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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.

W

tym roku mieliśmy okazję wspólnie
obejrzeć „Traviatę”. Libretto tej, znana niemal każdemu, opery oparte
zostało na powieści Aleksandra
Dumasa-syna „Dama kameliowa”.
Aż trudno dzisiaj uwierzyć, że jej premiera wywołała skandal. Szokowała główna bohaterka – kurtyzana, określona w tytule jako „niewinna” oraz umieszczenie akcji w czasach widzom współczesnych. Dopiero po wprowadzeniu

zmian w partyturze, Verdi odniósł sukces. Współcześnie
podkreśla się wyprzedzający epokę Verdiego realizm, kameralny nastrój oraz doskonałe odzwierciedlenie paryskiej
atmosfery przy pomocy muzyki.
„Traviata” to wzruszająca opowieść o miłości między
Violettą a Alfredem. Na drodze do szczęścia stoi jednak
przeszłość kobiety, która jest nie do zaakceptowania przez
ojca młodego arystokraty. Burzliwy romans kończy się
→
śmiercią dziewczyny w objęciach ukochanego.
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Po spektaklu licznie udaliśmy się na spotkanie. Wzięli
w nim udział: prof. dr hab. Jacek Guliński, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr. hab. Krzysztof Krasowski, Prorektor 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. Z radością przyjęliśmy obecność Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej, Dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu, z gościnności której mogliśmy korzystać.
Gości powitał Jerzy Kepel, Zastępca Przewodniczącego
SAUAM, który podziękował za liczne przybycie, a Władzom Rektorskim za kolejny rok życzliwości i wsparcia
oraz podsumował poprzedni rok naszej działalności.
Podkreślił także znaczenie Fundacji UAM w Poznaniu
jako sponsora Stowarzyszenia.
W 2013 r. Stowarzyszenie Absolwentów UAM w Poznaniu kontynuowało swoją intensywną działalność. Najważniejszym wydarzeniem było VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia (25 maja 2013r.), podczas którego wybrano
nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.
W minionym roku Założono Koła w Gnieźnie oraz
na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
2 | BLIŻEJ UCZELNI | n r 1 ( 2 2 ) / 2 0 1 4

Zarząd SAUAM aktywnie wspierał inicjatywę nadania
jednej z sal Wydziału Prawa i Administracji nazwy: Aula im. Zygmunta Ziembińskiego i odsłonięcia tablicy ku
czci Profesora. Zorganizował także I Piknik w Ogrodzie
Botanicznym oraz został współorganizatorem wykładów
otwartych na Wydziale Prawa i Administracji, w ramach
których odbyło się spotkania z Hanną Suchocką.
W 2013 r. członkowie SAUAM mieli okazję uczestniczyć w wielu imprezach własnych m.in. w dorocznym
spotkaniu noworocznym w Teatrze Wielkim, zwiedzaniu Wydziału Chemii, Wydziału Biologii UAM i Uniwersytetu Artystycznego, wycieczkach do ciekawych miejsc
w Wielkopolsce oraz do Wrocławia.
Wyrazem ścisłego związku z Uczelnią i jej historią jest
kontyuacja programu opieki nad grobami zasłużonych
Profesorów.
Wydano kolejne cztery numery czasopisma kwartalnego „Bliżej Uczelni”. Informacje o Stowarzyszeniu ukazywały się w „Życiu Uniwersyteckim”, w prasie lokalnej,
na portalach internetowych. SAUAM aktywnie wykorzystuje media społecznościowe do propagowania własnej
działalności.
W imieniu Władz Rektorskich głos zabrał prof. dr hab.
Bronisław Marciniak, Rektor UAM w Poznaniu, który składając życzenia noworoczne, podkreślił znaczenie środowi(id)
ska absolwenckiego w życiu całej Uczelni.
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O MUZYCZNYM ŻYCIU
POZNANIA
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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.

