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BLIŻEJ UCZELNI

Członkom i Przyjaciołom Stowarzyszenia
składamy serdeczne życzenia 
z okazji Świąt Wielkiej Nocy. 
Niech te Święta będą pełne nadziei i wiary,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka.
Zarząd SAUAM.
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SPOTKANIE NOWOROCZNE

Spotkanie Noworoczne

Stowarzyszenia

Absolwentów UAM 

to tradycja, na którą

z niecierpliwością czekają

coraz liczniejsi członkowie

i przyjaciele SAUAM. 

W tym roku, 1 marca,

po raz 17. wspólnie

obejrzeliśmy

przedstawienie operowe

w gościnnym Teatrze

Wielkim w Poznaniu. 

Z roku na rok na spotkaniach noworocznych jest nas coraz więcej

Nie zabrakło podziękowań i życzeń...

Powitanie gości przez Przewodniczącego SAUAM Wojciecha Jankowiaka
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Na po czą tek wie czo ru za pro po no -
wa li smy „Ma da me But ter fly” Gia -
co mo Puc ci nie go, jed ną z naj po -

pu lar niej szych oper świa ta. 
Po przed sta wie niu od by ło się tra dy cyj -

ne spo tka nie. Wzię li w nim udział: prof.
dr hab. An drzej Le sic ki, Pro rek tor UAM
w Po zna niu; prof. dr hab. To masz Bu dzi -
now ski, Dzie kan Wy dzia łu pra wa i Ad mi -
ni stra cji; 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.
Wszyst kich go ści po wi tał Woj ciech Jan -
ko wiak, Prze wod ni czą cy SAUAM. 

Po czę ści ofi cjal nej dłu go trwa ły roz mo -
wy, skła da li śmy so bie ży cze nia, roz -
brzmie wał śmiech... 

(id)

Przewodniczący Wojciech Jankowiak podsumowuje ubiegły rok

Zarząd SAUAM zjawił się w komplecie. Na 1. planie – Skarbniczka Maria Zalewska

Spotkanie zaszczyciła obecnością Renata Borowska-Juszczyńska, 

Dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu (5. od lewej). 

Obok stoi Wiceprzewodniczący SAUAM Jerzy Kepel
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WIELKOPOLSKIE CENTRUM
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Wnętrza pachnące świeżością i farbą, ogromne laboratoria, częściowo lub wcale

nie wypełnione jeszcze sprzetem badawczym, pracownie, w których już

prowadzone są wyspecjalizowane badania i naukowcy poznańskich uczelni,

którzy opowiadali o ogromnym potencjale i przyszłym wykorzystaniu

nowowybudowanego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. 

Profesor Bogdan Marciniec z pasją opowiadał o przyszłym wykorzystaniu WCZT

W styczniu 2015 roku niektóre hale czekały jeszcze na sprzęt
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Ja ko jed ni z pierw szych, człon ko wie Za rza du SAUAM mie li
w stycz niu 2015 ro ku oka zję od wie dzić ten naj now szy ośro -
dek na po znań skiej ma pie na uko wej, kie ro wa ny przez 

prof. dr hab. Bog da na Mar ciń ca.
Pro fe sor, wraz ze swo imi współ pra cow ni ka mi, przed sta wił ge -

ne zę, za ło że nia i stan re ali za cji pro jek tu. Głów nym ce lem by ło
stwo rze nie w Po zna niu mul ti dy scy pli nar ne go ośrod ka sku pia -
ją ce go naj lep szych spe cja li stów z na uk ści słych, przy rod ni czych
i tech nicz nych, skon cen tro wa ne go na no wych ma te ria łach i bio -
ma te ria łach o wie lo stron nych za sto so wa niach. In te gra cja śro -
do wi ska po znań skie go po zwa la ją ca na stwo rze nie ośrod ka ba -
daw czo tech no lo gicz ne go o wy so kiej ran dze mię dzy na ro do wej,
któ ry przez swo ją dzia łal ność i oto cze nie go spo dar cze bę dzie
sta no wić bar dzo istot ny ele ment bu do wa nej w Wiel ko pol sce re -
gio nal nej go spo dar ki opar tej na wie dzy. Isto tą je go mul ti dy scy -
pli nar nych dzia łań jest opra co wa nie ory gi nal nych syn tez che -
mi ka liów, bio che mi ka liów i agro che mi ka liów (tzw. fi ne che mi -
cals), a tak że no wej ge ne ra cji bio - i na no - ma te ria łów oraz ich
pre kur so rów, a na stęp nie opra co wa nie za awan so wa nych tech -
no lo gii i bio tech no lo gii ich wy twa rza nia z prze zna cze niem dla
opto elek tro ni ki, me dy cy ny, far ma cji, rol nic twa oraz in nych dzie -
dzin prze my słu i tech ni ki. Ce lem ba dań jest rów nież stwo rze nie
pod staw tech no lo gicz nych dla sze re gu za sto so wań che mii bio -
or ga nicz nej, bio lo gii mo le ku lar nej i bio tech no lo gii w sze ro ko
po ję tej ochro nie zdro wia (tj. mo le ku lar nej i ko mór ko wej te ra -

