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Od redakcji 
 

Obecny, trzeci numer INCYDENTALNIKA jest ostatnim, który ukazuje się przed 

wyborami, zapoczątkowującymi kolejną kadencję władz Związku. Numerem tym żegna 

się z Koleżankami i Kolegami kończąca swój okres działalności dotychczasowa Rada 

Zakładowa. Cieszymy się ogromnie, że zryw energii zainspirowany ubiegłorocznym 

jubileuszem, który zmobilizował nas do uruchomienia naszego wydawnictwa, nie okazał 

się jednorazową salwą zużywającą cały zasób prochu. Udało nam się jeszcze dwukrotnie 

wystrzelić i wydaje nam się, że następcom pozostawiamy warunki pozwalające na dalsze 

prowadzenie ognia. Życzymy im, aby ogień ten był intensywniejszy i celniejszy, niż nam 

się to udawało, a także by do baterii licznie garnęli się ochotnicy - kanonierzy, 

bombardierzy, ogniomistrze i wszelcy w redakcyjnej artylerii bardzo potrzebni 

wolontariusze. 

Temat naczelny trzeciego numeru to czekająca nas uczelniana konferencja 

sprawozdawczo - wyborcza. Otwierają go informacje organizacyjno - porządkowe 

dotyczące konferencji, po których zamieszczamy materiały, stanowiące merytoryczną 

podstawę obrad: węzłowe tematy sprawozdania Rady Zakładowej z działalności  

w kończącej się kadencji, oraz informację o realizacji wniosków i zaleceń, zawartych  

w uchwale konferencji z dnia 6 czerwca 2002 r. Z akcją wyborczą związane są także 

następne materiały, które wszakże wybiegają w dalszą przyszłość, bo dotyczą działania 

Związku w okresie po wyborach. Zaliczamy tu rzut oka na minione lata i na sytuację 

współczesną oraz pewne rozważania nad przybliżeniem kształtu i sposobu działania 

Związku do dzisiejszych warunków i potrzeb. 

Na część niezwiązaną z problematyką wyborczą składają się: trzeci odcinek historii 

ZNP w Uniwersytecie, refleksje na tle sytuacji finansowej Uczelni i przedsięwzięć 

oszczędnościowych, informacja o bieżącej pracy Rady Zakładowej oraz drobiazgi dla 

odprężenia. 

Dziękujemy ! 
Dobiega końca kadencja Rady Zakładowej i jej Prezydium, w czasie 

której przypadło nam w udziale wykonywanie zadań uchwalonych na konferencji 

sprawozdawczo-wyborczej z 2002 r. Niewiele bylibyśmy w stanie zrobić, 

gdybyśmy musieli działać sami, gdybyśmy nie korzystali ze wsparcia i pomocy 

ze strony Koleżanek i Kolegów. Za to Wam wszystkim tą drogą chcemy wyrazić 

gorące podziękowanie. 

Słowa te kierujemy nie tylko do osób, które pełniły formalnie 

ustanowione funkcje w Radzie Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, czy Radach 

Oddziałowych lub Sekcji Emerytów i Komisjach Socjalnych. Także Koleżanki  

i Koledzy nie sprawujący takich funkcji niejednokrotnie służyli nam pomocą, 

uczestnicząc w wykonywaniu różnych zadań, dzieląc się z nami swoimi 

przemyśleniami, wskazując nam popełniane błędy, podpowiadając, kto znalazł 

się w potrzebie a krępuje się prosić o pomoc, oraz na wiele innych sposobów. 
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Za to wszystko, wszystkim dziękuje Prezydium Rady Zakładowej: 
       prezes – Tadeusz Grabarczyk, wiceprezesi – Elżbieta Zółtowska i Kazimierz Psarski,  

sekretarz Jadwiga Kamińska, skarbnik Witold Kakowski, członkowie – Alicja Nowicka , 

Jan Goździk, Ireneusz Kolendo, Bolesław Liwowski 

 

 
Uczelniana Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza 

 

(informacje organizacyjno-porządkowe) 

 

Zgodnie z ustaleniami Prezydium Rady Zakładowej ZNP Uczelniana Konferencja 

odbędzie się dnia 26 czerwca 2006 r. Początek - godzina 10.oo. Miejsce obrad - Centrum 

Konferencyjne UŁ ul. Kopcińskiego. Organizatorzy proszą o niezawodne i punktualne 

przybycie. 

Przewidywany porządek konferencji: 

 

1. Otwarcie konferencji. 

2. Wybór prowadzącego obrady. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Powołanie protokolantów. 

5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków. 

6. Sprawozdanie ustępującej Rady Zakładowej. 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w/s prawomocności konferencji. 

8. Sprawozdanie finansowe skarbnika RZ. 

9. Sprawozdanie z wykonania uchwał konferencji z 2002 r. 

10. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności ustępującej RZ oraz 

wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. 

11. Ustalenie list kandydatów na: 

- prezesa RZ 

- członków RZ  

- delegatów na Krajową Konferencję  

- członków Komisji Rewizyjnej.  

            12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

13. Dyskusja nad sprawozdaniami 

- przerwa na głosowanie 

14. C.d. dyskusji. 

- przerwa na głosowania 

15. Dokończenie dyskusji. 

16. Ogłoszenie wyników wyborów. 

17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

18. Zamknięcie konferencji. 
 

Uwaga: Ukonstytuowanie się Rady Zakładowej następuje w trybie tajnym, w czasie 21 dni. 

             Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej następuje w trybie tajnym, w czasie 14 dni. 

 

 

 

 



4   

Węzłowe tematy sprawozdania ustępującej 

Rady Zakładowej ZNP 

za lata 2002-2006 

 

 

I. Sprawy Uczelni 

PALMA 

Ustawa o szkolnictwie wyższym 

Działalność w komisjach rektorskich i socjalnych 

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców 

Fundusz socjalny i  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

II.          Sprawy Związku 

Zasiłki statutowe, zapomogi, przejścia na emeryturę, gwiazdki dla emerytów 

Podwyżki dla pracowników 

Członkowie Sekcji Emerytów zwolnieni z płacenia składek z chwilą ukończenia 70 lat 

Coroczny św. Mikołaj dla dzieci leżących w szpitalu ortopedycznym na ul. Drewnowskiej 

Wznowienie periodycznego biuletynu -  nowy „Incydentalnik”  

Wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” 

Świadczenia socjalne 

III.         Sprawy ogólnozwiązkowe 

Połączenie Krajowej Rady Nauki ZNP i Federacji Szkół Wyższych ZNP w Radę 

Szkolnictwa Wyższego -  15 października 2005 r.  

Obchody 100-lecia ZNP i 60-lecia ZNP w Uniwersytecie Łódzkim -  16 grudnia 2005 r. 

Wydawnictwo „60-lecie ZNP w Uniwersytecie Łódzkim”. 

 

 

Informacja 

o realizacji uchwały Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZNP UŁ z dnia  

6 czerwca 2002 r. 

 

Uchwała poruszała szereg różnych zagadnień, z których część z natury swej nie 

mogła być realizowana przez uczelnianą Radę, ponieważ wymagała działań w skali 

ponadzakładowej. W tych przypadkach oczekiwano, że delegaci wybrani przez naszą 

organizację przeniosą te wnioski i postulaty na forum Krajowej Rady Nauki. Do tej 

kategorii należą trzy punkty uchwały. 

/1/ Konferencja stwierdziła występowanie zjawisk zagrażających w perspektywie 

możliwości efektywnego funkcjonowania Związku, polegających na zmniejszaniu się jego 

liczebności i zwiększaniu się przeciętnego wieku jego członków. W związku z tym 

postulowano podjecie ogólnokrajowej dyskusji nad modelem organizacji i funkcjonowania 

ZNP, mogącym przeciwdziałać tym zagrożeniom. Efektu inicjatywy nie odnotowaliśmy,  
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a postulat wydaje się nadal w pełni aktualny, może nawet jeszcze bardziej naglący niż 

przed czterema latami.  

/4/ Konferencja zalecała starania o utrzymanie możliwości szerokiego zakresu studiów 

bezpłatnych. Dla przeciwdziałania argumentacji zwolenników odpłatności, jakoby studia 

bezpłatne okazywały się w praktyce dostępne dla grup pochodzeniowo 

uprzywilejowanych, Konferencja sugerowała wypracowanie sprawiedliwszych kryteriów 

rekrutacyjnych, chroniących przed takim uprzywilejowaniem. Rzeczywisty rozwój sprawy 

zmierza raczej w kierunku odwrotnym od postulowanego. Mimo to stanowisko zajęte 

przez Konferencję wydaje się słuszne i warte podtrzymywania. 

/9/ Wobec krytycznej sytuacji licznych grup emerytów, jako jedyną drogę  do poprawy ich 

położenia materialnego Konferencja zalecała udzielanie przez ZNP poparcia dla 

wszystkich inicjatyw mogących sprzyjać pobudzeniu rozwoju gospodarczego kraju. 

Wypada samokrytycznie przyznać, że zajęliśmy się pobożnymi życzeniami, bo możliwości 

realnego oddziaływania ZNP na tym polu są zerowe.  

 

Pozostałe punkty uchwały adresowane były do uczelnianych ogniw 

organizacyjnych Związku. 

