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W

szelkie jubileusze, w tym te urodzinowe, są okazją
nie tylko do świętowania, ale też do powrotu myślami w przeszłość.
25 lat temu narodziła się „Solidarność”. W prasie, radiu, telewizji pisano i mówiono dużo o „tych dniach pełnych nadziei”, kiedy miliony Polaków połączyło się w walce
przeciwko niesprawiedliwości i zakłamaniu ówczesnego ustroju. Odżyły wspomnienia... W Biuletynie tamte dni wspominają
prof. W. Balicki, prof. E. Bittnerowa, dr J. Mizerka. To oni między innymi tworzyli na naszej Uczelni podwaliny „Solidarności” i należeli do grona tych osób, które miały odwagę mówić
otwarcie, że przyszedł czas na zmiany.
Główne obchody rocznicy Sierpnia’80 – co oczywiste
– miały miejsce w Gdańsku. Nie zabrakło okolicznościowych
spotkań, wystaw, koncertów (wspaniały koncert J.M. Jarre’a!),
a dokładnie w dniu, kiedy w 1980 roku podpisano słynne porozumienie, na placu Solidarności tysiące ludzi uczestniczyło w uroczystej mszy świętej. W Poznaniu świętowano trochę
wcześniej, w rocznicę Poznańskiego Czerwca. Relacje uczestników tych obchodów – członków naszej uczelnianej organizacji związkowej – zamieszczamy na następnych stronach
Biuletynu.
Życzę przyjemnej lektury!
Ewelina Szajba

DYŻURY
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 13.30

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

REDAKCJA BIULETYNU
Sławomir Stawny
Maria Weres
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Nasze sierpniowe święto
w relacji Marii Weres
Na temat obchodów 25 rocznicy powstania Solidarności napisano już
morze słów. Wypowiadali się zarówno zwolennicy i entuzjaści, jak też
krytycy czy wręcz ci, którym nie było i nie jest po drodze z taką wizją Polski,
jaką udało nam się wywalczyć. Oddano jednak należną sprawiedliwość
tym, którzy zapoczątkowali i poprowadzili ruch społeczny, który zdecydowanie odrzucał
komunistyczną wersję dobrobytu w naszej części Europy. Zewsząd dochodziły do nas
relacje z konferencji, koncertów, sympozjów i spotkań z licznym udziałem głów państw,
najwyższych władz państwowych i kościelnych.

S

taraniem Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność zorganizowano wyjazd związkowców z Poznania
na uroczystą mszę św. na Placu Solidarności w Gdańsku. Wyjechały cztery autobusy – w jednym z nich dziesięcioosobowa
delegacja reprezentująca naszą uczelnianą
Solidarność. A oto kilka impresji z naszego
wyjazdu.
Ruszaliśmy nocą – tak, aby rankiem znaleźć się przed gdańskimi Krzyżami na placu
Solidarności przed legendarną bramą, z której
Lech Wałęsa zagrzewał zgromadzone tłumy,
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aby wytrwać i walczyć o wolne związki zawodowe, a potem o resztę postulatów. Podróż
upłynęła nam w bardzo dobrej atmosferze
– poznaliśmy związkowców pracujących w zakładach produkcyjnych – a więc próbka typowo robotniczego spojrzenia na sprawy związkowe. Po przyjeździe do Gdańska pasażerowie
przeobrazili się w odświętnie ubranych chorążych, pojawiły się sztandary, górnicze czapki
i mundury. W Gdańsku panowała atmosfera
święta – ograniczony ruch, wszechobecne
ﬂagi Solidarności – dużo gości przyjezdnych
ze wszystkich zakątków kraju i zagranicy.
Szybkie odwiedziny gdańskiej starówki – rzut okiem
na
zabytkowe
centrum, po czym
skierowaliśmy
niecierpliwe kroki na Plac Solidarności. Mimo
wczesnej
pory
przygotowania
do uroczystej mszy
św. były właściwie
zakończone – teren sprawdzony
pod
względem
bezpieczeństwa
– przecież miało być obecnych
tyle głów państw

– i już można było ulokować się w dogodnym miejscu w oczekiwaniu na mszę świętą.
Perspektywa oczekiwania przez kilka godzin
nikogo nie zniechęcała – przypomniały nam
się czasy papieskich pielgrzymek i podobnej
atmosfery. Warto było tam być! Wielu spośród
obecnych kapłanów służyło „polową” spowiedzią, harcerze roznosili wodę, służby medyczne czuwały nad naszym samopoczuciem,
pogoda nie zawiodła – słowem – kto nie pojechał, niech żałuje!
Najpierw składano kwiaty pod pomnikiem
poległych stoczniowców.

