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CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU W POZNANIU

Muzeum Powstania Warszawskiego
mieœci siê w dawnej elektrowni
tramwajowej, zabytku architektury

przemys³owej z pocz¹tku XX w. Organizatorzy
nie chcieli powo³ywaæ kolejnej nudnej placów-
ki z eksponatami w gablotach. Stanêli przed
koniecznoœci¹ odpowiedzenia na pytanie, jak
opowiadaæ o przesz³oœci, by trafiæ do wspó³-
czesnego odbiorcy? Przyjêli wiêc za³o¿enie, ¿e
nale¿y po³¹czyæ historiê z nowoczesnoœci¹,
miejsce pamiêci ze wspó³czesnymi œrodkami
prezentacji. W ten sposób mo¿emy podziwiaæ
ciekaw¹ i w niepowtarzalny sposób zaprojek-
towan¹ ekspozycjê, która oddzia³uje obrazem,
œwiat³em i dŸwiêkiem. 

G³ównymi elementami wystawy s¹ zdjêcia
w wielkich formatach, monitory i komputery.
Wytyczona trasa, któr¹ przeprowadzili nas
profesjonalni przewodnicy, przedstawia³a
chronologiê wydarzeñ. Poruszaliœmy siê w sce-
nerii sprzed 60 lat, chodziliœmy po granitowym
bruku wœród gruzów niszczonej Stolicy. Ser-
cem Muzeum jest stalowy monument, prze-
chodz¹cy przez wszystkie kondygnacje budyn-

ku. Na jego œcianach wyryto kalendarium Po-
wstania, a dobiegaj¹ce z niego brzmienie bij¹-
cego serca symbolizuje ¿ycie Warszawy w
1944 roku. Przedstawiono czas okupacji i sam
wybuch Powstania. W oddzielnym pomie-
szczeniu wyeksponowano maszyny drukarskie
z lat czterdziestych - wszystkie nadal s¹ spraw-
ne i drukuj¹ m.in. historyczne obwieszczenie z
3 sierpnia 1944 roku, „Biuletyn Informacyjny”
oraz ulotki okolicznoœciowe.

Na trasie zwiedzania znajduje siê aran¿acja
kana³u, przez który liczni œmia³kowie przecho-
dz¹. Ciekawym punktem ekspozycji, która o¿y-
wi³a zw³aszcza panów, w jest replika samolo-
tu Liberator B-24J w skali 1:1. Dope³nia j¹
czêœæ poœwiêcona alianckim zrzutom. Ostatnia
czêœæ ekspozycji pokazuje upadek Powstania i
nastêpuj¹ce po nim wydarzenia - powo³anie i
dzia³alnoœæ PKWN, decyzje Wielkiej Trójki, kapi-
tulacjê i exodus ludnoœci Warszawy. Wyró¿nio-
n¹ czêœci¹ jest Miejsce Pamiêci, w którym znaj-
duj¹ siê powstañcze mogi³y. Odrêbne pomie-
szczenia stanowi¹ sale: „Radiostacje i ³¹cz-
noœæ” oraz „Poczta Polowa”. 

W okalaj¹cym budynek Muzeum Parku
Wolnoœci zasadniczym elementem jest Mur
Pamiêci, z wyrytymi nazwiskami Powstañców,
którzy polegli w walkach w 1944 r. W central-
nej czêœci Muru zawieszono wa¿¹cy ponad
dwieœcie kilogramów dzwon „Monter”, po-
œwiêcony gen. bryg. Antoniemu Chruœcielowi,
dowódcy Powstania Warszawskiego. (id)

Wszystkim Cz³onkom 
i Mi³oœnikom Stowarzyszenia Absolwentów 

Uniwersytetu w Poznaniu 
oraz Absolwentom Uniwersytetu

¿yczymy, 
aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

pe³ne by³y ciep³a, 
radoœci i szczêœcia,

a nadchodz¹cy Nowy Rok
obfitowa³ w pomyœlnoœæ

i ludzk¹ ¿yczliwoœæ

Zarz¹d SAUP

Serdecznie zapraszamy cz³onków naszego Stowarzyszenia i wszystkich ab-
solwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na tradycyj-
ne, XII ju¿ Spotkanie Noworoczne w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

Tym razem spotkamy siê w czwartek 21 stycznia 2010 r. na „Cyruliku Sewil-
skim” Gioacchino Rossiniego - roziskrzonej dowcipem i brawurowym tempem
akcji w³oskiej komedii dell̀ arte w operowej postaci.

