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WIOSNA 

Naplotkowała sosna 

Że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: 

-Przyjedzie pewno furą… 

Jeż się najeżył srodze: 

-Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął :-Ja nie wierzę, 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: -Wiem coś o 

tym, Przyleci samolotem. 

-Skąd znowu –rzekła sroka- 

Ja z niej nie spuszczam oka 

I w zeszłym roku w maju 

Widziałam ją w tramwaju. 

-nieprawda! Wiosna zwykle 

Przyjeżdża motocyklem 

-A ja wam dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

-Nieprawda bo w karecie! 

W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, 

Że płynie właśnie łódką! 

A wiosna przyszła pie-

szo - Już kwiaty z nią 

się śpieszą, 

Już trawy przed nią 

rosną  I szumią: 

 „Witaj wiosno!”. 

 

      Jan  Brzechwa   

 

Anegdoty  o sławnych  

osobach  

  

Mark Twain jedną ze 

swoich córek wydał za 

Polaka nazwiskiem 

Kuryłowicz. Podczas 

uroczystości 70-tych 

urodzin Twaina spytano 

go, co zamierza teraz 

robić. Pisarz odparł: 

- Resztę życia pragnę 

zajmować się moim 

ogrodem, a w wolnych 

chwilach będę się uczył 

poprawnie wymawiać 

nazwisko mojego zięcia. 

Prace  działaczy  NSZZ  Solidarność  w zakresie  opracowania 
Regulaminu  wynagrodzeń 

 Regulamin  wynagrodzeń  był  procedowany  od  stycznia 2020. Z  ramienia  NSZZ  

Solidarność w negocjacjach  udział  brali:  

 Danuta  Szyndler,  Tadeusz  Kotowicz  , Maciej  Noegebauer. 

 Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r., i będzie  obowiązywał do 1 czerwca 

2021 roku. Dlatego  jest  czas  aby  wprowadzić  ewentualne  poprawki. 

Poniżej  wybrane  kwestie wynegocjowane  przez Związek   

- standaryzacja  warunków  płacowych  na  UWM, 

- utrzymanie  dodatków za  pracę  w porze  nocnej, oraz  systemie  zmianowym,  dodatek  

zadaniowy  za  zastępstwa,  

- utrzymanie  stałej  premii  regulaminowej  20% , oraz  uznaniowej, 

-  wprowadzenie tabel stanowisk z określeniem minimalnej płacy zasadniczej, 

-  ograniczenie  wykorzystania środków  z  ZFSS  ma  cele  inne  niż społeczne, 

- i  wiele  innych  kwestii  zapisanych  w  regulaminie. 

RW     Składniki wynagrodzenia   § 5 

   1. Pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim, ……….. przysługują:  

1) wynagrodzenie zasadnicze, 

2) dodatek za staż pracy, 

3) dodatek funkcyjny,  

4) dodatek zadaniowy, 

5) dodatek za udział w komisji rekrutacyjnej, 

6) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe,  

7) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, 

8) wynagrodzenie dodatkowe za:  

a) sprawowanie funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta  

b) opracowanie recenzji lub ocenę dorobku w postępowaniach kwalifikacyjnych,  

c) wynagrodzenie za opiekę nad praktykami studenckimi, 

d) wynagrodzenie za prowadzenie pracy dyplomowej, 

e) pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy. 

2. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, …….. przysługują:  

1) wynagrodzenie zasadnicze, 

2) dodatek za staż pracy, 

3) dodatek funkcyjny, 

4) dodatek zadaniowy, 

5) dodatek za udział w komisji rekrutacyjnej, 

6) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, 

7) wynagrodzenie dodatkowe za pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy, 

8) dodatki za pracę:  

a) w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy, 

wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy,  

b) w porze nocnej,  

c) na drugiej zmianie, 

9) premie. 
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ZAPISY   DO 

ZWIĄZKU  NSZZ  

SOLIDARNOŚĆ 

-  pomoc  prawna 

- wsparcie  

psychologiczne 

 - poczucie  

bezpieczeństwa   

-  praca  w zespole 

-  wspólne  inicjatywy  w  

zakresie  poprawy  

warunków  płacy  i  pracy   

- większa  siła przebicia  

w  negocjacjach  z 

pracodawcą   

 

Czekamy  na  ciebie 

Razem  damy  radę !!!!!! 

