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podczas
specjalnego
zebrania naszej KoW numerze m.in.:
misji Uczelnianej. Pan Prorektor przedstawił nam plany władz
Strategia na trudne czasy
Uczelni na najbliższe lata. Spośród podstawowych założeń
- spotkanie z Prorektorem
przygotowanej strategii niewątpliwie ważnym dla pracowników
prof. Cezarym Kochalskim
jest fakt, że Władze nie przewidują redukcji kadr w najbliższym
czasie, a obiecane od dawna przez MNiSzW podwyżki wynaNasz wspólny opłatek
grodzeń nabierają realnego kształtu. Co jeszcze zawiera uczelniana Strategia możemy się przekonać zaglądając do środka
Rozważania na Wielkanoc
Biuletynu, gdzie przedstawiamy relację z całego spotkania.
W Biuletynie umieściliśmy również relacje z dwóch inNa własne oczy:
nych spotkań, jakie zorganizowała Komisja w ostatnim czasie:
Wycieczka na Mazury
z tradycyjnego Spotkania Opłatkowego dla całej społeczności
akademickiej (przy współudziale ZNP), a także ze spotkania
emerytów – członków naszego Związku. Ta ostatnia inicjatywa została dobrze przyjęta przez samych zainteresowanych,
o czym świadczył wypełniony po brzegi klub pracowniczy.
SEKRETARIAT
Umocniło nas to w przekonaniu, że byli pracownicy odczuwają
Komisji Uczelnianej
potrzebę kontaktu ze sobą i swoją Uczelnią. Dlatego postanoNSZZ „S” UEP
wiliśmy organizować spotkania w takim gronie raz w miesiącu.
Wierzymy, że tematów do dyskusji nie zabraknie.
mgr Elżbieta Guzik
Ponadto w Biuletynie wracamy do okresu letniego, kiedy to
Gmach Główny, pok. 133
nasza
solidarnościowa grupa udała się z wycieczką na Mazury,
telefon 61 856 92 40
żeby podziwiać uroki tego pretendującego do miana cudów nae-mail:
tury zakątka Polski.
solidarnosc@ue.poznan.pl

UE

www.solidarnosc.ue.poznan.pl

DYŻURY
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 13.00

Życzę wszystkim radosnych, pełnych nadziei i optymizmu Świąt Wielkanocnych, a symboliczne dzielenie się
jajkiem niech będzie okazją do refleksji nad odradzającym się życiem.
Ewelina Szajba

ADRES
KU NSZZ „Solidarność”
Uniwersytet Ekonomiczny
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

REDAKCJA BIULETYNU
Sławomir Stawny
Maria Weres
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Wydarzenia

STRATEGIA NA TRUDNE CZASY
Spotkanie Komisji Uczelnianej z Prorektorem
dr hab. Cezarym Kochalskim, prof. nadzw. UEP
Tematem zebrania Komisji Uczelnianej
NSZZ ,,Solidarność” w dniu 5 lutego bieżącego roku było podsumowanie realizacji Strategii UEP na lata 2009-2012 i przedstawienie
ogólnego zarysu planów związanych z nową
Strategią UEP na lata 2013-2020. Gościem
spotkania i głównym prelegentem był Prorektor do spraw Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary
Kochalski, prof. nadzw. UEP.
Na wstępie swego wystąpienia Pan Prorektor przypomniał, że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był jedną z pierwszych
w Polsce uczelni, która przygotowała strategię i zaczęła wprowadzać zmiany w oparciu
o plan strategiczny. We wrześniu 2008 r. na
Uczelni nastąpiła zmiana władz rektorskich.
Była to dobra okazja do podjęcia prac nad
planem rozwojowym na okres nowej kadencji. Obecnie, zgodnie z ustawą o szkolnictwie
wyższym, wszystkie uczelnie są zobligowane
do przygotowania strategii rozwoju. Dzięki
wcześniejszym doświadczeniom Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu był już w pełni
przygotowany do sprawnego opracowania nowej strategii na kolejne lata.

Strategia 2009-2012
- Sądzę, że z poprzedniej strategii udało nam
się zrealizować około 60-70 procent celów
i zamierzeń. Dlatego wystawiłbym ocenę za
realizację na poziomie ,,cztery z minusem” –
przyznał profesor Cezary Kochalski. - Należy
pamiętać, że w założeniach mieliśmy aż 193
działania do zrealizowania. Nie wszystko
udało się wprowadzić w czasie jednej kadencji
rektorskiej. Strategia na lata 2009-2012 była
bardzo ambitna. Nadto uczyliśmy się wszyscy
zarządzania strategicznego.
Prorektor określił podjęte i zrealizowane
już działania w latach 2009-2012 mianem
2

strategii modernizacyjnej. Przez cztery lata
działo się wiele w Uczelni, która z Akademii
przekształciła się w Uniwersytet Ekonomiczny. Wyraźnie można było obserwować zwiększającą się dynamikę zmian. Do jednych
z najważniejszych skutków realizacji założeń
strategicznych profesor Cezary Kochalski zaliczył poprawę komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami.
- Poprzez strategię nauczyliśmy się dyskutować o Uczelni i jej przyszłości. Każdy pracownik ma możliwość oceniania kierunków
zmian, a poprzez otwarte forum dyskusyjne
może pośrednio wpływać na procesy modernizacyjne.

