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Historyczne remanenty
Zbliża się koniec roku. Przy tej okazji zwykle robimy różnego rodzaju posumowania, a to
domowych budżetów, a to osobistych sukcesów i porażek, a to wreszcie takich o zabarwieniu
politycznym, myśląc co było dobre dla nas i dla naszego kraju. Zazwyczaj chcemy pamiętać to
co przyniósł pozytywnego stary rok, niż czym nas niespodziewanie zaskoczył in minus.
Prezentując w ciągu mijającego 2018 roku własne poglądy na tematy związane z historią,
a szczególne pisząc na temat tzw. polityki historycznej, zapewne nie wszyscy Szanowni
Czytelnicy mogliby się z prezentowanymi poglądami zgodzić. Ale taka jest rola felietonistysamouka, by wzbudzać u odbiorcy mieszane uczucia oraz, aby ów zastanowił się nad trafnością
lub abberacją wyrażanych przez autora poglądu.
A tak mniej poważnie. Przejdźmy do remanentów, to znaczy do tych kwestii, które, jak się
wydaje felietoniście, uciekły spod pióra, a w zsadzie klawiatury laptopa.
My Polacy i obywatele Europy, bardzo lubimy wszelkie rocznice.
Tak jest ze świętem 3 Maja, czyli uroczystością związaną z faktem przegłosowania przez Sejm
Czteroletni „Ustawy Rządowej z dnia 3 maja” (taki jest właściwy tytuł dokumentu), podjętej
w 1791 r., jakby nie było w formie zamachu stanu. Została bowiem uchwalona w momencie gdy
większość posłów sejmowych wyjechała do domów. I co gorsza - postanowienia tego aktu nigdy
nie weszły w życie, wywołując za to przegraną wojnę z Imperium Carskim i w efekcie kolejny
rozbiór okrojonej już wcześniej Rzeczypospolitej. A więc czcimy jedynie fakt, iż Konstytucja
3 Maja była drugą tego typu ustawą zasadniczą na świecie (wcześniejsza to amerykańska), nie
bacząc na katastrofę II rozbioru jaki w konsekwencji przyniosła.
O dacie 11 listopada 1918 r. już pisałem w poprzednim numerze Incydentalnika. Stąd kwestię
tę pominę. Natomiast w ciągu 100. lat od tego momentu wydarzyło się tak wiele, że możnaby
stworzyć wielotomową monografię każdego z poszczególnych okresów w burzliwych polskich
dziejach.
Odnosząc się zaś do czasów współczesnych twierdzę, że w naszym zbiorowym doświadczeniu
nie może być miejsca na głoszoną przez „dyżurnych ideologów” tezę, że za wszystko zło należy
obciążyć tzw. komunę. Podobnie jak oskarżane przez PiS rządy koalicji PO-PSL w latach 20072015, a które miałyby Polskę doprowadzić do ruiny.
Józef Hen ma rację pisząc, iż: „O jakości życia większości, choćby najbardziej przyzwoita decyduje zła mniejszość. Wystarczy garstka”. Zaś inkryminacja urodzonego w połowie ubiegłego
wieku mojego pokolenia o komunizm jest oskarżeniem bezpodstawnym, a zapewne z punktu
widzenia filozofii nawet bezzasadn. Zgadza się - Polska Rzeczpospolita Ludowa (nazwa
wymyślona przez jakiegoś głupca przypominująca frazę „masło-maślane”) funkcjonowała przez
45 lat, lecz poza okresem stalinizmu lat 1944-1953/56 nie wydarzyło się nic nowego, czego nie
doświadczyły poprzednie pokolenia i ukształtowały naszą tożsamość oraz świadomość
narodowej wspólnoty.
A pozytywnymi w tym okresie dziejów było wiele ważnych i postępowych procesów,
począwszy od likwidacji analfabetyzmu, elektryfikacji, urbanizacji, a przede wszystkim na
awansie społecznym przedwojennej biedoty chłopskiej i robotniczej kończąc. To tylko kilka
z wielu przykładów rewolucji „komunistycznej”. Można do tego dodać realizację wielkiego
planu dźwigania kraju ze zniszczeń wojennych z udziałem powstającej równolegle klasy
średniej, z uwagi na to, iż w tym środowisku odradzało się życie intelektualne, przedsiębiorczość
i handel. W tym środowisku kształtowały się nowe, choć „socjalistyczne” elity.
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Myślę sobie, że wiele wydarzeń z bogatych dziejów Polski wymaga rewizji ocen i nowego,
rzetelnego spojrzenia ze strony specjalistów-historyków. Nie zaś „nauk” usłużnych idiotów,
którzy cynicznie czy też z głupoty (możliwe z tych powodów razem) serwują nam wizję
„wstawania z kolan” oraz ahistoryczne spojrzenie na nieodległe przecież dzieje. Prymitywnie
uprawiana historia w myśl hasła: „kto nie jest z nami nie może być bohaterem” to wizja chora.
Osobiście serdecznie boleję, że przede wszystkim na nas, było nie było intelektualistach,
testowana jest „dobra zmiana” autorstwa półinteligentów, którzy mają nas za „łże-elity”,
„wykształceniuchy”, a innych członków społeczeństwa za „ciemny lud”.
Współcześnie rządzący uprawiają wiele rodzajów polityk: izolacjonistyczną, narodowokatolicką, każą żyć mitami, prezentują wiktoryjno-martyrologiczną historię, misyjnoetnocentryczną pozę i antyspołeczną postawę, głosząc chwałę „niepokornych” i „wyklętych”
(w tym kontekście uznając część bandytów z NSZ za narodowych bohaterów).
Dlaczego tzw. słuszna narracja historyczna przekazywana młodym ludziom pomija boje
Batalionów Chłopskich (drugiego po AK ugrupowania w ruchu oporu, liczącego w VI 1944 r.
158 tys. członków), partyzantów Polskiej Armii Ludowej (konspiracyjnej organizacji RPPS
z poł. 1943 r. z udziałem kilkuset z nich w Powstaniu Warszawskim), nie wspominając już
o komunistycznej Gwardii i Armii Ludowej (liczącej ok. 60 tys. gwardzistów). Czy ktokolwiek
dziś wie lub pamięta, że to dzięki walkom zbrojnym BCh i AK przez trzy tygodnie (od 24 lipca
do 12 sierpnia 1944 r.) funkcjonowała wolna od hitlerowców Republika Pińczowska?
Przede wszystkim jednak wymazuje ze świadomości moich współobywateli fakt krwawych
walk I i II Armii Ludowego WP, tj. 400 tys. żołnierzy, którzy pochodzili z przmusowego
poboru z lat 1944-1945. A byli to młodzi rekruci ze spauperyzowanych przedwojennych
chłopskich i robotniczych warstw społecznych. Zarzut, iż żołnierze LWP byli przebranymi
w polskie mundury Rosjanami jest nieprawdziwy i obraźliwy dla tych, którzy ginęli na
Przyczółku Czerniakowskim, na Wale Pomorskim i w wielu setkach miejsc, wyzwalając swój
kraj. Wystarczy udać się wojskowe cmentarze i przeczytać inskrypcje na nagrobkach.
Faktem jest, że większość instruktorów i oficerów w odradzającym się WP była Rosjanami,
boć przecież przeważająca liczba przedwojennej kadry oficeskie bądź to przebywała od 1939 r.
w Londynie, bądź opuściła ZSRS wraz z gen. Andersem w połowie 1942 r.
Należy postawić generalne pytania: Czy w końcu historia jako nauka jest w stanie nauczyć nas
czegokolwiek w przyszłości i kształtować politykię wewnętrzną i zagraniczną III
Rzeczypospolitej teraz i w przyszłości? Czy nabyte doświadczenia będą wreszcie
wykorzystywane przez świadomych swojej odpowiedzialności przed Polkami i Polakami
polityków?
W obu przypadkach śmiem w to wątpić. Wiedza na temat niezakłamywanych dziejów
własnego narodu i państwa powinna zawsze stanowić przestrogę dla rządzących przed
podejmowaniem pochopnych decyzji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do eliminacji
mojego kraju i mnie samego z grona Europejczyków. A tego sobie nie życzę!

