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arz¹d Stowarzyszenia
Absolwentów UAM
sk³ada wszystkim Cz³onkom,
Przyjacio³om i Sympatykom
Stowarzyszenia
oraz Czytelnikom „Bli¿ej Uczelni”
¿yczenia spokojnych i radosnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz pomyœlnoœci i sukcesów
w Nowym Roku.

Od inwencji do innowacji
Dwie znacz¹ce rocznice - 20-lecie dzia³alnoœci Fundacji UAM i 15-lecie funkcjonowania
Poznañskiego Parku Naukowo-Technologicznego - by³y okazj¹ do zorganizowania
konferencji naukowej „Inno(moty)wacje. Od inwencji do innowacji - rola parków
technologicznych w budowie gospodarki opartej na wiedzy”.

FOT. ARCHIWUM PPNT

F

undacja UAM powsta³a jako rezultat poszukiwañ nowych
mo¿liwoœci twórczego wspó³dzia³ania nauki, gospodarki
i samorz¹du lokalnego. Jej pomys³odawc¹ by³ prof. dr hab.
Bogdan Marciniec, Rektor UAM w latach 1988-1990. Podczas
swojej pracy naukowej i podró¿y mia³ mo¿liwoœæ poznania
parków naukowych i przekonania siê, jakie efekty przynosi ich
funkcjonowanie. Dodatkowo, wybuch polskiej przedsiêbiorczoœci
na pocz¹tku lat 90., da³ szanse - jak siê wydawa³o - na
zbudowanie zinstytucjonalizowanych relacji miêdzy sektorem
gospodarki i samorz¹dem regionalnym a sektorem nauki.
St¹d pomys³ na stowarzyszenie absolwentów, fundacjê i park
naukowo-technologiczny. Znane by³y wówczas efekty osi¹gane
w USA przez parki naukowe, a tak¿e wspomaganie uczelni przez
stowarzyszenia absolwentów. Profesor Bogdan Marciniec,
zafascynowany ide¹ parków naukowo-technologicznych,
nieznanych jeszcze wówczas w Polsce, zarazi³ ni¹ kilka osób
w Poznaniu. W tamtym okresie powsta³o tak¿e Stowarzyszenie
Absolwentów UAM.

Jerzy Kepel, Przewodnicz¹cy SAUAM odbiera pami¹tkowa
statuetkê z r¹k Profesora Bogdana Marciñca. Pierwszy
z lewej Prof. Bogus³aw Marciniak, Rektor UAM; pierwszy
z prawej - W³odzimierz £êcki, by³y Wojewoda Poznañski
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W efekcie, we wrzeœniu 1990 roku 9 fundatorów, reprezentuj¹cych przedsiêbiorstwa sektora chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego, banki, Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu,
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie - podpisa³o Akt Zawi¹zania
Fundacji.
Rozpoczê³a ona dzia³alnoœæ w trudnym dla ca³ej gospodarki
okresie - od pocz¹tku przemian systemowych. Ambitne cele
statutowe wymaga³y zaanga¿owania znacznych œrodków
finansowych, których brakowa³o - poza funduszem za³o¿ycielskim,
Fundacja nie otrzyma³a wsparcia. Dochód sta³ siê Ÿród³em
z dzia³alnoœci gospodarczej, która ca³y czas rozwija siê w ró¿nych
dziedzinach. Pozyskane w ten sposób œrodki przeznaczane s¹
na stypendia dla pracowników naukowych i studentów oraz
na finansowanie badañ i wsparcie organizacyjne konferencji
organizowanych przez UAM.
Rok 1995 to krok milowy w historii Fundacji. Nast¹pi³o wtedy
ukoronowanie wieloletnich starañ i spe³nienie marzeñ inicjatora i
twórcy Fundacji - profesora Bogdana Marciñca. Powo³ano
pierwszy w Polsce Poznañski Park Naukowo-Technologiczny,
który do dzisiaj rozwija siê dynamicznie, bêd¹c ³¹cznikiem
miêdzy nauk¹ i gospodark¹. W momencie utworzenia, na terenie
parku oprócz zbiornika na gaz, portierni, transformatorowni oraz
dwóch budynków gospodarczych, znajdowa³a siê hala chemiczna.
Z czasem park sta³ siê jedynym w swoim rodzaju miejscem
spotkañ œrodowiska naukowego i biznesowego, punktem dla
poszukuj¹cych innowacyjnych rozwi¹zañ, partnerem w procesie
komercjalizacji wyników badañ naukowych i technologicznych
w gospodarce. Prowadzi dzia³alnoœæ w obszarze us³ug badawczych,
wspomaga relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy
we wdra¿aniu innowacyjnych przedsiêwziêæ oraz zapewnia
przedsiêbiorcom wynajem powierzchni, us³ugi oko³obiznesowe
i pomoc w pozyskiwaniu œrodków na rozwój. W PPNT
ulokowanych jest ponad 50 innowacyjnych przedsiêbiorstw
g³ównie z bran¿y informatycznej i chemicznej, a tak¿e jednostki
badawczo-rozwojowe, fundacje i stowarzyszenia. To najstarsza
tego typu placówka w Polsce, która po 15 latach pracy jest oceniana
jako najlepsza w kraju.
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„Chemia” - Park dzisiaj...

