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Od redakcji

Powiedziano w starych czasach, że kobieta jest kwiatem. I tej wersji będziemy się
trzymać.
Życzymy więc Wam, Kwiatuszki, żeby słoneczko zawsze pozwalało zauważyć wszystkie
Wasze zalety. I żeby letni deszczyk pozwolił Wam się rozwijać, a miły wietrzyk zawsze
osuszał Wam łzy. Aby Wasze wszystkie talenty były należycie oceniane i żeby wokół Was
krążyło pełno ślicznych i wartościowych motyli oraz by żadne robaczki nie pchały się w Wasze
życiorysy.
A do tego życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia planów zarówno tych zwykłych,
codziennych, jak i tych niezwykłych, niecodziennych.
W imieniu brzydszej części redakcji
Witold Kakowski

Dzień przed Świętem Kobiet,

w dniu świątecznym,
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w pozostałych dniach roku:
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B e z

a u t o c e n z u r y

Wybrańców narodu gry i zabawy
Wiadomo nam, że Sejm i Senat RP to organ władzy ustawodawczej, a w nim najbardziej
zapracowane osoby pełniące misję (nie mylić z misjonarzami) w naszym imieniu, tj. suwerena,
to znaczy nas, obywateli, którzy owych przedstawicieli w wolnych wyborach wybierają raz na
cztery lata.
My, świadomi i nieuświadomieni politycznie, prości obywatele tego kraju, chcąc nie chcąc,
codziennie napotykamy na bezpośrednie skutki poczynań tych wybrańców narodu.