Ireneusz T. Kolendo
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Z Gloobtroterami w świat

Anna Jeziorek
NAMIBIA – KRAINA DZIKICH ZWIERZĄT I HIMBA
Afryka, w tym Południowa, kojarzy nam się z biedą i brakiem bezpieczeństwa. Kto by chciał
tam jechać i po co? Ja zapragnęłam jednak to zobaczyć i miałam apetyt na afrykańską
przygodę.
Namibia w pierwszym kontakcie okazała się Afryką cywilizowaną. Myślę tylko o miastach, bo
jest prawie bezludna - ma jedynie 2,6 mln mieszkańców, a jest aż dwa i pół raza większa od
Polski.
Po krótkiej aklimatyzacji zwiedziliśmy wyspy fok z foką na pokładzie. Potem przyszedł czas
na najlepsze – pustynię Namib. Pobudkę odtrąbiono bardzo wcześnie, bo o 4 rano żeby można
było powitać wschód słońca. Pustynia Namib to pierwsze miejsce w kategorii „naj”. Najstarsza
na świecie, z najwyższymi wydmami i najbardziej ekstremalnymi różnicami temperatur.
Sznurujemy buty i wchodzimy. Wejście na szczyt okazało się sporym wyzwaniem. Nogi
zapadają się w piasku, drogi nie ubywa, a szczyt wcale się nie przybliża. Szłam po śladach
kolegi Janusza idącego z przodu, mojego współtowarzysza wszystkich podróży. Widoki iście
księżycowe, jakbyśmy byli na innej planecie. I te kolory pomarańczowo - czerwone… a może ja
śnię, że jestem na Marsie? Nie, to szczyt. Zejście było przyjemniejsze, a jeszcze milsze
wytrząsanie piasku z butów. Gorąco. Już się zaczął upał

Wschód słońca na pustyni

Jedziemy do Deadvlei, aby sfotografować słynne wydmy i zasuszone w piasku drzewa od
setek lat zakonserwowane przez suchy klimat. Dalej mamy w planie wioskę, a w niej Plemię
Himba.
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Pustynia Nabib

Słynne wydmy

To lud pasterski. Nie używa wody do mycia. Kobiety dbają o higienę kucając nad czarą
z dymem i tym spsobem okadzają miejsca intymne, zaś ciała smarują czerwonym proszkiem
ochry wymieszanym z tłuszczem. Na głowach fryzury zupełnie nieprawdopodobnie poplecione
i poklejone farbą niczym plasteliną. Ubrane tylko w naszyjniki i coś okalającego biodra.
Prezentowały się wyjątkowo egzotycznie.

Piękności Himba

Dzieci Himba

Jednakże mekką namibijskich turystów jest Park Etosha i fotopolowanie na tzw. Wielką Piątkę
afrykańską (lwa, słonia, bawołu, nosorożca i lamparta). Pierwszym okazał się być słoń samotnik, potem 3 żyrafy (one chodzą jak modelki na wybiegu).

