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     Od redakcji 

 
 

   Miniony okres w działalności naszej organizacji związkowej zdominowły przygotowania do 

przeprowadzenia konferencji sprawozdawczo-wyborczych i wyborami jej władz, tak na szczeblu 

wydziałowych Organizacji Podstawowych, jak i w Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Rady 

Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w UŁ wraz z jej Prezydium. 

   W związku z faktem zakończenia kampanii programowo-wyborczej opublikowaliśmy ten 34. 

numer Incydentalnika, który zawiera dokumenty związane w powyższymi, ważnymi dla członków 

naszego ZNP wydarzeniami, podjętymi uchwałami i planami działania. 

   Jednakże, mimo zniewalającego nas letniego lenistwa (tropikalne upały), nie zrezygnowaliśmy 

całkowicie z poruczonych nam przez Radę Zakładową obowiązków. Postanowiliśmy więc 

przygotować kolejną edycję naszego związkowego pisemka, w którym nasi wierni P.T. 

Czytelnicy, po powrocie z urlopów, może znajdą coś interesującego dla siebie. Na to liczymy, 

mając nadzieję, iż apel o współredagowanie tego pisemka znajdzie szeroki odzew. I tego 

będziemy się trzymać! 

Red. 

 

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

 

Powstańcze mity  i przekłamania  

 

   Z przykrością  zauważam, że od pewnego czasu nasze społeczeństwo,  

a szczególnie młodzież,  karmione są  mitami, t j .  wyobrażeniami o tym co  już  

minęło,  często według zasady „co by było, gdyby było” . Niewygodne fakty zaś 

są ukrywane, przemilczane lub się nimi manipuluje .  Fakty to przecież  nic 

innego jak wiedza oparta na naukowych podstawach,  rzetelnie zbadanych przez 

badaczy źródłach ,  które  z zasady nie podlegają ahistorycznych dywagacji .  

Proces ten dotyczny nie tylko naszej wiedzy na temat własnych dziejów.  

   Tak się złożyło,  że rok 2019 obfituje w kilka uroczystości rocznicowych .   

75 lat bowiem minęło  od  bitwy II Korpusu Polskiego pod Monte Cassino , od 

„wygumkowanej” przez władze  rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN i wybuch u 

Powstania Warszawskiego, a czekają  nas obchody osiemdziesięciolecia  agresji 

hitlerowskiej na II Rzeczypospolitą, która zapoczątkowała wybuch  od II wojny 

światowej.  

   W miedzyczasie ,  jak zapowiedziano, będą  miały miejsce uroczystości 
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siedmdzisięciolecia zorganizowania kolaborującej z Niemcami formacji  

wojskowej w postaci Brygady Świętokrzyskiej NSZ, nad którymi narodowy 

patronat roztoczył prezydent RP  (sic!) i  to wbrew protestom wielu środowisk,  

a zwłaszcza byłych żołnierzy AK.  

    Miedzy innymi i z tego powodu, ale nade wszystko wysłuchawszy  

wystąpienia głowy państwa pod powstańczym pomnikiem 31 l ipca  w Warszawie, 

który wygłosił szereg niemających historycznego uzasadnienia ocen,  

postanowiłem  napisać poniższy tekst.   

   Pomimo że od 75. rocznicy wybuchu Powstania   Warszawskiego 

upłynął już jakiś czas , jednak należy - jak sądzę - zwrócić uwagę na 

to, że wokół tego tragicznego w skutkach powstańczego zrywu narosło 

wiele mitów. Te zaś z rzetelną prawdą nierzadko nie mają nic 

wspólnego. Posługiwanie się zaś mitami, jak i bezzasadnymi tezami 

oraz proces ich włączania w przekaz edukacyjno-wychowawczy 

skierowany do młodzieży  służy bieżącemu, ideologicznemu 

zapotrzebowaniu politycznemu środowisk aktualnie sprawujących  

w kraju władzę.  

   Nie kwestionuję bohaterstwa młodych, heroicznie walczących, 

poświęcających swe życie powstańców, ani chęci dokonania  przez 

nich powstańczego zrywu , jakim była potrzeba odpowiedzi na represje  

znienawidzonych okupantów oraz samodzielnego wyzwolnienia stolicy 

w obliczu przybliżającej się do miasta sowieckich wojsk.  

   Przeraża mnie natomiast cena jaką załacili oni sami (16-18 tys. ofiar 

wśród walczacych  powstańców), ludność cywilna (180-200 tys.)  

i samo miasto z jego zabytkami i spuścizną kulturalną.  Nie zamierzam 

również wskazywać na odpowiedzialność poszczególnych członków 

dowództwa AK , w którym koncepcja wymiaru polityczno -militanego 

projektowanego starcia „na dwóch frontach”  (zbrojna z Niemcami  

i z nadciągającą armią sowiecką)  wygrała z  brakiem trzeźwego osądu 

sił własnych  (na 10. pows tańców przypadała jedna sztuka broni) , 

oceny potencjału  niemieckiego garnizonu wzmocnionego dywizją 

Herman Göering oraz niedostatecznym rozpoznaniem taktycznych 

posunięć  sowieckiego dowództwa . A nade wszystkim nie wzięcia  pod 

uwagę jednoznacznego, negatywnego stanowiska  legalnego rządu 

polskiego na emigracji w Londynie.   

   Nie podlega wszak dyskusji, że Powstanie Warszawskie zakończyło 

się wielką narodową klęską, tak w wymiarze humanitarnym,  jak  

i politycznym czy militarnym. Nie przyniosło niczego, co mogło  być 

uznane za sukces. Może jedynie  miało aspekt  moralny. Cóż bowiem, 
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jak chcą tego współcześni animatorzy polityki historycznej PiS, ma 

wspólnego krwawy bój z uniemożliwieniem skomunizowania polskiej 

duszy po wojnie, jak twierdzi czołowy ideolog pisowskiej polityki 

historycznej Jan Żaryn .  

   To nie 63 dni wykrwawiającej się Warszawy  doprowadziło do 

politycznego porozumienia i zmian ustrojowych w 1989 r.  - jak 

powiedział prezydent Andrzej Duda.  Dlaczego więc zapoczątkowana 

wówczas III Rzeczpospolita, poprzedzona porozumieniem 

okrągłostołowym, kwestionowana jest dziś przez rządową propagandę 

i partyjnych komentatorów? To oznaczałoby, że Polska zniewolona 

była dwiema okupacjami - niemiecką do 1945 r. i sowiecką do 1989 r. 

Niektórzy z nich idą dalej . Twierdzą nawet, że nawet wtedy - w 1989 

roku - nie odzyskaliśmy niepodległości, a zapoczątkowana 

transformacja ustrojowa była wynikiem spisku w Magdalence, 

służącym uwłaszczeniu  komunistycznej nomenklatury. 

   Apologeci powstania i uprawiający  fałszywą , w obliczu faktów , 

politykę historyczną  z uporem lepszej sprawy żądają swoistego 

wymazania z podręczników rozdziałów odnoszących się do Polski 

Rzeczypospolitej Ludowej. Upowszechnianym mitem jest tu 

twierdzenie, że: 45 lat PRL to czarna dziura w historycznych dziejach 

zniewolonego kraju (b. premier Jan Krzysztof Bielecki) , objęta 

czerwoną zarazą  (abp. Marek Jędraszewski),  który nie posiadał  

konstytucji, rządu, sejmu, sądownictwa i administracji , sił zbrojnych 

czy dyplomacji. Gdzie nie dokonano nadania ziemi chłopom,  

upaństwowienia  przemysłu,  odbudowy i rozbudowy kraju, stworzenia 

systemu bezpłatnego szkolnictwa, które zlikwidowało zjawisko 80%. 

analfabetyzmu odziedziczonego po II Rzeczypospolitej.  

