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Historyczne rocznice

W dniu 13 grudnia 2008 roku
obchodziliśmy dwie historyczne
rocznice.
Pierwszą z nich stanowił jubileusz
700-lecia zakonu paulinów i przyznania reguły św. Augustyna. Paulini
są zakonem, który nie tylko działa
w Kościele Polskim. Kolebką paulinów były Węgry. Z okazji tej wspaniałej rocznicy zorganizowano uroczyste obchody, których częścią było
sympozjum poświęcone omówieniu
roli i dorobku tego zakonu. Przedstawione na nim referaty dowiodły,
jak wielką rolę odegrał w historii Kościoła powszechnego i historii Polski. Wskazywano też na olbrzymią
rolę tego zakonu w rozwoju miasta
Częstochowy, które od przybycia
do niego zakonu paulinów wraz
z Cudownym Obrazem Matki Bożej
i uczynienie z tego świętego miejsca
Jasnogórskiego Sanktuarium spowodowało, że Częstochowa stała się
duchową stolicą Polski. Jasna Góra
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jest świętym miejscem dla Polski i
Polaków, a także dla społeczności
międzynarodowej, goszcząc wiele
koronowanych głów innych państw,
jak też obecnego papieża Benedykta
XVI. Wielki wymiar tych uroczystości uświetniła także wystawa pt.

„Mecenat kulturalny i artystyczny
Paulinów Polskich”. Prezentowano
na niej też bardzo bogatą spuściznę
zbiorów sztuki zgromadzonych na
Jasnej Górze.
Mając na względzie wielką wagę
tego świętego miejsca i roli w opiece nad Matką Bożą, przybyliśmy
i my na te uroczystości, podczas
których po Mszy Świętej przed Obliczem Jasnogórskiej Pani Komisja
Krajowa Federacji SOLIDARNOŚĆ’80 miała zaszczyt ofiarować Ojcom Paulinom sól polskiej ziemi
i monetę z polskiego złota–miedzi oraz statuetkę św. Barbary w podzięce za wielowiekową
posługę i opiekę nad Jasnogórską Panią Królową Polski. Zakon
paulinów działa w wymiarze światowym, posiadając 95 klasztorów
rozsianych w 15 krajach świata. Dla
nas, Polaków, powodem do dumy
jest fakt, iż stolicą zakonu pozostaje niezmiennie Jasna Góra. ZaGazeta Uczelniana styczeń 2009

kon łączy posługę w służbie Bogu
i kontemplacji w odosobnieniu ze
służbą ludziom z realizacją wielu zadań wynikających z wyzwań
współczesności. Zorganizowane
sympozjum dowiodło, jak wielkie
jest bogactwo paulińskiego dziedzictwa kulturowego i duchowego.
Drugą rocznicą obchodzoną
w dniu 13 grudnia 2008 roku była
28. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego w naszym kraju. Przywiązując wielką wagę do pracy
Instytutu Pamięci Narodowej dla
przyszłości Polski, Komisja Krajowa Federacji SOLIDARNOŚĆ’80
uhonorowała tę instytucję Złotą
Odznaką SOLIDARNOŚĆ’80 w
podzięce za wielką i twórczą rolę
w przywracaniu prawdy o najnowszej historii Polski, służącej
ochronie i rozwojowi demokracji
w naszej ojczyźnie i wykazującej
to, co może jej w dalszym rozwoju
zagrażać. Wręczyliśmy tę odznakę
wszystkim pracownikom w uznaniu
ich osiągnięć na ręce zastępcy dyrektora dr. Rafała Leśkiewicza. W
uroczystości wzięli też udział kierownicy wszystkich pionów, którzy
przybliżyli nam problematykę, jaką
obecnie się zajmują. Otrzymaliśmy
też kilkanaście książek wydanych
przez Instytut w ostatnim okresie.
Podczas omawiania ostatnich pu-
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blikacji wystąpił także Piotr Gontarczyk, jeden z autorów książki
„SB a Lech Wałęsa”.
Podsumowując działalność ostatnich lat w Akademii Medycznej we
Wrocławiu, Komisja Krajowa uhonorowała Złotą Odznaką SOLIDARNOŚĆ’80 poprzedniego Rektora tej
uczelni prof. Leszka Paradowskiego
za wielkie osiągnięcia w kierowaniu Akademią Medyczną we
Wrocławiu w latach 1999–2005,
a zwłaszcza w uznaniu olbrzymiego talentu organizacyjnego przy

budowie Nowej Akademii. Mamy
bowiem świeżo w pamięci bardzo
udany dla tej uczelni okres kierowania
nią przez niezwykle zdolnego organizatora i dobrego znawcę problemów
tej uczelni, niezbędnych do załatwienia, z którego dorobku czerpał
jeszcze do niedawna obecny rektor.
Korzystając z okazji chciałbym dodać, ze w okresie tego rektorowania
niejednokrotnie pomagaliśmy uczelni w załatwianiu trudnych spraw.
Korzystano z tego chętnie, bo wywodzenie się z tej uczelni przewodniczącego naszej organizacji wpływa
w istotny sposób także na możliwości
pozyskiwania środków na jej potrzeby. Rektor Leszek Paradowski umiał
korzystać również z tego wsparcia,
gdyż niepisane jest, że instytucjom,
z których pochodzą przewodniczący
związków łatwiej było i jest załatwić
wiele spraw, jeśli władze chcą z tego
skorzystać. Pragnę przy tym podkreślić, że spotykamy się nadal z dużym
uznaniem dla pracy tego Rektora ze
strony pracowników, którzy ciepło
wspominają Jego okres rządzenia
uczelnią. Złotą Odznaką SOLIDARNOŚĆ’80 uhonorowano także działaczy Komisji Zakładowej SOLIDARNOŚĆ’80 funkcjonującej przy AM
i PSK: Danutę Kalitę, Urszulę Łuszczewską, Irenę Malinowską i Przewodniczącego Komisji Bogdana Jankowskiego.
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