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Przed nami nowe wyzwania na nowy rok. Życzę wszystkim,
aby każdemu choć w części udało się zrealizować osobiste plany i zamierzenia. Życzę pozytywnego myślenia i wiary, że rok
2014 będzie dla nas pomyślny.
Ewelina Szajba

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

Profesor Bohdan Gruchman honorowym
członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ
,,Solidarność”

W

piątek 22 listopada 2013 r.
gościem nadzwyczajnego posiedzenie Komisji Uczelnianej był
prof. dr hab. Bohdan Gruchman.
Biorąc pod uwagę liczne zasługi oraz wsparcie jakie udzielał Pan Profesor związkowi od
chwili jego powstania, Komisja Uczelniana
postanowiła przyznać byłemu Rektorowi tytuł
honorowego członka. Pamiątkowy dyplom został wręczony przez przewodniczącą dr Ewelinę Szajbę.
Podczas spotkania na prośbę zebranych
Pan Profesor zaczął wspominać swoje czasy
studenckie, kiedy to, zaraz po wojnie uczęszczał na wykłady profesora Edwarda Taylora
i profesora Zbigniewa Zakrzewskiego. Oprócz
obu wybitnych wykładowców wspomnienia
objęły także sylwetki powojennych rektorów
prof. Jerzego Górskiego i prof. Floriana Bar-
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cińskiego. Sporą część swojej opowieści gość
honorowy poświęcił czasom powstawania
,,Solidarności”, historycznemu strajkowi studentów i trudnej sytuacji jaka w związku z
tym panowała wówczas na Uczelni.
Profesor Gruchman został również poproszony o przypomnienie historii dotyczącej jego pracy w Libii jako eksperta ONZ
do spraw planowania regionalnego. Od tego
bowiem momentu rozpoczęła się jego wielka
przygoda, która przerodziła się w trwającą po
dziś dzień pasję i miłość do Czarnego Lądu.
Podczas wcześniejszych spotkań z Komisją
Uczelnianą profesor Gruchman niezwykle
barwnie opowiadał o swoich wyprawach do
Tanzanii. Obszerny zapis tych opowieści był
publikowany w poprzednich numerach ,,Biuletynu Związkowego”.
(Saw)

Na własne oczy

Spotkania Emerytów w 2013 r.
Relacje Małgorzaty Matuszewskiej
* 9 kwietnia, Klub Pracowniczy – rocznicowe reminiscencje z podróży na Białoruś i Litwę

P

rzybyłe licznie do klubu pracowniczego
osoby miały okazję wrócić do wspomnień
z 1998 r., kiedy to odbyła się wycieczka na
Białoruś i Litwę, zorganizowana w 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Wpierw
obejrzeliśmy film pt. „Moje Wilno”, skłaniający do refleksji nad losem tych, którzy w nim
się urodzili, tych, którzy przeżyli tam najpiękniejsze lata i w końcu tych, którzy je utracili.
O mieście swojej młodości, przez wieki połączonym ścisłymi więzami z Polską, mówili:
Edmund Kupiecki – artysta fotografik, Antoni
Ławrynowicz – oficer 3. pułku strzelców konnych, Wojciech Borzobochaty – przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy AK oraz
Grażyna Jonkajtys-Luba – architekt.

Następnie nasza koleżanka Małgosia Frąckowiak zaprezentowała i obszernie skomentowała film nakręcony podczas sierpniowej
wycieczki na te tereny przed 15 laty. Osoby
biorące w niej udział miały okazję przypomnieć sobie radosne chwile i podzielić się
swoimi odczuciami z tymi, których tam wtedy nie było. Zobaczyliśmy tak silnie związane
z naszą historią i kulturą niezwykłe miejsca
oraz zabytki. Podziwialiśmy urzekające piękno
krajobrazu, stając na brzegu uwiecznionego
przez poetę w romantycznej balladzie jeziora
Świteź, a także docierając tam, gdzie łączą się
ze sobą rzeki Niemen i Wilia. Zaprezentowany
został również album ze zdjęciami, na których
utrwalono te wszystkie wzruszające momenty.