Strategia 2013-2020
Odnosząc się do przesłanek powstawania
strategii na kolejne lata Prorektor Cezary Kochalski zwrócił uwagę na postępujący niż demograficzny.
- Nową strategię nazwałbym strategią
przetrwania w trudnych czasach.
Obecnie w całym akademickim Poznaniu
kształci się ponad 130 tys. studentów. Szacunki statystyczne pokazują, że w 2020 r., liczba studiujących może wynosić około 96 tys.
osób. To prawie o czterdzieści tysięcy mniej
niż dzisiaj.
- Musimy baczne obserwować , co się dzieje w otoczeniu. Musimy być przygotowani na
konsekwencje niżu demograficznego.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
jest uczelnią publiczną i dzięki swoje wysokiej pozycji naukowo-dydaktycznej jest
wciąż szkołą tak zwanego pierwszego wyboru.
Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat Uczelnia nie musi się martwić o spadek liczby słuchaczy studiów stacjonarnych. Niestety liczba
studentów niestacjonarnych już teraz zaczyna

maleć. Sytuacja demograficzna jest także odczuwalna na poziomie studiów podyplomowych. Niż demograficzny uderza także w studia doktoranckie. Zdaniem Pana Prorektora,
aby sprostać rzeczywistości i nie stracić swojej
dotychczasowej pozycji, Uczelnia musi zacząć
zmieniać ofertę dydaktyczną.
- Nasza oferta pod wieloma względami
jest zbyt konserwatywna. Nie ulega koniecznym zmianom od kilku lat. Trzeba ją bardziej
uatrakcyjnić i przystosować do zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Musimy
walczyć o studentów. To musi być nowe podejście do oferty dydaktycznej, które zaowocuje
stworzeniem nowych kierunków studiów.

jedną specjalność w języku angielskim - International Bussines.
- Jednym z problemów jest znajomość
przez naszych pracowników języków obcych.
Mam na myśli wszystkie grupy pracownicze.
Wśród większości dydaktyków poziom znajomości języka angielskiego jest na poziomie
dobrym, ale jako wykładowcy powinniśmy
swobodnie operować językiem na najwyższym, bardzo dobrym poziomie.
Trwają obecnie starania zmierzające do
podniesienia kwalifikacji językowych pracowników. Biuro Pozyskiwania Funduszy jest
w trakcie opracowywania wniosku o przyznanie grantu na odpowiedni projekt szkoleniowy.

Umiędzynarodowienie

Marketing

Ważną sprawą dla przyszłości Uniwersytetu jest jego umiędzynarodowienie. Jesteśmy
już czołową szkołą ekonomiczną w Polsce z
licznymi kontaktami zagranicznymi, ale nie
oznacza to, że jesteśmy uczelnią międzynarodową. Jeżeli Uczelnia chce przyciągnąć do
siebie zagranicznych studentów musi dla nich
stworzyć atrakcyjną ofertę. Na razie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje tylko

Nowa strategia Uczelni duży nacisk kładzie na nowoczesny marketing. Dotychczasowym problemem był brak spójnego przekazu
na rzecz otoczenia. Dział Marketingu przechodzi obecnie gruntowne zmiany, jest poddawany restrukturyzacji. Wkrótce powstanie nowa
strona internetowa umożliwiająca osobom zainteresowanym łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji i treści. Promocja Uczelni ma
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się odbywać za pośrednictwem nowoczesnych
kanałów informacyjnych takich, jak facebook,
YouTube, itp.
- Dzięki cyfrowej promocji łatwiej, szybciej
i taniej dotrzemy z naszą ofertą do szerokiego
spektrum osób zainteresowanych. Wydaje mi
się, że czasy kosztownych promocji za pomocą papierowych informatorów należą do przeszłości.

Funkcjonowanie Uczelni
Jak zapewnił Pan Prorektor finanse Uczelni
są dobre. Uniwersytet ma stabilną kondycję
finansową.

Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w tym
roku i przez najbliższe dwa lata czeka nas regulacja płac. Zasługą działań strategicznych
było to, że przez minione cztery lata wprowadzano jasne zasady zatrudniania nauczycieli
akademickich. Przyjęto jednoznaczne reguły,
zwłaszcza te, które uregulowały problem podwójnego zatrudnienia. Uczelnia potrzebuje
jednak dopływu młodej kadry naukowej.
- Mamy obecnie niekorzystną strukturę
wiekową pracowników naukowych. Staramy
się stworzyć zachętę dla młodych osób, by
przez studia doktoranckie zwiększali zasoby
kadrowe Uczelni.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po-

,,Dzięki zaangażowaniu całej społeczności akademickiej umocniona zostanie silna pozycja naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako czołowa Uczelnia
ekonomiczna w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zwiększy swoje znaczenie na arenie międzynarodowej. W 2020 roku będzie nowoczesnym i szeroko rozpoznawalnym uniwersytetem, który stwarza dogodne warunki do prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów. Priorytet będą miały te badania naukowe oraz kierunki i formy aktywności edukacyjnej,
które umacniają PRESTIŻ Uczelni, dają wysokie szanse pozyskiwania źródeł finansowania oraz
zapewniają absolwentom dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku pracy.”
(,,Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2013-2020”)

- Skonstruowaliśmy narzędzie, które pozwala monitorować przepływy finansowe.
Jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy mogłyby nastąpić zagrożenia płynności finansowej,
a więc przeciwdziałać zagrożeniom z odpowiednim wyprzedzeniem.
Na Uniwersytecie wprowadzono już w poprzedniej kadencji wydziałowy rachunek
kosztów, który również ułatwia zarządzanie
finansami Uczelni. Celem działań strategicznych jest także optymalizacja wydatków. Jednym ze sposobów jest dalsza racjonalizacja
zakupów sprzętu i aparatury.
Nawiązując do kwestii zatrudnienia Prorektor Cezary Kochalski zauważył, że od dłuższego czasu nie ma przyrostu etatów w pionie
pracowników naukowo-technicznych. Pomimo coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej
w kraju, nie przewiduje się redukcji kadr na
naszym Uniwersytecie. Uczelnia jest stabilnym pracodawcą, a zgodnie z zapowiedziami
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dejmuje wiele działań na rzecz doktorantów,
w tym funduje stypendia doktoranckie. Potwierdzeniem tych wysiłków jest prestiżowy
tytuł ,,Najbardziej prodoktoranckiej Uczelni”
w Polsce, przyznawany przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Strategia to proces
Uniwersytety mają swoją specyfikę funkcjonowania i w przeciwieństwie do struktur
biznesowych nie są nastawione na osiąganie
zysków. Stąd założenia i realizacja strategii
w naszej Uczelni różni się znacznie od rozwiązań spotykanych w biznesie. W Uczelni większy nacisk kładzie się nie tyle bezpośrednio
na efekty, co na zachodzące procesy w sferze
badań naukowych, dydaktyki i relacji z otoczeniem.
- Zważywszy na swój akademicki charakter, Uczelnia musi być w pewnych obszarach

bardziej rozrzutna niż wynikałoby to z kalkulacji biznesowej – podkreślił Prorektor Cezary Kochalski. – Najbardziej kosztochłonne są
badania naukowe. Niestety, działalność badawcza ma to do siebie, że pewne efekty są
nieprzewidywalne i rozłożone w czasie.
Realizacja Strategii na lata 2013-2020

ma zapewnić Uniwersytetowi Ekonomicznemu stabilny byt i sprawić, że Uczelnia będzie
w przyszłości w stanie sprostać nowoczesnym
wymogom rynku edukacyjnego.
oprac. Sławomir Stawny

Rocznice

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Odezwa Prezydenta Bronisława Komorowskiego
Powstanie Styczniowe, którego 150. rocznicę obchodzimy w tym roku, to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w
naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w
skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w
dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego.
I choć Powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy
wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz
niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski – stwierdził w rozkazie z 21 stycznia
1919 roku Józef Piłsudski – powstańcy 1863
roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować
będziemy.”
Takim wzorem poświęcenia w służbie Ojczyzny powstańcy styczniowi pozostają i dla
nas, współczesnych Polaków. Dla nas jednak
los jest o niebo łaskawszy. Żyjemy w wolnej
i suwerennej Polsce. Dzięki członkostwu w
NATO i Unii Europejskiej możemy być spokojni o teraźniejszość i przyszłość naszego kraju.
Korzystamy z dobrodziejstw demokracji i sami
stanowimy o swoim losie. Jesteśmy dumni z
polskich osiągnięć, choć mamy też świadomość jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
Pracując dziś dla Polski kontynuujemy
starania minionych pokoleń. W tej generacyjnej, polskiej sztafecie powstańcy styczniowi
zajmują ważne miejsce. Są wzorem wytrwałości i ofiarności w walce o własne państwo. Im-