 

 

ZNIŻKI  10%  dla  

członków  Solidarności  

 

1. Na  paliwo  

  LOTOS  10% 

 

2. Zniżki  w  PZU    

„Klub PZU Pomoc  

dla NSZZ 

Solidarność". 

PZU Auto: AC, OC, 

NNW, NNW Max; PZU 

Dom; PZU NNW; PZU 

Gospodarstwo Rolne: 

Obowiązkowe  

 

Wewnętrzna  

rekrutacja 

1.Pracownik  dziekanatu 

Wydziału Nauk 

Społecznych w wymiarze 

pełnego etatu  do 

zgłoszenia do 18.03.2020r 

2. Praca  elektryka w 

Sekcji Eksploatacji 

Działu Obsługi 

Technicznej i 

Utrzymania Infrastr., 

zgłoszenia  do 

16.03.3020r 

 

 

 

Związkowcu  nie  daj  się  koronowirusowi   

 

 
 

Podstawowe zasady: 

 

1. Higiena. Unikanie zbędnych wizyt w tłocznych miejscach mogą ograniczyć szanse 

na zetknięcie się z koronawirusem. – dbaj o   układ odpornościowy. 

 

2. Zdrowo się odżywiaj.  Chude mięso, ryby, nabiał, pełnoziarniste wyroby zbożowe 

i dużo warzyw, najlepiej surowych lub gotowanych na parze - dadzą ci siłę. 

 

3. Korzystaj z naturalnych leków. Dużo czosnku, cebuli, imbiru i miodu, natka 

pietruszki i kiełki. 

 

4. Alkohol z umiarem, ogranicz palenie papierosów. Alkohol, papierosy czy inne 

substancje psychoaktywne obniżają odporność. 

 

5. Odpoczywaj. Nie zarywać nocy, jeśli to możliwe odpoczywaj w ciągu dnia. 

 

6. Ruch na świeżym powietrzu- min.  Półgodzinny spacer trzy razy w tygodniu. 

 

7. Ubieraj się odpowiednio do pogody. Dopasuj strój do temperatury. 

 

8. Zachowaj spokój i optymizm.  Stres jest wrogiem układu odpornościowego. 
 

Jesteś  wielki !!!!!!!  Dasz  radę!!!!! 
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Studenci chcą wrócić z 

imprezy do akademika 

taksówką, zatrzymują 

więc jedną, a z kasą 

krucho. - Szefie, za 

dyszkę do akademika da 

radę? - Oj ciężko. - A za 

"trzy-cztery"? - Dobra, 

wsiadajcie. Po paru 

minutach taksówka 

zatrzymuje się pod 

akademikiem. Jeden ze 

studentów mówi:- No to 

chłopaki, trzy-cztery: 

DZIĘKUJEMY! 

 

Nabór na uczelnię. 

Kandydat na asystenta  

przed komisją: - Ile jest 

2+2?   - 3 odpowiada  - 

Nie.     No  to  5. - Nie, 

dziękujemy.                  

Wyszedł, komisja 

omawia: - Głupi, ale 

szukał odpowiedzi, 

bierzemy.                     

Wchodzi następny 

kandydat: - Ile jest 2+2? - 

5. - Nie. - A właśnie, że 

5! - Nie, dziękujemy. 

Wyszedł, komisja 

stwierdza: - Głupi, ale ma 

własne zdanie i potrafi się 

bronić, bierzemy. 

Przychodzi kolejny: - Ile 

jest 2+2? - 4. - Mądry, ale 

nie ma już miejsc. 

 

 

 
 

 

 

 

…czyli  kącik  emeryta/ rencisty……….. 

 
Najniższe emerytury i renty w górę.  

