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i prywatnym? Czy w „Solidarności” jest potrzebna solidarność?
Na pewno tak, o czym przekonywał przewodniczący Regionu
„Solidarność” leży mi na
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange na spotkasercu – spotkanie
niu z naszą Komisją Uczelnianą. Relacja z tego interesującego
z Jarosławem Lange ��������� s. 6
wydarzenia jest jednym tematów bieżącego wydania BiuletyO staropolskiej
nu. Obok tego zamieszczamy informacje o innych spotkaniach
gościnności ......................... s. 10
organizowanych przez naszą Komisję - tradycyjnym opłatku,
a także o zaduszkach, podczas których wspominaliśmy koleżanki i kolegów, którzy odeszli od nas w ostatnich latach.
Ponadto:
Wspomnienia o zmarłych towarzyszyły też obchodom
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pod Poznańskimi
wydarzenia z kraju i regionu,
Krzyżami mogliśmy przez ponad miesiąc oglądać zdjęcia tych,
rozliczenie darowizn
którzy stali się ofiarami wydarzeń sprzed 25 lat. Okoliczności
śmierci wielu z nich do dzisiaj pozostały niewyjaśnione.
Dzisiaj nie musimy już walczyć o wolność i demokrację. Nie
znaczy to jednak, że wszystko toczy się tak, jak powinno. Mimo
niewątpliwych pozytywnych przemian, jakie następują w polSEKRETARIAT KU NSZZ „S”
skiej gospodarce, istotną barierę w dalszym rozwoju stanowią
mgr inż. Hanna Krzyżostaniak
niskie płace, które są najczęstszą przyczyną emigracji zarobkoGmach Główny, pok. 133
wej wysokiej klasy specjalistów. Dlatego też m.in. o podniesietelefon: 061-856-92-40
nie płac walczy Komisja Krajowa „Solidarności” w ogólnopole-mail:
skiej kampanii społecznej, o czym informujemy na kolejnych
hanna.krzyzostaniak@ae.postronach Biuletynu.
znan.pl
www.solidarnosc.ae.poznan.pl
Przed nami Wielkanoc. Z tej okazji życzę Państwu, aby świąteczny czas był wolny od trosk i problemów dnia codziennego,
aby był wypełniony radością płynącą z faktu ZmartwychwstaDYŻURY
nia Pańskiego, a także nadzieją, jaką niesie ze sobą budząca
od poniedziałku do piątku
się do życia wiosna.
w godz. od 7.30 do 13.30
Ewelina Szajba

ADRES
KU NSZZ „Solidarność”
Akademia Ekonomiczna
al. Niepodległości 10
60-967 Poznań

Sławomir Stawny
Maria Weres

fot. B. Weres
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Wydarzenia

Solidarnościowy opłatek
To już coroczna, piękna tradycja. Przy wspólnym kolędowaniu i łamaniu się opłatkiem, przy
wigilijnym stole spotyka się nasza uczelniana rodzina.

Z

okazji Świąt Bożego Narodzenia Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
zorganizowała w dniu 15 grudnia
2006 r. - przy wsparciu finansowym
władz Uczelni - spotkanie opłatkowe dla całej społeczności akademickiej. Przy wspólnym
stole zasiedliśmy wszyscy razem: pracownicy,
emeryci i studenci. Był czas na oficjalne przemówienia, ale też i na osobiste dzielenie się
opłatkiem i składanie sobie bożonarodzeniowych życzeń.
Honorowymi gośćmi solidarnościowego
opłatka byli Jego Magnificencja Rektor prof.
dr hab. Witold Jurek, a także Przewodniczący
Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Jarosław Lange. Zaproszenie na spotkanie
przyjęli również prorektorzy prof. dr hab. Marian Gorynia i prof. dr hab. Marek Ratajczak,
przedstawiciele władz dziekańskich - prof.
dr hab. Emil Panek, prof. dr hab. Alfred Janc,
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, a także były
wieloletni Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Bogdan Klepas.
Po krótkich wystąpieniach Rektora i Przewodniczącego Regionu wysłuchaliśmy kilka
pięknych kolęd w wykonaniu chóru akademickiego „Sonantes” pod dyrekcją pani Hanny Malickiej. Chór już od lat towarzyszy naszym wigilijnym spotkaniom wprowadzając
nas zawsze w prawdziwie świąteczny nastrój.
Wieczerzę wigilijną przygotował zespół pani
Marii Królskiej, restauratorki znanej ze znakomitej kuchni. Nic więc dziwnego, że po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń
wszyscy ochoczo przystąpili do próbowania
potraw. Potem jeszcze były długie rozmowy
przy stole przeplatane wspólnym śpiewaniem
znanych polskich kolęd.
Ewelina Szajba



Rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Dwudziesta piąta rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego znowu przypomniała
nam Polakom o tamtych, jakże bolesnych dniach.