Słoń ma pierwszeństwo

Żyrafy jak modelki
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Tych drobniejszych mieszkańców parku jak gnu, springboki, czy zebry było dużo. Oryksy to
pięknie umaszczone antylopy i traktowane są jako wizytówka Namibii. Zaznaczam solennie, że
nie jadłam z nich steków. Nie chciałam. Za to owoce morza są tam tak fantastyczne, że
wystarczą za mięso. Nosorożca widzieliśmy, ale był daleko, za to słonie blisko, nawet niektóre
za blisko nas. Jeden z ich wyszedł za drzew szybko przed maskę naszego jeepa i zatrzymał
się. Oczywiście zamarliśmy, kierowca stanął i pokazał palcem na usta czyli – „cisza, ani mru
mru”. Tym bardziej, że słoń grzebał nogą, czyli nie był przyjaźnie nastawiony. Trochę to trwało,
a serca nam biły jak dzwony. Wreszcie poszedł , uff..

Sawanna

Oko w oko z lampartem

Widzieliśmy też martwego słonia. Taki leżący kolos i hiena, która wyciągała z oka frędzle
tkanek, a inne nieopodal czekały na swoją kolej. Słon miał kły, więc nikt mu wcześniej krzywdy
nie zrobił. Gdy wieczorem wracaliśmy do dobrze strzeżonych namiotów zatykaliśmynosy
i odwracali wzrok od padłego zwierzęcia.
Nie było to jednak definitywne rozstanie z fauną Namibii. Dig-digi, impale, kudu były na
wyciągnięcie ręki podczas szaleńczej jazdy kierowcy, który dopiero miał przyjemność, a my
stres. Gałęzie uderzały nas po ramionach przy zakrętach, potem te niekończące się
przestrzenie dające poczucie totalnej wolności, ale i zaskoczenie, kiedy np. złapaliśmy gumę.
Wiele godzin jazdy po pustynnych drogach, wcale nierównych, raczej przypominających tarkę
powodującą klekotanie szyb oraz naprawa koła – tego wszystkiego mieliśmy już dość. Za co ta
męka? Czy warto? Tak, bo bez tego nie dałoby się tego wszystkiego przeżyć. Teraz, kiedy
drogowy kurz już opadł, mogę stwierdzić - jestem silniejsza jak nigdy.
A teraz prosto na lotnisko, szumnie powiedziane, bo to plac pośrodku buszu, a na nim ku
naszemu zdumieniu rząd śmigłowców, małych samolocików 10 czy 12 osobowych. Taka
komercja. Potrzebujemy dwa. Stamtąd startujemy dalej.
Przed nami jeszcze Zimbabwe, Zambia i Botswana - ale o ty opowiem niebawem.

Podróżowaliśmy dłubankami i samchodami
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Nasi Mistrzowie

