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CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU W POZNANIU

Rok rozpocz¹³ siê tradycyjnym, jedenastym
z kolei, spotkaniem noworocznym w Tea-
trze Wielkim z udzia³em Rektora UAM

prof. dr. hab.Bronis³awa Marciniaka. Potem wy-
darzenia nabra³y tempa. 

Pierwsze miesi¹ce up³ynê³y na przygotowaniu
SAUP do Jubileuszu 90-lecia UAM. Z tej okazji
Stowarzyszenie oraz redakcja „¯ycia Uniwersy-
teckiego” zorganizowa³y 2 konkursy: na najcie-
kawsze wspomnienia pt. „Moje studia - 10,
20… 90 lat temu” i najciekawsze fotografie 
z czasów studiowania pt. „Moje studia w obiek-
tywie”. SAUP zainicjowa³o i zorganizowa³o pu-
bliczn¹ zbiórkê pieniêdzy na ³aweczkê pierwsze-
go rektora Uczelni, profesora Heliodora Œwiêcic-
kiego. Przedstawiciele Zarz¹du - Przewodnicz¹-
cy Jerzy Kepel, Wiceprzewodnicz¹ca Joanna No-
wak oraz Cz³onek Zarz¹du Zbigniew Jaœkiewicz
brali udzia³ w uroczystoœciach inauguruj¹cych
obchody Jubileuszu. Pozostali cz³onkowie SAUP
uczestniczyli w seminariach i wystawach jubile-
uszowych, spoœród których warto wymieniæ
udzia³ najstarszych absolwentów pana Andrze-

ja Bartkowskiego, pana Zygfryda Kordusa, pana
Stefana Pacanowskiego i pani Moniki Gozdow-
skiej w konferencji naukowej „Tradycje i absol-
wenci UAM”, podczas której dzielili siê swoimi
wspomnieniami. W ramach Pikniku Akademic-
kiego 9 maja 2009 r. zorganizowano stoisko
SAUP oraz spotkanie absolwentów z w³adzami
rektorskimi. Absolwenci brali tez udzia³ w „Raj-
dzie œladami Heliodora Œwiêcickiego”.

W ramach cyklu „Spotkanie ze znanym absol-
wentem” w kwietniu 2009 r. odby³o siê spotka-
nie z dr.Wojciechem Szczêsnym Kaczmarkiem,
pierwszym Prezydentem Miasta Poznania po re-
aktywowaniu w Polsce samorz¹dów, pt. „Po-
cz¹tki samorz¹du w Poznaniu”. By³o to ostatnie
publiczne wyst¹pienie Wojciecha Szczêsnego
Kaczmarka.

Dla cz³onków i sympatyków SAUP zorganizo-
wano wycieczki - do Muzeum Powstania War-
szawskiego oraz do Berlina. Pozyskano do
wspó³pracy instytucje i firmy, które udzielaj¹ ra-
batów posiadaczom legitymacji SAUP - w tym
gronie znaleŸli siê: Teatr Wielki w Poznaniu, Wy-

dawnictwo „Media Rodzina”, Park Wodny
Octopus w Suchym Lesie, Kawiarnia Literacka
„U Przyjació³”, Salon Zdrowia i Relaksu Venus,
Gastro-Królscy i Gebru Sp.J. 

Strona internetowa SAUP sta³a siê czêœci¹ po-
rtalu uniwersyteckiego - pod adresem
www.amu.edu.pl, w zak³adce „Portal Absol-
wenta” mo¿na teraz znaleŸæ szczegó³owe infor-
macje na temat naszej dzia³alnoœci. Umieszcza-
ne s¹ tam tak¿e wszystkie wydania naszego
kwartalnika pt. „Bli¿ej Uczelni”. 

W ubieg³ym roku SAUP przeprowadzi³ bada-
nia ankietowe pt. „Oczekiwania w stosunku do
organizacji absolwentów”, a na podstawie ich
wyników opracowa³ „Strategiê pozyskiwania
cz³onków przez SAUP”. 