Bezpoœrednio po spektaklu wszystkich Absolwentów (z osobami towarzysz¹-
cymi) zapraszamy na lampkê wina. O miejscu spotkania poinformujemy przy
wejœciu do Teatru Wielkiego. 

W naszym spotkaniu uczestniczyæ bêd¹ W³adze Rektorskie UAM oraz Dyrek-
tor Naczelny Opery pan Micha³ Znaniecki. 

Cz³onkowie SAUP, posiadaj¹cy legitymacje cz³onkowskie, mog¹ kupiæ bilety 
na spektakl w kasie Opery za okazaniem legitymacji, w cenie ulgowej 35 z³.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o ich nabycie w miarê mo¿liwoœci do dnia
14 stycznia 2010 r. 

Cz³onków SAUP nie posiadaj¹cych jeszcze legitymacji, prosimy o kontakt na
adres e-mail: saup@amu.edu.pl lub w dniach dy¿urów Cz³onków Zarz¹du
(wtorki od 16.00 do 18.00 i w czwartki od 11.00 do 13.00) pod numerem 
telefonu 61-829-44-96. 

Serdecznie zapraszamy na Noworocznie Spotkanie Absolwentów. 
Mamy nadziejê, ¿e nie zabraknie nie tylko sta³ych bywalców naszych spotkañ,
ale i nowych cz³onków SAUP. Joanna Nowak

SPOTKANIE NOWOROCZNE 21 STYCZNIA 2010

SERCE BIJ¥CE W MUZEUM 
Jesienny, s³oneczny weekend… Autobus pe³en cz³onków Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu 
jedzie do Warszawy. Cel - Muzeum Powstania Warszawskiego, które budzi zainteresowanie nie tylko warszawiaków. 
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Karta kredytowa dla studentów
oraz srebrna karta kredytowa z wize-
runkiem Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza zosta³y przygotowane
dla osób zwi¹zanych z Uniwersyte-
tem oraz mi³oœników Poznania i Wiel-
kopolski. Karty z wizerunkiem UAM
wydawane s¹ ze znakiem akceptacji
VISA.
Karta kredytowa PKO BP to: 

dodatkowe pieni¹dze w postaci li-
mitu kredytowego do wykorzysta-
nia na dowolny cel;
mo¿liwoœæ dokonywania p³atnoœci
w punktach us³ugowo-handlo-
wych w kraju i za granic¹;
dostêp do œrodków finansowych
24 godziny na dobê;
mo¿liwoœæ wyp³aty gotówki w

bankach i bankomatach na ca³ym
œwiecie;
mo¿liwoœæ dokonywania p³atnoœci
przez Internet.
Aby otrzymaæ kartê kredytow¹ z

wizerunkiem Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, nie trze-
ba mieæ konta w PKO BP. Wystarczy
z³o¿yæ w najbli¿szym oddziale lub
agencji PKO BP wniosek oraz doku-
ment potwierdzaj¹cy wysokoœæ i
Ÿród³o dochodów. Je¿eli ktoœ posiada
ju¿ konto w PKO BP, zaœwiadczenie o
dochodach nie jest konieczne.

Szczegó³y oferty oraz Taryfa prowi-
zji i op³at bankowych pobieranych
przez PKO BP dostêpne s¹ w oddzia-
³ach PKO Banku Polskiego oraz na
stronie internetowej www.pkobp.pl.

Czekamy wszyscy na ustawienie w Parku Mickiewicza 
³awki upamiêtniaj¹cej Profesora Heliodora Œwiêcickiego, 
za³o¿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 Marsza³ka Wo-
jewództwa 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. Bê-
dzie to trwa³y œlad donios³ej 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

Dukaty lokalne nawi¹zuj¹ do historycz-
nych tradycji bicia monet przez lokal-
nych w³adców. Ich historia siêga cza-

sów podboju staro¿ytnej Grecji przez Rzym. W
œredniowieczu w³adcy dzielili siê przywilejem
emisyjnym, nadaj¹c prawo bicia monet mia-
stom, klasztorom czy osobom prywatnym. 

Od XX wieku pieni¹dze lokalne s¹ emitowa-
ne ju¿ g³ównie w celach kolekcjonerskich, co-
raz czêœciej staj¹c siê znakomit¹ pami¹tk¹, ory-
ginalnym pomys³em na prezent i talizmanem
na szczêœcie. 

