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So bo ta za po wia da ła się ład nie. Punk tu al nie o 7.00 au to bus
wy peł nio ny człon ka mi i sym pa ty ka mi Sto wa rzy sze nia Ab -
sol wen tów UAM wy ru szył z Pla cu Mic kie wi cza w kie run -

ku Ka li sza. Nasz cel to Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny UAM
w tym mie ście. Po dro dze pla no wa li śmy za trzy mać się w Dwor -
ku Ma rii Dą brow skiej w Rus so wie, bę dą cym Od dzia łem Mu zeum
Okrę go we go Zie mi Ka li skiej. Ro lę pi lo ta peł ni ła Mał go rza ta
Dryjska, czło nek Za rzą du SAU AM. 

Śla da mi Bar ba ry i Bo gu mi ła
Ma ria Dą brow ska, z do mu Szum ska uro dzi ła się w Rus so wie
i spę dzi ła tu za le d wie dzie ciń stwo oraz mło dość, ale przez ca łe
ży cie by ła zwią za na z Zie mią Ka li ską. Naj bar dziej zna ne jej
utwo ry po ka zu ją re alia tej wsi z prze ło mu XIX/XX wie ku. Po -
wieść „No ce i dnie”, spo pu la ry zo wa na przez film i se rial te le wi -

zyj ny, jest sa gą ro dzin ną Szum skich, osa dzo ną w śro do wi sku,
w któ rym ży ła pi sar ka i jej praw dzi wi bo ha te ro wie.

Po mysł utwo rze nia mu zeum w Rus so wie po wstał po śmier ci
Ma rii Dą brow skiej w 1965 r. Sześć lat póź niej, w od bu do wa nym
dwor ku otwar to Izbę Pa mię ci M. Dą brow skiej. Kil ka na ście lat
póź niej na te re nie ota cza ją ce go gmach par ku, roz po czę to two rze -
nie eks po zy cji et no gra ficz nej bu dow nic twa zwią za ne go z re gio -
nem ka li skim. 

Pa miąt ki po Ma rii Dą brow skiej
Dzi siej szy dwór róż ni się od pier wo wzo ru ar chi tek tu rą ze -
wnętrz ną i ukła dem po miesz czeń. Od two rzo no (me to dą re kon -
struk cji mu ze al nej, po nie waż ory gi nal ne wy po sa że nie ule gło roz -
pro sze niu) po kój pa nień ski pi sar ki, sy pial nię, sa lon, po kój jej oj ca
– Jó ze fa Szum skie go oraz kuch nię. Naj cen niej sze eks po na ty to

ABSOLWENCI NA SZLAKU...

Dawno nie widziane koleżanki i kolegów ze studiów spotkać można nie tylko podczas zjazdów
absolwentów lub na Facebooku, ale także na wycieczkach Stowarzyszenia Absolwentów UAM...

Przed Dworkiem Marii Dąbrowskiej w Russowie

Zwiedzamy ekspozycję

Pan Dziekan (trzeci od lewej) 
wcielił się w rolę przewodnika

W Kaliszu powitał nas 
Prof. M. Walczak (w środku), 

Dziekan Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego 

i Dr S. Kowalska, Prodziekan
(pierwsza od lewej)

W zbiorach
znajduje się jedna
z dwóch maszyn

do pisania, 
jakie posiadała

Maria Dąbrowska



ory gi nal ne pa miąt ki po cho dzą ce z ostat nie go
miesz ka nia Dą brow skiej: ma szy na do pi sa nia,
fo to gra fie, dy wa ni ki, ran ne pan to fle, bi be lo ty,
kil ka me bli, ory gi nal na wi zy tów ka na drzwi,
na ma lo wa ne przez nią ob raz ki. 

We wnę trzach zna la zły się re pro duk cje fo to -
gra fii i ob ra zów przed sta wia ją ce: ro dzi ców pi -
sar ki, Ma rię w okre sie dzie ciń stwa, jej ro dzeń -
stwo. Wy eks po no wa no tu rów nież zdję cia
z okre su stu denc kie go w Bruk se li i Lo zan nie.
Na ścia nach umiesz czo no re pro duk cje przed -
sta wia ją ce dwo rek w róż nych okre sach. Chcąc
przy bli żyć epo kę, do wy stro ju wpro wa dzo no
ko stiu my ak to rów z fil mu „No ce i dnie”.