Jan Janiak
Człowiek, który zmienił moje życie*
Pewnego wiosennego dnia roku 1978 siedziałem w kawiarni Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego, popijałem kawę i jadłem ciastko, gdy wszedł Profesor Andrzej Feliks Grabski,
zamówił w bufecie duży kubek kawy, a potem rozglądał się za jakimś wolnym miejscem
w zatłoczonym jak zawsze lokalu. W końcu dostrzegł wolne krzesło przy moim stoliku,
jednym z dwu, które stały tuż przy drzwiach i były zarezerwowane dla pracowników
biblioteki.
Profesora Andrzeja Grabskiego znałem z powodu mojej kilkuletniej pracy
w Wypożyczalni Miejscowej BUŁ. Kilka razy pomogłem mu wypożyczyć książki poza
regulaminową kolejnością, zamienialiśmy niekiedy kilka słów i dlatego wiedział, że jestem
słuchaczem studiów zaocznych w Instytucie Historii UŁ. Raz po raz dopytywał się o moje
postępy edukacyjne, pytał na jaki temat i u kogo piszę pracę magisterską,
a dowiedziawszy się zwrócił mi uwagę na niektóre źródła niezbędne do wykorzystania.
Widywaliśmy się i rozmawiali także i wtedy, gdy od czasu do czasu przysiadał się do
naszego pracowniczego stolika i wdawał się w erudycyjny dyskurs z niezapomnianym, nie
żyjącym już dzisiaj, ówczesnym wicedyrektorem Biblioteki UŁ Michałem Kuną.
To za dużo powiedziane, że brałem aktywny udział w takiej dyspucie. Milcząco
i z szacunkiem się przysłuchiwałem, aniżeli zabierałem głos tym bardziej, że dysputy
z Michałem Kuną szybko zamieniały się w monolog, czyli wykład Profesora.
Usiadł więc przy mnie, wyjął paczkę mocnych papierosów czyli ulubionych
„gauloisesów”, zapalił, łyknął kawę, a ponieważ dawno się nie widzieliśmy zapytał co teraz
porabiam, czym się zajmuję i czy mam jakieś plany na przyszłość. Od dwu lat byłem (po
zdaniu egzaminu państwowego) kustoszem dyplomowanym, wicedyrektorem Biblioteki
UŁ i cała moja energia skupiona była na zarządzaniu powierzonym mi sporym odcinkiem
tej dużej przecież instytucji, a także musiałem się oddawać papierkowej, biurokratycznej
robocie, której tak naprawdę nie cierpiałem. A ponieważ jej nie cierpiałem, więc
wykonywałem ją sumiennie i rzetelnie. Jeśli natomiast idzie o moje naukowe
zainteresowania to godne najwyższego szacunku bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
i badawcze obszary tych dyscyplin nie pociągały mnie zbytnio. Wysłuchawszy mojej
relacji Profesor zapalił kolejnego papierosa i powiedział: – Panie kolego,
w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych przy ulicy Gdańskiej prowadzę
seminarium doktorskie w Zakładzie Historii Myśli Politycznej. Może by Pan zajrzał?
Zapraszam. Spotykamy się w każdy wtorek. Zobaczy pan, posłucha czym się zajmujemy,
kilku kolegów pracuje już nad doktoratami. Warto byłoby, żeby się pan zajął jakimś
interesującym problemem. Niech pan się kiedyś wyrwie z biblioteki i przyjdzie do nas.
To zaproszenie profesora do udziału w seminarium było dla mnie ogromnym
wyróżnieniem, a także darem losu. Podziękowałem i obiecałem, że pojawię się Instytucie.
W podługowatym pokoju na pierwszym piętrze stał długi stół, a przy nim sadowiło się
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ośmiu mężczyzn i jedna kobieta. Nikogo nie znałem, ale okazało się niebawem, że
niektórzy pamiętali mnie jako pracownika Biblioteki. Wywnioskowałem
z ich zdziwionych spojrzeń, iż zastanawiali się nad przyczyną mojej pośród nich
obecności. Onieśmielony usiadłem na obrzeżu stołu i przez moment wahałem się czy
pozostać, czy też wyjść i więcej już się tutaj nie pojawić. Nie byłem przecież
pracownikiem Instytutu. Siedziałem jednak w niecierpliwym oczekiwaniu na Profesora.
Wreszcie przyszedł, dźwigając sporych rozmiarów wypchaną teczkę, usiadł, poprawił
okulary, zapalił papierosa, przedstawił mnie zebranym i poinformował, że będę członkiem
seminarium. Potem powiedział: „o ile się nie mylę to dzisiaj mamy dalszy ciąg serialu
kolegi J.W.” Następnie wyjął z kieszeni notes i grube pióro marki „Parker” i przygotował
się do robienia notatek. Wezwany J.W. położył przed sobą plik zapisanych papierów
i czytał, jak się okazało, kolejny rozdział swojej rozprawy doktorskiej. Gdy J.W. zakończył
referowanie Profesor zarządził dyskusję, a po wysłuchaniu krytycznych uwag
seminarzystów wstał i przemierzając salę z jednego kąta do drugiego poddał surowej, ale
życzliwej wiwisekcji odcinek „serialu” autorstwa J.W. Na koniec wyjął z teczki dwie książki
i polecił J.W. ich wnikliwą lekturę oraz uwzględnienie w doktorskiej rozprawie.
Taka procedura obowiązywała mniej więcej na każdym spotkaniu naszego zespołu
wzbogacona niekiedy poleceniem Profesora recenzowania przez któregoś z nas
najnowszych naukowych publikacji. Po jakimś czasie zarządził przynoszenie na seminaria
kasetowych magnetofonów po to, żeby nagrywać jego uwagi do naszych „seriali”.
Przekonując nas o pożytkach nagrywania mówił: „za dwa miesiące zapomnicie co
mówiłem, ale taśma wam je przypomni i będzie jak znalazł”. Miał rację. Podobała mi się
swobodna, przyjazna atmosfera, żywa dyskusja, wnikliwe, krytyczne, a przecież życzliwe,
często okraszone dowcipem uwagi Profesora. Wyprzedzając chronologię mojej relacji
powiem, że tak postępował z każdym z nas, a w końcowej fazie pracy nad doktoratem
można było konsultować się z Profesorem zawsze, w każdej chwili, nie wyłączając wizyt
w jego mieszkaniu. Nigdy nie szczędził czasu na indywidualne rozmowy służąc swoją
ogromną erudycją, ale też i życzliwym krytycyzmem wobec naszych naukowych poczynań.
Bardzo dbał o to, aby dysertacje, nad którymi pracowaliśmy stały na wysokim poziomie
pod każdym względem. Nie strzegł zazdrośnie wiedzy, którą posiadał, ale dzielił się nią
z nami szczodrze. Świadczyć może o tym i to, że pewnego dnia polecił nam uczestniczyć
w słuchaniu swoich wykładów z historii historiografii jakie prowadził dla studentów
III roku historii. Zależało mu przede wszystkim na tym, abyśmy zwrócili uwagę na
zagadnienia metodologiczne, do których przywiązywał wielką wagę. Po jakimś czasie
okazało się, że dwugodzinne seminarium bynajmniej nie kończy się z wybiciem zegara
ponieważ istnieje ciąg dalszy, gdy oto z profesorem na czele udajemy się, aby
kontynuować naukową dysputę w nieodległej od Instytutu restauracji „Ekonomista”.