pa Dziwisza, kardynałów i biskupów z Polski
i zagranicy. Obecni byli również premierzy
i prezydenci z całej Europy. Oprawę muzyczną
stanowił 600 osobowy chór z terenu Gdańska
oraz Capella Gedanensis i soliści. Owacyjnie
witano legendarnych przywódców Solidarności i osoby dziś związane z polityką, a wywodzące się z naszych kręgów. Podczas mszy św.
uważnie wsłuchiwano się w przesłanie Ojca
świętego skierowanego do zgromadzonych
wiernych przez arcybiskupa Dziwisza. Słowa te jeszcze raz dobitnie dowiodły, że nasz
sprzeciw przeciwko zniewoleniu był

Pojawiały
się poczty sztandarowe z całego kraju – nasz
sztandar niósł kolega Waldemar Gulczyński
w asyście koleżanek Kazimiery Staszewskiej
i Elżbiety Zborowskiej.
Potem nastąpiła msza święta, która miała
bardzo uroczystą oprawę, gdyż strona kościelna nadała jej najwyższą rangę przez uświetnienie jej przez specjalnego wysłannika Ojca
świętego Benedykta XVI w osobie arcybisku-

słuszny, czego dziś już nikt nie neguje.
Szacuje się, że było nas tam około 30 tysięcy. To zaledwie ułamek tych, którzy tego
dnia mieli swoje święto, ale przecież nie każdy mógł pozwolić sobie, choćby ze względów
zdrowotnych, na taką eskapadę. Nasza grupa
powróciła cało i zdrowo do domu z poczuciem
uczestniczenia w kolejnych ważnych momentach historii naszego państwa.
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Wielkopolskie obchody
ćwierćwiecza „Solidarności”

U

roczystym Walnym Zebraniem Delegatów Regionu Wielkopolska rozpoczęto w Poznaniu oﬁcjalne obchody
25-lecia NSZZ „Solidarność”.
Nieprzypadkowo na datę tego spotkania
wybrano 28 czerwca, a więc dzień, w którym
przed 49 laty robotnicy Poznania tłumnie wyszli na ulice miasta domagając się od rządzących prawa do zaspokojenia podstawowych
potrzeb każdego człowieka. W rękach trzymali transparenty: „Chcemy żyć”, „Chcemy
jeść”, „Wolności i chleba”. Wydawałoby się, że
były to żądania minimalistyczne, ale zamiast
zrozumienia napotkali na swej drodze czołgi,
uzbrojonych żołnierzy, milicjantów, pracowników SB. Część z manifestujących już nigdy
do domu nie wróciła, jednak ich poświęcenie
nie poszło na marne. Polacy zrozumieli, że
aby nie zatracić poczucia godności i wolności,
należy walczyć w obronie swoich praw. Trzeba jednak walczyć tak, żeby nie płacić ceny
najwyższej. I o tym mówiono między innymi w czasie uroczystego Zebrania Delegatów
wspominając tych, którzy tworzyli podwaliny
„Solidarności”. Niektórzy z nich uczestniczyli
w Zebraniu jako honorowi goście.

Do udziału w uroczystości zaproszenie przyjęli również przewodniczący Komisji Krajowej
Janusz Śniadek, wojewoda wielkopolski Andrzej Nowakowski, marszałek wielkopolski
Stefan Mikołajczak, prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny, przewodniczący Rady
Miasta Przemysław Alexandrowicz. Wszyscy
oni w swoich krótkich wystąpieniach podkreślali rolę, jaką odegrała „Solidarność” w przemianach społeczno-gospodarczych Polski
w ostatnim 25-leciu.
W tym samym dniu w kościele oo. Dominikanów odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza
biskupa Zdzisława Fortuniaka. Bezpośrednio
po mszy aleją Niepodległości przeszedł kilkusetosobowy pochód, którego uczestnicy
udali się pod pomnik Poznańskiego Czerwca
1956 r. Odbył się tam apel poległych, a kwiaty
pod Pomnikiem złożyli przedstawiciele władz
miasta i województwa, wielkopolskich instytucji, osoby prywatne.
We mszy i w uroczystościach pod Pomnikiem wzięło udział kilkadziesiąt pocztów
sztandarowych. Szczególnie
budującym był fakt, że wśród
nich dało się zauważyć sporą
grupę ludzi młodych - harcerzy oraz przedstawicieli szkół
średnich i gimnazjalnych
z naszego regionu. Nie zabrakło również pocztu NSZZ
„Solidarność” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w składzie: Monika Kasperska, Magdalena Kasperska i Andrzej
Ratajczak.
Przedstawiciele
naszej organizacji złożyli pod
Pomnikiem bukiet biało-czerwonych róż.
Ewelina Szajba
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Nasza uczelnia

Wybory władz w AE na lata 2005-2008

O

d marca do kwietnia br. trwały na
naszej Uczelni wybory do władz na
następną kadencję. W wyniku głosowania Rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kadencję 2005/20062007/2008 został ponownie

prof. zw. dr hab. Witold Jurek.

