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K a mień wę giel ny pod
bu do wę Ze spo łu wmu -
ro wa no w czerw cu br.

Pro jekt przewiduje po sta wie -
nie ze spo łu dwóch bu dyn ków
la bo ra to ryj nych o po wierzch ni
po nad 4500 mkw. po wią za -
nych ze so bą prze szklo nym
łącz ni kiem. Znaj dzie się w nim
m.in. blok che micz ny z dwu -
kon dy gna cyj ną ha lą tech no lo -
gicz ną, częś ć bio tech no lo gicz -
na z la bo ra to rium mi kro bio lo -
gicz nym, a tak że po miesz cze -
nia biu ro we, ma ga zy no we
oraz sa la kon fe ren cyj na.

Pro fe sor Bog dan Mar ci niec,
pre zes Za rzą du Fun da cji UAM
za pew nia, że la bo ra to ria zo -
sta ną prze zna czo ne w szcze -
gól no ś ci dla po trzeb ma łych
firm, któ rym bra ku je ś rod -
ków, by sa me mu wy bu do wać
i wy po sa żyć te go ty pu miej sca
pra cy. Tu taj bę dą mo gli je wy -
po ży czyć do prze pro wa dze nia
ana liz. 

Ze spół In ku ba to rów Wy so -
kich Tech no lo gii bę dzie naj -
więk szym w Po zna niu kom -
plek sem la bo ra to ryj nym dla
in no wa cyj nych firm kreu ją -
cym przy ja zne ś ro do wi sko
dla roz wo ju no wo cze snych
tech no lo gii. Oprócz no wo cze -
snej in fra struk tu ry, przed się -
bior stwa -lo ka to rzy bę dą mia -
ły do stęp do pa kie tu usług

oko ło biz ne so wych wspie ra ją -
cych ich roz wój. No wo pow -
sta łym fir mom Park ofe ru je
dzia ła nia in ku ba cyj ne, uła -
twia ją ce prze trwa nie wstęp -
nej fa zy funk cjo no wa nia i dal -
szy roz wój.

Zda niem prof. Bog da na
Mar ciń ca, wo bec bra ku du -
żych pol skich przed się biorstw
zdol nych do two rze nia
i utrzy my wa nia wła snych
oś rod ków ba daw czych, ro la
par ków na uko wych i tech no -
lo gicz nych w na szym kra ju
po win na skon cen tro wać się
na wspo ma ga niu i ko mer cja li -
za cji ba dań do sto so wa nych
do po trzeb ma łych i ś red nich
firm.

PPNT to naj star szy w Pol -
sce park na uko wo -tech no lo -
gicz ny. Po wstał w ra mach
Fun da cji Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. Od po nad 15 lat
wspie ra pro ces ko mer cja li za -
cji wy ni ków ba dań na uko -
wych w go spo dar ce oraz sty -
mu la cji roz wo ju eko no micz -
ne go Wiel ko pol ski. W ra -
mach PPNT dzia ła ją pra cow -
nie, la bo ra to ria i fir my
z dzie dzi ny che mii i tech no -
lo gii che micz nej, ar che olo gii,
in for ma ty ki, fi zy ki, geo lo gii
oraz na uk eko no micz nych.
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NAJWIĘKSZE 
LABORATORIUM 
DLA INNOWACYJNYCH 
FIRM

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.

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



Na uka i mi sja
Sta ni sław Ko zie row ski po cho dził z Trze mesz na, gdzie uro dził się
w 1874 ro ku. Ukoń czył tam tak że pro gim na zjum. Na ukę kon ty -
nu ował w Gim na zjum Ma rii Mag da le ny w Po zna niu, gdzie
w 1896 ro ku uzy skał ś wia dec two doj rza ło ś ci z wy róż nie niem.
Stu dia teo lo gicz ne i fi lo zo ficz ne od by wał w Po zna niu i Gnieź nie.
W 1899 ro ku otrzy mał ś wię ce nia ka płań skie. Na stęp ne la ta spę -
dził wś ród pol skich emi gran tów w West fa lii. Po dró żo wał
do Szwe cji, Ho lan dii, Fran cji, Włoch, Czech, a tak że do kra jów
bał kań skich i do Sy rii.

Ka płań stwo
Po po wro cie do Wiel ko pol ski peł nił po słu gę ka płań ską we Wron -
kach, Go sty niu i Ostrze szo wie. W 1905 ro ku otrzy mał pierw szą
sa mo dziel ną pa ra fię w Sie mia ni cach, skąd 5 lat póź niej prze niósł
się do Skó rze wa pod Po zna niem, a w ro ku 1929 do Win nej Gó ry
w po wie cie ś redz kim. W 1931 ro ku zo stał ho no ro wym ka no ni -
kiem me tro po li tal nej ka pi tu ły w Gnieź nie. God noś ć tę na dał mu
kar dy nał Au gust Hlond, póź niej szy pry mas Pol ski. W Win nej Gó -
rze pra co wał aż do ś mier ci. Zmarł 1 lu te go 1949 ro ku. Po cho wa -
no go w ro dzin nym gro bow cu w Trze mesz nie.