* 14 maja, kawiarnia „Misja” – „Zwiedzamy pierwszą parafię miasta”

T

ym razem wybraliśmy się na zwiedzanie
poznańskiej Fary. Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od miłego spotkania przy kawie
w ,,Cafe Misja”, mieszczącej się w zabytkowych
krużgankach kościoła. Potem udaliśmy się do
bazyliki kolegiackiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa. Doświadczony przewodnik
pan Stefan Żurek przedstawił nam historię tej
wspaniałej barokowej świątyni (konsekrowanej w 1705 r.), której budowę rozpoczęli jezuici w 1651 r. Naszą uwagę skierował szczególnie na rzeźbę Chrystusa z drewna lipowego
z XIV w., sklepienie nawy głównej, malowidła
Karola Dankwarta oraz ołtarz główny autorstwa Pompea Ferrariego, a także słynne organy Friedricha Ladegasta z 1876 r. Następnie
odwiedziliśmy farne zakamarki, na co dzień
niedostępne dla zwiedzających. W zakrystii
podziwialiśmy m.in. XVIII-wieczne wyposażenie: konfesjonał, lavabo do obmycia rąk i 5

szaf w stylu Ludwika XV oraz naczynia liturgiczne i obrazy. Odbyliśmy także fascynujący
spacer po farnych podziemiach, mieszczących
kilkanaście krypt. W jednej z nielicznych zachowanych trumien znajdują się zwłoki ks.
Kacpra Drużbickiego. Odnaleziono też i wyremontowano sarkofag żony kasztelana Jana
Korzbok-Łąckiego – Ludwiki.
Z najniżej położonego miejsca przenieśliśmy się następnie znacznie wyżej – do Kapitularza. Podziwialiśmy bogatą dekorację
malarską i sztukatorską empory wschodniej.
Nasze oczy spoczęły również na znajdujących
się na wprost ogromnych, mających 2,5 metra wysokości figurach apostołów i doktorów
Kościoła.
Na zakończenie poszliśmy do kaplicy
Wieczystej Adoracji na krótką osobistą modlitwę.
Piękna pogoda zachęciła też niektórych
z nas do udania się na pobliski Stary Rynek.
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* 11 czerwca - Ogród Botaniczny

Z

wiedzanie z przewodnikiem poznańskiego
Ogrodu Botanicznego. Zapoznanie się z ciekawą historią tego miejsca oraz podziwianie
hodowanych tam rzadkich okazów roślinnych.

* 17 września 2013 – Śródka

Z

wiedzanie z przewodnikiem zabytków na
Śródce i Ostrowie Tumskim.

* 12 listopada 2013 –
Wzgórze Św. Wojciecha

S

kryptę w której spoczywają wybitni Polacy
oraz pobliski cmentarz Zasłużonych Wielkopolan. Zapaliliśmy symboliczne znicze na grobach prezydentów miasta Poznania.

* 12 grudnia – Wzgórze Przemysława

Z

wiedzaliśmy kościół oo. Franciszkanów.
Na dziedzińcu przed kościołem przewodniczka przekazywała informacje o otoczeniu i historii budowli Wzgórza (zamek króla
Przemy

sła II, Muzeum Sztuki Użytkowej).
Następnie obejrzeliśmy w przyziemiu k
 ościoła
makietę dawnego Poznania wraz z towarzyszącą jej multimedialną prezentacją.

potkanie trwało dwie godziny. W tym czasie zwiedzaliśmy: kościół św. Wojciecha,

Powstanie Wielkopolskie

Nasze zwycięskie powstanie

N

iedawno minęła 95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
czynu zbrojnego Wielkopolan, który przywrócił ziemie rdzennie polskie państwu polskiemu. Do tego jedynego
w naszej historii w pełni udanego powstania
Polacy przygotowywali się m.in. zdobywając
doświadczenie w wojsku pruskim, a także
wstępując do ugrupowań paramilitarnych, takich jak Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,
skauting (harcerstwo), a później Polska Organizacja Wojskowa zaboru pruskiego. Z okazji
Rocznicy chciałabym chociaż krótko przedstawić najważniejsze wydarzenia związane z tym
wielkim, wspaniale zorganizowanym zrywem
społecznym, dzięki któremu Wielkopolska
znalazła się na powrót w Polsce. Przynagliła
mnie do napisania tych paru zdań również historia mojego dziadka, który walczył w armii
pruskiej, dostał się do niewoli rosyjskiej i na
Syberię. Udało mu się wydostać stamtąd
w przebraniu lekarza, do którego był bardzo
podobny i wrócił do Poznania 24 grudnia
1918 roku, a 27 grudnia już maszerował ulicami Poznania z pistoletem w ręku i walczył po4