Dziekanami poszczególnych wydziałów zostali:
na Wydziale Ekonomii –
prof. dr hab. Alfred Janc,
na Wydziale Zarządzania –
prof. dr hab. Henryk Sobolewski,
na Wydziale Towaroznawstwa –
prof. dr hab. Zenon Foltynowicz.

Prorektorami zostali wybrani:

prof. dr hab. Piotr Banaszyk,
prof. zw. dr hab. Marian Gorynia,
prof. zw. dr hab. Marek Ratajczak.
W Senacie AE zasiądą: prof. dr hab. Mirosław Hamrol, prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. dr hab.
Maria Małecka, prof. dr hab. Emil Panek, prof.
dr hab. Bogna Pilarczyk, prof. dr hab. Tomasz
Rynarzewski, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, dr Jacek Mizerka, dr Magdalena Sapała,
mgr Piotr Świtalski, dr Michał Walenciak, mgr
Wiesława Wojciechowska, Maria Święch-Konatkiewicz i Bolesław Stawny.

Wyniki wyborów na prodziekanów
przedstawiają się następująco:
Wydział Ekonomii –
prof. dr hab. Waldemar Czternasty,
dr hab. Krzysztof Malaga,
prof. dr hab. Alicja Szuman,
Wydział Zarządzania –
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz,
prof. dr hab. Wojciech Sikora,
prof. dr hab. Waldemar Wieczerzycki,
Wydział Towaroznawstwa –
prof. dr hab. Ryszard Zieliński,
dr hab. Ryszard Cierpiszewski.

Solidarni z oﬁarami

Z

głębokim smutkiem społeczność uczelniana przyjęła wiadomość o tragicznej
śmierci Moniki Suchockiej, tegorocznej absolwentki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Monika zginęła w wyniku zamachów terrorystycznych w Londynie 7 lipca br.
Śmierć tak młodej osoby, z którą wielu z nas
się pewnie na Uczelni zetknęło, uświadamia jak
blisko jesteśmy zagrożenia, jakie niosą ze sobą
bestialskie akty terroryzmu. Każdy z nas mógł
przecież być z wycieczką w World Trade Center

w Nowym Yorku, jechać pociągiem w Madrycie, metrem w Londynie lub przyjść na otwarcie roku szkolnego do szkoły w Biesłanie.
Nie możemy wobec tych tragedii
przechodzić obojętnie i udawać, że one nas
nie dotyczą, że jesteśmy od nich daleko. To,
co winniśmy zrobić, to wciąż pamiętać i być
wyczuleni na zagrożenia. W chwilach tragedii powinniśmy być także solidarni z rodzinami oﬁar. Wszyscy bowiem jesteśmy jedną
rodziną, której na imię ludzkość.
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Gdyby nie sierpień
Tekst ten piszę 22 lipca 2005. Dziś rano wspomniałem pięć dwudziestych
drugich lipców, które najbardziej zapadły mi w pamięć. W jakiś sposób
są one ilustracjami naszej historii. Każdy był inny. Święto narodowe
PRL, pamiątka po Manifeście Lipcowym, który – jeśli dziś go czytać – jest
majstersztykiem populizmu (nic w nim nie ma na temat tego, co komuna
zamierzała wyrządzić polskiemu narodowi), nie został jak 1 Maja świętem
szczególnie dostrzegalnym. Sezon urlopowy, młodzież i dzieci na wakacjach – nie bardzo
było kogo spędzać na manifestacje. Panom z PKWN, gdy 22 lipca 1944 w Chełmie Lubelskim
ogłaszali ów Manifest, wyraźnie zabrakło wyobraźni. Komunistyczne święto nie powinno
wszak przypadać w czasie, gdy dzieci i młodzież są na wakacjach.

