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NAJWIĘKSZE
LABORATORIUM
DLA INNOWACYJNYCH
FIRM
K

W Poznaniu powstaje
Zespołu Inkubatorów
Wysokich Technologii.
Ten największy
kompleks laboratoryjny
dla innowacyjnych firm
jest budowany na terenie
Poznańskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
Fundacji UAM.
Od 2012 roku będzie
oferował laboratoria
firmom z branży
chemicznej,
biotechnologicznej
i informatycznej.

amień wę gielny pod
budowę Zespołu wmurowano w czerwcu br.
Projekt przewiduje postawienie zespołu dwóch budynków
laboratoryjnych o powierzchni
ponad 4500 mkw. powiązanych ze sobą przeszklonym
łącznikiem. Znajdzie się w nim
m.in. blok chemiczny z dwukondygnacyjną halą technologiczną, częś ć biotechnologiczna z laboratorium mikrobiologicznym, a także pomieszczenia biurowe, magazynowe
oraz sala konferencyjna.
Profesor Bogdan Marciniec,
prezes Zarządu Fundacji UAM
zapewnia, że laboratoria zostaną przeznaczone w szczególnoś ci dla potrzeb małych
firm, którym brakuje ś rodków, by samemu wybudować
i wyposażyć tego typu miejsca
pracy. Tutaj będą mogli je wypożyczyć do przeprowadzenia
analiz.
Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii będzie największym w Poznaniu kompleksem laboratoryjnym dla
innowacyjnych firm kreującym przyjazne ś rodowisko
dla rozwoju nowoczesnych
technologii. Oprócz nowoczesnej infrastruktury, przedsiębiorstwa-lokatorzy będą miały dostęp do pakietu usług

okołobiznesowych wspierających ich rozwój. Nowopowstałym firmom Park oferuje
działania inkubacyjne, ułatwiające przetrwanie wstępnej fazy funkcjonowania i dalszy rozwój.
Zdaniem prof. Bogdana
Marcińca, wobec braku dużych polskich przedsiębiorstw
zdolnych
do
tworzenia
i utrzymywania własnych
oś rodków badawczych, rola
parków naukowych i technologicznych w naszym kraju
powinna skoncentrować się
na wspomaganiu i komercjalizacji badań dostosowanych
do potrzeb małych i ś rednich
firm.
PPNT to najstarszy w Polsce park naukowo-technologiczny. Powstał w ramach
Fundacji Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 15 lat
wspiera proces komercjalizacji wyników badań naukowych w gospodarce oraz stymulacji rozwoju ekonomicznego Wielkopolski. W ramach PPNT działają pracownie, laboratoria i firmy
z dziedziny chemii i technologii chemicznej, archeologii,
informatyki, fizyki, geologii
oraz nauk ekonomicznych.

W SKRÓCIE

◗ 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

◗ Prosimy o informacje na temat
opuszczonych i zaniedbanych
grobów profesorów
Uniwersytetu Poznańskiego
i Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.

◗ Aktywnie działa Koło SAUAM

w Mosinie oraz Koło
Rękodzieła Artystycznego.
Zainteresowanych zapraszamy
do współpracy.
Więcej informacji na stronie 4.

◗ W najbliższych miesiącach

Stowarzyszenie planuje
zorganizowanie kilku imprez,
m.in. wycieczki do Łodzi,
zwiedzania Wydziału Prawa
i Administracji UAM oraz
innych uczelni w Poznaniu,
wizyty w Ośrodku Lednickiego
Laboratorium Wiary
Jana Pawła II
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KSIĄDZ-UCZONY-PATRIOTA
Nazywani są Ojcami-Założycielami Uniwersytetu Poznańskiego – Heliodor Ś wię cicki,
Józef Kostrzewski, Michał Sobeski i ksiądz Stanisław Kozierowski, któremu poświę cimy kilka słów.