J

ak co roku rozgorzała dyskusja: czy stan
wą, umieszczoną na dziedzińcu klasztornym
wojenny był aktem walki z własnym naa ufundowaną w hołdzie znanym i nieznanym
rodem, czy „wyższą koniecznością” lub,
ofiarom stanu wojennego. Po zakończeniu
jak nazywają to inni, „mniejszym złem”.
uroczystości zgromadzeni w asyście harcerzy
Pomimo upływu czasu, zmiany pokoleń oraz
przemaszerowali pod pomnik Poznańskich
ujawniania nowych dokumentów okazuje się,
Krzyży gdzie odbył się apel poległych i skłaże dyskusja ta jest ciągle żywa.
danie wieńców. Z ramienia KU NSZZ SolidarUroczyste obchody w Poznaniu rozpoczęto
ność AE kwiaty złożyła Maria Weres. Obchody
już 10 grudnia mszą św. i odsłonięciem tablizakończyły się spektaklem multimedialnym
cy pamiątkowej w zakładzie karnym w Gęprzygotowanym przez zespół Lombard.
barzewie (ośrodku internowania wielkopolskich działaczy ,,Solidarności). W następnych
Sylwia Młodyszewska
dniach składano wiązanki
kwiatów w miejscach pamięci,
a w klasztorze oo. Dominikanów otwarto okolicznościową
wystawę obrazującą orgaomisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” zorganizowała w dniu
nizowanie pomocy w czasie
14 listopada 2006 r. w Gmachu Głównym spotkanie zaduszkostanu wojennego. W Teatrze
Polskim wręczano statuetki
we, poświęcone zmarłym w latach 2000-2006 członkom naszego
Związku. W latach tych odeszli od nas śp. drodzy zmarli: płk Albin
„Panem Nostrum” połączone
z premierowym pokazaniem
Mańkowski, prof. Jerzy Wolniak, prof. Jerzy Unolt, prof. Jerzy Kowalak, mgr Monika Wasilewska, Elżbieta Włodarek, mgr Kazimierz
spektaklu pt. „Proszę się rozejść” w reż. Pawła Kamzy.
Szczepaniak, Zofia Gawrecka, Krystyna Marczak, Czesław Fabiś,
Najważniejszy dzień obBarbara Chełmińska, prof. Mieczysław Przedpelski, mgr Lucyna
Montewska.
chodów, 13 grudnia, rozpoczął się mszą św. w klasztorze
Na tę uroczystość zaprosiliśmy pracowników Uczelni oraz najoo. Dominikanów, koncelebliższą rodzinę tych, którzy odeszli. Z naszego zaproszenia skobrowaną przez ks. abp Stanirzystali m.in. żona i syn śp. prof. Unolta, żona śp. prof. Kowalaka,
żona śp. mgr Kazimierza Szczepaniaka, żona śp. Czesława Fabisia,
sława Gądeckiego, który taka także uczelniani koledzy i koleżanki zmarłych. Piękną dekorację
że wygłosił kazanie. Przybyli
na nią przedstawiciele władz
stołów (świece, suszone liście, kolorowe gałązki krzewów) przygowojewódzkich,
miejskich,
towała Maria Weres, a o stosowną oprawę muzyczną spotkania zadbała dr Ewelina Szajba. Wspomnieniami o śp. zmarłych dzielili się
wielkopolscy
parlamentaich przełożeni, przyjaciele oraz najbliższa rodzina. Przerywnikiem
rzyści, członkowie zarządu
Regionu Wielkopolska NSZZ
wspomnień były wiersze ks. Jana Twardowskiego, czytane na prze„Solidarność”, byli więźniomian przez Małorzatę Frąckowiak i Marię Weres. Atmosferę tamtego wieczoru uzupełniały zapalone świece, ustawione na stole powie i internowani. Boczne
środku sali, które przy zgaszonym świetle wprowadzały prawdziwie
nawy kościoła zajęły liczne
poczty sztandarowe. Po nabozaduszkowy nastrój.
żeństwie ks. abp S. Gądecki
Na zakończenie uroczystości rodziny śp. zmarłych serdecznie
dziękowały nam za przygotowanie tego pełnego refleksji i zadumy
poświęcił tablicę pamiątkospotkania.