Z inicjatywy UAM dukaty lokalne po raz
pierwszy pojawi³y siê w Poznaniu, a sama
Uczelnia jest drug¹ szko³¹ wy¿sz¹ w Polsce,
która zdecydowa³a siê na tego typu dzia³ania
upamiêtniaj¹ce wa¿ne wydarzenie w swojej
historii. 

Poznañska akcja sprzeda¿y „heliodorów”
jest przeprowadzana we wspó³pracy z Funda-
cj¹ UAM, a produkcjê dukatów powierzono
Mennicy Polskiej S. A. 

Mo¿na nabyæ dukaty lokalne o nominale:
4 heliodory o wartoœci 4 PLN ka¿dy (mo-

si¹dz, œrednica 27 mm, nak³ad 50.000 szt.) 
40 heliodorów o wartoœci 300 PLN ka¿-

dy (srebro Ag 500, œrednica 32 mm, nak³ad
500 szt.).

Dukat srebrny o nominale 40 heliodorów
mo¿na zamawiaæ tylko i wy³¹cznie drog¹ inter-
netow¹ za pomoc¹ formularza zamieszczone-
go na stronie www.jubileusz.amu.edu.pl,
a dukaty mosiê¿ne o nominale 4 heliodory s¹
ponadto dostêpne w ksiêgarniach Fundacji
UAM oraz w Kasie UAM (Collegium Minus, 
ul. H. Wieniawskiego 1, pon-pt 10.30-14.00). 

Heliodor Œwiêcicki z okazji
obchodów Jubileuszu 
90-lecia Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza
sta³ siê patronem 
pierwszego poznañskiego
dukata lokalnego. 

BEJMY 
Z HELIODOREM

KARTA KREDYTOWA Z WIZERUNKIEM UAM

PRESTI¯ W PORTFELU

PKO Bank Polski we wspó³pracy 
z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu rozpocz¹³
emisjê limitowanej edycji kart 
kredytowych z wizerunkiem UAM.
Karta, wydana w roku jubile
uszowym - 90-lecia Uniwersytetu,
jest pierwsz¹, przy której Bank
wspó³pracuje z uczelni¹ wy¿sz¹. 
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REGULAMIN KO£A
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW 
UNIWERSYTETU W POZNANIU

Rozdzia³ I 
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ko³a terenowe Stowarzyszenia Absol-

wentów Uniwersytetu w Poznaniu, zwanego
dalej Stowarzyszeniem, powo³ywane s¹ na
podstawie paragrafu 4. Statutu Stowarzysze-
nia dla sprawnej realizacji celów i zadañ Sto-
warzyszenia.

2. Ko³a mog¹ tworzyæ absolwenci Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
poza siedzib¹ w³adz Stowarzyszenia, na tere-
nie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych pañ-
stwach.

§ 2.
Cz³onkiem Ko³a mo¿e zostaæ tylko cz³onek

Stowarzyszenia.
§ 3.
Ko³o nie posiada osobowoœci ani podmioto-

woœci prawnej.
§ 4.
1. Ko³o nie jest upowa¿nione do samodziel-

nego prowadzenia spraw Stowarzyszenia ani
do reprezentowania Stowarzyszenia. 

2. Ko³o dzia³a na zasadach okreœlonych w
niniejszym regulaminie oraz na podstawie
odrêbnych upowa¿nieñ udzielonych przez
statutowe w³adze Stowarzyszenia.

Rozdzia³ II 
Tryb powo³ania Ko³a i w³adze Ko³a
§ 5.
1. Ko³o mo¿e powstaæ na wniosek co naj-

mniej piêciu cz³onków Stowarzyszenia skiero-
wany do Zarz¹du Stowarzyszenia. 

2. Uchwa³ê w sprawie powo³ania Ko³a
podejmuje Zarz¹d Stowarzyszenia.

3. W uchwale o powo³aniu Ko³a okreœla siê
siedzibê w³adz Ko³a i teren jego dzia³alnoœci.

4. Ko³o Stowarzyszenia pos³uguje siê nazw¹
w brzmieniu: „Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu w Poznaniu Ko³o w ……”, gdzie
w miejsce wolne wstawiona zostaje nazwa
miejscowoœci bêd¹cej siedzib¹ Ko³a.

5. Nazwa Ko³a w brzmieniu okreœlonym w
ust. 4. niniejszego paragrafu wraz z adresem i
telefonami znajduje siê na piecz¹tkach Ko³a.