O

to pierwsze wspomnienie. 22 lipca
1961 Chruszczow kończy już przygotowania do postawienia muru
w Berlinie, a ja stoję w upale na rynku w Międzychodzie. Mimo wszystko tłum.
Bardzo dostojna osoba rangi powiatowej czyta
nudne przemówienie. Od Manifestu minęło 17 lat, więc wylicza, co w owych 17 latach
osiągnęła Polska Ludowa. Z jej ust pada nigdy nie dokończone zdanie: „W ciągu owych
17 lat wznieśliśmy się na poziom...” i nagle
dosyć głośny trzask i cisza. W momencie, gdy
trzask się rozległ, nie patrzyłem w tę stronę,
więc nie zobaczyłem, jak zarwało się podium
i dostojna osoba, razem z mównicą i dostojnikami spadła na poziom rynkowego bruku. Cóż
potem było za śledztwo!
Rok 1964. Jestem w Hucie im. Lenina (dziś
Sędzimira) na hufcu pracy. Wierzyć się nie chce,
ale na naszych wątłych studenckich barkach
spoczywa los Czynu Lipcowego. Na 22 lipca
ma być oddana stacja sprężarek. Pracujemy
w tak ciasnym kącie, że nie ma mowy o koparce. Wyłącznie łopaty. Im bliższy dzień Manifestu, tym dłużej zostajemy po sakramentalnej
1500. Wreszcie noc z 21 na 22. W całości przy
łopacie do siódmej rano. Po 23 godzinach pracy, słaniając się, idziemy do baraku. Tak skończył się drugi dwudziesty drugi lipca.
Rok 1972. Jestem w trakcie mojej pierwszej wielkiej wyprawy rowerowej. Prowadzi
ona w poprzek socjalistycznej Europy, od Ko6

łobrzegu do Słonecznego Brzegu w Bułgarii. Dziesiątego dnia przekraczam wczesnym
przedpołudniem polską granicę na przełęczy
Dukielskiej w Bieszczadach. Mimo strasznego
upału obok niedużej strażnicy pali się ognisko.
Celnicy i strażnicy polscy oraz czechosłowaccy
razem z rodzinami pieką kiełbaski. Polski szef
strażnicy tłumaczy braciom Czechosłowakom,
iż towarzysz Gierek nie życzy sobie manifestacji oraz czynów. Towarzysz Gierek życzy sobie,
aby w tym dniu było radośnie. „Radujmy się
zatem” – mówi szef.
Lipiec 1980. Jeszcze trwa Olimpiada w Moskwie. Związek Radziecki walczy
w Afganistanie, a Władysław Kozakiewicz
pokazuje Rosjanom gest nazwany potem jego
nazwiskiem, wkrótce powtórzony przez gdańskich stoczniowców. Jest wieczór dwudziestego drugiego. W pomorskim miasteczku kończę całodzienny marsz. I oto jedna za drugą
jadą wojskowe ciężarówki. W nich mężczyźni
w milicyjnych mundurach. Śpiewają. Ktoś
z przechodniów mówi – „Wracają z Gdańska.
Na święto ich tam wysłali. Cieszą się, że nie
doszło do afer. Dlatego śpiewają”. Niczego
jeszcze nie wiedziałem. W Lublinie było już
po strajkach. Władze na wszelki wypadek obstawiły Gdańsk. Tak to sobie tłumaczyłem.
I oto 22 lipca roku 1995. Dziesięć lat temu.
Po zakończeniu ogromniej podróży rowerowej jestem w Narwiku. W Narwiku kwitną
bzy. Ułamuję gałązkę i składam pod po-

25-lecie NSZZ „Solidarność”

Sylwetki z tamtych lat
– prof. dr hab. Ewa Bittnerowa

J

ubileusz ćwierćwiecza solidarnościowego zrywu polskiego społeczeństwa
jest okazją do przypomnienia sylwetek
znanych ludzi, którzy w wybitny sposób,
poprzez swoją pracę i bezinteresowne poświęcenie angażowali się wówczas w działalność
związkową. Do takich osób należy niewątpliwie prof. dr hab. Ewa Bittnerowa. Ma bowiem
najdłuższy „staż” i najbardziej aktywny udział
w tworzeniu, działalności oraz osiągnięciach
naszej uczelnianej „Solidarności”. Świadczy
o tym jej legitymacja związkowa wystawiona
w październiku 1980 r., oznaczona numerem
5, która wykazuje pełnione przez nią funkcje
związkowe, aż do dnia dzisiejszego. Począwszy od 1980 r. pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Uczelnianej, a od roku 1990
do 2002 była jej przewodniczącą.
Od początku istnienia ruchu solidarnościowego prof. Ewa Bittnerowa była szczególnie
silnie zaangażowana w pracę z młodzieżą studencką, zwłaszcza w okresie strajków studenckich w walce o autonomię uczelni. Organizowała i zapewniała godziwe warunki bytowe
podczas strajków. Zapraszała ówczesne autorytety na wykłady, prelekcje, pośredniczyła
w kontaktach z duszpasterstwem akademickim OO. Dominikanów. Organizowała opiekę
lekarską, czuwała nad bezpieczeństwem strajkujących, m.in. przez łagodzenie sporów i zarzewia konﬂiktów. Udało się jej nakłonić mło-

