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Ko rzy sta jąc z go ścin no ści Mi cha ła Zna niec kie go, Dy rek to ra
Te atru Wiel kie go w Po zna niu, naj pierw obej rze li śmy spek -
takl „We se le Fi ga ra”, a na stęp nie uda li śmy się na spo tka nie. 

Grom ki mi bra wa mi po wi ta li śmy obec ność prof. dr. hab. Bro ni -
sła wa Mar ci nia ka, rek to ra UAM oraz prof. dr hab. Jac ka Gu liń skie -
go, wów czas pro rek to ra UAM. Go ści po wi tał Je rzy Ke pel, Prze wod -
ni czą cy SAUAM, któ ry po dzię ko wał Wła dzom Rek tor skim za ko lej -
ny rok życz li wo ści i wspar cia oraz zło żył Pro fe so ro wi Jac ko wi Gu -
liń skie mu gra tu la cje z oka zji no mi na cji na sta no wi sko Pod se kre -
ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Prze -
wod ni czą cy pod kre ślił tak że zna cze nie dwóch spon so rów – Fun da -
cji UAM w Po zna niu oraz PKO Ban ku Pol skie go – dla dzia łal no ści
Sto wa rzy sze nia. W krót kim prze mó wie niu pod su mo wał ubie gło -
rocz ną dzia łal ność. 

W 2011 ro ku ab sol wen ci zwie dzi li ko lej ne obiek ty UAM – Bi blio -
te kę Głów ną w Po zna niu oraz fi lię UAM w Ka li szu, a tak że miej -
sca nie zwią za ne z Uczel nią, jak Mu zeum Ma rii Dą brow skiej w Rus -
so wie, Ko tli nę Kłodz ką, Fran cję, Am ster dam, Pra gę i Ber lin. Zor -
ga ni zo wa no oko licz no ścio we spo tka nia – śpie wa nie ko lęd w lu tym
i pie śni pa trio tycz nych w li sto pa dzie. Człon ko wie Za rzą du,
przed Świę tem Zmar łych od wie dzi li gro by za słu żo nych pro fe so rów

i rek to rów UAM. Przed sta wi cie le SAUAM uczest ni czy li w pik ni ku
ro dzin nym UAM w Ogro dzie Bo ta nicz nym oraz ob cho dach 400-
le cia tra dy cji uni wer sy tec kich w Po zna niu. 

Człon ków i sym pa ty ków o swo jej dzia łal no ści SAUAM in for mu -
je, m.in. za po mo cą wy od ręb nio ne go por ta lu www.sto wa rzy sze nie -
ab sol wen tow.amu.edu.pl, w elek tro nicz nym kwar tal ni ku „Bli żej
Uczel ni”, na ła mach „Ży cia Uni wer sy tec kie go” oraz na por ta lach
spo łecz no ścio wych. Stwo rzo no moż li wość au to ma tycz ne go za pi -
sy wa nia się do Sto wa rzy sze nia przez for mu larz elek tro nicz ny
na stro nie www. 

W 2011 ro ku re ak ty wo wa ło swo ją dzia łal ność Ko ło w Mo si nie,
a za wią za ły się no we Ko ła: Wy dzia łu Pra wa rocz nik 1986 oraz by -
łych dzia ła czy or ga ni za cji stu denc kich. 

Rok 2012 roz po czę li śmy w po ło wie stycz nia spe cjal nym spo tka -
niem z do mi ni ka ni nem, Oj cem Ja nem Gó rą na Po lach Led nic kich (re -
la cja na ko lej nych stro nach te go nu me ru „Bli żej Uczel ni”). Pla nu je my
wie le wspól nych wy cie czek oraz kon ty nu ację zwie dza nia obiek tów
UAM. Ak tyw nie włą czy my się w dzia ła nia or ga ni zo wa ne przez Wła -
dze Uczel ni. Szy ku je my też kil ka nie spo dzia nek, o któ rych bę dzie my
na bie żą co in for mo wać – dla te go war to śle dzić na szą stro nę in ter ne -
to wą al bo spraw dzać skrzyn kę ma ilo wą i od bie rać te le fo ny. (id)

GRATULUJEMY!!!
W związku z powierzeniem Panu Profesorowi Jackowi Gulińskiemu
funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Zarząd SAUAM składa gratulacje i życzenia satysfakcji
z podejmowanych nowych wyzwań. 