Zaduszkowe zadumanie
K

Hanna Krzyżostaniak



Zdanie na marginesie

Chichot demonów
Podobno karty Historii nie odwracają się
zbyt często. Dzieje się to tylko wówczas, gdy
następuje coś nadzwyczajnego. Taki moment
mieliśmy możność przeżywać w kwietniu
2005 r. I wtedy zaczęło się...
Tak nam nieraz brakuje poczucia godności, dystansu, uszanowania przeszłości,
którą wszyscy tworzyliśmy i która mogłaby
stanowić choćby w części tworzywo naszego
narodowego bytu. Spoglądamy z troską na
wchodzące w życie nowe pokolenia i zadajemy sobie pytanie, na czym i na jakich autorytetach mogą oprzeć swoje postępowanie
– codzienne i także w najważniejszych sprawach życiowych. Nie można przecież w nieskończoność tolerować bojkotu wybranych

przez większość reprezentantów, stanowiących prawo i władzę.
Komu zależy na skłóceniu Polski ?!
Każdy naród istniał dopóty, dopóki zachowywał to, co nazywa się własnym dziedzictwem. Zróbmy wszystko aby je zachować
i pomnażać. Aby nie narazić się na to, co najkrócej nazywa się przewrotnym chichotem
demonów.
Jerzy Tarajkowski

P.S. Przypomina mi się w tym momencie zdanie z orwellowskiego „Folwarku zwierzęcego”
– „każdy kto chodzi na dwóch nogach, jest
nieprzyjacielem”.
Czy chcemy tego?

Z kraju

Prezydent o niskich płacach

P

roblemy z dialogiem społecznym, inicjatywy ustawodawcze oraz wzrost płac to
tematy spotkania Komisji Krajowej „Solidarności” z prezydentem Lechem Kaczyńskim,
które odbyło się 21 lutego br. w Gdańsku.
Przewodniczący związku Janusz Śniadek
przekazał prezydentowi manifest organizowanej przez „Solidarność” Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Niskie płace barierą rozwoju Polski”.
- Chcemy, aby wzrost dobrobytu dotyczył
jak największej liczby ludzi - zapewniał prezydent Kaczyński. Zastrzegał jednocześnie,
że wzrost płac nie może negatywnie wpłynąć
na gospodarkę. Prezydent zadeklarował, że
w pełni popiera związkowców w walce z obchodzeniem prawa pracy. - Samozatrudnienie
to najczystsza paranoja - powiedział.


Lech Kaczyński przypomniał też, że
skierował do parlamentu projekt ustawy
o Państwowej Inspekcji Pracy, wzmacniający
nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zaostrzający sankcje za ich łamanie. Prezydent
podkreślił, że można mówić o potrzebie paktu
społecznego - pod warunkiem, że pracodawcy będą prawdziwymi partnerami do dialogu
z pracownikami. Związkowcy przedstawili
prezydentowi przykłady branż, gdzie dialog
społeczny nie funkcjonuje dobrze i wzrasta napięcie wśród pracowników. Zdaniem
związkowców uchwalenie przez Sejm jednorazowych dodatków do rent i emerytur,
zamiast ich waloryzacji, której domagali się
związkowcy, to jeden z przykładów pozorowanego dialogu społecznego.