20 lat temu…

Z okazji jubileuszu zebrali siê w Poznaniu polscy i zagraniczni
eksperci zajmuj¹cy siê parkami naukowo-technologicznymi,
a tak¿e przedstawiciele stowarzyszeñ, uczelni, instytucji
zwi¹zanych z rozwojem przedsiêbiorczoœci i promowaniem idei
transferu wiedzy. Obrady mia³y odpowiedzieæ na pytanie,
na ile parki naukowo-technologiczne swoj¹ dzia³alnoœci¹
przyspieszaj¹ proces budowania gospodarki opartej na wiedzy.
Podczas dyskusji przedstawiciele polskich oœrodków mieli
mo¿liwoœæ zdobycia wiedzy na temat Ÿróde³ pozyskiwania
nowych kompetencji, a tak¿e trendów oraz wyzwañ, jakie stoj¹
przed parkami technologicznymi. Z kolei entuzjastyczne
wyst¹pienia innowacyjnych firm typu spin-off mog³y stanowiæ
inspiracjê dla naukowców do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych
do komercjalizacji swoich pomys³ów.
Zwieñczeniem konferencji by³a uroczysta gala oraz koncert
jubileuszowy w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia „Amadeus”
pod dyr. Agnieszki Duczmal. Wrêczono tak¿e pami¹tkowe
statuetki osobom szczególne zas³u¿onym dla Fundacji UAM.
Wœród nich znalaz³ siê tak¿e Jerzy Kepel, Przewodnicz¹cy
SAUAM, który od pocz¹tku wspiera ideê i dzia³ania zarówno
Fundacji, jak i Parku.

Redakcja „Bli¿ej Uczelni” dziêkuje Panu Profesorowi
Bogdanowi Marciñcowi za rozmowê,
dziêki której powsta³ niniejszy materia³.
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Po¿egnaliœmy Profesora Gerarda Labudê

FOT. MACIEJ MÊCZYÑSKI

Po¿egnaliœmy najwybitniejszego
cz³onka naszego Stowarzyszenia,
nestora polskiej historii Profesora Gerarda Labudê