   Wniosek nasuwa się więc sam: oto dwukrotnie odzyskiwaliśmy  

niepodległość - w 1918 i 1989 roku , będąc przez pół wieku (lata 1939  

-1989) czy to w niewoli niemieckiej, czy sowieckiej.        

   Ten kolejny mit jest zwykłym kłamstwem, które ciemny lud kupi 

(prezes TVP Jacek Kurski).  

   Zmiany socjalne i osiągnięcia  gospodarcze Polski rzeczywiście 

ludowej, których  byliśmy naocznymi świadkami , my - starsi -  jeszcze 

pamiętamy. Nie damy się więc ogłupić zabiegom kwestionującym 

pozytywny dorobek tych czasów, także np. w sferze opieki 

zdrowotnej, kulturze i w nauce. 
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   Nieprawdą jest twierdzenie, że: komunistyczne władze nie oddawały 

czci powstańcom. Państwowe obchody miały  bowiem miejsce w 35., 

40. i 45. rocznicę wybuchu powstania, a w trakcie tej ostatniej  

odsłonięto  powstańczy pomnik na placu Krasińskich z udziałem gen. 

W. Jaruzelskiego i prymasa J. Glempa. A uroczystości  w obecności 

powstańców miały już miejsce w 1957 r.  Zaś rok wcześniej ukazała się 

pierwsza publikacja na temat powstańczego zrywu , dając początek 

szeregowi publikacji , różnych autorów, wywołując trwające do dzisiaj 

dyskusje i kontrowersje wokół jego zasadności  i skutków. Głos w tych 

sprawach zabrali m.in. powstaniec i emigracyjny historyk Jan 

Ciechanowski oraz sam gen. W. Anders, który wyraził  się: Byłem 

całkowicie zaskoczony wybuchem powstania w Warszawie /…/ 

Powstanie w ogóle nie tylko nie miało żadnego  sensu, ale było nawet 

zbrodnią . 

   Tym, którzy mitologizują beznadziejny, kosztujący rzekę  krwi 

wysiłek powstańczy, warto zacytować wiersz Anny Świrczyńskiej, 

powstańczej sanitariuszki, która w tomie „Budowałam barykadę”,  

wydanym w 1974 r., w wierszu Niech liczą trupy , napisała:  

 

Ci co wydali pierwszy rozkaz do walki,  

niech policzą teraz nasze trupy.  

Niech pójdą przez  ulice 

których nie ma  

przez miasto 

którego nie ma  

niech liczą przez tygodnie przez miesiące  

niech liczą aż do śmierci  

nasze trupy. 

 

   Mitem jest również teza, iż w obliczu zbliżającego się do Wisły 

oddziałów sowieckich powstanie miało także antykomunistyczny 

charakter (słowa prezydenta Dudy) , co w praktyce oznaczałoby, że 

brali w nim udział jedynie  żołnierze  AK. Jest to celowe przekłamanie. 

Walczyli w nim przecież także  żołnierze  I Armii WP (3DP), próbujący 

sforsować Wisłę  i uchwycić czerniakowski przyczółek . Czyżby 

zapomniano, iż w  trakcie niesienia pomocy powstańcom i przeprawy 
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przez rzekę oraz  walk w samym mieście śmierć poniosło i zaginęło  ich 

ponad 2,8 tys.?  

   W powstaniu z bronią w ręku walczyli przecież  powstańcy 

prezentujący inne podziemne ugrupowania, a więc  członkowie  Armii 

Ludowej (np. „Czwartacy”) , Polskiej Armii Ludowej, Robotniczej 

Partii Polskich Socjalistów  i inni, którzy taktycznie podlegali  

dowództwu AK i  których gen. Bór-Komorowski uznał za część 

Polskich Sił Zbrojnych. Faktu tego nie chcą również przyjąć do 

wiadomości funkcjonariusze Instytutu Pamięci Narodowej. Jego 

koncesjonowani „uczeni” musieliby  bowiem przyznać, iż bój  

o wyzwolenie stolicy miał  ogólnonarodowy wymiar i charakter, 

bowiem angażował  w walce na barykadach wszystkie organizacje 

wojskowe polskiego ruchu oporu. Nie tylko te wchodzące  w skład 

Armii Krajowej. Stąd  też, niestety, powstańcy dzieleni są  dzisiaj 

według kryteriów politycznych : na tych „lepszych”  i na tych 

„gorszych”, którzy  na uroczystości rocznicowe nie są zapraszani . Za 

to z uwagą i czcią traktowani są ci,  będący zaprzysiężonymi 

członkami  AK. Że niesłusznie - nie mam co do tego wątpliwości!  

   Jako historyk, pozwolę sobie na taką oto uwagę: wywołanie 

Powstania Warszawskiego z wielu powodów nie miało sensu,  

a zakończyło się niewyobrażalną dla jego uczestników  i samego 

miasta wielowymiarową i co więcej - narodową klęską. Tak więc 

potraktowanie przez prezydenta RP powstańczego mitu  jako dającego 

początek  odzyskanej wolności w 1989 r. pozbawione jest 

jakichkolwiek racjonalnych podstaw.  

   Snucie miraży, serwowanie mitów i dokonywanie przekłamań przez 

czołowych polityków , usłużnych im „uznanych autorytetów” , a przede 

wszystkim przez Instytut (manipulacji) Pamięcią  Narodową  czyni 

ogromne spustoszenie nie tylko w powszechnym systemie edukacji ,  

ale zwłaszcza w duszch i umysłach młodego pokolenia . Ostatnio 

nawet, co zauważam , wiedza o Powstaniu Warszawskim wypierana 

jest przez rehabilitację  „spóźnionych partyzantów” z  Narodowych Sił 

Zbrojnych, szczególnie tych z Brygady Świętokrzyskiej.  

   Pokusy baśniowo-politycznego traktowania faktów historycznych 

mogą nas jednak bardzo drogo kosztować, ponieważ kontrolowane  

przez władze ośrodki i rządowe  media, służą kreowaniu nowych treści 

historycznych, a generując  tym samym konflikty, umacniają  już 
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istniejące w naszym społeczeństwie  podziały polityczno-ideologiczne 

i religijne.  

   Na szczęście Warszawa, która miała być całkowicie zrównana  

z ziemią nadal żyje. Miasto przeżyło własną śmierć. Odbudowana 

dynamicznie rozwija się . Nad tym faktem należy skłonić głowę i nie 

mitologizować tamtych strasznych, pełnych cierpienia  63 dni 

beznadziejnej walki. Trzeba jednak o nich wiarygodnie mówić  

i pamiętać , a merytoryczną  wiedzę  przekazywać następnym 

pokoleniom. W ten sposób bowiem powstaje prawdziwa historia kraju 

ze stolicą nad Wisłą. Apel ten - do nas wszystkich - kierują 

współcześni jej  mieszkańcy,  uczestnicy powstania , a zwłaszcza żyjąca  

jeszcze ich garstka. 

   Na koniec mało znany fakt związany z warszawską hekatombą. Oto   

23 sierpnia Bór-Komorowski wysłał  depeszą do dowódcy Okręgu 

Kraków AK płk. Edwarda Godlewskiego z rokazem podjęcia walki  

w Krakowie. Jego wykonanie oznaczało jedno - wzorem Warszawy - 

śmierć tysięcy powstańców i zniszczenie  zabytkowego miasta. 

Uzasadnieniem powstania, które powinno wybuchnąć 1 września miał 

być: Potężny atut w rozgrywkach politycznych  (sic!).  

   Na szczęście do wykonania  rozkazu nie doszło na  skutek 

niesubordynacji dowódcy OK, sprzeciwu metropolity krakowskiego 

kard. A. Sapiehy oraz odmownej dyrektywy londyńskiej Rady 

Ministrów. 