tem w najcięższych walkach
pod Szubinem.
W 1918 roku
armia niemiecka nie była
wcale słaba ani
zdezorganizowana i nadal
zagrażała nie tylko Polsce, ale i Europie. W rozejmie z 11 listopada 1918 r. w Compiegne
kończącego I wojnę światową nie było mowy
o Wielkopolsce, która miała pozostać w granicach Rzeszy. W tej sytuacji Wielkopolanie
wiedzieli, że wolność muszą wywalczyć sobie sami. W dniu 26 grudnia 1918 roku do
Poznania przyjechał Ignacy Paderewski i wygłosił płomienne przemówienie przed hotelem Bazar wyzwalając uniesienie patriotyczne
mieszkańców. Dzień później Niemcy urządzili
swoją paradę wojskową napadając na polskie
instytucje i zrywając polskie flagi. Ludność
zareagowała spontanicznie, wywiązały się
walki, do akcji wkroczyła Polska Organizacja
Wojskowa. Powstanie w ciągu paru dni objęło

całą Wielkopolskę. Ludność poszczególnych
miast usuwała władze niemieckie i natychmiast organizowała polskie władze administracyjne. Przed powstańcami były jeszcze
ciężkie walki z regularną armią niemiecką.
Żeby zapobiec anarchii rządy na terenach objętych powstaniem przejęła Naczelna Rada
Ludowa, która faktycznie była organem państwa polskiego. Ponieważ Wielkopolska, Kujawy, Śląsk i Pomorze były oficjalnie częścią
Rzeszy, rząd polski w Warszawie nie zdecydował się na wprowadzenie wojsk w mundurach polskich, ponieważ groziło to konfliktem
międzynarodowym. Powstanie nie mogło być
konfliktem polsko-niemieckim ze względu
na prowadzone rozmowy pokojowe w Wersalu. W tej sytuacji zaczęto organizować armię
polską z początku właściwie w konspiracji.
Pierwszym dowódcą powstania z ramienia
Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i za
zgodą Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
był kapitan Stanisław Taczak. Dzięki swoim
zdolnościom wprowadził porządek w tworzących się oddziałach wojskowych i przygotował
podwaliny przyszłej Armii Wielkopolskiej do
czasu przybycia oficera wyższego stopniem.
W dniu 8 stycznia 1919 roku gen. Dowbor-Muśnicki, żołnierz z dużym doświadczeniem
bojowym, został mianowany przez Józefa Piłsudskiego Naczelnym Wodzem Powstania.
Kilka dni później ogłoszono pobór do nowo
utworzonej Armii Wielkopolskiej. Komisariat

Naczelnej Rady Ludowej, Ignacy Paderewski
i Roman Dmowski rozwinęli intensywną działalność dyplomatyczną w celu przekonania
państw Ententy o polskości tych ziem. Przekonywali też o przydatności Armii Wielkopolskiej w przewidywanej wojnie z bolszewikami.
Wskutek niezwykle zaangażowanego i obszernego przemówienia Romana Dmowskiego
w dniu 29 stycznia 1919 roku na posiedzeniu
Najwyższej Rady Państw Koalicyjnych, w którym przekonywał o polskości ziem zaboru
pruskiego, Rada Najwyższa postanowiła przysłać specjalną komisję, która miała się naocznie przekonać, jaka jest sytuacja na terenach
objętych Powstaniem. W rezultacie 16 lutego
w Trewirze został podpisany układ rozszerzający rozejm z Compiegne między państwami
Ententy a Niemcami, który objął również front
wielkopolski, a Armia Wielkopolska została
uznana za wojsko sprzymierzone. W tym czasie toczyły się ciężkie walki o Szubin, Łabiszyn
i Rynarzewo i trwały aż do podpisania traktatu wersalskiego, przy końcu w pasie przygranicznym. 28 czerwca 1919 roku odbyła się
oficjalna ceremonia podpisania traktatu wersalskiego, który przyznał większość ogarniętych powstaniem ziem Polsce. Postanowienia
traktatu wersalskiego weszły w życie dopiero
10 stycznia 1920 roku.
Małgorzata Frąckowiak