Brałem udział w tych biesiadno-naukowych spotkaniach, a te restauracyjne posiedzenia
miały, oprócz niezapomnianego klimatu spotkań towarzysko-koleżeńskich, charakter
czegoś w rodzaju nieformalnych sympozjów, podczas których poruszaliśmy wiele
interesujących problemów. Profesor wiedział, że nie w każdy wtorek mogę być obecny na
seminarium i dlatego odwiedzał mnie w Bibliotece, gdzie rozważaliśmy temat mojej
rozprawy doktorskiej. Po kilku miesiącach zebrałem materiały i zacząłem pisać, a także
publikować fragmenty pracy. Dojrzewała powoli we mnie myśl o odejściu z Biblioteki
i zatrudnieniu się w Instytucie.
Tak też się i stało i z początkiem roku akademickiego 1979/1980 zostałem asystentem.
Moja intensywna praca nad doktoratem zaowocowała tym, że w pewnym momencie
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Profesor uznał, iż nadszedł czas abym ruszył z „serialem”, który trwał jakiś czas i wreszcie
przybrał postać pierwszej wersji rozprawy. Wówczas nastąpił okres indywidualnych
konsultacji, na które byłem zapraszany, tak jak i moi koledzy, do mieszkania Profesora.
Pamiętam pierwszą wizytę. Mieszkał jeszcze wówczas na osiedlu przy zbiegu ulic
Wojska Polskiego i Strykowskiej. Kiedy wszedłem do niewielkiego pokoju najpierw
usłyszałem muzykę, a potem ujrzałem plecy Profesora, który pochylony na maszyną do
pisania uderzał w jej klawiaturę z wprawą doświadczonej sekretarki. Obrócił się ku mnie,
położył palec na ustach, a gestem drugiej ręki pokazał mi krzesło w kącie pokoju.
Usiadłem. Po dłuższej chwili skończył pisać, podszedł do mnie i powiedział: –
Przepraszam, że musiał pan czekać, ale właśnie kończyłem pisać po francusku referat na
konferencję. Pojutrze jadę do Paryża. Pisał nie posługując się żadnymi notatkami,
szkicami, czy opracowanym wcześniej brudnopisem. Kiedyś spotkałem Profesora
w pociągu jadącym z Warszawy do Łodzi. Po kilku chwilach rozmowy przeprosił, że
będzie pracował, ale czas go goni, a tego ma zawsze mało. Wyjął z teczki plik kartek
i skupił się na pisaniu. Tym razem pisał po niemiecku. Za kilka dni jechał do Berlina,
gdzie miał wygłosić referat na międzynarodowej konferencji historiograficznej.
Wracając do muzyki, która zawsze towarzyszyła Profesorowi w jego mieszkaniu czy to
gdy pisał, czy odpoczywał, to był on nie tylko zapalonym melomanem, ale i znakomitym
muzyki znawcą o czym świadczy obszerny rozdział jego autorstwa umieszczony
w IV tomie „Historii Polski” (wyd. PAN) poświęcony polskiej muzyce okresu
dwudziestolecia międzywojennego. Wydaje mi się, że chyba niewiele osób wiedziało
o muzykologicznej pasji profesora i jego erudycji w tej dziedzinie.
Upłynęły dwa lub trzy miesiące od nadania mi stopnia doktora nauk historycznych
przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
gdy pewnego dnia zadzwonił Profesor: panie Janku, jutro spotykamy się o godzinie 7.15 na
dworcu Łódź Fabryczna. Pojedziemy do Warszawy o 7.35 do Państwowego Wydawnictwa
Naukowego. Niech pan zabierze ze sobą maszynopis swojej rozprawy. Najwyższa pora,
żeby tę pańską pracę opublikować. Umówiłem nas z jednym z redaktorów. Oniemiałem
z wrażenia i przez długą chwilę milczałem. Słyszy mnie pan? – zapytał. Tak, tak słyszę…
No to czekam na pana w pociągu i niech pan nie zapomni maszynopisu.
W rok później moja doktorska rozprawa pt. „Interpretacje leninizmu w polskiej
publicystyce politycznej w latach 1918–1939” (1987) ukazała się drukiem. W wielu
rozmowach z Profesorem dyskutowaliśmy o mojej rozprawie habilitacyjnej, do której
materiały gromadziłem już w trakcie pracy nad doktoratem. Zamierzałem napisać
studium o polskich interpretacjach narodowego socjalizmu w okresie 1933–1939. Profesor
bardzo zachęcał mnie do podjęcia tego tematu, a gdy napisałem kilkanaście artykułów
poruszających tę problematykę pomagał mi w ich opublikowaniu.
Dla Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UŁ nadchodziły czasy trudne, bo
burzowe chmury zwiastowały nie tylko polityczne przemiany, ale w owym czasie ukazała
się nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym, której zapisy dotyczące liczby samodzielnych
pracowników nauki warunkowały istnienie bądź nieistnienie wielu kierunków studiów
i jednostek uczelnianych. W tym zakresie MINP UŁ nie spełniał kryteriów zapisanych
w Ustawie, a ponadto nie prowadził własnego kierunku studiów, a jedynie dydaktykę
usługową na rzecz trzech uczelni (UŁ, PŁ i AM). Wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi
sytuacji. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym z Profesorem szukając jakichś rozwiązań.
Ostatecznie uchwałą Senatu UŁ Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych został
rozwiązany. Groza bezrobocia stała się koszmarnym faktem dla trzydziestu pięciu
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pracowników naukowo-dydaktycznych. Wiem, że wkrótce niektórzy koledzy zostali
zatrudnieni w innych jednostkach UŁ dzięki osobistym staraniom Profesora u władz
uczelni.
W moim przypadku Profesor poradził mi, abym wrócił do Biblioteki UŁ (akurat
ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego) i dokończył zaawansowaną już
rozprawę habilitacyjną. Tak też zrobiłem. Wynik tajnego głosowania członków Rady
Bibliotecznej był dla mnie pomyślny, ale problemy przed jakimi stanęła Biblioteka
zaangażowały mnie tak dalece, iż dyrektorem BUŁ zostałem nie na trzy, ale prawie
dwadzieścia lat. Mimo to nie zerwałem z dydaktyką i badaniami naukowymi bowiem
w latach 2000–2010 pracowałem w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach na
Wydziale Nauk Społecznych (Zakład Studiów Politycznych) nadal zajmując się
problematyką recepcji i interpretacji doktryn politycznych.
A wracając do sprawy rozwiązania MINP UŁ to już jako dyrektor BUŁ i członek Senatu
UŁ byłem świadkiem niezwykle burzliwych obrad poświęconych dalszemu bytowi lub
niebytowi Instytutu. Z pewnością nie byłbym dydaktykiem (bardzo lubiłem pracę ze
studentami), nie byłbym pracownikiem naukowym, nie miałbym w dorobku
opublikowanego doktoratu i wielu artykułów, gdyby w pewnym momencie mego życia nie
pojawił się Profesor Andrzej Feliks Grabski.
Zawdzięczam Mu bardzo wiele.
*Pierwotnie artykuł ukazał się w Zeszytach Wiejskich UŁ nr 16/2011 r, s. 194-198.

