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które trudno z góry przewidzieć. Mówił o tym m.in. ustępujący
rektor prof. dr hab. Witold Jurek na spotkaniu z Komisją Uczelnianą naszego Związku. Pan Rektor podzielił się z nami swoimi
refleksjami na temat tego, co zmieniło się w Uczelni podczas
Jego kadencji, co udało, a co nie udało się zrealizować. Relację
z tego interesującego spotkania zamieszczamy w bieżącym numerze Biuletynu.
W Biuletynie przypominamy również jedną z ważnych kart
najnowszej historii Polski – wydarzenia Marca’68. Dla wielu
młodych ludzi Marzec’68 to prehistoria, o której nie warto mówić. Uważają, że rozpamiętywanie przeszłości jest bezsensowne, według nich liczy się tylko teraźniejszość i przyszłość. Nie
uświadamiają sobie, a może też nie chcą uświadomić, że gdyby
nie tamte wydarzenia, to teraźniejszość mogłaby być zupełnie
inna, dużo smutniejsza i przygnębiająca. Zapominają, że „przeszłość jest to dziś – tylko cokolwiek dalej”.
Przed nami okres letniego wypoczynku. Życzę wszystkim,
aby był to okres prawdziwego relaksu, w oderwaniu od codziennych problemów i obowiązków. Korzystając w pełni z uroków
lata, nabierzmy sił i energii do dalszej pracy.
Ewelina Szajba

ADRES
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al. Niepodległości 10
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Aktualności

Wybory nowych władz na AE
prowadzonych w dniu 17 kwietnia 2008 roku
Społecznymi Inspektorami Pracy w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kadencję
2008-2012 zostali: z ramienia NSZZ „Solidarność” – dr hab. Jerzy Olszewski, prof. AE
w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego Wojciech Foltyński, pracownik Działu Technicznego.

Wyróżnienie dla Akademii
Ekonomicznej Poznaniu

P

odczas zebrania wyborczego Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniu
4 kwietnia br. dokonano wyboru na
stanowisko Rektora Elekta Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kadencję 2008/2009-2011/2012. Na nowego
Rektora został wybrany: prof. zw. dr hab.
Marian Gorynia.
Dwa tygodnie później, 18 kwietnia br.
na stanowiska prorektorów Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu na kadencję
2008/2009-2011/2012 zostały wybrane następujące osoby: dr hab. prof. nadzw. AE
Piotr Banaszyk, dr hab. Jacek Mizerka
i prof. dr hab. Maciej Żukowski.

Społeczni Inspektorzy Pracy
na kadencję 2008–2012

K

omisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
informuje, że w wyniku wyborów prze-
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kademia Ekonomiczna w Poznaniu znalazła się wśród wyróżnionych w konkursie
„Pracodawca przyjazny pracownikom”. Konkurs, mający na celu promowanie dobrych
praktyk w zakładach pracy w Polsce, zorganizowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
a honorowy patronat nad konkursem objął
Prezydent RP. 4 lutego 2008 r. podczas obrad
Zarządu Regionu przewodniczący wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange wręczył
uroczyście certyfikat potwierdzający wyróżnienie w konkursie, prorektorowi AEP prof.
dr. hab. Markowi Ratajczakowi. W uroczystości wzięła także udział przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” w AEP –
Ewelina Szajba.

fot. Serwis Informacyjny ,,Solidarności”

fot. Biuro Promocji AE

A

Wydarzenia

Spotkanie opłatkowe

T

radycyjnie już w okresie
świąteczno-noworocznym Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
zorganizowała – przy wsparciu
finansowym władz Uczelni –
spotkanie opłatkowe. W świątecznie przystrojonej sali, przy
stołach zastawionych potrawami typowymi dla polskiej Wigilii zasiedli zarówno pracownicy, jak i emeryci Akademii.
Zebranych przywitała przewodnicząca KU NSZZ „Solidarność” dr Ewelina Szajba.
Honorowymi gośćmi Spotkania byli JM Rektor prof. dr hab. Witold Jurek
oraz przewodniczący Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange, którzy
w krótkich wystąpieniach podsumowali działalność Uczelni i Związku w minionym roku.
Zaproszenie do wspólnego stołu przyjęli również Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz i Kwestor
Uczelni, byli rektorzy Akademii prof. Bohdan
Gruchman oraz prof. Emil Panek, zastępca
Przewodniczącego Regionu Wielkopolska Marek Wiza, a także przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM Krystyna
Andrzejewska.