 

/2/ Postulat uruchomienia wydawnictwa informującego środowisko o sprawach naszej 

organizacji, po pojedynczych nieśmiałych próbach z Komunikatami, pod sam koniec 

kadencji „rzutem na taśmę” został wykonany przez wydanie trzech numerów 

INCYDENTALNIKA. Do rozwiązania pozostaje sprawa optymalnego sposobu jego 

rozprowadzania wśród członków.  

/3/ Uchwała zalecała wzmocnienie współdziałania z Radami Oddziałowymi i szerokie 

wykorzystywanie ich inicjatyw oddolnych. Regularnie organizowano spotkania Rady 

Zakładowej na które zawsze zapraszano przewodniczących Rad Oddziałowych. 

/5/ Sposób działania ZOZ PALMA został oceniony jako niespełniający oczekiwań  

i Konferencja zleciła wspieranie zabiegów Kierownictwa UŁ oraz Palmowskich związków 

zawodowych, zmierzających do poprawy tej sytuacji. Rada Zakładowa poprzez swoich 

przedstawicieli podejmowała takie starania, ale „opór materii” był zbyt silny, aby 

przeforsować naszą koncepcję zorganizowania tej jednostki. Obecnie za realne uważa się 

zachowanie jej jako placówki służącej szkołom wyższym, ale o zmniejszonym zakresie 

usług i przy zmienionej lokalizacji. Praktycznie klęska i ZNP i przede wszystkim Uczelni, 

kompletny pat. 

/6/ Konferencja postulowała zmianę wewnętrznego systemu finansowego Uczelni, zgodnie 

z którym wydział prowadzący zajęcia dydaktyczne dla studentów innego wydziału ponosił 

koszty tej działalności. Obecnie kierownictwo Uczelni zapowiada system rozliczeń za 

pośrednictwem „funduszu stabilizacyjnego”, w którym koszty obciążą wydział 

korzystający z takiej usługi.  

/7/ Sprawa wynagrodzeń za zajęcia zamiejscowe. To postulat zrealizowany. Zgodnie  

z uchwałą nastąpiło zrównanie stawek za zajęcia zamiejscowe z godzinami 

nadliczbowymi. 

/8/ Sprzeciw Konferencji wywołała tendencja do potaniania działalności dydaktycznej 

przez tworzenie bardzo dużych grup studenckich. Postulowano ich zmniejszenie, a także 

wdrożenie systemu regularnej kontroli (z uczestnictwem Związku) liczebności grup, 

tworzonych na początku roku akademickiego. Tak radykalne propozycje nie znalazły 

uznania, ale Kierownictwo Uczelni nie rezygnując z działań oszczędnościowych obiecuje 

utrzymanie liczebności grup w rozsądnych granicach. 
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/10/ Konferencja zaleciła popieranie takich modyfikacji programów nauczania, aby 

absolwenci podejmujący pracę jako nauczyciele nie byli przez zakres uzyskanych 

kwalifikacji ograniczeni do nauczania jednego tylko przedmiotu. Wpływ związku 

zawodowego na programy nauczania jest ograniczony, niemniej jednak można zauważyć 

zmiany zachodzące w pożądanym kierunku.  

/11/ Sprawa związkowego klubu turystycznego. Formalnie nie został powołany, ale 

organizowane są imprezy turystyczne (np. wycieczki zagraniczne), które mogą 

doprowadzić do jego powstania. 

/12/ Sposób gospodarowania finansami Związku w poprzedniej kadencji Konferencja 

uznała za racjonalny i zaleciła jego kontynuowanie. Uważamy, że ustępującej Radzie 

Zakładowej udało się ominąć zarówno Scylle rozrzutnego szafowania społecznym 

groszem, jak i Charybdę nierozsądnego skąpienia tego grosza na wydatki społecznymi 

potrzebami uzasadnione.  

 

Rada Zakładowa 

 

 

Trochę nostalgii 

 

Wieczór...grudzień 1982 r. Rozdzwoniły się telefony. Od jutra można będzie „na 

nowo” zarejestrować w sądzie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Powstaje grupa 

inicjatywna. Jesteśmy już zgłoszeni, teraz musimy zarejestrować statut. Kilka spotkań, 

gorące dyskusje i wszystko tworzymy od początku. Nareszcie jesteśmy pełnoprawnym 

związkiem. Organizujemy wybory władz. W dawnej auli posiedzeń senatu pełna sala, 

gorąco i gorąca dyskusja. Mamy świadomość powagi chwili. Pierwszym tymczasowym 

prezesem zostaje wybrany doc. Ryszard Rosin. Rodzi się też pierwszy prawdziwy dylemat: 

czy mamy być samodzielnym związkiem z osobowością prawną czy też wejść do struktury 

„dużego” ZNP. Zapada zgodna decyzja - jesteśmy nauczycielami, chcemy kontynuować 

postępowe, chlubne tradycje ZNP, a więc wchodzimy do Związku obejmującego 

wszystkich pracowników oświaty. I tak wyłania się Krajowa Rada Nauki, samodzielny 

człon Zarządu Głównego ZNP. Równolegle, w wielu uczelniach, zakładane są związki 

zafascynowane osobowością prawną i pełną niezależnością. Łączą się one w dość luźną 

organizację, czyli Federację Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych. 

Następnie przez wiele lat, bez przerwy, mówi się o potrzebie integracji obu związków. 

Wyciągnięta ręka do pojednania i połączenia - usycha, jak to obrazowo określił jeden  

z naszych prezesów. Dopiero w ubiegłym roku, roku 100 - lecia powstania ZNP, przy 

dużym wsparciu prezesa Zarządu Głównego, następuje połączenie dwu związków 

działających w szkolnictwie wyższym i nauce. Nowa organizacja przyjmuje nazwę Rada 

Szkolnictwa Wyższego i Nauki.  Dalej  też jesteśmy samodzielnym członem w strukturach 

ZG ZNP. 

Niestety, nie ma już atmosfery tamtych, początkowych lat - ogromnego 

zaangażowania, poświęcenia sprawie, entuzjazmu, który, mimo częstych nieprzyjemności 

ze strony dawnych kolegów, nam towarzyszył.  Dawni młodzi, obecnie są już emerytami. 

Tak, związek się zestarzał. Nowych członków niewielu i to jest aktualnie największy 

problem naszej społecznikowskiej organizacji związkowej.  

Kazimierz Psarski                
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Czy jesteśmy, czy możemy, czy potrafimy być potrzebni ? 

 

 

Od dłuższego czasu nie dają mi spokoju pewne myśli związane  

z funkcjonowaniem naszego Związku. Odnoszę mianowicie wrażenie, że funkcjonowanie 

to nie pokrywa się z oczekiwaniami albo potrzebami znacznej części pracowników 

Uniwersytetu. Wrażenie to znajduje potwierdzenie w liczbach obrazujących stopień 

zrzeszenia się pracowników w związkach zawodowych. W roku 2005 stan zatrudnienia  

w UŁ wynosił (w przeliczeniu na pełne etaty) 3.759,15. W tej łącznej liczbie znajdują się 

osoby o różnym statusie pracowniczym. Szczególną grupę stanowią pracownicy 

posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Ich pozycja w uczelni jest 

tak mocna, że trudno sobie wyobrazić, iżby odczuwali potrzebę korzystania z pomocy 

związku zawodowego w przypadku ewentualnego konfliktu z pracodawcą. Takich osób 

(również w rachunku pełnych etatów) w roku 2005  było 409,53. A zatem prawie 3.350 

etatów było obsadzonych przez osoby, dla których członkostwo w związku zawodowym 

teoretycznie powinno być korzystne i pożądane jako pewien sposób wzmocnienia ich 

pozycji w wypadku zaistnienia sporu z pracodawcą. 

A tymczasem liczba członków obu związków zawodowych (bez emerytów) 

wynosiła 856 osób. Porównajmy te liczby. Zatrudnienie wyrażające się liczbą 3.759 

etatów, w tym 3.350 stanowisk potencjalnie zainteresowanych poparciem organizacji 

zawodowej, oraz 856 osób zrzeszonych w obu związkach. Wniosek jest oczywisty: 

zdecydowana większość pracowników uczelni nie czuje potrzeby przynależności do 

związku zawodowego ! 

Dlaczego tak się dzieje? Czyżby przestały istnieć czynniki przez wiele dziesiątków 

lat popychające pracowników do zrzeszania się w związkach, które jako zorganizowana 

zbiorowość mogły skuteczniej działać w obronie interesów pracowniczych, niż było to 

osiągalne dla oddzielnie występujących jednostek? Na pewno nie, czynniki te istniały  

i istnieją, a w obecnym okresie charakteryzującym się trudną sytuacją uczelni, przybierają 

na sile. Mimo to nie widać wzmożonego napływu nowych członków do związków. 

Trzeba wobec tego zadać sobie bardzo kłopotliwe i nader nieprzyjemne pytanie:  

A może to nasz związek jest nie taki, jaki być powinien, aby do niego garnęli się 

pracownicy uczelni ? 

Nie umiem znaleźć na to pytanie przekonującej, uargumentowanej odpowiedzi. 