   Sumując: Powstanie Warszawskie, wcześniejsza akcja „Ostra 

Brama” na Wileńszczyźnie, jak i cała „Burza” od samego początku 

były skazane na niepowodzenie i narodową klęskę. Zaś odpowiedzialni 

za nie politycy i wojskowi nie zostali nigdy osądzeni i  nie ponieśli 

stosownej kary. Co ciekawe - jeszcze w trakcie powstania, bo  

30 września,  Komendant Główny AK gen. Tadeusz Bó r-Komorowski 

mianowany został Naczelnym Wodzem Polskich Sił  Zbrojnych przez 

prezydenta na uchodźstwie W. Raczkiewicza, aby później pełnić 

funkcję premiera nieuznawanego już przez aliantów  rządu na 

powojennej emigracji.  

Ireneusz T. Kolendo 
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           Z Globtroterami w świat 

 

Przez Lublin do Lwowa - nasza wycieczka na Kresy 

 

   Trudno pisać o wycieczce na Kresy, bo temat jest delikatnej natury i trzeba uważać, aby nie 

urazić uczuć zarówno Kresowiaków, jak i Ukraińców, którzy od upadku ZSRR są jedynymi 

gospodarzami swojej ojczyzny. 

   Wszystko zaczęło się wczesnym rankiem w Łodzi. Już w drodze do Lublina pilot wprowadzał 

nas w przedwojenne lwowskie i kresowe klimaty, rozdając teksty piosenek i na początek  

prezentując film, tj. wywiad rzekę z Henrykiem Vogelfangerem (Tońkiem), z duetu radiowo-

filmowego Szczepcio i Tońko. To w tym telewizyjnym filmie po raz pierwszy usłyszeliśmy, potem 

wielokrotnie powtarzaną, legendarną piosenkę Tylko we Lwowie, pochodzącą  

z przedwojennego filmu „ Włóczęgi”. 

   Krótki pobyt w Lublinie, który właśnie rozpoczynał uroczyste obchody 450. rocznicy zawarcia 

Unii Lubelskiej, to spacer po Starym Mieście i wizyta na zamku królewskim. Mogliśmy tam 

podziwiać jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce - Kaplicę Trójcy Świętej z rusko-

bizantyjskimi freskami z 1418 roku. Nad zamkiem góruje  widoczna z daleka XIII-wieczna wieża 

obronno-mieszkalna, tzw. donżon.  

   
Pożegnaliśmy Lublin. Drogę do przejścia granicznego pilot umilał nam opowieściami, 

recytacjami i cytatami z różnych dzieł o tematyce kresowej. Potem nastąpiły, po raz pierwszy, 

przejścia na przejściu. Z nieukrywaną ulgą i po niemałym czasie przekroczyliśmy granicę 

ukraińską.  

   Zaczęła się główna część naszej wyprawy. Zmierzchało, gdy dotarliśmy do Żółkwi - 

prywatnego miasta szlacheckiego z XVI. wieku. Prawie wszystkie budowle i budynki otaczające 

ogromny rynek stanowią trwały ślad polskiej obecności tutaj. Po raz pierwszy przyszła na myśl 

refleksja - teraz to przecież Ukraina, niepodległe suwerenne państwo. Refleksja ta będzie nam  

towarzyszyć do końca wycieczki na Kresy. 
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    Było już całkiem ciemno, gdy wjechaliśmy do Lwowa. Ciemno, późno, a tutaj wzmożony ruch 

na ulicach, choć to koniec dnia powszedniego. Teraz już wiemy dlaczego. Nazajutrz  

(28 czerwca) przypadało święto państwowe Ukrainy - Dzień Konstytucji, a czwartkowy wieczór 

był początkiem długiego weekendu. Przejeżdżaliśmy przez rozświetlone miasto pełne neonów  

i reklamowych tablic świetlnych nawiązujących do światowych marek i znaków firmowych.  

W niczym nie przypominało to zapyziałego miasta sprzed kilku lat, które upłynęły od czasu 

naszej rodzinnej wizyty we Lwowie w 2009 roku.   

  Przejechawszy przez całe miasto dotarliśmy do położonej tuż za jego granicami miejscowości 

o uroczej nazwie Zimna Woda. To tam była nasza kwatera na dwie noce. Z tego miejsca  

ruszaliśmy na zwiedzanie Lwowa i w dalszą drogę do Drohobycza i Truskawca. 

  
     Nasz pierwszy dzień zwiedzania z różnych względów odbiegał od pierwotnego planu. Wizytę 
w operze i katedrze św. Jura przełożono na dzień następny. Jadąc na Cmentarz Łyczakowski  
i Orląt Lwowskich przejechaliśmy przez prawie całe miasto. Obszar na wprost dworca 
kolejowego jest ciągnącym się setkami metrów centrum handlu chodnikowo-straganowego,  
z przewagą tego pierwszego. Z tego typy handlem, już nie w takim wymiarze, spotkaliśmy się   
i w innych częściach miasta, ale nie w ścisłym centrum. Tuż za dworcem dołączyła do nas 
niezwykle kompetentna pani przewodnik, skarbnica wiedzy, erudytka i autorka kilku książek - 
pani Beata Kost. Dzięki niej nasze zwiedzanie nabrało wyjątkowych kolorów. W dalszej drodze 
na cmentarze mijamy różne ślady polskości: budynki i budowle, niezatarte nazwy ulic, 
szyldy,resztki napisów i przedwojenne tabliczki z numerami domów.    
   Docieramy do cmentarza na Łyczakowie. To dla nas, dla Polaków, miejsce szczególne.  
W różnych częściach nekropolii znajduje się szereg mogił sławnych i zasłużonych Polek  
i Polaków. Drukowany przewodnik wymienia 78 takich miejsc.  Od lat najchętniej i najczęściej 
odwiedzanym miejscem jest grób zmarłej w roku 1910 Marii Konopnickiej. Nawiasem mówiąc, 
Maria Dulębianka, o której ostatnio zrobiło się głośno, spoczywa w eksponowanej części 
Cmentarza Orląt Lwowskich. W bezpośrednim sąsiedztwie grobu Marii Konopnickiej największe 
wrażenie robią monumentalny obelisk Konstantego Juliana Ordona oraz kaplica grobowa 
rodziny Baczewskich (słynnych producentów wódek i likierów). 

  
   Dochodzimy do Cmentarza Orląt Lwowskich. Chwile skupienia i zadumy. Pochylamy się nad 

symbolicznym grobem, tuż przy Łuku Triumfalnym tam, gdzie zwykle składa się kwiaty  

w barwach narodowych z biało-czerwoną wstążką. W ciszy spoglądamy na rzędy i szeregi 
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krzyży stojących w wojskowym ordynku. Oddajemy cześć tym, którzy bronili polskości Lwowa  

i w tej obronie polegli.  

   
    Wracamy do centrum, gdzie kwitnie nastrój świątecznej zabawy. Festyny, koncerty, jarmarki. 
Temu wszystkiemu towarzyszą imprezy i spotkania związane z lipcowymi wyborami do 
parlamentu. Kampania wyborcza widoczna jest na każdym kroku. Wiele osób ubrało się  
w tradycyjne, ukraińskie stroje  lub takie czy inne ich elementy. Panuje nastrój patriotyczno- 
świąteczny. Wszędzie pełno ludzi, w tym oczywiście liczni turyści. A my zwiedzamy centrum 
miasta.  

 
   Zaczynamy od placu Mickiewicza z pomnikiem poety odsłoniętym w roku 1904. Ciekawym 

punktem otoczenia placu jest legendarny Hotel George. Równie ciekawe, będące świadectwem 

zmian, są liczne sklepy światowych marek nie różniące się niczym od swoich 

zachodnioeuropejskich odpowiedników. Tak, tutaj zaszła zmiana.  