POCZĄTEK ROKU NA „WESELU FIGARA”
Początek roku to dla członków
i Przyjaciół stowarzyszenia
absolwentów UaM 
czas tradycyjnego spotkania
noworocznego w teatrze
wielkim. nic dziwnego, że
impreza ta na stałe wpisała się
do kalendarza
saUaM – w lutym 2012 roku
odbyła się po raz 14. z rzędu. 

Prof.Jacek Guliński, Prorektor UAM (trzeci od lewej), Prof.Bronisław Marciniak, 
Rektor UAM(czwarty od lewej z tyłu) i Jerzy Kepel, Przewodniczący SAUAM.
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Oj ciec Jan Gó ra przy wi tał nas w ho -
lu i za pro sił na śnia da nie, po któ rym
w ka pli cy od pra wił Mszę Św. w in -

ten cji na szej Uczel ni, jej ab sol wen tów i na -
szych ro dzin. Wspól ne na bo żeń stwo, ze
wzglę du na emo cjo nal ne re la cje, a tak że nie -
co dzien ną sce no gra fię, mia ła nie po wta rzal -
ny cha rak ter. W jej trak cie za oknem roz sza -
la ła się śnie ży ca, ale tem pe ra tu rę w ka pli -
cy pod wyż szył nasz śpiew. Przy ko lę dach
z akom pa nia men tem akor de oni sty, Ja nu sza
Mu rasz ko, roz śpie wa li śmy się na do bre!

W trak cie mszy o. Jan Gó ra wy gło sił pre -
lek cję pt. „Co chrze ści jań stwo ma nam
do za pro po no wa nia dzi siaj?”. Mia ła ona bar -
dziej cha rak ter ilu stra cyj ny, tzn. opie ra ła się
na przed sta wie niu do świad czeń i re ali za cji
wła snych po my słów Oj ca, w tym tak że tych
do ty czą cych Led ni cy. Po za koń cze niu eu -
cha ry stii, zo sta li śmy ob da ro wa ni książ ka -
mi. Na stęp nie cze ka ła nas bie sia -
da – wszyst kim sma ko wa ły pysz ne pie ro gi.
Po tem zno wu śpie wa li śmy – tak że w po -
dzia le na gło sy – ko rzy sta jąc ze spe cjal nych
śpiew nicz ków przy go to wa nych przez Mał -
go się Dryj ską, zwie dza li śmy Mu zeum Ja -
na Paw ła II. Prze ni kli wy wiatr i za ci na ją cy
śnieg nie prze szko dzi ły bar dziej od por nym
na zim no w spa ce rze po Po lach Led nic kich.

wi told Na mer ła

w towarzystwie gospodarza, ojca Jana Góry, zwiedziliśmy Lednicę

wystawa różańców

Przygotowanie do nabożeństwa

WIZYTA 
NA POLACH LEDNICKICH

ojciec jan Góra, dominikanin
i duszpasterz akademicki, 
zaprosił absolwentów z rodzinami
do ośrodka akademickiego
dominikanów „na lednicy”.
ruszyliśmy więc w zimną, 
styczniową niedzielę w kierunku 
Pól lednickich.
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Spo tka nie uświet nił swo ją obec no ścią prof. dr hab. inż.
Ma rek Mar ci niak, Dzie kan Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych UAM w Po zna niu. Ro lę go spo da rza

peł nił prof. dr hab. An drzej Ko strzew ski. Jed nak im pre za nie
od by ła by się bez ini cja to rek: Kry sty ny Wa si łow skiej, Ma rii Za -
lew skiej i Eu ge nii Zbo ral skiej. 

Po uro czy stym po wi ta niu, wy słu cha li śmy in for ma cji Pro -
fe so ra Mar ka Mar ci nia ka Dzie ka na o dzia łal no ści Wy dzia łu
oraz pla nach na przy szłość. Obej rze li śmy też, ja kie zmia ny za -
szły w mi nio nych la tach. To zu peł nie in ny Wy dział niż ten, któ -
ry pa mię ta my! No we, ja sne, prze strzen ne i do sko na le wy po -
sa żo ne sa le wy kła do we, la bo ra to ria i bi blio te ka, au la im. Pro -
fe so ra Bo gu mi ła Kry gow skie go oraz ca łe Mia stecz ko Uni wer -
sy tec kie, spra wia ją im po nu ją ce wra że nie. Re spekt bu dzi tak -
że ilość stu den tów – z 30 osób w la tach 50. ubie głe go wie ku
do oko ło 3,5 ty sią ca dzi siaj. 