E

dukacjê rozpocz¹³ w rodzinnym domu. Kiedy w wieku
oœmiu lat poszed³ do szko³y, pisa³ i czyta³ biegle po polsku
i niemiecku. Po miesi¹cu nauki zosta³ przeniesiony
do drugiej klasy, a po kolejnych kilku tygodniach do trzeciej.
Nastêpnie kontynuowa³ naukê w gimnazjum w Wejherowie.
W 1936 r. rozpocz¹³ studia historyczne na Uniwersytecie
Poznañskim. Ju¿ wtedy pisa³ rozprawy historyczne. Jego monografia o biskupie Chrystianie zyska³a status monumentalnej
pozycji w polskiej historiografii. W roku akademickim 1938-1939
by³ stypendyst¹ Uniwersytetu w Lund w Szwecji, sk¹d wróci³
z gotowym doktoratem, który zagin¹³ podczas wojennej
zawieruchy. Po wybuchu II wojny kontynuowa³ studia na tajnym
Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzib¹ w Warszawie.
Tam otrzyma³ w 1943 r. tytu³ magistra. Doktorat obroni³ w 1944 r.
W okresie okupacji pracowa³ jako ksiêgowy w niemieckim
zarz¹dzie Liegenschaftverwaltung w Chrobrzu. Potajemnie
udostêpnia³ do konspiracyjnych badañ naukowych bêd¹ce w jego
dyspozycji archiwalia. Równolegle wyk³ada³ historiê
œredniowieczn¹ Polski w filii Uniwersytetu Ziem Zachodnich
w Kielcach.
Po wojnie zosta³ zatrudniony na Uniwersytecie Poznañskim.
W 1946 r. habilitowa³ siê na podstawie rozprawy „Studia nad
pocz¹tkami pañstwa polskiego”, w du¿ej czêœci napisanej
w czasie okupacji. Od 1950 r. by³ profesorem nadzwyczajnym
Uniwersytetu Poznañskiego; od 1951 r. cz³onkiem korespondentem
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, a od 1953 r. zatrudniono
go tak¿e w Instytucie Historii PAN, gdzie stan¹³ na czele Zak³adu
Historii Pomorza. Profesorem zwyczajnym zosta³ w 1956 r.
Funkcjê rektora UAM piastowa³ w latach 1962-1965. Do jego
zas³ug organizacyjnych nale¿a³o powo³anie rady doradczej

w postaci kolegium rektorskiego oraz istniej¹cego do dziœ Kolegium
Rektorów Miasta Poznania.
W Polskiej Akademii Nauk kierowa³ stworzonym przez siebie
Zak³adem Historii Pomorza, a w latach 1984-86 by³ wiceprezesem
PAN. Zas³u¿y³ siê dla Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk, które swoim autorytetem obroni³ przed likwidacj¹ i by³
dwukrotnie jego prezesem. Podobne zas³ugi po³o¿y³ dla Instytutu
Zachodniego, którego by³ dyrektorem w latach 1958-61, formu³uj¹c
nowy program badawczy.
W 1968 r. jego synowie wziêli udzia³ w protestach marca 1968
na UAM, co spowodowa³o, ¿e sta³ siê przedmiotem represji w³adz
pañstwowych. Wezwany do ministerstwa, jako „dawny rektor”
w celu wyjaœnienia tej sprawy odpar³, ¿e jego synowie stanêli po
w³aœciwej stronie. W rezultacie zosta³ zmuszony do zaprzestania
pracy na UAM - zezwolono mu jedynie na kontynuowanie pracy
w Instytucie Historii PAN. Uzyska³ jednak bezterminowy urlop
bezp³atny, co umo¿liwi³o mu formalnie zachowanie stanowiska
profesora na UAM.
Chocia¿ od lat przebywa³ ju¿ na emeryturze, do ostatnich dni
by³ aktywny w ¿yciu naukowym i uniwersyteckim.
Jest autorem niemal 2 tysiêcy prac, w tym ponad 30 ksi¹¿ek
o ró¿nej tematyce. Uprawia³ nie tylko szeroko pojêt¹
mediewistykê, a wiêc dzieje œredniowiecza Polski i powszechne
dzieje wczesnej S³owiañszczyzny i Niemiec, historiê Koœcio³a
polskiego czy dzieje zakonu krzy¿ackiego, ale podejmowa³ te¿
tematy przekrojowe, zajmowa³ siê metodologi¹ i histori¹ nauki.
Szczególne miejsce zajmowa³y w jego badaniach Pomorze
i Kaszuby.
Gerard Labuda zmar³ 1 paŸdziernika 2010 r. Zosta³ pochowany
w Luzinie na Kaszubach.
(id)
nr 4 (8)/2010 | BLI¯EJ UCZELNI | 3