Z nasz¹ dzia³alnoœci¹ wychodzimy poza Po-
znañ - pierwsze Ko³o Stowarzyszenia powsta³o
na pocz¹tku 2009 roku w Mosinie. 

Wa¿n¹ rolê dla dzia³alnoœci Stowarzyszenia
ma posiadanie 2 sponsorów: Fundacji Uniwer-
sytetu im.Adama Mickiewicza i PKO Banku Pol-
skiego. (id)

W ROKU JUBILEUSZU…
W 2009 roku Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu kontynuowa³o swoj¹ intensywn¹ dzia³alnoœæ.

Tradycyjnie SAUP skorzysta³ z goœcinnoœci Dy-
rektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Po-
znaniu Micha³a Znanieckiego, który za-

szczyci³ nasze spotkanie swoj¹ obecnoœci¹. Goœci-
liœmy równie¿ prof. dr. hab. Bronis³awa Marcinia-
ka, rektora UAM, prof. dr. hab. Jacka Guliñskiego,
prorektora UAM, prof. dr. hab. Bogdana Marciñ-
ca, Prezesa Fundacji UAM i zdobywcê Polskiego
Nobla oraz prof. dr hab. Stanis³awa Lorenca, rek-
tora UAM poprzedniej kadencji. 

Goœci powita³ Jerzy Kepel, Przewodnicz¹cy
SAUP, który poprosi³ zebranych o uczczenie chwil¹
ciszy pamiêci zmar³ego w ubieg³ym roku cz³onka
Zarz¹du Wojciecha Szczêsnego Kaczmarka. Na-
stêpnie przypomnia³ i podsumowa³ dzia³alnoœæ
Stowarzyszenia w bardzo intensywnym 2009 ro-
ku. Podkreœli³ przy tym ¿ywe zainteresowanie, ¿ycz-
liwoœæ i pomoc, jakich SAUP doœwiadcza od W³adz
Uczelni. Wspomnia³ tak¿e o kontynuowaniu
wspó³pracy ze sponsorami: Fundacj¹ Uniwersytetu
im.Adama Mickiewicza i PKO Bankiem Polskim. 

Skuteczna promocja Stowarzyszenia wœród ab-
solwentów, jeszcze wiêksza jego aktywizacja, pe³-
nienie skutecznej roli ogniwa ³¹cz¹cego absolwen-
tów z uczelni¹, pozostaj¹ nadal podstawowym
problemem. Przewodnicz¹cy zapewni³, ¿e SAUP
szuka nowych, skutecznych form dzia³ania, aby
staæ siê rzeczywiœcie znacz¹cym elementem w sze-
roko rozumianej spo³ecznoœci uniwersyteckiej. Pod
koniec 2009 roku zosta³a przyjêta Strategia pozy-
skiwania nowych cz³onków, a do Walnego Zgro-
madzenia, zapowiadanego na 8 maja br. opraco-
wana bêdzie Strategia Stowarzyszenia na najbli¿-
sze 3 lata. Koñcz¹c, Jerzy Kepel, z³o¿y³ wszystkim
obecnym serdeczne ¿yczenia noworoczne. 

Nastêpnie do zgromadzonych zwróci³ siê
prof. dr hab.Bronis³aw Marciniak, rektor UAM,
który zadeklarowa³ swoje dalsze poparcie dla
Stowarzyszenia. 

Po nim przemawia³ Dyrektor Micha³ Znaniecki,
który zadeklarowa³ kontynuacjê wspó³pracy
Opery z SAUP, m.in. w formie promocyjnych cen

dla posiadaczy legitymacji Stowarzyszenia na
spektakle i inne operowe wydarzenia (szcze-
gó³owe informacje na ten temat znajduj¹ siê na
ostatniej stronie tego wydania „Bli¿ej Uczelni”). 