W kwietniu 1200 zł „trzynastej emerytury” 

 

Weszły w życie ustawy istotne dla emerytów i rencistów.  

 

Pierwsza ustawa zmienia kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. I 

tak od dnia 1 marca 2020 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy zostają podwyższone do kwoty 1200 zł a renta z tytułu 

częściowej niezdolności do pracy do 900 zł. 

Natomiast waloryzacja świadczeń w 2020 r. wynosi w tym roku 

przynajmniej  3,56%. Jednocześnie zagwarantowana została podwyżka wysokości 

emerytur i rent do co najmniej: 

70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent 

rodzinnych, 

52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 

35 zł – w przypadku emerytur częściowych. 

 

Druga ustawa  dotyczy wypłaty tzw. „trzynastej emerytury”, do której uprawnieni 

są świadczeniobiorcy, którzy w dniu 31 marca 2020 roku mają ustalone prawo m.in. 

do emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego  i 

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego . 

 Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyniesie w tym roku 1200 

zł brutto, czyli równowartość najniższej emerytury. Świadczenie będzie wypłacane 

automatycznie wraz z emeryturą lub rentą w kwietniu 2020 roku. 
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Przewodniczący  NSZZ 

Solidarność  Piotr 
Duda   w sądzie…. 

Ruszył proces Piotra Dudy 

przeciwko Lechowi 

Wałęsie. Wyrok 26 marca!  

Postawienie znaku 

równości pomiędzy 

ZOMO i żołnierzami 

zasadniczej służby 

wojskowej to obrażenie 

milionów chłopaków, 

którzy z poboru byli w 

wojsku, argumentował 

Piotr Duda podczas 

procesu, który wytoczył 

Lechowi Wałęsie za 

pomówienie go o służbę 

w ZOMO. Pomimo 

wyjątkowo ciężkiego 

pomówienia obecny 

przewodniczący żąda od 

byłego przewodniczącego 

jedynie przeprosin. 

 

Regiony NSZZ 
Coraz  nas  więcej!!!! 

Jak wynika z 

dostarczonych nam 

informacji w Regionie 

Słupskim NSZZ 

„Solidarność” liczba 

członków Związku 

wzrosła prawie o 10 proc. 

Oznacza to, że w NSZZ 

„Solidarność” Regionu 

Słupskiego przywitaliśmy 

kilkuset nowych 

Koleżanek i Kolegów. To 

sytuacja bez precedensu, 

z którą pierwszy raz 

mamy do czynienia na 

tym terenie. 

 

 

Wywiad:   Ludzie  Solidarności  Wojciech  Korsak   

 

1. Od kiedy zaczęła się Pana przygoda zawodowa pod nazwą UWM?  

Pod nazwą  UWM to  od  1.06.1999r natomiast przygoda zawodowa od  1.08.1964r 

w  Wyższej Szkole Rolniczej w  Olsztynie . 

 

2. Od kiedy Zaczęła się Pana  przygoda z Solidarnością UWM? 

Moja  przynależność do NSZZ „Solidarność” to od 1.10.1980, jeszcze w Akademii 

Rolniczo-Technicznej. 

 

3. Co sprawia i/ lub  daje Panu przyjemność w pracy związkowej? A co   

powoduje przemęczenie lub brak motywacji do działania?  

W pracy związkowej największą przyjemnością jest pomoc drugiemu człowiekowi z 

pozytywnym skutkiem w różnych sprawach. Jeśli jest nawał pracy, a zbiega się z 

pracą zawodową wtedy jest się zmięczonym i nie wszystko wychodzi dobrze. 

 

4. Jakie wydarzenie lub wydarzenia  utkwiły Panu w pamięci odnośnie    

działań 'Solidarności” z ostatnich 10 lat? 

Ostatnie 10 lat to praktycznie emerytua chociaż ostatnio prowadzę koło emerytów co 

też daje pewną satysfakcję. 