W nastrój wigilijnego wieczoru wprowadził
nas najpierw – śpiewając piękne polskie kolędy – chór „Sonantes” Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, a później karmelita ojciec Wojciech Ciak, który przypomniał słowa Ewangelii o narodzinach Jezusa i pobłogosławił opłatki leżące na stołach.
Dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie
życzenia: zdrowia, szczęścia, realizacji planów
życiowych i zawodowych, życzliwych ludzi
wokół siebie i wszelkiej pomyślności.
Później rozpoczęła się świąteczna uczta – na
stołach pojawił się gorący barszcz serwowany
m.in. osobiście przez panią Marię Królską, słynącą ze swojej znakomitej
kuchni. Śledź pod pierzynką, ryba po grecku,
sałatki, świąteczne ciasta
szybko znikały z talerzy.
A gdy pierwszy głód został nasycony, uczestnicy
spotkania spontanicznie
zaczęli śpiewać kolędy
– najpierw nieśmiało,
potem coraz głośniej. Atmosfera była prawdziwie
ciepła i świąteczna!
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Czas zmian, czas rozwoju
Spotkanie Komisji Uczelnianej
z JM Rektorem prof. dr hab. Witoldem Jurkiem

J

ego Magnificencja Rektor AE prof. dr hab.
Witold Jurek był gościem Komisji Uczelnianej NSZZ ,,Solidarność” na specjalnym
posiedzeniu w dniu 19 lutego br. Rektor
odpowiadając na zaproszenie władz związkowych przybył na spotkanie, by dokonać krótkiego podsumowania swoich dwóch kadencji
oraz podzielić się refleksjami dotyczącymi
przyszłości naszej Uczelni. Spotkanie to było
również okazją dla strony zapraszającej, aby
podziękować Rektorowi za dobrze układającą

Na wstępie swego przemówienia prof. dr
hab. Witold Jurek przyznał się, że rozpoczynając kadencję rektorską pięć lat temu miał
długą listę celów do realizacji.
– Dziś spoglądając wstecz stwierdzam, że
nie wszystkie plany, z różnych przyczyn, udało mi się zrealizować. Życie szybko i zdecydowanie koryguje wszelkie plany, również te
ambitne.
Pierwsza część wystąpienia poświęcona
była głównie dydaktyce. Rektor zauważył, że

się współpracę i życzliwe podejście do problemów związanych z działalnością związkową
uczelnianej ,,Solidarności”. Jakby na potwierdzenie tych słów przewodnicząca KU dr Ewelina Szajba poinformowała, że na początku
lutego br. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu została wyróżniona przez Zarząd Regionu
Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność” tytułem
,,Pracodawca przyjazny pracownikom”.

cechą charakterystyczną systemu edukacji
w Polsce ostatnich lat były nieustanne zmiany.
Tych zmian odnoszących się do wymagań
programowych, standardów kształcenia, sylwetki absolwenta, etc. było tyle, że obecnie
kształcimy studentów według kilku różnych
planów kształcenia jednocześnie. Tylko dzięki
wielkiemu zaangażowaniu wszystkich jedno-
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stek zajmujących się dydaktyką, w tym jednoRektor wspomniał również o uruchomieniu
stek wydziałowych i katedr, system kształcew Uczelni nowych kierunków studiów: polinia w naszej Uczelni działa sprawnie.
tyka społeczna na Wydziale Ekonomii i inżyProfesor Witold Jurek zauważył, że ponieria produkcji na Wydziale Towaroznawwinnością najlepszych uczelni winno być
stwa. Kierunek rachunkowość i finanse będzie
kształcenie absolwentów z perspektywą na
funkcjonował teraz na dwóch wydziałach:
przyszłość. Ważne jest bowiem to, jaką wiedzę
Ekonomii i Zarządzania. Rektor pochwalił się
będą oni mieli po ukończeniu studiów i jak
również unikatowym kierunkiem kształcenia
będą umieli ją wtedy spożytkować. Dlatego
– Międzynarodowymi stosunkami gospodartak trudne jest osiąganie długofalowych celów
czymi na Wydziale Gospodarki Międzynarodydaktycznych, gdy często odgórnie zmienia
dowej. Ten kierunek prowadzi tylko siedem
się podstawy i standardy kształcenia.
uczelni wyższych w Polsce, w tym pięć pańZdaje się, że w uregulowaniach Ministerstwowych uczelni ekonomicznych.
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego większy
W bieżącym roku będzie uruchomionych
nacisk kładzie się na stronę nakładów w prowięcej niż w latach poprzednich studiów pocesie kształcenia (czyli np. na liczbę godzin
dyplomowych. Są szanse na to, ze liczba uruposzczególnych zajęć) niż na efekty tego prochomionych studiów podyplomowych przecesu (czyli na cechy absolwenta).
kroczy 40.
Praca dydaktyczna,
Dużo uwagi prof. Wito praca długoterminotold Jurek poświęcił nowa, a jej rezultaty widać W mojej ocenie jakość kształcenia wej strukturze Uczelni,
dopiero po latach. Jeżeli w Akademii Ekonomicznej w Po- która „powiększyła się”
następują ciągłe zmiany, znaniu jest dobra. Świadczą o tym o dwa wydziały: Gospoto rezultat kształcenia
darki Międzynarodowej
choćby wyniki, jakie osiągają nasi oraz Informatyki i Gojest bardzo niejasny.
Chciałbym
jednak studenci i absolwenci nie tylko spodarki Elektronicznej.
podkreślić, że – w mojej na różnych międzynarodowych Wszystkie wydziały mają
ocenie – jakość kształcedo nadakonkursach, ale co najważniejsze, uprawnienia
nia w Akademii Ekonowania stopnia doktora.
micznej w Poznaniu jest również na rynku pracy.
Wydział Zarządzania ma
dobra. Świadczą o tym
uprawnienia podwójne:
choćby wyniki, jakie osiągają nasi studenci
w zakresie ekonomii oraz w zakresie nauk
i absolwenci nie tylko na różnych międzynao zarządzaniu. Liczba tych uprawnień stwarodowych konkursach, ale co najważniejsze,
rza podstawę do wystąpienia z wnioskiem
również na rynku pracy. Przez lata jakość
o przekształcenie Akademii Ekonomicznej
kształcenia udało się nam nie tylko utrzymać
w Poznaniu w Uniwersytet Ekonomiczny
na dobrym poziomie, ale odnoszę wrażenie, że
w Poznaniu.
ten poziom podnieść.
– Mam wrażenie, że dzięki utworzeniu
Dwa lata temu Uczelnia przeszła na trójdwóch nowych wydziałów poprawiła się
stopniowy system kształcenia wyższego. Zrostruktura organizacyjna i — w pewien sposób
dziło to kolejne komplikacje w sferze dydakty– efektywność zarządzania Uczelnią. Powstaki. W bieżącym roku nie planujemy przyjęć do
ły grupy osób o zbliżonej tematyce badawczej.
Uczelni na II stopień studiów stacjonarnych.
To musi sprzyjać i sprzyja rozwojowi działal– Wynika to z faktu, że przyjmując na II
ności naukowej i postępowi w działalności dystopień studiów stacjonarnych musielibyśmy
daktycznej.
zredukować limity przyjęć na I stopień tych
Dzięki nowym wydziałom Akademii Ekostudiów. To mogłoby spowodować spadek
nomicznej udało się także pozyskać większe
liczby absolwentów studiów stacjonarnych I
środki na badania statutowe niż wcześniej.
stopnia po trzech latach.
Obecnie na Uczelni realizowanych jest znacz5