Oficjaln¹ czêœæ spotkania noworocznego po-
przedzi³ spektakl „Cyrulik sewilski”, najbardziej
znane dzie³o Gioacchio Rossiniego. Jest to nie-
w¹tpliwie per³a w³oskiej commedia dell’arte 
w operowej postaci, roziskrzona dowcipem 
i brawurowym tempem akcji. Znakomita muzy-
ka, humor i komiczne sytuacje zagwarantowa³y
œwietn¹ zabawê i doskona³y nastrój! (id)

ABSOLWENCI W OPERZE
Dwunaste ju¿ spotkanie noworoczne cz³onków Stowarzyszenia Absolwen-
tów Uniwersytetu w Poznaniu rozpoczê³o kolejny rok dzia³alnoœci. 

K w a r t a l n i k  nr 1(5)/2010

Spotkanie noworoczne w Operze
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Absolwenci szczelnie wype³nili prze-
stronne wnêtrze Auli im. H. £owmiañ-
skiego w Collegium Historicum, a ze-

branych powita³ prof. Micha³ Buchowski, dy-
rektor IEiAK. Spotkanie zaszczycili swoj¹ obe-
cnoœci¹ prof. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor
UAM i prof. Hanna Kóèka-Krenz, Dziekan Wy-
dzia³u Historycznego. 

Podczas tej oficjalnej czêœci zjazdu goœcie
obejrzeli film o 90-leciu UAM oraz multimedial-
n¹ prezentacjê dorobku Instytutu, wys³uchali
wyst¹pieñ by³ych dyrektorów - prof. Zbigniewa
Jasiewicza na temat przesz³oœci poznañskiej et-
nologii oraz prof. Aleksandra Posern-Zieliñskie-
go o obszarach i nurtach poznañskich badañ,
zaœ na temat dawnego i wspó³czesnego obli-
cza studiowania etnologii mówi³ dr Wojciech
Dohnal. Przemawiali tak¿e absolwenci prof.
Jan Grad z Instytutu Kulturoznawstwa UAM
oraz dr Hubert Czachowski z Muzeum Etno-
graficznego w Toruniu. Ca³oœci dope³ni³y mini-
recital £ukasza Jakubowskiego, a na zakoñcze-
nie wystêp legendy muzyki folkowej - Kwarte-
tu Jorgi. 

Bardzo sympatyczn¹, choæ ju¿ o charakterze
stricte towarzyskim, czêœci¹ Zjazdu by³o wie-
czorne spotkanie. Uraczeni ciep³ym posi³kiem,
bufetem staropolskim oraz muzyk¹ na ¿ywo,
absolwenci bawili siê na balu do godzin wcze-
snorannych.

IV Zjazd Absolwentów Studiów Etnologicz-
nych przygotowany zosta³ przez komitet orga-
nizacyjny, w sk³ad którego weszli pracownicy In-
stytutu: prof. Andrzej Brencz, prof. Waldemar
Kuligowski, dr Anna Brzeziñska, dr Piotr Fabiœ,
dr Przemys³aw Hinca, dr Adam Pomieciñski,
mgr Natalia Bloch, mgr Irena Kabat, mgr Kata-
rzyna Linda i mgr Krystyna Palacz. Ostateczn¹
wersjê prezentacji multimedialnej przygotowa³

mgr Grzegorz Skalski, a mgr Ewa Nowak ak-
tywnie wspomaga³a organizatorów. Wspo-
mnieæ nale¿y te¿ o publikacji zjazdowej Etnolo-
gia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009,
przygotowanej pod redakcj¹ dr. Jacka Bednar-
skiego i dr. Piotra Fabisia. Ksi¹¿ka zawiera m.in.
syntetyczne omówienie dziejów Instytutu, jego
dzia³alnoœci badawczej i rozwoju dydaktyki, au-
toprezentacje obecnych pracowników IEiAK,
wykaz wszystkich powsta³ych w jego ramach
prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych
oraz alfabetyczny spis absolwentów.

