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ZJAZD ABSOLWENTÓW PRAWA ROCZNIK ‘62
◗Zapraszamy Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji, studiujących w latach 1957-62
na zjazd z okazji 50-lecia ukończenia studiów.
◗Spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 października 2012 roku w Poznaniu.

◗Koleżanki i Kolegów prosimy o zgłoszenia w Stowarzyszeniu Absolwentów UAM w Poznaniu:

– osobiście podczas dyżurów czyli we wtorki w godz. 16.00–18.00 i czwartki w godz. 11.00 – 13.00
w siedzibie Stowarzyszenia w gmachu Collegium Minus UAM
przy ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 315 C, III piętro;
– telefonicznie podczas dyżurów na numer 61 8294497;
– mailowo na adres saup@amu.edu.pl

Czy to mięta, czy melisa?
Jak wygląda arnika?
Na co pomaga czarcie żebro?
Czy jagnięcina lepiej smakuje
przyprawiona rozmarynem,
czy majerankiem?
Takie zagadnienia zajmowały
nas podczas wycieczki
po Ogrodzie
Farmakognostycznym
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu. >> str. 2

FOT. I. DŁUGA – 2X

TAM GDZIE KWITNIE LAWENDA
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TAM GDZIE KWITNIE LAWENDA
>> dokończenie ze str. 1
Pod nieco tajemniczą nazwą kryje się ogród roślin
leczniczych, znajdujący się przy Trasie Niestachowskiej, na granicy Niestachowa i Sołacza. Stanowi
on zaplecze naukowe i doświadczalne dla studentów, lekarzy i przedstawicieli biznesu zielarskiego.

Nie jest udostępniany publiczności, chociaż obok
Ogrodu Botanicznego UAM i Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego, stanowi jedną
z atrakcji przyrodniczych miasta. Wycieczka dla absolwentów była więc niezwykle rzadką okazją odwiedzenia tego miejsca. Naszymi przewodnikami
byli Profesor Gerard Nowak, Kierownik Katedry Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych
oraz Pan Tomasz Haake, Pracownik Ogrodu.
Ogród Roślin Leczniczych powstał w 1925 roku
przy Zakładzie Farmakognozji i Botaniki Oddziału
Farmaceutycznego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego. Inicjatorem
założenia był profesor Zygmunt Pietruszczyński.
W 1952 roku Ogród włączono do Katedry Farmakognozji, powstałej dwa lata wcześniej Akademii
Medycznej (dzisiejszy Uniwersytet Medyczny).
Od 1970 roku Ogród Farmakognostyczny jest jednostką samodzielną.
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Powierzchnia Ogrodu wynosi 1,2 ha. Na jego terenie znajduje się około 1500 roślin zielarskich. Był
on m.in. polem doświadczeń odnośnie wyodrębniania nowych związków z roślin, często po raz pierwszy na świecie. Podzielony jest na część dydaktyczną i naukową. Studenci poznają tu m.in. smaki i zapachy ziół. Oprócz poletek uprawnych istnieją inspekty i szklarnie. Obejrzeliśmy stanowiska uprawy ziół znanych i mniej popularnych. Nasi Przewodnicy z pasją i cierpliwością odpowiadali na każde pytanie. Wśród nas znalazła się liczna grupa miłośników roślin. Wymienialiśmy uwagi i doświadczenia z hodowli różnych gatunków roślin ogrodowych, ozdobnych czy ziół. Oprócz tych ostatnich
w ogrodzie podziwialiśmy także pnącza, krzewy
i drzewa, np. miłorząb dwuklapowy i 20-letnią sekwoję.
Celowo zaplanowany termin wyprawy – w początkach czerwca przypada bowiem szczyt kwitnienia – pozwolił na podziwianie niezwykle pięknej
szaty Ogrodu. Zadowoleni byli zarówno miłośnicy
botaniki, a także osoby zainteresowane historią
i współczesnością Poznania, bowiem mogli zwiedzić
jedną z niecodziennych atrakcji pięknego Sołacza.
(id)
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WYJEDŹ Z NAMI NA WYCIECZKĘ
Wycieczki Stowarzyszenia Absolwentów to gwarancja mile spędzonego czasu,
zwiedzanie interesujących miejsc i doborowe towarzystwo.
Wschodnie Kresy Wielkopolski

Bawaria czyli baśnie stają się prawdziwe

Już dzisiaj zapraszamy na wycieczkę
„Wschodnie Kresy Wielkopolski”.
Wyprawa odbędzie się w dniach
8-9 września 2012 r.

Tych, którzy mają ochotę na dalszą wyprawę
zapraszamy od 8 do 15 września 2012 r. na wycieczkę po Bawarii,
Zamkach Ludwika II i do Salzburga w Austrii.

◗Noclegi zaplanowano w Ośrodku Edukacji
Przyrodniczej w Lądzie.