Za czę ło się od Go sty nia
Pa sją księ dza Sta ni sła wa Ko zie row skie go by ły po szu ki wa nia ar -
chi wal ne, któ re pro wa dził ca łe ży cie. W 1903 ro ku zwią zał się
z Po znań skim To wa rzy stwem Przy ja ciół Na uk, któ re pa tro no wa -
ło wy da wa niu je go prac hi sto rycz nych i to po no ma stycz nych.
W tym sa mym ro ku przed sta wił na ła mach „Rocz ni ków Po znań -
skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk” pierw szą roz pra wę pt.
„Wo je wo dy po znań skie go Przed peł ka h. Ło dzia po tom ko wie,

pier wot ni dzie dzi ce Go sty nia (1275-1337)”. 

Hi sto ryk i ono ma sta
In te re so wa ły go za gad nie nia he ral dycz ne, któ rym po ś wię cił
m.in. pra ce: „Ob ce ry cer stwo w Wiel ko pol sce w XIII -XVI w.”, czy
„Stu dia nad pier wot nym roz sie dle niem ry cer stwa wiel ko pol skie -

go XI -XII w.”. W tych ba da niach oka zy wał pew ną ostroż noś ć
i sta rał się uni kać zbyt nie go ope ro wa nia hi po te za mi. 

Od ro ku 1914 aż do 1939 wy cho dzi ły ko lej ne to my wy daw nic -
twa, któ re roz sła wi ły je go imię, oma wia ją ce ba da nia nazw to po -
gra ficz nych w Wiel ko pol sce. Ksiądz Sta ni sław Ko zie row ski za re -
je stro wał m.in. naj star sze prze ka zy nazw osad ludz kich i wszel -
kich obiek tów fi zjo gra ficz nych – stwo rzył więc bez cen ne źró dło
dla hi sto ry ka osad nic twa i ję zy ko znaw cy. Ko rzy sta jąc z tych ma -
te ria łów Ko zie row ski ogło sił kil ka prac re kon stru ują cych daw ny
stan osad ni czy lub fi zjo gra ficz ny: „Pier wot ne osie dle nie po je zie -

rza Go pła”, „Pier wot ne osie dle nie zie mi gnieź nień skiej wraz

z Pa łu ka mi” i in ne. 
W po ło wie lat trzy dzie stych za czął opra co wy wać i wy da wać

„Atlas nazw geo gra ficz nych Sło wiańsz czy zny za chod niej”. 

Or ga ni za tor Uni wer sy te tu Po znań skie go
Ksiądz Sta ni sław Ko zie row ski dzia łał rów nież ja ko or ga ni za tor
ży cia na uko we go. Od 1914 ro ku był re dak to rem „Rocz ni ków Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk”, zaś  od 1917 ro ku
prze wod ni czą cym je go Wy dzia łu Hi sto rycz no -Li te rac kie go. 

W 1918 ro ku wszedł do ko mi sji or ga ni zu ją cej Uni wer sy tet Po -
znań ski. Na le żał do ś ci słe go gro na je go za ło ży cie li. 

Był rów nież człon kiem Na czel nej Ra dy Lu do wej, or ga ni za cji
po li tycz nej za bo ru pru skie go i po słem na Sejm Dziel ni co wy.
Po od zy ska niu nie pod le gło ś ci spra wo wał funk cję ku ra to ra Ar -
chi wum Pań stwo we go w Po zna niu i człon ka ko mi sji do spo lsz -
cze nia na zew nic twa w oswo bo dzo nej Wiel ko pol sce. 

W 1920 ro ku ha bi li to wał się na Uni wer sy te cie Po znań skim
z za kre su na uk po moc ni czych hi sto rii. Był wi ce dy rek to rem In -
sty tu tu Za chod nio sło wiań skie go, wi ce dy rek to rem In sty tu tu Bał -
tyc kie go w To ru niu i wi ce pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa He -
ral dycz ne go, a w 1929 ro ku wszedł do Wo je wódz kiej i Mi ni ste -
rial nej Ko mi sji To po no ma stycz nej. W tym sa mym ro ku zo stał
pro fe so rem ty tu lar nym na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer -
sy te tu Po znań skie go. 