Intuicyjnie czuję, że coś „jest na rzeczy”, ale od takich mglistych odczuć do konkretnej 

koncepcji właściwego ukierunkowania działalności związku jest jeszcze niezmiernie 

daleko. Aby nie poprzestawać na bezpłodnym utyskiwaniu na małe zainteresowanie 

członkostwem w organizacji zawodowej, trzeba zacząć od znalezienia konkretnej 

odpowiedzi na pytanie, do czego potrzebny jest (z uwzględnieniem realnych możliwości 

oddziaływania) związek pracownikom uczelni, a następnie co i w jaki sposób powinien 

robić, aby tym potrzebom sprostać. 

Już kilka lat temu zrodziła się myśl, by nad tymi zagadnieniami przeprowadzić  

w naszym środowisku pogłębioną dyskusję. Ale problemy są tak złożone, że dyskusja nie 

mająca oparcia w postaci fachowo przygotowanego materiału faktograficznego  

i analitycznego sprowadziłaby się do prostego biadolenia, że źle się dzieje w państwie 

duńskim, co byłoby umiarkowanie odkrywczą konstatacją. Aby roztrząsanie tej sprawy 

mogło doprowadzić do uzasadnionych wniosków nadających się do potraktowania jako 

praktyczne wskazania dla reformowania działalności, analiza i dyskusja musiałyby być 

prowadzone w kształcie poważnego seminarium lub konferencji naukowej. 

Są w kraju ośrodki badawcze zajmujące się taką problematyką, są potencjalni 

autorzy, mogący opracować potrzebne materiały na wysokim poziomie merytorycznym. 
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Niestety, komercjalizacja życia naukowego sprawiła, że dla organizacji seminarium lub 

konferencji bardziej niż autorzy referatów i uczestnicy debaty potrzebny jest sponsor albo 

fundator grantu. Tych ostatnich zabrakło, przeto i idea padła. 

W rezultacie działalność związkowa toczy się według niezmiennych, dawno 

ukształtowanych schematów. A przecież w życiu społeczno-gospodarczym dokonują się 

przeobrażenia, czyniące dla licznych grup pracowniczych związkową obronę ich praw  

i interesów coraz bardziej potrzebną, ponieważ ich pozycja przetargowa w stosunku do 

pracodawcy staje się coraz słabsza. Kurczące się zasilanie finansowe uczelni poprzez 

budżet zmusza do posunięć oszczędnościowych, a te w zdecydowanej większości 

przypadków obracają się przeciwko pracownikom. Pogarszająca się sytuacja na rynku 

pracy, pogłębiające się trudności ze znalezieniem zajęcia mogącego być źródłem 

utrzymania drastycznie zwiększają zależność pracownika od pracodawcy i zmuszają 

zatrudnionych do pokornej uległości. 

Rutynowa działalność związku, prowadzona w stylu ukształtowanym przed laty  

i w innych warunkach, która wtedy mogła być satysfakcjonująca, dzisiaj także - jak sądzę - 

nie jest pozbawiona pewnej użyteczności, ale nie jest wystarczająco efektywna.  

Za przykładem W. I. Lenina stawiam pytanie: Co robić ? Ale w odróżnieniu od niego nie 

wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Obawiam się, że może nawet powstać wątpliwość, 

czy „starzy rutyniarze” i „związkowi aparatczycy” są w ogóle w stanie znaleźć czy też 

wypracować właściwą, adekwatną do dzisiejszych potrzeb odpowiedź. 

Jeżeli ta obawa jest choćby częściowo uzasadniona, to trzeba wykorzystać okazję 

stwarzaną przez akcję wyborczą i wprowadzić do Rady Zakładowej i Rad Oddziałowych 

porcję świeżej krwi w postaci Koleżanek i Kolegów nie obciążonych wieloletnimi 

przyzwyczajeniami do poruszania się w utartych koleinach, do działania według 

tradycyjnych schematów. Jest to posunięcie potrzebne i ważne, ale nie wystarczające. 

Sądzę, że trzeba ponadto przełamać inercję i przerwać pasywne, oportunistyczne kiszenie 

się we własnym sosie. Przecież mamy wokół siebie licznych kolegów niezrzeszonych  

w związkach zawodowych. Nie czekajmy biernie na inicjatywę z ich strony. Wykonajmy 

ruch jako pierwsi i zapytajmy, co ich powstrzymuje przed wstąpieniem do związku. 

Pytajmy, jaki musiałby być związek, aby wzbudził w nich chęć przystąpienia do niego. 

Może my sami zachowujemy się jak niedowidzący, bo przyzwyczajeni do stanu 

istniejącego przestaliśmy wyraźnie dostrzegać jego niedomagania. 

Zdaję sobie sprawę, że te moje sugestie są prymitywne i raczej naiwne, ale lepsze 

nie przychodzą mi na myśl. Jeżeli nie zostaną wsparte i wzbogacone bardziej konkretnymi 

propozycjami Koleżanek i Kolegów, to nie przyniosą cudownego ożywienia naszej 

działalności i nie spowodują tłumnego napływu nowych członków. Ale jeżeli nie 

podejmiemy nawet takich mizernych prób poprawy sytuacji, jeżeli będziemy kontynuować 

działanie w niezmienionym stylu, to nieuchronnie będzie następować marginalizacja 

związku, zmniejszanie jego liczebności i stopniowe przekształcanie go w potrzebny tylko 

ze względów statutowych element o wyłącznie dekoracyjnym charakterze. 

Bardzo chciałbym okazać się fałszywym prorokiem ! 

 

 

Bolesław Liwowski 
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                        60 lat minęło 

 
(część trzecia) 

 

Kolejna część historii naszego uczelnianego ZNP opracowana została na podstawie 

wspomnień kol. kol. Kazimierza Psarskiego i Jana Goździka.  

W działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1968 - 1976 można 

wyróżnić dwa okresy, ponieważ w 1972 r. odbyły się wybory oddziałowych  

i uczelnianych władz związku. W pierwszym okresie skład Prezydium Rady Zakładowej 

był następujący: prezes Romuald Skowroński, wiceprezesi Waldemar Michowicz  

i Zdzisław Batorowicz, sekretarz Zygmunt Adamczyk, skarbnik Jerzy Kaczmarski, 

członkowie - Zdzisława Janowska, Czesław Korzeniowski i Henryk Urbanek.
1
 5 marca 

1971 r. nastąpiły zmiany. Zrezygnowali koledzy Zdzisława Janowska i Zygmunt 

Adamczyk, a skład Prezydium uzupełnili Edward Bald (został sekretarzem Prezydium)  

i Andrzej Rembieliński. W maju 1972 r. odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo - 

wyborcze, na którym wybrano nowe władze Związku. Odtąd skład Prezydium Rady 

Zakładowej był następujący: prezes - Andrzej Rembieliński, wiceprezesi Edward Bald  

i Jerzy Kaczmarski, sekretarz Stanisław Michalak, skarbnik Leonard Pilc, członkowie 

Edward Karasiński, Stanisław Liszewski, Zbigniew Michałkiewicz, Zofia Walter  

i Stanisław Zajączkowski.
2
 Z powodu wyjazdu na stypendium zagraniczne  w 1974 r. 

Edwarda Balda zastąpił Edward Karasiński.  

W 1970 r. utworzono stanowisko Społecznych Inspektorów Pracy. Zakładowym 

SIP wybrano Zofię Walter, która pozostała na tym stanowisku w kolejnej kadencji (1972 - 

1976). Doceniając znaczenie Społecznego Inspektora Pracy Prezydium RZ włączyło ją do 

swego składu. 

                                                 
1 W latach 1968 - 1972 w skład Rady Zakładowej wchodzili: Zygmunt Adamczyk, Zdzisław Batorowicz, 

Edward Bald, Maria Bielska, Józef Dominik, Janusz Dunin - Horkawicz, Anna Dylikowa, Elżbieta Dziegieć, 

Władysław Goworek, Zdzisława Janowska, Maksymilian Ignaczak, Jan Jeżak, Domicela Jezierska, Jerzy 

Kaczmarski, Helena Karwacka, Krystyna Kotełko, Waldemar Michowicz, Andrzej Rembieliński, Romuald 

Skowroński, Zbigniew Stankiewicz, Henryk Urbanek, Jan Wojciechowski.     

     Przewodniczyli Radom Oddziałowym zaś: na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi - Tadeusz Krajewski, na 

Wydziale Filozoficzno - Historycznym - Stanisław Zajączkowski, na Wydziale Filologicznym  - Pola 

Wertowa, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii - Natalia Pawluk, na Wydziale Prawa - Michał 

Seweryński, na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym - Zofia Mikołajczyk, w Studium Języków Obcych, 

Wojskowym, Wychowania Fizycznego - Maria Bielska, w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców - 

Jan Głuszkowski, w Bibliotece Uniwersyteckiej - Anna Michalewska, w Domach Studenckich - Andrzej 

Gmitrowicz, w Obsłudze - Józef Wlazłowski, w Administracji - Leonard Pilc. 
2
 Radę Zakładową w latach 1972 -1976 tworzyli: Zygmunt Adamczyk, Edward Bald, Marian Balcerak, 

Mieczysław Becker, Marcin Bielski, Teresa Drożdżowska, Janusz Dunin - Horkawicz,Anna Fornalczyk, 

Władysław Goworek, Maksymilian Ignaczak, Zdzisława Janowska, Domicela Jezierska, Jan Jeżak, Jerzy 

Kaczmarski, Edward Karasiński, Stanisław Liszewski, Jerzy Loga, Stanisław Michalak, Waldemar 

Michowicz, Zbigniew Michałkiewicz, Zofia Mikołajczyk, Halina Ostrowska, Witold Ostrowski, Leonard 

Pilc, Jan Rek, Andrzej Rembieliński, Romuald Skowroński, Stanisława Szymańska, Zofia Walter, Stanisław 

Zajączkowski.  