dzież do przerwania
strajku na uczelni na dzień przed
wprowadzeniem stanu wojennego. Dzięki niej
wielu strajkujących uniknęło aresztowań oraz
represji ze strony wojska i milicji.
– To były trudne czasy – wspomina Pani
Profesor. - Młodzież chodziła głodna autorytetów. I choć cały ich entuzjazm został zduszony
przez stan wojenny, to nie był to dla nich czas
stracony. Czasami trzeba coś takiego przeżyć,
żeby zostać dobrze ukierunkowanym na całe
życie.
Zasługą prof. Ewy Bittnerowej było uratowanie dokumentacji NSZZ ,,Solidarność”
Akademii Ekonomicznej w dniu wprowadzenia stanu wojennego. Mimo, iż szkoła otoczona była przez wojsko, udało się jej przemycić
całą dokumentację na zewnątrz. Dokumenty
zostały schowane w śpiworach, które zostały
po strajkujących studentach. Ówczesny rektor
– prof. J. Piasny zgodził się na oddanie śpiworów emerytom, od których zostały pożyczone.
W ten sposób dokumenty zostały wywiezione
z uczelni i ukryte w prywatnych mieszkaniach,
m.in. w tapczanach rodzin i przyjaciół prof.
E. Bittnerowej i prof. B. Gruchmana oraz Gertrudy Drutel. Część dokumentacji i prasy podziemnej została zakopana w słojach u wezgłowia grobu ś.p. matki prof. E. Bittnerowej.

mnikiem polskich żołnierzy, ale poświęcam
ją wszystkim, dzięki którym mogłem odbyć tę podróż nie jako nędzarz ze wschodu,
ale jako obywatel Europy. Nie miałbym Narwiku, nie miałbym podróży przez Skandynawię, gdyby nie Sierpień 1980. Nie byłoby setek
tysięcy Polaków na wczasach w Turcji, Grecji,
Hiszpanii i Bóg wie gdzie jeszcze. Nie byłoby

tego, co dokonało się w ciągu minionych szesnastu lat. I dobrego i złego.
A na koniec: Jest 22 lipca Roku Pańskiego 2005. Powinienem leżeć na plaży, albo iść,
albo pedałować. A ja siedzę przy biurku. Tego
też by nie było.

cd. na s. 11

prof. dr hab. Władysław Balicki
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szkoła obywatelskiej
postawy

K

omitet Założycielski Niezależnego
Zrzeszenia Studentów w Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu zawiązał
się już 1 października 1980 r. Atmosfera towarzysząca spotkaniom młodych ludzi zakładających z potrzeby serca nową organizację studencką, zawsze będzie się mnie
i moim koleżankom i kolegom z NZS kojarzyć
– używając nieco patetycznych słów – z powiewem wolności. To było pierwsze takie doświadczenie w naszym życiu.
Przed Sierpniem nie byliśmy zupełnie odcięci od dostępu do informacji. Moje pokolenie wychowywało się przecież na „Wolnej Europie”. W latach poprzedzających powstanie
Solidarności także i w Poznaniu odbywały się
wykłady w ramach „Latającego Uniwersytetu”.
Informacje o tych spotkaniach wisiały nawet
krótko na tablicach ogłoszeń w naszej Uczelni,
zanim nie zerwała ich jakaś usłużna ręka.
Powstanie NZS-u to był jednak krok dalej, to była możliwość legalnego działania
bez wikłania się w daleko idący kompromis
z systemem tzw. „realnego socjalizmu”. Reakcję ówczesnych władz Uczelni na pojawienie
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się NZS-u, określiłbym jako dość pozytywną,
aczkolwiek ostrożną. Przydzielono nam lokal,
telefon, umożliwiono dostęp do tzw. małej poligraﬁi.
Warto przypomnieć niektóre z postulatów,
z którymi organizacje uczelniane NZS, a także
Krajowa Komisja Koordynacyjna występowały do władz poszczególnych uczelni oraz
do władz centralnych. Domagano się m.in.
powołania samorządu studenckiego. Przypomnę, że do Sierpnia całą brać studencką
reprezentowało Socjalistyczne Zrzeszenie
Studentów Polskich deklarujące ścisłą więź
z PZPR. Postulowano demokratyzację systemu
zarządzania uczelnią wyższą, w tym obieralność rektorów i dziekanów. NZS przedstawiło
także szereg postulatów dotyczących reformy
systemu nauczania. Przykładowo już wtedy
wśród postulatów zgłaszanych rektorowi AE
znaleźć można propozycję stworzenia grupy
przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych bezwzględnie obowiązujących,
grupy przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru oraz grupy przedmiotów fakultatywnych
w ramach otwartej listy przedmiotów. Proponowano także wprowadzenie systemu punktowego. Nie było takich
przedmiotów, jak mikro- czy makroekonomia. Na pierwszym roku
wykładano
ekonomię
polityczną kapitalizmu,
na drugim – socjalizmu.
NZS chcąc zneutralizować
ideologiczny
charakter tych przedmiotów
proponowało
zwiększenie liczby godzin dla historii myśli
ekonomicznej. Ponadto
zdecydowanie stawiano

