilka niespodzianek, o których
będziemy na bieżąco informować – dlatego warto śledzić naszą stronę internetową albo sprawdzać skrzynkę mailową i odbierać telefony.
W imieniu Władz Rektorskich głos zabrał prof. dr hab.
Krzysztof Krasowski, Prorektor UAM w Poznaniu, który podkreślił znaczenie środowiska absolwenckiego w życiu całej
(id)
Uczelni.
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NOWOCZESNA BIOLOGIA

Pamiątkowe zdjęcie w holu Collegium Biologicum

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.

W

holu Wydziału poczuliśmy się jak
w Palmiarni – zaskoczyła nas zielona wyspa roślin, wysokich aż do sufitu. Od razu ustawiliśmy się
do pierwszego wspólnego zdjęcia.
W imieniu Dziekana Wydziału Biologii prof. dr. hab. Bogdana Jackowiaka przywitał nas dr Michał Kupczyk, który
pełnił także rolę przewodnika. Niezwykle ciekawie opowiadał o historii i współczesnych badaniach, przedstawiał naukowców zasłużonych dla Wydziału, wspominał swoich
Mistrzów, pokazywał zakamarki i zbiory.
Wydział Biologii jest jednym z 14 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W jego skład
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Podziwiamy
zbiory

W nowoczesnej i przestronnej Bibliotece WYdziału

wchodzą 4 instytuty, 27 zakładów, 2 pracownie instytutowe, 5 pracowni wydziałowych, biblioteka oraz jednostki administracyjne. Zatrudnionych tu jest 307 pracowników.
Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów sprzyja zarówno podnoszeniu jakości kształcenia,
jak również stwarza warunki dla rozwoju naukowo-badawczego. Podczas zwiedzania obejrzeliśmy przestronną bibliotekę, w której nie tylko można wypożyczyć potrzebne publikacje, ale także skorzystać ze sprzętu komputerowego czy
wygodnie poczytać najnowszą literaturę.
Problematyka badań prowadzonych na Wydziale pozwala w sposób istotny wpisywać się w rozwój nauk biologicznych, poczynając od tych zajmujących się organiza-

cją życia na poziomie molekularnym poprzez poziom komórkowy i organizmalny do dyscyplin zajmujących się poziomem ponadosobniczym, w tym relacjami między organizmami a środowiskiem życia w obrębie populacji, ekosystemów i wyższych jednostek organizacyjnych.
Zróżnicowana problematyka badań prowadzonych
na Wydziale Biologii UAM pozwala w sposób istotny wpisywać się w rozwój nauk biologicznych. W te wszystkie badania coraz mocniej wpisują się najnowocześniejsze podejścia wykorzystujące z jednej strony problematykę zagadnień ewolucyjnych, a z drugiej – techniki obliczeniowe (bio(id)
informatyczne).
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KOLĘDOWANIE ABSOLWENTÓW

Wspólne śpiewanie kolęd

W ostatnią niedzielę
liturgicznego śpiewania
kolęd Zarząd SAUAM
zaprosił członków
FOT. (2X) W. MAŁECKA

i sympatyków
Stowarzyszenia na kolejny
wyjazd „w nieznane”,
połączony ze wspólnym
kolędowaniem.

radycyjnie autokar wyruszył z Placu Mickiewicza
i wówczas okazało się, że celem podróży jest Dom
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia położony nad jeziorem Kierskim Małym w Kiekrzu.
Na miejscu powitała nas piękna, słoneczna pogoda, skrząca się biel pokrywy śnieżnej, zachwycił także urokliwy krajobraz z wierzbami w tle. Wierzby te wyznaczają polną
ścieżkę, zwaną „Drogą Świętej Siostry Faustyny”, która prowadzi w kierunku jeziora. U brzegu jeziora bywała Święta
Siostra Maria Faustyna, przebywająca tutaj w 1929 roku.
W 2005 roku, w jej setną rocznicę urodzin, stanął w tym
miejscu ołtarz. Szlak otwiera figura Świętej, która zaprasza
do kontemplacji w otoczeniu przyrody.

T
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Po zimowym spacerze i zwiedzeniu tego zakątka, uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni do Izby Pamięci Zgromadzenia, a następnie do kaplicy na Mszę św. Liturgię poprzedziło interesujące spotkanie z Siostrami Matki Bożej Miłosierdzia, które w ciepłych słowach powitały gości, nakreśliły historię Zgromadzenia i omówiły działalność Domu Samotnej Matki prowadzonego przez Siostry. Następnie przyszedł czas na kawę z pysznym ciastem oraz wspólny śpiew
kolęd przy akompaniamencie akordeonu. Spotkanie przygotowała i prowadziła, jak zawsze sprawnie i z humorem,
Małgorzata Dryjska.
Wacława Małecka
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WARTO WIEDZIEĆ
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy absolwent Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Członek Stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego
udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia, uczestnictwa
w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowych, kursach i konferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenie, wystąpienia do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
korzystania z form pomocy koleżeńskiej, a także posiadania
legitymacji członkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

Chcąc zostać członkiem SAUAM wystarczy wypełnić
deklarację, którą można otrzymać w siedzibie
SAUAM w godzinach dyżurów lub pobrać na stornie
internetowej www.sauam.poznan.pl. Po wypełnieniu i podpisaniu trzeba dostarczyć ją do Stowarzyszenia – osobiście lub pocztą. Potem należy opłacić
składki. Następnie SAUAM przygotuje legitymację
i już absolwent może korzystać z praw i przywilejów,
jakie wynikają z przynależności do Stowarzyszenia.

Absolwenci rocznika 2012 zwolnieni są z opłaty wpisowej
oraz składki przez okres 2 lat!!!
POSIADACZE LEGITYMACJI SAUAM MOGĄ KORZYSTAĆ
Z RABATÓW U NASTEPUJĄCYCH PARTNERÓW:
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.

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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