bli¿ejUczelni

Odkrywamy niedostêpne
„Latarnia Heliodora” - to nowy cykl wycieczek po budynkach Uniwersytetu zainicjowany
przez Stowarzyszenie Absolwentów UAM. Jako pierwsze swoje tajemnice odkrywa³o
przed nami s³ynne Collegium Maius przy ul.Fredry 10.

W

Przewodnikiem by³a prof. Alicja Pihan-Kijasowa,

FOT. W. STASIEWSKI

Prodziekan Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej

Niedostêpna na co dzieñ kopu³a Collegium Maius

zwiedzaniu udzia³ wziê³o oko³o 50 osób
zarówno
cz³onków
SAUAM,
jak i mieszkañców miasta i goœci spoza
Poznania. Przewodnikiem po gmachu by³a
prof. Alicja Pihan-Kijasowa, Prodziekan
Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej, wspomagana przez Katarzynê Koszewsk¹, Kierownika
Administracji. Po Bibliotece wydzia³owej
oprowadzi³a Irena Horbowy, jej Kierownik.
Szczególne wra¿enie na zwiedzaj¹cych
wywar³a kopu³a Collegium Maius - na co dzieñ
zupe³nie
niedostêpna.
Przyozdobiona
ekspresyjnymi malowid³ami z lat 50. XX wieku,
w stylu malarstwa naskalnego stanowi
z pewnoœci¹ du¿ej klasy obiekt artystyczny.
Równie¿ sale wyk³adowe wzbudzi³y zainteresowanie wycieczki, zw³aszcza Sala Komedy,
zwi¹zana z wybitnym muzykiem, przed któr¹
znajduje siê rzeŸba z filmow¹ szaf¹. W Bibliotece
zapoznano siê z jednym z najnowoczeœniejszych w Europie systemów wypo¿yczania
ksi¹¿ek, opartym w ca³oœci na elektronice.
Ciekawym punktem programu by³a wizyta

w gabinecie Dziekana Wydzia³u Filologii
Polskiej i Klasycznej - prof. dr hab. Józefa
Pokrzywniaka i podziwianie zgromadzonych w
nim dzie³ sztuki.
Uczestnicy wycieczki obejrzeli równie¿
prezentacjê konceptualnej instalacji Piotra
Kopczuka - „Poczekalnia - sztuka niezauwa¿ana”. Jej celem by³o stworzenie dzie³a,
które dziêki swojej niewyró¿niaj¹cej siê
z otoczenia, chaotycznej formie nie zostanie
dostrze¿one przez zwiedzaj¹cych. Zgodnie
z przewidywaniami artysty, wiêkszoœæ naszej
wycieczki przesz³a obok dzie³a nie dostrzegaj¹c
go w przestrzeni.
Przechadzka po gmachu Collegium Maius
by³a pierwszym wydarzeniem z cyklu „Latarnia Heliodora”, który w zamierzeniu ma byæ
prezentacj¹ niedostepnych na co dzieñ
przestrzeni uniwersyteckich o du¿ym potencjale turystycznym. Nastêpnym tego rodzaju
planowanym dzia³aniem by³oby udostêpnienie
dawnej wie¿y astronomicznej Collegium Minus.