kwestię obiektywizacji treści przedstawianych w ramach przedmiotu: „Podstawy nauk politycznych”
oraz zamianę obowiązkowych „Podstaw marksistowskiej ﬁlozoﬁi i socjologii” na historię ﬁlozoﬁi.
Dodać trzeba, że dzięki
staraniu NZS i Solidarności dla studentów naszej Uczelni uruchomiono
wykład z podstaw ﬁlozoﬁi
chrześcijańskiej
prowadzony przez wykładowcę
Seminarium Duchownego
w Poznaniu, obecnego biskupa, ks. M. Jędraszewskiego.
NZS podejmowało także szereg działań
dotyczących spraw bytowych studentów. Prowadzono również działalność informacyjną
i wydawniczą. Ukazywał się Niezależny Biuletyn Studencki. Wydano m.in. opracowanie
na temat Katynia, a także Dzieje rodziny Korzeniewskich M. Wańkowicza.
NZS było inspiratorem powstania na naszej Uczelni organizacji „Pro Patria” nawiązującej do polskiej tradycji narodowej. Nie można również nie wspomnieć o dwóch strajkach
okupacyjnych, zorganizowanych przez NZS
w naszej Uczelni w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowej studentów. Pierwszy miał miejsce bodajże w lutym 1981 r. i spowodowany
był oporem władzy przeciw rejestracji NZS-u
jako organizacji ogólnokrajowej.
W czasie tego strajku na naszej Uczelni miało miejsce ostre starcie z SZSP, które
chcąc przypodobać się środowisku, zajęło
budynek główny AE ogłaszając strajk pod
swoją egidą. Studenci związani z NZS-em
zajęli budynek banku. W końcu po starciach, na szczęście tylko słownych, w trakcie wieców w auli doszło do powołania
jednego komitetu strajkowego pod egidą
NZS-u. W trakcie tego strajku wyłoniła się
grupa inicjatywna na rzecz stworzenia samorządu studenckiego.
Wybory do tego samorządu miały miejsce wkrótce po zakończeniu strajku.

Drugi strajk także o charakterze ogólnopolskim trzeba dzisiaj odczytywać jako prowokację władzy. O ile pamiętam, strajk ten stanowił
jeden z argumentów na rzecz wprowadzenia
stanu wojennego.
Wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego, działalność NZS-u została zdelegalizowana. Jego działacze poddani zostali różnego rodzaju szykanom. Część z nich kontynuowała
działalność w podziemiu.
Jestem przekonany, że działalność w NZS
wyrobiła w nas aktywną postawę obywatelską
tak potrzebną w życiu dzisiejszej demokratycznej Polski.
Jacek Mizerka

P.S. Składam podziękowania kol. Jackowi
Chudzińskiemu za pomoc w opracowaniu
niniejszego tekstu.

Łotrem jest, kto w młodości znosi kompromisy,
Kogo nęci brzuch pełny lub wypchana kiesa...
Łotrem jest, kto nie marzy, jak ten z Cervantesa
Aby słońca dosięgnąć złotym ostrzem spisy.
...........................................................................
Młodość winna być nagła i ostra jak klinga,
Fale życia pruć chyżo jak łódka wikinga,
Śmiałym okiem w najdziksze przenikać ostępy,
Nim przezornej starości wiek nadejdzie tępy...
Antoni Słonimski
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Solidarnościowy szlak wolności
Jakie zmiany w życiu społecznym i gospodarczym przyniósł Polsce dwadzieścia pięć lat
temu Sierpień 1980 roku oraz powstanie NSZZ ,,Solidarność”? Przeciwko czemu Polacy
protestowali? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji naukowej
,,Społeczeństwo-edukacja-gospodarka. Droga do wolności”, która odbyła się 30 czerwca
br. w auli Wyższej Szkoły Zawodowej ,,Kadry dla Europy” w Poznaniu. Honorowy patronat
nad konferencją objął Lech Wałęsa.