Z

Placu Mickiewicza autobus wyruszył punktualnie i wówczas Małgorzata Dryjska – Łożyńska, organizatorka imprezy, ujawniła, że tym razem
pojedziemy do Będlewa. Najpierw jednak
autobus skierował się w stronę Wzgórza św.
Wojciecha. W okresie Bożego Narodzenia,
we wnętrzu wznoszącego się tutaj kościoła
św. Wojciecha, prezentowana jest najstarsza w Wielkopolsce ruchoma szopka historyczna. Figurki ponad stu różnorodnych
postaci przemieszczają się w barwnym korowodzie oddając pokłon Jezusowi złożonemu w stajence na sianie. Korowód otwierają pasterze i „Trzej Królowie Monarchowie”. Za nimi podążają władcy Polski, bohaterowie narodowi, duchowni, uczeni, artyści. Półgodzinny spektakl jest opatrzony
interesującym komentarzem prezentującym dzieje Wielkopolski na tle historii kra-

ju. Szopka, którą chętnie odwiedzają kolejne pokolenia mieszkańców Poznania i turyści, funkcjonuje od ponad 50 lat i stanowi obiekt zabytkowy.
Spotkanie z szopką bożonarodzeniową
wprowadziło uczestników wycieczki w radosny, kolędowy nastrój. W doskonałych
humorach wkrótce dotarliśmy do Będlewa,
niewielkiej miejscowości oddalonej około 30 km na południe od Poznania, na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W Będlewie, w otoczeniu malowniczych jezior i lasów, znajduje się zespół pałacowo – parkowy, w skład którego wchodzi Pałac Będlewo, oficyna dworska, powozownia,
stajnia, budynek hotelowy oraz park angielski, przechodzący w park leśny. W 1996 roku właścicielem zespołu pałacowo – parkowego został Instytut Matematyczny Polskiej
Akademii Nauk, tworząc znane w Europie

Matematyczne Centrum Badawczo – Konferencyjne IM PAN. Najciekawszym obiektem zespołu jest niewątpliwie Pałac Będlewo o białej elewacji, w stylu neogotyku angielskiego. Pałac został wzniesiony w 1866
roku z inicjatywy hrabiego Bolesława Potockiego. Komnaty pałacowe, urokliwe saloniki o bogatym, oryginalnym wystroju są
obecnie wykorzystywane do celów konferencyjnych. W największej komnacie, w tzw.
Sali Rycerskiej, na absolwentów czekał podwieczorek. Szybko zostały rozdane śpiewniki i w Pałacu Będlewo zabrzmiały piękne
polskie kolędy. Imprezę poprowadziła
sprawnie i z humorem Małgorzata Dryjska – Łożyńska, a oprawę muzyczną spotkania zapewnił Jan Muraszko, akompaniując
na pianinie. Powrót do Poznania, w śnieżnej aurze, nastąpił późnym wieczorem.
Wacława Małecka

W SKRÓCIE
Członków Stowarzyszenia zachęcamy do opłacania składek rocznych w wyso-

SAUAM kontunuje projekt opieki nad groba-

kości 24 zł. Członkowie emerytowani oraz renciści płacą składki w wysokości

mi zasłużonych dla Uniwersytetu – rektorów,

przez siebie samych zadeklarowanej.

profesorów, nauczycieli akademickich. W sie-

Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia:

dzibie SAUAM można otrzymać znicz i zapa-

PKO BP SA 11 1020 4027 0000 1202 0452 5960,

lić na takim nagrobku. Nieustannie apeluje-

opłacać podczas dyżurów członków Zarządu we wtorki w godz. 16.00 – 18.00

my też o zgłaszanie SAUAM mogił zapomnia-

i w czwartki w godz. 11.00 – 13.00, a także w trakcie imprez i spotkań SAUAM.

nych i zaniedbanych.
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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 i 2013 zwolnieni są z opłaty wpisowej
oraz składki przez okres 2 lat!!!
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

POLUB NAS na FB
Dodałeś już Stowarzyszenie Absolwentów UAM
do ulubionych na portalu Facebook???
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ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Wszystkich absolwentów
Uniwersytetu w Poznaniu
zapraszamy
– oprócz wstępowania do SAUAM
– także do współpracy
przy tworzeniu biuletynu
„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 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:

Jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij „Lubię to” :)

bliżej-uczelni@wp.pl
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Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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