Witold Stasiewski

Ko³o rêkodzie³a artystycznego
Ka¿dy mo¿e byæ artyst¹ albo przynajmniej mo¿e tworzyæ ³adne rzeczy i otaczaæ siê nimi
- mówi Ilona D³uga, cz³onek Zarz¹du SAUAM i zak³ada nowe Ko³o Rêkodzie³a Artystycznego.
- Chcia³abym zachêciæ cz³onków naszego
Stowarzyszenia do w³asnej twórczoœci niewa¿ne, czy namalujemy obraz, wyhaftujemy
serwetkê, czy zrobimy korale. Ka¿dy mo¿e byæ
artyst¹ i to chcia³abym odkrywaæ z uczestnikami
Ko³a. Przy okazji chcia³abym integrowaæ
cz³onków SAUAM przez kreacjê - mówi Ilona
D³uga, która od kilku lat zajmuje siê
decoupage’m czyli technik¹ zdobienia
przedmiotów metod¹ serwetkow¹, a od kilku
miesiêcy robi bi¿uteriê.
- Wróci³a moda na rzeczy robione rêcznie.
Jeœli na dodatek zrobimy je sami, wzrasta
satysfakcja. Mo¿emy w ten sposób dowolnie
dekorowaæ dom, ozdabiaæ siebie i obdarowywaæ
najbli¿szych oryginalnymi prezentami - dodaje.
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Warsztaty robienia bizuterii

Z pewnoœci¹ wœród cz³onków SAUAM jest
wiele osób, które w wolnym czasie zajmuj¹ siê
robótkami rêcznymi, lepi¹ w glinie, uk³adaj¹
bukiety, rysuj¹, maluj¹ itd. Podzielmy siê swoj¹

pasj¹ z innymi, a przy okazji oderwijmy siê od
codziennych zajêæ.
Proponujemy wspólne spotkania w celu
doskonalenia umiejêtnoœci, wspólnej nauki
nowych technik czy wymiany doœwiadczeñ.
Planujemy
zorganizowanie
warsztatów
z tworzenia bi¿uterii, decoupage’u i filcowania.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby
- zarówno te, które chc¹ podzieliæ siê swoimi
umiejêtnoœciami, jak i te, które chc¹ siê nauczyæ
czegoœ nowego lub mi³o spêdziæ czas. Prosimy
zg³aszaæ siê telefonicznie (nr tel. 61 829 44 97)
podczas dy¿urów Cz³onków Zarz¹du (we wtorki
w godz.16.00-18.00 oraz w czwartki w godz.
11.00-13.00) lub drog¹ mailow¹ na skrzynkê:
saup@amu.edu.pl.
(id)
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W po³owie paŸdziernika grupa cz³onków i sympatyków
SAUAM wybra³a siê do Legnicy na tryptyk teatralny,
który z zespo³em tamtejszego Teatru im. Heleny
Modrzejewskiej przygotowa³ Lech Raczak.

L

ech Raczak, aktor i re¿yser, znany jest jako wspó³za³o¿yciel
i wieloletni lider legendarnego poznañskiego Teatru
Ósmego Dnia, jednego z najs³ynniejszych awangardowych
zespo³ów teatralnych lat 60., 70. i 80, z którym rozsta³ siê w 1994
roku. Pracowa³ potem w teatrach w Krakowie, £odzi, GnieŸnie,
wiele lat spêdzi³ we W³oszech. By³ dyrektorem Teatru Polskiego
w Poznaniu i festiwalu teatralnego Malta.
Lech Raczak uchodzi za artystê wymagaj¹cego od widza.
- Jestem przekonany, ¿e istnieje publicznoœæ szukaj¹ca
w teatrze refleksji. Nie jest liczna, ale jej potrzeby trzeba
zaspokajaæ - powiedzia³ w jednym z wywiadów.
Dlaczego przyjecha³ do Legnicy?
- Interesuje mnie praca na uboczu. Nie planujê re¿yserowania
w wielkich teatrach, z aktorami o znanych nazwiskach.
Wolê pracowaæ w zespole, w którym istnieje równoœæ wobec
dzie³a i procesu twórczego, a nie w miejscu, gdzie dominuj¹
gwiazdy decyduj¹ce o kszta³cie przedstawienia.
Na owo „ubocze” pojechali za nim cz³onkowie SAUAM. Przez
dwa dni zanurzyliœmy siê w œwiecie teatru Lecha Raczaka.
Jako pierwszy pokazano „Czas terroru” na motywach „Ró¿y”
Stefana ¯eromskiego, po którym odby³a siê debata pt. „Czy teatr
mo¿e zbawiæ œwiat?” z udzia³em re¿ysera oraz m.in. Paw³a
Passiniego, Zbigniewa Szumskiego i Adama Michnika.
Drugiego dnia najpierw odby³a siê projekcja zapisu telewizyjnego spektaklu „Plac Wolnoœci”, który mia³ swoj¹ premierê
w lipcu 2005 r. na 15. Miêdzynarodowym Festiwalu Teatralnym
„Malta”
w Poznaniu. „Plac Wolnoœci” to przypowieœæ
o najnowszych dziejach Polski i wyzwaniach, jakie stawia przed
zwyk³ymi ludŸmi historia. Nastêpnym przedstawieniem by³y
„Dziady” Adama Mickiewicza i „Marat-Sade”.