***
W 90-letniej historii Instytutu Etnologii i An-

tropologii Kulturowej jego progi opuœci³o po-
nad 1000 osób. Niewiele zachowa³o siê infor-
macji na temat absolwentów sprzed 1939 ro-
ku, natomiast zdecydowanie ³atwiej mówiæ 
o powojennych absolwentach. W latach
1946-2008 studia ukoñczy³o 908 absolwen-
tów stacjonarnych studiów magisterskich, 94 -
niestacjonarnych i 75 - studiów licencjackich.
64% tej populacji, to kobiety. W gronie absol-
wentów znalaz³o siê 5 obcokrajowców-mê¿-
czyzn i 4 reprezentantki Polonii. Wœród na-
szych absolwentów zawi¹za³o siê co najmniej
41 ma³¿eñstw. Ponad 7% mieszka za granic¹.

Szczególnie warto przyjrzeæ siê przebiegowi
kariery zawodowej osób, które ukoñczy³y ten
kierunek studiów. Etnologów pracuj¹cych w
zawodzie jest ponad 20%, a podejmowali oni
pracê w muzeach (61 osób, w tym 37 - w mu-
zeach lub dzia³ach etnograficznych), w szko-
³ach wy¿szych (w placówkach etnologicznych
lub pokrewnych - 50), w domach i oœrodkach
kultury (11), w placówkach naukowo-badaw-
czych, w tym w PAN (9) i w innych instytucjach.
22 osoby podjê³y dalsz¹ naukê na studiach
doktoranckich b¹dŸ podyplomowych (wiêk-

szoœæ na Wydziale Historycznym UAM, ale tak-
¿e za granic¹). Na 86 doktoratów obronionych
przez naszych absolwentów (w tym 33 w ra-
mach studiów doktoranckich na Wydziale Hi-
storycznym), 58 to doktoraty osób pracuj¹cych
w zawodzie. Absolwenci nale¿¹cy do tej grupy
odbyli tak¿e dwanaœcie kolokwiów habilitacyj-
nych, piêciu z nich jest profesorami tytularnymi,
a trzech uczelnianymi. 

Zbiorowoœæ absolwentów, która znalaz³a
zatrudnienie w zawodach pokrewnych liczy
ponad 13%. Du¿y odsetek pracuje w resorcie
oœwiaty, w bibliotekach, wydawnictwach i re-
dakcjach czasopism. Kilkunastu absolwentów
prowadzi dzia³alnoœæ artystyczn¹. Obrazu do-
pe³niaj¹ zatrudnieni w radiu i telewizji, wydzia-
³ach kultury i sztuki, placówkach samorz¹do-
wych, turystyce oraz jako t³umacze i nauczy-
ciele jêzyków obcych. Liczna grupa ma w³asne
firmy lub zajmuje stanowiska kierownicze.
Wielu absolwentów mieszkaj¹cych za granic¹
równie¿ jest aktywnych na tych polach. Przed-
stawiciele tej kategorii absolwentów, pomimo
braku sta³ego kontaktu ze swoim wyuczonym
zawodem, twórczo rozwijali to, co wynieœli 
z naszych studiów, niejednokrotnie siêgaj¹c do
etnologicznej przesz³oœci, która nie stanowi³a
przeszkody w dalszej karierze. Dowodem na
to jest chocia¿by kilka doktoratów nie tylko 
z etnologii.

Na IV zjazd przyby³o ok. 30% absolwentów
naszego kierunku. Organizuj¹c zjazd i uczest-
nicz¹c w nim wpisujemy siê w realizacjê jedne-
go z celów strategicznych rozwoju naszej
uczelni w latach 2009-2019 mówi¹cego 
o otwarciu Uniwersytetu na otoczenie, 
a w tym o wzmacnianiu wiêzi z absolwentami.

Irena Kabat 
Waldemar Kuligowski

INTEGRACJA ETNOLOGÓW
Jedn¹ z ma³ych, ale bardzo pozytywnych i integruj¹cych tradycji, jak¹ wypracowano w œrodowisku 
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM s¹ zjazdy absolwentów. Odby³y siê ju¿ cztery, 
a ostatni mia³ miejsce 26 wrzeœnia 2009 roku i stanowi³ element cyklu honorowania 90-lecia 
Uniwersytetu w Poznaniu, w tym tak¿e poznañskiej etnologii.