Ostat nie la ta 
La ta 1939-1945 prze żył w Win nej Gó rze. Oku pan ci wy mu si li
na nim zo bo wią za nia do współ pra cy na uko wej, co od bi ło się ne -
ga tyw nie na je go zdro wiu. W pierw szych la tach po wo jen nych
wziął jesz cze udział w ak cji pol sz cze nia i usta la nia nazw na zie -
miach od zy ska nych. 

Swo je bo ga te zbio ry na uko we za pi sał Ar chi wum Pań stwo we -
mu w Po zna niu. Je go pra ce na uko we znaj du ją się tak że w Bi blio -
te ce Ra czyń skich w Po zna niu, w zbio rach PTPN oraz Ku rii Me -
tro po li tal nej w Gnieź nie.

Opra co wa no na pod sta wie: www.mu zeum.go styn.pl
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KSIĄDZ -UCZO NY -PA TRIO TA
Na zy wa ni są Oj ca mi -Za ło ży cie la mi Uni wer sy te tu Po znań skie go – He lio dor Świę cic ki, 
Jó zef Ko strzew ski, Mi chał So be ski i ksiądz Sta ni sław Ko zie row ski, któ re mu po świę ci my kil ka słów.
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W no wo cze snej go spo dar ce lu dzie
zmie nia ją za wód kil ka ra zy w ży -
ciu, po dą ża jąc za po trze ba mi ryn ku

pra cy. Nie ak tu al ne sta ło się prze ko na nie, że
po stu diach ma gi ster skich ma się spo kój z na -
uką, a dy plom wień czy dzie ło na sze go ży cia.
Chy ba na wszyst kich uczel niach w week en dy
moż na spo tkać stu den tów po dy plo mo wych
w róż nym wie ku.

Jak wy bie rać?
Uczel nie, wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom
ryn ku, przy go to wu ją mnó stwo kie run ków
i spe cja li za cji. Jak w gąsz czu ofert wy brać te
naj wła ś ciw sze? Je ś li stu dia po dy plo mo we ma -
ją za po cząt ko wać na sze no we ży cie za wo do we
czy li prze kwa li fi ko wać nas np. z na uczy cie la
hi sto rii w spe cja li stę udzie la ją ce go kre dy tów
w ban ku, trze ba po znać pod sta wy, a więc naj -
le piej wy brać kie ru nek da ją cy ele men tar ną
wie dzę w no wej dzie dzi nie. Bez te go ani rusz
w ś wie cie fi nan sów. Do pie ro po tem moż -
na kształ cić się na kie run kach wy spe cja li zo wa -
nych, łą cząc je ze zdo by wa niem co raz więk sze -
go do ś wiad cze nia za wo do we go. 

Je ś li na to miast czu jesz, że Two ja wie dza
i do ś wiad cze nie nie wy star cza ją już w wy bra -
nej przez Cie bie dzie dzi nie, ła twiej Ci bę dzie
oce nić ofe ro wa ny pro gram pod ką tem przy dat -
no ś ci i speł nie nia Two ich ocze ki wań. Od po -
wiedz so bie na py ta nie, czy na wy bra nym kie -
run ku na uczysz się cze goś , cze go jesz cze nie
wiesz? Na przy kład ab sol went dzien ni kar stwa

nie wy bie rze naj pew niej „Pod staw dzien ni kar -
stwa”, ale spe cja li za cja w ob sza rze pu blic re la -
tions mo że da wać no we moż li wo ś ci za trud nie -
nia. Po dob nie dy rek tor sprze da ży fir my, któ ra
roz po czy na eks pan sję na ko lej ne ryn ki, mo że
sko rzy stać z uczest nic twa w „Po dy plo mo wym
stu dium han dlu ze wscho dem”. Je śli jed nak je -
dy ne cze go je steś  pe wien, to fakt, że chcesz się
kształ cić, ale nie wiesz, w ja kim kie run ku
– prze ana li zuj, co dzie je się na ryn ku. Obec nie
ofer ty uczel ni bar dzo szyb ko do pa so wu ją się
do nie go... 

Po dy plo mo we na UAM!
Wy bie ra jąc stu dia po dy plo mo we, wie le osób
bę dzie kie ro wać się re no mą uczel ni, wie rząc że
ja koś ć stu diów ma gi ster skich czy li cen cjac kich
prze ło ży się na po dy plo mo we. Naj czę ś ciej tak
wła ś nie jest. I dla te go war to roz wa żyć ofer tę
UAM. A jest w czym wy bie rać! Uni wer sy tet
pro po nu je aż 100 kie run ków. Gdy by ś my chcie li
opi sać wszyst kie, po trzeb ny był by nu mer spe -
cjal ny „Bli żej Uczel ni”. Obok po pu lar nych od lat
kie run ków w za kre sie ob ro tu nie ru cho mo ś cia -
mi, pra wa pra cy, zin te gro wa nej edu ka cji przed -
szkol nej i wcze snosz kol nej czy 

lo go pe dii, war to wy mie nić np. Współ cze sną
Bi blio te kę Na uko wą; Me ne dże ra Pro jek tów Ba -
daw czych, Ochro nę i Za rzą dza nie Dzie dzic -
twem Ar che olo gicz nym; In for ma ty kę i Tech no -
lo gie In for ma cyj ne; Pro gra my Eu ro pej skie; In -
ter lin gwi sty kę; Służ bę Za gra nicz ną i Mię dzy na -
ro do wą, czy Aka de mię Tre ne ra. 