pii i dia gno sty ce me dycz nej), a tak że dla za sto so wań agro tech -
nicz nych i w prze my śle spo żyw czym.

Pro jekt Wiel ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo -
gii (WCZT) – Ma te ria ły i Bio ma te ria ły jest pro jek tem in we sty -
cyj nym śro do wi ska na uko we go mia sta Po zna nia, współ fi nan so -
wa nym w 85% ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go i w 15% z do ta cji ce lo wej w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. 

Pro jekt WCZT sta no wi przy kład po znań skie go kom plek so we go
mo de lu trans fe ru wie dzy. Kon sor cjum WCZT two rzy 5 po znań skich
uczel ni tj. Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu – ko or -
dy na tor pro jek tu, Po li tech ni ka Po znań ska, Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy w Po zna niu, Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la Mar cin kow -
skie go w Po zna niu i Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu; 4 in -
sty tu ty Pol skiej Aka de mii Na uk: In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej
PAN, In sty tut Ge ne ty ki Ro ślin PAN, In sty tut Ge ne ty ki Czło wie ka
PAN, In sty tut Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN oraz In sty tut Włó kien Na -
tu ral nych i Ro ślin Zie lar skich i Po znań ski Park Na uko wo -Tech no -
lo gicz ny Fun da cji Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza.

In fra struk tu ra WCZT skła da się z 3 za sad ni czych czę ści:

1. Cen trum Tech no lo gii Bio me dycz nej wraz ze zwie rzę tar nią
oraz Cen trum Bio tech no lo gii Prze my sło wej wraz ze szklar nią

2. Cen trum Tech no lo gii Che micz nych i Na no tech no lo gii
3. Cen trum Ba dań Ma te ria ło wych wraz z Re gio nal nym 

La bo ra to rium Apa ra tu ry Uni ka to wej 

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

przedstawił genezę, założenia

i stan realizacji projektu.

Wielkopolskie Centrum

Zaawansowanych Technologii

będzie stanowić bardzo

istotny element budowanej

w Wielkopolsce regionalnej

gospodarki opartej na wiedzy

Członkowie 

Zarządu SAUAM jako

jedni z pierwszych

mogli obejrzeć

nowoczesne

wnętrza Centrum

Niektóre laboratoria są już wykorzystywane przez naukowców
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Po nie dłu gim cza sie au to kar za trzy mał się w cen tral nej czę -
ści miej sco wo ści, przed ma low ni czą syl wet ką ko ścio ła
pod we zwa niem św. Ka zi mie rza. Za byt ko wa świą ty nia

na nie wiel kim wzgó rzu po wsta ła w la tach 1737/38 z fun da cji ów -
cze sne go wła ści cie la wsi Mar ci na Ska ław skie go, skarb ni ka po znań -
skie go, w la tach 1750 – 60 wy koń czo na i wy po sa żo na zo sta ła przez
Ka zi mie rza Słuc kie go, sta ro stę gniew kow skie go. Do wnę trza świą -
ty ni wszyst kich uczest ni ków wy ciecz ki za pro sił ks. Edward „Eda”
Ja wor ski, miej sco wy pro boszcz, któ ry od pra wił dla na szej gru py
mszę św. Po na bo żeń stwie mie li śmy oka zję po dzi wiać ba ro ko wo -
-ro ko ko we wy po sa że nie ko ścio ła, osiem na sto wiecz ne po li chro -
mie oraz umiesz czo ny pod am bo ną kla sy cy stycz ny na gro bek
Fran cisz ki Bniń skiej, sta ro ści ny średz kiej z 1810 r. z in skryp cją:

„Stań przy chod niu, stań przed tych zwło ków cie niem!
Zło żyć hołd win ny cno cie się na le ży,
Skropl łza mi grób ten, i wszyst kich imie niem
Rzek nij: – Tu Pa ni, Mat ka, Bab ka le ży.
Tu wspar cie nędz nych, tu cno ta je dy na
Fran cisz ka Bniń ska, średz ka sta ro ści na.
d. 22 Mar ca 1810.”