§ 6.
1. Zarz¹d Ko³a sk³ada siê z 3 cz³onków:

Przewodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cego i
Sekretarza.

2. Zarz¹d Ko³a wybierany jest na okres 3 lat
przez ogólne zebranie cz³onków Ko³a, z za-
chowaniem wymogu obecnoœci 3 cz³onków
Ko³a.

3. Zarz¹d wybiera ze swojego grona Prze-

wodnicz¹cego, Wiceprzewodnicz¹cego i Se-
kretarza.

4. Jeœli cz³onek Zarz¹du Ko³a przestaje pe³-
niæ swoj¹ funkcjê w czasie trwania kadencji,
wyboru innej osoby na tê funkcjê dokonuj¹
cz³onkowie Ko³a ze swego grona.

5. Dla wa¿noœci uchwa³y Ko³a wymagana
jest obecnoœæ co najmniej dwóch Cz³onków
Zarz¹du Ko³a. 

6. Uchwa³y Zarz¹du Ko³a podejmowane s¹
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. 

7. W przypadku obecnoœci tylko dwóch
Cz³onków Zarz¹du Ko³a dla wa¿noœci uchwa-
³y konieczna jest zgoda dwóch obecnych
Cz³onków Zarz¹du Ko³a.

§ 7.
1. Zarz¹d Ko³a co roku do koñca miesi¹ca

stycznia sk³ada informacje ze swojej dzia³alno-
œci w poprzednim roku przed Zarz¹dem Sto-
warzyszenia.

2. Do informacji rocznej Ko³a ustosunkowu-
je siê Komisja Rewizyjna. 

§ 8.
1. Wszelkie pisma i dokumenty Ko³a wycho-

dz¹ce na zewn¹trz podpisuje Przewodnicz¹cy,
wzglêdnie Wiceprzewodnicz¹cy Ko³a.

2. Korespondencja Ko³a podpisana przez
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹ce-
go powinna byæ opatrzona piecz¹tk¹ imienn¹
osoby podpisuj¹cej oraz piecz¹tk¹ Ko³a w na-
g³ówku.

3. Wzór piecz¹tki imiennej Cz³onków Zarz¹-
du Ko³a: 

„Funkcja
Imiê i nazwisko”

Rozdzia³ III
Zadania i kompetencje Ko³a
§ 9.
Ko³o realizuje cele i zadania Stowarzyszenia,

wykorzystuj¹c œrodki i sposoby dzia³ania okre-
œlone w rozdziale II Statutu Stowarzyszenia. 

§ 10. 
Do kompetencji Ko³a nale¿y:
1. Uchwalenie g³ównych kierunków dzia³a-

nia Ko³a.
2. Wybór Zarz¹du Ko³a.
3. Prowadzenie dzia³alnoœci statutowej. 

Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa Ko³a
§ 11.
1. •ród³em œrodków finansowych, bêd¹-

cych w dyspozycji Ko³a s¹ wpisowe i sk³adki
wp³acone przez Cz³onków Stowarzyszenia
oraz przekazane na rzecz Ko³a przez osoby fi-
zyczne i prawne:

a) dotacje, subwencje,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z ofiarnoœci publicznej.

2. Wszystkie œrodki wymienione w par.11,
ust.1 wp³ywaj¹ na rachunek bankowy Stowa-
rzyszenia.

3. Do 15% œrodków wp³aconych przez
cz³onków Ko³a oraz dodatkowych dochodów
Ko³a mo¿e byæ pozostawionych do dyspozycji
Zarz¹du Stowarzyszenia na pokrycie kosztów
ogólnych Stowarzyszenia. 

4. Bud¿et Ko³a na bie¿¹cy rok jest zatwier-
dzany do ostatniego dnia lutego ka¿dego ro-
ku przez Zarz¹d Stowarzyszenia.

5. Wszelkie zmiany bud¿etu, m.in. spowo-
dowane pozyskaniem przez Ko³o w ci¹gu ro-
ku dodatkowych œrodków finansowych, wy-
magaj¹ akceptacji Zarz¹du Stowarzyszenia.

6. Zarz¹d Ko³a sk³ada Zarz¹dowi Stowarzy-
szenia sprawozdania z wykonania swojego
bud¿etu do koñca miesi¹ca stycznia ka¿dego
roku. 