 

 5.Czego Pana zdaniem potrzebuje zwykły pracownik UWM odnośnie   

stosunków pracy? Pracownik od związku oczekuje oparcia w kwestii pracy  i płacy, 

w tych sprawach oczekuje pomocy. 
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Anegdoty o 
związkowcach 

- Szef nowoczesnego 

zakładu produkcji 

samochodów 

oprowadza po fabryce 

przewodniczącego 

związków 

zawodowych. Z 

poczuciem wyższości 

mówi do niego: "Patrz, 

tu roboty, tam roboty, 

które zastąpiły twoich 

związkowców. I jak 

dobrze wiesz, one nie 

zapiszą się do twoich 

związków"  

- "Ale te twoje roboty 

też nie kupią twoich 

samochodów". Jak 

przytomnie zauważył 

związkowiec. 

 

 

Szachy- zadanie  

 

Białe  zaczynają  i 
wygrywają 

 

6.Jak widzi Pan przyszłość Związku Solidarność UWM na kolejne lata.? 

Przyszłość  to w dużej mierze zależy od ilości członków i dobrego prowadzenia przez 

władze związkowe, a ludzie powinni to widzieć. 

 

8.Porozmawiajmy o Panu prywatnie!  Co lubi Pan  robić po pracy?  Jakie ma Pan 

hobby?   

W moim przypadku bo jestem na emeryturze , więc muszę sobie rozplanować cały 

dzień. Niektóre elementy to  nawet cały tydzień. Natomiast moje hobby to uprawa 

ogródka, jazda na rowerze, czytanie książek głównie historycznych. 

9.Kto jest dla Pana autorytetem w życiu? Dlaczego?  

Moim autorytetem to rodzice, kościół, a szczególnie święty Jan Paweł II. Od osób 

tych można czerpać wszystko z pożytkiem dla siebie i innych. 

10.  Plany na urlop 2020? 

O ile nie będzie przeszkód to chciałbym pojechać do Wilna, bo jest tam co zwiedzać, 

głównie to odwiedzić i pomodlić się, do tej co w Ostrej świeci bramie. Planuje też 

pobyt nad morzem w Krynicy Morskiej. 

 

11. Co chciałby Pan powiedzieć kolegom związkowcom i pracownikom UWM? 

Co chciałbym powiedzieć kolegom ze związku i pracownikom – dobre pytanie. Myślę, 

że  stabilności w pracy, życzliwości  przełożonych, a zatem dobrej atmosfery. Życzę 

dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Na koniec chciałym dodać, że po mimo 

różnych sytuacji nigdy nie miałem myśli, aby wypisać się z Solidarności. 

Dziękuję  za  wywiad  i  życze Panie  Wojciechu   wszelkiej  pomyślności 

W.K. 

 

INFLACJA W POLSCE - dlaczego tak drogo płacimy za towary i usługi 

- inflacja w lutym wyniosła 4,7 proc., (rdr) 

- największy wzrost odnotowały ceny żywności (7,5 proc.),  

- użytkowanie mieszkania i nośniki energii (7,3 proc.). 

Odczuwalna inflacja na produktach spożywczych 15-20%. 

 

Zagadka:  Kto  jest  najlepszym  ekonomistą  w  Polsce??? 

Odpowiedź: Emeryt i rencista! Nikt  nie wie jak on jest w stanie przetrwać za tak głodowe  

emerytury  i  renty????? 

https://forsal.pl/tagi/mieszkanie
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Uczciwość, 
sprawiedliwość 

braterstwo 

NSZZ  Solidarność 

 

Proletariusze nie 

mają  w rewolucji nic 

do stracenia prócz 

swych kajdan.  

Do zdobycia mają 

cały świat.  

Proletariusze 

wszystkich krajów, 

łączcie się! (...) 

 
K. Marks, F.Engels 

1948r 
 

Kartka  z  historii… 
Wiosna  Ludów. 

Pod koniec lutego 1848 
roku w Paryżu 

wybuchły pierwsze 
uliczne manifestacje. 

Pod hasłem „wolność, 
równość, braterstwo” 
mieszkańcy domagali 

się polepszenia 
warunków bytowych i 

sprawiedliwości. 
Wieści o tych 

wydarzeniach szybko 
rozeszły się po Europie 
i wkrótce inne państwa 

wzięły udział w 
rewolucji znanej w 

historii jako  
Wiosna Ludów. 

