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O polityce historycznej raz jeszcze 
 

Niedawno, po długiej chorobie, zmarła Krystyna Kersten. Jedna z nielicznych, 

rzetelnych badaczy najnowszych dziejów Polski.   

Historykowi nie wolno pielęgnować narodowych mitów ani tworzyć interpretacji, 

które pasowałyby do jego ideowych wyborów i poglądów. Oto przesłanie ś. p. Krystyny 

Kersten, historyka, autorki kilku monografii odnoszących się historii Polski, zwłaszcza tych  

traktujących o  początkach PRL-u.  

W kontekście sporów o „politykę historyczną” ważne się stają wskazówki 

metodologiczne autorki cennych monografii i postulowany przez nią etos naukowca. Profesor 

zawsze deklarowała, że w pojmowaniu „prawdy historycznej” bliska jest XIX-wiecznemu 

historykowi Rankemu  i sama badając przeszłość, stara się dociec, „jak było naprawdę”. 

Konserwatyzm poznawczy nie oznacza jednak zgody na wizję historii „zastygłej”, 

traktowanej jako zbiór niepodważalnych prawd i niekwestionowanych faktów. „Pełne 

poznanie” to ideał, do którego należy dążyć, mając świadomość, że skazani jesteśmy na 

hipotezy. Cnotą badacza jest umiejętność dostrzeżenia własnej niewiedzy. 

Historyk Krystyna Kersten miała świadomość zagrożeń stojących przed historią 

najnowszą, zwłaszcza ryzyka osunięcia się w publicystykę polityczną. Przestrzegała przed 

tworzeniem takich interpretacji historycznych, które pasowałyby do ideowych wyborów  

i poglądów badacza. 

Jestem pewien, że maksymę Cuius regio, eius religio Pani Profesor ze wstrętem 

odrzucała. Była dla Niej z gruntu obcą. 

Ireneusz T. Kolendo 

 

 
O pewnych kłopotach z dydaktyką 

 

Moje doświadczenia i obserwacje dotyczące dydaktyki pochodzą z obszaru nauk 

ekonomicznych. Ostrożność każe więc zastrzec się, że być może, iż moje opinie i wnioski 

tylko do tego obszaru mogą być odnoszone. Mam jednak wrażenie, że sama istota zjawisk, 

którym te uwagi poświęcam, nie jest wyłącznie właściwością jednej wybranej sfery, różne 

natomiast mogą być formy jej przejawiania się w różnych dziedzinach. 

 Od pewnego czasu obserwuję u studentów zjawisko, które można nazwać 

sprzętozależnością. Jego podstawowym przejawem jest nieumiejętność (a przynajmniej 

unikanie) wykonywania najprostszych operacji obliczeniowych w pamięci. Mam wrażenie, że 

z biegiem czasu przybiera ono na sile. Konsekwencją, która nieodłącznie w ślad za tym 

następuje, jest niezdolność do krytycznej oceny wyników uzyskanych w toku obliczeń. To 

powoduje, że nawet nie próbuje się podejmować rozumowania sprawdzającego, czy wynik 

obliczeń nie nasuwa wątpliwości co do jego prawidłowości, lecz biernie przyjmuje się go  

z pełnym zaufaniem. 

 Dla ilustracji przytoczę dwa jaskrawe przykłady zapamiętane z ostatniej sesji 

egzaminacyjnej, kiedy przy pomocy prostych przykładów obliczeniowych zdający ilustrowali 

zależności liczbowe charakteryzujące omawiane przez siebie procesy. Gdy trzeba było 

podzielić 840 przez 2 student sięgnął po kalkulator. Nieco zniecierpliwiony podałem wynik. 

Zdający spojrzał na mnie zdziwiony, ale nie uwierzył - wykonał działanie i dopiero 

zobaczywszy 420 na wyświetlaczu poczuł się uspokojony i zgodził się z podpowiedzią.  

I drugi przykład. Należało dodać do siebie dwie liczby całkowite sześciocyfrowe i jedną 

również całkowitą liczbę czterocyfrową. Na plus należy mu zaliczyć, że intuicyjnie wyczuł, 

że coś tu jest nie w porządku, ale za minus i  to duży uważam to, że nie był w stanie określić, 

co wzbudziło jego nieufność. Dwa razy powtórzył to obliczenie, za każdym razem 
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powtarzając ten sam błąd, i oczywiście otrzymując ten sam czterocyfrowy wynik. W tym 

momencie uznał się za pokonanego. Nie tylko nie zdawał sobie sprawy, że niewłaściwie 

posługiwał się kalkulatorem, ale nadal nie umiał powiedzieć, co w obliczonym wyniku 

wzbudziło jego podejrzenia. Pozostało jedyne osiągnięcie: niewyraźne odczucie, że coś tu nie 

gra. 

Nie chciałbym wywoływać wrażenia, że jestem takim troglodytą (jak przeciwnicy 

kolei żelaznej według Lenina), który nie aprobuje posługiwania się nowoczesnym sprzętem 

obliczeniowym. Przeciwnie, uważam, że trzeba się nim posiłkować, wykorzystując jego 

imponującą szybkość, bezbłędność działania, oraz moc pozwalającą operować ogromnymi 

masami danych. Ale niepokoi mnie a nawet przeraża naiwna, bezkrytyczna wiara w to, że 

wynik otrzymany z kalkulatora (a tym bardziej z komputera) musi być właściwy, bo ex 

definitione błędnym być nie może. Powszechnie znane jest powiedzenie, że jeśli do 

komputera wprowadzimy śmieci, to i śmieci z niego wyjmiemy. Ale rzadko pamięta się 

 o tym, że dysponowanie absolutnie prawidłowymi danymi wejściowymi nie wystarczy dla 

zagwarantowania w pełni wiarygodnego wyniku, bo w jego uzyskaniu może przeszkodzić 

błąd operatora, albo posłużenie się algorytmem obliczeniowym nieadekwatnym do 

odwzorowywanych zjawisk i procesów. Znacznie wygodniej jest nie zaprzątać sobie głowy 

takimi wątpliwościami i święcie wierzyć w bezbłędność wyniku obliczeń. 