   Przechodzimy do bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny, zbudowanej na przełomie XIV i XV wieku, potocznie zwanej Katedrą Łacińską. Jej 

monumentalne wnętrze robi na nas ogromne wrażenie. Weszliśmy do świątyni w trakcie mszy 

prowadzonej w języku polskim, co w pewnym stopniu ograniczało zwiedzanie. Zrobiliśmy to 

dyskretnie i po cichu. Można przypuszczać, że świątynia jest jedną z wysp polskości w tym 

ukraińskim mieście. 
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   Minęliśmy Kaplicę Boimów i złożyliśmy krótką wizytę w jezuickim, a obecnie prawosławnym 

kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. We jego wnętrzu trwają intensywne 

prace adaptacyjne. To swego rodzaju znak czasu.  

   Stamtąd prosto udaliśmy się do  Katedry Ormiańskiej o nieco mistycznym, mrocznym 

wnętrzu, ze wspaniałymi malowidłami ściennymi i mozaikami. Katedra uchodzi za 

najwspanialszy zabytek Lwowa. Dla turystów największą atrakcję stanowi wysłuchanie 

fragmentu śpiewanej a capella mszy, w wykonaniu jednego z duchownych. Nam się udało. 

   
  Zaopatrzeni w pamiątki i płyty z nagraniami ormiańskich śpiewów, z głowami pełnymi wrażeń, 

wróciliśmy odpocząć  do hotelu. Czekał nas bowiem  kolejny dzień wycieczki. 

   Drugi dzień zwiedzania miał równie napięty program jak dzień pierwszy. Poza tym czekał nas 

wyjazd do Truskawca. Przejechawszy po raz wtóry sporą część Lwowa dotarliśmy w okolice 

wzgórza, na którym góruje nad miastem kompleks grekokatolickiej katedry Świętego Jura  

z XVIII wieku. Kapiące od złota wnętrze, choć wygląda imponująco, nie nastraja duchowo, ale 

przyciąga rzesze turystów. Stąd było tłoczno, wręcz ciasno. 

   
  Wracamy do centrum, do opery. Jej oficjalna nazwa to: Lwowski Teatr Narodowy Opery  

i Baletu im. S. Kruszelnickiej (Salomea Kruszelnicka to słynna śpiewaczka ukraińska żyjąca  

w latach 1872-1952). 

   Zwiedzamy operę od środka. Marmurowy hall i westybul, salę lustrzaną gdzie młodzi artyści 

ćwiczą bez kostiumów do kolejnego spektaklu. Jak przystało na operę ich śpiew rozbrzmiewa  

w całym gmachu. Wchodzimy na widownię. Z balkonu podziwiamy wnętrze, wiedząc, że nie 

zobaczymy słynnej kurtyny „Parnas” autorstwa Henryka Siemiradzkiego. Kurtynę można 



 

 

 

12  

podziwiać w szczególnie ważnych momentach, głównie przy okazji kolejnych premier. 

 
   Po wyjściu z teatru pani przewodnik zaproponowała spacer do uniwersytetu tym, którzy mieli 

na to ochotę. Poszliśmy. Po drodze mijaliśmy dom w którym mieszkał Marian Hemar oraz 

monumentalną rzeźbę świętego Jerzego. Docieramy do głównego gmachu uniwersytetu. 

Fasadę budynku wieńczy łaciński napis: PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS -

(Wykształceni obywatele są ozdobą Państwa). Jakże to piękne i nader aktualne hasło. Założony 

przez Jana Kazimierza w 1661 roku jako Akademia Lwowska uniwersytet przechodził burzliwe 

dzieje. W okresie międzwojennym nosił w Polsce nazwę Uniwersytet Jana Kazimierza. Jego 

obecna nazwa to Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki. Vis-a-vis w parku, stoi 

ogromny pomnik obecnego patrona uczelni. 

 
   Dzięki uprzejmości pana z ochrony weszliśmy do na ogół niedostępnej głównej auli, 

wykorzystywanej czasami przez władze miasta.  

   Idąc  przez swego rodzaju miasteczko uniwersyteckie wracamy pod operę. Stamtąd jedziemy 

na Wzgórza Wuleckie do pomnika zamordowanych profesorów lwowskich. 4,11 i 26 lipca 1941 

roku, na początku hitlerowskiej okupacji miasta, które od września 1939 było we władaniu 

ZSRR, Niemcy dokonali brutalnej egzekucji polskich naukowców - wykładowców uczelni 

lwowskich z rodzinami. Zdarzenie to upamiętnia tablica na której wymieniono z imienia  

i nazwiska wszystkie ofiary zbrodni. Poniżej tego miejsca, w głębokim jarze stoi, odsłonięty  

w lipcu 2011 roku pomnik. Z inicjatywą jego budowy wystąpili wspólnie prezydent Wrocławia 

Rafał  Dutkiewicz i mer Lwowa Andrij Sadowy. Surowy w swoim wyrazie monument 

symbolicznie nawiązuje do jednego z dziesięciorga przykazań „Nie zabijaj” , wyraźnie 

eksponując rzymską piątkę - V. Ciekawostką jest to, że pomnika pilnował umundurowany 

ochroniarz. Bez komentarza (przyp. autora).  
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    W połowie dnia, pożegnawszy się z panią przewodnik, ruszyliśmy na południe, w stronę gór, 

przez Drohobycz do Truskawca. Obserwując krajobraz z okien autokaru można zauważyć 

rozkwit budownictwa: indywidualnego i zbiorowego, zarówno mieszkaniowego jak  

i inwestycyjnego. Ciekawostką są obiekty sakralne, świeżo oddane i te w budowie. Minęliśmy 

sporo pachnących nowością cerkwi. Kopuły niektórych z nich były kryte srebrzystą blachą. 

                      
Dojeżdżając do Drohobycza dostrzegamy na horyzoncie pasmo niskich gór - to Gorcany - 

część Wschodnich Beskidów. 

   Krótki przystanek w Drohobyczu upłynął pod znakiem Brunona Szulca. Miasto rodzinne 

upamiętniło jego tragiczną śmierć w dniu 19 listopada 1941 roku tablicą wmurowaną, o dziwo,  

w chodnik w miejscu zabójstwa. Szulc pracował m.in. jako ilustrator bajek dla córki 

hitlerowskiego funkcjonariusza. Artysta padł z ręki nazisty, wroga jego zleceniodawcy,  

w ramach osobistej zemsty za doznaną krzywdę.  

  
   Z Drohobycza ruszyliśmy do nieodległego Truskawca. Nasz krótki, iście w amerykańskim 
stylu pobyt w tym miejscu, na zasadzie „ zaliczamy Truskawiec”, to krótki spacer i kawa bądź 
woda mineralna oraz trochę haustów górskiego powietrza. Miejscowa woda nosi intrygującą 
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nazwę Naftusia. Ukraiński dzisiaj Truskawiec z powodzeniem kontynuuje przedwojenną polską 
tradycję, będąc sławnym uzdrowiskiem, w którym wybredny klient może znaleźć naprawdę 
komfortowe lokum. Kilka super nowoczesnych domów uzdrowiskowych robi bardzo dobre 
wrażenie. Wiele spośród nich to jednak odrestaurowane przedwojenne.  
   I w tym miejscu skończyła się edukacyjno - poznawcza część wycieczki. 

 

 
   Potem były tylko zakupy, nocleg w hotelu „ Vizit”, nieopodal Truskawca, a nazajutrz powrót do 

kraju. Spotkały nas kolejne przejścia na przejściu. Tym razem przetrzymali nas nie wiadomo 

dlaczego Polacy [bo przecież poza miłymi, jak mniemamy, wrażeniami nie wywoziliśmy  

z Ukrainy kontrabandy -  przyp. red.]. 