W  OBRONIE  GODNEJ  PRACY  !!!!!!!!!!! 

 

ORGA NIZA CJ A  

ZAKŁADOWA 

UWM w Olsztynie 

10-957 Olsztyn-Kortowo 
ul. Prawocheńskiego4 

tel. (48-89) 523 36 86 

fax (48-89) 523-42-86                                                                                                               Olsztyn   5.03.2020r 

                                                                                Prof.  Ryszard  Górecki   

Rektor   UWM   w  Olsztynie   
 

Pismo  w sprawie   łamania  praw  pracowniczych  przez  firmę   ROKA   

wykonującą na  rzecz  UWM  prac  związanych  z  dozorem   i  sprzątaniem.    

 

Do  Związków Zawodowych działających na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie  zgłosiły  się  osoby   pracujące  w  w.w.  Firmie  prosząc  o  

pomoc  w  sprawie  naruszenia  przez  firmę  ROKA  praw  pracowniczych  w zakresie  

czasu  pracy. Przedstawiając świadectwo  notorycznego  przekraczania  przez  nich  

czasu  pracy  niezgodnego  z  podpisanymi  umowami.  W praktyce  przekłada się  

dana  sytuacja na  fakt,  iż  pracują  kilkanaście  a nawet  kilkadziesiąt  godzin więcej  

niż  zawarta  umowa o  pracę, bez  wynagrodzenia  za  nadgodziny.   

Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  jako  instytucja  publiczna  powinna  stać  

na  straży    przestrzegania najwyższych standardów w zakresie prawa pracy, wobec 

własnych  pracowników  jak  również firm z  którymi  współpracuje.  Marka  UWM  

jest  istotna  z  punktu  widzenia   postrzegania społecznego i prawnego. Powinna 

zatem  być wzorem  do  naśladowania  dla  innych  organizacji.  

W  związku z  powyższym  prosimy Pana  Rektora  o  interwencję  w  w.w.  

sprawie  w celu  uporządkowania  w.w.  problemu  pracowniczego.   

 

Przewodniczący   NSZZ  Solidarność 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proletariusze
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Biblia 1000-lecia 

  Rodzina? 

„Stworzył więc Bóg 

człowieka na swój 

obraz, na obraz Boży 

go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę" 

(Rdz 1, 27). 

…..Bóg powołał 

mężczyznę i kobietę do 

tego, by założyli 

rodzinę, by przekazali 

życie swemu 

potomstwu, a wraz z 

życiem - pouczenia 

religijne i moralne  

(K. Rdz 1, 27-28). 

 

Fundamentem domu 

jest para małżeńska, 

ścianami są dzieci.  

W domu są trzy pokoje: 

pokój cierpienia, pokój 

pracy i pokój 

szczęścia... 

 

Ostrzeżenie!!! 

 

„Czyż nie wiecie, 

że niesprawiedliwi nie 

posiądą królestwa 

Bożego? Nie łudźcie 

się! Ani rozpustnicy, 

ani bałwochwalcy, ani 

cudzołożnicy, ani 

rozwiąźli, ani 

mężczyźni współżyjący 

z sobą, ani złodzieje, 

ani chciwi, ani pijacy, 

ani oszczercy, ani 

zdziercy nie 

odziedziczą królestwa 

Bożego”. 

 

(1 Kor 6, 9–10) 

EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH 

UE  opublikowała  w styczniu dokument  pt.  „Silna Europa Socjalna na 

rzecz sprawiedliwej transformacji”  COM (2020) 14, w którym wskazuje się, że 

zmiana klimatu i degradacja środowiska będą wymagać od nas dostosowania naszej 

gospodarki, naszego przemysłu, sposobu, w jaki podróżujemy i pracujemy, tego, co 

kupujemy i jak się odżywiamy. W tym kontekście należy pamiętać o unijnej „mapie 

drogowej” dojścia do rozbudowania społecznego wymiaru UE, jakim jest  

 

EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH 

Celem Europejskiego filaru praw socjalnych jest zapewnienie sprawiedliwości 

w codziennym życiu każdego obywatela – niezależnie od tego, czy uczy się on, pracuje, 

szuka pracy czy przechodzi na emeryturę; niezależnie od tego, czy mieszka w mieście 

czy na obszarze wiejskim; niezależnie od jego płci, pochodzenia rasowego lub 

etnicznego, przekonań religijnych lub wyznania, niepełnosprawności, wieku lub 

orientacji seksualnej. 