Je den z po koi po świę co no twór czo ści M. Dą -
brow skiej – część pre zen to wa nych ksią żek po -
cho dzi z jej do mo wej, pry wat nej bi blio te ki. 

W po kój Jó ze fa Szum skie go, któ ry peł nił
funk cję kan ce la rii ad mi ni stra to ra ma jąt ku,
znaj du ją się pla ny fol war ku, książ ki i cza so pi -
sma o te ma ty ce rol ni czej z prze ło mu XIX/XX w. 

Nasz po byt w Rus so wie za koń czył krót ki
spa cer po mi ni -skan se nie znaj du ją cym się
w ob rę bie par ku, przy dwor ku Ma rii Dą brow -
skiej, gdzie po dzi wia li śmy bu dyn ki tra dy cyj nej
ka li skiej ar chi tek tu ry lu do wej. 

Czter dzie ści lat mi nę ło...
W Dwor ku Ma rii Dą brow skiej w Rus so wie la -
tem or ga ni zo wa ne są cy klicz ne fe sty ny pod na -
zwą NIE DZIE LE u NIE CHCI CÓW. W tym ro ku,
pod ha słem „Czter dzie ści lat mi nę ło...” upa mięt -
nią 40-le cie funk cjo no wa nia Mu zeum Ma rii
Dą brow skiej. W pro gra mie wie le atrak cji. Im -
pre zy od bę dą się 5 czerw ca, 3 lip ca i 7 sierp nia
w godz. 14.00 – 18.00. Szcze gó ły na stro nie
www.mu zeum.ka lisz.pl/

Po na ukę i na kon cert
Z Rus so wa szyb ko po pę dzi li śmy do Ka li sza,
gdzie cze kał już na nas Pro fe sor Ma rian Wal -
czak, Dzie kan Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty -
stycz ne go UAM oraz Dr Sa man ta Ko wal ska,
Pro dzie kan Wy dzia łu ds. Stu denc kich. 

Pan Pro fe sor krótko opo wie dział o hi sto rii
Wy dzia łu, je go roz wo ju, dniu dzi siej szym, pla -
nach oraz ogrom nym zna cze niu dla spo łecz no -
ści po łu dnio wej czę ści Wiel ko pol ski. Pla ców ka
ta nie tyl ko kształ ci przy szłych pe da go gów i ar -
ty stów, ale jest or ga ni za to rem lub współ or ga ni -

za to rem licz nych wy da rzeń kul tu ral nych, kon -
kur sów, kon fe ren cji na uko wych itd. W do sko -
na le wy po sa żo nej Au li od by wa ją się kon cer ty
sym fo nicz ne, a uczel nia na Ga le ria gro ma dzi ka -
li szan na wy sta wach sztuk pięk nych.

War to do dać, że Wy dział (wraz z funk cjo nu -
ją cą tu taj Pań stwo wą Wyż szą Szko łą Za wo do -
wą) za pew nia tak atrak cyj ną ofer tę edu ka cyj ną,
że na te re nie Ka li sza nie funk cjo nu je żad na pry -
wat na wyż sza szko ła, ja kich wie le np. w po ło -
żo nym nie tak da le ko Ko ni nie. 

Tra dy cja i no wo cze sność
Po cie ka wej pre lek cji uda li śmy się na zwie dza -
nie m.in. Ga bi ne tu Dzie ka na, Au li, Uni wer sy -
tec kiej Ga le rii Sztu ki, gdzie od by wa ją się wy -
sta wy zna nych ar ty stów oraz ab sol wen tów
Wy dzia łu. Nie mal na każ dym kro ku wi dać by -
ło, że znaj du je my się na uczel ni ar ty stycz nej
– każ dą wol ną prze strzeń wy peł nia ją rzeź by,
na ścia nach wi szą ob ra zy i pla ka ty. 