Uczestnicy Zjazdu
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Historia Obserwatorium zaczyna siê 
w 1919 r., wraz z powstaniem Uniwer-
sytetu Poznañskiego. Znajduje siê ono

na Grunwaldzie, na terenie by³ej posiad³oœci
rodziny Palaczy, w otoczeniu piêknego parku. 

Pocz¹tkowo naukowcy u¿ywali niewielkich
teleskopów o ograniczonych mo¿liwoœciach
do prowadzenia badañ. Dopiero w latach 
20. XX wieku otrzymali nowoczesny teleskop
optyczny Zeissa, co pozwoli³o na rozszerzenie
obserwacji nieba. By³ on wykorzystywany je-
szcze w latach 80., a do dzisiaj pozosta³
sprawny i s³u¿y przy okazji ró¿nych pokazów,
jako atrakcja i ciekawostka historyczna. Zgro-
madzono tak¿e wiele innych dawnych przy-
rz¹dów pomiarowych, np. czasomierze.

Aktualnie Obserwatorium jest samodzielnym
Instytutem w strukturach Wydzia³u Fizyki UAM,
zatrudniaj¹cym 35 pracowników, z których
przesz³o 20 to nauczyciele akademiccy i dokto-
ranci. Od samego pocz¹tku poznañscy nau-
kowcy zajmowali siê astrometri¹ i mechanik¹
niebiesk¹, a póŸniej dosz³a te¿ astrofizyka. Dy-
daktyka obejmuje studia licencjackie, magister-
skie i doktoranckie z astronomii oraz prowadze-
nie wyk³adów dla studentów fizyki i geografii.

Obecnie badania oscyluj¹ wokó³ zagadnieñ:
astrometrii, mechaniki nieba (to badania ko-
met i rojów meteoroidowych) oraz astrofizyki
(to fizyka planetoid oraz astrofizyka gwiazdo-
wa). Informacje na ich temat mo¿na uzyskaæ
od pracowników Instytutu. Obserwatorium
kieruje prof. dr hab. Edwin Wnuk, a obok po-
znañskich naukowców goœcinnie wyk³ada
znany toruñski astronom prof. dr hab. Maciej
Konacki, odkrywca pierwszej planety pozas³o-
necznej w potrójnym uk³adzie gwiazd.

Pocz¹tki popularyzacja astronomii i „odkry-
cie” poznañskiego Obserwatorium dla publicz-
noœci nast¹pi³o w marcu 1996 r., gdy w odle-

g³oœci oko³o 15 milionów kilometrów od Ziemi
przelatywa³a Kometa Hyakutake. Przez kilka
pogodnych wieczorów organizowane by³y po-
kazy nieba, które cieszy³y siê ogromnym zainte-
resowaniem - tworzy³y siê kolejki chêtnych, 
a wejœciówki trzeba by³o rezerwowaæ wczeœniej
- i koñczy³y d³ugo po pó³nocy. Kolejne ciekawe
wydarzenia to: obserwacja Komety Hale-Boppa
(marzec 1997), zaæmienie S³oñca (sierpieñ
1999), wielka opozycja Marsa (wrzesieñ 2003)
i przejœcie Wenus na tle tarczy S³oñca (czerwiec
2004). Najliczniejsz¹ publicznoœæ przyci¹gnê³y
pokazy Marsa - Obserwatorium odwiedzi³o
wówczas ponad 10 tysiêcy osób. Warto przy-
pomnieæ tak¿e inne imprezy: Piknik Astrono-
miczny w ramach Œwiatowego Roku Fizyki
(maj 2005), otwarte pokazy nieba (kwiecieñ
2007), Dni Otwarte w Obserwatorium (kwie-
cieñ 2009), Poznañska Noc Naukowców
(wrzesieñ 2009). W 2009 r. raz w miesi¹cu
odbywa³y siê tu, w ramach obchodów Miêdzy-
narodowego Roku Astronomii, wyk³ady popu-
larnonaukowe. Cieszy³y siê one ogromnym za-
interesowaniem, co wskazuje na du¿¹ potrze-
bê tego typu spotkañ - wœród s³uchaczy znaj-
dowa³y siê zarówno kilkuletnie dzieci, jak i oso-
by w wieku œrednim. Tradycja otwartych wyk³a-
dów po³¹czonych z obserwacj¹ nieba kontynu-
owana jest w 2010 r. - najbli¿sze odbêd¹ siê 
19 lutego i 26 marca, a nale¿y przypomnieæ, i¿
jest to placówka naukowa zamkniêta na co
dzieñ dla osób postronnych. 