nie więcej projektów badawczych, finansowabory do różnych Komitetów Polskiej Akadenych w drodze konkursowej, niż jeszcze 7-8 lat
mii Nauk. Do Komitetów zostało wybranych
temu. Realizowanych jest kilkanaście projekblisko 20 osób z naszej Uczelni. To też swoisty
tów unijnych. Głównie są to projekty z zakrerekord i dowód uznania zewnętrznego dla nasu informatyki, choć nie tylko. Pod względem
szej kadry naukowej.
liczby tych projektów jesteśmy zdecydowanie
Znakiem nowych czasów jest to, że co roku
na pierwszym miejscu pośród uczelni ekonoprawie 400 studentów wyjeżdża na wymianę
micznych w kraju.
naukową za granicę. Pośród studentów stacjoW drugiej części swego wystąpienia prof.
narnych, statystycznie rzecz ujmując, to jest to
dr hab. Witold Jurek omówił sprawy kadrowe.
już czwarta część. Około 80 obcokrajowców
Przypomniał, że cztery lata temu zrezygnowakażdego roku przyjeżdża do nas na studia.
no z zatrudniania na stanowiska dydaktyczne
Podsumowując, Rektor prof. dr hab. Wiw katedrach osób z tytułem zawodowym matold Jurek ocenił, że dużo pozytywnych zmian
gistra. Przy dobrze rozwiniętych studiach dokudało się przeprowadzić wewnątrz Uczelni.
toranckich, na stanowiska asystentów zatrud– Miałem szczęście do osób, które chcianiani są w Uczelni absolwenci tych studiów ze
ły współpracować w tworzeniu przyszłości
stopniem doktora. W tej chwili mamy blisko
Uczelni.
600 słuchaczy studiów doktoranckich, w tym
Rektor wspomniał też o pewnych „probleponad 60 na studiach stacjonarnych.
mach zewnętrznych”’. Do najpoważniejszych
Wydaje się, że zatrudnianie absolwentów
zaliczył trudności z pozyskaniem środków
studiów doktoranckich
na budowę nowego buprzyspieszy – w dłuższej
dynku dydaktycznego
Jesteśmy jedną z około 300 instytucji przy ulicy Towarowej.
perspektywie – awanse
dydaktycznych w Polsce kształcących
naukowe pracowników.
– Jesteśmy jedną
Przyjmowanie do praz
około
300 instytucji
w zakresie ekonomii i nauk o zarzący osób z doktorataw Poldzaniu, ale to właśnie Akademia Eko- dydaktycznych
mi stwarza szansę na
sce kształcących w zanomiczna w Poznaniu przoduje we kresie ekonomii i nauk
szybkie,
zakończone
sukcesem,
przewody
o zarządzaniu, ale to
wszelkich rankingach.
habilitacyjne.
właśnie Akademia EkoLiczba
habilitacji
nomiczna w Poznaniu
z roku na rok rośnie. Ale, jak przyznał prof.
przoduje we wszelkich rankingach. Bez pomoWitold Jurek, prawdziwego przyspieszenia
cy Państwa, również inwestycyjnej, nie będzienależy spodziewać się za kilka lat.
my w stanie prowadzić ani zaawansowanych
W ubiegłym roku akademickim grono osób
badań naukowych ani utrzymać wysokiego
z tytułem profesora powiększyło się, rekordopoziomu kształcenia.
wo aż o sześć osób.
Na zakończenie spotkania Przewodniczą– Zostając rektorem miałem nadzieje, że
ca Komisji Uczelnianej dr Ewelina Szajba
po sześciu latach w Akademii Ekonomicznej
w imieniu zebranych podziękowała Jego Maw Poznaniu zatrudnionych będzie 60 osób
gnificencji Rektorowi za wystąpienie. Z sali
z tytułem profesora. Tego nie udało się osiąpadło pytanie o plany na ostatnie miesiące
gnąć. Obecnie w Uczelni jest zatrudnionych
mijającej kadencji.
55 osób z tytułem profesora. Nie wziąłem po
– Najważniejszym zadaniem obecnie jest
uwagę tego, że z grona profesorów zacznie
właściwe przygotowanie wyborów przyszłych
ubywać zasłużonych dla Uczelni osób. Moja
władz Uczelni, tak, aby odbyły się w bezkonpierwsza kadencja była pod tym względem
fliktowej atmosferze, oraz doprowadzenie do
szczególnie nieszczęśliwa. W okresie trzech lat
przejęcia władzy przez mojego następcę.
odbyło się 14 senatów żałobnych.
Rektor zwrócił uwagę na zeszłoroczne wy(oprac. Sławomir Stawny)
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Nasza mała satysfakcja