Spotkanie Zarz¹du SAUAM

FOT. W. NAMER£A

Tryptyk Rewolucyjny
Lecha Raczaka

Spotkanie z Lechem Raczakiem

Inscenizacja „Dziadów” uznana zosta³a za wydarzenie
ubieg³ego sezonu. W spektaklu „Marat-Sade” Raczak znów
podj¹³ problem miejsca jednostki w dziejach. Jedni dopatrz¹ siê
w jego przedstawieniu karykaturalnej oceny historii, dla innych
bêdzie ono raczej pretekstem do zastanowienia siê nad si³¹
ludzkich namiêtnoœci.
Te trzy spektakle to wybitne kreacje teatralne nawi¹zuj¹ce
do podstawowych problemów naszego œwiata i polskiego
spo³eczeñstwa. Próba odpowiedzi na pytania: co wa¿niejsze niepodleg³a Polska czy wolnoœæ cz³owieka („Czas terroru”),
poszukiwanie Boga czy walka o cz³owieczeñstwo („Dziady”)
wreszcie czym jest i czym mo¿e staæ siê rewolucja na przyk³adzie
Rewolucji Francuskiej („Marat-Sade”). Wszystkie przedstawienia
emocjonalne, stawiaj¹ce nas w sposób wrêcz bolesny przed
wyborami moralnymi.
Ten wyjazd by³ potwierdzeniem, ¿e prawdziwego teatru nie da
siê niczym zast¹piæ. Jego oddzia³ywanie na cz³owieka - jeœli
mamy do czynienia z prawdziw¹ sztuk¹ - jest tym, czego
cz³owiek potrzebuje i co mo¿e mu zapewniæ sztuka artystyczna
pisana przez du¿e S.
Nasze wra¿enia, po obejrzeniu wszystkich spektakli,
potwierdza³y s³usznoœæ naszego wyboru, czyli spêdzenia
weekendu z Teatrem w Legnicy. Na zwiedzanie piêknej starówki
legnickiej, zosta³o - niestety - niewiele czasu...

Witold Namer³a

W SKRÓCIE

FOT. W. STASIEWSKI

O W ramach zapocz¹tkowanej w tym roku akcji
opieki nad grobami profesorów Uniwersytetu
Poznañskiego i Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, cz³onkowie Zarz¹du odwiedzili
w listopadzie miejsca spoczynku prof. Józefa
Kostrzewskiego, dr. Wac³awa Zembala oraz
pomniki Ofiar Fortu VII.

O Dy¿ury cz³onków Zarz¹du odbywaj¹ siê
w siedzibie SAUAM w Collegium Minus,
ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 315 C
na III piêtrze 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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WARTO WIEDZIEÆ
Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿dy absolwent
Uniwersytetu Poznañskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Cz³onek Stowarzyszenia ma prawo do czynnego i biernego
udzia³u w wyborach do w³adz Stowarzyszenia, uczestnictwa
w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowych, kursach i konferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenie, wyst¹pienia
do w³adz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami, korzystania
z form pomocy kole¿eñskiej, a tak¿e posiadania legitymacji
cz³onkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