Poznañskie Obserwatorium popularyzuje
astronomiê organizuj¹c równie¿ wycieczki dla
grup przedszkolnych i szkolnych, co byæ mo¿e
przyczyni siê do wiêkszego zainteresowania
m³odzie¿y i wyboru w przysz³oœci tego kierun-
ku studiów. Jest to taka dziedzina nauki, 
w której niektóre badania s¹ dostêpne wszyst-
kim zainteresowanym, na przyk³ad obserwacjê

planetoid mo¿na prowadziæ za pomoc¹ nie-
wielkich teleskopów.

Poznañscy astronomowie i astrofizycy posia-
daj¹ du¿e zas³ugi dla rozwoju tej dziedziny na-
uki w Polsce. Wspomnieæ trzeba o du¿ym
wk³adzie w obserwacje planetoidy podwójnej
Antiope. W dowód uznania dla osi¹gniêæ po-
znañskich astronomów - decyzj¹ Komisji Nazw
Miêdzynarodowej Unii Astronomicznej - trzy 
z nowo odkrytych planetoid otrzyma³y nazwy:
Micha³owski, Kwiatkowski, Kryszczyñska. 

Pracownicy Obserwatorium prowadz¹ ob-
serwacje naukowe w podmiejskiej Stacji w Bo-
rówcu ko³o Kórnika oraz wspó³pracuj¹ z tam-
tejszym Obserwatorium Astrogeodynamicz-
nym PAN. W obydwu placówkach UAM do
pracy u¿ywa siê teleskopów skonstruowanych
i wykonanych przez poznañskich naukowców
i in¿ynierów. Ten z ul. S³onecznej s³u¿y do 
celów dydaktycznych i popularyzatorskich. 
W Borówcu znajduje siê teleskop fotometrycz-
ny i spektroskopowy. 

Wszystkich zainteresowanych zachêcamy
do samodzielnego odwiedzenia Obserwato-
rium Astronomicznego w Poznaniu w ramach
organizowanych wyk³adów otwartych. 

Kasia Marnocha

POZNAÑSKIE OBSERWACJE NIEBA
Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu? Wiele osób ze zdziwienia otwiera oczy, gdy o tym s³yszy. 
Niewielu z nas wie bowiem, ¿e i w stolicy Wielkopolski istnieje taki obiekt. A chc¹c popatrzeæ na gwiazdy,
jeŸdzimy najczêœciej do Planetarium w Toruniu aby uczestniczyæ w pokazach nieba pod kopu³¹.

Opowieœci¹ o Obserwatorium Astronomicz-
nym przy ul. S³onecznej 36 w Poznaniu 
rozpoczynamy cykl prezentacji znanych 
i nieznanych miejsc UAM. 

Przewodnikiem naukowym autorki pod-
czas tej wycieczki by³ dr Wojciech Dimitrov, 
a wskazówek przy pisaniu tekstu udzieli³ 
dr Wojciech Borczyk, którym redakcja sk³ada
podziêkowania. Wiêcej informacji o Obserwa-
torium znajduje siê na stronie internetowej
http://www.astro.amu.edu.pl
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Cz³onkiem Stowarzyszenia mo¿e byæ ka¿dy absolwent Uni-
wersytetu Poznañskiego i Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza. Cz³onek Stowarzyszenia ma prawo do czynne-

go i biernego udzia³u w wyborach do w³adz Stowarzyszenia,
uczestnictwa w zjazdach, zebraniach, sesjach naukowych, kur-
sach i konferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenie,
wyst¹pienia do w³adz Stowarzyszenia z wnioskami i postulata-
mi, korzystania z form pomocy kole¿eñskiej, a tak¿e posiadania
legitymacji cz³onkowskiej i noszenia odznak Stowarzyszenia.