     Przewodniczącymi Rad Oddziałowych byli: Pola Wertowa /Wydział Filologiczny/, Jacek Chądzyński 

/Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii/, Tadeusz Krajewski /Wydział Biologii i Nauk  

o Ziemi/, Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska /Wydział Prawa/, Jerzy Kropiwnicki /Wydział Ekonomiczno 

- Socjologiczny/, Helena Kacprzyk /Biblioteka Uniwersytecka/, Leonard Pilc /Administracja i Obsługa/, 

Józef  Jerzewski/ Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców/. 
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Podstawowa praca organizacji skupiała się przede wszystkim w Prezydium  

i Komisjach, mniej może w Radach Oddziałowych. Ich zadania sprowadzały się głównie 

do występowania z wnioskami i opiniowania podań swych członków. Samodzielność ich 

wzrosła w 1973 r., kiedy to otrzymały do dyspozycji określone kwoty na organizowanie 

spotkań związkowych czy wycieczek. Wobec narastających kłopotów zaopatrzeniowych, 

trudności mieszkaniowych czy niskich płac rola organizacji w udzielaniu pomocy swym 

członkom była ogromna. Wpływy ze składek członkowskich, a do ZNP należała większość 

pracowników, oraz częściowe dofinansowanie ze strony Uczelni dawały organizacji duże 

możliwości. Aktywność Związku zależała od aktywności Komisji
3
: Mieszkaniowej - do 

zadań której należało opiniowanie podań o przydział mieszkań w Spółdzielniach 

Mieszkaniowych i ich przyśpieszanie, opiniowanie podań o mieszkania opuszczane przez 

pracowników Uniwersytetu czy występowanie o miejsca w Hotelu Asystenckim. 

Doprowadzono też do zakończenia budowy dwudziestu domków jednorodzinnych dla 

pracowników naszej Uczelni; Pomocy i Opieki Społecznej - w niej koncentrowała się 

pomoc socjalna i przydział skierowań do sanatoriów; Pracy i Płacy, która zajmowała się 

poradnictwem prawnym, opiniowaniem zwolnień, płacami; Naukowo - Dydaktycznej, 

organizującej wykłady i odczyty związane z dydaktyką, problemami szkolnictwa 

wyższego i organizowała kursy; Kulturalno - Oświatowej, która m.in. prowadziła kluby - 

ogólnouczelniany UŁ przy Narutowicza 65, na Wydziale Ekonomicznym i Klub Asystenta 

(dużymi sukcesami mogły się poszczycić kluby Brydżowy i Szachowy). Organizowała 

„choinki dla dzieci”, imprezy związane z Dniem Kobiet (nawet odbył się pokaz mody 

„Telimeny” i kurs kosmetyczny) czy Bale Sylwestrowe; Wczasów, Turystyki  

i Wychowania Fizycznego - przydzielającej skierowania na wczasy, dofinansowującej 

wczasy, organizującej wycieczki, rajdy i obozy sportowe, wypoczynek świąteczny, naukę 

pływania oraz wczasową wymianę zagraniczną (Drużba, NRD). Pod jej patronatem 

działały sekcje siatkówki, gimnastyki dla kobiet, obozy letnie i zimowe. 

Wspomniane różnorodne formy działalności wynikały z wielkiej pasji  

społecznikowskiej działaczy, a także z chęci częściowego zrekompensowania trudnej 

sytuacji materialnej członków. Zwiększenie samodzielności uczelnianych związków 

nastąpiło, gdy przy Zarządzie Głównym powstała samodzielna Krajowa Sekcja Nauki. 

Rozszerzone zostały również możliwości związku po uchwaleniu sejmowej Karty Praw  

i Obowiązków Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz Przepisów o Zakładowym Funduszu 

Socjalnym i Mieszkaniowym. 

Warto zauważyć, że stosunki między Komitetem Uczelnianym PZPR 

a  związkową organizacją były poprawne. Nie było konfrontacji, ale też związek nie był 

„transmisją partii do bezpartyjnych”. Najlepiej ilustruje to opinia, że jeżeli chce się aby  

w wyborach do władz związkowych ktoś nie został wybrany, to należy rozpowiedzieć, że 

jest popierany przez partię. Na koniec należy zwrócić uwagę na język oficjalnych 

wystąpień, referatów czy sprawozdań. Ciągłe odwoływanie się do „Partii, Przewodniej 

Siły Narodu”, czy wymienianie przez wszelkie przypadki słowa „socjalizm”, teraz może 

śmieszyć, ale wówczas był to rytuał, do którego wszyscy przywykli i ten sposób wyrażania 

stał się naturalny. 

                                                 
3
Rozszerzone informacje o działalności Związku można znaleźć w biuletynach: „Biuletyn Sprawozdawczy” 

wydany przez Radę Zakładową ZNP w UŁ w 1972 r. oraz „Sprawozdanie z działalności Rady Zakładowej za 

okres 20. 05. 1972 r. - 29. 02. 1976 r.” wydanym również przez Radę Zakładową UŁ. Obydwa biuletyny są 

do wglądu w Radzie Zakładowej. 
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Kolejna kadencja Rady Zakładowej ZNP w Uniwersytecie Łódzkim trwała od 

marca 1976 do marca 1980 r.
4
 Prezydium RZ składało się z prezesa Andrzeja 

Rembielińskiego, a od 23.03.1976 r. Stanisława Liszewskiego, wiceprezesów Edwarda 

Karasińskiego, Michała Seweryńskiego (od 12.03.1979 r.) i Stanisława Zajączkowskiego, 

sekretarza Zygmunta Adamczyka, skarbnika Jana Jeżaka oraz członków - Jacka 

Chądzyńskiego i Włodzimierza Jaśkiewicza, Społecznym Inspektorem Pracy był 

Władysław Goworek 

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych rozpoczął się okres istotnych przeobrażeń 

w kraju, łączyła się  z tym zmiana postaw społecznych i moralnych także w społeczności 

uniwersyteckiej. Miały miejsce również przekształcenia szkolnictwa wyższego. Wszystko 

to sprawiło, że kadencja Rady Zakładowej, jak podkreślił jej prezes S. Liszewski, należała 

„pod wieloma względami do wyjątkowych i trudnych”
5
. 

Zaczęły zmieniać się funkcje związków zawodowych. Najogólniej określa się je 

jako obronę praw i interesów pracowniczych, zwłaszcza poprawy warunków pracy.  Na 

plan pierwszy aktywności związkowej wysuwała się problematyka socjalno - bytowa. 

Zmianom w Uniwersytecie sprzyjał fakt, że ówczesnym Rektorem UŁ był prof. dr hab. 

Romuald Skowroński, były prezes, i doceniał działalność związku. 

24 października 1977 r. między Rektorem i ZNP zawarte zostało Porozumienie  

w sprawie współdziałania
6
. Podstawę do tego dokumentu stanowił art. 24 porozumienia  

z 6 grudnia 1975 r. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Zarządu Głównego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. Długo uzgadniany uniwersytecko - związkowy 

dokument wyznaczał szeroki zakres działania organizacji związkowej w życiu Uczelni  

i dawał jej określone uprawnienia. Do nowych zadań potrzebny był zespół odpowiednich 

ludzi. Działające mechanizmy związkowe sprzyjały wyłanianiu się takowych. Związek 

skupiający zdecydowaną większość zatrudnionych w uczelni, był organizacją liczną  

i wypełniał zadania ważne i korzystne dla ogółu pracowników. Ludzie uzdolnieni 

organizacyjnie, odczuwający potrzebę pracy społecznej, w organizacji widzieli możliwość 

zaspokojenia swej społecznikowskiej pasji. Często były to osoby pragnące działać z dala 

od polityki, lub o przekonaniach daleko odbiegających od oficjalnej ideologii. Można 

uzasadnić, że w omawianym okresie znaczna grupa ludzi zaangażowanych społecznie  

i uzdolnionych organizacyjnie pojawiła się we władzach uczelnianej organizacji 

pracowniczej. Nabyte w działalności związkowej doświadczenia wielu z nich 

                                                 
4
 Członkami Rady Zakładowej byli: Zygmunt Adamczyk, Marian Balcerak, Jadwiga Bald, Janisław 

Baranowski, Mieczysław Becker, Jacek Chądzyński, Janusz Dunin, Władysław Goworek, Zdzisława 

Janowska, Włodzimierz Jaśkiewicz, Domicela Jezierska, Jan Jeżak, Jerzy Kaczmarski, Edward Karasiński, 

Janusz Kempa, Stanisław Liszewski, Jerzy Loga, Stanisław Michalak, Zbigniew Michałkiewicz, Waldemar 

Michowicz, Zofia Mikołajczyk, Marek Olszewski, Leonard Pilc, Krystyna Poklewska, Jan Rek,  Andrzej 