 
Włodzimierz Ossowski (z twórczą pomocą mojej małżonki - Małgorzaty)  

Łódź, 19 sierpnia 2019 roku 

 

Od redakcji: Będąc tak mili, pp. Ossowscy zapowiedzieli przekazanie do następnej edycji 
Incydentalnika autorskiego fotoreportażu z wycieczki. Z góry dziękujemy ! 
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       Nasi Mistrzowie 

 

Profesor Józef Dutkiewicz 

 

 

 
   Któż z nas, studentów historii z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nie napotkał na swej drodze 

prawdziwego, znanego nam wcześniej z opowiadań klasycznego, „starej daty”, profesora - 

Profesora Józefa Dutkiewicza.  

   Sądzę, że wszyscy razem i każdy z nas z osobna miał z Nim osobisty kontakt. Choćby na 

egzaminie z historii powszechnej najnowszej na IV roku, czy też na wykładzie  

monograficznym dotyczącym Niemców Adenauera, czy jak ja - w trakcie spotkań w ramach 

seminarium magisterskiego. 

   Profesor był historykiem dziejów Polski i powszechnych XVIII-XX w., historykiem 

historiografii, dydaktykiem i metodykiem nauczania historii. Studia historyczne i filozoficzne 

odbył na UJ m.in. pod kierunkiem W. Konopczyńskiego i W. Sobieskiego, zaś stopień 

doktora uzyskał tamże w 1926 r. na podstawie pracy Austria wobec powstania 

listopadowego. 

   W latach 1928-1930 i 1936-1937 przebywał na stypendium w Wiedniu, Berlinie, Paryżu  

i Londynie, badając tamtejsze archiwa i do wybuchu II wojny światowej pracował w szkołach 

średnich w Zawierciu, Warszawie, Łowiczu i Kielcach.  

   We wrześniu 1939 r. - jako ochotnik - walczył w 5. baonie obrony Warszawy, a po jej 

upadku wyjechał do Łowicza. W trakcie okupacji byl związany z ZWZ-AK, organizując tajne 

nauczanie i wydając nielegalną prasę.  

   Od 1945 r. związał się z naszą Uczelnią. Tu uzyskał habilitację na podstawie rozprawy 

Francja a Polska w 1831 r. (1945 r.), docenturę (1946 r.), tytuł naukowy profesora 

nadzwyczajnego w 1950 r. i profesora zwyczajnego w roku 1962. W takcie pracy naukowej 

w Uniwersytecie Łódzkim prowadził aktywną działalność organizacyjną: był dyrektorem 

Instytutu Historii (1956-1967, 1968-1970) i kierownikiem różnych jego jednostek jak: Katedry 

Historii Nowożytnej Polski oraz Katedry (Zakładu) Historii Powszechnej Nowożytnej  

i Najnowszej (1947-1973). Ponadto w latach 1947-1950 kierował Ośrodkiem Metodycznym 

Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi.  
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   Był także Prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (1958-

1961) i Wiceprezesem jego Zarządu Głównego (1958-1973). Przewodniczył Zespołowi 

Niemcoznawczemu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1970-1985), którym wcześniej 

kierował (od 1962 r.) przy Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich.  

   Jego twórczość naukowa była ukierunkowana na problematykę historii nowożytnej  

i najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki XIX w. Z powodzeniem uprawiał 

również historię dyplomacji, rozpatrując dzieje Polski od końca XVIII w. aż do początków  

XX w. w szerokich kontekstach międzynarodowych.  

   Szczególne miejsce w badaniach Józefa Dutkiewicza zajmowały rozprawy związane  

z historią dyplomacji Sejmu Czteroletniego i powstania listopadowego. Do najważniejszych 

pozycji należą: opublikowana w 1933 r. wspomniana już dysertacja doktorska Austria wobec 

powstania listopadowego oraz obszerna rozprawka Ambasada Piotra Potockiego, 

opublikowana także pt. Polska a Turcja w czasie Sejmu Czteroletniego 1787-1794 (1935 r.). 

W omawianym nurcie badawczym należy umieścić również prace: Prusy a Polska w dobie 

Sejmu Czteroletniego (1935 r.); Sprawa gdańska w dobie Sejmu Czteroletniego  

w oświetleniu korespondencji dyplomatycznej pruskiej (1946 r.), rozprawę habilitacyjną (druk 

1950 r.), Anglia a sprawa polska w latach 1830-1831 (1937 r., 1967 r. - wersja poszerzona), 

Charakterystyka dyplomacji powstania listopadowego (1952 r.); Ewolucja lewicy  

w powstaniu listopadowym (1956 r.).  

   W wydatny sposób Profesor przyczynił się do powołania zespołu, działającego przy 

Instytucie Historii PAN, powołanego do upamiętnienia obchodów setnej rocznicy śmierci  

A. Mickiewicza, zajmującego się problematyką powstania listopadowego. Wysuwane tezy  

i powstałe wartościowe monografie przyczyniły się do powstania ,,łódzkiej szkoły" badań nad 

powstaniem listopadowym.  

   Drugi ważny nurt badań naukowych tego uczonego stanowiły studia historiograficzne. 

Pomimo, iż specjalizował się w małych formach pisarstwa historycznego, publikując artykuły, 

omówienia i recenzje, napisał książkę Szymon Askenazy i jego szkoła (1958 r.) oraz 

syntetyczne kompendium Zarys historii historiografii polskiej, cz. 3: 1900-1939 (1959 r., 

wespół z prof. Krystyną Śreniowską).  

   Poza tym należy wymienić takie jego prace jak: Marceli Handelsman jako historyk 

dyplomacji Hotelu Lambert (1966 r.); Dzieło Jeana Jouresa o rewolucji francuskiej (1970 r.); 

Georges Lefebre jako historyk rewolucji francuskiej (1968 r.); Francuska historiografia 

dotycząca Komuny Paryskiej 1871 roku (1972 r.). Jednocześnie z uwagą rejestrował:  

i omawiał pamiętnikarstwo najwybitniejszych przedstawicieli polityki naszych czasów:  

W. Churchilla, Ch. de Gaulle'a czy K. Adenauera. Profesor podejmował również wiele 

innych wątków tematycznych, m.in. związanych z Wiosną Ludów (w ramach serii 

wydawniczej ,,Wiosna Ludów 1848-1849" opublikował w 1949 r. tom 11 Wiosna Ludów we 

Francji), wojskiem i sztuką wojenną czasów Królestwa Polskiego (współautor pracy Zarys 

dziejów wojskowości w Polsce do 1864 r. - 1966 r.). Byt również edytorem pamiętników  

z czasów powstania listopadowego, np. L. Drewnickiego Za moich czasów (1971 r.).  

   W kręgu jego zainteresowań znalazła się także problematyka dydaktyczno-pedagogiczna, 

która zajmowała miejsce szczególne i znaczące. Wielokrotnie podkreślał istnienie związków, 

jakie zachodzą pomiędzy historią-nauką a historią-przedmiotem nauczania szkolnego. 

Wielokrotnie recenzował podręczniki metodyki historii. Pisywał do „Wiadomości 

Historycznych". Zainicjował i zrealizował publikację serii zeszytów zawierających teksty 

źródłowe od starożytności po współczesność dla potrzeb szkół. 

   A teraz coś pozanaukowgo, ode mnie. 

   Bedąc studentami, dzięki przekazom koleżanek i kolegów z wyższego roku, wierzyliśmy ze 
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100%. pewnością, iż Profesor z zasady nie oblewa nikogo na egzaminie. I tak rzeczywiście 

było. Zapewne wychodził z założenia, że niedumiany student i tak usłyszy od Niego 

„naprowadzająco - uzupełniające” pytania.  

   Do niezwykle fascynującech należały wykłady kursowe. Poza treściami merytorycznymi 

ciekawy był sposób ich prezentacji. Oto bowiem Profesor, wstępując na katedrę, przecierał 

wielodioptriowe okulary (był krótkowidzem), wyjmował z kieszeni marynarki kopertę  

i z butonierki ołwek (typu „ogryzek”), zaś z koperty karteluszki (zwane przez nas 

„znaczkami”). Zupełnie nie zważając na słuchaczy, prowadząc wykład, co parę minut 

zawieszał głos i używając „ogryzka” coś jeszcze notował na „znaczku”. 