Na marginesie

Signum temporis grudnia
Wśród kalendarzowych kartek grudnia dwie mają znaczenie nieprzemijające. Pierwsza dotyczy
dnia 13-ego, zaś druga to 24 grudnia. Pierwsza to wspomnienie ponure, tragiczne dla każdego
Polaka, złamanie nadziei i ducha Narodu. Sprawcy nie osądzeni, choćby symbolicznie, z urbanowym cynizmem dożywają dni wyznaczonych przez Boga. Zadziwiająca niemoc włodarzy państwa.
Jakże biegunowo odmienna jest druga data w kalendarzu. Wielka jasność i radosne hosanna
– przyszedł do każdego Chrystus – uosobienie prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Chciejmy skorzystać z Jego zaproszenia. Nikt na globie ziemskim (także ci od globalizacji) nie jest zdolny, ani
władny zaproponować lepszego programu w kolejnym expose ponad to, co wówczas, na początku
ery, nam ukazano.
Łamiąc się chlebem pomyślmy o tym, czego wszystkim życzy
Jerzy Tarajkowski
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Wycieczka

Beskid Sądecki

J

ak co roku w sierpniu, tym razem w terminie od 26 do 31, udaliśmy się na
wycieczkę pod hasłem „BESKID SĄDECKI”, zorganizowaną przez NSZZ
„Solidarność”.
Pierwszego dnia trasa prowadziła m. in.
przez: Leszno, Rawicz, Wrocław, Opole Gliwice, Katowice, Kraków, Jasło, Krosno do
Klimkówki, k. Rymanowa, gdzie w „Dworze
Ostoja” mieliśmy zarezerwowane noclegi oraz
wyżywienie. Następnego dnia udaliśmy się do
Kamiannej. Tam w pasiece „Barć” oglądaliśmy
obiekty pszczelarskie. Założycielem tej pasieki był ks. Henryk Ostach, który również wybudował Dom św. Filipa, jako dom dla księży
emerytów. W ostateczności dom został przekształcony w sanatorium dla dzieci ze skażonego terenu, po wybuchu reaktora atomowego
w Czarnobylu w 1986 roku. Na miejscu degustowaliśmy miody pitne: trójniak i czwórniak. Potem udaliśmy się do Krynicy - perły
uzdrowisk polskich, gdzie jedną z ulic nazywa
się polskim Davos. W Dolinie Czarnego Potoku, kolejką gondolową wjechaliśmy na Jaworzynę (1114 m n.p.m.), gdzie na szczycie było
tylko 9,5oC. W restauracji „Nikifor” zjedliśmy
danie regionalne (pierogi z kwasem kapuścianym), a potem spacerowaliśmy po Parku
Zdrojowym, podziwiając obiekty sanatoryjne,
klomby i rzeźby. Zwiedziliśmy też Muzeum
Nikifora, gdzie oglądaliśmy zgromadzone tam
pamiątki - fotografie, rysunki i obrazy malarza-prymitywisty.
Dalsza trasa wycieczki wiodła nas do Muszyny. Niestety tutaj spacer odbywaliśmy
w deszczu. Na Rynku oglądaliśmy dwie murowane kapliczki św. Nepomucena i św. Floriana. Z okien autokaru widzieliśmy kościół,
przed którym stał pomnik Papieża JP II oraz
budynek Straży Pożarnej z 1890 roku.
Kolejny dzień można by umownie nazwać „śladami łemkowszczyzny”. Najpierw
udaliśmy się nad sztuczne Jezioro Klim6