Pan Pro fe sor z du mą po ka zał nam rów nież
no wo cze sną Bi blio te kę, któ rej bu dy nek jest
wie lo funk cyj ny, bez ścian dzia ło wych, o jed no -
prze strzen nym wnę trzu. Czy tel ni cy ma ją wol -
ny do stęp do czę ści zbio rów, co uła twia po szu -
ki wa nia, umoż li wia bez po śred ni kon takt ze
zbio ra mi, po zwa la na do wol ny i nie skrę po wa -
ny wy bór ma te ria łów. Chcąc wy po ży czyć
książ kę moż na zro bić to tra dy cyj nie, przy po -
mo cy bi blio te ka rza lub no wo cze śnie – ko rzy -
sta jąc z dwóch au to ma tów do sa mo dziel ne go
wy po ży cza nia. Eg zem pla rze moż na rów nież
od da wać sa mo dziel nie, za po mo cą spe cjal ne go

au to ma tu usta wio ne go po za Bi blio te ką. Za sto -
so wa ne tu roz wią za nia sta wia ją Wy po ży czal -
nię wśród pię ciu naj no wo cze śniej szych bi blio -
tek aka de mic kich w Pol sce. Na UAM do rów nu -
je jej tyl ko Bi blio te ka Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej (od wie dza na przez nas je sie -
nią ubie głe go ro ku). 

Nie spo dzie wa ne spo tka nie
po la tach...
Po bli sko 2 go dzi nach zwie dza nia uda li śmy się
na obiad do sto łów ki stu denc kiej. I do pie ro tu taj,
przy wspól nym po sił ku oka za ło się, że Pan Dzie -
kan i na sza pi lot – Mał go rza ta Dryjska ra zem
stu dio wa li, a na wet pi sa li pra ce ma gi ster skie
u te go sa me go pro mo to ra. To by ło spo tka nie!!! 

Nie po wta rzal ny kli mat Ka li sza
Na po że gna nie Pan Pro fe sor przy dzie lił nam
jed ne go z pra cow ni ków Wy dzia łu, a jed no cze -
śnie ab sol wen ta kie run ku hi sto ria, któ ry zo stał
na szym prze wod ni kiem. Mie li śmy oka zję wy -
słu chać opo wie ści czło wie ka za fa scy no wa ne go
swo im mia stem, któ ry z du żą pa sją opo wia dał
o świet no ści Ka li sza w okre sie za bo rów i z ża -
lem mó wił, jak po znisz cze niach do ko na nych
w cza sie I woj ny świa to wej, ni gdy już nie osią -
gnął ta kiej oka za ło ści i po zio mu roz wo ju. 

Ka lisz urze ka ma gicz nym pięk nem i nie po -
wta rzal nym kli ma tem. Pod czas spa ce ru obej -
rze li śmy m.in. ka te drę św. Mi ko ła ja Bi sku pa,
Ry nek z Ra tu szem, Ko ściół Gar ni zo no wy, kla -
sy cy stycz ny Pa łac Try bu nal ski, Plac Świę te go
Jó ze fa z mo nu men tal nym po mni kiem Ja na
Paw ła II i Sank tu arium Świę te go Jó ze fa,
do któ re go przy by wa ją licz ne piel grzym ki, po -
zo sta ło ści miej skich mu rów obron nych z basz tą
„Do rot ka” oraz po mnik Ada ma Asny ka. 

Tro chę zmę cze ni, ale bar dzo za do wo le ni
wra ca li śmy do Po zna nia. To by ła bar dzo in te re -
su ją ca wy pra wa. Praw do po dob nie dla te go
okla ska mi po wi ta no za po wie dzi ko lej nych wy -
cie czek i im prez SAU AM – m.in. jed no dnio we
zwie dza nia Wiel ko pol ski czy pod wie czor ki
w pod po znań skich dwor kach. 

tekst i zdjęcia Ilo na Dłu ga
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W Galerii właśnie trwała zmiana wystawy...