E meryci wolą
waloryzację

N

SZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia corocznej waloryzacji rent
i emerytur z uwzględnieniem inflacji
oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Prezydium Komisji Krajowej negatywnie zaopiniowało projekt ministra pracy
i polityki społecznej o zmianie ustawy
o dodatku pieniężnym dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo
zasiłki przedemerytalne. Zdaniem „Solidarności” coroczna waloryzacja zapewni
emerytom i rencistom udział w rozwoju
gospodarczym kraju.
W ubiegłym roku prezydium KK
pozytywnie  zaopiniowało projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
przywracający coroczną waloryzację
rent i emerytur. Niestety, projekt ten nie
został skierowany do Sejmu.
Związek nie akceptuje rozwiązań przewidujących zamiast waloryzacji wprowadzenie jednorazowych dodatków pieniężnych.
„Natomiast gotowi jesteśmy do udziału w pracach nad prawnymi rozwiązaniami mającymi
charakter doraźnej pomocy dla świadczeniobiorców o niskich dochodach. Pomoc ta powinna być udzielana niezależnie od waloryzacji
emerytur i rent” - czytamy w decyzji prezydium
Komisji Krajowej.
Przeciwko zastępowaniu waloryzacji jednorazowym zasiłkiem protestowali przed
urzędami wojewódzkimi emeryci i renciści
zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”.

Niskie płace rujnują
rynek pracy

-N

iskie płace oraz uciekanie pracodawców od stosunku pracy rujnują polski rynek pracy - powiedział Janusz Śniadek,
przewodniczący NSZZ „Solidarność” na spotkaniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim,

które odbyło się 9 marca br. Przewodniczący
przedstawił stanowisko NSZZ ,,Solidarność”
w sprawie proponowanych przez stronę rządową i pracodawców działań dla ratowania
rynku pracy i finansów systemu ubezpieczeń
społecznych. Zwrócił się zarówno do premiera jak również do przedsiębiorców z prośbą
o podjęcie negocjacji i zawarcie umowy promującej stałe zatrudnienie i przeciwdziałanie
pladze fałszywego samozatrudnienia.
Jednym z największych zagrożeń dla Polskiej gospodarki i budżetu państwa będzie
pogłębiające się zjawisko „kurczenia” rynku
pracy. - Od szeregu lat w naszym kraju szybko maleje odsetek osób mających nawiązany
stosunek pracy, w tym szczególnie na czas
nieokreślony. Maleje tym samym ilość osób
w pełni uczestniczących przez opłacanie
składek na ubezpieczenie społeczne w utrzymywaniu systemu opieki zdrowotnej i systemu emerytalnego. Rośnie natomiast liczba
dokończenie na s. 7 →



Komisja Uczelniana

,,Solidarność” leży mi na sercu
Nowy przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność” Jarosław Lange
był gościem specjalnym zebrania Komisji Uczelnianej Akademii Ekonomicznej.

S

potkanie odbyło się 13 lutego br.
Członkowie KU byli ciekawi planów
i pomysłów nowego przewodniczącego
na ożywienie oraz usprawnienie działalności związku zawodowego. Gość rozpoczął wystąpienie od krótkiego przedstawienia
własnej osoby. Funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska sprawuje od wyborów w czerwcu ubiegłego roku. Poprzednio
był liderem sekcji oświatowej. Po włączeniu
w roku ubiegłym struktur leszczyńskiego i pilskiego okręgu, region Wielkopolska stał się
jednym z największych w całej ,,Solidarności”.
Należy do niego obecnie 35 tys. związkowców,
co – jak zaznaczył Jarosław Lange – nie jest
aż tak imponującą liczbą, bo stanowi zaledwie
około 5% wszystkich zatrudnionych.
- To oznacza, że jest nas wciąż niewielu,
że tak mało ludzi podlega ochronie, jaką daje