U

czestnicy konferencji mieli możliwość za pomocą telemostu łączącego
Poznań z Gdańskiem bezpośredniej
rozmowy z legendarnym przywódcą
,,Solidarności” – Lechem Wałęsą. – Zaczynając strajk w sierpniu 1980 roku nikt z nas
nie był w stanie przewidzieć jakie pociągnie on
konsekwencje dla Polski na najbliższe ćwierćwiecze – mówił Wałęsa. Dodał jednak, że już
drugiego dnia strajku powiedział zagranicznemu dziennikarzowi, że naszym celem powinno być budowanie drugiej Japonii. – Wtedy
mało kto brał to na poważnie. Dziś jednak bylibyśmy dziesięć lat do przodu, gdyby nas nie
zastopował stan wojenny.
Gość honorowy przysłuchiwał się też wypowiedziom poznańskich naukowców.
– W historii Europy mieliśmy trzy wielkie rewolucje społeczne: francuską, rosyjską
i sierpniową w Polsce. W przeciwieństwie do
dwóch pierwszych na sierpniowej nie skorzystali ci, co ją wywołali – stwierdził w swoim
wystąpieniu prof. dr hab. Marek Ziółkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Prelegent zauważył, że o ile w czasach PRL
znajdowaliśmy się orbitach kremlowskiego
imperium, o tyle teraz przeszliśmy do „półperyferii światowego systemu kapitalistycznego”
z dużą szansą, że kiedyś uda się nam zbliżyć
do centrum, czyli do grona państw z najwyższym dochodem brutto na mieszkańca. Nasz
proces transformacji, czyli przechodzenia od
realnego socjalizmu do demokratycznego kapitalizmu, zakończył się już sukcesem. Uczestniczymy jednak wciąż w procesie zmian i modernizacji, jakie następują we współczesnym
świecie. Zmieniają się hasła i żądania społecz-
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ne. Począwszy od czerwca 1956 roku, a skończywszy na sierpniu 1980 robotnicy żądali
wolności i chleba. Teraz strajkujący domagają się przede wszystkim stałości zatrudnienia
i godziwej płacy. Przez ostatnie ćwierć wieku
nastąpił proces zmiany struktury społecznej.
Przed 1980 rokiem społeczeństwo polskie
nie popierało politycznie systemu komunistycznego, opowiadało się jednak za stylem
socjalistycznej dystrybucji, socjalnego bezpieczeństwa, opieki społecznej państwa. Nikt nie
mówił otwarcie o kapitalizmie. Jednak w 1989
roku okazało się, że dotychczas prowadzona
gospodarka zbankrutowała i kapitalizm stał
się koniecznością. W ciągu kilku lat musieliśmy przejść od społeczeństwa przemysłoworolniczego do społeczeństwa industrialnego
nastawionego w dużej mierze na usługi.
Prof. dr hab. Bohdan Gruchman z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu starał się
porównać stan gospodarki polskiej obecnie i
przed okresem transformacji. Dzięki ,,głębokim”
i radykalnym reformom tzw. ,,planu Balcerowicza”, które początkowo miały społeczne
duże poparcie, udało się osiągnąć najwięcej ze
wszystkich krajów bloku komunistycznego.
Odtworzyliśmy niemal od podstaw samorząd terytorialny, handel zagraniczny przestawił się z kierunku wschodniego na zachodni i
prowadzony jest teraz na ,,zdrowych” zasadach
wolnorynkowych. Przestaliśmy drukować
,,pusty pieniądz”, zapełniły się półki sklepowe, zwiększyła się wydajność pracy. Zarabiamy też realnie więcej niż w epoce pozornego
dobrobytu zafundowanego nam przez Gierka
w latach 70-tych. Dziś po tym okresie zostały
ogromne długi, które jeszcze przez długi czas
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W 1982 r. prof. Ewa Bittnerowa zrezygnowała z proponowanej jej funkcji dziekana
na rzecz pracy w Komisji Dyscyplinarnej dla
Studentów. Będąc przewodniczącą miała możliwość ustalania składu orzekającego. W czasie
stanu wojennego niektórzy studenci Akademii
Ekonomicznej zostali aresztowani i postawieni przed sądem Komisji Dyscyplinarnej. Prof.
E. Bittnerowa organizowała dla nich pomoc
prawną, a w przypadku zasądzenia grzywny,
również i ﬁnansową. Zbieraniem środki ﬁnansowych zajmowali się OO. Dominikanie.
– Wówczas nie relegowano żadnego studenta z naszej uczelni. Jeden ze względów
rodzinnych sam się wypisał. Zasądzane były
jedynie kary pieniężne. W ten sposób chcieliśmy wykazać władzom, że studenci zostali
w jakiś sposób ukarani. Jak już taki delikwent
wychodził z sali po ogłoszeniu wyroku doganiałam go na korytarzu i wręczałam ukradkiem pieniądze – uśmiecha się prof. E. Bittnerowa i dodaje. – Łączy się z tym także rzadkie
wspomnienie – natury żartobliwej. Jeden
ze studentów tak szybko uciekł z sali rozpraw,
że nie zdążyłam go dogonić, aby wręczyć mu
„kopertówkę”. Pozostała więc droga przesłania pieniędzy pocztą. A tu nagle – zaskoczenie. „Panienka z okienka” zapytała o nadawcę. Chwila zastanowienia i nagłe olśnienie
– przecież państwu Wałęsom urodziła się
córka Wiktoria, a więc – w efekcie „panienka
z okienka” usłyszała: Wiktoria Solidarek, Aleja Niepodległości (to było prorocze, bo dzisiejsza Aleja Niepodległości nazywała się wówczas Aleja Stalingradzka). A tak promiennego