  Sądzę, że przynależne każdemu profesorowi naukowe skupienie wcale nie kłóciło się  

z pewnym roztargnieniem w innych sprawach. Podobno, do jadącego kiedyś tramwajem, 

wpadł kontroler i zagadnął Profesora o bilet. Ten, zaczytany w książce, odpowiedział, iż 

takowym nie dysponuje. „Kanar” zażądał więc dowodu osobistego, by wypisywać mandat. 

Wtedy nagabywany, wyjmując dokument, zdumiał się, stwierdzając: o mam migawkę !!!   

Do tego dodam jeszcze, że na moją obronę pracy magsterskiej, wydzwoniony przez 

dziekanat, Profesor spóźnił się trzy godziny. 

   Myślę sobie, że nieprzerwana praca dla dobra i  rangi Uniwersytetu Łódzkiego od zarania 

jego dziejów oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesora Józefa Dutkiewicza 

upoważniają nas - Jego wielu wychowanków - do zaapelowania do Władz Uczelni, by 

poczynieniły starania o nadanie jednej z sal wykładowych w Instytucie Historii Jego 

Imieniem. 

 

Wykorzystałem:  J. Kita, R. Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000. 

Ireneusz T. Kolendo   

 

   Współczesny jarmarczek polityczny 
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   ETŻ -Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego 

 

Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka 

/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz  redakcję/ 

 

Hipokryta (z jeż. grec.) – człowiek, który głosząc zasady moralne sam je jednocześnie łamie. Żąda 

od innych ich przestrzgania w kwestiach, których za godne uwagi sam nie uznaje. Hipokrytę 

charakteryzuje falszywość, dwulicowość, obłuda, zachowanie lub sposób myślenia i działania 

cechujące się odrzuceniem obowiązujących norm społecznych. Pozornie prezentuje postawę 

serdeczności, szlachetności, religijności, po to, aby wprowadzić kogoś w błąd co do swoich 

rzeczywistych intencji, po to, by z tego czerpać własne korzyści. 
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IPN – współczesna cywilna inkwizycja (swoisty bat na niepokornych uczonych), z zadaniem 

manipulowania i fałszowywania prawdy historycznej oraz tworzenia podstaw legitymujących rządy, 

zwłaszcza tzw. „dobrej zmiany” czy dostarczanie elementów do „nowej” dziedziny wiedzy, tj.  

państwowej polityki historycznej. 

 

Spin doktor – osoba (nie musi mieć naukowego tytułu)  zatrudniona przez polityka/ów/, zwłaszcza aw 

trakcie kampanii wyborczych, którego zadaniem jest dbanie o jego popularność w mediach i ochronię 

jego reputacji poprzez odpowiednie interpretowanie na jego korzyść faktów i zdarzeń. Efektem 

działań spin doktora powinne być np. wygrane wybory, czy wyższe wskaźniki społecznej popularności. 

Zazwyczaj po spełnieniu swej roli spin doktor uzyskuje od swojego mentora gratyfikację w postaci 

członka dworu, czy jak  w Polsce  - stanowiska w rządzie, parlamecie, ostatecznie - w spółce skarbu 

państwa. 

 

Symertryści /nowość!/- osoby dotrzegające błędy w polityce zwalczających się obozów (rządzącego  

i opozycji), uznające, że oba ugrupowania „są siebie warte”. Symetrysta stoi po środku. To człowiek, 

który na scenie politycznej doszukuje się symetrii, powtarzając „owszem, PiS robi źle, ale 

pamiętajmy, że za PO było to samo". Jego czołowe hasło to: "A za Platformy to...", a za przykład 

dobroci PiS podaje 500+. Widzi blaski i cienie. Nie zacietrzewia się, nie miłuje jednej ze stron, nie 

jest wiernym żołnierzem żadnej partii, a raczej z pozycji obserwatora ocenia polityczną 

rzeczywistość. I oburza się tak samo na jednych i na drugich. 

 

     Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota 
 

Głowa w obłokach 

  

 
 
   Nie wszystkim nam wiadomym jest, że oprócz głównej głowy naszego państwa, wybieranej  

w powszechnej elekcji co lat pięć, mamy też drugą - a tą jest postać marszałka izby poselskiej.  

I właśnie wokół tej drugiej najnowsza pisowska afera wybuchła, przez złośliwych nazwana „Air 

Kuchciński. Nie taka zwykła jak KNF, czy „taśmowa”, jak w przypadku Złotych Wież Prezesa, 

aliści „podniebna”. Zdaje się jednak, że świeżo ujawnione afera hejtowa w Pałacu 

Sprawiedliwości, którym zarządza „szef”, przykryje i rozmyje wcześniejsze. Niestety! 
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    Oto bowiem marszałek Marek K. (RODO!) wojażował sobie statkami powietrznymi, kiedy 

chciał i z kim chciał. I co, jak wyśledziły niepolskie, wrogie media, było oczywistą oczywistością, 

że na koszt podatnika. Czyli na mój - jak najbardziej!   

    Pocieszające dla mnie, przy maksymalnym mym wkurzeniu jest to, że onże zakończył swoje 

podniebne podróże twardym lądowaniem, tj. uziemieniem (jakoby „samo-dymisją” - cha, 

cha,cha!), poleconym przez nie byle kogo, lecz przez zwykłego żoliborskiego posła. Mogę 

wyobrazić sobie taką scenkę: obwiniony właściciel Kuchciński Airlines uklęknąwszy przed 

marsowym obliczem tegoż, zapytał swego guru: „Ach, za cóż  to, za co Prezesie ten rozkaz 

(ekspiacji) wydałeś?”. Ten zaś, jak mniemam, srogim wyrzutem spojrzawszy na obwinionego 

(nota bene Zakonnika b. partii PC), w bezsłownej odpowiedzi poniższy plik memów mu okazał.  

I takiż był koniec audiencji w gabinecie na Nowogrodzkiej.  

 
Marszałek Wysokiej Izby w RP łajany przez zwykłego posła  
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Ostatnie spojrzenie byłej II głowy III RP w niebo, bo fotela i samolotu przecie żal… 

   Ja, jakem Szamot, korzystający w tym czasie z letniej kanukuły na ryby udałem się  

(brały duże okonie i liny). Postąpiwszy w nadwodno-lesiste odstępy mazurskiej ciszy, celowo 

odłączyłem się  od TVPiS, TVN, TVTrwam oraz GW, GP i różnych innych środków medialnego 

szumu. Nie mogłem więc powyższego skandalu i napaści „totalnej opozycji” na Marka K. 

(RODO!) być świadom. Tym bardziej zapełnić treścią conumerowego Kołonotatnika, a co 

oznaczałoby moje seppuku. Znalazłem jednakże rozwiązanie. A takież, że po powrocie 

udawszy się się do biblioteki osiedlowej (są jeszcze takowe utrzymywane zda się dla emerytów 

i rencistów) i robiąc kwerendę źródeł pisanych, napotkałem coczwartkowy felieton Jacka 

Żakowskiego, zatytułowany Al Kuchciński*. I tenże cytować tutaj zmierzam. 

   Oto co pisze Żakowski: „Jeżeli Marek Kuchciński zostanie zapamiętany jako pisowski 

funkcjonariusz, który musiał odejść (nastąpiło to 9 VIII - przyp. mój) dlatego, że nadużywając 

swojego urzędu, urządzał bliskim (także posłom i senatorom - j.w.) podniebne wycieczki po 

kraju, będzie to kara z całą pewnością słuszna, ale niesprawiedliwa”. I dalej: „W hierarchii win 

Kuchcińskiego lotnicze cwaniactwo jest nieistotnym detalem. Bo to jest przecież ten marszałek 

kochany, który zrobił cyrk z Sejmu, pośmiewisko z parlamentarzystów, wydmuszkę  

z demokracji, kpinę z konstytucji, ponury żart z regulaminu izby. Fakt, że działał wspólnie  

i w porozumieniu, żadnej z tych win nie umniejsza. Ani to, że gdyby nie on, w PiS znalazłby się 

innych uchwyt do laski gotów popełniać inne delikty”. 