JESTEŒMY W WIKIPEDII

Chc¹c zostaæ cz³onkiem SAUAM wystarczy wype³niæ deklaracjê,
któr¹ mo¿na otrzymaæ w siedzibie SAUAM w godzinach dy¿urów
lub pobraæ na stornie internetowej www.sauam.poznan.pl.
Po wype³nieniu i podpisaniu trzeba dostarczyæ j¹ do Stowarzyszenia - osobiœcie lub poczt¹. Potem nale¿y op³aciæ sk³adki.
Nastêpnie SAUAM przygotuje legitymacjê i ju¿ absolwent mo¿e
korzystaæ z praw i przywilejów, jakie wynikaj¹ z przynale¿noœci do
Stowarzyszenia.

SAUAM doczeka³ siê opracowania w encyklopedii internetowej Wikipedia.
Wystarczy na stronie startowej www.wikipedia.pl wpisaæ has³o SAUAM,
a bêdziemy mogli przeczytaæ informacje o historii i dniu dzisiejszym
naszego Stowarzyszenia

Absolwenci rocznika 2010 zwolnieni s¹ z op³aty
wpisowej oraz sk³adki przez okres 2 lat!!!
POSIADACZE LEGITYMACJI SAUAM MOG¥ KORZYSTAÆ
Z RABATÓW U NASTEPUJ¥CYCH PARTNERÓW:

ZAPRASZAMY
DO WSPÓ£PRACY
Wszystkich absolwentów Uniwersytetu
w Poznaniu zapraszamy - oprócz wstêpowania
do SAUAM - tak¿e do wspó³pracy
przy tworzeniu biuletynu „Bli¿ej Uczelni”.
Jeœli masz ciekawy pomys³, mieszkasz
w interesuj¹cym miejscu, lubisz i umiesz
pisaæ krótkie notatki, d³ugie artyku³y, felietony
czy wiersze i chcia³byœ wspó³redagowaæ
nasz¹ gazetê, napisz do nas na adres:
bli¿ej-uczelni@wp.pl

bli¿ej Uczelni

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Collegium Minus UAM, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznañ, pokój 315 C,
e-mail: blizej-uczelni@wp.pl | Redaktor naczelny: Ilona D³uga
Redakcja: Witold Namer³a, Witold Stasiewski
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TEATR WIELKI W POZNANIU
ul.Fredry 9 Poznañ
http://www.opera.poznan.pl/
Bilety w cenie 20 z³
na specjalne spektakle
dla œrodowisk akademickich
miasta Poznania w ramach
tzw. „Premier studenckich”.
TEART NOWY W POZNANIU
ul.D¹browskiego 5 Poznañ
http://www.teatrnowy.pl/
Bilety w promocyjnej cenie
na wybrane spektakle
- informacje bêd¹ zamieszczane
na stronie www SAUAM
WYDAWNICTWO
MEDIA RODZINA
ul. Pasieka 24 Poznañ
www.mediarodzina.com.pl
10% rabatu na zakupy dokonane
w sklepie internetowym
Wydawnictwa.
KAWIARNIA LITERACKA
„U PRZYJACIÓ£”
ul. Miel¿yñskiego 27/29, Poznañ
tel. 061 851 67 95
www.uprzyjaciol.pl

GASTRO - KRÓLSCY
I GEBRU Sp.J.
Na terenie UAM dzia³aj¹ 2 lokale
firmy Gastro-Królscy i Gebru Sp.J.,
które s¹ usytuowane w Collegium
Historicum przy ul. Œw.Marcin 78
i w Domu Studenckim Jowita
przy ul. Zwierzynieckiej 7.
www.krolscy-gebru.pl
SALON ZDROWIA
I RELAKSU VENUS
os. Piastowskie 40, Poznañ
e-mail: salon@figuravenus.pl
www.figuravenus.pl
Rezerwacje: 503-057-037
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek 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/
Wejœcie jednorazowe na basen
w cenie biletu ulgowego