Dzie kan wy ra ził za do wo le nie, że nie ze rwa li śmy wię zi
z Uczel nią i już po raz dzie wią ty od wie dza my jej mu ry, prze -
no sząc wspa nia łą at mos fe rę i sta re, do bre tra dy cje uni wer sy -
tec kie „z Fre dry” na Mo ra sko. Mi ło by ło usły szeć ta kie sło wa... 

Spo śród 29. ab sol wen tów na sze go rocz ni ka, w spo tka niu
udział wzię ło 17 osób. Nie ste ty, pię ciu z na szej gro ma dy opu -
ści ło nas na za wsze... 

Nasz rocz nik był wy jąt ko wy – za czy na li śmy stu dia w szcze -
gól nym okre sie, bez po śred nio po wy da rze niach Czerw ca '56.
Ni gdy nie za po mnie li śmy at mos fe ry tam tych dni. Wie ce, ma -
sów ki, spo tka nia dys ku syj ne w aka de mi ku im. Han ki Sa wic -
kiej, po raz pierw szy śpie wa nie pie śni pa trio tycz nych, za któ -
re jesz cze nie tak daw no wsa dza no do wię zie nia... Na wet słyn -
ne sło wa prze stro gi wy gło szo ne przez ów cze sne go pre mie ra
Jó ze fa Cy ran kie wi cza z bal ko nu Au li UAM nie mo gły umniej -
szyć pa nu ją ce go en tu zja zmu. Szko da, że tam ten wspa nia ły czas
szyb ko się skoń czył, a praw dzi wa wol ność na de szła do pie ro
po 30 la tach. 

Sam kie ru nek stu diów był bar dzo in te re su ją cy. Do bra at mos -
fe ra na wy kła dach, ćwi cze niach, a szcze gól nie prak ty kach te re -
no wych in te gro wa ła śro do wi sko. Mie li śmy ogrom ne szczę ście,
że na szy mi na uczy cie la mi zo sta li wspa nia li pro fe so ro wie – Au -
gust Zier hof fer, Jó zef Cze kal ski, Bo gu mił Kry gow ski, Flo rian
Bar ciń ski i in ni. Ni gdy nie za po mni my o Nich i ich ide ałach. Mo -

że wła śnie dla te go sze reg osób z na sze go gro na bar dzo wie le
osią gnę ło. Ma my przed sta wi cie li han dlu za gra nicz ne go, bu dow -
ni czych za kła dów prze my sło wych, dy rek to rów róż nych branż,
biz nes me nów, na uczy cie li, dzia ła czy po li tycz nych, aż wresz -
cie wspa nia łe go na ukow ca – prof. An drze ja Ko strzew skie go, któ -
ry ca łe ży cie za wo do we po świę cił pra cy na uko wej i na szej Al -
ma Ma ter. Peł nił tu m.in. funk cję Kie row ni ka Za kła du Geo mor -
fo lo gii Dy na micz nej, Dy rek to ra In sty tu tu, Dzie ka na i Pro rek -
to ra, od da jąc się jed no cze śnie pra cy na uko wej i dy dak tycz nej
i osią ga jąc na tym po lu licz ne suk ce sy. Pod czas Je go ka den cji
dzie kań skiej trwa ły pra ce zwią za ne z przy go to wa niem bu do wy
no wej sie dzi by na sze go Wy dzia łu na Mo ra sku. To dzię ki Je go
upo ro wi i za an ga żo wa niu nad la bo ra to rium zna la zła się ko pu -
ła przy po mi na ją ca tę z Col le gium Ma ius UAM, gdzie przez la ta
mie ści ła się sie dzi ba na sze go Wy dzia łu. 