będziemy spłacać. Niestety, największą bolączką, z którą nie potraﬁmy dać sobie rady
jest obecnie bezrobocie. Ale to nie jedyny
problem, przed którym stoimy. Musimy przeprowadzić reformę ﬁnansów, zracjonalizować
wydatki na cele socjalne. Musimy też zmienić mentalność przedsiębiorców, którzy wciąż
zachowują się tak, jak we wczesnym stadium
drapieżnego kapitalizmu. Na Zachodzie mówi
się coraz częściej o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i korporacji. My też po-

uśmiechu, jaki zagościł na twarzy „panienki
z okienka”, chyba nigdy przedtem, ani nigdy
potem nie widziałam.
W trudnym czasie stanu wojennego Pani
Profesor zajmowała się rozprowadzaniem
prasy i wydawnictw podziemnych. Cały czas
utrzymywała żywy kontakt z młodzieżą, dla
której jej drzwi były zawsze otwarte. Studenci
wiedzieli, że mają w niej mocne oparcie.
– Niech mi nikt nie mówi, że ta młodzież była
zła i zepsuta. To byli i są do dziś fantastyczni
ludzie. Uczelnia może być z nich dumna. Jako
społecznicy wnieśli oni wiele życia w mury naszej szkoły – uważa prof. E. Bittnerowa.
Godzi się wspomnieć, że ksiądz Marek
Jędraszewski przygotowując do druku książkę pt.: „Jan Paweł II w Poznaniu”, zwrócił się
do naszej społeczności uczelnianej o napisanie „świadectwa”. A konkretnie – w imieniu
nauczycieli akademickich Poznania – do prof.
dr hab. Ewy Bittnetowej, zaś w imieniu młodzieży akademickiej do Anny Kabat, studentki naszej uczelni.
W 1989 r. prof. Ewa Bittnerowa zorganizowała wykłady z ﬁlozoﬁi chrześcijańskiej, prowadzone przez obecnego ks. bp. Marka Jędraszewskiego.
Po wznowieniu działalności NSZZ ,,Solidarność” prof. E. Bittnerowa była w Komisji
Uczelnianej najpierw wiceprzewodniczącą,
a od 1992 r. przewodniczącą przez dwie kadencje. Obecnie pełni w związku funkcję
przewodniczącej Zespołu ds. Kontaktów Zewnętrznych.
Informacje i wypowiedzi zebrał
Sławomir Stawny

winniśmy do tego dążyć.
Podczas konferencji poruszano także tematy dotyczące problemów wolności społecznych środków przekazu, przemian jakie dokonały się w sferze nauki i edukacji oraz kultury
artystycznej w okresie transformacji. Obradom towarzyszyły okolicznościowe wystawy:
,,Poznański Czerwiec” w znaczkach, ,,Literatura poza cenzurą” oraz ,,Stocznia Gdańska
– obraz przed prywatyzacją”.
Sławomir Stawny
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Polskie drogi
ku wolności
Choć
II
wojnę światową Polska
kończyła po stronie zwycięzców,
zwycięzcą jednak nie była. W wyniku
układów politycznych zawartych w Jałcie
i Poczdamie Polska znalazła się w orbicie wpływów
komunistycznych władz radzieckich. Krajowi narzucono
siłą obcy, niewydolny system polityczny i gospodarczy. Przez
40 lat naród wielokrotnie upominał się o prawo do prawdziwej
wolności, o prawo do samostanowienia. Pierwszy wielki bunt
podnieśli poznańscy robotnicy w 1956 r. Kolejne protesty w 1968,
1970 i 1976 były krwawo tłumione przez komunistyczną władzę.
Powiew wolności przyniosły sierpniowe strajki w 1980 r. i rejestracja
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Wydawało
się, że wszystko przekreślił stan wojenny. Dopiero wybory
w 1989 r. pokazały, że Polacy znów mogą sami decydować
o swoim losie.
Komisja Uczelniana NSZZ ,,Solidarność” AE zaprasza do
odwiedzenia wystawy prezentującej polskie drogi
ku wolności. Wystawa w Budynku Głównym
Akademii
Ekonomicznej
będzie
czynna od 21 października
do 4 listopada br.