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

Absolwenci rocznika 2009 zwolnieni s¹ z op³aty
wpisowej oraz sk³adki za 2009 rok!!!

POSIADACZE LEGITYMACJI SAUP MOG¥ KORZYSTAÆ
Z RABATÓW U NASTÊPUJ¥CYCH PARTNERÓW:

Wszystkich absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu 
zapraszamy - oprócz wstêpowania do SAUP - tak¿e 
do wspó³pracy przy tworzeniu kwartalnika „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
nasza gazetê, napisz do nas na adres: bli¿ej-uczelni@wp.pl

Zarz¹d Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu
zaprasza wszystkich Cz³onków SAUP na Walne Zgromadzenie,
które odbêdzie siê w sobotê 8 maja br. w Sali Lubrañskiego 
Collegium Minus UAM przy ul.Wieniawskiego 1. 
Rozpoczêcie planujemy o godzinie 9.00.

Zarz¹d SAUP

Wydawca: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu   |   Siedziba i adres Wydawcy
i redakcji: Collegium Minus UAM, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznañ, pokój 317, 
e-mail: blizej-uczelni@wp.pl   |   Redaktor naczelny: Ilona D³uga   |   
Redakcja: Witold Namer³a, Maria Wichniewicz

bli¿ejUczelni Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów 
Uniwersytetu w Poznaniu

S P O N S O R Z Y:  

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

WALNE ZGROMADZENIE SAUP

• TEATR WIELKI W POZNANIU
ul.Fredry 9 Poznañ
www.opera.poznan.pl
Bilety w cenie 20 z³ na specjalne spektakle dla œrodowisk aka-
demickich miasta Poznania w ramach tzw. „Premier studenckich”:
21 lutego 2010 r. godz. 18.00  „JUTRO”; „KOLONIA KARNA”
16 marca 2010 r. godz. 19.00  „MAKBET”
30 marca 2010 r. godz. 19.00  „WERTHER”

• TEART NOWY W POZNANIU
ul.D¹browskiego 5 Poznañ, www.teatrnowy.pl
Bilety w promocyjnej cenie na wybrane spektakle - informacje
bêd¹ zamieszczane na stronie www SAUP

• WYDAWNICTWO MEDIA RODZINA 
ul. Pasieka 24 Poznañ, www.mediarodzina.com.pl
20% rabatu na zakupy dokonane w sklepie internetowym
Wydawnictwa.

• Kawiarnia Literacka „U Przyjació³”
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

Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy na ustawienie w Parku
Mickiewicza ³awki Profesora Heliodora Œwiêcickiego, za-
³o¿yciela i pierwszego Rektora Uniwersytetu.

£aweczka upamiêtniaj¹ca Profesora Heliodora Œwiêcickiego to jeden
z wielu pomys³ów zwi¹zanych z uczczeniem jubileuszu 90-lecia UAM. 

SAUP prowadzi publiczn¹ zbiórkê pieniêdzy na ten cel (zgoda Mar-
sza³ka Województwa Wielkopolskiego DO.I-5010-3/09 z 16 marca
2009 r.). 

Apelujemy do wszystkich Absolwentów UAM, a tak¿e tych, którzy
ukoñczyli inne szko³y, a którym nieobojêtna jest historia oraz atrakcyjny
wygl¹d Poznania o do³o¿enie nawet najmniejszych kwot, z których
zbior¹ siê „cegie³ki” na ten nietypowy pomnik. Bêdzie to trwa³y œlad do-
nios³ej rocznicy 90-lecia UAM. 

Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ na rachunek: 
62102040270000110207556535 
z dopiskiem „³aweczka” 

Za wszystkie 
wp³acone kwoty 
serdecznie dziêkujemy.

TRWA ZBIÓRKA NA £AWECZKÊ 
HELIODORA ŒWIÊCICKIEGO

WARTO WIEDZIEÆ