Tak bezgraniczne zaufanie do wyników otrzymanych przy pomocy nieomylnych 

elektronicznych urządzeń liczących stanowi glebę, na której znakomicie rozwija się inna 

szkodliwa i niebezpieczna tendencja, a mianowicie dekonkretyzacja wiedzy. Jeżeli 

nowoczesny sprzęt gwarantuje otrzymanie bezbłędnych wyników, to należy takie obliczenia 

wykonywać, a uzyskanymi wynikami kierować się przy podejmowaniu decyzji zarządczych - 

rozumuje student. Wobec tego, czego najbardziej  od studiów potrzebuję, to są wzory równań 

algorytmów obliczeniowych, do których będę podstawiać odpowiednie dane, oraz formuły 

określające (najlepiej także w formie równań algebraicznych) zależności optymalnej decyzji 

od rezultatu wykonanych uprzednio obliczeń. 

Wizja przyszłej pracy zawodowej, w której wszystko daje się bezbłędnie obliczyć oraz 

z gwarantowaną trafnością zoptymalizować jest niezmiernie kusząca i trudno się dziwić, że 

wywiera  poważny wpływ na kształtowanie postawy studenta. Wielu młodych ludzi nie 

dostrzega lub  przynajmniej nie docenia tego, że uogólnienia, których produktem są modele 

matematyczne, algorytmy i wzory obliczeniowe koncentrują uwagę na wspólnych, 

powtarzalnych prawidłowościach, uśredniając albo nawet eliminując wpływ szczególnych 

okoliczności, mogących występować w konkretnych sytuacjach. A przecież w przyszłej pracy 

zawodowej obecny student będzie mieć do czynienia właśnie z konkretnymi przypadkami,  

z określonymi, szczególnymi sytuacjami, w których wpływ specyficznych czynników może 

niekiedy być tak silny, że decyzja uzasadniona i słuszna w typowych, modelowych 

warunkach, okaże się chybiona. Stąd wniosek, że nie rezygnując oczywiście z ujęć 

uogólniających trzeba ustawicznie przypominać studentom, że generalne prawidłowości 

formułowane przez teorię, w praktyce wymagają nieustannego weryfikowania w konfrontacji 

z rzeczywistą sytuacją występującą w konkretnym przypadku. Ślepa wiara w to, że gdy mamy 

wzór, to podstawiając doń dane liczbowe wszystko możemy obliczyć („dajcie mi punkt 

oparcia a poruszę ziemię”), w połączeniu z beztroskim, by nie powiedzieć bezmyślnym, 

nastawieniem umysłu młodego człowieka może dać przedziwne rezultaty.  

W czasie wspomnianej sesji student ustalał łączny przychód  materiału do magazynu 

w ten sposób, że do wzoru na sumę kilku czynników podstawiał liczby charakteryzujące 

kolejne dostawy, przy czym nie przeszkadzało mu, że część z nich była w wyrażeniu 

wartościowym, a część - w jednostkach naturalnych. Gdy zwrócono mu uwagę na 

nieprawidłowość takiego postępowania uznał, że zadanie jest nierozwiązywalne, bo nie 

podaje ceny materiału. To, że jedna z występujących wielkości była podana w obu wymiarach 
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(raz wartościowo, a raz w jednostkach naturalnych) nic mu nie mówiło. Inny student kosztem 

wytężonej pracy umysłu odkrył, że dzieląc wykonaną produkcję przez czas przepracowany 

można obliczyć wydajność pracy , więc po chwili gdy wypadało obliczyć czas przepracowany  

usiłował dzielić wydajność przez produkcję. A przecież wystarczyło spojrzeć, w jakich 

jednostkach wyrażone są poszczególne wielkości, aby w sposób oczywisty wyczytać, jakie 

działania należy na nich wykonać. 

Uprzedzając prawdopodobne podejrzenia zapewniam, że nie są to jakieś odosobnione, 

specjalnie wyszukiwane, kuriozalne przypadki. Zdarzały się one stanowczo zbyt często, by 

można było je złożyć na karb chwilowego zaćmienia umysłu pod wpływem stresu 

egzaminacyjnego.  Prawdziwe kuriozum miało miejsce wtedy, gdy pewien student stwierdził, 

że relacji zachodzącej między dwiema wielkościami nie może wyrazić w formie procentowej, 

„bo my procentów nie przerabialiśmy”. Słowo honoru, nie zmyślam.  

Od kilku lat ze studentami stykam się tylko w dwóch niepublicznych szkołach. Mogę 

więc pocieszać się myślą, że widocznie w toku rekrutacji pozyskały one słabo 

przygotowanych kandydatów i w tym  tkwi przyczyna takich niewesołych obserwacji; że  

w innych uczelniach takie zjawiska nie mają miejsca. Niestety, pewne docierające do mnie 

odgłosy pozwalają mniemać, że uczelnie akademickie też nie są całkowicie zabezpieczone 

przed takimi kłopotami. 