   W trakcie sprawowania urzędu vice-Prezydenta Najjaśniejszej RP mam jeszcze do dzisiaj  

w pamięci jazdy b. marszałka po przysłowiowej bandzie. Były to momenty nocnych, pospiesznie 

uchwalanych, sprzecznych z konstytucją ustaw i praw, kilkakrotnych ich nowelizacji i hurtowo 

odrzucanych poprawek posłów opozycji. Tymże posłom dzierżawca laski i jego zastępca 

Ryszard T. (RODO!), obaj reprezentujący interesy PiS (niby tzw. Zjednoczonej Prawicy) 

nagminnie wyłączali im mikrofn, pozbawiali głosu, wyrzucali z mównicy oraz bezzasadnie bili po 

kieszeni. Za to „swojakom” umożliwiali wykrzykiwanie zgoła nieparlamentarnych słów 

(przypomnę: „gorszy sort”, „kanalie”, „zdradzieckie mordy”, „komuniści i złodzieje” etc.) pod 

adresem swoich oponentów. Do katalogu notorycznego łamania regulaminu obrad i traktowania 

parlamentu jak maszynki do głosowania przeszedł np. tryb uchwalenia ustawy budżetowej  

w Sali Kolumnowej!  

   Niewątpliwie o braku zrozumienia, nie mówiąc o braku empatii b. marszałka Wysokiej Izby 

świadczyła arogancja jego, czego przykładem stało się potraktowanie osob niepełnosprawnych, 

które  przez ponad miesiąc korytarz sejmowego budynku zajmowały, i  z którymi, przecie jako 

jego włodarz, się spotkać nie raczył. Podejrzewam, że w tym czasie luksusowymi statkami 

powietrznymi ze stolicy do Rzeszowa i z powrotem latał. 

   Na koniec Żakowski twierdzi: „Air Kuchciński nie może pozostać bezkarnie. To jasne. Ale czy 

nie niepokoi państwa, że musimy cieszyć się wizją kary za chciwe cwaniactwo, bo kara za 

zbrodnie stanu zdaje się tak mało realna, że o niej nie myślimy?”. 
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    Dla mnie, prostego człeka, ta kolejna już z afer, w której jest umoczony prominentny polityk 

zrządzącej partii, ukazała  pazerność jej członków, skok na kasę („bo przecież te pieniądze się 

im należą”!), hipokryzję i obłudę głoszonych przez „stajnię prezesa” i jego samego haseł 

skromności, transparentności oraz ciężkiej pracy dla ludzi.  

 
Czyżby?  Żenujący przykład hipokryzji! 

   No cóż, nominalna II osoba w RP okazała się być zwykłym drobnym, nadużywającym urząd 

cwaniaczkiem z miodem w uszach, która dla prywaty wykorzystywała swoją polityczną pozycję. 

   Okazuje się jednak, że Marek K. (RODO!) zostanie  przykładnie „ukarany”, startując  
w najbliższych wyborach parlamentarnych na posła z okręgu 22 Krosno jako „1” na liście! Ja, 
Szamot, na szczęście tam nie zamieszkuję, ale współczuję tamtejszym wyborcom. 
   Od siebie zapytowywuję: do czego powołana została władza sądownicza pod postacią 
Trybunału Stanu (?), od obecnego Trybunału Konstytucyjnego odpowiedzi nie oczekując ! 

       J. S. 

*Zob. tekst J. Żakowski,  Al  Kuchciński, „GW” z 8 VIII 2019.  

       Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych 

 

Takie sobie myśli 

  

Jedyne media, które nigdy nie kłamią to gaz, prąd i woda. 

 

Poczucie wyższości zawsze bierze się z poczucia niższości. 

 

Ironia wykształcenia: pani sprzątaczka prędzej odpowie na twoje „dzień dobry”, niż prof.  

dr. habilitowany. 

 

Błędy lekarzy kryje ziemia, a błędy nauczcieli mają się dobrze i zasiadaja np. w parlamencie. 

 

Szczęście to nic innego jak zdrowie i kiepska pamięć.  

  

Seks dla prawdziwego mężczyzny to nie wszystko. Rano przydałoby się jeszcze śniadanie. 

 
Miłość jest wtedy, gdy trzeźwy czy pijany dzwonisz do tej samej kobiety. 
. 
Kobieta nigdy nie powinna biegać za mężczyzną. Bo kto to widział, żeby pułapka goniła mysz?! 
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Dlaczego facet idąc z kobietą musi  trzymać ją za rękę? Myślisz, że to z miłości? Otóż nie… on 
pilnuje żeby do sklepu nie weszła. 
 
Jeśli ktoś twierdzi, że kobiety to słaba płeć, niech spróbuje w nocy przeciągnąć kołdrę na swoją 
stronę. 
 
Aby być szczęśliwą z mężczyzną, trzeba go dobrze rozumieć i trochę kochać.  
Aby być szczęśliwym z kobietą trzeba ją badzo kochać i w ogóle nie probować  zrozumieć. 
 
Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy! 
 
Kobieta jest faktem, a z faktami nie dysutuje się /Andrzej Mleczko/. 
 
By móc stać się „starą i mądrą” musisz być najpierw „młoda i głupia”. Szalej więc i popelniaj 
błędy, bo tak inwestujesz w przyszłość! 
 
Czym się różni żaba od faceta? Żaba czasem kuma. 
 
Głupcy nie są tak głupi, zawsze są w większości /Stanisław Jerzy Lec/. 
 
Zawsze znajdą się Eskimosi, którzy wypracują dla mieszkańców Konga wskazówki zachowania 
się na czas olbrzymich upałów /Stanisław Jerzy Lec/. 
 
Dialog pólinteligentów równa się monologowi ćwierćinteligenta /Stanisław Jerzy Lec/ 
 
Bracia Kaczyńscy chodzili do mojego liceum na Żoliborzu, ale go nie ukończyli, bo jeden z nich 
nie otrzymał promocji do klasy maturalnej z języka polskiego /Tomasz Raczek/. 
 
Jak zwykł mawiać poczciwy Franciszek Józef „gdy kaczka zawładnie kurnikiem rezultatem 
może być tylko pasztet”. 
 

Wydarzenia ostatnich miesięcy nakazują otoczyć ochroną prawną 

kapłanów i inne osoby duchowne, które w związku ze swoją przynależnością wyznaniową… są 

celami bestialskich ataków.                            /Anna Sobecka - posłanka PiS i ojca z Torunia/ 
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Anegdotki i śmiesznotki 

 

Mała córeczka: 

- Mamusiu, czy to prawda, że aniołki mają skrzydełka i mogą latać? 

- Tak córeczko. Czemu pytasz? 

- Bo wczoraj tatuś mówił do niani „mój aniołku”, kiedy  ona poleci? 

- Jutro, córeczko. 

 

Na komisariat przybiega nagi policjant. Koledzy go pytają, co się stało, na co on odpowiada: 

- wracam do domu, żona naga w łóżku i mówi:  

- rozbieraj się prędko i do roboty. 

- no więc przybiegłem! 

 

Co robisz pyta sąsiad sąsiada? 

- Krzesło dla teściowej majstruję! - odpowiada pytany. 

- Wow! -  podziwiam, dużo jeszcze zostało do zrobienia pyta pytający? 

- Nie, tylko elektryka odpowiada pytany.  
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Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o. 

  

   
 

Odsłona I. 