związek zawodowy. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne, ale jest to dziś przede wszystkim problem lęku. Pracownicy, by nie narazić
się na represje, boją się założyć związek, boją
się też do niego wstąpić. To porażające, ale
z drugiej strony świadczy to też może o tym,
jak wielkim zagrożeniem dla pracodawcy jest
założenie związku zawodowego.
Przewodniczący Lange obrazując siłę
związku powołał się na ,,świeżą” sprawę walki
o założenie związku zawodowego w jednym
z marketów ,,Selgros”. Dzięki solidarnemu
wsparciu całego związku i akcji protestacyjnej, doszło do mediacji z właścicielami firmy
i wynegocjowania korzystnych dla pracowników praw. Dyrekcja zgodziła się na powołanie
związku zawodowego ,,Solidarność” i przywróciła do pracy osoby, które próbowały ten
związek założyć, a zostały zwolnione.
- Najważniejszą zdobyczą
,,Solidarności” jest to, że potrafimy być razem i możemy walczyć
o prawa poszczególnych pracowników w konfrontacji z dużymi korporacjami. Współdziałanie wszystkich w obronie nawet
jednej osoby może przynieść pożądane efekty. To tylko kwestia
naszej aktywności. Dlatego dla
mnie bardzo ważne jest hasło:
solidarność w ,,Solidarności”
– przekonywał przewodniczący.
Zaznaczył jednak, że w Związku spotykają się czasami różne
światy: pracowników zakładów
przemysłowych, pracowników
związanych z oświatą, nauką,
kulturą, itd. Każdy z nich ma

swoją specyfikę i inne oczekiwania od organizacji związkowej. Zadaniem przewodniczącego oraz zarządu jest uważne wsłuchiwanie się
w racje tak jednych, jak i drugich.
- Stąd też moja obecność na spotkaniu
w Akademii Ekonomicznej. Pragnę bliżej przypatrzeć się pracy poszczególnych komisji zakładowych. Dlatego zależy mi na spotkaniach
z ludźmi, na kontaktach osobistych. Chcę
spotykać się z liderami związkowymi, dowiadywać się jakie problemy mają komisje, zrozumieć ich sytuacje i problemy. Mam nadzieję, że forma kontaktu, przepływu informacji
pomiędzy zarządem a komisjami będzie nie
tylko odgórna, ale obustronna. Ważne, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Widzę dziś, że
jest ogromna potrzeba, by mówić publicznie
o ,,Solidarności”, która stanowi jedność, bo to
ona nas wszystkich łączy i identyfikuje.
W dalszej części swego wystąpienia Jarosław Lange starał się przedstawić, czym według
niego jest dziś związek zawodowy ,,Solidarność”. Przekonywał, że dzisiejsza organizacja
powinna łączyć zarówno tradycję wielkiego,
masowego ruchu wolnościowego z lat 80-tych,
jaki i nowoczesne techniki działania.
- Z jednej strony na ,,Solidarność” powinno się patrzeć z dużą pokorą i szacunkiem dla
jej dokonań historycznych, z drugiej zaś przed
związkiem stoi dziś duże wyzwanie pobudzenia jego aktywności. Chcemy uruchamiać
związek w różnych miejscach. Widać, że chęci
są, ale brakuje energii, żeby to wszystko rozkręcić. I to jest zadanie dla zarządu. Bodźce
muszą też płynąć z góry.

Dużo uwagi przewodniczący Lange poświęcił właśnie wizji pracy nowego zarządu. Jego
zdaniem związek powinien być silny, merytoryczny i medialny, a to oznaczać będzie jego
skuteczność w różnego rodzaju negocjacjach.
Do tego potrzebni są wykwalifikowani specjaliści, których trzeba pozyskiwać. Najważniejszy obszar działalności całego związku, a co
za tym idzie – również zarządu, to dążenie do
wprowadzania zmian prawa pracy. Powinno
się wykorzystać dobre obecnie kontakty z rządem, aby wynegocjować jak najlepsze zmiany.
A im więcej będzie członków związku, tym
silniejszy można stosować nacisk. Stąd duże
znaczenie kładzione obecnie jest na formy
promocji, które przyciągną nowych członków. Wzrost ,,Solidarności” – to leży mi najbardziej
na sercu – przekonywał przewodniczący. Kolejny problem, to umiejętne zagospodarowanie
środków z Unii Europejskiej. Związek musi być
do tego dobrze przygotowany, aby te środki jak
najlepiej pozyskiwać i wykorzystywać. Wzorcowym przykładem jest tu fundacja ,,Solidarni
z bezrobotnymi”, gdzie związek współpracuje
ze specjalistami z Akademii Ekonomicznej.
W dalszej części spotkania przewodniczący wysłuchał krótkiego omówienia pracy
Komisji Uczelnianej AE i odpowiadał na pytania, tak natury zawodowej, jak i prywatnej.
Dziękując za spotkanie dr Ewelina Szajba wyraziła nadzieję, że kontakty przewodniczącego z działaczami ,,Solidarności” na Akademii
Ekonomicznej będą częste i zaowocują udaną
współpracą.
Sławomir Stawny

