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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
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TAM GDZIE KWITNIE LAWENDA

◗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

ZJAZD ABSOLWENTÓW PRAWA ROCZNIK ‘62
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Pod nie co ta jem ni czą na zwą kry je się ogród ro ślin
lecz ni czych, znaj du ją cy się przy Tra sie Nie sta chow -
skiej, na gra ni cy Nie sta cho wa i So ła cza. Sta no wi
on za ple cze na uko we i do świad czal ne dla stu den -
tów, le ka rzy i przed sta wi cie li biz ne su zie lar skie go.

Nie jest udo stęp nia ny pu blicz no ści, cho ciaż obok
Ogro du Bo ta nicz ne go UAM i Ogro du Den dro lo gicz -
ne go Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, sta no wi jed ną
z atrak cji przy rod ni czych mia sta. Wy ciecz ka dla ab -
sol wen tów by ła więc nie zwy kle rzad ką oka zją od -
wie dze nia te go miej sca. Na szy mi prze wod ni ka mi
by li Pro fe sor Ge rard No wak, Kie row nik Ka te dry Na -
tu ral nych Su row ców Lecz ni czych i Ko sme tycz nych
oraz Pan To masz Ha ake, Pra cow nik Ogro du.

Ogród Ro ślin Lecz ni czych po wstał w 1925 ro ku
przy Za kła dzie Far ma ko gno zji i Bo ta ni ki Od dzia łu
Far ma ceu tycz ne go Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni cze go Uni wer sy te tu Po znań skie go. Ini cja to rem
za ło że nia był pro fe sor Zyg munt Pie trusz czyń ski.

W 1952 ro ku Ogród włą czo no do Ka te dry Far ma -
ko gno zji, po wsta łej dwa la ta wcze śniej Aka de mii
Me dycz nej (dzi siej szy Uni wer sy tet Me dycz ny).
Od 1970 ro ku Ogród Far ma ko gno stycz ny jest jed -
nost ką sa mo dziel ną. 

Po wierzch nia Ogro du wy no si 1,2 ha. Na je go te -
re nie znaj du je się oko ło 1500 ro ślin zie lar skich. Był
on m.in. po lem do świad czeń od no śnie wy od ręb nia -
nia no wych związ ków z ro ślin, czę sto po raz pierw -
szy na świe cie. Po dzie lo ny jest na część dy dak tycz -
ną i na uko wą. Stu den ci po zna ją tu m.in. sma ki i za -
pa chy ziół. Oprócz po le tek upraw nych ist nie ją in -
spek ty i szklar nie. Obej rze li śmy sta no wi ska upra -
wy ziół zna nych i mniej po pu lar nych. Na si Prze -
wod ni cy z pa sją i cier pli wo ścią od po wia da li na każ -
de py ta nie. Wśród nas zna la zła się licz na gru pa mi -
ło śni ków ro ślin. Wy mie nia li śmy uwa gi i do świad -
cze nia z ho dow li róż nych ga tun ków ro ślin ogro do -
wych, ozdob nych czy ziół. Oprócz tych ostat nich
w ogro dzie po dzi wia li śmy tak że pną cza, krze wy
i drze wa, np. mi ło rząb dwu kla po wy i 20-let nią se -
kwo ję.

Ce lo wo za pla no wa ny ter min wy pra wy – w po -
cząt kach czerw ca przy pa da bo wiem szczyt kwit nie -
nia – po zwo lił na po dzi wia nie nie zwy kle pięk nej
sza ty Ogro du. Za do wo le ni by li za rów no mi ło śni cy
bo ta ni ki, a tak że oso by za in te re so wa ne hi sto rią
i współ cze sno ścią Po zna nia, bo wiem mo gli zwie dzić
jed ną z nie co dzien nych atrak cji pięk ne go So ła cza. 

(id)

TAM GDZIE KWITNIE LAWENDA
>> dokończenie ze str. 1
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Wschodnie Kresy Wielkopolski 

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

◗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.

◗Noclegi zaplanowano w Ośrodku Edukacji
Przyrodniczej w Lądzie. 

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

◗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

Bawaria czyli baśnie stają się prawdziwe

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.

◗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.

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

◗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. 

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

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

WYJEDŹ Z NAMI NA WYCIECZKĘ
Wycieczki Stowarzyszenia Absolwentów to gwarancja mile spędzonego czasu,
zwiedzanie interesujących miejsc i doborowe towarzystwo. 

Pa mię taj my i otocz my opie ką...
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Przez wie le lat sie dzi ba Wy dzia łu mie ści ła się przy ul.
Św. Mar cin w Po zna niu w bu dyn kach daw ne go Ban -
ku Spół ek Ra if fe ise na z 1907 ro ku. 

W 2010 ro ku prze pro wa dzo no się do no wo cze sne go bu -
dyn ku przy al. Nie pod le gło ści.

Z du żym za in te re so wa niem gru pa ab sol wen tów zwie dzi -
ła Col le gium Iu ri di cum No vum. Wie lu z nich koń czy ło pra -

wo – po rów na niom nie by ło więc koń ca. Z nie ukry wa ną za -
zdro ścią po dzi wi li śmy no wo cze sne wy po sa że nie Au li, sa lę
mul ti me dial ną czy sa lę są do wą. 

War to do dać, że Col le gium Iu ri di cum No vum otrzy ma ło
na gro dę Ja na Bap ty sty Qu adro za naj lep szą re ali za cję ar -
chi tek to nicz ną w Po zna niu 2010 ro ku. 

(id)

PRAWO BARDZO NOWOCZESNE
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. 

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

Sala sądowa

W sali multimedialnej

Podziwialiśmy nowoczesne wyposażenie Auli
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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!

ŁÓDŹ
W OBIEKTYWIE WACŁAWY MAŁECKIEJ



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

ISSN 2080-5543

bliżejUczelni

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 2012 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
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