kówka, otoczone „Pieninkami Gorlickimi”.
Odbyliśmy spacer nad „Dnieprem”, nazywanym tak, dlatego że kręcono tu film pt.:
„Ogniem i mieczem”. Jezioro wybudowano na
miejscu wsi Klimkówka, gdzie stała też stara
cerkiew. Później, w innym miejscu wybudowano cerkiew, która miała być wierną kopią starej,
ale okazała się kopią bardzo nieudaną. Oryginał miał np. 5 wieżyczek, a obecna cerkiew ma
ich tylko dwie. Później pojechaliśmy do uzdrowiska Wysowa. Odbyliśmy tutaj krótki spacer i zatrzymaliśmy się w Pijalni Wód Mineralnych. Wody mineralne znane są od 1812 r.,
a w 1921 r. powstały pierwsze budynki sanatoryjne i pijalnia. Wysowa to raj dla szukających
ciszy i spokoju. Znajduje się też tu Park Wodny
i Park Zdrojowy oraz drewniany kościół katolicki z 1938 r. Następny przystanek to miejscowość Kwiatoń. Byliśmy w cerkwi grecko-katolickiej z 1700 roku, która uważana jest za
najpiękniejszą cerkiew karpacką. Została ona
wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Zachowany jest zarówno
kształt, jak i wystrój świątyni tak, jakby to była
cerkiew, ale obecnie pełni ona rolę kościoła
rzymsko-katolickiego. Potem zmierzaliśmy do
Regietowa. Tutaj zwiedzaliśmy stadninę koni
huculskich, a w karczmie regionalnej degustowaliśmy gulasz huculski. Kolejna miejscowość, to Sękowa, gdzie znajduje się zabytkowy
kościół pw. św. św. Filipa i Jakuba Apostołów,
wpisany w 2003 r. na listę UNESCO. Jest to
kościół z 1520 r. Wnętrze kościoła jest skromne, ale piękne. Najcenniejszym elementem
jest kamienna gotycka chrzcielnica w kształcie
kielicha z 1522 r. W prezbiterium zachowały

się fragmenty polichromii z 1888 r. W Miejscu
Piastowym udaliśmy się do sanktuarium św.
Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza, gdzie znajduje się figura NMP Królowej
Polski z 1896 r.
Trzeciego dnia pojechaliśmy do Bóbrki,
gdzie w 1854 r. powstała pierwsza na świecie
kopalnia ropy naftowej, założona przez Ignacego Łukasiewicza, twórcę polskiego przemysłu naftowego. Tam zwiedziliśmy Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (skansen). W sali multimedialnej przedstawiono
na filmie proces wydobywania i zastosowania
gazu ziemnego. Kolejnym etapem był Żarnowiec, dworek przekazany przez społeczeństwo w 1903 r. Marii Konopnickiej z okazji
25-lecia jej pracy twórczej. Tam oglądaliśmy
pamiątki zgromadzone po słynnej poetce. Z
kolei pojechaliśmy do Krosna, gdzie przywitał
nas ulewny deszcz. W 1348 r. król Kazimierz
Wielki nadał miastu prawa miejskie. W Krośnie znajduje się m.in. fabryka zegarów wieżowych, huty szkła (obecnie działa tylko jedna).
Rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta z okien autokaru, a gdy przestało padać przeszliśmy na
rynek, gdzie widzieliśmy zarys murów gotyckiego domu wójtowskiego z XIV w. i renesansowego ratusza z XVI w. Rynek otoczony jest
kamienicami z charakterystycznymi, pięknymi podcieniami. Potem udaliśmy się do najstarszego w Krośnie gotyckiego kościoła oo.
Franciszkanów pw. Nawiedzenia Matki Bożej.
Prezbiterium powstało w XIII w., natomiast
w 1872 r. świątynia niemal w całości spłonęła.
Jej dzisiejszy wygląd jest wynikiem restauracji
z lat 1899-1904. Najcenniejszymi zabytkami są cztery nagrobki szlacheckie. W ołtarzu
głównym znajduje się słynący łaskami obraz
Najświętszej Maryi Panny Obrończyni Wiary,
Matki Bożej Murkowej, Patronki Miasta Krosna. Niestety, wnętrze mogliśmy oglądać tylko
zza kraty. Przy wejściu zatrzymaliśmy się w kaplicy św. św. Piotra i Pawła.
Po opuszczeniu kościoła udaliśmy się na
dalszy spacer, gdzie widzieliśmy resztki zachowanych murów obronnych z XV w., kościół
i klasztor oo. Kapucynów pw. Podwyższenia
Krzyża Św. oraz pomnik Ignacego Łukasiewicza.
Po powrocie do Klimkówki odbyła się