Rembieliński, Jerzy Rozental, Michał Seweryński,   Stanisław Siemieniuch, Stanisława Szymańska, Maria 

Turowska, Zofia Walter, Franciszek Warzyński, Zygmunt Wnuk,  Stanisław Zajączkowski. Zaś 

przewodniczącymi Rad Oddziałowych: Wydziału Filologicznego - Ewelina Nurczyńska, Wydziału 

Filozoficzno - Historycznego - Iza Muchnicka - Djakow, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii  - Jan 

Kłosiński ,Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - Krystyna Urbanowicz, Wydziału Prawa i Administracji - 

Zbigniew Wasiak, Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego - Jerzy Kropiwnicki, Studium Języków 

Obcych - Barbara Gliwińska, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Henryka Kędzierska, Studium 

Języka Polskiego dla Cudzoziemców - Józef  Jerzewski, Biblioteki Uniwersyteckiej - Teresa Kalas, 

Międzywydziałowego Studium Nauk Politycznych - Edward Nowak, Administracji i Obsługi - Gertruda 

Kaniewska, Sekcji Emerytów i Rencistów  - Zygmunt Adamczyk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5
 S. Liszewski, Główne kierunki działalności Rady Zakładowej ZNP Uniwersytetu Łódzkiego. Rada 

Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie z działalności Rady 

Zakładowej 18. 03. 1976 - 1. 03. 1980.  Łódź 1980 r. 
6
 Porozumienie z dnia 24. 10. 1977 r. zawarte pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego 

a Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŁ w sprawie szczegółowych zasad 

współdziałania. 
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wykorzystało pełniąc różne funkcje w Uczelni (Rektora, Dziekana 
7
), w Łodzi (Prezydent 

Miasta, Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
8
), czy w administracji centralnej 

(ministrowie
9
).  

Wspomniane Porozumienie dawało naszej organizacji szanse działania  

w wielu dziedzinach życia Uczelni w interesie jej pracowników, a związkowcy, którzy 

znaleźli się we władzach, z tej szansy w dużym zakresie skorzystali. Dlatego prezes  

S. Liszewski mógł stwierdzić, że związek stał się faktycznie współgospodarzem 

Uniwersytetu Łódzkiego
10

. Szczególnie szeroki zakres uprawnień odnosił się do spraw 

socjalnych. § 19 Porozumienia brzmiał: „Uniwersytet Łódzki prowadzi działalność 

socjalną na rzecz swoich pracowników i członków ich rodzin, w oparciu  

o perspektywiczne i roczne plany działalności socjalnej opracowywane i zatwierdzane  

w porozumieniu z Radą Zakładową”
11

. Rada Zakładowa korzystając ze swoich uprawnień  

i ściśle współpracując z władzami Uczelni przyczyniła się do uregulowania trybu 

załatwiania spraw socjalno - bytowych pracowników. Duża dowolność i „tajność”  

w realizacji tych spraw, która występowała poprzednio, została zastąpiona  przejrzystym  

i bardziej sprawiedliwym systemem określonym w Regulaminie współpracy Prezydium 

Rady Zakładowej ZNP UŁ i administracji UŁ w zakresie działalności socjalno - bytowej. 

Do Regulaminu dołączono Instrukcję dotyczącą trybu załatwiania spraw socjalno - 

bytowych
12

, która ten tryb ustalała niezwykle szczegółowo. W ten sposób w dużym stopniu 

ograniczono „kumoterstwo” i tzw. woluntaryzm w przyznawaniu świadczeń. 

Rozdzielnictwo świadczeń socjalnych odbywało się poprzez komisje społeczne 

powoływane przez RZ. Były nimi: Mieszkaniowa, Wczasowa, Kolonijna, Zbiorowego 

Żywienia, Pomocy i  Opieki Społecznej, Zdrowia, Sportu i Turystyki. Ich nazwy ukazują, 

jak szeroki był krąg problemów, którymi ZNP zajmował się w Uczelni. W zasadzie 

kontynuowano prace komisji z poprzednich dwóch kadencji.  

W zakresie praw pracowniczych warto przytoczyć § 10  Porozumienia: Rektor 

Uniwersytetu Łódzkiego i podległe mu organy współdziałają ściśle z Radą  Zakładową 

„we wszystkich sprawach pracowniczych, a zwłaszcza w zakresie nawiązywania, 

zmieniania i rozwiązywania stosunków pracy”
13

. W dokładnie określonych formach 

współpracy Związek opiniował każdą zmianę treści stosunku pracy mianowanego 

nauczyciela. Rada Zakładowa szczególnie w przypadku zwolnień sprawowała społeczną 

kontrolę legalności i zasadności zamierzonych zwolnień. Jak podkreślił M. Seweryński: 

„w sytuacjach wątpliwych nasze interwencje doprowadziły do rezygnacji z zamierzonego 

zwolnienia”
14

. ZNP nie tylko opiniował każdą zmianę treści stosunku pracy mianowanego 

nauczyciela, ale miał prawo zgłaszania propozycji przy udzielaniu pracownikom urlopów 

naukowych, przyznawaniu stażów naukowych krajowych i zagranicznych oraz nagród. Już 

w poprzedniej kadencji RZ wzrosła rzeczywista rola Społecznej Inspekcji Pracy  

w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1976 - 1980 Związek powołał na Zakładowego 

Społecznego Inspektora Pracy W. Goworka i Inspektorów w poszczególnych jednostkach 

Uniwersytetu. Inspektorzy czuwali nad bezpieczeństwem i warunkami pracy zgodnie  

                                                 
7
 S. Liszewski, M. Seweryński.  

8
 J. Kropiwnicki, S. Liszewski. 

9
 J. Kropiwnicki, M. Seweryński. 

10
S. Liszewski, Główne kierunki działalności Rady Zakładowej..., s. 16-30. 

11
 Porozumienie z dnia 24. 10. 1977 r. zawarte pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego a Radą 

Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŁ w sprawie szczegółowych zasad współdziałania. 
12

 Zarówno  Regulamin jak i Instrukcja zostały dołączone do Porozumienia 
13

 Porozumienie z dnia 24. 10. 1977 r. .., 
14

 M. Seweryński, Sprawy pracownicze (stosunki pracy), mieszkaniowe, działkowe, pomoc dla młodych 

małżeństw. Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Sprawozdanie  

z działalności Rady Zakładowej 18.03.1976 - 1.03.1980.  Łódź 1980, s. 61.  
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z przepisami oraz prowadzili działalność profilaktyczną zapobiegającą wypadkom przy 

pracy i chorobom zawodowym. 

Tradycyjnie, obok działalności typowej dla związków zawodowych, w ZNP 

wyraźnie widoczny był nurt prac związany z rozwijaniem oświaty w Polsce, w tym także 

na poziomie wyższym. Ten nurt aktywności związkowej oczywiście również zaznaczył 

się, z różnym natężeniem, w naszej Uczelni. Także nasza Rada Zakładowa dużo uwagi 

poświęcała różnym problemom związanym z edukacją. Za jedną z istotnych kwestii 

uznano sytuację młodej kadry w UŁ. Przeprowadzona ankieta stała się podstawą raportu 

na ten temat, przedstawianego na konferencjach ogólnopolskich, a także opublikowanego  

w „Życiu Szkoły Wyższej”. Rada Zakładowa zorganizowała ogólnopolską sesję naukową 

poświęconą problemom zaocznych studiów nauczycielskich. Zorganizowanie jej w Łodzi 

było uzasadnione, ponieważ UŁ jako pierwszy rozwinął ten sposób kształcenia nauczycieli 

w tak dużej skali.  

W luźniejszej formie z aktywnością ZNP w  sferze edukacyjnej wiązała się 

podejmowana przez Radę Zakładową działalność kulturalna. Obok okolicznościowych 

imprez np. z okazji Dnia Kobiet lub Dnia Nauczyciela, organizowano imprezy klubowe,  

z udziałem znanych osobistości np. reżyserów (K. Dejmek, K. Zanussi). Kluby, 

a zwłaszcza Ogólnouniwersytecki Klub Pracowniczy, spełniały pożyteczną rolę  

w integracji społeczności uniwersyteckiej rozproszonej w oddalonych od siebie obiektach.  

Uprawnienia Rad Oddziałowych wyraźnie poszerzyły się już w pierwszej połowie 

lat siedemdziesiątych. Ich rola na wydziałach jeszcze bardziej wzrosła w omawianej 

kadencji dzięki temu, że przedstawiciele związku, zgodnie z Porozumieniem, uczestniczyli 

we wszystkich ciałach kolegialnych Uczelni. Efekty pracy poszczególnych Rad były 

zróżnicowane. Do wyróżniających się należały Rady Wydziałów: Filologicznego, 

Matematyki, Fizyki i Chemii, Ekonomiczno - Socjologicznego.  

Oceniając działalność ZNP w okresie 1976 - 1980 można stwierdzić, że była 

bardzo owocna, cechowała się ofensywnością - występowano z szeregiem ważnych 

inicjatyw zyskujących szerokie poparcie społeczności akademickiej. Nastąpiło formalne 

uregulowanie relacji między Władzami Uczelni a Związkiem. Umocniła się pozycja  

organizacji w Uczelni i skuteczniej można było działać w interesie pracowników. 

