Wspomnienie o prof. Ewie Bittnerowej
(1927-2015)
Pani prof. dr hab. Ewa Bittnerowa
należała niewątpliwie do osób, które na
trwałe zapisały się na kartach naszej
uczelnianej „Solidarności”. Angażowała
się w działania Związku od początku jego
istnienia
(posiadała
legitymację
związkową z numerem 5).
Bezinteresownie, zawsze z ogromnym
oddaniem działała poprzez Związek na rzecz społeczności
akademickiej naszej Uczelni.
W pierwszych latach istnienia NSZZ „Solidarność” Pani
Profesor szczególnie silnie angażowała się w pracę
z młodzieżą studencką, zwłaszcza w okresie strajków
studenckich w walce o autonomię Uczelni. Organizowała
i zapewniała godziwe warunki bytowe podczas strajków.
Organizowała
opiekę
lekarską,
czuwała
nad
bezpieczeństwem strajkujących. Zapraszała ówczesne
autorytety
na
wykłady,
prelekcje,
pośredniczyła
w kontaktach z duszpasterstwem akademickim.
W trudnym czasie stanu wojennego Pani Profesor
zajmowała się rozprowadzaniem prasy i wydawnictw
podziemnych. Udało się Jej uratować dokumentację naszej
organizacji związkowej w dniu wprowadzenia stanu
wojennego. Mimo, iż Uczelnia była otoczona przez wojsko,
przemyciła dokumenty na zewnątrz w śpiworach, które
zostały po strajkujących studentach. Organizowała również
dla aresztowanych studentów pomoc prawną i finansową.

Po wznowieniu działalności NSZZ „Solidarność” Pani
Profesor była początkowo wiceprzewodniczącą Komisji
Uczelnianej, a w 1992 roku została wybrana na jej
przewodniczącą, którą to funkcję pełniła przez dwie kolejne
kadencje. W pracach Komisji wykazywała się szeregiem
inicjatyw.
Była
przede
wszystkim
wrażliwa
na
niesprawiedliwość społeczną. Wielokrotnie występowała do
Władz Uczelni wtedy, gdy uważała, że jest naruszany
interes pracowniczy. Bardzo też dbała o tych pracowników
i emerytów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej
bądź materialnej. Organizowała dla nich pomoc, sama
niejednokrotnie wspierała ich i finansowo i duchowo. Hojnie
wspierała też dzieci - beneficjantów prowadzonego przez
Komisję Funduszu Pomocy Dzieciom.
Za zasługi, jakie Pani Profesor wniosła do działalności
Związku
Komisja
Uczelniana
NSZZ
„Solidarność”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznała prof.
Ewie
Bittnerowej
w 2009
roku
tytuł
Honorowej
Przewodniczącej Komisji Uczelnianej.
Odeszła od nas Osoba, której głównym mottem
działania było „Pro publico bono”. Dobro społeczne
było w każdym podejmowanym przez Nią działaniu
zawsze na pierwszym miejscu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