Tak można wypożyczyć książkę 

w jednej z najnowocześniejszych Bibliotek 
w Polsce

Kalisz urzeka magicznym pięknem



W Pracowni Starych Druków

Długo mozna słuchać opowieści 
tych najcenniejszych księgach

Stare księgiHol Biblioteki

W pierw szej ko lej no ści od wie dzi li -
śmy Pra cow nię Sta rych Dru ków,
któ rej zbiór obej mu je ok. 80.000

wo lu mi nów – to je den z więk szych te go ty pu
księ go zbio rów w Pol sce. Mie li śmy nie co dzien -
ną oka zję obej rzeć naj cen niej sze eg zem pla rze,
m.in. „Chro ni ca Mun di” Hart man na Sche dla,
pięk nie opra wio ną „Chro ni cę Po lo no rum” Ma -
cie ja z Mie cho wa, „O zio łach i mo czi ich” Ste fa -
na Fa li mi rza, dru gie wy da nie dzie ła Mi ko ła ja
Ko per ni ka „De re vo lu tio ni bus or bis co ele -
stium”, eg zem pla rze ze zbio rów Ma rii Lesz -
czyń skiej czy kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia -
tow skie go, a tak że rę ko pis li stu Ada ma Mic kie -
wi cza. Uni ka to wy cha rak ter ma tzw. Słow nik
Bar tło mie ja z Byd gosz czy – wy da ny w 1486
w Strass bur gu słow nik ła ciń ski po kry ty jest
od ręcz ny mi no tat ka mi Bar tło mie ja z Byd gosz -
czy po cho dzą cy mi z po cząt ku XVI wie ku. 

Na stęp nie, za glą da jąc po dro dze do Pra cow ni
Kar to gra ficz nej, prze szli śmy do Pra cow ni Mi kro -
fil mo wa nia i Di gi ta li za cji, gdzie od by wa się prze -
no sze nie zbio rów pa pie ro wych na no śni ki cy fro -
we lub mi kro fil my. 

W dal szej ko lej no ści p. Ha li na Ko zak po ka za ła
nam wszyst kie czy tel nie – od tra dy cyj nej Czy tel -

ni Pro fe sor skiej, któ rej wy gląd od lat po zo sta je
nie zmie nio ny po otwar tą pa rę dni wcze śniej
po ge ne ral nym re mon cie no wo cze sną Czy tel nię
Cza so pism, w któ rej moż na usiąść na de si gner -
skiej ka na pie i przej rzeć ga ze tę.

Cho ciaż Bi blio te ka z ro ku na rok co raz bar -
dziej się uno wo cze śnia, na dal jed nym z naj waż -
niej szych miejsc po zo sta je tra dy cyj ny Ka ta log.
Za po cząt ko wa ny w cza sach Ka iser Wil helm Bi -
blio thek, tzw. kap suł ko wy ka ta log we dług sys te -
mu Lip p ma na (al fa be tycz ne go i sys te ma tycz ne go
opar te go na sche ma cie O. Har twi ga) jest je dy -
nym te go ty pu w Pol sce. 

Z dru giej stro ny ma my naj now sze roz wią za -
nia, wpro wa dza ne przez po znań ską Bi blio te kę
Uni wer sy tec ką od lat, jak: moż li wość elek tro -
nicz ne go za ma wia nia ksią żek wy po ży cza nych
na ze wnątrz, pro gram mul ti me dial ny dla stu -
den tów pierw sze go ro ku w za kre sie przy spo so -
bie nia bi blio tecz ne go czy uru cho mie nie ser wi su
„Ask a li bra rian – Za py taj bi blio te ka rza” – no wo -
cze snej plat for my zdal nej łącz no ści użyt kow ni -
ków z ze spo łem pra cow ni ków Bi blio te ki. 

Wy ko rzy sty wa nie elek tro nicz nych środ ków
or ga ni zo wa nia do stę pu do wie dzy i dy na micz nie
roz wi ja ją ca się in for ma ty za cja sta wia ją tę
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W ramach wycieczek po obiektach UAM, absolwenci udali się
do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Naszym przewodnikiem była
pani Halina Kozak, Kierownik Oddziału Informacji Naukowej. 

Stowarzyszenie Absolwentów UAM żegna jednego z najstarszych swoich członków 
-  Zygfryda Kordusa, który zmarł  20 kwietnia 2011 roku w 100. roku swego życia. 

P o ż e g n a n i e . . .