Wspłczesny jarmarczek polityczny
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ETŻ -Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka
/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz redakcję/
Brylantyna – środek kosmetyczny dla namaszczania włosów, zgłasza męskich. Nie mylić z cukrem za
pomocą którego stawia się „Irokeza”. Dawno temu mężczyzni bez nabrylantowanych głów nie byli
wpuszczani do kasyn gry.
Demagog – człowiek, który dla zdobycia zwolenników lub przekonania słuchaczy używa haseł
i argumentow nieetycznych i posługuje się pochlebstwem, kłamstwem, obietnicami bez pokrycia. Bywa
efektownym mówcą i czasem sam siebie potrafi przekonać. Wcale przez to nie staje się uczciwy.
Dzban, dzbany – najnowszy neologizm dziecięco-szkolny, wymyślony przez uczniów szkół
podstawowych, który zwyciężył w ogolnoszkolnym plebiscycie. Oznacza: pustą głowę, bezmózgowca,
osobę nie kumającą („nieczającą”, niekontaktową, niełapiącą np. dowcipu,. Ogólnie - nie ogarniajacą
czegoś rozumem.
Lemingi – ironiczne określenie osob wyrażających liberalne oglądy, skupiających się na karierze
zawodowej i finansowej. Wg PiS –u to młodzi bezrefleksyjni wyborcy PO, którzy ulegają partyjnej
propagandzie, a swą wiedzę o świecie czerpią z TVN-u i Gazety Wyborczej. Zazwyczaj mieszkańcy
dużych miast, wykształceni, ambitni i zaradczy. Słowo zwyciężyło w plebiscycie na słwo roku
w 2012 r. organizowanym cyklicznie przez Instytut Języka Polskiego UW i Fundację Języka
Polskiego.
Neologizm, neologizmy – Neo(nowy) Logos (słowo), czyli innowacja językowa. Przeciwieństwo
archaizmu.
Pytania prejudycjalne – instytucja z obszaru obowiązującego prawa UE, na której podstawie sądy
państw członkowskich zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami dotyczącymi
wykładni Traktatu, ważności i wykładni aktów podjętych przez instytucja, organy lub jednostki
organizacji unijnych.
Szuwaks – po niemiecku „pasta do butów”, smar, smarowidło. Natomiast w trójmiejskim slangu to
amfetamina.
Słoik, słoiki – przezwisko „korzennych Warszawiaków” wobec niedawno zameldowanych,
a przybyłych do stolicy osób z miast podwarszawskiej aglomeracji. Podobno na weekendy wyjeżdżają
oni do rodziców, a wracając przywożą ze sobą w przysłowiowych „słoikach” róznego rodzaju
przetwory rolno-spożywcze.
Szumidło, szumidła – neologizm polityczno-towarzyski. Tu: środki techniczne zagłuszające rozmowy
biznesowe. Pierwsze, prymitywne, używała cenzura w latach nadawania na Polskę audycji „Free
Europa”, „Voice of America”, a nawet Radio Luxemburg. Ciekawe, iż spotkania różnych elitarnych
osób w Restauracji Sowa & Przyjaciele nagrane na „taśmach prawdy” nie były zagłuszane, a więc nie
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„szumidłowane”. Nasza propozycja – w rozmowach podejmujących jakiś drażliwy temat należy
zgrzytać zębami. Poskutkuje.