 

c d n                                                                                   opracował Ireneusz Kolendo 
 

 

 

 
D z i e ń  p o w s z e d n i  R a d y  Z a k ł a d o w ej 

 
Nasi Seniorzy 

 

Podwójny jubileusz ZNP skierował naszą uwagę ku przeszłości i przypomniał nam 

Koleżanki i Kolegów - naszych poprzedników, a często i nauczycieli. Wielu z nich, nawet 

jeżeli nie utrzymują bieżącego kontaktu z naszym środowiskiem, czuje się nadal 

emocjonalnie związanych z Uniwersytetem. Do kilkorga takich społeczników - seniorów 

wysłaliśmy pierwszy numer INCYDENTALNIKA jako znak, że i my o nich pamiętamy. 
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Ogromną radość sprawiły nam listy, które w odpowiedzi otrzymaliśmy od Pani 

Doktor Janiny Michowicz, Pani Profesor Haliny Mortimer - Szymczak i Pana 

Profesora Antoniego Rajkiewicza. Ciepłe przyjęcie naszego biuletynu oraz inicjatywy 

jego wysłania potwierdziły trwałość więzi Uczelni z jej dawnymi pracownikami  

i umocniły w nas przeświadczenie o celowości publikowania takich materiałów 

informacyjnych, nawet nie bacząc na nieudolność ich autorskiego opracowania.  

Serdecznie dziękujemy za życzliwe słowa przyjacielskiej zachęty. 

 

Zespół redakcyjny 

 

 

Z prac Prezydium Rady Zakładowej 

 
W okresie od początku kwietnia do zamknięcia tego numeru czyli do 24 maja 

Prezydium podjęło decyzje o udzieleniu trzech zasiłków statutowych - w dwóch 

przypadkach w związku ze śmiercią członka rodziny naszych Kolegów, a w jednym -  

z powodu urodzenia dziecka. Czterokrotnie odbyły się w tym czasie środowiskowe 

spotkania koleżeńskie, korzystające ze wsparcia finansowego ze strony Rady. Dla 

członków Związku, uczestniczących w wycieczce organizowanej przez Sekcję Emerytów, 

przyznano skromne dofinansowanie, zmniejszające częściowi koszt obciążający naszych 

kolegów. 

W tym okresie jedna osoba zrezygnowała z członkostwa, ale ubytek ten został 

wyrównany, ponieważ zyskaliśmy czterech nowych kolegów. Jedna osoba w związku  

z osiągnięciem podeszłego wieku została zwolniona z obowiązku wpłacania składek. 

W początku kwietnia pracownicy administracyjni Katedr Wydziału Zarządzania 

zwrócili się do naszej Rady i równolegle do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”   

z prośbą o interwencję w ich sprawie. Oto dziekan został zobowiązany do wskazania  

w ciągu kilku dni nazwisk kilku osób z tej grupy, z którymi rozwiązane zostaną umowy  

o pracę, aby doprowadzić stan zatrudnienia w tej kategorii do poziomu odpowiadającego 

normatywom. Pracownicy uznali to posunięcie za krzywdzące dla nich, albowiem uważają 

(co popierają konkretną argumentacją), że normatywy te nie wyrażają w sposób adekwatny 

ich obciążenia wykonywanymi pracami. 

W wyniku podjętej przez oba związki wspólnej interwencji sprawa nie została 

wprawdzie jeszcze definitywnie rozwiązana, ale Rektor odstąpił od wymagania 

niezwłocznych decyzji. Uzyskane odroczenie stwarza możliwości bardziej wnikliwego 

przeanalizowania sytuacji i poszukania rozwiązań głębiej uzasadnionych merytorycznie, 

niż w przypadku oparcia się tylko na sformalizowanych normatywach przeliczeniowych. 

Sprawa ta dała asumpt do nieco szerszego spojrzenia na problem oszczędnej gospodarki  

w Uniwersytecie, co znalazło wyraz m. in. w notatkach „O krowach chudych i szpetnych” 

oraz „Ze wspomnień”, zamieszczonych w niniejszym numerze. 

 

O krowach chudych i szpetnych 

 
„ Oto zaś wychodziło siedem krów innych za niemi, nędznych i szpetnych na wejrzeniu, 

 i chudych na ciele; nie widziałem we wszystkiej ziemi Egipskiej tak szpetnych. 

 I pożarły krowy chude i szpetne siedem  krów pierwszych tłustych.”  (Genesis, 41) 

 
Na własnej skórze przekonujemy się, że nie tylko z Nilu w ziemi egipskiej, ale i z Neru albo Łódki 

potrafią wyjść krowy szpetne na wejrzeniu i chude na ciele, które bez ceregieli przerywają okres względnej  
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zasobności finansowej Uniwersytetu. Nie mając w spichrzach zapasu zboża na siedem lat trzeba inaczej 

radzić sobie z biedą. Pierwszy i podstawowy sposób to ostry reżim oszczędnościowy, radykalna redukcja 

wydatków. Nikt nie podważy słuszności tego wniosku, ale dyskusyjne mogą być  (i często są) konkretne 

sposoby jego wprowadzania w życie. 

Pierwszy problem do rozważenia to lokalizacja uprawnień do podejmowania decyzji wpływających 

na gospodarowanie finansami. Popularna jest koncepcja radykalnej decentralizacji tych uprawnień, ponieważ 

mniema się, że wtedy nieracjonalne decyzje będą bezpośrednio pogarszać sytuację wydziału, w którym je 

podjęto i w ten sposób powstaną bodźce skłaniające do oszczędności. 

Osobiście skłonny jestem postrzegać walory takiego automatyzmu oddziaływań dźwigni 

ekonomicznych raczej na płaszczyźnie teoretycznej niż praktycznej. System finansowy uczelni jest tak 

złożony (różne źródła przychodów; w dużym stopniu umowne tylko rozgraniczenie finansowe sfery 

dydaktycznej i badawczej; zróżnicowana sytuacja wydziałów udaremniająca bezpośrednie porównania, itd.), 

że podstawowe wykorzystywane w praktyce mierniki nie wystarczają dla niepodważalnego wykazania, które 

jednostki gospodarują bardziej, a które mniej racjonalnie. 

 Pamiętać wypada i o tym, że pewne sfery działalności nie generujące przychodów 

proporcjonalnych do kosztów mogą być potrzebne z powodów pozaekonomicznej natury. Jeżeli na wysokich 

szczeblach decyzyjnych nie dostaje dalekowzroczności na to, by zagwarantować im celowe zasilanie  

budżetowe, to uniwersytetowi wypada     zrekompensować ten intelektualny niedostatek panujących. Taka 

dbałość o sprawy wyższego rzędu jest w oczywisty sposób niekorzystna, ba - krzywdząca !  

z punktu widzenia jednostek dochodowych. W sytuacji istotnych niedoborów i zagrożeń spodziewałbym się 

nasilenia partykularnych egoizmów, skłaniających do wyczekiwania, że „inni” okażą się mniej odporni  

i wcześniej zaczną ostre oszczędzanie, łagodząc tym samym przeciętną sytuację uczelni jako całości. 

Nie przypadkiem Rzymianie w sytuacjach kryzysowych powoływali dyktatora i w jego ręce 

składali pełnię władzy. Podobnie i ja przy zagrożeniu płynności finansowej uczelni większe nadzieje 

pokładam w zarządzaniu scentralizowanym, tyle że nie w formie jedynowładztwa absolutnego, lecz opartym 

na zasadzie jawności i kontroli ze strony zainteresowanych jednostek. 

 Inny problem o kapitalnym znaczeniu to pytanie, na czym oszczędzać. Prawidłowa a zwięzła 

odpowiedź brzmi oczywiście: na wszystkim ! Ale wiadomo, że ta odpowiedź praktycznie niczego nie 

rozwiązuje - trzeba wytypować taki kierunek pierwszego natarcia, który daje prawdopodobieństwo uzyskania 

już w początku ofensywy znaczących oszczędności. 

Tu w sposób oczywisty same nasuwają się na myśl wynagrodzenia osobowe, które - wraz  

z narzutami - w roku 2005 stanowiły 70% kosztów uczelni. To skłania do energicznego poszukiwania 

etatów, z których wypadnie zrezygnować. Ale nie mniej oczywiste jest, że jest to obszar, na którym trzeba 

działać rozważnie i z wielką roztropnością, a to z dwóch powodów. Pierwszy - to skutki społeczne 

zwalniania pracowników, szczególnie dotkliwe w aktualnej sytuacji rynku pracy. Drugi - to wpływ 

zmniejszenia stanu zatrudnienia na możliwość wykonywania przez uczelnię jej zadań, także tych 

przynoszących dochody. 

Z prawdopodobieństwem bliskim pewności można prorokować, że rozwinie się ostra konkurencja 

między jednostkami organizacyjnymi, wyrażająca się w udowadnianiu, że redukcja etatów jest absolutnie 

uzasadniona, ale za miedzą, u sąsiada. Bieda w tym, że są to dyskusje, w których obok argumentów 

merytorycznych ogromnego znaczenia nabiera tzw. siła przebicia dyskutantów. 

Wszelkie działania oszczędnościowe z natury swej nie należą do przyjemnych, budzą odruch 

sprzeciwu. Dlatego chcąc osiągnąć w nich sukces należy zadbać o uzyskanie dla nich społecznej aprobaty. 