◗To będzie podróż pełna wrażeń, począwszy od wizyty w pełnej zgiełku
i ludzi stolicy Bawarii – Monachium, gdzie nadarzy się okazja
do degustacji piwa w mieście Oktoberfestu oraz zakosztowania życia
w wielkiej metropolii i spojrzenia na nie z 300-metrowej wieży
olimpijskiej, poprzez pobyt w spokojnych i wyciszonych górskich
krajobrazach, gdzie dominuje zieleń lasów, błękit alpejskich jezior,
po podziwianie pięknych zameczków budowanych na skałach przez
słynnego króla Ludwika II Bawarskiego, zwanego Szalonym. Zajrzymy
do gościnnej stolicy sportów zimowych w Garmisch-Partenkirchen,
nad jedno z przepięknych alpejskich jezior górskich Eibsee, zachwycimy
się pięknym Jeziorem Chiemsee. Jako kulminację podróży proponujemy
pobyt w Mieście Mozarta – austriackim Salzburgu.

◗Cena – 240, 00 zł, obejmuje: przejazd,
nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, obsługę
przewodnicką.

◗Trasa wycieczki prowadzi przez: Norymbergę, Ratyzbonę,
Monachium, Wieskirche, Linderhof, Ettal, Schwangau, Füssen,
Grimisch-Partenkirchen, Oberammergau, Prien, Salzburg

◗Zapisy: Koło Przewodników PTTK
im. Marcelego Mottego w Poznaniu,
Plac Kolegiacki 16
(wejście od ul. Za Bramką – po schodkach
w dół), tel.: 61 853 03 97;
e-mail: mottu@op.pl
lub Aleksandra Dalke 697 453 065

◗Cena – 1925 pln/osoba + 60 euro. Obejmuje ona: przejazd,
ubezpieczenie grupowe od NNW i KL, opiekę i informację turystyczną
licencjonowanego pilota (przewodnika), zakwaterowanie, wyżywienie
(śniadania, obiadokolacje), wieczorek bawarski (kolacja regionalna),
opłaty drogowe, parkingi, opłatę klimatyczną.

◗Wspólnie z Kołem Przewodników PTTK
im. Marcelego Mottego w Poznaniu
zwiedzimy m.in. Turek (kościół pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Muzeum Rzemiosła Tkackiego), Zagórów,
Żychlin (ewangelicko-reformowany zespół
kościelny), Ląd (opactwo pocysterskie),
Nadwarciański Park Krajobrazowy.

◗Szczegółowe informacje i zapisy pod mailem:
baccalarius@poczta.onet.pl

Pamiętajmy i otoczmy opieką...
Opieka nad grobami jest elementem dbania o nasze dziedzictwo narodowe.
Dlatego Stowarzyszenie Absolwentów UAM zwraca się z apelem i prośbą o pomoc w opiece nad grobami
Profesorów zasłużonych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Taką opiekę, z ramienia UAM w Poznaniu, od dawna sprawuje Dyrekcją Ogrodu Botanicznego.
Niestety, nie o wszystkich miejscach spoczynku osób zasłużonych dla naszego Uniwersytetu wiemy.
Dlatego prosimy o przekazywanie informacji na ten temat:
– osobiście podczas dyżurów członków Zarządu czyli we wtorki w godz. 16.00-18.00
i czwartki w godz. 11.00 – 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia w gmachu Collegium Minus UAM
przy ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 315 C, III piętro;
– telefonicznie podczas dyżurów na numer 61 8294497;
– mailowo na adres saup@amu.edu.pl
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PRAWO BARDZO NOWOCZESNE

FOT. I. DŁUGA – X4

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
należy do najlepszych i największych wydziałów prawa w Polsce.
We wszelkich rankingach zajmuje czołowe miejsca. Studiuje tu ponad 6500 osób.

Sala sądowa

Rzutniki, mikrofony, telebimy – oto co znajduje się
w nowym budynku Collegium Iuridicum Novum

W sali multimedialnej
Podziwialiśmy nowoczesne wyposażenie Auli

P

rzez wiele lat siedziba Wydziału mieściła się przy ul.
Św. Marcin w Poznaniu w budynkach dawnego Banku Spółek Raiffeisena z 1907 roku.
W 2010 roku przeprowadzono się do nowoczesnego budynku przy al. Niepodległości.
Z dużym zainteresowaniem grupa absolwentów zwiedziła Collegium Iuridicum Novum. Wielu z nich kończyło pra4| BLIŻEJ UCZELNI | nr 3 (15)/2012

wo – porównaniom nie było więc końca. Z nieukrywaną zazdrością podziwiliśmy nowoczesne wyposażenie Auli, salę
multimedialną czy salę sądową.
Warto dodać, że Collegium Iuridicum Novum otrzymało
nagrodę Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację architektoniczną w Poznaniu 2010 roku.
(id)

ŁÓDŹ
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W OBIEKTYWIE WACŁAWY MAŁECKIEJ

Szlakiem Juliana Tuwima
i Artura Rubinsteina,
reymontowskiej
„Ziemi obiecanej”,
starych fabryk,
filmowców i secesji...
Piękny dzień spędzony
w Łodzi uwieczniła
na zdjęciach
Wacława Małecka.
Warto obejrzeć!
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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” :)

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

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
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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 2012 zwolnieni są z opłaty
wpisowej oraz składki przez okres 2 lat!!!
POSIADACZE LEGITYMACJI SAUAM MOGĄ KORZYSTAĆ
Z RABATÓW U NASTEPUJĄCYCH PARTNERÓW:
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.