w zabytkowym parku, otaczającym dworek,
biesiada. Czas umilał nam pieśniarz i gitarzysta Piotr Rogala z Soliny, który wykonywał nastrojowe ballady bieszczadzkie.
Piątego dnia dotarliśmy do Zyndranowej,
gdzie znajduje się Skansen Kultury Łemkowskiej. Stamtąd udaliśmy się w dalszą drogę,
do Krempnej, gdzie od 1507 r. istniała prawosławna cerkiew św. św. Kosmy i Damiana,
we wnętrzu której znajduje się bardzo cenne
wyposażenie. W wyniku Unii Brzeskiej (1596
r.) prawosławna parafia przeszła wraz z całą
diecezją przemyską do jedności z Rzymem
w 1691 r. Cerkiew służyła grekokatolikom
aż do wysiedleń po II wojnie św. Ostatecznie
jako samodzielna rzymskokatolicka parafia
powstała w 1969 r. Cerkiew stała się kościołem parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe
i funkcję tę pełniła do 2004 r., kiedy to wybudowano nowy kościół parafialny.
W pobliskim Ośrodku Edukacyjnym obejrzeliśmy prezentację multimedialną oraz wystawę pt.: „Cztery pory roku w Magurskim
Parku Narodowym”. Dalej droga prowadziła
do Iwonicza Zdroju, gdzie odbyliśmy spacer
po jednym z najstarszych uzdrowisk. Następnie część wycieczkowiczów udała się – wraz
z przewodnikiem – do źródełka Bełkotka. Pozostali spacerowali i zwiedzali miasto, m. in.
nowy kościół pw. św. Iwo oraz stary, zabytkowy
kościół z 1464 r.
Ostatniego dnia udaliśmy się w drogę powrotną do Poznania. Po drodze zwiedziliśmy
sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z La
Salette w Dębowcu, które dla wielu było wielkim przeżyciem. Ojciec Święty Benedykt XVI
podniósł 22.08.2011 r. tę świątynię do godności Bazyliki Mniejszej.
Jak zawsze wycieczka była bardzo udana,
a w jej trakcie przejechaliśmy ok. 2.000 km
i odwiedziliśmy 17 miejscowości. Humory
i apetyty wycieczkowiczom dopisywały, często
podróżowaliśmy z pieśnią na ustach, tak że
czas szybko i przyjemnie mijał. Teraz pozostały nam już tylko wspomnienia razem przeżytych chwil i czekanie na kolejną wyprawę!
A więc do zobaczenia za rok!
Jolanta Łukowska
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Sprawozdanie

Wykorzystanie darowizn otrzymanych na rzecz
Funduszu Pomocy Dzieciom prowadzonego przez
Komisję Uczelnianą
NSZZ „Solidarność” UEP w 2013 r.

W

2013 roku darczyńcy Uczelni przekazali na rzecz Funduszu Pomocy Dzieciom
21.440 zł. Kwotę tę zwiększono z salda poprzedniego roku o 2.220 zł. W związku z tym
wydano łącznie kwotę 23.660 zł, rozdzielając ją w następujący sposób:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul, Swoboda 41 – 379 obiadów na kwotę
3.410 zł
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2. ul. Prądzyńskiego 53 – 441
obiadów na kwotę 3.970 zł
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Bydgoska 4 – 367 obiadów na kwotę
3.050 zł
Zespół Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadego Fiedlera, ul. Dąbrowskiego 73 – 450 obiadów
na kwotę 4.180 zł
Stowarzyszenie Oświatowe w Brodnicy - na śniadania wydano 2.590 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie - na dożywianie dzieci wydano 2.600 zł
Zakupiono prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla polskich dzieci na Litwie na kwotę
500 zł.
Zakupiono prezenty z okazji świąt Bożego Narodzenia dla polskich dzieci na Białorusi na
kwotę 500 zł
Zrefundowano leki dla Hospicjum Św. Jana Kantego na kwotę 1.630 zł
Częściowo zrefundowano Imprezę Artystyczną na cele paliatywne w kwocie 1.230 zł.
Księgowa Związku
Mgr Maria Przygodzka

Dobro raz dane wraca do nas podwójnie...

Dzieci z poznańskich szkół specjalnych dziękują Darczyńcom za dofinansowanie szkolnych
posiłów, które nie tylko wypełniają dziecięce żołądki, ale dają też dawkę energii do nauki i zabawy.
Problemy, z którymi dzieci muszą radzić sobie na codzień, stają się łatwiejsze do rozwiązania,
jeżeli na swej drodze spotykają ludzi życzliwych, bezinteresownie okazujących im swoją pomoc.
W imieniu dzieci
Komisja Uczelniana NSZZ ,,Solidarność” UEP
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