7. W zakresie gospodarki gotówkowej Za-
rz¹d Ko³a obowi¹zuje Uchwa³a Zarz¹du Sto-
warzyszenia nr 5/2009 z dnia 03.09.2009 r. w
sprawie ”Gospodarki gotówk¹ w Stowarzy-
szeniu Absolwentów Uniwersytetu w Pozna-
niu” lub przepisy, które bêd¹ obowi¹zywaæ w
miejsce tej Uchwa³y. 

8. Wydatki gotówkowe na bie¿¹ce potrze-
by Ko³a mog¹ byæ pokrywane wy³¹cznie ze
œrodków przekazanych Ko³u przez Skarbnika
Stowarzyszenia na podstawie przedstawione-
go wczeœniej wniosku o zaliczkê zatwierdzo-
nego przez Przewodnicz¹cego Stowarzysze-
nia i Skarbnika Stowarzyszenia zgodnie z prze-
pisami wskazanymi w ust.7.

§ 12.
Wydatkowanie œrodków finansowych

odbywa siê na podstawie decyzji Zarz¹du Ko-
³a podjêtej w formie uchwa³y zatwierdzonej
przez minimum dwóch Cz³onków Zarz¹du
Ko³a, w formie bezgotówkowej, poprzez
przedstawienie dokumentów ksiêgowych (ra-
chunki, faktury) Skarbnikowi SAUP lub w for-
mie gotówkowej. 

§ 13.
Zarz¹d Ko³a nie ma mo¿liwoœci nak³adania

na cz³onków Stowarzyszenia nale¿¹cych do
Ko³a ¿adnych dodatkowych op³at na rzecz
prowadzenia dzia³alnoœci Ko³a. 

§ 14.
Skarbnik Zarz¹du Stowarzyszenia sprawuje

nadzór nad gospodark¹ finansow¹ Ko³a.

Rozdzia³ V
Rozwi¹zanie Ko³a
§ 15.
Rozwi¹zanie Ko³a nastêpuje na podstawie

uchwa³y Zarz¹du Stowarzyszenia w przypad-
ku, gdy przez rok liczba cz³onków Ko³a nie
osi¹ga 5 cz³onków, Ko³o nie dzia³a, lub wnio-
sek taki z³o¿y³ Przewodnicz¹cy Ko³a.

Jak za³o¿yæ Ko³o SAUP?
Cz³onków SAUP i wszystkich Absolwentów UAM zachêcamy do zak³adania Kó³ SAUP - mo¿e ono powstaæ 
w ka¿dym miejscu w Polsce lub na œwiecie, gdzie zgromadzi siê 5 absolwentów UAM, którzy przyst¹pi¹ do Stowarzyszenia. 
Celem u³atwienia zak³adania i dzia³alnoœci Kó³, Zarz¹d SAUP przygotowa³ Regulamin Ko³a.
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Od dnia 3. wrzeœnia 2009 siedziba SAUP znajduje siê
w pokoju 315 C (na trzecim piêtrze, prosto za prze-
szklonymi drzwiami) w Collegium Minus UAM, przy
ul.Wieniawskiego 1. Mamy tak¿e nowy numer tele-
fonu - 061 829 44 96. 

Nie zmieni³y siê terminy dy¿urów cz³onków Zarz¹du odby-
waj¹ siê one w siedzibie SAUP dwa razy w tygodniu - we wtor-
ki w godz.16.00-18.00 i czwartki w godz. 11.00 - 13.00.

Zapraszamy tak¿e do odwiedzenia naszej nowej strony inter-
netowej pod adresem www.saup.poznan.pl. Znajdziecie tam
najœwie¿sze informacje z dzia³alnoœci SAUP i og³oszenia o im-
prezach, dokumenty, np. Statut czy deklaracjê cz³onkowsk¹,
dane organizacji i instytucji, które udzielaj¹ rabatów posiada-
czom legitymacji SAUP. S¹ tam tak¿e wszystkie numery naszej
gazety. 

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, wy-
st¹pienia do w³adz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
korzystania z form pomocy kole¿eñskiej, a tak¿e posiadania legi-
tymacji 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 stronie 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
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S P O N S O R Z Y:  

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

Zmiany w SAUP 
- przeprowadzka 
i nowa strona internetowa

WARTO WIEDZIEÆ

• KAWIARNIA LITERACKA „U PRZYJACIÓ£”
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

• Wydawmictwo MEDIA RODZINA
ul. Pasieka 24
61-657 Poznañ
www.mediarodzina.com.pl
Rabat 20% za zakup ksi¹¿ek w siedzibie Wydawnictwa