Ale bądźmy sprawiedliwi, nie można pastwić się cały czas tylko nad studentami., 

Zapytajmy, czy nie bywa tak, że i dla prowadzących zajęcia wygodniej jest koncentrować 

uwagę na wysoko uogólnionych prawidłowościach, które w pełni sprawdzają się  

w przestrzeni abstrakcyjnej. Przejście na płaszczyznę konkretów stwarzałoby przecież 

konieczność operowania pewnymi przykładowo wybranymi ilustracjami, które w istotnych 

kwestiach merytorycznych nie byłyby sprzeczne z realiami dziedzin, z których zaczerpnięto 

przykłady. Potrzeba byłaby więc pewna ogólna orientacja w sytuacji istniejącej w owych 

dostarczających materiału ilustracyjnego dziedzinach. W konkretnych sytuacjach mogą 

pojawiać się odchylenia od tego, co w ujęciach uogólnionych uchodzi za typowe  

i prawidłowe. Trzeba więc liczyć się z możliwością  wywiązania się dyskusji na temat, jakie 

czynniki mogą powodować powstawania takich odchyleń, w jakimi kierunku mogą one  

oddziaływać itp. Czy nie wygodniej pozostawać na gruncie uogólnionych ujęć 

podręcznikowych? 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że zagadnienia obliczeniowe dla których nie jest podany 

odpowiedni algorytm, sprawiają duże kłopoty uczniom szkół podstawowych i średnich także 

wtedy, kiedy materia jest im dobrze znana i wystarczy logiczne przemyślenie sprawy, by 

samodzielnie zaprojektować poprawny tok obliczeń (por. artykuł B. Tumiłowicza  

w „Przeglądzie” z 22 czerwca 2008 ). Takich „niedoróbek” w przygotowaniu maturzystów 

szkoła wyższa nie może wyrównywać, jeżeli nie godzi się na uszczuplenie realizacji własnego 

programu, aby wygospodarować czas na takie repetycje. Jednak dopóki nie unormuje się 

nauczanie w szkołach średnich, uczelnie, aby efektywnie realizować swoje zadania, będą 

musiały odpowiednio modyfikować sposób ich wykonywania.  

W sprawach, którym poświęcam te uwagi, oznacza to wzmożoną konieczność 

odrywania się od ustalonych gotowych wzorców obliczeniowych, stwarzanie sytuacji takich, 

kiedy student będzie musiał opierając się na znajomości związków i zależności między 

zjawiskami samodzielnie ustalić rodzaj i porządek działań, które trzeba wykonać, aby uzyskać 

poszukiwany wynik. A to znaczy, ze bez względu na to, jak bardzo może to być fatygujące  

i niewygodne dla prowadzącego zajęcia, trzeba raz po raz opuszczać przytulną sferę wysokich 

uogólnień i zajmować się konkretną postacią problemów postrzeganych z punktu widzenia 

odrębnego podmiotu uczestniczącego w obrocie gospodarczym, czyli przedsiębiorstwa. 

 

Bolesław Liwowski 
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Minęło pół wieku 

Jubileusz 50 lat istnienia i działalności dydaktycznej Studium Języka 

Polskiego dla Cudzoziemców w UŁ 

 
Część II.   Dynamiczny rozwój i stabilizacja z lat 70-tych i 80-tych 

 

W trakcie pierwszej dekady funkcjonowania Studium stało się ono największym  

w Polsce uniwersyteckim  ośrodkiem kształcenia Cudzoziemców, a nawet przybrało 

nieformalną nazwę - szyld Łódzkiej Wieży Babel. Kto pierwszy użył tego określenia  - dotąd 

nie wiadomo, ale często pojawiało się ono w lokalnych i ogólnopolskich publikacjach 

prasowych i telewizyjnych. Zwłaszcza Studium i studenci cudzoziemcy byli obiektem 

zainteresowania w trakcie przemarszów manifestacji 1-majowych, podczas których 

„defilowali” przed trybuną honorową w kolorowych, narodowych strojach, pod narodowymi 

flagami. I nie chodziło w tym li tylko o internacjonalistyczne hasła proletariackie. A propos - 

wbrew późniejszym enuncjacjom nieprzyjaznych Studium grupkom rozpolitykowanych, 

domorosłych dekomunizatorów, Studium i jego pracownicy dydaktyczni nie mieli obowiązku 

prowadzenia jakiegokolwiek centralnego „kursu” indoktrynującego słuchaczy. Gros 

studentów pochodziło bowiem z ówczesnych państw socjalistycznych, biednych krajów 

Afryki  i Ameryki Łacińskiej, z krajów rozwijających się. Przybywali do Łodzi w ramach 

podpisanych przez rząd polski wieloletnich programów wymiany kulturalno-oświatowej  

z tymi krajami.  

W związku z tym pojawiły się możliwości organizowania i prowadzenia lektoratów 

zagranicznych przez naszych wykładowców - w centrach slawistycznych we Francji, 

Bułgarii, Jugosławii, NRD, Danii, RFN, Anglii, Finlandii, Indiach i we Włoszech, jak 

również - lektoratów języka polskiego i przedmiotów kierunkowych w Wietnamie, na Kubie  

i w Chinach. 

Bez wątpienia koniec lat 70-tych i lata osiemdziesiąte były okresem dalszego, 

dynamicznego rozwoju naszej placówki. Dwukrotnie wzrosła liczba słuchaczy. Średnio 

każdego roku w studium przebywało ok. 600 słuchaczy, ucząc się w 50 grupach 

dydaktycznych o profilu politechnicznym , medycznym, humanistycznym i ekonomicznym. 

Stąd też i dwukrotnie zwiększyła się obsada dydaktyków-wykładowców zatrudnionych  

w Studium. W tym czasie dla celów dydaktycznych nie wystarczały już pomieszczenia 

budynku przy Kopcińskiego. Zamieniono więc na nie kilka pokoi w VI DS., a część 

studentów zakwaterowywano w XIII Domu Studenta na „Lumumbowie”. 

 Można zaryzykować tezę, że w latach tych Studium Języka Polskiego dla 

Cudzoziemców było swoistą wizytówką całego Uniwersytetu Łódzkiego. Jego miejsce  

i znaczenie dla uniwersytetu doceniało ówczesne kierownictwo uczelni, ale niezbyt chętnie 

partycypowało w wydatkach na jego materialny i inwestycyjny rozwój. Co istotne - ta 

międzywydziałowa jednostka przynosiła niebagatelny, wysoki jak na owe czasy i chyba 

jedyny dochód dewizowy. Z budżetu ministerstwa do uczelni trafiał bowiem z tego tytułu 

określony odpis w twardej walucie, który był wykorzystywany na np. zakup aparatury  

i literatury naukowej, na wyjazdy zagraniczne, itp. Studium było więc przysłowiową kurą 

znoszącą cenne jajka. 

Okres ten (szczególnie dekada lat 80-tych)  przyniósł wyjątkowo udany plon pod 

względem naukowo-dydaktycznym i organizacyjnym. Lawinowo wzrosła liczba publikacji 

pracowników o różnym charakterze - ogólnonaukowym, metodycznym kierunkowym  

i językowym,  podręcznikowym, konfrontatywnym, specjalistycznym i recenzyjnym. Kilku 



 7 

nauczycieli obroniło dysertacje doktorskie tematycznie niezwiązane z wykonywaną pracą 

dydaktyczną w placówce. Wielu chętnie uczestniczyło w realizacji programu ministerialnego 

RP III/49 czy też w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom nauczania 

cudzoziemców.  

Samo Studium zorganizowało w grudniu 1980 r. konferencję dotyczącą programów 

nauczania języka polskiego jako obcego. Niewątpliwym sukcesem zakończyła się 

międzynarodowa konferencja z 1987 roku, zorganizowana z okazji jubileuszu 35-lecia 

SJPdC, w której udział wzięli reprezentanci wszystkich polskich ośrodków zajmujących się 

kształceniem cudzoziemców oraz zagraniczni goście z ośrodków przygotowawczych  

w Lipsku, Halle, Woroneżu, Sofii, Pradze, Bartysławie, Budapeszcie i Pekinie. Staraniem 

ówczesnego dyrektora Studium prof. dr. hab. Kazimierza Michalewskiego oraz grupki 

organizatorów (wraz ze sponsorami, byłymi studentami SJPdC, absolwentami polskich 

uczelni) w uroczystości jubileuszowe włączone zostały akty uznania wkładu pracy w rozwój 

naszej placówki emerytowanych jej wykładowców w postaci odznaczeń państwowych  

i resortowych. A wspólna kolacja aktualnie pracujących i tych, którzy już opuścili rodzinną 

atmosferę Pokoju Nauczycielskiego w budynku przy Kopcińskiego pozostała dla wielu na 

długo w pamięci. Niestety  - dziś tej Wielkie Rodziny Studyjnych Przyjaciół chyba nie da się 

już odtworzyć. Z wielu zresztą powodów. 

 

 

c.d.n. 

                                                                                          Na podstawie publikacji  

                                                                                                    B. Rakowskiego,     B. Łaciak, 

                                                                                             D. Wielkiewicz-Jałmużna    

                                                                                         opr. I. Kolendo 

 

 

 

 

 

 
 

D z i e ń  p o w s z e d n i  R a d y  Z a k ł a d o w ej 
 

 

Rok przemian 

 

 
Dobiegający końca rok zaznaczył się w naszej Radzie jako czas przemian.  

Z początkiem roku przechodząc na emeryturę zakończyła pracę w sekretariacie pani Elżbieta 

Rudzińska. Trzy miesiące później to samo uczyniła pani Krystyna Żurek. Przez kilka 

ostatnich  kadencji przywykliśmy do myśli, że obecność pani Eli i pani Krysi w sekretariacie 

stanowi trwały, nieodłączny element składowy naszego związkowego bytowania, a tu taka 

zmiana. Panie przeniosły się do drużyny kolegi Janka Goździka (czyli do Sekcji Emerytów  

i Rencistów), a Rada musiała zatroszczyć się o nową obsadę zwolnionych stanowisk.  
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Pracę podjęły panie Daria Karlikowska i Kinga Wasilewska. Problem został więc 

rozwiązany, lecz - jak się okazało - tylko przejściowo. Obie panie na dłuższą metę  inaczej 

widziały swoje plany życiowe i po niedługim czasie, poi ukończeniu studiów,  znalazły inne, 

bardziej im odpowiadające możliwości. Trzeba było więc od nowa zabiegać o pozyskanie 

osób skłonnych do podjęcia się pracy dla naszej Rady. Starania powiodły się. Obecnie  

w naszym sekretariacie gospodarzą panie Krystyna Gzula i Małgorzata Trusiewicz. 

Na progu nowego roku składamy pani Krystynie i pani Małgorzacie życzenia 

pomyślności, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy. Może ktoś wytknąć, że nie są 

to życzenia bezinteresowne. To prawda, przyznajemy. Nie moglibyśmy sami dla siebie 

lepszych życzeń wymyślić, bo to właśnie Rada największe czerpie korzyści, kiedy dobrze 

układa się współpraca z personelem sekretariatu. Ale też to stanowi najpewniejszy dowód, że 

wyrażone wyżej życzenia są szczere. A zatem powtórzmy raz jeszcze: obu stronom - 

partnerom życzymy jak najlepszej, przynoszącej pożytek i satysfakcję współpracy  

w nadchodzącym (i nie tylko w tym jednym) roku. 

 

 Prezydium Rady Zakładowej 

 

 

          Wspomnień czar 
 

 

Z zamierzchłej przeszłości 

 

W poprzednim numerze informowaliśmy o odnalezieniu starych Biuletynów ZNP  

w UŁ z 1966 roku. W jednym z nich zamieszczona była wiadomość o wybraniu związkowego 

Sądu Koleżeńskiego w składzie: doc. Dr Witold Śmiech - przewodniczący, oraz dr Bolesław 

Liwowski i dr Ryszard Sowa - zastępcy przewodniczącego.  

Ta notatka przypomniała mi osobliwe zdarzenie, które warto, jak sądzę, opisać. 

W czasie trwania kadencji wybuchł konflikt w środowisku pracowników obsługi. 

Pewna pracownica nienależycie wykonywała swoje zadanie, co zauważył pracownik 

zaszeregowany o kategorię lub dwie wyżej i przekonany, że z tej racji może grać rolę 

przełożonego. Ostro skrytykował koleżankę, a co gorsza - nie ograniczył się do oceny pracy, 

lecz dołączył także komentarze odnoszące się do jej osoby (mówiąc otwartym tekstem - 

obsobaczył ją), nie unikając przy tym przejrzystych aluzji dotyczących sposobu prowadzenia 

się, także w poprzednim pokoleniu. Skrytykowana poczuła się spotwarzona i broniąc swojej 

godności skierowała skargę do Sadu Koleżeńskiego. Profesor Śmiech przybrał mnie do 

zespołu rozpatrującego sprawę i przystąpiliśmy we dwóch do procedowania. 

Zaczęliśmy od wysłuchania stron. Okazało się, że są one obie głęboko przekonane  

o swojej słuszności, zacietrzewione i bynajmniej nie skore do zawarcia ugody inaczej, niż po 

uprzednim całkowitym pognębieniu przeciwnika. Jasne stało się, że musimy postępować 

bardzo delikatnie i ostrożnie, skrupulatnie dbając przy tym o przestrzeganie przepisów 

formalnych, aby jakieś uchybienia z naszej strony nie dały pretekstu do atakowania nie tylko 

przeciwnika, ale i podejrzewanego o stronnicze sprzyjanie mu sądu. Niestety, w Radzie 

zakładowej nie znaleźliśmy regulaminu precyzującego, co sąd koleżeński może, co musi,  



 9 

a czego mu nie wolno. Pełen niepokoju udałem się po poradę do łódzkiego Zarządu Okręgu 

ZNP. Tu wszystkie niejasności zostały skutecznie rozwiane. Dowiedziałem się mianowicie, 

że kilka lat przed tymi wydarzeniami statut ZNP został znowelizowany i obecnie nie 

przewiduje on istnienia sądu koleżeńskiego na szczeblu uczelni. 

Masz babo placek! Sąd nie istnieje, a skarga została przyjęta, postępowanie wszczęte, 

pierwsze kroki i to z udziałem stron poczynione... Co teraz robić ? 

Profesor Śmiech, człowiek życzliwy ludziom, z poczuciem humoru, a przy tym 

obdarzony wielkim urokiem osobistym, musiał wysilić cały swój kunszt dyplomatyczny, aby 

w tych warunkach doprowadzić sprawę do pomyślnego końca. Chętnie napisałbym, że mu  

w miarę sił pomagałem, ale będę bliższy prawdy pisząc, że starałem się nie przeszkadzać. 

Gęsto szermując przysłowiem, kto komu w sporze powinien ustępować, stopniowo 

obniżaliśmy temperaturę emocji, aż w końcu adwresarze, może i bez większego przekonania, 

ale żeby okazać grzeczność gorliwym mediatorom, wzajemnie odpuścili sobie winy. My zaś  

z pełnym uczuciem ulgi odetchnęliśmy dopiero wtedy, gdy pod wpływem argumentów  

o dobru ogólnym, potrzebie dbania o dobą atmosferę współpracy w całej grupie pracowniczej, 

powódka wycofała skargę, a obie strony uznały spór za niebyły i doszły do wniosku (nie bez 

dyskretnej podpowiedzi), że lepiej nie sporządzać protokołu z postępowania ugodowego, aby 

nie zostawiać na przyszłość pretekstu do przypominania niedobrych wydarzeń z  przeszłości. 

Bo też nas najbardziej trwożyła myśl, co będzie, jeśli do dokumentacji archiwalnej trafi 

protokół przewodu skrupulatnie przeprowadzonego przez nieistniejący sąd. Szczęśliwie udało 

się uniknąć śmieszności, jeżeli nie czegoś przykrzejszego. 

Zdaje się, że jestem jedynym pozostałym przy życiu uczestnikiem tamtego 

wydarzenia. Dlatego sądzę, że nikomu nie czynię krzywdy ujawniając mistyfikację, której się 

dopuściliśmy, gdy z całą powagą ale i ze starannie ukrywanym niepokojem udawaliśmy Sąd 

Koleżeński, którego po prawdzie nie było. 

B. Liwowski 

 

Wprawdzie dziesięć to nie to, co sto, ale... 

 

Sami się zdziwiliśmy, że oto dociągnęliśmy do wydania dziesiątego numeru 

Incydentalnika. Nie jest to wprawdzie rekord, którym zainteresowałaby się „Księga 

Guinessa”, ale my widzimy w tym mikro-jubileusz, który sprawia nam dużą uciechę. 

Przede wszystkim cieszymy się z tego, że inicjatywa nie tylko nie padła natychmiast 

po urodzeniu, lecz jeszcze dycha, a nawet chciałaby to zajęcie kontynuować. Wydawnictwo 

to spotyka się z niejakim zainteresowaniem Czytelników, co pozwala sądzić, że od czasu do 

czasu udaje się nam dotknąć zagadnień obchodzących nasze środowisko. Wydaje się nam, że 

i na zewnątrz szata naszego organu może być - jak na dzieło zupełnie amatorów - 

zaakceptowana. 

Chętnie kąpalibyśmy się w miłym ciepełku samozadowolenia, ale przeszkadza w tym 

świadomość podstawowej słabości Incydentalnika. Oto nie dorobił się on szerokiego grona 

współautorów, wciąż ogromna większość zamieszczanych materiałów wychodzi spod piór 

członków zespołu redakcyjnego. Można pocieszać się tym, że dziesięć numerów to dopiero 

początek, że takie grono ukształtuje się stopniowo w przyszłości, ale zagrożenie jest poważne. 

Bez wsparcia ze strony nowych współautorów Incydentalnik nieuchronnie stanie się nudny, 

niepotrzebny i zgaśnie tak cichutko, że jego zniknięcie nawet nie zostanie zauważone. 

A więc cieszmy się tym, co się udało, ale i wspólnymi siłami starajmy się o jak 

najbardziej udaną kontynuację. 

Do następnych „jubileuszy” ! 

Redakcja 
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B e z   a u t o c e n z u r y  

 

 

 
Opłakane skutki braku profesjonalizmu 

(przypowieść polityczno-telewizyjna) 
 

Zewnętrzni obserwatorzy wydarzeń zachodzących na scenie politycznej doświadczają 

ambiwalentnych odczuć, gdy skierują wzrok na naszą nawę państwową. Wykonuje ona 

dziwne, trudne do przewidzenia manewry, których ani przyczyn ani celu przeciętny 

komentator dociec i objaśnić nie jest zdolen. Te manewry wyglądają tak, że gdyby 

(marynarskim mówiąc językiem) - wąż chciał kilwaterem owego korabia płynąć, to by sobie 

kręgosłup połamał. Widok taki wywołuje na przemian to rozbawienie dochodzące do 

wybuchów homeryckiego śmiechu, to niepokój graniczący z przerażeniem, zlewające się  

w końcu w klasyczną Schadenfreude - bezinteresowną uciechę z tego, że komuś coś nie 

wychodzi.  

Ten osobliwy styl uprawiania żeglugi stąd się bierze,  że ekipa, która statkiem 

zawładnęła, morskich dobrych obyczajów respektować nie myśli i swój nowatorski sposób 

działania forsuje. Nawigatorzy kłócą się między sobą,  od ekranu GPS się odpychają, busole, 

sekstansy, cyrkle z rąk sobie wyrywają, mapy drą i brudzą - w rezultacie pozycję na oko 

ustalają i na czuja kurs wytyczają. Sternik kapitanowi komendy chce podpowiadać, a kapitan 

do koła się rwie i przynajmniej na miejscu sternika swoje krzesełko dostawiać usiłuje. 

Powietrze na mostku gęste jest od wzajemnych obelg, insynuacji, wyzwisk i oskarżeń. 

A tymczasem prawdziwy winowajca na boku cichutko sobie siedzi i udaje, że to nie 

on namieszał, że jemu nic do tego. Najwyższy czas, by go zdemaskować. 

Jest to naprawdę znakomity aktor, ale jak widać mierny polityk, nieumiejący 

przewidzieć skutków bieżących poczynań, niemający politologicznego wykształcenia, typowy 

nieprofesjonalista. Ten brak wrodzonych predyspozycji i specjalistycznego przygotowania nie 

przeszkodził mu wielokrotnie, na oczach wielomilionowej widowni, w porze największej 

oglądalności udzielać synowi pouczeń, jak dokonywać wyboru strategicznych kierunków 

inwestowania. A wyglądał przy tym jak mądry, doświadczony i życzliwy doradca. 

Dziś wiemy, że udało mu się przekonać nie tylko syna, ale i wielu z nas. No i mamy, 

to co mamy. Nasz aktor (widzimy to często) nadal w spokoju ducha spożywa sobie na 

śniadanko jajeczko na miękko i ma się dobrze. A nam nawarzył piwa, które długo jeszcze pić 

będziemy musieli. I trzebaż to nam było inwestować w ten drób pływający? 

 

Bolek (ten prawdziwy) 
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych 
 

Dokonania twórcze i odtwórcze 

 

 
Blaski nebeskej laski 

 
Na każdą chandrę najlepszy jest czeski słownik. Język południowych sąsiadów potrafi 

rozbawić Polaka do łez ( tak samo zresztą jak Czechów nasza szeleszcząca i nadmiernie zasobna 

w samogłoski polszczyzna). Na przykład słowo „zachód”. Zachód poparł nasze dążenia do integracji 

z Unią – mówi polski polityk, a Czech zaczyna rechotać, bo „zachód” to dla niego „ubikacja”.  

O słynnej „lasce nebeskiej” już  nie wspomnę. A nazwy narodowości ? Polski posiadacz spaniela 

nawet nie podejrzewa, że jego rudy kłapouch to po czesku Hiszpan (wymawia się „szpaniel”).  

A Intka (Hinduska), Brit (Anglik) albo Habesan (Habeszan) – Abisyńczyk ? A „vychod slunce”, 

czyli wschód słońca ? A „Velke rijnove socialisticke revoluce, czyli Wielka Socjalistyczna 

Rewolucja Październikowa ? Przy takiej nazwie rewolucji trudno dziwić się, że socjalizm spłynął po 

Czechach jak woda po Husaku (gąsiorze). Szwejk też nie mógł być dobrym żołnierzem, bo 

zabawny i pełen zdrobnień język nijak nie pasował do szczekliwego zgiełku wojskowych komend  

i rozkazów (świetnie się za to nadaje do tego niemiecki). Moja prywatna teoria nadawania się 

języków do różnych rzeczy jest tak beznadziejnie głupia, że na pewno prawdziwa - ale to temat 

na osobny felieton. Przy swoim śmiesznym brzmieniu czeski jest jednak piękny  i bardzo go lubię. 

Nawet w młodości, kiedy koledzy pasjonowali się Beatlesami, ja kolekcjonowałem płyty Karela 

Gotta. Czyż mogłem nie popadać w zachwyt, gdy Vaclav Neckar (pamiętacie film „Pociągi pod 

specjalnym nadzorem” ? Grał główną rolę) śpiewał z uczuciem „Było cztwrt, a uż je pul...” (Było 

kwadrans po, a już jest wpół do....” Słowa te brzmiały jak czarodziejskie zaklęcie. Czy od 

„sztucznej szczęki”  nie brzmi ładniej czeski „chrup” ? - Zlamal chlapec zubka, zalożil se chrupka 

– myśli sobie człowiek i od razu mu weselej. „Drugi trzonowy dolny jest już całkiem zepsuty” –

„Druha dolni stoliczka je uz uplnie vyżrany” – mówi czeski dentysta i nie musi już stosować 

znieczulenia (umrtveni), bo facet spada z fotela z uciechy, łamiąc sobie przy okazji szpicak  

i rzezak (kieł i siekacz). Po czesku nawet człowiecze dolegliwości nazywają się niegroźnie. „Kyla” 

to tylko przepuklina (to drugie nazywa się „przjijce”), „zacpa” oznacza zatrwardzenie,  

a „behavka” – wręcz przeciwnie. Logicznie – kto się zaćpał (w gastronomicznym, a nie 

narkotycznym znaczeniu) albo biega do zachodu. Najbardziej cieszą mnie zawody. Dziennikarz 

nazywa się „novinař”, a zegarmistrz „hodinař” czyli „godziniarz”. „Horolezec” to bynajmniej nie 

obłożnie chory, tylko alpinista, a „zverolekař” jest czeskim odpowiednikiem naszego weterynarza. 

Intryguje mnie tylko, dlaczego „socha” oznacza rzeźbę, a „sochař”rzeźbiarza. Może źródłosłów 

wywodzi się z czasów, gdy artyści żyli o suchym pysku lub żywili się sucharami? Ot i kulturni 

zagadka na dlouhe jesienne veczery. Na shledanou ! 

 
Michał B. Jagiełło „G W” 
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Sen o szpadzie 
 

Na melodię pieśni dziadowskiej: Nad brzegiem morza stał Edward Ósmy...,  

Słowa: January II Szamot 

 

 
 

 

Nad brzegiem morza stał mąż niewielki 
I w dal zamgloną spozierał,  

A pod stopami Jego - muszelki 
Ze czcią szeptały: Generał! 

 
To wódz naczelny wojska naszego! 

Weźmie trud walki na siebie! 
On upokorzy złego ruskiego, 

Gruzji w nie rzuci w potrzebie! 
 

Razem z Łotyszem, Estem, Litwinem 
Najgłośniej będzie gardłować. 

On przyozdobi skronie wawrzynem,  
Bo Unia woli paktować. 

 
Potem elekta ciemnoskórego 
Swą eksperiencją wspomoże, 

Bo bez pomocy w fachu starszego 
Młodziak pogubić się może. 

 
A kiedy jeszcze - widok uroczy! 

Bazę dla rakiet zbuduje,  
Sąsiad zuchwały mu nie podskoczy,  

Potęgę Jego poczuje! 
 

Już pod obcasem ma przeciwniki, 
Wieniec tryumfu na czole -  

Wtem głos First Lady zmieszał mu szyki: 
Pomidorowa na stole! 
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       Nasz Hyde-Trawniczek         

 
 

 

Fałszowanie niedalekiej przeszłości 
 

Był bal, albo tzw. gala prezydencka. Wszyscy, dzięki mediom, 

zaangażowani byliśmy, chcąc nie chcąc w tę wątpliwej jakości  patriotyczną 

imprezę. Ile kosztowała  - nikt nie wie. Ile za udział wzięli: piosenkarska  diwa  

i współczesna ikona śpiewająca jeszcze na dawnych akademiach ku czci, 

wszystkich „komunistycznych” festiwalach, ostatnio aktorka serialowa  Rodziny 

zastępczej czy Piotr z Żółtymi kalendarzami? Tajemnica zawodu artysty i jego 

menadżera? W sumie zapewne dużo, doliczając koszty przybycia, pobytu, papu 

i spanka zaproszonych licznych (?) gości zagranicznych. A polskie głodne 

dzieci z rodzin patologicznych i biednych jedzą posiłki w szkolnej stołówce  

(o ile jest) za niecałe 3 PLN. 

Ale nie o tym ten felietonik miał mówić. Chodzi o ważną sprawę - 

fałszowania naszych narodowych dziejów. Właśnie z okazji 90-lecia odzyskania 

niepodległości nie zaproszono na państwowe uroczystości byłego prezydenta 

Lecha Wałęsy. Wiadomo, że nie wszyscy w kraju doceniają epokową rolę 

Noblisty, a nawet starają się go zdyskredytować przy pomocy państwowego 

instytutu i „dyżurnych” historyków. Z tym procesem mamy do czynienia od 

kilku lat. 