Historyk i onomasta
Interesowały go zagadnienia heraldyczne, którym poś więcił
m.in. prace: „Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII-XVI w.”, czy
„Studia nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego XI-XII w.”. W tych badaniach okazywał pewną ostrożnoś ć
i starał się unikać zbytniego operowania hipotezami.
Od roku 1914 aż do 1939 wychodziły kolejne tomy wydawnictwa, które rozsławiły jego imię, omawiające badania nazw topograficznych w Wielkopolsce. Ksiądz Stanisław Kozierowski zarejestrował m.in. najstarsze przekazy nazw osad ludzkich i wszelkich obiektów fizjograficznych – stworzył więc bezcenne źródło
dla historyka osadnictwa i językoznawcy. Korzystając z tych materiałów Kozierowski ogłosił kilka prac rekonstruujących dawny
stan osadniczy lub fizjograficzny: „Pierwotne osiedlenie pojezierza Gopła”, „Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz
z Pałukami” i inne.
W połowie lat trzydziestych zaczął opracowywać i wydawać
„Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny zachodniej”.

Nauka i misja
Stanisław Kozierowski pochodził z Trzemeszna, gdzie urodził się
w 1874 roku. Ukończył tam także progimnazjum. Naukę kontynuował w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie
w 1896 roku uzyskał ś wiadectwo dojrzałoś ci z wyróżnieniem.
Studia teologiczne i filozoficzne odbywał w Poznaniu i Gnieźnie.
W 1899 roku otrzymał ś więcenia kapłańskie. Następne lata spędził wś ród polskich emigrantów w Westfalii. Podróżował
do Szwecji, Holandii, Francji, Włoch, Czech, a także do krajów
bałkańskich i do Syrii.

Kapłaństwo
Po powrocie do Wielkopolski pełnił posługę kapłańską we Wronkach, Gostyniu i Ostrzeszowie. W 1905 roku otrzymał pierwszą
samodzielną parafię w Siemianicach, skąd 5 lat później przeniósł
się do Skórzewa pod Poznaniem, a w roku 1929 do Winnej Góry
w powiecie ś redzkim. W 1931 roku został honorowym kanonikiem metropolitalnej kapituły w Gnieźnie. Godnoś ć tę nadał mu
kardynał August Hlond, późniejszy prymas Polski. W Winnej Górze pracował aż do ś mierci. Zmarł 1 lutego 1949 roku. Pochowano go w rodzinnym grobowcu w Trzemesznie.

Zaczę ło się od Gostynia
Pasją księdza Stanisława Kozierowskiego były poszukiwania archiwalne, które prowadził całe życie. W 1903 roku związał się
z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, które patronowało wydawaniu jego prac historycznych i toponomastycznych.
W tym samym roku przedstawił na łamach „Roczników Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” pierwszą rozprawę pt.
„Wojewody poznańskiego Przedpełka h. Łodzia potomkowie,
pierwotni dziedzice Gostynia (1275-1337)”.
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Organizator Uniwersytetu Poznańskiego
Ksiądz Stanisław Kozierowski działał również jako organizator
życia naukowego. Od 1914 roku był redaktorem „Roczników Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, zaś od 1917 roku
przewodniczącym jego Wydziału Historyczno-Literackiego.
W 1918 roku wszedł do komisji organizującej Uniwersytet Poznański. Należał do ś cisłego grona jego założycieli.
Był również członkiem Naczelnej Rady Ludowej, organizacji
politycznej zaboru pruskiego i posłem na Sejm Dzielnicowy.
Po odzyskaniu niepodległoś ci sprawował funkcję kuratora Archiwum Państwowego w Poznaniu i członka komisji do spolszczenia nazewnictwa w oswobodzonej Wielkopolsce.
W 1920 roku habilitował się na Uniwersytecie Poznańskim
z zakresu nauk pomocniczych historii. Był wicedyrektorem Instytutu Zachodniosłowiańskiego, wicedyrektorem Instytutu Bałtyckiego w Toruniu i wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, a w 1929 roku wszedł do Wojewódzkiej i Ministerialnej Komisji Toponomastycznej. W tym samym roku został
profesorem tytularnym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego.

Ostatnie lata
Lata 1939-1945 przeżył w Winnej Górze. Okupanci wymusili
na nim zobowiązania do współpracy naukowej, co odbiło się negatywnie na jego zdrowiu. W pierwszych latach powojennych
wziął jeszcze udział w akcji polszczenia i ustalania nazw na ziemiach odzyskanych.
Swoje bogate zbiory naukowe zapisał Archiwum Państwowemu w Poznaniu. Jego prace naukowe znajdują się także w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, w zbiorach PTPN oraz Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.
Opracowano na podstawie: www.muzeum.gostyn.pl
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ABSOLWENCIE

– NA STUDIA!