C

hyba nie jest przesadą taki tytuł, kiedy myślimy o uruchomionej kilka lat
temu inicjatywie wspomagania dzieci
w szkołach specjalnych. Przez 8 lat
nie tylko nie zaprzestaliśmy tego szlachetnego
dzieła, ale zostało ono wzmocnione poprzez
grono nowych członków Funduszu. Gromadzone środki są cały czas systematycznie
rozdzielone przez ,,trójcę” naszych koleżanek
(Małgorzatę Frąckowiak, Annę Krzyżostaniak
i Sylwię Młodyszewską), które ten zaszczytny
obowiązek pełnią z wielkim oddaniem. Dziękujemy im za to. Pani Maria Przygodzka, nasz
skrupulatny buchalter rozlicza w zestawieniach i uzgadnia zebrane środki z kwesturą
Uczelni. Tyle o działaniach organizacyjnych.
Teraz dwa zdania o adresatach. Najpierw
przekazujemy w myślach wszystkim P.T. Dar-

czyńcom roześmiane buzie dzieci spożywających posiłki przez nas fundowane. Nie ma nic
wspanialszego ponad uśmiech tych dzieci. I to
jest najwspanialsze podziękowanie. Szkoda
tylko, że nie możemy swoim działaniem objąć
większej rzeszy naszych pociech. Kryzys żywnościowy, o którym zaczyna się głośno mówić
w skali globalnej, będzie tym większym przypomnieniem dla wszystkich, którzy dotąd
nic w tej dziedzinie nie zdziałali. Pomyślmy
o tym.
Serdecznie pozdrawiam
Jerzy Tarajkowski
Ps.
O bieżących wydarzeniach z szerokiego świata
i naszego uczelnianego podwórka w następnym Biuletynie.

Sprawozdanie

Wykorzystanie darowizn otrzymanych na rzecz dożywiania
dzieci ze szkół specjalnych w 2007 roku

W

roku 2007 darczyńcy Uczelni przekazali
na prowadzony przez Związek Fundusz
Pomocy Dzieciom Biednym i Upośledzonym
kwotę 30500 zł. Z tej kwoty sfinansowano
posiłki dla uczniów czterech poznańskich
szkół specjalnych oraz szkoły podstawowej
w Brodnicy.
Dla 31 uczniów zostały zakupione 5334
obiady na sumę 25200 zł w następujących
szkołach:
Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana
Brzechwy w Poznaniu, ul. Swoboda 41 – 1038
obiadów na sumę 5811 zł;
Zespół Szkół Specjalnych nr 104 im. Jana
Kilińskiego w Poznaniu, ul. Sikorskiego 20 –
1750 obiadów na sumę 5705 zł;
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu, ul. Bydgoska 4 –
1272 obiady na sumę 6624 zł;