→ dokończenie ze s. 5

klientów tych systemów” - zauważył Janusz
Śniadek.
Kryzys rynku pracy pogłębia postępująca
fala emigracji zarobkowej. Wg najnowszych
danych opublikowanych we wrześniu 2006
roku przez pozarządową organizację European Citizen Action Service liczba Polaków
wyjeżdżających do Unii Europejskiej w celach zarobkowych od 1 maja 2004 roku, to
milion sto dwadzieścia tysięcy osób, czyli aż
3% ludności Polski. Zapobieżenie dalszemu

rozwojowi emigracji i zatrzymanie pracowników w kraju to jedno z najważniejszych zadań
polskich władz i społeczeństwa - uważa NSZZ
,,Solidarność”. Działania te winny być podjęte zarówno przez instytucje państwowe i samorządowe, jak również przez pracobiorców
i pracodawców. Szczególne możliwości posiadają w tym zakresie pracodawcy, zwłaszcza
w odniesieniu do osób już u nich zatrudnionych i tych które podejmować będą pracę.
(www.solidarnosc.org.pl)



Sprawozdanie

Wykorzystanie darowizn otrzymanych na rzecz
dożywiania dzieci szkół specjalnych w 2006 r.
W roku 2006 darczyńcy Uczelni przekazali
na rzecz dożywiania dzieci ze szkół specjalnych kwotę 28 880 zł.

Z kwoty tej zakupiono 5430 obiadów na
sumę 24 070 zł dla 31 uczniów z niżej wymienionych czterech zespołów szkół specjalnych:

Nazwa szkoły
Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
w Poznaniu, ul. Swoboda 41
Zespół Szkół Specjalnych nr 104 im. Jana Kilińskiego w Poznaniu, ul. Sikorskiego 20
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Bydgoska 4
Zespół Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadego
Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73
RAZEM

Ilość zakupionych obiadów
1062

Wydana kwota
w zł
4998

1760

5737

1320

6600

1288

6735

5430

24 070

Sfinansowane zostały również śniadania dla 35 uczniów ze szkoły podstawowej w Brodnicy na sumę 2000 zł.
Ponadto z funduszu utworzonego
przez panią prof. Ewę Bittnerową przekazaliśmy 500 zł na dożywianie polskich dzieci na Białorusi.
Wspomagamy również dożywianie dzieci w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Krośnie.
Pieniądze na ten cel pochodzą z dobrowolnych datków od pracowników
Uczelni i magistrantów prof. Ewy Bittnerowej. W ubiegłym roku przekazaliśmy na obiady dla dzieci w/w placówce 3230 zł
Sprawozdanie sporządziła
księgowa Związku
mgr Maria Przygodzka
Poznań, dnia 23.01.2007 r.



List do darczyńców

Uśmiech
dzieci jako
podziękowanie!
Drodzy Państwo,
Mija już kolejny rok, odkąd zdecydowaliśmy się wspomagać te dzieci, które są dla nas
szczególnie bliskie i kochane – biedne i upośledzone. Już od siedmiu lat dzieci szkół poznańskich otrzymują od nas poprzez Fundusz
Pomocy Dzieciom Biednym i Upośledzonym tę
drobną, ale jakże ważną dla nich pomoc. Przysyłają nam za to wspaniałe akwarele i rysunki,
które wyrażają ich radość. W najbliższym czasie podejmiemy próbę jeszcze jednej aukcji takich „drobiazgów serca” i zebrania pieniędzy
na dodatkowe powiększenie wysokości Funduszu. Zapewne każdy z nas pracowników
sięgnie po parę groszy
na ten zbożny cel. Liczymy na Państwa wsparcie i z góry dziękujemy
za szczodrość.
Jednocześnie
na
wniosek
(niezwykle
pożyteczny) Pana Rektora Profesora Ryszarda
Domańskiego chcielibyśmy rozszerzyć zakres
działania Funduszu na
opiekę paliatywną dla
naszych P.T. Koleżanek
i Kolegów – Seniorów.
Jest to możliwe, gdyż
powoli przyrasta nam
liczba
darczyńców.