W

Studia podyplomowe to jeden ze sposobów podnoszenia kwalifikacji lub zdobywania
nowych umiejętności. Niezależnie od tego, czy chcemy zmienić zawód, rozwijać się
w wybranej przez siebie dziedzinie, czy przypomnieć sobie „studenckie czasy”, warto
korzystać z bogatej oferty... UAM.

nowoczesnej gospodarce ludzie
zmieniają zawód kilka razy w życiu, podążając za potrzebami rynku
pracy. Nieaktualne stało się przekonanie, że
po studiach magisterskich ma się spokój z nauką, a dyplom wieńczy dzieło naszego życia.
Chyba na wszystkich uczelniach w weekendy
można spotkać studentów podyplomowych
w różnym wieku.

Jak wybierać?
Uczelnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynku, przygotowują mnóstwo kierunków
i specjalizacji. Jak w gąszczu ofert wybrać te
najwłaś ciwsze? Jeś li studia podyplomowe mają zapoczątkować nasze nowe życie zawodowe
czyli przekwalifikować nas np. z nauczyciela
historii w specjalistę udzielającego kredytów
w banku, trzeba poznać podstawy, a więc najlepiej wybrać kierunek dający elementarną
wiedzę w nowej dziedzinie. Bez tego ani rusz
w ś wiecie finansów. Dopiero potem można kształcić się na kierunkach wyspecjalizowanych, łącząc je ze zdobywaniem coraz większego doś wiadczenia zawodowego.
Jeś li natomiast czujesz, że Twoja wiedza
i doś wiadczenie nie wystarczają już w wybranej przez Ciebie dziedzinie, łatwiej Ci będzie
ocenić oferowany program pod kątem przydatnoś ci i spełnienia Twoich oczekiwań. Odpowiedz sobie na pytanie, czy na wybranym kierunku nauczysz się czegoś , czego jeszcze nie
wiesz? Na przykład absolwent dziennikarstwa

nie wybierze najpewniej „Podstaw dziennikarstwa”, ale specjalizacja w obszarze public relations może dawać nowe możliwoś ci zatrudnienia. Podobnie dyrektor sprzedaży firmy, która
rozpoczyna ekspansję na kolejne rynki, może
skorzystać z uczestnictwa w „Podyplomowym
studium handlu ze wschodem”. Jeśli jednak jedyne czego jesteś pewien, to fakt, że chcesz się
kształcić, ale nie wiesz, w jakim kierunku
– przeanalizuj, co dzieje się na rynku. Obecnie
oferty uczelni bardzo szybko dopasowują się
do niego...

Podyplomowe na UAM!
Wybierając studia podyplomowe, wiele osób
będzie kierować się renomą uczelni, wierząc że
jakoś ć studiów magisterskich czy licencjackich
przełoży się na podyplomowe. Najczęś ciej tak
właś nie jest. I dlatego warto rozważyć ofertę
UAM. A jest w czym wybierać! Uniwersytet
proponuje aż 100 kierunków. Gdybyś my chcieli
opisać wszystkie, potrzebny byłby numer specjalny „Bliżej Uczelni”. Obok popularnych od lat
kierunków w zakresie obrotu nieruchomoś ciami, prawa pracy, zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej czy
logopedii, warto wymienić np. Współczesną
Bibliotekę Naukową; Menedżera Projektów Badawczych, Ochronę i Zarządzanie Dziedzictwem Archeologicznym; Informatykę i Technologie Informacyjne; Programy Europejskie; Interlingwistykę; Służbę Zagraniczną i Międzynarodową, czy Akademię Trenera.

W nowym roku akademickim pojawią się np.
studia współfinansowane ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego: Ochrona Ś rodowiska; Informatyczne Technologie Biznesowe; Monitoring
Ś rodowiska Przyrodniczego; Geoinformacja;
Zarządzanie Komunikacją i Informacją Medialną; Zarządzanie Ochroną Dóbr Kultury; Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym
Przedsię biorstwem. Wś ród nowoś ci warto
zwrócić uwagę na Studia Podyplomowe w zakresie Gender, Kultury Języka „Polszczyzna
w komunikacji zawodowej”, Przedszkolna i Wczesnoszkolna Edukacja Artystyczna, Komunikacja w Organizacji.