Zespół Szkół Specjalnych nr 107 im Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego
73 – 1274 obiady na sumę 6880 zł.
Dla 35 uczniów szkoły podstawowej
w Brodnicy zostały zakupione śniadania na
sumę 2000 zł.
Ponadto przekazano kwotę 1200 zł z dodatkowego funduszu utworzonego przez panią prof. Ewę Bittnerową na dożywienie 12
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie.
Sprawozdanie sporządziła księgowa
Związku mgr Maria Przygodzka
Poznań, dnia 22.01.2007 r.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie
dziękujemy!
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Rocznica

Szersze spojrzenie
na Marzec’68

P

rzyczyną rewolucji marcowej w 1968
roku, która objęła wiele polskich miast
i dziesiątki tysięcy osób była, tęsknota
za prawdą w życiu publicznym, wolnością i sprawiedliwością. Była to rewolucja
moralna, zryw młodzieży studenckiej, licealnej i robotniczej solidaryzującej się ze swoimi bitymi kolegami i koleżankami. Ponieważ
w środkach masowego przekazu relacjonują-

cych obchody 40-lecia wydarzeń marcowych
dominowała kwestia kampanii antysemickiej,
warto nieco szerzej przypomnieć rolę młodzieży w tych zdarzeniach. Kampania antysemicka
była oczywistym skandalem i łącznie z udziałem wojsk polskich w interwencji w Czechosłowacji przyniosła Polsce duże straty na arenie międzynarodowej. Taki negatywny obraz
Polski trwa niestety w dużej mierze do dziś.
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W latach 60. po okresie pewnej nadziei na
zmiany, jaką przyniosły reformy października
1956 r. w społeczeństwie poczęło narastać
niezadowolenie, ponieważ Władysław Gomułka szybko zaczął odchodzić od procesu
reform. Wzmocnił cenzurę, rozpoczął walkę
z Kościołem, wycofał religię ze szkół. Pierwszym przejawem dojrzewania do sprzeciwu
był masowy udział Polaków w obchodach milenijnych w 1966. W miejscowościach, w których
odbywały się uroczystości kościelne partia organizowała
obowiązkowe
obchody państwowe, np.
pokazy lotnicze, czy strzały armatnie mające za zadanie zagłuszanie mszy
świętych. W Poznaniu po
obowiązkowym wiecu na
Placu Adama Mickiewicza z udziałem towarzysza Wiesława Gomułki
uczestnicy tej manifestacji
gromadnie rzucali chorągwie, transparenty i biegli
do katedry na uroczystości
kościelne.
Sprzeciw wobec polityki
kulturalnej PZPR narastał
przede wszystkim w gronie intelektualistów
i w środowisku artystycznym. Wyrazem tego
sprzeciwu był list 34. napisany przez Antoniego Słonimskiego w 1964 r., pod którym podpisali się znani pisarze, ludzie kultury i nauki,
m. in Maria Dąbrowska, Paweł Jasienica, Jerzy
Andrzejewski i Zofia Kossak. List ten odbił się
szerokim echem w prasie zachodniej. Rozpoczęły się procesy. Po wykluczeniu z partii prof.

Leszka Kołakowskiego w 1966 r., legitymacje
partyjne złożyło wielu ludzi kultury.
Jedną z grup opozycyjnych działających
na Uniwersytecie Warszawskim byli tzw. Komandosi. Nazywano ich tak ze względu na
odwagę z jaką wkraczali na zebrania partyjne i zadawali pytania dotyczące Katynia czy
paktu Ribbentrop-Mołotow. Należeli do nich
m.in. Adam Michnik, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski i Henryk Szlajfer. Komandosi wywodzili się często z rodzin komunistycznych
o korzeniach żydowskich, a ich celem była
walka o socjalizm „z ludzką twarzą”. Jak mówi
prof. Jerzy Eisler „jak diabeł święconej wody
bali się określeń »siły narodowe«, »naród«
i ze sceptycyzmem podchodzili do Kościoła”1.
W miarę jednak rozwoju sytuacji zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie przekonają Polaków
do walki z systemem bez odwołania się do
uczuć patriotycznych i religijnych i po zdjęciu
„Dziadów” ich postawy ewoluowały.
Tymczasem z Czechosłowacji nadchodził
powiew wolności. W styczniu 1968 r. I sekretarzem Komunistycznej Partii został Aleksander Dubczek i rozpoczyna się praska wiosna,
która budziła nadzieje także w Polsce. Kilka
tygodni potem pojawia się hasło „cała Polska
czeka na swojego Dubczeka”.
Wydarzeniem artystycznym w Warszawie
była w dniu 25 listopada 1967 r. premiera
„Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka
w Teatrze Narodowym. Premiera uświetniała 50. rocznicę Rewolucji Październikowej.
Przedstawienie spodobało się zaproszonym
towarzyszom radzieckim, którzy proponowali uświetnić wystawieniem sztuki obchody
rewolucji w Moskwie. W „Prawdzie” ukazała się bardzo pozytywna recenzja. W Polsce
„Dziady” były przyjęte entuzjastycznie, nie
milkły burzliwe oklaski ale władze zdecydowały o zdjęciu sztuki, ponieważ uznały, że ma
wydźwięk antyradziecki. W dniu 30 stycznia
odbyło się ostatnie przedstawienie. Warszawa
burzyła się. Po przedstawieniu Komandosi
i studenci PWST sformowali pochód i udali się pod pomnik Adama Mickiewicza niosą
transparenty: „Chcemy prawdy Mickiewicza” i „Żądamy dalszych przedstawień”. Już
16 lutego studenci wysłali list protestacyjny

