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trzeba było głośno. W końcu
lekarze zakazali jej wykładać.
Drugi raz dobrze zapowiadają
ca się kariera legła w gruzach.
Na uczelni tworzono nowy wydział
ogólno-ekonomiczny, Urszula Hoff
mann kierowała nim około 4 lata.
Nowy rektor Akademii Handlowej
prof. Ryszard Domański zapropono
wał jej posadę sekretarza rektora. Na
tym stanowisku przepracowała po
nad 30 lat. W tym czasie przez akade
mię przewinęło się pięciu rektorów. Z
wszystkimi się dogadywała, bo nie
wtrącali się do papierów.
Uczelnia wciąż o niej pamięta. Na
spotkaniu w związku z obchodami 80.
rocznicy powstania stowarzyszenia
absolwentów i 85. rocznicy istnienia
Akademii Ekonomicznej - dzisiaj
Uniwersytet Ekonomiczny, rektor
prof. Marian Gorynia poprosił ją o
recenzję jubileuszowego wydawnic
twa pt. ,,Wielka księga Uniwersytetu
Ekonomicznego od A do Z".
- Publikacja liczy 300 stron, napra
cowałam się przy korekcie. Dwa mie
siące nad nią spędziłam. Księga uka
że się na 85-lecie uczelni.
Po powstaniu Światowego Związ
ku Żołnierzy Armii Krajowej konspi
racyjni harcerze włączyli się do związ
ku. Pierwszym prezesem wielkopol
skich akowców był cichociemny Ste
fan Ignaszak, to on zaproponował
Urszuli Hoffmann stanowisko sekre
tarza.
- Jak były wybory do zarządu wy
brano mnie i jeszcze kilku szarosze
regowców. Akowcy liczyli, że nasze
roczniki są młodsze od nich. W moim
przypadku to nie do końca prawda,
bo w tym roku kończę 88 lat. Sekre
tarzem zarządu jestem już 5. kaden
cję, trzy razy w tygodniu dyżuruję
w siedzibie związku. Przygotowuję
zebrania i zarządu okręgu, i plenar
ne, piszę protokoły z tych zebrań,
załatwiam pocztę oraz mnóstwo bie
żących spraw. Prowadzę kalenda
rium wydarzeń związkowych od
śmierci Sławki Woch, piszę artykuły
do Biuletynu Informacyjnego ZO
„Wielkopolska" ŚZŻAK. Lubię tę
działalność, czuję się potrzebna. Jak
bym nie pracowała w związku, pew
nie miałabym bardzo czysto w domu,
okna pomyte, nowe firanki, ale
okropnie bym się nudziła.
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