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota

Onegdaj przeglądąjąc stare gazety, a to lubię, bo wiem już co przyniosło życie i czy
przewidywania się sprawdziły, natrafiłem na tekst pt. Na pustyni idei musimy budować oazy.
Polski faszyzm to taki ciąg technologiczny: rodzina, precz z gejami i aborcją, pluralizm
relatywizm, Ojczyzna i Naród. Brakuje tylko ideologów i wodza (zobacz GW z 27-28 stycznia
2018 r.). Jego autorem był Marcin Król (rocznik 1944) - filozof, historyk idei i działacz opozycji w
PRL.
Ponieważ znam powiedzenie „cytaty nie na straty”, które do kabaretowego obiegu wprowadził
studencki „Salon Niezależnych” (kto jeszcze z nas go pamięta?) to od siebie nic nie będę
dodawał oprócz podkreśleń, a oddam głos antysocjalistycznemu opozycjoniście. Warto się z tą
wypowiedzią zapoznać, bo eseista – Król – zawarł w niej wiele celnych spostrzeżeń.
Totalitaryzm: „Składnikiem totalitarnych dążeń jest idealizm wyznawców, którzy są rozczarowani
do świata. Dla nich PiS to pragmatycy i cwaniacy. Ale horrendalnym skandalem jest to, że PiS
hołubi ten ruch. Ci idealiści zechcą zbudować świat lepszy od zgniłego Zachodu”.
II RP w latach 30.: „Polska to i tak była pestka w porównaniu np. z Rumunią, gdzie wybitni
ludzie, jak Cioran, Eliade czy Ionesco, na studiach fascynowali się nazizmem. Gdy wydorośleli,
odeszli od tego, ale ideologia zakorzeniła się tam mocno.”
Zwolennicy nazizmu: „W Polsce Bolesław Piasecki i Falanga to tylko część. Piasecki, duży
talent i intelekt, był korespondencyjnym członkiem Hitlerjugend. Było jeszcze pismo „Prosto
z mostu”, gdzie pisywali wybitni ludzie: Irzykowski, Andrzejewski, Miciński, Gałczyński. Z takiej
mentalności i pronnazistowskiej skłonności wywodził się też Gajcy, zadatek na genialnego
poetę, choć oczywiście w czasie wojny walczył przeciw III Rzeszy”.
Samobójstwo elity: „PiS zadeptał sens istnienia społecznej, intelektualnej elity. A elita, która
jeszcze jest, popełnia samobójstwo. Protestuje przeciw wydarzeniom, ale nie udziela
odpowiedzi. Kto dziś broni neoliberalizmu? Nikt. Liberał to dzisiaj obelga. Kobiety bronią
pewnych wartości i interesów. I dobrze. A kto broni świata najlepszych ludzkich wartości,
wolności, piękna i bogactwa? Partie polityczne nie. Nowoczesna próbowała, ale nie dała jej
rady. Platforma przeżywa zmierzch albo już umarła. Myślała, że przemówi ludziom do rozsądku,
ale ludzie głosu rozsądku nie słuchają. Nie przebudzenia myśli. Reagujemy na objawy, a nie na
przyczyny zjawiska”.
Jak budować demokrację: „Trzeba budować demokracje od nowa, od niższego poziomu,
demokracji lokalnej, może nawet od rozumnego anarchizmu. Wyrzucić zaborcze państwo
centralistyczne, takie jak PiS.”
Rola Kościoła: „Dotąd nie zrobił nic. Jest bezradny, bezbronny. Kościół w Polsce jest ogromnie
przeceniany. Podziwiam biskupa Pieronka, ale to co mówi, nie wyraża głosu tej instytucji.
Kościół nie chce nowoczesności. Jak w XIX wieku, kiedy potępiał nie tylko powstanie
listopadowe, ale też latarnie na ulicach i koleje żelazne. Który biskup bronił narodu polskiego
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wówczas? Księża nawet walczyli, ale biskupi? Żaden. Konserwatyści bronili narodu polskiego,
ale instytucjonalny Kościół nie. Przed wojną większość Kościoła była endecka. Chociaż
Dmowski w ogóle nie był katolikiem, lecz pozytywistą, i traktował Kościół instrumentalnie. Na
łożu śmierci nie chciał ostatecznego namaszczenia i wyrzucił księdza”.
Jan Pawel II: „Sobór Watykański II oraz Jan Paweł II to były jedyne wielkie zmiany i przełomy.
Jan Paweł II w encyklice „Laborem exerences” bronił demokracji i liberalnej gospodarki jako
najlepszego ustroju. Ale w Polsce te nauki się nie przyjęły. Nie mam nic do powiedzenia
o Kościele. W Polsce ani jednego dobrego słowa. Jego bierność to dramat. Od czasów
„Solidarności” Kościół nie stanął po dobrej stronie. Nie pomaga ani demokracji, ani
sprawiedliwości społecznej. W ostatnich 30. latach nie mówił o biedzie, niedoli, nierównościach.
Wszyscy politycy po 1989 r., włącznie z Tadeuszem Mazowieckim, choć był „ich”, byli mu obcy.
A teraz daje się wykorzystywać PiS-owi i nacjonalistom. Pozwala skandować: „Bóg, Honor,
Ojczyzna”, hołubi kiboli na Jasnej Górze”
Chrześcijaństwo: „Niektórzy biskupi ostatnio potępiają nacjonalizm. Niektórzy. Oazy w Kościele
nie znajdziemy. Nie należy żywić nadziei. To margines, jak Laski przed wojną. Absurdalne jest
przekonanie, że Polska jest zakorzeniona w chrześcijaństwie. Ja słyszę premiera
Morawieckiego, który mówi, że Polska będzie rechrystianizować Europę, to odpowiadam na to przydaliby się nam francuscy jezuici, żeby rechrystianizować Polskę”.

Nasi bracia mniejsi
Faceci są jak psy. Cieszą się, że cię widzą i nie mają pojęcia na co się wściekasz.
Facet jest jak pies. Po wsi polata, ale na żarcie do domu wroci.

Tylko koty wiedzą jak zdobyć żarcie bez pracy, dach nad głową bez kredytu i miłość bez
wzajemności.
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Kocie motto: cokolwiek złego zmalowałeś, zawsze staraj się to zwalić na psa.
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Kota nie można posiadać. Co najwyżej można zostać jego partnerem.

Gdyby psie modlitwy zostały wysłuchane z nieba spadałyby deszcz kości.