do Sejmu PRL. Pod listem podpisało się ponad 3 tys. osób. Podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału
Literatów Polskich uchwalono rezolucję: Od
dłuższego czasu mnożą się i nasilają ingerencje władz [...] dotyczą nie tylko treści utworów
artystycznych, lecz także ich rozpowszechniania i odbioru przez opinię; ten stan rzeczy zagraża kulturze narodowej, hamuje jej rozwój,
odbiera jej autentyczny charakter i skazuje
na postępujące wyjałowienie... W dniu 4 marca decyzją Ministra Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego prof. Henryka Jabłońskiego Adam
Michnik i Henryk Szlajfer zostali relegowani
z Uniwersytetu Warszawskiego. W odpowiedzi na to Komandosi organizują 8 marca wiec
na dziedzińcu UW i ogłaszają rezolucję:
My, studenci Warszawy zebrani na wiecu
w dniu 8 marca 1968 r. zawiadamiamy:
Nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawiania
„Dziadów” w Teatrze Narodowym stanowi
jawne pogwałcenie art. 71 Konstytucji.
Nie pozwolimy odebrać sobie praw do
obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji narodu polskiego. Nie umilkniemy wobec represji.
Żądamy unieważnienia postępowania dyscyplinarnego przeciwko... (lista nazwisk studentów dotkniętych represjami)....2
Po wiecu studenci mieli zamiar się rozejść,
ale na dziedziniec wjechały autobusy z napisem „wycieczka” z których wysiadł tzw. „aktyw robotniczy”. Zaczęły się przepychanki.
Z wysokiej ławki wygłaszała płomienne przemówienie Irena Lasota. Wyłoniono delegację
na czele której stanęła Jadwiga Staniszkis.
Delegacja ta została później aresztowana,
a „robotnicy” ruszyli do akcji z pałkami. Dołączyło do nich ZOMO i ORMO. Wiele osób
zostało brutalnie pobitych. Starcia przeniosły
się także poza teren Uniwersytetu. Z Warszawy ruszają emisariusze do innych ośrodków
akademickich. Następnego dnia odbył się
wiec na Politechnice Warszawskiej popierający studentów Uniwersytetu. Z kilkutysięczną
manifestacją rozprawiło się ZOMO i MO. Kil9

ka dni później w Warszawie w gwałtownych
protestach ulicznych zostaje zatrzymanych ok.
300 osób. W dniach następnych odbywają się
wiece i demonstracje studentów w Gliwicach,
Krakowie, Łodzi, Częstochowie, Poznaniu,
Przemyślu, Gdańsku i Kielcach. W niektórych
miastach dochodziło do wielotysięcznych,
wielogodzinnych walk ulicznych (w Warszawie i Gdańsku). Do studentów dołączyli młodzi robotnicy i uczniowie szkół średnich. Protesty objęły wiele miast, gdzie nie było szkół
wyższych. Protestowali tam słuchacze kursów

nauczycielskich, licealiści i uczniowie szkół
zawodowych. Studenci stanowili mniej niż
jedną czwartą aresztowanych.
W Poznaniu 12 marca pod pomnikiem
Adama Mickiewicza odbyły się dwie demonstracje. Studenci skandowali hasła: „Prasa
kłamie”, „Żądamy uwolnienia studentów Warszawy”, „Poparcie dla Warszawy od Poznania”,
żądali zniesienia cenzury. Wieczorem palono
„Trybunę Ludu” i „Prawdę”. Nastroje próbowali uspokoić rektorzy. Następnego dnia odbywa się kolejna manifestacja tym razem brutalnie rozpędzona przez milicję przy pomocy
gazów łzawiących. Funkcjonariusze milicji
wpadli na teren UAM i bili studentów. Dziewczyny rzucały solą w oczy milicjantów z solniczek stołówkowych. Aresztowano 116 osób,
w tym 58 studentów. 14 marca na wszystkich
uczelniach zorganizowano spotkania władz ze
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studentami. W Wyższej Szkole Ekonomicznej
odbył się wiec z udziałem około 800 studentów. Uchwalono rezolucję z wyrazami poparcia
dla studentów Warszawy. Inicjatorzy rezolucji
zostali natychmiast zawieszeni w prawach
studentów. Na terenie akademików odbywały się zebrania, a grupa studentów z Wyższej
Szkoły Rolniczej kolportowała ulotki domagające się uwolnienia aresztowanych, wolności
słowa i prawa do manifestacji. W Wielkopolsce do kwietnia 1968 r. zatrzymano 214 osób
– uczestników manifestacji, autorów rezolucji
i ulotek, osób malujących
napisy na murach.
Od początku wydarzeń marcowych najbardziej popularnym było
hasło „prasa kłamie”. Głos
Wielkopolski 14 marca pisał: „W dniu wczorajszym
przed aulą UAM znowu
doszło do gorszących zajść
sprowokowanych
przez
rozwydrzonych wichrzycieli”. Prasa krajowa donosiła: „Klasa robotnicza
całego kraju potępia wichrzycieli”, „Awanturnicy
nie mogą liczyć na pobłażanie”, „Chcemy pracować
– studenci do nauki!”. Edward Gierek doda
jeszcze słynne: „pisarze do pióra”. W Polsce
krążył wtenczas wierszyk:
„Potem nasza prasa cała
tak się o tym rozpisała,
ach żeby to Adaś widział,
gdyby żył, też by siedział.”
Konferencja Episkopatu jednoznacznie
poparła młodzież i wysyła pismo do premiera
Cyrankiewicza w jej obronie. To, co młodzież
akademicką najbardziej oburzało – piszą biskupi – to oczywista nieprawda w informacjach prasowych, w zestawieniu z jej intencjami, przeżyciami i dążeniami... Gomułka
wykorzystał manifestacje studenckie do rozprawienia się z opozycją w łonie władzy i ze
znienawidzonymi intelektualistami. W PZPR
trwała walka o władzę, a powszechnie stosowanym argumentem w rozprawianiu się

z przeciwnikami było pochodzenie, w tym wypadku pochodzenie żydowskie. Już w 1967
roku zgodnie z zaleceniem Moskwy Polska
zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem.
Rozpoczęła się nagonka na Polaków żydowskiego pochodzenia. W całej Polsce w zakładach pracy organizowano wiece potępiające
tzw. syjonistów (nazwy syjonista używano,
żeby nie być posądzonym o antysemityzm),
którzy jakoby podburzali młodzież. „Kurier
Polski” 12 marca wskazuje „właściwych” inspiratorów wydarzeń marcowych: To od Jasienicy, Słonimskiego, Kisielewskiego uczył
się politycznej gry A. Michnik. W artykule
Słonimski przedstawiony jest jako fanatyczny antysemita, członek reakcyjnej bandy,
który na starość stał się syjonistą i przyjacielem „określonych kół w Izraelu”. 14 marca
na wiecu w Katowicach E. Gierek oskarżył
„wichrzycieli i awanturników” oraz „starych,
działających bez skrupułów spekulantów
politycznych... pogrobowców starego ustroju, rewizjonistów, syjonistów, sługusów imperializmu”, którzy „chcą zamącić spokojną
śląską wodę”, ale „śląska woda pogruchocze
im kości”. Na obowiązkowych wiecach w całej Polsce na transparentach widniały hasła:
„Utniemy łeb antypartyjnej hydrze” i „Syjoności do Syjonu”. Wskutek obłędnej kampanii

antysyjonistycznej nasz kraj opuściło z przymusu lub dobrowolnie ok. 15 tys. osób, wśród
nich wielu naukowców i ludzi kultury i ponad
tysiąc studentów. Z kraju wyjechało również
kilkuset pracowników zbrodniczych instytucji, jakimi były Informacja Wojskowa i Służba Bezpieczeństwa, m.in. Helena Wolińska.
Jacek Kaczmarski w balladzie śpiewał; „Wiesław jak faraon popędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni, pisarze, pracownicy urzędu
[UB], szli i dziennikarze”.
Represje dotknęły również młodzież. Rozwiązano całe kierunki studiów. Setki osób
znalazło się w więzieniach, kilka tysięcy usunięto z uczelni, wielu studentów powołano do
wojska. Prześladowano pisarzy i naukowców.
Wielu z nich objął zakaz publikacji.
Marzec’68 był szkołą życia dla młodego pokolenia Polaków wychowanych w PRL.
Uświadomił im, że system, w którym żyją opiera się na kłamstwie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych będą z tym systemem
walczyli o demokrację i wolną Polskę.
Małgorzata Frąckowiak
Dodatek specjalny ,,Marzec’68”, ,,Rzeczpospolita” z 7 marca 2008 r., s. 6.
2
Dodatek specjalny ,,Marzec’68”, Serwis Informacyjny NSZZ ,,Solidarność” nr 7 z 8 marca
1981 r., s. 2.
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Pamięć o ojcu Honoriuszu