 

Komisja Europejska podkreśla także, iż sprawiedliwe warunki pracy to 

również solidny dialog społeczny: pracownicy i pracodawcy mogą znaleźć wspólne 

rozwiązania, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Ogromne znaczenie mają 

silne, przedstawicielskie organizacje i ich adekwatne zaangażowanie w 

kształtowanie polityki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.  

Komisja rozważy sposoby promowania dialogu społecznego i negocjacji 

zbiorowych oraz zwiększenia potencjału związków zawodowych i organizacji 

pracodawców na szczeblu UE oraz krajowym. 

 W 2021 r. powinny być opracowane krajowe plany wdrożenia Europejskiego filaru 

praw socjalnych. Od polskich partnerów społecznych, ale także od strony rządowej 

wymaga to zdecydowanego zintensyfikowania prac. 

Dialog….jak  to  pięknie  brzmi……  
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Rody  Polskie  

1. Potomkiwie dynastii  
Giedyminowiczów  

Dynastia władców 

litewskich wywodząca 

się od wielkiego księcia 

Giedymina. (zm. 1341)   

Jej gałęzią była dynastia 

Jagiellonów, a także 

wiele polskich, 

litewskich i ruskich 

rodów książęcych m.in.:. 

Jagiellonowie  

Czartoryscy, 

Sanguszkowie, 

Kobryńscy, 

Hurkowicze, 

Koporscy, 

Rużyńscy, 

Pińscy, Koreccy, 

Buremscy, 

Kurcewicze,  

Kroszyńscy, 

Połubińscy 

Łukomscy,   

Druccy, 

Olelkowicze-

Słuccy, 

Bielscy, 

Mścisławscy, 

Zasławscy-

Mścisławscy, 

Stepańscy, 

Bujniccy, 

Hołownia-

Ostrożeccy 

Zwiaholscy, 

Chciało  by  się  zapytać? 

…Gdzie  są  chłopcy  z 

tamtych  lat….Gdzie  te  

chłopy….. 

 

 

Nasza  Szlachta-  Herbu  Pomian  prof. J.Kaczyński 

Czyli  potomkowie  szlacheckich  rodów z  Warmii  i  Mazur 

 

Polski herb szlachecki, występował głównie w ziemiach poznańskiej i sandomierskiej. 

Według legendy herbowej wywodzi się on z herbu Wieniawa w 1306r.  

Legenda.. 

  opowiada się, że herb Pomian nadano jednemu z Wieniawitów w nagrodę za 

zabicie przed księciem na łowach mieczem żubra. Inny wariant mówi znów o zabiciu 

żubra na rzymskich igrzyskach.  

 

Prof. J. Kaczyński  - emerytowany  pracownik  UWM- profesor  nauk  

społecznych,  patriota,  działacz  podziemnej  solidarności,  poeta, księgarz. 

Profesor  urodził się w 26 października 1928 r. w Pętkowie Wymiarowie 

(województwo mazowieckie) z matki Heleny – z domu Uścińska i ojca Adama 

Kaczyńskiego. Udokumentowane pochodzenie szlacheckie, Herbu   Pomian. 

Spośród około 450 rodów używających Pomiana najbardziej zasłużoną rodziną 

byli Łubieńscy. Wielu znanych Pomianów pochodziło z rodziny Sokołowskich. 