Koty uważają ludzi za pożyteczne zwierzęta domowe.
Skoro sądzisz, że psy nie umieją liczyć, włóż
ulubieńcowi tylko dwa.

do kieszeni trzy sucharki, a potem daj swemu

Dobrze ułożony pies nie będzie potrzebował dobrać się do twojego obiadu. Po prostu wywoła w tobie
takie poczucie winy, że przestanie ci smakować.
Nie sądź, że zachwyt twojego psa jest dowodem na to, iż jesteś cudowny.
Psy mają właścicieli za swój personel.
Gdyby ludzie nie istnieli, psy by ich wymyśliły.
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych

JEŻELI PLANUJESZ ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI, ZRÓB TAK:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodaj nowy folder na pulpicie i nazwij go „bajzel w chacie”.
Idź do kuchni i walnij sobie kielicha.
Następnie naciśnij prawy przycisk myszy, żeby usunąć folder.
Komputer zapyta: czy na pewno chcesz usunąć „bajzel w chacie” na stałe?
Wciśnij przycisk, że tak.
6. Przynieś z kuchni pół litra, wyciągnij się na kanapie i odpoczywaj!
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Nasz Hyde - Trawniczek
Kocham Policję
Policję, w zasadzie policjantki i policjantów, można kochać lub nie. To zależy od punktu siedzenia:
w areszcie (tzw. dołku – zdaje się, że do 48 godzin bez nakazu sądowego), za kierownicą samochodu,
czy w kapciach, pasjonując się programem TYP – Info.
Osobiście, najczęściej, nazbyt często, posiadłem byłem kontakty z Panem Władzą/Panią
Władczynią (?) na ulicy, drodze, szosie, jednopasmówce, dwupasmówce, drodze krajowej
i autostradzie „Wolności”, drajwując do i z zatłoczonej stolicy naszego pięknego smogowego kraju.
Ale sprawę drążący, czyli jak to mówią pro domo sua („na polu” - krakowskie) po zatrzymaniu mojego
auta Pani/Pan (Państwo?) Władztwo w białym nakryciu głowy służbiście podają swoje dane personalne,
stopień, a nawet miejsce służby (np. komisariat w Wólce Wielkiej). A myślę ja, że to nie powinno być
jawne ze względu na RODO, chyba chodzi o to by…przodem do klienta. Ujawniają przecie swoje
chronione jakby dane osobowe! Na szczęście dla nich te dane nie jestem w stanie absolutnej
trzeźwości z dwóch powodów zapamiętać. Po primo - to skleroza, a po druge primo - to notoryczne
zatrzymania. Z tego tytułu zapamiętywuję jedynie należność wymierzonego mandatu w PLN (już nie
biorą na miejscu bez pokwitowania) oraz uzyskaną ilośc punktów plus dodatnich czy plus ujemnych?
Sam już nie wiem!
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Na sieriozno - nie mam nic do zarzucenia policjantom w ogóle i myślę, że oni też mnie nie.
W Nowym Roku życzę sobie i Im „szerokości” jak mawiają kierowcy w CB Radio oraz jak
najrzadszych z mną kontaktów, z wyjątkiem towarzyskich.
January Szamot

Słucham, dyżurny komisariatu.
- Sąsiad z 7 piętra jest pijany i bije żonę !
I co z tego ?
- Ale on ją gania z siekierą po klatce schodowej !

I co z tego ?
- Grozi, że nas wszystkich pozabija !
I co z tego ?
- Ale on namalował sprayem na klatce CHWDP !
Przyjąłem, natychmiast wysyłam antyterrorystów !!!
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Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.
Odsłona I.
Temat: Co tam Panie w polityce w 2018 r. ?
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Odsłona II.
Temat: Imperium dr. Ojca Tadeusza - ubogiego zakonnika redemptorysty
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Różności poremanentowe
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Z ostatniej chwili:
Media spekulują na temat utworzenia przez Tatę Rydzyka swojej partii o nazwie „Ruch Prawdziwa Europa”. O co
chodzi? Jak zwykle o pieniądze dla kolejnych projektów biznesowych zakonnika (?) i wywarcie presji na Jarosławie
Mądrym, by ten umieścił na listach w wyborach do Europarlamentu wskazanych przez dr. imperatora ludzi.

W trakcie przedświątecznego konwentyklu zanej partii premier RM wyrazil się był autorsko, cytujemy: „Polska jest
bijącym sercem Europy”. Zwracamy uwagę, iż znowu skłamał, ponieważ „Bijącym sercem nieboszczki PZPR było
ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej powołane do działania w 1956 r.). A fe! - z powodu braku
podstawowej wiedzy Panie premierze, podobno absolwencie Wydz. Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu
Wroclawskiego w 1992 r.
Warto byłoby zasięgnąć języka u Szan. Rodzica w tej materii i nie popełniać dalszych błędów , które nie przystoją
historykowi, a odnoszących się do naszej najnowszej historii.

---------------------------------------------------------Redaguje zespół: Jan Janiak, Witold Kakowski, Ireneusz T. Kolendo [redaktor
(nie)odpowiedzialny], Dagmara Rode, Liliana Światek i Marek M. Wiktorowski. Pisemko
inspirowane przez RZ ZNP w UŁ.
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ewentualnych ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwraca i nie wypłaca wierszówek ani jakichkolwiek innych
gratyfikacji. Drukuje jednak przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie zawsze się zgadza.
Nieprzewidziane przez redakcję skutki lektury obciążają czytającego. Podpisano do publikacji 19 grudnia 2018 r.
Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Z jego treścią i treścią wcześniejszych numerów „Incydentalnika”
można zapoznać się na stronie internetowej www.znpul.pl lub w Sekretariacie RZ.
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