ponują umiejętnościami i skutecznością w budowaniu podziemnych struktur tego państwa.
Odważną decyzją o uwłaszczeniu chłopów
zaświadczają, jak ważne jest upowszechnianie
praw obywatelskich i społecznej solidarności. Imponuje też ich otwartość na wolnościowe aspiracje bratnich narodów: litewskiego,
ukraińskiego i białoruskiego. Ważnym, choć
na szczęście nieaktualnym, elementem tego
dziedzictwa są też popowstaniowe losy tego
wyjątkowego pokolenia, skutecznie broniącego
polskości w skrajnie trudnych warunkach.
150. rocznica Powstania Styczniowego jest
znakomitą okazją do przypomnienia tego dorobku i uczynienia z niego jeszcze istotniejszego elementu naszej narodowej samowiedzy.
Dlatego już w sierpniu ubiegłego roku, spod
Krzyża Traugutta w Warszawie, zaapelowałem do władz państwowych i samorządowych,
do organizacji i stowarzyszeń obywatelskich,
do wszystkich rodaków ceniących sobie naszą narodową historię o godne uhonorowanie
bohaterskich powstańców i wspierającego ich
społeczeństwa.
Odpowiedzią na ten apel są liczne inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne, naukowe i
edukacyjne upamiętniające Powstanie. Z całego serca za to dziękuję.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski
źródło: http://www.prezydent.pl/rocznica-powstania-styczniowego/informacje/
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Spotkania

NASZ WSPÓLNY OPŁATEK
SPOTKANIE NSZZ „SOLIDARNOŚCI” ORAZ ZNP Z WŁADZAMI UCZELNI I SPOŁECZNOŚCIĄ
AKADEMICKĄ
W śnieżne popołudnie, w czwartek 10
stycznia 2013 roku związkowcy z „Solidarności” wraz z koleżeństwem ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego podjęli władze
Uczelni oraz członków i sympatyków obu
związków na tradycyjnym „opłatku” uczelnianym. Uroczystość ta, niezmiennie wyczekiwana z dużą sympatią, zgromadziła
już po raz drugi członków obu związków, co
zgodnie i z satysfakcją podkreślili przybyli
honorowi goście.
Jego Magnificencja Rektor Marian
Gorynia nie mógł być obecny osobiście, lecz
wystosował do zgromadzonych przesłanie
multimedialne, zawierające piękne i głębokie
życzenia okołoświąteczne i noworoczne, czym
wzbudził aplauz. Obecni byli natomiast Prorektorzy: prof. Maciej Żukowski, prof. Jacek
Mizerka, prof. Cezary Kochalski i prof. Piotr
Banaszyk. Długa lista gości obejmowała także Rektora Witolda Jurka, przewodniczących obu związków - dr Ewelinę Szajbę i dra
Włodzimierza Dymarskiego, przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”
Jarosława Langego, gości spoza Uczelni,
przedstawicieli Solidarności z uczelni poznańskich czy przyjaciół z instytucji, których

działalność przeplata się z działalnością naszej organizacji. Nie mogło zabraknąć przedstawiciela duchowieństwa w osobie księdza
kanonika Leonarda Polocha.
W rodzinnej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia szczególnie ciepło zabrzmiały kolejne słowa powitań i życzeń kierowanych do
licznie zgromadzonych gości. Ksiądz kanonik
pobłogosławił opłatki, którymi łamaliśmy się,
z wielką życzliwością składając sobie nawzajem najlepsze życzenia. Słowa kapłana dodały
głębi tej uroczystej chwili i skłoniły do refleksji
nad istotą Świąt Bożego Narodzenia.
Wieczerza, smakami i aurą przypominająca tę w naszych domach, przebiegała w blasku betlejemskiej gwiazdy
zawieszonej u żłóbka, umieszczonego
centralnie na katedrze. Radosne pogwarki przeplataliśmy kolędowaniem
– udało nam się zaśpiewać wiele pięknych kolęd – tych znanych i tych rzadziej śpiewanych, tym bardziej wartych
przypomnienia.
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Spotkanie pozostawiło w naszych sercach
kolejne miłe wspomnienia, ufność w dobry
Nowy Rok 2013 i postanowienie kontynuowania tej przepięknej tradycji.
Maria Weres

Ogromny bochen ciemnego, wileńskiego chleba, pachnącego kminkiem i nostalgią,
przywiózł Ryszard Liminowicz. Podzielony
skrzętnie wystarczył dla wszystkich, wnosząc
dodatkowy element symboliki wspólnoty
i jedności.

CZAR WSPOMNIEŃ - SPOTKANIE Z EMERYTAMI
W dniu 12 marca br. w klubie pracowniczym w Gmachu Głównym Uczelni odbyło
się towarzyskie spotkanie grona emerytów członków NSZZ „Solidarność”. Przybyło na
nie blisko trzydzieści osób. Było to pierwsze
tego rodzaju wydarzenie, które ma wkrótce
przerodzić się w cykl regularnych zebrań mających na celu podtrzymywanie więzi byłych
pracowników z Uniwersytetem Ekonomicznym. Inicjatorem tego spotkania była przewodnicząca Komisji Uczelnianej dr Ewelina
Szajba, która powitała serdecznie wszystkich
przybyłych.
Tematem przewodnim zebrania stały się
bieżące wydarzenia związane z abdykacji
Ojca Świętego Benedykta XVI i z rozpoczęciem konklawe. Krótką charakterystykę osoby i pontyfikatu Benedykta XVI przedstawił
dr Kazimierz Robaszkiewicz. Powołał się on
na biografię papieża zawartą w książce P. Se-

ewalda i M. Hesemanna „Mój brat Papież”.
Publikacja ma formę wywiadu ze starszym
bratem Ojca Świętego Georgiem Ratzingerem.
Książka została wydana została przez wydawnictwo ZNAK w 2012 r. Zebrani obejrzeli też
film dokumentalny poświęcony dzieciństwu
i młodości Józefa Ratzingera, późniejszego
papieża.
Wydarzenia z ostatnich dni były też
okazją do licznych wspomnień z wycieczki – pielgrzymki do Rzymu, którą w roku jubileuszowym 2000 zorganizowała Komisja
Uczelniana. Wspomnieniom towarzyszyła
prezentacja albumu ze zdjęciami, który specjalnie na tę okazję przygotował inż. Bolesław
Stawny.
Zebranie zakończono postanowieniem, że
kolejne tego typu spotkania będą się odbywać
w każdy drugi wtorek miesiąca.
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Rozważania wielkanocne

WIARA RODZACA SIĘ W RUCHU
Ojciec Wojciech Ciak, Karmelita bosy

Pierwsza Pascha chrześcijan opisana
w Ewangelii przez św. Jana (20,1-9) przedstawia się nam jako pełna ruchu. Ruchu podejmowanego w przestrzeni i ruchu dokonywanego we wnętrzu ludzkiego serca, ducha
– dzięki któremu ludzie dochodzą do wyznania wiary w Jezusa Zmartwychwstałego.

Ruch w przestrzeni
Najpierw Maria Magdalena, która przeżywa moment głębokiego kryzysu i tęsknoty za
Jezusem, odkrywa, że grób jest otwarty i że jest
pusty. Ogarnia ją lęk, że ciało Jezusa zostało
skradzione. Jezus, który stał się ofiarą nienawiści, czy jeszcze ta nienawiść dosięga Jego
Ciała? Czy ta nienawiść – każe jeszcze znieważać i wykradać Jego ciało z grobu? Takie
przypuszczenie jeszcze dziś dla nas – staje się
czymś odrażającym.
Dziś również uznajemy za coś haniebnego
plądrowanie w grobach ludzi i wykradanie ich
zwłok. Dlatego Magdalena biegnie do Jego
przyjaciół za życia, aby im o tym powiedzieć.
Cóż można innego w tej sytuacji uczynić?
Stąd możemy sobie wyobrazić bieg Magdaleny do uczniów i jej dramatyczny przekaz wieści.
Następnie widzimy bieg uczniów. Jan
i Piotr wychodzą na skutek otrzymanej dziwnej wieści. Wyszli, ale po jakimś czasie zaczęli biec. W tym biegu Jan wyprzedził Piotra
i pierwszy przybył do grobu. Przybył i zajrzał
do środka, i zobaczył leżące płótna, ale nie
wszedł do środka – pozostał na zewnątrz. Po
nim przybył Piotr. Wszedł do grobowca i obejrzał płótna leżące i chustkę.
W tym zachowaniu uczniów mamy obraz Kościoła. Jan, symbolizujący charyzmat
w Kościele, przybywa do grobu pierwszy. Piotr,
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symbolizujący instytucję w Kościele, przybywa drugi. Jan, jako charyzmat, pierwszy staje wobec tajemnicy Nieobecnego w Grobie,
Piotr, jako instytucja – potwierdza tę nieobecność i stwierdza fakty: płótna leżące, chustka, która była na głowie Jezusa, leżała osobno
i zwinięta. Co to wszystko znaczy?
Ruch wewnętrzny
Teraz czas na ruch wewnętrzny. Czas na
ruch w głębi ludzkiego ducha, dzięki któremu
ma dokonać się przejście do wiary. I o takim
ruchu Ewangelista nam mówi. Mówi o tym
ruchu, który dokonał się w nim i w Piotrze.
Najpierw Piotr patrzy na płótna i chustę po
Nieobecnym w grobie Chrystusie i nic nie
rozumie. Wchodzi za Piotrem- instytucją do
grobu Jan - charyzmat i patrząc na to samo
uwierzył. Jan, obdarzony intuicją rozumu
przenikniętego miłością otworzył się na wiarę.
Dzięki intuicji i temu, co widział oczyma ciała, płótna, zwiniętą chustę - w swoim duchu
doszedł do przekonania, że ciało Jezusa nie
mogło być zabrane.
I w tym momencie pojawia się wiara, dzięki
której zrozumiał zapowiedzi Pisma i zapowiedzi samego Jezusa: że On miał zmartwych-

wstać. Jan, jako charyzmatyk pierwszy uwierzył, ale do jego wiary dołącza także wiara
Piotra - instytucji. Dlatego Ewangelista mówi:
„Jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma Świętego, że On miał powstać z martwych, ale teraz
już razem rozumieją i razem wierzą”. Wiara
poczęła się najpierw w Janie, w charyzmacie,
a potem rodzi się również i w Piotrze, instytucji.
Wiara prowadzi ich do Jezusa, Żyjącego,
Powstałego z martwych do nowego życia - co
nie znaczy powtórnego.
Porównanie do pasterzy z Betlejem
Przywołajmy jeszcze pasterzy z Betlejem. Kiedy pasterze przybyli do groty w Betlejem, zobaczyli małe Dziecię złożone w żłobie
i owinięte w pieluszki. Był to dla nich znak, że

Bóg urodził się w człowieku. W pustym grobie
w Jerozolimie mamy również dwóch pasterzy, ale pasterzy Kościoła, którzy stają wobec
znaku płócien i chusty, czyli znaków pogrzebowych Człowieka, w które było owinięte Jego
zmarłe Ciało - i jest to dla nich znak, że Człowiek na nowo narodził się w Bogu, ale przez
Zmartwychwstanie.
Co nam pozostaje czynić?
Stajemy wobec tych znaków: znaku głoszonego Słowa Ewangelii i znaku łamanego
Chleba. Aby stanąć wobec tych znaków, również musieliśmy pokonać jakąś drogę, musieliśmy tu przybyć. I stając wobec tych znaków
– jest ważne, aby jeszcze podjąć drogę w naszym duchu i na nowo dojść do żywej wiary, że
Jezus Zmartwychwstał.

Pożegnanie
W nocy z 16 na 17 marca br. zmarła KRYSTYNA LASKOWICZ – legenda
wielkopolskiej ,,Solidarności”. Miała 74
lata.
We wrześniu 1980 roku Krystyna Laskowicz zakładała struktury „Solidarności” na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Była
wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej
i redaktorką niezależnego pisma „Serwis Informacyjny KZ NSZZ »Solidarność« UAM
w Poznaniu”. Podczas stanu wojennego była
internowana - w Poznaniu i Gołdapi. Po zwolnieniu została koordynatorką i łączniczką
Tymczasowego Zarządu Regionu ,,S”. Organizowała obieg informacji z ośrodkami poza
Wielkopolską oraz ambasadą Stanów Zjednoczonych i z zagranicą. Współpracowała
z Tygodnikiem Mazowsze. W grudniu 1982
roku została aresztowana i oskarżona w procesie Janusza Pałubickiego. W więzieniu spędziła niemal pół roku.
W wolnej Polsce stworzyła Radio "S", w latach 90. jedną z najpopularniejszych rozgło-

śni radiowych w Poznaniu. Szefowała radiu do
2000 roku. Przez rok była dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej w kancelarii premiera Jerzego Buzka, później kierowała
Referatem Wystaw, Wydawnictw i Edukacji
Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej IPN w Poznaniu. Od 2004 była na
emeryturze. Cztery lata temu prezydent Lech
Kaczyński odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Na własne oczy

Wycieczka na MAZURY
W dniach od 6 do 11
sierpnia 2012 roku odbyła się kolejna wycieczka
zorganizowana przez Komisję Uczelnianą NSZZ
,,
,,Solidarność . Tym razem
wybrany został region
Wielkich Jezior Mazurskich – niezwykle atrakcyjny przyrodniczo i historycznie.
W pierwszym dniu trasa wiodła przez Gniezno,
Bydgoszcz, Ostródę do
miejsowości Ruciane-Nida, gdzie zarezerwowane
były noclegi. Po drodze
zatrzymaliśmy na kilkugodzinny spacer po najstarszej części Bydgoszczy, malowniczo położonej
nad rzeką Brdą. Spośród wielu obiektów godnych zwiedzania wybraliśmy póżnogotycką
Katedrę p.w. św. Marcina i Mikołaja,w której
szczególnym kultem otaczany jest obraz Matki Bożej z Różą. Interesujący był także zespół
szkieletowych spichrzy nad Brdą oraz secesyjne kamienice w śródmieściu. Naszą uwagę zwróciła też oryginalna rzeźba mężczyzny
przechodzącego przez rzekę na linie rozpiętej
pomiędzy jej brzegami.
Następnym przystankiem na naszej trasie
była wieś Gościeradz, w której w okresie międzywojennym przebywał znany polski malarz
Leon Wyczółkowski. Grób artysty znajduje się
nieopodal, na cmentarzu parafialnym we wsi
Wtelno.
Kolejnym odwiedzanym przez nas miejscem było Barczewo - miejsce urodzin Feliks
Nowowiejskiego - wielkiego kompozytora,
związanego w późniejszym okresie swego życia z Poznaniem. W Barczewie, w domu rodzinnym Nowowiejskiego, mieści się obecnie
zarówno muzeum, jak i salon muzyczny. Dzięki licznym koncertom miejsce to wciąż żyje
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pamięcią o tym wspaniałym Polaku.
Kolejne dni wycieczki bogate były w poznawanie wspaniałych ośrodków i miejsc
związanych z pięknymi jeziorami Mazur oraz
z kulturą i skomplikowaną historią tej krainy.
Rozpoczęliśmy od Mrągowa znanego z wielu
ciekawych imprez kulturalnych, odbywających się w amfiteatrze nad jeziorem (np.Piknik
Country, czy Mazurska Noc Kabaretowa). Zajechalismy też do Sorkwit, gdzie znajduje się
imponujący zespół pałacowo-parkowy w stylu neogotyckim. Niestety, obecnie jako własność prywatna, obiekt nie jest udostepniany
do zwiedzania.
Duże wrażenie wywarło na nas Giżycko,
określane mianem stolicy polskiego żeglarstwa. Jest to obecnie jeden z głównych portów pasażerskich i jachtowych Mazur. Z tego
właśnie portu wypłynęliśmy w rejs po jeziorze
Niegocin i choć pogoda nie była najlepsza, to
i tak wszyscy byli zadowoleni (zwłaszcza po
„obowiązkowej” herbacie z rumem).
Za Giżyckiem, w stronę Kętrzyna, położona
jest malowniczo wśród lasów wieś Owczarnia.
Główną jej atrakcją jest założone w jednym

z dawnych gospodarstw Muzeum Mazurskie,
w którym prezentowane jest życie dawnych
mieszkańców okolicznych wsi. Są tu niezwykle interesujące przedmioty domowego użytku, elementy wyposażenia chat mazurskich,
sprzęt rolniczy z przełomu XIX i XX wieku.
Jeśli do tego dodać wspaniałych przewodników - pasjonatów historii Mazur i przepyszne
drożdżowe ciasto w funkcjonującej przy muzeum kawiarni - to już naprawdę mamy pełnię
szczęścia!
Atrakcyjnych miejsc na Mazurach jest
mnóstwo, wszystkich ich w tak krótkim czasie
nie byliśmy w stanie odwiedzić. Nie mogliśmy jednak pominąć Mikołajek - miasta położonego między dwoma jeziorami, tworzącymi
główny szlak dla miłośników żeglarstwa i innych sportów wodnych. Powstała tu wioska
żeglarska z dużym portem, tawernami, smażalniami ryb i mnóstwem przycumowanych
i pływających najróżniejszych jachtów. W
słońcu wszystko to tworzyło niepowtarzalny
widok i „żeglarski” klimat.
Kolejnym ciekawym miejscem, które zwiedzaliśmy był Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie w Puszczy Piskiej. Założony został
w celu zachowania coraz rzadziej występujących w Polsce gatunków zwierząt, takich jak:
łosie, daniele, rysie, wilki, puchacze, głuszce
i wiele innych. Ponieważ duża część tych zwierząt przebywa na wolnej przestrzeni
i można je bezpośrednio obserwować,
stąd mówi się o Kadzidłowie jako
o mazurskim safari.
Z Krainą Wielkich Jezior związanych było szereg ważnych dla kultury polskiej znanych postaci - piękno
tej ziemi zachwycało wiele osób! Tak
było też w przypadku Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, który często
spędzał wakacje w pięknie położonej
nad Jeziorem Nidzkim leśniczówce Pranie. Tam też udaliśmy się, aby
zwiedzić muzeum poświęcone pamięci tego poety. Rzeczywiście, miejsce
przepięknie położone, pełne spokoju
i ciszy...
W przedostatnim dniu pobytu
wybraliśmy się do Ogródka, małej

miejscowości, w której żył i tworzył Michał
Kajka, najwybitniejszy mazurski poeta ludowy, obrońca języka polskiego. W domu, w którym mieszkał znajduje się obecnie muzeum
jego imienia. Życie i twórczość Kajki jest odzwierciedleniem trudnego losu i historii Mazurów, którzy rozdarci byli między polskością,
a wpływami niemieckimi.
Ostatnim miejscem naszej wycieczki był
Ełk. Niestety, jedno z największych mazurskich miast przywitało nas deszczem, ograniczając tym samym zwiedzanie. Wielką atrakcją
turystyczną Ełku jest czynna trasa zabytkowej
kolejki wąskotorowej, którą mogliśmy osobiście wypróbować. Z jazdy kolejką cieszyliśmy
się, jak dzieci, choć deszcz towarzyszył nam
nieustannie.
Wycieczka była, jak zwykle bardzo udana, pełna atrakcji, o których możnaby jeszcze
długo opowiadać i pisać (na przykład o wielce
udanej imprezie - biesiadzie z tańcami na terenie „naszego” ośrodka - tu wielkie brawa dla
Doroty z zespołem; czy o śluzie w Rucianem-Nidzie, oglądanej wieczorami). To wszystko
znają jedynie uczestnicy wycieczki, którzy tam
byli... miód i piwo pili..., a teraz doczekać się
nie mogą, jaką znów pojadą tą drogą. Hej!
Do zobaczenia na trasie!
B. Manikowska

11

Ze świata

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
Argentyński arcybiskup Jorge Mario Bergoglio został 13 marca br. wybrany 266 papieżem kościoła rzymskokatolickiego. Przybrał
imię Franciszek na cześć świętego Franciszka z Asyżu, który zasłynął z posługi ludziom
biednym i cierpiącym. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego,
a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III (pontyfikat 731–741). Jest
też pierwszym jezuitą wybranym na papieża,
a także pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI (pontyfikat 1831–1846).
Będąc uprzednio arcybiskupem metropolitą Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio znany
był jako ,,kardynał ubogich” i „biskup z ludu”.
Mieszkał ubogo i nie korzystał z przywilejów
przypisanych do posługi, jaką sprawował. Poruszał się miejską komunikacją, umywał nogi
chorym na AIDS i więźniom. Głosił, że przemiana serc ludzi bogatych może przynieść
więcej pozytywnych skutków dla biednych,
niż tylko same działania polityczne. Podczas
mszy św. inaugurującej jego pontyfikat, 20
marca powiedział między innymi:
„Widzimy (też) jednak, co stanowi centrum
powołania chrześcijańskiego: Chrystus! Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec
innych, strzec dzieło stworzenia!
Jednakże powołanie do strzeżenia nie dotyczy wyłącznie nas, chrześcijan, ma wymiar
przekraczający, ogólnoludzki, dotyczący
wszystkich. Chodzi o opiekę nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia, jak
mówi Księga Rodzaju i jak to nam ukazał św.
Franciszek z Asyżu: to poszanowanie każdego
Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. Jest to strzeżenie ludzi, troszczenie się z miłością o wszystkich, każdą osobę,
zwłaszcza o dzieci i osoby starsze, o tych,
którzy są istotami najbardziej kruchymi i często znajdują się na obrzeżach naszych serc.
To troska jednych o drugich w rodzinie: małżonkowie wzajemnie otaczają siebie opieką,
a z biegiem czasu dzieci stają się opiekunami
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rodziców. To szczere przeżywanie przyjaźni,
będącej wzajemną troską o siebie w zaufaniu,
w szacunku i w dobru. W istocie wszystko jest
powierzone opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich.
Bądźcie opiekunami Bożych darów!
A kiedy człowiekowi brakuje tej odpowiedzialności, kiedy nie troszczy się o stworzenie
i o braci, wówczas jest miejsce na zniszczenie,
a serce staje się nieczułe. Niestety w każdej
epoce dziejów są Herodowie, którzy knują
plany śmierci, niszczą, oszpecają oblicze mężczyzny i kobiety.
(…) Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość,
pycha zanieczyszczają życie! Tak więc strzec
oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad
naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują, i te, które
niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci ani
też wrażliwości!”
W dniu wyboru na posługę Piotrową, papież Franciszek pokornie poprosił o modlitwę za emerytowanego Benedykta XVI i o cichą modlitwę w swej intencji, czym ujął nas
wszystkich. Pamiętajmy więc o wiernej modlitwie w intencji nowego Ojca Świętego!
opr. M. Weres