Zyg fryd Kor dus był ab sol wen tem po znań skie go Gim na zjum Ma rii Mag da -
le ny oraz Wy dzia łu Praw no -Eko no micz ne go Uni wer sy te tu Po znań skie go. 

W 1934 ro ku uzy skał ty tuł ma gi stra na uk eko no micz no – po li tycz nych.
Po za koń cze niu stu diów od był kurs pod cho rą żych pie cho ty. Od 1936 ro -
ku, aż do wy bu chu II woj ny świa to wej pra co wał w biu rach eks por to wych
prze my słu drzew ne go w Gdy ni i Po zna niu. 

We wrze śniu 1939 ro ku zo stał zmo bi li zo wa ny. W cza sie Kam pa nii
Wrze śnio wej do wo dził plu to nem w 69. puł ku pie cho ty. Zo stał ran ny 12
wrze śnia 1939 ro ku pod czas walk pod Mo dl ną ko ło Ozor ko wa, w cza sie
któ rych po pro wa dził swo ich żoł nie rzy do ata ku. Po kil ku dniach do stał się
do nie wo li nie miec kiej. Uda ło mu się zbiec z obo zu i wró cić do oku po wa -
ne go Po zna nia. Po krót kim po by cie w sto li cy Wiel ko pol ski, zo stał wy sie dlo -

ny. Po wró cił tu po przej ściu II Fron tu Bia ło ru skie go – wcie lo no go do II Ar -
mii Woj ska Pol skie go. 

Po za koń cze niu woj ny zaj mo wał się za go spo da ro wa niem Ziem Za chod -
nich. Na stęp nie pra co wał na kie row ni czych sta no wi skach w in sty tu cjach
pań stwo wych i spół dziel czych. Ja ko in wa li da woj sko wy prze szedł na wcze -
śniej szą eme ry tu rę.

Zo stał uho no ro wa ny wie lo ma od zna cze nia mi pań stwo wy mi i woj sko -
wy mi. 

Był naj star szym po znań skim kom ba tan tem. Peł nił funk cję ho no ro we go
pre ze sa po znań skie go ko ła Związ ku Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów
Po li tycz nych. W ubie głym ro ku, w przed dzień swo ich 99. uro dzin otrzy mał
od wo je wo dy wiel ko pol skie go pa miąt ko wą sza blę ofi cer ską. Oprac. id

ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
czyli Biblioteka Uniwersytecka on line

placówkę wśród naj no wo cze śniej szych. To już
zu peł nie in na Bi blio te ka, niż ta, do któ rej cho dzi -
li uczest ni cy zwie dza nia, wy szu ku jąc w ka ta lo -
gach po trzeb ne po zy cje, wy pi su jąc za kład ki
i cze ka jąc na książ ki...

Ilo na Dłu ga
ZDJĘCIA W. STASIEWSKI

Halina Kozak, Kierownik Oddziału Informacji
Naukowej  (z prawej) wita absolwentów. 
Z lewej – Ilona Długa, członek Zarzadu SAUAM



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.

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. Św.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.

Ab sol wen ci rocz ni ka 2011 zwol nie ni są z opła ty 
wpi so wej oraz skład ki przez okres 2 lat!!!

PO SIA DA CZE LE GI TY MA CJI SAUAM MO GĄ KO RZY STAĆ 
Z RA BA TÓW U NA STE PU JĄ CYCH PART NE RÓW:

Wydawca: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Siedziba i adres Wydawcy i redakcji: Collegium Minus UAM, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
pokój 315 C, e-mail: blizej-uczelni@wp.pl |   Redaktor naczelny: Ilona Długa
Redaguje Zespół
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S P O N S O R Z Y :  

ZA PRA SZA MY 
DO WSPÓŁ PRA CY

WAR TO WIE DZIEĆW SKRÓCIE
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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

SAUAM ma już swoją stronę 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” :)

PO LUB NAS na FB

● 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

● SAUAM wzięło udział w imprezach odbywających się 
między 1 a 8 maja br. w ramach II Roku Dekady Jubileuszowej UAM.

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

●Wszystkie informacje dotyczące SAUAM można znaleźć na stronie
internetowej www.amu.edu.pl w zakładce Portal Absolwenta.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