W no wym ro ku aka de mic kim po ja wią się np.
stu dia współ fi nan so wa ne ze ś rod ków Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go: Ochro na Śro do wi ska; In for ma -
tycz ne Tech no lo gie Biz ne so we; Mo ni to ring
Śro do wi ska Przy rod ni cze go; Geo in for ma cja;
Za rzą dza nie Ko mu ni ka cją i In for ma cją Me dial -
ną; Za rzą dza nie Ochro ną Dóbr Kul tu ry; Zin te -
gro wa ne Sys te my Za rzą dza nia No wo cze snym 
Przed się bior stwem. Wś ród no wo ś ci war to
zwró cić uwa gę na Stu dia Po dy plo mo we w za -
kre sie Gen der, Kul tu ry Ję zy ka „Pol sz czy zna
w ko mu ni ka cji za wo do wej”, Przed szkol -
na i Wcze snosz kol na Edu ka cja Ar ty stycz na, Ko -
mu ni ka cja w Or ga ni za cji. 

Na pew no war to!
Pa mię taj my tak że, że stu dia po dy plo mo we to
wy rze cze nia i ogra ni cze nia. Je ś li sa mi fi nan su -
je my swo ją edu ka cję to cze ka nas kil ka lub kil -
ka na ś cie mie się cy do dat ko wych wy dat ków
– na cze sne, a cza sem i noc le gi oraz do jazd, je ś li
wy bra li ś my kie ru nek po za miej scem za miesz -
ka nia. To tak że wy rze cze nie się przez rok lub
dłu żej wol nych week en dów, a cza sem i ogra ni -
cze nie cza so we w cią gu ty go dnia. To ogra ni cze -
nie kon tak tów z przy ja ciół mi i zna jo my mi. Aż
w koń cu – wy si łek zwią za ny z na pi sa niem pra -
cy dy plo mo wej i stres pod czas obro ny. 

Za to po tem – sa tys fak cja gwa ran to wa na,
a czę sto tak że no wa pra ca, awans i lep sze za -
rob ki. 

I. Dłu ga

AB SOL WEN CIE
– NA STU DIA!

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. 



– Nie ma my usta lo nych dni i go dzin spo tkań. Kie dy zgło si się
gru pa chęt nych po pro stu się zbie ra my i z przy jem no ś cią two -
rzy my coś  no we go – mó wi Ilo na Dłu ga, czło nek Za rzą du SAU AM,
ini cja tor ka i pro wa dzą ca Ko ło. 

Jej zda niem każ dy mo że two rzyć ład ne rze czy i ota czać się ni -
mi. W KRA każ dy od kry je w so bie ar ty stę. Je go człon ko wie ma -
ją na wza jem za chę cać się do twór czo ś ci. Nikt ni ko go nie kry ty -
ku je, a wręcz prze ciw nie – kie dy oglą da my pra ce in nych sta je my
się bar dziej kre atyw ni i przy cho dzą nam do gło wy róż ne po my -
sły. Nie waż ne, czy na ma lu je my ob raz, wy ha ftu je my ser wet kę,
czy zro bi my ko ra le – mi ło mieć w do mu wła sno ręcz nie wy ko na -
ny czy ozdo bio ny przez sie bie przed miot. Przy oka zji moż na po -
znać in nych ab sol wen tów. 

– Od kil ku lat pa nu je mo da na rze czy ro bio ne ręcz nie. Je że li
na do da tek zro bi my je sa mi, wzra sta sa tys fak cja. Mo że my w ten
spo sób do wol nie de ko ro wać dom, ozda biać sie bie i ob da ro wy wać
naj bliż szych ory gi nal ny mi pre zen ta mi – do da je.

◗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

cze ka 
na Ab sol wen tów!

KRA

Koło Rękodzieła Artystycznego (w skrócie: KRA) powstało
pod koniec ubiegłego roku. Zachęcamy panie, ale również panów
do udziału w proponowanych spotkaniach. 

bliżejUczelni
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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:
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bliżejUczelni

S P O N S O R Z Y :  

Za PRa SZa MY 
DO WSPÓŁ PRa CY

WaR tO WIE DZIEĆ

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

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”:)

PO lUB naS na FB

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu




