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łówce szkół wyższych
jest ważnym wyzwaniem
grudzień
dla każdego rektora. Nie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2011
można tego celu zrealizować bez współpracy
W numerze m.in.:
całej społeczności akademickiej. O tym, i o innych problemach
dotyczących funkcjonowania Uczelni mówił prof. Jacek MizerWydarzenia: Inauguracja
ka, prorektor ds. Finansów i Rozwoju, na spotkaniu z Komisją
roku akademickiego
Uczelnianą. Relację z tego ważnego wydarzenia zamieszczamy
w bieżącym numerze Biuletynu.
Spotkanie z prorektorem
W bieżącym numerze wracamy również wspomnieniami do
Jackiem Mizerką
naszej letniej, solidarnościowej wycieczki, której szlak biegł tym
razem przez Ukrainę i rumuńską Bukowinę. Jej uczestnicy poBukowina cud kraina
dziwiali malownicze cerkiewki, monastyry i przepiękne widoki.
Przywieźli ze sobą bagaż wielu wrażeń…
Ponadto w Biuletynie można zapoznać się ze sprawozdaniem z wykorzystania w 2011 roku Funduszu Pomocy Dzieciom, który szczodrze wspomagają pracownicy UEP, a także
przeczytać o tym, jak przebiegały wielkopolskie obchody 30.
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
SEKRETARIAT

Komisji Uczelnianej
NSZZ „S” UEP
mgr Elżbieta Guzik
Gmach Główny, pok. 133
telefon 61-856-92-40
e-mail:
solidarnosc@ue.poznan.pl
www.solidarnosc.ue.poznan.pl

Zachęcam do zajrzenia na kolejne strony Biuletynu, a w Nowym Roku życzę jak najwięcej powodów do radości, uśmiechu
i wzruszeń oraz pozytywnej energii napędzającej do efektywnych działań!
Ewelina Szajba

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

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

REDAKCJA BIULETYNU
Sławomir Stawny
Maria Weres
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Wydarzenia

Inauguracja roku
akademickiego

U

roczystość inaugurująca nowy rok
akademicki 2011/2012 stanowiła
zwieńczenie obchodów jubileuszu
85-lecia istnienia Uczelni. Inauguracja została połączona z ceremonią nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Hansowi-Dietrichowi
Genscherowi.
Centralne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w dniu 28 września 2011 roku
otwarciem Ośrodka Historii UEP. Po południu
w Starym Browarze odbył się panel dyskusyjny zatytułowany: „Polska-Niemcy. Jak daleko
stąd – jak blisko”. Tego samego dnia Czytelni
Biblioteki Głównej w Collegium Altum uroczyście nadano imię Profesora Władysława
Rusińskiego, rektora Uczelni w latach 1962
‑1965.
W dniu 29 września o godz. 10.00
przed Gmachem Głównym Uczelni rektor,
prof. Marian Gorynia dokonał uroczystego
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odsłonięcia rzeźb dwóch wielkich uczonych,
Profesorów: Edwarda Taylora oraz Zbigniewa
Zakrzewskiego. Po uroczystości orszak złożony z Senatu Uczelni i zaproszonych gości
przemaszerował aleją Niepodległości do Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie rozpoczęła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego.
Tradycją Uczelni stało się celebrowanie szczególnie podniosłych i ważnych dla
Uczelni wydarzeń doktoratem honoris causa,
nadawanym wybitnym postaciom świata nauki, gospodarki oraz polityki. Senat Uczelni,
uchwałą nr 85 z dnia 30 czerwca 2011 roku
jednogłośnie postanowił nadać tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu Hansowi-Dietrichowi Genscherowi, byłemu ministrowi spraw zagranicznych i wice
kanclerzowi kolejnych rządów
niemieckich, w uznaniu wybitnych osiągnięć
w dziedzinie polityki zagranicznej, a w szcze-

gólności za wybitny wkład w wynegocjowanie
układu uznającego granicę na Odrze i Nysie za państwową granicę polsko-niemiecką,
przyjętego przez oba państwa w 1991 roku,
w uznaniu działań na rzecz odprężenia międzynarodowego i zakończenia „zimnej wojny”,
za udział w negocjacjach międzynarodowych,
dzięki którym stał się możliwy pokojowy proces zjednoczenia Niemiec, naszego sąsiada
i najważniejszego partnera gospodarczego
oraz za poparcie dla sił reformatorskich w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku.
Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, a wśród
nich: parlamentarzystów, przedstawicieli
władz miasta i regionu, korpusu dyplomatycznego, liczne grono władz rektorskich
uczelni państwowych
i szkół niepaństwowych oraz przedstawicieli firm współpracujących z Uczelnią.
Po powitaniu gości JM Rektor, prof. dr
hab. Marian Gorynia,
prof. zw. UEP, odczytał list gratulacyjny
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego
do społeczności Uczelni z okazji Jej święta.
Po nim odtworzono przesłanie ministra nauki
i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, skierowane do społeczności wyższych
uczelni. W swoim wystąpieniu prof. Marian
Gorynia przedstawił najważniejsze fakty z życia Uczelni w jej 85-letniej historii. Zdaniem
JM Rektora uroczysta inauguracja wieńcząca
obchody roku jubileuszowego Uczelni jest doskonałą okazją do spojrzenia wstecz, chwilą
refleksji nad dotychczasowymi dokonaniami
zacnej Jubilatki i aktem oddania najwyższego
szacunku dla Jej historii i tradycji. W dalszej
części uroczystości Rektor, w asyście prorektora ds. edukacji i studentów, dra hab. Piotra
Banaszyka, prof. nadzw. UEP, dokonał aktu

immatrykulacji studentów I roku studiów, którzy z najlepszym wynikiem przeszli procedurę
kwalifikacyjną.
Podczas uroczystości z krótkimi przemowami wystąpili także Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. W imieniu członków Klubu Partnera głos
zabrał wicedziekan Klubu, dr Andrzej Byrt
– prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nie mogło także zabraknąć krótkich wystąpień przedstawicieli Rady
Doktorantów, Parlamentu Studenckiego oraz
Stowarzyszenia Absolwentów UEP.

Kulminacyjnym punktem uroczystości
było nadanie tytułu doktora honoris causa
Hansowi-Dietrichowi Genscherowi. Po wysłuchani laudacji przygotowanej przez byłego
rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
prof. dra hab. Bohdana Gruchmana, prof. zw.
UEP, oraz odczytaniu przez niego tekstu łacińskiego dyplomu, światowej sławy polityk
dołączył do wspólnoty Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako dwudziesty trzeci
doktor honoris causa Uczelni.
Na zakończenie uroczystości zgromadzeni
w Auli goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez Hansa-Dietricha
Genschera.
Na podstawie materiałów
z Biuletynu Informacyjnego UEP
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Gość

Patrząc z nadzieją w przyszłość
- spotkanie z prorektorem Jackiem Mizerką

G

ościem październikowego zebrania
Komisji Uczelnianej NSZZ ,,Solidarność” był Prorektor ds. Finansów
i Rozwoju dr hab. Jacek Mizerka, prof.
nadzw. UEP. Został on poproszony przez przewodniczącą KU dr Ewelinę Szajbę o przedstawienie informacji o kondycji Uczelni u progu
nowego roku akademickiego. Pan Prorektor
zaczął swoje wystąpienie od przypomnienia
ogólnych faktów. Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu składa się obecnie z pięciu wydziałów, z tego trzy są pierwszej kategorii naukowej, dwa pozostałe drugiej.
– Mamy realne podstawy przypuszczać, że
już w niedalekiej przyszłości również Wydział
Zarządzania dołączy do prestiżowej pierwszej kategorii. Spełnia obecnie prawie wszystkie wymagane kryteria – zauważył prelegent.
Uczelnia kształci ponad 11 tys. studentów,
kilkuset doktorantów. Od kilku lat bardzo intensywnie rozwijane są studia podyplomowe.
W tym roku tą formą kształcenia jest zainteresowanych blisko 3 tys. słuchaczy. Jak zaznaczył prof. Jacek Mizerka, w nowym roku akademickim nastąpił kilkuprocentowy przyrost
liczby studentów stacjonarnych.
– Forma studiów zaocznych powoli się
przeżywa. Wpływ na to ma niewątpliwie sytuacja demograficzna, czyli spadek liczby maturzystów. Okazje się, że liczba miejsc oferowanych przez uczelnie publiczne na studiach
stacjonarnych zaczyna być wystarczająca dla
kolejnych roczników.
Jak wskazują najpoważniejsze rankingi,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest
niezmiennie w czołówce szkół ekonomicznych
i wciąż cieszy się dużym prestiżem. Jest to niewątpliwie silny magnes przyciągający kandy-
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datów na studia. Co wyróżnia naszą Uczelnię
na tle innych szkół wyższych w Polsce?
– Przede wszystkim działalność naukowa
i wysoki poziom nauczania. To widać choćby po tym, że realizujemy najwięcej grantów
w porównaniu z innymi uczelniami ekonomicznymi – podkreślił prof. Mizerka. - Liczą
się także pozytywne opinie pracodawców na
temat naszych absolwentów. Dzięki Klubowi
Partnera UEP staramy się powiązać nasz system nauczania z praktyką gospodarczą. Klub
Partnera zrzesza obecnie firmy i instytucje
ważne dla gospodarki Wielkopolski i całego
kraju.
Aby utrzymać się w czołówce szkół wyższych w kraju musimy wciąż udoskonalać
i unowocześniać system nauczania. Uczelnia
odchodzi już od dotychczasowych standardów nauczania na rzecz kształtowania sylwetki studenta.
– Na podstawie naszego potencjału naukowego, sami będziemy decydować kogo
chcemy kształcić. To my, jako uniwersytet będziemy ustalać kierunki studiów.
Wspominając również o słabszych stronach Uczelni prof. Jacek Mizerka wskazał na
niedostateczny poziom internacjonalizacji.
W stosunku do innych szkół ekonomicznych
wciąż mamy mniejszą liczbę studentów zagranicznych.
– Pracujemy intensywnie nad formami zachęty do studiowania u nas obcokrajowców.
Do życia powołane zostało Biuro Studiów
Anglojęzycznych. Podjęto także decyzję o obniżeniu stawek czesnego. Mamy na przykład
szansę na ściągnięcie dużej liczby studentów
zza naszej wschodniej granicy (np. z Kazachstanu), ale musimy uzyskać międzynarodową

akredytację EQUIS. Uzyskanie tej akredytacji
skutkować będzie wzrostem znaczenia dyplomu UEP w świecie. W niedalekiej przyszłości
czeka więc nas ciężka praca, ale mam nadzieję, że ten trud się opłaci.
Jak zaznaczył Prorektor Jacek Mizerka,
proces ten już się zaczął, czego przykładem
może być program podwójnego, a nawet potrójnego dyplomu, który jest obecnie realizowany. Na Wydziale Zarządzania we współpracy z ESCP Europe prowadzone są studia,
których absolwenci mogą uzyskać podwójny,
a nawet potrójny dyplom, pod warunkiem
odbycia studiów w wymiarze jednego roku
w Paryżu lub Berlinie (możliwe są
tu różne kombinacje). W nowym
roku akademickim także na Wydziale Gospodarki
Międzynarodowej
powołano
studia anglojęzyczne.
Absolwenci
na zakończenie
nauki otrzymają
podwójne dyplomy, naszej Uczelni i Nottingham
Trent University,
z którym współpracujemy już od
kilkunastu lat poprzez Wielkopolską Szkołę
Biznesu.
W kwestii zatrudnienia prof. Jacek Mizerka przytoczył liczby podane w ,,Sprawozdaniu Rektora za rok 2010/2011”. Uczelnia
zatrudnia 1080 pracowników, z czego 530 to
nauczyciele akademiccy. Dążeniem władz jest
zachowanie racjonalnych proporcji pomiędzy
pracownikami naukowymi, a pracownikami
niebędącymi nauczycielami akademickimi.
W związku z tym wprowadzono zarządzenie
Rektora limitujące w katedrach liczbę pracowników naukowo-technicznych przypadających na jednego nauczyciela.
– Chcemy trzymać się tych reguł. Naszym
zamiarem jest stworzenie profesjonalnej ob-

sługi procesu naukowo-dydaktycznego.
Jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, to
nowy rok akademicki zaczynamy z odnowioną elewacją Budynku C przy ul. Towarowej
i wyremontowaną klatką schodową w Budynku Głównym. W ubiegłym roku Uczelnia wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych sal
wykładowych i pomieszczeń dydaktycznych,
które powstały na miejscu dawnej stołówki
i wypożyczalni w Budynku Głównym. Obecnie wszystkie większe sale Uczelni wyposażone są już w sprzęt audiowizualny. Dużo uwagi
pan Prorektor poświęcił omówieniu losów nowej inwestycji jaką ma być Centrum Edukacji

Europejskiej przy ul. Towarowej. Gotowy projekt z kolumnami na frontonie ma nawiązywać do architektury stojącego po drugiej stronie ulicy Gmachu Głównego.
– To bardzo interesujący obiekt. Jego koncepcja powstała w nawiązaniu do kształtu budynku głównego UEP autorstwa znakomitego
polskiego architekta Adama Ballenstedta.
Kosztorys inwestycji wynosi około 100
mln zł. To bardzo duży koszt, na który wpływ
mają między innymi warunki geologiczne,
które wymagają użycia specjalnych technologii ścian szczelinowych przy stawianiu fundamentów. Poza tym ma to być nowoczesny,
wielofunkcyjny budynek, więc jego wyposażenie również podnosi koszty. Wciąż trwają
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intensywne starania o pozyskanie środków na
budowę tego gmachu.
– Pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące sensu rozpoczynania tak kosztownej
inwestycji. Władze Uczelni stoją jednak konsekwentnie na stanowisku, że warto inwestować w nowoczesną infrastrukturę, gdyż dzięki temu wzrośnie prestiż Uczelni, co z kolei
przyciągnie do nas studentów – zapewnił prof.
Jacek Mizerka.
Kontynuując wątek finansowy Pan Prorektor zapewnił, że obecne finanse szkoły są stabilne i nie ma żadnych kłopotów z utrzymaniem
płynności finansowej. Stopniowo wprowadza
się elementy systemu rachunkowości zarządczej, a to w znacznym stopniu poprawia przejrzystość finansową Uczelni. Dzięki współpracy z Komisją Rektorską ds. Rachunku Kosztów,
od dwóch lat sporządza się rachunek wyników
dla poszczególnych wydziałów.
– Jednak Uczelnia nie jest klasyczną firmą, gdzie zysk jest tą wartością nadrzędną.
Owszem można powiedzieć, że działalność
niektórych wydziałów charakteryzuje się
wysoką rentownością, z kolei od wydziałów
o słabszych wynikach finansowych oczekuje się bardzo dobrych wyników naukowych.
Nadrzędnym kryterium, które przyświeca
nam przy podejmowaniu decyzji, jest wzrost
prestiżu Uczelni.
Pytany przez członków Komisji Uczelnianej o to, co uważa za swój osobisty sukces
w czasie pełnienia funkcji prorektora, prof.
Mizerka wskazał na powołanie Biura Pozyskiwania Funduszy (BPF) oraz Biura Kształcenia
Ustawicznego (BKU). Dzięki Biuru Pozyskiwania Funduszy m.in. powstał bardzo dobrze
działający projekt edukacyjny ,,Kadry dla
Gospodarki”, który uzyskał dofinansowanie
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. To pierwszy tak wielki
projekt prowadzony w naszej Uczelni, niebędący projektem ściśle naukowym. Obejmuje
szerokie spektrum zagadnień od zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, poprzez udział
pracodawców w dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy, aż po ułatwienia
dla niepełnosprawnych (dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób nie6

pełnosprawnych). Dzięki programowi powstał
nowy kierunek Gospodarka Turystyczna.
– To jedyny taki kierunek w Polsce. To również krok w kierunku internacjonalizacji, bo
oferta edukacyjna zawierająca m.in. możliwość studiowania tego kierunku, może przyciągnąć studentów z zagranicy.
Z kolei dzięki BKU możliwa jest koordynacja studiów podyplomowych, co m.in. ogranicza wewnętrzną konkurencję katedr w tym zakresie. Dzięki współpracy Rektorskiej Komisji
ds. Analizy Sytuacji Finansowej UEP i BKU
opracowano i wdrożono nowe zasady finansowania studiów podyplomowych.
W dalszej części spotkania członkowie Komisji Uczelnianej zadawali Panu Prorektorowi
pytania i poruszyli kilka ważnych spraw. Jedną z nich była kwestia w jaki sposób Uczelnia dba i interesuje się losami swoich absolwentów. Odpowiadając prof. Jacek Mizerka
podkreślił, że nowa ustawa o szkolnictwie
wyższym nakłada na Uczelnię zobowiązania,
które mają na celu troskę o losy absolwentów. Tworzone są między innymi bazy danych
w celu podtrzymywania kontaktów. Ze strony uczestników spotkania padła propozycja
przekształcenia Fundacji UEP w organizację
pożytku publicznego, tak aby można było
przekazywać na ten cel jeden procent podatku. Pozyskane w ten sposób fundusze można
by było przeznaczyć na stypendia naukowe
dla wybitnych studentów. Członkowie Komisji Uczelnianej zwrócili się również z prośbą,
aby w powstającym Ośrodku Historii UEP
wydzielić specjalny dział poświęcony ruchowi
społecznemu ,,Solidarność” i jego powstaniu
oraz działalności w Akademii Ekonomicznej
w latach 1980-1981. Dobrze by było także
upamiętnić akcje pomocy, jakie w minionych
latach organizowała przy współudziale władz
Uczelni ,,Solidarność”. Chodzi tu głównie
o pomoc powodzianom, akcje pomocy materialnej polskim szkołom na Litwie oraz zakup
obiadów dla dzieci ze szkół specjalnych. Pan
Prorektor z uwagą wysłuchał wszystkich postulatów i obiecał daleko idącą pomoc w ich
realizacji.
13.10.2011 r.
opracował Sławomir Stawny

Rocznica

13 grudnia – pamiętamy!
Obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Poznaniu

T

ysiące Wielkopolan wzięło udział
w obchodach 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, przygotowanych przez wielkopolską „Solidarność”
w Poznaniu i innych miastach regionu.
Obchody rozpoczęły się już 7 grudnia.
W tym dniu na ulice Poznania wyjechał
tramwaj wojenny, na którego „czole” w miejscu, gdzie normalnie
znajduje się kierunek
jazdy, widniało hasło „NIE ODDAMY
SIERPNIA”. Jego pasażerami byli uczniowie VI LO przebrani za
zomowców. Z głośnika
rozlegał się głos gen.
Jaruzelskiego informującego o wprowadzeniu stanu wojennego oraz o rygorach
dekretu WRON, przeplatany taktami piosenki z okresu stanu
wojennego „Zielona
wrona…” Agresywni
zomowcy, wybiegający z tramwaju z krzykiem
i uderzaniem w tarcze, wyłapywali i „pałowali” rozdających ulotki.
W dniu 12 grudnia Wielkopolska „Solidarność” i uczniowie poznańskich LO przeprowadzili „sąd nad stanem wojennym”. W Sądzie
Okręgowym w Poznaniu odbyła się rozprawa,
podczas której w role oskarżycieli wcielili się
uczniowie LO nr VI, obrońców – LO nr V, a sędziów – LO nr VIII. Inni uczniowie zasiedli na
ławie oskarżonych jako członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Oskarżyciele

dowodzili, że generałowie wchodzący w skład
WRON splamili mundur polskiego żołnierza.
Uzasadniali, że WRON był tworem bezprawnym, a stan wojenny zadał cios Solidarności
i dążeniom wolnościowym Polaków. Obrona
powołując się na wspomnienia uczestników
tamtych wydarzeń przekonywała, że wprowadzenie stanu wojennego było konieczne, bo

Polsce groziła interwencja wojsk ZSRR. Sąd nie
podzielił argumentów obrony i orzekł, że stan
wojenny był zbrodnią przeciwko narodowi1.
Centralny punkt obchodów 30. rocznicy przypadł oczywiście na dzień 13 grudnia.
W kościele oo. Dominikanów została odprawiona specjalna msza święta, podczas której
wielkopolska „Solidarność” złożyła dar ołtarza w postaci stuły z wyhaftowanymi Poznańskimi Krzyżami i symbolem „S”. Było to
www.solidarnosc.poznan.pl/wiadomosci
/2011/1312rozprawa.htm
1
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podziękowanie za pomoc, jaką dawał kościół
oo. Dominikanów w latach 80. prześladowanym działaczom niepodległościowym i ich
rodzinom. Po mszy uczestnicy przeszli pod
Pomnik Ofiar Czerwca’56, gdzie po przemówieniach Prezydenta Poznania i Przewodniczącego „Solidarności” Regionu Wielkopolska
odbył się apel poległych. Towarzyszyły jemu
salwy honorowe, a także złożenie kwiatów
i zniczy przez przedstawicieli różnych instytucji oraz osoby prywatne. Młodzież z Niezależnego Zrzeszenia Studentów – przy dźwiękach
Roty – ułożyła ze zniczy napis „13 grudnia 81
PAMIĘTAMY”, a członkowie Stowarzyszenia
WIARA LECHA odpalili race świetlne. W uroczystości wzięły również udział poczty sztan-

darowe z Poznania i Wielkopolski, w tym poczet sztandarowy Komisji Uczelnianej NSZZ
„Solidarność” UEP.
Ofiarami stanu wojennego w Wielkopolsce
byli m.in. dziennikarz Wojciech Cieślewicz,
ojciec dominikanin Honoriusz Kowalczyk,
współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca’56 Jan Ziółkowski, uczeń
technikum ogrodniczego Piotr Majchrzak…
W dniu 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, pod tablicami upamiętniającymi ich
śmierć kwiaty złożyli przedstawiciele poznańskiej „Solidarności”.
Na podstawie materiałów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Sprawozdanie

Wykorzystanie darowizn otrzymanych na rzecz
Funduszu Pomocy Dzieciom prowadzonego przez
Komisję Uczelnianą NSZZ „Solidarność” UEP w 2011 r.

W

2011 roku darczyńcy Uczelni przekazali
na rzecz dożywiania dzieci ze szkół specjalnych kwotę 23 890 zł.
Kwotę tę przeznaczono na zakup 1844
obiadów i 167 śniadań dla 17 uczniów na
sumę 15 235 zł z następujących szkół:
• Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana
Brzechwy, ul. Swoboda 41 – 432 obiady
na sumę 3 698 zł
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, ul. Prądzyńskiego 53 – 411 obiadów i 167 śniadań na
sumę 4 085 zł
• Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Bydgoska 4 – 482 obiadów na sumę 3 714 zł
• Zespół Szkół Specjalnych nr 107
im. 
Arkadego Fiedlera, ul. Dąbrowskiego 73 – 519 obiady na sumę 3 738 zł
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Zakupiono również codzienne śniadania dla 30 uczniów z Gimnazjum nr 1 im.
Władysława Jagiełły w Brodnicy (ul. Wiej
ska 6) na sumę 2 000 zł oraz dofinansowano dożywianie wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie
na sumę 1 900 zł
Ponadto wsparto pomocą finansową Hospicjum Św. Jana Kantego w Poznaniu przekazując na środki medyczne kwotę 1 758 zł.
Przekazano również 1 000 zł dla dzieci
z polskich rodzin na Litwie.
Łącznie w 2011 roku wykorzystano
fundusz darowizn w wysokości 21 893 zł
Księgowa Związku
mgr Maria Przygodzka

Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten kto daje
(Jan Paweł II)

Szanowni Państwo,
Drodzy Darczyńcy na rzecz
potrzebujących!

U

pływa kolejny rok, gdy
w cichości serc i bez
rozgłosu,
uczestnicząc
w
Funduszu
Pomocy Dzieciom, dzielą się Państwo
cząstką swojego serca z tymi, którym się w życiu gorzej powiodło.
Osoby obdarowywane przez
Państwa to głównie dzieci specjalnej troski, dzieci żyjące w niedostatku materialnym, dla których
ofiarna dłoń jest gestem, będącym
nie tylko symbolem, ale również
wnoszącym w życie obdarowanych istotną wartość. Ta wartość
to otucha, że są na świecie ludzie
o szlachetnych sercach, wrażliwi
na los najsłabszych.
Z Funduszu przekazujemy także niewielkie kwoty na środki
medyczne dla chorych w jednym
z poznańskich hospicjów oraz
dla dzieci z polskich rodzin zza
wschodniej granicy. Te szczególne grupy osób, będące adresatami wytrwałej i bezinteresownej

pomocy, otrzymują za pośrednictwem Państwa nie tylko istotne
wsparcie materialne, lecz również
tak oczekiwane przez nich – choć
przez każdą z tych grup z innych
powodów – wsparcie duchowe.
Na ręce Komisji Uczelnianej
NSZZ „Solidarność” są kierowane
liczne podziękowania z poszczególnych szkół i ośrodków będących odbiorcami Funduszu, przekazujemy je zatem w tej formie
gwarantującej objęcie podziękowaniami wszystkich Szanownych
Darczyńców. Szczegółowe rozliczenie wykorzystania Funduszu
w roku 2011 znajduje się w bieżącym wydaniu Biuletynu.
Serdecznie dziękujemy za
otwartość serc i za świadczone
dobro, a w Nowym Roku 2012
życzymy wszelkiej pomyślności
dla Państwa i Państwa Najbliższych.
Komisja Uczelniana
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” UEP
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Na własne oczy