Pierw szą część spo tka nia za koń czy li śmy zło że niem kwia -
tów pod ta bli cą upa mięt nia ją cą prof. Sta ni sła wa Paw łow skie -
go i prof. Bo gu mi ła Kry gow skie go. Po po że gna niu Pa na Dzie -
ka na, prof. An drzej Ko strzew ski, opro wa dzał nas po naj waż -
niej szych sa lach Wy dzia łu i z wro dzo nym wdzię kiem i swa -
dą opo wia dał o nich. Ma jąc w pa mię ci po miesz cze nia z na szych
lat, po rów ny wa li śmy je z obec ny mi – prze stron ny mi i do sko -
na le wy po sa żo ny mi, czu jąc jed no cze śnie du mę, że stu dio wa -
li śmy na UAM, któ ry sta je się co raz lep szy i pięk niej szy. 

Po tem roz ma wia li śmy i roz ma wia li śmy, po ka zy wa li śmy so -
bie zdję cia, opo wia da li śmy o na szych wspa nia łych dzie ciach
i jesz cze wspa nial szych wnu kach... Nie za bra kło tak że in for -
ma cji o dzia łal no ści SAUAM, któ re prze ka za ła au tor ka ni niej -
sze go tek stu. 

Spo tka nie po la tach do bie gło koń ca. Na po że gna nie, dzię ki
uprzej mo ści prof. dr. hab. Ja nu sza Sko czy la sa, otrzy ma li śmy
fol der o La pi da rium UAM, wy da ny przez In sty tut Geo lo gicz ny. 

Or ga ni zu jąc spo tka nie po 50 la tach od ab so lu to rium, do -
trzy ma li śmy zło żo ne go so bie przy rze cze nia o or ga ni za cji
zjaz dów – w szcze gól no ści na prze ło mie wie ków oraz ju bi le -
uszo wych. Cie szy nas, że za mie rze nia te uda się w peł ni zre -
ali zo wać. 

Dzię ku jąc, wie rzę, że za 2-3 la ta zno wu bę dzie my ra -
zem – na pew no na Mo ra sku. 

Ma ria Za lew ska

bliżejUczelni

50lat po absolutorium

W maju 2011 roku minęło 50 lat
od absolutorium na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi, kierunku geografia
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Z tej okazji absolwenci
rocznika '61 spotkali się w nowym
Collegium Geographicum im. Stanisława
Pawłowskiego w Kampusie Morasko.

Uczestnicy Zjazdu 50 lat po absolutorium
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Jó zef Ko strzew ski uro dził się w 1885 r. pod Po bie dzi ska -
mi. Uczył się w Ostro wie Wlkp., Gnieź nie i Po zna niu,
gdzie w 1907 r. uzy skał ma tu rę. W cza sach szkol nych

był ak tyw nym człon kiem pol skich taj nych sto wa rzy szeń pa -
trio tycz nych. W la tach 1907-1909 stu dio wał me dy cy nę we
Wro cła wiu. Na stęp nie roz po czął stu dia z pre hi sto rii, hi sto rii
sztu ki, lin gwi sty ki, ar che olo gii kla sycz nej i fi lo zo fii w Kra ko -
wie. Stu dia pre hi sto rycz ne kon ty nu ował w Ber li nie, a jed no -
cze śnie po głę biał wie dzę w Bri tish Mu seum w Lon dy nie.
Po za koń cze niu w 1914 r. stu diów i obro nie dok to ra tu, roz -
po czął pra cę w Po znań skim To wa rzy stwie Przy ja ciół Na uk.
W 1918 r. ha bi li to wał się na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie -
rza we Lwo wie. Na le żał i ak tyw nie uczest ni czył w pra cach
ze spo łu twór ców Uni wer sy te tu w Po zna niu. Zo stał kie row -
ni kiem po wsta łej w stycz niu 1919 r. Ka te dry Pre hi sto rii.

Po I woj nie świa to wej brał udział w dys ku sjach nad przy -
szło ścią pol skiej ar che olo gii. Za an ga żo wał się w wal kę
o prze ję cie pol skich dóbr kul tu ry z rąk nie miec kich. W efek -
cie je go za bie gów w 1924 r. po łą czo ne zo sta ły ko lek cje PTPN
(Mu zeum im. Miel żyń skich) i daw ne go Mu zeum Pro win cio -
nal ne go (Ka iser -Frie drich -Mu seum) w je den Dział Pre hi sto -
rycz ny Mu zeum Wiel ko pol skie go, do któ re go włą czo no
rów nież mniej sze ko lek cje ar che olo gicz ne z Wiel ko pol ski. 