Na szą uwa gę zwró cił tak że współ cze sny wi ze ru nek św. Krzysz -
to fa na mo to cy klu, z Dzie ciąt kiem Je zus na ra mio nach. Ten
znacz nych roz mia rów ob raz zdo bi ścia nę na wy bocz nej świą ty -
ni i po wstał z ini cja ty wy ks. E. Ja wor skie go, zna ne go mi ło śni ka
mo to cy kli, or ga ni za to ra pik ni ków mo to cy klo wych, ani ma to ra
dzia łań na rzecz bez piecz nej jaz dy na sta lo wym ru ma ku. 

Po spo tka niu z pro bosz czem, gru pa prze szła spa ce rem przez
park do po ło żo ne go w po bli żu pa ła cu ba ro ko wo – kla sy cy stycz -
ne go Bniń skich. Pa łac o dwóch kon dy gna cjach zo stał wznie sio -
ny w la tach 1780–1786 wg pro jek tu Igna ce go Graf fa z Ry dzy ny
dla Igna ce go Bniń skie go, sta ro sty średz kie go i do 1939 ro ku
był w po sia da niu ro dzi ny Bniń skich. Po woj nie za bu do wa nia pa -
ła co we sta ły się sie dzi bą „PGR Guł to wy”. Pierw szy po wo jen ny
re mont obiek tu od był się w la tach 1968-74. W 1995 r. Agen cja
Wła sno ści Rol nej Skar bu Pań stwa prze ka za ła ca ły ze spół pa ła -
co wo –par ko wy nie od płat nie Uni wer sy te to wi im. A. Mic kie wi -
cza – zgod nie z in ten cją i ży cze niem dar czyń cy Ma rii Bniń skiej.

W 2008 r. za czę to grun tow ne pra ce re no wa cyj ne, któ re rok
póź niej prze rwał po żar. W 2011 r. re mont zo stał za koń czo ny
i po obiek tach w Obrzyc ku i Cią że niu, pa łac w Guł to wych jest

Ko lę do wo 
– kar na wa ło we śpie wan ki w Guł to wach

Wyjazd na kolędowo – karnawałowe

śpiewanki cieszył się tradycyjnie dużym

zainteresowaniem wśród członków SAUAM.

W styczniową niedzielę, mimo deszczowej

i wietrznej pogody, na Placu Mickiewicza

stawił się komplet uczestników spotkania

i autokarem udaliśmy w kierunku Gułtowy,

niewielkiej wsi w gminie Kostrzyn. 

Z przyjemnością przebywaliśmy w pałacowych wnętrzach

Nasz chór sprawnie poprowadziła Małgorzata Dryjska-Łożyńska
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Rok 2014 Gnieź nień skie Ko ło Ab sol wen tów
roz po czę ło moc nym ak cen tem – za pro si ło
prof. An nę Grze gor czyk z In sty tu tu Kul tu ro -

znaw stwa UAM do za pre zen to wa nia wy kła du „Kul -
tu ra chrze ści jań ska”. Bar dzo in te re su ją ce go wy kła -
du w dniu 24 stycz nia wy słu cha li człon ko wie Ko ła
Ab sol wen tów oraz ucznio wie III Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Gnieź nie. To wy da rze nie mia ło swo -
ją kon ty nu ację po przez ko lej ne Gnieź nień skie Warsz -
ta ty Hu ma ni stycz ne, któ re od by ły się w lu tym 2014
ro ku i obej mo wa ły dwa blo ki te ma tycz ne – po świe -
co ne wy bra nym aspek tom kul tu ry chrze ści jań skiej
oraz te ma ty ce te atral nej. Rów no cze śnie w Wy po ży -
czal ni dla Dzie ci Bi blio te ki Pu blicz nej Mia sta Gnie -
zna, Ma rek Cy buł ka wraz z gru pą dzie ci ze Świe tli -
cy Śro do wi sko wej, za pre zen to wa li au tor skie przed -
sta wie nie pt. „Kot w bu tach – przy pad ki z ży cia”.

W kwiet niu człon ko wie Ko ła uczest ni czy li w wer -
ni sa żu prac fo to gra ficz nych Je rze go Goz dow skie go
pt. „Ulot ne pięk no – klej no ty na tu ry”.