W tym celu zwrócimy się jeszcze do Państwa
z konkretnym zapytaniem.
Niech te cenne dary serca służą jak najlepiej wszystkim potrzebującym.
prof. Jerzy Tarajkowski
oraz zespół ds. rozdziału Funduszu:
Małgorzata Frąckowiak
Hanna Krzyżostaniak
Sylwia Młodyszewska



Zwyczaje

O staropolskiej gościnności
Lubimy się chwalić obiegową opinią o gościnności naszego narodu. Zawdzięczamy to staropolskim tradycjom i obyczajom. Wiele z nich świadczy o wysokim poziomie kultury, ale też
i o fantazji i humorze naszych przodków.

B

ardzo ciekawym zjawiskiem były staropolskie obyczaje kulinarne. Polska
szlachta miała zwyczaj noszenia ze
sobą sztućców: nóż za pasem, a łyżkę za cholewą. Każdy z tych przedmiotów był
osobliwy. Na trzonkach polskich łyżek grawerowano żartobliwe sentencje, a na zewnętrznej
stronie - herb właściciela. Widelce pojawiły
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się w Polsce wcześniej niż we Francji i w XVII
w. były już w powszechnym użyciu. Henryk
Walezy, przebywając na dworze wawelskim
niecały rok (z czego większość czasu przespał
lub biesiadował), zadziwił się polskimi obyczajami kulinarnymi i przeniósł do Francji
zwyczaj posługiwania się widelcem stołowym.
Dlatego właśnie uważa się Walezego za wynalazcę tego sztućca.
Tradycją naszego narodu jest gościnność. Nastrój towarzyski w staropolskiej izbie stołowej tworzył płonący
kominek, ponieważ szlachta uważała,
że „piec dawał tylko ciepło i był głuchy i niemy; kominek dawał i ciepło
i światło i gadał do człowieka”. Na
stole pojawiały się często flaczki i zrazy - typowe polskie potrawy (Radziwiłłowie lubili zrazy w wydrążonym
chlebie). W uboższych dworkach jedzono kapustę z grochem, kasze, zupy
piwne. Nie znano pomidorów, a sałatę
- typową potrawę włoską nazywano...
trawą. Na deser podawało się wety,
czyli smakołyki (stąd powiedzenie
„powetować stratę” - posmakować).
I tak na przykład „cukry lodowate” dzisiejsze lody podawano zazwyczaj
po rybach. Do smakołyków należały
też figi, orzechy, prażony groch. Tradycyjnym słowiańskim ciastem weselnym był kołacz, który sięga swą
symboliką jeszcze czasów pogańskich.
To obrzędowe ciasto poświęcone było
bogu słońca, dlatego okrągły kształt
i słoneczny kolor wróżyły nowożeń-