D

ominikanin o. Honoriusz – Stanisław Kowalczyk zmarł 25 lat temu, 8 maja 1983 r. Był charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży, ale przede wszystkim bezkompromisowym obrońcą
„Solidarności”, opiekunem internowanych, aresztowanych, prześladowanych, których najboleśniej dotknął stan wojenny. Przyczyną śmierci 47-letniego zakonnika były obrażenia odniesione w wypadku samochodowym, któremu uległ w niejasnych, niewyjaśnionych okolicznościach,
które obecnie są przedmiotem badań Instytutu Pamięci Narodowej. Do wypadku doszło w dniu
17 kwietnia w Wydartowie niedaleko Mogilna. Jego pogrzeb w Poznaniu 12 maja 1983 r. stał się
kilkunastotysięczną milczącą manifestacją.
Wielu z tych, którzy Go znali, pamięta o kolejnych rocznicach śmierci. W dniu 8 maja br. została odprawiona w kościele oo. Dominikanów msza święta w intencji o. Honoriusza. Celebrował
ją Metropolita Poznański ks. abp Stanisław Gądecki. Po mszy wiele osób wybrało się z kwiatami
i zniczami na cmentarz przy ul. Lutyckiej, gdzie znajduje się grób zakonnika.
(Serwis Informacyjny NSZZ ,,Solidarność”)
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Z działalności KU

Wakacyjne podróżowanie

K

omisja Uczelniana NSZZ ,,Solidarność” postanowiła zorganizować
w 2008 roku dwa wspólne wyjazdy.
Pierwszy z nich odbył się już w sobotę
17 maja br. i była to pielgrzymka do Lichenia.
W programie wyjazdu było m.in. zwiedzanie klasztoru franciszkańskiego w Pyzdrach,
w którym znajduje się m.in. ciekawe Muzeum
Regionalne, droga krzyżowa odprawiona
w miejscu objawień Matki Bożej w Grąblinie
oraz przyjazd do zabytkowego zespołu opactwa pocysterskiego w Lądzie.
Następny nasz wyjazd to wakacyjne wędrowanie po Pomorzu Zachodnim w dniach
od 11 do 16 sierpnia br. Mieszkać będziemy
w Międzyzdrojach w hoteliku przeznaczonym
tylko dla naszej grupy. Dokładny program
pobytu zależy od pogody. Jadąc do Międzyzdrojów zobaczymy m.in. średniowieczne mury
starówki granicznego grodu Mieszka I w Kostrzyniu Wielkopolskim, następnie cmentarz
wojenny w Siekierkach i miejsce bitwy pod
Cedynią. Po przejrzeniu się w Jeziorze Szmaragdowym w Szczecinie Zdroju dotrzemy do
Międzyzdrojów na obiadokolację. W następnych dniach, w zależności od pogody, poopa-

lamy się na plaży i oczywiście poznamy wyspę
Wolin, Kamień Pomorski i Świnoujście, możemy też popłynąć na niemiecką Wyspę Uznam.
W drodze powrotnej do Poznania zobaczymy
okalające miasto, zachowane średniowieczne
mury z gotyckimi bramami oraz fragmentami
wałów i fos w Stargardzie Szczecińskim, a także dinozaury w Nowinach Wielkich. Nasz wypoczynek wakacyjny zakończymy w Rokitnie,
dziękując Matce Bożej za to, że mogliśmy ponownie się spotkać i razem wędrując poznawać naszą Ojczyznę. 
(M.F.)

Dla Mateuszka
Niedawno za pośrednictwem poczty e-mailowej została rozesłana wiadomość o chłopcu imieniem Mateuszek, któremu Fundacja „Mam marzenie” pomaga spełnić upragnione życzenie. Ten ośmiolatek cierpi na rzadką
wadę genetyczną (chromosomową) SRS – Zespół Silver-Russell. Niedawno obchodził urodziny, prawdopodobnie
jego ostatnie. Marzeniem chłopca jest dostać pocztówki od wielu ludzi z całego świata. Może warto podczas
naszych wakacyjnych podróży wyłożyć parę gorszy na kartkę i znaczek. To będzie kosztowało niewiele, a dla
Mateuszka będzie znaczyć ogromnie dużo. Oto jego adres:
Mateuszek Lang
ul. Wiślana 37
70-885 Szczecin
Informacje o chorym Mateuszku są umieszczone na stronie: http://mateusz.szczecinianie.pl/
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