Rok 2014 r. ob fi to wał w waż ne wy da rze nia kul tu -
ral ne m.in. z dzie dzi ny fo to gra fii. Ab sol wen ci Ko le -
gium Eu ro pej skie go UAM: Da wid i Wal de mar Stu -
be za pre zen to wa li w ga le rii Bi blio te ki Pu blicz nej Mia -
sta Gnie zna dwie wy sta wy. Pierw sza z nich pt. „Za -
pi ski szczę ścia” przedstawiała do ko na nia z za kre su
fo to gra fii ślub nej. Dru ga wy sta wa, to wy sta wa w ra -
mach II Wiel ko pol skie go Fe sti wa lu Fo to gra fii 
im. I. Zjeż dżał ki pt. „Za pach ko bie ty”, za wie ra ła kil -
ka na ście prac przed sta wia ją cych róż ne aspek ty ko -
bie co ści. Obie wy sta wy cie szy ły się bar dzo du ży za -
in te re so wa niem, tak że ab sol wen tów na szej uczel ni. 

Tra dy cyj nym już je sien nym ak cen tem dzia łal no -
ści Ko ła sta ły się od wie dzi ny gro bów ab sol wen tów
UAM w Gnieź nie na cmen ta rzu św. Pio tra.

Na tu ral nym aspek tem dzia łal no ści Ko ła sta ły się
re gu lar ne wi zy ty je go człon ków w Te atrze im. A. Fre -
dry. W ra mach współ pra cy z Dzia łem Or ga ni za cji
Wi dow ni, człon ko wie i sym pa ty cy Ko ła ko rzy sta li
z ulgo wych bi le tów. Tra dy cją sta ły się rów nież spo -
tka nia sto wa rzy sze nia z gosz czą cy mi w Gnieź nie wy -
kła dow ca mi UAM w Po zna niu. 

Na de sła li: Ja nusz Am bro ży, Prze wod ni czą cy Ko ła; 

Ma rek Cy buł ka, Se kre tarz Ko ła 

Ko ło w Gnieź nie
w 2014 ro ku

ko lej nym „Do mem Pra cy Twór czej i Wy po czyn ku UAM”, miej -
scem kon fe ren cji, spo tkań i in nych uro czy sto ści. W stycz nio we,
nie dziel ne po po łu dnie z po miesz czeń pa ła cu mo gli wła śnie sko -
rzy stać uczest ni cy śpie wa nek, człon ko wie SAUAM. Z przy jem -
no ścią prze by wa li śmy w tych wnę trzach, po dziw wzbu dził tzw.
bel -‘eta ge, pierw szy w Wiel ko pol sce par ter z dwu kon dy gna cyj -
ną sa lą ba lo wą, sta ran nie od no wio ne sa le trak tu ogro do we go
zdo bio ne sztu ka te rią kla sy cy stycz ną oraz sa lon mar mu ro wy.
W sa li ba lo wej za in te re so wa ły nas ilu zjo ni stycz ne fre ski
z 1800– 1804 ro ku pędz la An to nie go Smu gle wi cza, ce nio ne go
ma la rza te atral ne go i de ko ra to ra. W tej że sa li zo sta ła dla nas
przy go to wa na pro jek cja fil mu do ku men tal ne go przy bli ża ją ce -
go hi sto rię pa ła cu Guł to wy, dzie je ro du Bniń skich oraz po stać
Adol fa Bniń skie go, ostat nie go wła ści cie la ma jąt ku.

Po pro jek cji przy szła po ra na po czę stu nek i na śpie wan ki ko -
lę do wo -kar na wa ło we. „Nasz chór” spraw nie po pro wa dzi ła Mał -
go rza ta Dryj ska – Ło żyń ska, a wła ści wą opra wę mu zycz ną za -
pew nił Ja nusz Mu rasz ko. Gdy póź nym wie czo rem opusz cza li -
śmy po miesz cze nia pa ła cu, z por tre tu spo glą dał na nas Adolf
Bniń ski, zda wał się być za do wo lo ny, że je go daw ny ma ją tek roz -
brzmie wał gwa rem, śpie wem i mo że do brze słu żyć ca łej spo łecz -
no ści UAM. Wa cła wa Ma łec ka

Msza św. dla naszej grupy

Malownicza sylwetka
kościoła pod wezwaniem
św. Kazimierza

W 1995 r. Pałac Bnińskich
trafił w ręce UAM
w Poznaniu
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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