Trudno o niej mówić zwalniając ludzi z pracy. Tym bardziej trzeba więc starać się o wyrobienie 

powszechnego przekonania, że likwiduje się etaty tam, gdzie ich istnienie jest rzeczywiście najmniej 

uzasadnione, a sposób ich likwidacji wybiera się taki, by unikać powodowania dramatycznej sytuacji dla 

osób zwalnianych. 

Najłatwiej można stworzyć wrażenie obiektywnej zasadności a nawet bezdyskusyjności przykrych 

decyzji ( uzyskując przy tym miłe uspokojenie sumienia), jeżeli opiera się je na jakichś wymiernych 

wskaźnikach, a jeszcze lepiej - normatywach, na przykład określających prawidłowy stosunek liczbowy 

między określonymi kategoriami zatrudnionych. Co wystaje ponad taki normatyw - kosimy równo z ziemią  

z błogim poczuciem spełnienia obywatelskiego obowiązku. Wypada jednak zdawać sobie sprawę  

z ułomności wskaźników, mierników, normatywów i podobnych instrumentów kwantytatywnych 

stosowanych w dziedzinach nie do końca wymiernych. Są one niezwykle przydatne jako informacja 

orientacyjna zwracająca uwagę na warte przeanalizowania sytuacje, ale w żadnym wypadku - jako 

wystarczająca, ostateczna podstawa decyzji. À propos koszenia dodajmy na marginesie, że jest to zabieg 

agrotechniczny, po którym (nie tylko na polu) najszybciej i najbujniej odrastają chwasty. 

Tak się składa od lat, z zadziwiającą regularnością, że ilekroć rozważa się problem poprawy 

zagrożonej sytuacji finansowej uczelni, uwaga koncentruje się na sprawach obniżania kosztów. Znacznie 

mniejsze zainteresowanie przyciąga drugie potencjalne pole działania, a mianowicie zabiegi o zwiększenie 
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uzyskiwanych przychodów. Zrozumiałe było to w czasie wyłącznie budżetowego finansowania uczelni. 

Dzisiaj, kiedy przychody wygospodarowane przez samą uczelnię stanowią niebagatelną część jej zasobów  

(w działalności dydaktycznej w roku 2005 - 34,7%) takie przemilczanie tej strony problemu musi mieć jakąś 

specyficzną przyczynę. 

Objaśnienia można szukać w tym, że działania zmierzające do zwiększenia przychodów przynoszą 

efekt ze znacznym opóźnieniem, więc gdy sprawa jest pilna, uwaga automatycznie zwraca się ku redukcji 

kosztów. Nie jest jednak wykluczone, że ktoś źle wychowany zadałby pytanie, czy przyczyna nie leży w tym, 

że zabieganie o zwiększenie przychodów wymaga znacznie większego wysiłku, niż cięcie wydatków. 

Niekiedy jako obiektywną przyczynę wskazuje się zjawiska demograficzne, czyli zmniejszanie się 

liczebności kolejnych roczników maturzystów. Szansę na poprawę miałaby dać działalność Komisji 

Akredytacyjnej, która korzystając ze słabnącego nacisku kandydatów na studia wyeliminowałaby najsłabsze 

uczelnie i takim sposobem osłabiłaby konkurencję werbowników. Darujmy sobie rozważania na ten temat 

czy dotychczasowa skuteczność PAKI pozwala wiązać z nią poważniejsze nadzieje w tym zakresie. Zamiast 

tego nieśmiało i cichutko zapytam, czy nie lepiej zadbać o należytą atrakcyjność i konkurencyjność naszej 

oferty ? 

Odkąd korzystam z dobrodziejstw emerytury moja z autopsji pochodząca wiedza  

o sytuacji w uczelni jest nader skromna, w głównej mierze kształtują ją wieści zasłyszane. Wśród nich obiła 

mi się o uszy pogłoska, jakoby zdarzało się uzyskiwać zaliczenie obligatoryjnego, objętego standardami 

przedmiotu dzięki samej obecności na wykładach. Ponoć bywa  niekiedy tak, że kontakt nominalnego 

promotora z dyplomantem sprowadza się do przydzielenia tematu, wyznaczenia asystenta do bezpośredniej 

opieki nad pracą i obecności na egzaminie dyplomowym. Jeżeli te uszczypliwe plotki mają coś wspólnego  

z rzeczywistością, to nawet bardzo intensywna praca Komisji Akredytacyjnej nie zagwarantuje nam 

satysfakcjonującej rekrutacji. 
 
Zacząłem te rozważania przypowieścią o krowach i podobnie je zakończę. Oto gdy krowie znudzi 

się szczypanie żółknącej od upałów trawy na pastwisku, udaje się na targowisko i wybiera sobie na straganie 

soczystą marchewkę czy kalarepkę, albo pysk w worku z prosem zanurza, a Hindus straganiarz nie śmie jej 

odpędzić, bo krowa święta jest. Sam się zastanawiam, dlaczego ta historyjka mi się przypomniała, skoro 

wiem, że zjawisko świętych krów poza subkontynentem indyjskim nigdzie nie występuje. 

 
Bolesław Liwowski 

 

 

 

 

B e z   a u t o c e n z u r y  

 

 Facecje, dowcipy, powiedzonka 

 
W ramach akcji „tanie państwo” urzędnicy Kancelarii Prezydenta postanowili zlikwidować wszystkie 

lądowiska dla helikopterów znajdujące się przy prezydenckich ośrodkach. Powód: - Obecnej pierwszej parze 

wystarczy do wylądowania oczko wodne... 

 

Jak się nazywa zawłaszczanie myśli jednego autora ? 

- Plagiat. 

 A dwóch ? 

- Kompilacja. 

A trzech ? 

- Praca magisterska. 
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Nawalony jak ruski plecak mąż wraca do domu nad ranem.  

- Gdzieś ty był ?! Piąta nad ranem ! Ja ci pokażę - wrzeszczy żona i okłada męża wałkiem do ciasta. 

- No gdzieś ty był ? 

Na to mąż: w BUŁ ! I tej wersji będę się trzymał ! 

 

Kiedyś Chuck Norris wszedł do restauracji. Tak powstały bary szybkiej obsługi. 

Chuck Norris doliczył do nieskończoności. Dwa razy. 

 

Z dorobku Andiego - studenta SJPdC 

 

Andy na lekcji historii:  

W roku 1863 w Ameryce wybuchła wojna sensacyjna. 

Koalicja w Sejmie polega na bliskich stosunkach na ławie. 

 

Andy na chemii:  

Płyn to w pewnym sensie ciecz 

Węglowodan jest to węgiel rozpuszczony w wodzie. 

 

Wypowiedź Andiego na języku polskim:  

Wiatr był tak silny, że powywracał dzwony na drugą stronę. 

Konopnicka bardzo tęskniła za chłopami. 

 

Andy na biologii:  

Żółw musi być twardy z wierzchu, bo w środkowej części jest zupełnie miękki.  
Pięta Achillesa to jest miejsce, które jest wrażliwe na śmierć. 

 

 

Wieści gminne i niewinne 

 
Na Roztoczu sołtys Guciowa znalazł ślady po kaczodziobych dinozaurach. „Kurier Lubelski” pisze, że 

znalezisko rozpętało wojnę między sąsiadującymi z sobą gminami, które zwąchały zyski płynące  

z napływu turystów. Dobrze, że ślady kaczodziobych nie znaleziono w okolicach stolicy. Dopiero byłaby 

afera... 

Za ANGORA 9 IV 2006 

 

 

Theatrum z ulicy Wiejskiej i okolic  

 
Według posła Zbigniewa Dolaty (PiS) przyczyną wybuchu II wojny światowej był ... pacyfizm. 

Posłanka Maria Nowak (PiS), na łamach „Naszego Dziennika”, nawołuje do wyrzucenia ze szkół Jerzego 

Owsiaka. Wiceminister edukacji /p. Sławiński - przyp. red./ przedstawia społeczeństwu pomysł na Narodowy 

Instytut Wychowania dla tworzenia „właściwych” programów wychowawczych. A kolejny wiceminister 

tego resortu /p. Zieliński - dzisiaj były już wiceminister - przyp. red./ wysyła list do kuratorów, w którym 
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przestrzega dyrektorów szkół m.in. przed organizacjami pacyfistycznymi i ekologicznymi. Wygląda to jak 

scenariusz nieprawdopodobnej fabuły z gatunku political fiction ? Nie, to polskie... polityczne reality show ! 

 

S. Broniarz, prezes ZNP, wydał oświadczenie (29 marca b.r.) w związku z wypowiedzią posła PiS, 

Stanisława Pięty, dotyczącej m. in. konieczności „oczyszczenia szkolnictwa z postpezetpeerowskiej 

lumpeninteligencji”.  

W imieniu setek tysięcy nauczycieli, a także członków Związku Nauczycielstwa Polskiego składamy 

wyrazy współczucia panu Posłowi Stanisławowi Pięcie z powodu nieuleczalnej choroby, którą można 

zdiagnozować jako choroba z nienawiści. Pomysły na „uzdrowienie” szkolnictwa oraz używanie przez pana 

Posła inwektyw w stosunku do nauczycieli sugerują zaawansowany stan, którego leczenia mogą się podjąć 

wyłącznie psychiatrzy. Wolimy myśleć, że wypowiedzi pana Posła są efektem ciężkiej choroby i zasługują 

wyłącznie na współczucie, niż przyjąć do wiadomości, że może je świadomie głosić poseł na Sejm RP. 