com szczęście
piono Marzannę - kukłę symbolizującą zimę
i radość życia.
i śmierć. W Niedzielę Palmową połykało się
Deserem bywierzbowego kotka, aby nie chorować. Ostatwały mazurki
nie dwa dni postu były okazją do kolejnych
i babki. Kuchrozmaitych psot. Na przykład wieszano uronia, dość urozczyście śledzia na drzewie, karząc go za tak
maicona była
długie głodowanie. Grzebano również postny
na
dodatek
żur wylewając go „przypadkiem” na miejskich
suta i tłusta.
elegantów. Można mnożyć przykłady staropolMikołaj
Rej
skiej wyobraźni, ubarwiającej życie Polaków.
na śniadanko,
Wybrane przykłady tylko nieśmiało dotykają
na czczo, miał
niezwykle bogatej sfery obyczajów, z których
w zwyczaju zjamożemy być, jako naród, dumni, o których
dać „pudło śliw,
powinniśmy pamiętać.
pół beczki mio(Informacje zaczerpnięte ze strony:
du, wielkie niecułki ogórków i cztery magierki
www.renesans.art.pl)
grochu”, a na deser: „garniec mleka z chlebem, kopę jabłek, sztukę A oto dwa przepisy z książki kucharskiej Marii Lemnis i Henryka
Vitry „W staropolskiej kuchni i przy polskim stole”. Mogą się
mięsa i kwaśną kapustę”.
Typowe polskie trunki to miód przydać na wielkanocne święta.
pitny i piwo. Wyrabiano je w dworkach. Pod koniec XVI w. szlachta zaczęła wyrabiać gorzałkę, która stała
się dość dochodowym interesem.
Bogatą, typowo polską tradycją
ąki pszennej 25 dkg sparzyć wrzącym mlekiem i dokładcieszą się święta religijne. Nienie rozetrzeć tak aby nie zostały grudki. Przykryć i ochłostety większość obyczajów staro- dzić. Dodać 7 dkg drożdży, wymieszać, przykryć, czekać aż zapolskich, które im towarzyszyły, czyn wyrośnie. 10 żółtek ubić z 15 dkg cukru pudru na pulchny
odeszła w zapomnienie. Warto, krem. Ubite żółtka oraz dalsze 25 dkg mąki dodać do zaczynu
chociaż niektóre przypomnieć. Po- i doskonale wyrobić, by ciasto odstawało od miski i ręki. Dodać
lacy zawsze byli narodem weso- 15 dkg roztopionego masła, mały kieliszek rumu i szczyptę soli.
łym i nawet w obliczu śmierci - nie Znowu wyrobić ciasto ręką, na koniec dodać 20 dkg rodzynek.
tracili poczucia humoru. Obcho- Ciasto przełożyć do wysmarowanej masłem formy, gdy prawie
dom Wielkiej Nocy towarzyszyły całkowicie urośnie i wypełni formę, piec w dobrze nagrzanym
zmyślne, różne ciekawe obyczaje, piekarniku 50-55 min. Po wyjęciu ciasto oprószyć cukrem puktóre bogaciły tradycję katolicką. drem, lub polać lukrem gdy całkiem ostygnie.
I tak na przykład Środa Popielcowa była nie tylko dniem przypomnienia o śmierci, lecz również
okazją do swawoli. Niezamężnym
kobietom przypinano drewniane
trzeć na puch 3 żółtka z 25 dkg cukru pudru, dodając
kloce, z którymi musiały chodzić
w czasie ucierania, małymi porcjami, 12 dkg masła. Do
przez cały dzień. W XVIII i XIX w. dobrze utartej masy dodajemy 12 dkg mąki pszennej i 25 dkg
przypinano im wtedy również m.in. zmielonych orzechów włoskich. Wyrabiamy jednolite ciasto.
„kurze nogi, skorupy od jajek, indy- Ciasto kładziemy na płaską blachę nie grubiej niż na grubość
cze szyje, rury wołowe” tak perfid- palca. 3 białka ubijamy na sztywna pianę, dodając w czasie ubinie, że sznurek zakończony zagiętą jania 8 dkg cukru pudru. Pianą pokrywamy równomiernie ciasto
igłą zarzucali celnie na bezbronną na blasze, a na wierzch układamy połówki orzechów w rówofiarę. W okresie półpościa to- nych niezbyt dużych odstępach. Mazurek pieczemy w średnio
nagrzanym piekarniku, nie powinien się bowiem zbyt przyrumienić. Upiec na dwa dni przed świętami by dobrze skruszał.
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Baba puchowa

M

Mazurek orzechowy „piankowy”

U

Ofiary stanu wojennego
N

a Placu Mickiewicza ustawiono
duże plansze z czarno-białymi zdjęciami
i krótkimi notkami
biograficznymi.
Ze
zdjęć spoglądają na
przechodniów twarze
ofiar stanu wojennego.
Ich spojrzenia padają
spod cieni kroczących
Poznańskich Krzyży.
Ma się wrażenie jakby
te ustawione w rzędach plansze stanowiły jedno z pomnikiem, były jego uzupełnieniem, dalszym ciągiem zapisanych
na nim dat. Postacie ze zdjęć patrzą na nas, przechodzących
w pędzie i zabieganiu ulicą Święty Marcin, Aleją Niepodległości. Oni mogliby być dziś wśród nas. Mogliby, gdyby nie
bratobójczy wybryk historii. Bo to ona – Historia powołała
ich niespodziewanie do wieczności. A oni na pewno się tam
nie spieszyli.
Poznański Oddział IPN przygotował wystawę „Ofiary stanu wojennego”. Można ją było oglądać od 21 lutego 2007 r. na Placu Mickiewicza.
Współorganizatorami wystawy był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność” i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
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