Pomiana używał także generał Jan Krukowiecki (wersja hrabiowska), Władysław 

Grabski oraz rodzina Kaczyńskich z Kaczyna Starego i Kaczyna-Herbasów, z której 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Litewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giedymin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_rody_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99ce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czartoryscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanguszkowie_herbu_Pogo%C5%84_Litewska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobry%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hurkowicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koporscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%BCy%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koreccy_herbu_Pogo%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buremscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurcewicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kroszy%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82ubi%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukomscy_herbu_Roch_Odmienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Druccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olelkowicze-S%C5%82uccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olelkowicze-S%C5%82uccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%9Bcis%C5%82awscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zas%C5%82awscy-M%C5%9Bcis%C5%82awscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zas%C5%82awscy-M%C5%9Bcis%C5%82awscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stepa%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bujniccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostro%C5%BCeccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostro%C5%BCeccy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwiaholscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_pozna%C5%84skie_(I_Rzeczpospolita)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_sandomierskie_(I_Rzeczpospolita)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legenda_herbowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniawa_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ubie%C5%84scy_herbu_Pomian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82owscy#Sokołowscy_herbu_Pomian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krukowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Grabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Grabski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaczyn_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaczyn-Herbasy
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Z  życia  UWM 

Nowe  siedziby dla  
wydziałów  – Prawa i 

Administracji oraz Nauk 
Społecznych. Budowa  

ma ruszyć  od  kwietnia 
2020r   

Szacowany koszt  
66 mln!!!! 

 

 

 

 

Uczelnia 

Aby była Uczelnia, 

gdzie się przebywać  

chce… 

Aby traktowała swych  

ludzi  że  żyć  się  chce.. 

Serdecznie witała nas , 

i dawała  życiu  swój  

blask…  

By się można było 

swobodnie śmiać, 

i niczego się nie bać. 

Byśmy tu zbudowali 

dobry i mądry świat 

na milion kolejnych  

lat…..            WK 

 

wywodzą się Lech Kaczyński (były Prezydent RP) i Jarosław Kaczyński (były 

premier). Oprócz całych rodzin znanych herbownych, również pojedynczy 

Pomianowie zapisali się w historii kraju jako mężowie stanu, duchowni, wojskowi i 

artyści. Oto  jedni  z  nich: 

-  Jan Krukowiecki – polski generał, uczestnik wojen napoleońskich i powstania 

listopadowego, hrabia,  

-  Stanisław Pomian-Srzednicki – polski sędzia, pierwszy Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego w latach 1917–1922,  

 -  Jałbrzyk Jan Sokołowski – komornik króla Czech i Węgier Władysława 

Jagiellończyka, kasztelan santocki i starosta grudziądzki,  

-  Witold Zakrzewski (prawnik) – prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

poseł na Sejm PRL VIII i IX kadencji,  

 -  Józef Joachim Grabiński – generał brygady armii Księstwa Warszawskiego,  

-  Jarosław Jan Sokołowski – komornik Władysława Jagiellończyka, 

 -  Jarand z Grabia – wojewoda sieradzki i inowrocławski w 1427, stolnik brzeski 

od 1402, uczestnik bitwy pod Grunwaldem,  

 -  Serafin Sokołowski – sekretarz gabinetu Stanisława Augusta Poniatowskiego,  

 -  Józef Pomiankowski – feldmarszałek Cesarskiej i Królewskiej armii,  

-  Stanisław Pomiankowski – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Kaczy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Krukowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82owie_Wojska_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojny_napoleo%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pomian-Srzednicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_Prezes_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_Prezes_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ja%C5%82brzyk_Jan_Soko%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztelan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi%C4%85dz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Zakrzewski_(prawnik)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej_VIII_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_na_Sejm_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej_IX_kadencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Joachim_Grabi%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Ksi%C4%99stwa_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_Jan_Soko%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagiello%C5%84czyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarand_z_Grabia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewodowie_sieradzcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewodowie_inowroc%C5%82awscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1427
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brze%C5%9B%C4%87_Kujawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/1402
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Grunwaldem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serafin_Soko%C5%82owski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pomiankowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Pomiankowski
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