Po od zy ska niu nie pod le gło ści przez Pol skę, Jó zef Ko -
strzew ski zna lazł się w gro nie twór ców jed no li tej or ga ni za -
cji opie ki kon ser wa tor skiej za byt ków ar che olo gicz nych
na te re nie ca łe go kra ju. Uczest ni czył w ba da niach Po mo rza
i Ślą ska. Był człon kiem wie lu za gra nicz nych to wa rzystw
na uko wych. 

Oku pa cję prze żył w Ge ne ral nej Gu ber nii, po szu ki wa ny
przez Ge sta po. Już w pierw szych dniach po wy zwo le niu
Po zna nia po ja wił się w mie ście, by na tych miast przy stą -
pić do za bez pie cza nia zbio rów mu ze al nych i dzia łal no ści
dy dak tycz nej na Uni wer sy te cie. In ten syw nie zaj mo wał za -
bez pie cze niem przed sza brow ni ka mi zbio rów znaj du ją cych

się w zbom bar do wa nych lub po zo sta wio nych bez opie ki
mu ze ach na Zie miach Od zy ska nych. Do 1951 r. fak tycz nie
peł nił ro lę kon ser wa to ra za byt ków w wo je wódz twie po -
znań skim. W la tach 1945-1959 peł nił funk cję dy rek to ra
Mu zeum Ache olo gicz ne go w Po zna niu. 

Pro wa dził licz ne ba da nia wy ko pa li sko we, w tym naj bar -
dziej zna ne wie lo let nie w Bi sku pi nie na osa dzie lud no ści
kul tu ry łu życ kiej (od 1934), Gnieź nie (od 1936) i w Po zna -
niu (od 1938). Wśród je go licz nych pu bli ka cji, spo ro miej sca
zaj mu ją pra ce po świę co ne dzie jom ba dań ar che olo gicz nych
w Pol sce i ochro nie za byt ków ar che olo gicz nych. W krę gu
za in te re so wań Pro fe so ra le ża ła rów nież me to dy ka ba dań
ar che olo gicz nych. Je go do ro bek na uko wy obej mu je po -
nad 900 prac, w tym kil ka na ście du żych syn tez i mo no gra -
fii. Był rów no cze śnie wiel kim po pu la ry za to rem osią gnięć
ar che olo gicz nych na ła mach pra sy co dzien nej, po pu lar no -
-na uko wej oraz spe cja li stycz nej prze zna czo nej np. dla na -
uczy cie li.

Za słu gi Jó ze fa Ko strzew skie go dla pol skiej na uki oce nia -
no wy so ko. W 1965 r. otrzy mał od ma cie rzy ste go Uni wer -
sy te tu ty tuł do cto ra ho no ris cau sa. Nada ły mu go rów nież
in ne uczel nie kra jo we (np. Uni wer sy tet Ja giel loń ski) i za -
gra nicz ne (np. Uni wer sy tet Hum bold ta w Ber li nie). Uho no -
ro wa no go wie lo ma od zna cze nia mi kra jo wy mi (m. i. or der
Sztan da ru Pra cy I Kla sy w 1957) i za gra nicz ny mi (m. i.:
krzyż ofi cer ski Le gii Ho no ro wej w 1937; Krzyż Ko man dor -
ski Or de ru Św. Grze go rza Wiel kie go w 1964 r.). 

Na eme ry tu rę prze szedł w 1960 r., co jed nak nie ozna cza -
ło kre su je go ba dań na uko wych. Zmarł w Po zna niu w 1969
r. i zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu pa ra fial nym w Po zna -
niu -Krzy żow ni kach. Oprac. id

NAJWYBITNIESZY 
POLSKI ARCHEOLOG

Prezentacja sylwetki profesora
Józefa Kostrzewskiego, 
wybitnego archeologa, kończy nasz
krótki cykl, w którym przybliżaliśmy
postaci ojców-założycieli
Uniwersytetu Poznańskiego.
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ZA PRA SZA MY 
DO wSPÓŁ PRA CY
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

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:

wAR TO wIE DZIEĆ

s P o n s o r z y:  

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