Temat: Syn, który zadenuncjował własnego ojca jako TW. 
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Odsłona II. 
Temat: Mazurek Kaczyńskiego 

 

 

 
 

Odsłona III. 

Temat:  Woronicza 17, czyli partyjna szczujnia za nasze podatki, cd. 
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     Warto przeczytać 

 

   Izraelski historyk Yuval Noah Harari (profesor na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie) jest 

autorem trzech książek, które zostały przetłumaczone na wiele języków i stały się miedzynarodowymi 

bestsellerami. 

   W pierwszej z nich pt. Homo sapiens. Od zwierząt do bogów (Kraków 2018, Wydawnictwo Literackie) 

autor prowadzi nas przez historię człowieka, poszukując odpowiedzi na pytanie: jak to się stało, że homo 

sapiens podbił świat i zdominował planetę, a jego zachowania i idee stały się decydujące dla losów 

Ziemi? 
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   Zabierając czytelnika do przeszłości, do korzeni ludzkości (kiedy to, siedemdziesiąt tysięcy lat temu, 

byliśmy niewiele znaczącymi zwierzętami w Afryce) wiedzie nas przez kolejne tysiąclecia - od rewolucji 

poznawczej, poprzez rewolucję agrarną i naukową do czasów współczesnych, momentu, kiedy człowiek 

wyrósł na pana planety, posiadającego boską naturę tworzenia i niszczenia. 

   W ostatnich partiach tej niezmiernie interesującej książki Harari formułuje prognozy rozwoju.  

I niestety, nie są to prognozy optymistyczne rozwoju człowieka i ludzkości. Jego zdaniem  (o ile nie 

wydarzy się jakaś katastrofa nuklearna lub ekologiczna) szybki rozwój techniczny rychło spowoduje 

zastąpienie homo sapiens  zupełnie nowymi istotami, obdarzonymi nie tylko innymi cechami fizycznymi, 

ale zgoła odmiennym życiem emocjonalnym i poznawczym. Nadzieje w tym, że przyszłość jest wielką 

niewiadomą i że rozwój wydarzeń (czego uczy historia) może - z wielu powodów - doprowadzić do 

zmaterializowania się innych nieprzewidzianych scenariuszy. 

   W drugiej książce Homo deus. Krótka historia jutra (Kraków 2018, Wydawnictwo Literackie) Harari 

próbuje odpowiedzieć na pytanie: kim stanie się człowiek?  

   Rozwój nauki i technologii (m.in. modyfikacja genów, hodowla tkanek w probówkach, łączenie 

komputerow z mózgami) doprowadzi nie tylko do modyfikacji ciał, ale i do stopniowej zmiany naszych 

umysłów.  W efekcie powstanie nowy gatunek człowieka homo deus – człowiek bóg. Harari dochodzi do 

wniosku, że: „skoro tak wiele już osiągnęliśmy, prawdopodobnie zechcemy sięgnąć po szczęście, 

boskość i nieśmiertelność - nawet jeśli to nas zabije”. Pyta: jeśli człowiek w pewnym stopniu będzie 

nieśmiertelny (najbogatszych będzie stać na znaczące przedłużenie życie), to jak zmienią się 

społeczeństwa i religie? Czy sztuczna inteligencja zajmie miejsce człowieka i jakie będą tego 

konsekwencje? I odpowiada: „być może spełni się czarny scenariusz i garstka zmodyfikowanych ludzi 

zapanuje nad światem, a reszta stanie się zbędna”. Niepokojące i niebezpieczne jest to, że sztuczna 

inteligencja i biotechnologia mogą wkrótce wyprzedzić nasze społeczeństwo, a obecny polityczny radar 

praktycznie ich nie widzi. 

   Współczesne struktury demokratycznenie są w stanie wystarczająco szybko gromadzić  

i przetwarzać istotne dane, a większośc wyborców nie zna się na tyle dobrze na biologii  

i cybernetyce, by wyrobić sobie jakąkolwiek opinię na ten temat. Tradycyjna demokratyczna polityka traci 

kontrolę nad wydarzeniami i nie przedstawiam sensownych wizji przyszłości. Na co więc powinniśmy 

skupiać uwagę i jakie działania podejmować, jeśli patrzymy na życie w dalekosiężniej perspektywie. Autor 

formułuje odpwiedzi - niekiedy kontrowersyjne - w ostatnich partiach książki.  

   W 21 lekcji na XXI wiek (Kraków 2018, Wydawnictwo Literackie) Harari stawia m.in. następujące 

pytania: jak przygotować się na to, co nas czeka w przyszłości? Czego powinny się uczyć nasze dzieci, 

żeby przygotować je na świat jutra? A odpowiedzi na te i inne pytania uwarunkowane są refleksją na 

sensem życia: kim jestem i co powinieniem w życiu robić? Każde pokolenie potrzebuje nowej odpowiedzi, 

ponieważ to co wiemy i to czego nie wiemy nieustannie się zmienia. 

   Nie sposób w tym bardzo krótkim omówienie nawet zasygnalizować wielość problemów, które 

przedstawił Harari. Z racji ogromnej aktualności zwrócę uwagę na niektóre z nich: wolność i edukację. 

    Opowieść liberalna czci ludzką wolność jako najwyższą wartość. Wszelka władza - w jej ujęciu - 

wywodzi się z wolnej woli poszczególnych ludzi i znajduje wyraz w ich odczuciach, pragnieniach oraz 

wyborach w sferze polityki. Liberalizm zakłada, że wyborca wie najlepiej i dlatego stoi na straży 

demokratycznych wyborów. 

   Czy to dobrze, czy źle, wybory i referenda - stwierdza Harari - nie dotyczną tego, co na jakiś temat 

sądzimy. Dotyczą tego, co czujemy. A więc odczucia każdego obywatela (także słabo wykształconego 

obywatela i intelektualisty) w dniu wyborów - pod postacią oddanego głosu - liczą się tak samo. Co 

gorsze, odczuciami kierują się nie tylko wyborcy, lecz również przywódcy. Kapitalnym tego przykładem - 

zdaniem Harariego - jest kampania i referendum w sprawie brexitu. Wśród innych, licznych zagrożeń dla 

wolności, mogą być systemy monitoringu. Wzmacniają one pozycję przyszłego Wielkiego Brata. 

   Aby sprostać wyzwaniom przyszłości musimy przygotować samych siebie i swoje dzieci do życia  

w świecie, który cechują tak niespotykane przemiany i niepewności. Jak więc powinna wyglądać 

edukacja w XXI wieku? 

   Współczesna szkoła nastawiona jest na przekazywanie uczniom kolejnych informacji oraz wpajaniu 

zestawu z góry ustalonych umiejętności. Zamiast coraz większej ilości informacji (dzieci i tak mają ich za 

dużo). Ludziom  potrzebna jest przede wszystkim zdolność do ich zrozumienia, odróżnienia tego co 
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ważne, od tego co nie. Przede wszystkim zaś zdolności łaczenia wielu bitów i informacji w szerszy obraz 

świata.                              

   Należy zgodzić się z Hararim, że człowiek będzie potrzebował umiejętności nieustannego uczenia się  

i szukania nowych pomysłów na siebie. 

   21 lekcji na XXI wiek  to także fascynująca - mimo niekiedy kontrowersyjnych ocen i wniosków - lektura. 

Warto przeczytać wszystkie trzy książki  Y. Harariego. Stanowią onie bowiem wspólną całość. 

 

Marek M. Wiktorowski 

 

      Ogłoszenia za drobne 
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     Różności poremanentowe 
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Z   o s t a t n i e j   c h w i l i :  

 

 
   W Indiach jeden Indianin obciął sobie palec (w napadzie wściekłości), gdy omyłkowo zagłosował na 

niewłaściwą partię. Jaka z tego płynie nauka? Otóż nie od dzisiaj wiadomo, że brak politycznej czujności 

przy urnie grozi poważnymi konsekwencjami. 
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