Na pewno warto!
Pamiętajmy także, że studia podyplomowe to
wyrzeczenia i ograniczenia. Jeś li sami finansujemy swoją edukację to czeka nas kilka lub kilkanaś cie miesię cy dodatkowych wydatków
– na czesne, a czasem i noclegi oraz dojazd, jeś li
wybraliś my kierunek poza miejscem zamieszkania. To także wyrzeczenie się przez rok lub
dłużej wolnych weekendów, a czasem i ograniczenie czasowe w ciągu tygodnia. To ograniczenie kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi. Aż
w końcu – wysiłek związany z napisaniem pracy dyplomowej i stres podczas obrony.
Za to potem – satysfakcja gwarantowana,
a często także nowa praca, awans i lepsze zarobki.
I. Długa
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Koło Rękodzieła Artystycznego (w skrócie: KRA) powstało
pod koniec ubiegłego roku. Zachęcamy panie, ale również panów
do udziału w proponowanych spotkaniach.

– Nie mamy ustalonych dni i godzin spotkań. Kiedy zgłosi się
grupa chętnych po prostu się zbieramy i z przyjemnoś cią tworzymy coś nowego – mówi Ilona Długa, członek Zarządu SAUAM,
inicjatorka i prowadząca Koło.
Jej zdaniem każdy może tworzyć ładne rzeczy i otaczać się nimi. W KRA każdy odkryje w sobie artystę. Jego członkowie mają nawzajem zachęcać się do twórczoś ci. Nikt nikogo nie krytykuje, a wręcz przeciwnie – kiedy oglądamy prace innych stajemy
się bardziej kreatywni i przychodzą nam do głowy różne pomysły. Nieważne, czy namalujemy obraz, wyhaftujemy serwetkę,
czy zrobimy korale – miło mieć w domu własnoręcznie wykonany czy ozdobiony przez siebie przedmiot. Przy okazji można poznać innych absolwentów.
– Od kilku lat panuje moda na rzeczy robione ręcznie. Jeżeli
na dodatek zrobimy je sami, wzrasta satysfakcja. Możemy w ten
sposób dowolnie dekorować dom, ozdabiać siebie i obdarowywać
najbliższych oryginalnymi prezentami – dodaje.
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◗ Z pewnością wśród członków SAUAM jest jeszcze więcej osób, które

w wolnym czasie zajmują się robótkami ręcznymi, lepią w glinie, układają
bukiety, rysują, malują itd. Podzielmy się swoją pasją z innymi, a przy okazji
oderwijmy się od codziennych zajęć.

◗ Proponujemy wspólne spotkania w celu doskonalenia umiejętności,
wspólnej nauki nowych technik czy wymiany doświadczeń.

◗ Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby – zarówno te, które chcą
◗

podzielić się swoimi umiejętnościami, jak i te, które chcą się nauczyć
czegoś nowego lub miło spędzić czas. Nie trzeba być członkiem
Stowarzyszenia, by uczestniczyć w spotkaniach Koła.
Prosimy zgłaszać się telefonicznie (nr tel. 61 829 44 97) podczas dyżurów
Członków Zarządu (we wtorki w godz. 16.00-18.00 oraz w czwartki
w godz. 11.00-13.00) lub drogą mailową na skrzynkę: saup@amu.edu.pl.
id

bliżejUczelni
WaRtO WIEDZIEĆ

POlUB naS na FB
Dodałeś już SaUaM do ulubionych
na portalu Facebook???
Zamieszczamy tam 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”:)

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 2011 zwolnieni są z opłaty
wpisowej oraz składki przez okres 2 lat!!!
POSIaDaCZE lEGItYMaCJI SaUaM MOGĄ KORZYStaĆ
Z RaBatÓW U naStEPUJĄCYCH PaRtnERÓW:

ZaPRaSZaMY
DO WSPÓŁPRaCY
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 nasza gazetę, napisz do nas na adres:

bliżej-uczelni@wp.pl

bliżej Uczelni

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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SPONSORZY:

tEatR WIElKI W POZnanIU
ul.Fredry 9 Poznań
http://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
http://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. Ś w.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.