Bukowina cud kraina
Wycieczka na południową Ukrainę i północną Rumunię

W

yprawa na południową Ukrainę
Najświętszego Serca Jezusowego, który decyi do malowanych monastyrów
zją papieża Jana Pawła II od 1991 r. stanowi
Bukowiny na terenie północnej
archikatedrę bizantyjsko-ukraińską). ZdążyRumunii rozpoczęła się wczeliśmy jeszcze obejrzeć ruiny zamku kazimiesnym rankiem 20 sierpnia 2011 r. Wśród
rzowskiego oraz siedzibę rajców miejskich –
uczestników wycieczki byli pracownicy Uczelratusz przemyski.
ni i członkowie ich rodzin. Obecność sympaNastępnego dnia rano wyjechaliśmy w strotycznej grupki młodzieży dodała kolorytu
nę przejścia granicznego w Medyce. Na Ukrawyprawie. Część najstarszych uczestników
inie krajobraz zaczyna się zmieniać. Zauważapodróży wracała wspomnieniami do okresu
my, ze stan dróg gwałtownie pogarsza się, pola
swojego dzieciństwa i losów rodzin, których
tylko częściowo są obsiane, gdzieniegdzie stawydarzenia dziejowe połączyły z miejscami
do pasących się krów, gęsi i zbierające się do
przewidzianymi do odwiedzenia w programie
odlotów bociany, wiele niewykończonych nowycieczki. Inni z zaciekawieniem oczekiwali
wych domów, wielki chaos architektoniczny.
realizacji planu wyprawy, zwiedzenia miejsc,
Przejeżdżamy przez Stanisławów i docieramy
które bądź co bądź, nie królują w rankingu
do Kołomyi, stolicy Pokucia. Tu zwiedzamy
najważniejszych atrakcji turystycznych.
centrum miasta oraz Muzeum Huculsko-PoPierwszym punktem w programie było
kuckie i niezwykle interesujące Muzeum Pisapięknie położone wśród wzgórz nad Sanem
nek. Dalsza trasa prowadzi nas do Jaremczy
urokliwe miasto Przemyśl. Zwiedzaliśmy ceni Worochty, malowniczych miejscowości potrum miasta z jego najłożonych w Karpatach
ważniejszymi zabytkami
Południowo-Wschodtakimi jak: archikatedra
nich. W okresie II Rzeczprzemyska (znajduje się
pospolitej były to najtu otoczona kultem alabardziej znane polskie
bastrowa statua Matki
kurorty zimowe, obok
Bożej Jackowej, pochoZakopanego i Krynicy.
dząca z końca XV w.
Zatrzymujemy się na
oraz relikwie św. Józefa
nocleg w Jaremczy.
Sebastiana
Pelczara),
Rano, 22 sierpnia
zespół kościelno-klaszwyjeżdżamy do Wotorny o.o. Franciszkarochty. Po drodze zwienów (przepiękne wnętrza
dzamy dwie cerkwie
świątyni z cudownym
– jedna z nich to drewobrazem Matki Boskiej),
niana świątynia grecarchikatedra
bizantyjko-katolicka z XVIII w.
sko-ukraińska (jest to
Przyglądamy się niegdyś
Voronet – monastyr św. Jerzego
dawny kościół jezuicki
pięknym willom uzdro-
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wiskowym z początku XIX i XX w. Odwiedzamy także bazar z mnóstwem wyrobów ludowych. Dalej nasza trasa prowadzi do Bukowla,
gdzie wyciągiem krzesełkowym wjeżdżamy na
Górę Gowertę, by podziwiać piękne krajobrazy. Zachwyca nas szczególnie rzeka Prut ze
swoimi kaskadami.
W drodze powrotnej zwiedzamy jeszcze
jedną uroczą cerkiewkę, bardzo ważna dla
miejscowej społeczności. Dzięki wielkiej ofierze i determinacji mnichów, a pomimo ostrych
restrykcji w okresie komunizmu przetrwała
tu i umacniała się chrześcijańska wspólnota
wiernych.
Tego dnia, po kolacji mogliśmy podziwiać
występy ludowego zespołu muzycznego, który
swymi żywymi rytmami wprawił nas w doskonały humor i zachęcał do wspólnej zabawy.
Kolejny dzień to wyjazd do Rumunii. Po
drodze zatrzymaliśmy się w Światyniu. Tu
na cmentarzu pochowana jest błogosławiona s. Marta Wiecka, wyniesiona na ołtarze
przez Jana Pawła II. Po przekroczeniu granicy rumuńskiej zauważamy zmiany na korzyść, przede wszystkim dużo lepsze drogi,
tereny dobrze zagospodarowane rolniczo,
czysto przy obejściach. W końcu docieramy
do stolicy południowej Bukowiny – Suczawy.
Tam zwiedzamy twierdzę tronową Bukowiny
i udajemy się do Domu Polskiego. To właśnie
tutaj, w Suczawie ma swoją siedzibę Związek
Polaków w Rumunii, organizacja skupiająca
15 lokalnych Stowarzyszeń Polaków z całej
Rumunii. Związek ma siedzibę w Domu Polskim wybudowanym staraniem członków
Towarzystwa Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej (organizacji polonijnej powstałej w 1903
roku). Zapisy w „Książce pamiątkowej” odnotowują ważne wydarzenia, takie jak pomoc
polskim uchodźcom wojskowym i cywilnym
w czasie II wojny światowej, bytność gen. Józefa Hallera. Nadal odbywają się tu spotkania
Polaków z okazji świąt kościelnych i narodowych.
Prowadzeni przez znakomitą przewodniczkę (miejscową Polkę z pochodzenia) ruszamy dalej na zwiedzanie do polskiego kościoła rzymsko-katolickiego. Przed świątynią
znajduje się pomnik Jana Pawła II. Następnie

Suczawa: sztandar Towarzystwa Bratniej Pomocy
i Czytelni Polskiej z 1903 r.

zwiedzamy kolejno: monastyr św. Jana Nowego, cerkiew św. Jerzego i św. Demetriusza, monastyr ormiański Zamca, który w czasach króla Jana III Sobieskiego służył jako baza wojsk
polskich będących w Mołdawii.
Następne dwa dni to zwiedzanie zabytków architektury mołdawskiej wpisanych na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
stanowiących wizytówkę rumuńskiej Bukowiny – malowniczo położonych, wśród wypielęgnowanych różanych ogrodów - malowanych
monastyrów z XV i XVI wieku: Voronet (monastyr św. Jerzego), Humor (monastyr Zaśnięcia NMP).
Cerkwie bukowińskie malowane są nie tylko w środku, ale i na zewnątrz (niepiśmienni
chłopi często stali na zewnątrz kościoła i dla
nich zewnętrzne ściany cerkwi zostały pokryte
malunkami przedstawiającymi sceny z Pisma
Świętego i z życia świętych). Świątynie mają
podobny charakter i kompozycję malowideł,
ale każda jest inna, ma swój styl.
Wędrując dalej polskim szlakiem na Bukowinie zwiedzamy miejscowość Cacica, z kościołem polskim, uznanym jako Bukowińska
Częstochowa. Wybudowany został przez Polaków, którzy przybyli tu do pracy w kopalni soli z Bochni i Wieliczki w końcu XVIII
i XIX w. Zwiedzamy tu zabytkową kopalnię
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soli. W miejscowości Marginea odwiedzamy
manufakturę czarnej kamionki i dalej ruszamy w trasę, aby zobaczyć kolejne piękne dwa
monastyry: Sucevita (monastyr i cerkiew założone zostały w XVI w.) oraz monastyr w miejscowości Moldovita (wpisany na Światową
Listę UNESCO).
Kolejnego dnia wracamy na Ukrainę do
Czerniowiec – stolicy północnej Bukowiny.
Jest to stare miasto położone na podgórzu
Karpat, nad brzegiem rzeki Prut. Pierwsze
wzmianki o Czerniowcach sięgają 1408 r. Jego
rozwój rozpoczął się w drugiej połowie XIX w.,
gdy miasto stało się stolicą austro-węgierskiej
prowincji Bukowina. Po 1918 r. miasto weszło
w skład Rumunii. W trakcie II wojny światowej Czerniowce wraz z większością Bukowiny
zostały przyłączone do Ukraińskiej SRR.
Zwiedzamy tutaj przepiękny pałac Metropolitów Bukowińskich (obecnie Uniwersytet),
plac Teatralny z gmachem teatru i soborem
katedralnym św. Ducha oraz kościołem ormiańskim. W Domu Polskim spotykamy się
z Polakami mieszkającymi na tym terenie,
którzy przy tej okazji występują z programem
artystycznym.
Odwiedzamy także nekropolię Czerniowiec. Jakże wyraźnie tutaj dostrzec można
ślady polskości na tym terenie…
Następny dzień to wyjazd do Stanisławowa. Choć obecnie nazwa miasta brzmi Iwano-Frankowsk, w Polsce często tradycyjnie
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określa się je jako Stanisławów. Założycielem
owego nadbystrzańskiego ośrodka w 1662 r.
był Andrzej Potocki, który nadał mu nazwę na
cześć swego ojca, hetmana Stanisława Rewery
Potockiego.
W Stanisławowie zwiedzamy z panią Lucyną Kubicką, prezesem Kultury Polskiej w Stanisławowie, Czarny Las – miejsce pochówku
700 osób, głównie inteligencji polskiej zamordowanych przez hitlerowców w sierpniu
1941 r. W centrum miasta zwiedzamy takie
zabytki jak: pomnik Adama Mickiewicza, cerkiew prawosławną – niegdyś kościół ormiański, cerkiew greckokatolicką, dawny kościół
jezuicki oraz kolegiatę – miejsce spoczynku
Potockich. Później spacer po mieście i znów
jawią się miejsca, które nierozerwalnie łączą
się z naszymi osobistymi przeżyciami, wspomnieniami, z historiami, które może nigdzie
nie były spisywane, ale przekazywane w rodzinach żyją i ciągle powracają.

Wieczorem w kościele polskim jesteśmy
na mszy św. Spotykamy tutaj ks. Bazylego Pawełko, którego niektórzy z nas poznali, gdy
byliśmy na Ukrainie 12 lat wcześniej, podczas
naszej pierwszej wycieczki na Ukrainę.
Ostatni dzień to podróż do kraju, która
trwała bardzo długo bo aż siedemnaście godzin. Do Poznania docieramy już w nocy, bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi. Tak dużo udało
się nam zobaczyć przy wspaniałej, słonecznej
pogodzie, która towarzyszyła nam przez cały
czas naszego pobytu, zarówno na Ukrainie,
jak i w Rumunii.
Henryka Stach i Elżbieta Zakrzewska