Nic to jednak w porównaniu ze skandalicznym, moim zdaniem, 

niezauważonym przez media afrontem wobec Wojciecha Jaruzelskiego. 99% 

współczesnych Polaków może nie lubić, czy być wrogo nastawionych wobec 

pierwszego prezydenta III Rzeczypospolitej za stan wojenny. Nie można 

jednakże nie wiedzieć, że to właśnie generał armii, prezydent od 24 sierpnia - 

Jaruzelski - powołał do życia pierwszy niekomunistyczny rząd premiera 

Mazowieckiego. Nie utrudniał w żaden sposób jego prac, wspierał  

i ochraniał go przed wewnętrznymi i zewnętrznymi destrukcyjnymi czynnikami. 

Nie wetował ustaw sejmowych, współpracował ze wszystkimi siłami 

politycznymi, a realizując „okrągłostołowe” zapisy jednocześnie sukcesywnie 

likwidował  podstawy starego reżimu. Wreszcie odszedł z klasą i godnością 

charakteryzującą męża stanu. 

Nie czas i nie miejsce przypominać późniejsze niesmaczne fakty np.  

w sprawie dawania i odbierania Krzyża Sybiraków, pisania „odpowiedniej” 

oficersko-agenckiej biografii Jaruzelskiego przez Instytut (nie)Pamięci 
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Narodowej etc., etc., etc. Dziś haniebne i niezrozumiałe dla części młodych  

i starych obywateli naszego kraju jest stawianie pierwszego prezydenta Trzeciej 

Rzeczypospolitej przed sądem w roli przywódcy bandy, gangstera kierującego 

antypaństwowym „związkiem przestępczym”.  

Powtarzam - źle się stało, że małość ludzka nie pozwoliła na zaproszenie 

na trybuną honorową prezydenta Jaruzelskiego i prezydenta Wałęsy. Stał tam 

inny prezydent (?) „operetkowego” ugrupowania londyńskiego chyba tylko za 

to, że wywiózł z Anglii przedwojenne insygnia prezydencko-koronacyjne. 

Notabene - dla wiedzy niewtajemniczonych - zabierając je innemu 

„prezydentowi na uchodźstwie” - Sabbatowi. 

Jako historyk nie zgadzam się z taką sytuacją i z całym przekonaniem 

oraz posiadaną wiedzą przyłączam się do zainicjowanego przez tygodnik 

„Przegląd” apelu w sprawie generała Jaruzelskiego. Nie będąc upoważniony do 

zabierania głosu w tej sprawie inaczej, niż tylko w ten sposób - wypowiadam się 

wyłącznie w swoim własnym imieniu. Mam wszakże  nadzieję, że część 

Koleżanek i wielu Kolegów podziela moje stanowisko. 

 

I. K. 

 

Podzielam to stanowisko i cieszę się, że mam możność dać temu wyraz. 

B. L. 
 

 

 

W sprawie cywilizacji 

 

W mediach wiele szumu narobiło wystąpienie pewnego posła, który 

mówił o końcu cywilizacji białego człowieka. Odezwały się liczne głosy 

sprzeciwu, poddające ostrej krytyce nacjonalistyczne i rasistowskie ciągoty 

owego wybrańca narodu - w której to krytyce całkowicie się z nimi solidaryzuję 

- broniące opłakiwanej przezeń cywilizacji, która ich zdaniem ma się dziś 

dobrze i ma bogate perspektywy w przyszłości. W tej drugiej sprawie pozwolę 

sobie być odmiennego zdania. Sądzę mianowicie, że jeżeli poseł, który 

wypowiedział tę gorąco dyskutowaną tezę, jest w swym mniemaniu 

prawdziwym białym człowiekiem, to cywilizacja, którą miał na myśli, 

przyjmująca za pewnik wyższość białego nad kolorowym wynikającą z faktu, że 

kolorowe  jest niebiałe, rzeczywiści dobiegła kresu. 

I dobrze, że się tak stało. Przecież do jej niezaprzeczalnego, 

wiekopomnego dorobku należą rozprawa z albigensami i inkwizycja święta, noc 

św. Bartłomnieja i Kristallnacht, obozy koncentracyjne i Gułag, apartheid i Ku-

Klux-Klan, Guantanamo i Abu-Ghriaib oraz wiele innych, z tego samego pnia 

wyrastających zjawisk. Czy takiej cywilizacji mielibyśmy żałować? 
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A swoją drogą ciekawe, czy niefortunny orator miał świadomość tego, że 

mówiąc o cywilizacji białego człowieka sam ją mimowolnie deprecjonuje, 

podkreślając jej fragmentaryczny, zaledwie marginalny charakter w porównaniu 

z cywilizacją Człowieka? 

 

B. Liwowski 
 

 

 
O szkodliwości sportu dla stosunków między narodami 

 
Z lektury gazet codziennych poznałem zastanawiający fakt. Oto niezwłocznie po zamknięciu 

igrzysk olimpijskich i zgaszeniu znicza niedobrzy Chińczycy przestali ciemiężyć nieszczęsnych 
Tybetańczyków. Jak nożem uciął, ani jednego doniesienia o dyskryminacji. Widocznie starogrecki 
pokój olimpijski został zrestrukturyzowany do postaci nowożytnego pokoju postolimipiadowego. Czy to 
nie ciekawy problem badawczy dla koleżanek i kolegów ze Studiów Międzynarodowych? 

B. L. 

 

 

 
Z   życia   i   prac   naszych   Organizacji   Oddziałowych 

 

 

 
 

Spieszymy donieść, że  nie wydarzyło się to na Wydziale Fizyki UŁ, ale innym (red.) 
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Co odkryli nasi koledzy archeolodzy: 

 
i nad czym zastanawiają się ornitolodzy ! 

 

 
 

..................................................................................................................................................... 
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