Pożegnanie śp. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego
wygłoszone przez przedstawiciela Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
w czasie Senatu Żałobnego w dniu 31 maja 2010 roku

Kiedy odchodzi człowiek, żałobą okrywają się jego najbliżsi. Kiedy odchodzi człowiek wybitny,
żałobą okrywa się także środowisko, na które dotąd promieniował i które uszlachetniał. Jednakże,
oprócz uczucia żalu i poczucia straty, rodzi się wdzięczność za dar życia tejże osoby, o którą życie
jemu współczesnych zostało wzbogacone.
Śp. profesor Zbigniew Czerwiński był taką właśnie osobą – wypowiedziano już wiele słów
nakreślających zasługi Pana Profesora. W imieniu Komisji Uczelnianej „Solidarności” pragniemy
wspomnieć śp. Pana Profesora w kontekście Jego zaangażowania w sprawy społeczne, w Jego
współtworzenie związku zawodowego „Solidarność” od pierwszych momentów społecznego zrywu.
Wkrótce po sierpniu 1980 roku, śp. Pan Profesor zainicjował ukonstytuowanie się grupy
założycielskiej naszego związku w ówczesnej Akademii Ekonomicznej. Nie był wszakże sam wspierało Go w tym dziele wiele innych szlachetnych osób, z których każda nosi w sobie pamięć
tamtych dni, pełnych entuzjazmu w odbudowywaniu nadchodzącej demokracji, oddanie
i poświęcenie swoich talentów, wiedzy, rzetelności i uczciwości, a przede wszystkim swojego czasu.
Pan Profesor, angażując się w unikalny nurt ruchu społecznego Solidarności był w pełni świadom, iż
być może ryzykuje swoją karierę zawodową, jednakże powodowało nim przekonanie, że przemiany
są niezbędne i że należy je wprowadzać jak najszybciej.
Śp. Profesor Czerwiński był dla nas, członków związku mentorem, życzliwym doradcą, wzorem
postawy moralnej. Na pierwszym miejscu stawiał uczciwość, skromność, sprawiedliwość
i przedkładanie interesu społecznego nad własne dobro. Jest dla nas zaszczytem, iż do sędziwego
wieku był wśród nas i był jednym z nas – prowadził zebrania wyborcze, opiniował ważne projekty
dotyczące szkolnictwa wyższego. Był częstym gościem zebrań Komisji Uczelnianej, która w roku
2006 nadała Mu, wespół z śp. doc. dr Stanisławem Wierzchosławskim, tytuł Honorowego Członka
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Akademii Ekonomicznej. Na jednym ze spotkań powiedział:
„Nie należy spoczywać, ale nieustająco szukać czegoś nowego”.
Ufamy, iż Pan Bóg zrządził, że Śp. Pan Profesor znalazł już to, do czego dążył przez całe swoje
szlachetne życie.
Niech spoczywa w pokoju.
Rodzinę prosimy o przyjęcie wyrazów najgłębszego współczucia.