Wypowiedzi pana Pięty otwierają nowy rozdział w historii łajdactwa w wolnej Polsce, a ich 

żenujący styl z trudem maskuje miałkość treści i brak argumentów. 

Składamy wyrazy współczucia partii pana Posła, która z takimi ludźmi zamierza zbudować  

IV RP w oparciu o prawo i sprawiedliwość. 

GŁOS NAUCZYCIELSKI, 13-29 III 2006 
 

Takie sobie myśli 

 
Grono kolegów pracuje usilnie gromadząc materiały do fundamentalnego dzieła pt. 

Encyklopedia polskiego życia publicznego /EPŻP/. Do zakończenia pracy daleko, więc 

tymczasem ujawniamy naszym Czytelnikom zawartość kilku fiszek, do których udało się nam 

dotrzeć. Mamy nadzieję, że nawet ta mała i przypadkowa próbka pozwoli ocenić rozległość 

panoramy zjawisk, objętych śmiałym zamierzeniem autorów. 
 

Z  Encyklopedii polskiego życia publicznego: 

Orędzie - oficjalne wystąpienie wysokiego dostojnika państwowego, w którym ten uroczyście 

komunikuje społeczeństwu, że nie ma mu nic do powiedzenia. 

 

Konferencja prasowa - technika prowadzenia polemiki z przeciwnikiem, niedająca mu szansy na 

replikę 

 

Interpelacja poselska - taktyczne wyjście z sytuacji, kiedy trzeba wykazać się aktywnością 

parlamentarną przy zerowym poziomie wiedzy o przedmiocie debat. 

 

Sanitariat - miejsce w sejmie przystosowane do szczerego wyznawania swoich poglądów  

i odczuć; świecki odpowiednik konfesjonału. 

 

Stenogram - krzywe zwierciadło stworzone dla pożytku i uciechy nieprzyjaciół mówcy. 

 

Komunikat IPN -  pion śledczy odniósł kolejny wielki sukces: mamy nowe haki na komuchów ! 

 

Układ – krasnoludki, które znowu zabrudziły nam mleko. 

 

Immunitet - coś w rodzaju odnawialnego dziewictwa. 
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Aktualności  

 

 
Ze stanowiska ZNP w sprawie powołania Narodowego Instytutu Wychowania: (...) Projektodawca 

(...) definiuje instytut jako instytucję publiczną prowadzącą działalność promocyjną, badawczą  

i opiniodawczą w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży. Na czele instytutu planowane jest postawienie 

prezesa powoływanego przez Sejm za zgodą Senatu, a więc w bardzo szczególnej procedurze, w której 

powoływane są takie organy konstytucyjne jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Prezes NIK. Projekt, poza 

nadzwyczajnymi przypadkami, (...) stanowi, iż prezes w trakcie kadencji ma być nieodwoływalny (...) (brak 

jest odpowiedniej regulacji w przypadku  jego odwołania), co dodatkowo wzmacnia jego pozycję,  

a w konsekwencji może prowadzić do postawienia jego pracy i pracy całego instytutu poza jakąkolwiek 

skuteczna kontrolą. (...) Trudno także ocenić całokształt merytorycznej działalności, jaką miałby realizować 

instytut, bez zapoznania się z treścią statutu, który nie został dołączony do projektu (...) Rangę wychowania 

resort oświaty powinien podnieść głównie poprzez wzmocnienie roli i znaczenia właściwego departamentu 

do spraw wychowania, co dawałoby szanse na realizowanie spójnej i  jednolitej polityki oświatowej państwa 

i zapobiegłoby sztucznemu rozdziałowi treści wychowania od treści nauczania. Takie rozwiązanie 

stwarzałoby też szansę na skuteczne, odpowiadające na potrzeby środowisk szkolnych i lokalnych 

oddziaływanie ministerstwa poprzez instytucje nadzoru pedagogicznego. 

 Sławomir Broniarz, prezes ZNP 

 

GŁOS NAUCZYCIELSKI, 13-29 III 2006 

 
 

Nasz Hyde-Trawniczek  

 
Na całym świecie znany jest londyński Hyde Park, a zwłaszcza jego Marble Arch Corner. Wszyscy 

wiedzą, że jeśli jakiś domorosły orator zazdrości sławy Cyceronowi, albo ktoś ma wielkiej wagi nowinę do 

przekazania współobywatelom, to bierze skrzynkę od mydła i udaje się do tego parku. Dlaczego akurat od 

mydła - nie mam pojęcia, ale we wszystkich dawniejszych przekazach jest ona nieodłącznym atrybutem Hyde 

Parku jako portatywna trybuna. Wstąpiwszy na nią można bezkarnie głosić wszelkie, najbardziej nawet 

światoburcze poglądy, z jednym tylko ograniczeniem: nie wolno obrażać Jej (albo Jego) Królewskiej Mości. 

Także i u nas zdarza się, że komuś doskwierają jakieś myśli, domagające się gwałtownie 

uzewnętrznienia, a nie ma jak ich upublicznić, bo albo idą pod prąd powszechnie akceptowanych poglądów, 

albo nadeptują komuś na czuły odcisk. Długotrwałe tłumienie takich natrętnych myśli może doprowadzić do 

ciężkich schorzeń wątroby a nawet do rozlania się żółci. Dlatego zamierzamy utworzyć w Incydentalniku nie cały 

Hyde Park oczywiście (znaj proporcyą, Mocium Panie), ale skromniutki Hyde-Trawniczek, aby było gdzie się 

wygadać. Proponujemy też zawrzeć uroczyście Contrat  Social czyli Umowę Społeczną, w myśl której solennie 

postanowimy nie obrażać się o myśli ze skrzynki od mydła wypowiedziane, choćbyśmy nawet nimi 

uszczypnięci się poczuli. Sądzimy, że dla dobra zbiorowego zdrowia psychicznego warto ponieść tę ofiarę. 

     B. L 
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Ze wspomnień 
 

W czerwcu 2002 roku kierownictwo Uniwersytetu zwróciło się do członków Komisji do spraw 

Ekonomicznych z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie niezbędnych zmian w przyjętym przez Senat planie 

dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów: 

[...] W przedstawionej  propozycji, zmiana planu Funduszu Pomocy Materialnej dola Studentów 

dotyczy następujących pozycji: 

- Dochody: zmniejszenie o kwotę 2 529 tys. zł z tytułu obniżonej w stosunku do przyjętej 

w planie kwoty dotacji budżetowej, 

- Koszty:  zmniejszenie kosztów Domów Studenckich o kwotę 1 750  tys. zł  z tytułu 

ograniczenia do koniecznego minimum nakładów na remonty, [...] 

Przedstawiając powyższą propozycję, proszę o ewentualne wyrażenie opinii w zakresie 

proponowanych zmian[...] Brak opinii zostanie potraktowany jako akceptacja zaproponowanych zmian do 

planu Funduszu na 2002 r. [...] 

Przedstawiciel ZNP w Komisji odpowiedział w tymże miesiącu na tę prośbę jak następuje: 

Gdy Napoleon Bonaparte wkraczał do pewnego miasta wielkopolskiego, rajcy uroczyście witali go 

przed miejską bramą, ale nie zadysponowali honorowego salutu artyleryjskiego. Urażony takim despektem 

Napoleon wezwał burmistrza, by wytłumaczył przyczynę naruszenie ceremoniału. „Ze stu ważnych powodów, 

Sire” zaczął burmistrz. „Po pierwsze - nie mamy armat”. „Dziękuję” -  przerwał Napoleon. „Więcej 

powodów nie potrzeba”. 

Chętnie podjąłbym dyskusję z propozycją oszczędnościową, ponieważ jestem przekonany, że 

pierwotnie zaplanowana kwota, przed jej okrojeniem, też była zbyt skromna w stosunku do pilnych potrzeb 

remontowych. Powstrzymuje mnie od tego przeświadczenie, że usłyszałbym: nie mamy armat. Cóż mi 

pozostaje ? Biorę wzór z wielkiego Napoleona. 

Pewien dyskomfort psychiczny powoduje tylko poczucie, że w niektórych poczynaniach Uniwersytet 

nie wykazuje się takim stopniem oszczędności działań, który wydawałby się konieczny w warunkach 

drastycznego niedoboru środków finansowych. Jestem pod silnym wrażeniem, jakie wywiera nowy budynek 

Wydziału Zarządzania. Obiekt ten został w części sfinansowany ze środków własnych Uniwersytetu , wydaje 

się więc, że ograniczenie części wydatków wyposażeniowych (np. przez wykorzystanie starego umeblowania  

i odłożenie nowego urządzenia wnętrz na następne lata) bez uszczerbku dla podstawowych elementów 

inwestycji pozwoliłoby przesunąć pewne kwoty na najpilniejsze potrzeby remontowe. A tak jak jest - mamy 

elegancko urządzony budynek, ale nie mamy armat. 

Ale to już było i  nie wróci więcej !  

  Dzisiaj w meblach nie topimy potrzebniejszych na ważniejszy cel tysięcy ! 
 

Bolesław Liwowski 
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