Jak wiadomo posłowie i senatorowie gromadzą się w budynku na ul. Wiejskiej w Warszawie
na tzw. posiedzeniach, a będzie ich w tej kadencji w sumie 77 sejmu (zwykle są trzydniowe)
i 81 senatu, zwanego kąśliwie „izbą dumania” (najczęściej dwudniowe). W tym czasie parlamentarzyści obradują, debatują, składają interpelacje i poprawki legislacyjne. W sumie pracują dla
„dobra narodu”, a ich decyzje idą w „ciemny lud”, ażeby żyło mu się lepiej i dostatnio.
Niezależnie od intelektualnego – bez wątpienia – wysiłku prezentowanego zwłaszcza w trakcie
zazwyczaj leniwych, ale bywa też burzliwych obrad na sejmowej lub senackiej sali, czy
w 29 poselskich komisjach stałych i 16 senackich, deputowani skupiają się również w Parlamentarnych Zespołach. Pozwala na to regulamin Sejmu, który nie określa jednak, na jakiej zasadzie
lub według jakiego klucza mogą być one tworzone. A tworzone są.
Jest ich obecnie ponad dwieście (dokładnie 220). Każdy z nich zrzesza od kilku do ponad stu
posłów oraz senatorów, najczęściej parlamentarzyści działają w kilku na raz. Rekordziści to
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M. Szczerba i J. Dziedziczak. Są członkami dziewięciu (9), co pokazuje jak prężnie te osoby
działają. Ale najważniejsze jest to, że owe integracyjne poselsko-senatorskie ciała w zamyśle
inicjatorów ich zwołania „pracują”, rzec by można, „ponad podziałami” (sic!). Jest oczywistym,
iż każdy Zespół ma swojego przewodniczącego, zastępców i skarbnika (?) oraz wyznaczonego
pracownika kancelarii Sejmu, który pomaga w organizacji spotkań. Sam Zespół zaś ustala swoje
cele (zazwyczaj ujęte w nazwie), które po merytorycznej dyskusji miałyby w założeniu mieć
przełożenie na projekty ustaw. Ale to jedynie teoria. Praktyka jest inna.
Zdecydowana większość Zespołów to „towarzystwa wzajemnej adoracji”, „hobbystyczne
grupki” lub jak mówi młodzież – „coś od czapy”. Są wśród nich jednak całkiem poważne.
Do nich zaliczam na przykład: Parlamentarny Zespół Dobrych Zmian – Dobre Zmiany, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, czy Parlamentarny Zespół ds.
Obrony Wolności Słowa. Dwa inne, a mianowicie Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski
(odbył 15 posiedzeń, a na jednym z nich wystąpił prof. ks. D. Oko, twierdząc, iż Seks gejowski to
jest tak jakby tłok silnika zamiast w cylindrze silnika poruszał się w rurze wydechowej) i „Stop
Ideologii Gender”, na szczęście już w tej kadencji nie występują. Zostały zastąpione przez nowe:
Zespół ds. Walki z Aborcją i Zespół Propagowania Twórczość św. Jana Pawła II. Pozostały natomiast zespoły „wyznaniowe”, to znaczy Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Dzieła Misyjnego (14 posłów PiS nie odbyło nawet posiedzenia organizacyjnego), Parlamentarny Zespół
Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, Parlamentarny Zespół Chrześcijański Ruch Społeczny, Parlamentarny Zespół na
rzecz Katolickiej Nauki Społecznej. Dla przeciwwagi działa jednak Parlamentarny Zespół
Świeckiego Państwa.
Na długiej liście napotykamy także takie zespoły, które w kręgu swoich zainteresowań mają
kwestie gospodarcze: Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, Parlamentarny Zespół ds. Energii
Odnawialnej i Gazowej, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, Parlamentarny Zespół ds. Gazu Łupkowego, Parlamentarny Zespół do Spraw Obniżenia Cen Paliw w Polsce (!?), Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy.
Jeszcze inne miałyby interesować się zdrowiem. Stąd Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich, Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków, Parlamentarny
Zespół ds. Łuszczycy, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, a także Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Z kolei sprawami osób
60+ interesuje się Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych.
Zapewne wśród parlamentarzystów są także pasjonaci różnych dyscyplin sportowych, a to brydża sportowego (liczy 8 posłów prawdziwie ponadpartyjnych), a to Parlamentarny Zespół Promocji Żużla (tu zagadka: skąd mają bardzo drogie motocykle żużlowe i gdzie trenują ?), a to
brydża sportowego (wystarczy czterech posłów, bo z „dziadkiem” raczej się nie gra), a to Parlamentarny Zespół Szachowy (mogą to być deputowani, najlepiej z przeciwnych obozów politycznych, bo walka, jak wiadomo, na szachownicy podnosi IQ zawodników), a to Parlamentarny
Zespół Tenisa Ziemnego (tu może nawet grać po dwóch wybrańców narodu, a nawet miksta parami), a to wędkarstwa (13 adeptów łowienia na robaka lub błystkę na rzekach, jeziorach czy
pod lodem? Nie wiadomo!). Zagadką dla mnie jest Zespół ds. Efektywnej Regulacji Gry w Pokera. O ile poznałem tajniki gry w 5 kart, to najlepszą „regulację” dawno już wymyślono. Chodzi w tej karcianej grze o to, aby po rozdaniu pięciu kart (z talii np. od dziewiątki do asa), wrzucić do puli jakąś ustaloną sumę pieniędzy na otwarcie, następnie odrzucić karty niepotrzebne
(najwyżej trzy), dorzucając do puli dalszą sumę i po ewentualnej zwycięskiej dalszej licytacji
zgarnąć całą pulę, pokazując lub nie wartość swoich kart. I tyle. Oczywiście, że można grać „bez
otwarcia” – w ciemno, co nierzadko przypomina głosowania na sejmowej sali.
O swoją i naszą kondycję sportową mają więc dbać m.in. Parlamentarny Zespół ds. Promocji
Badmintona (22 członków, odbył trzy spotkania. Czyżby na sali sejmowej przekształconej
w boisko ?), Parlamentarny Zespół Miłośników Sportów Motorowych (zapewne trenujący na
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półkolistych kuluarach), Parlamentarny Zespół Wspierania Rozwoju Hokeja na Trawie, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa i wiele innych.
Zapewne do nietuzinkowych należą: utworzony przez 17 posłów i senatorów w celu ochrony
gwary śląskiej Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki, Parlamentarny Zespół ds.
Pogranicza Polska-Obwód Kaliningradzki (po likwidacji przejść granicznych z obwodem to kuriozum!), Parlamentarny Zespół Wspierania Języka Esperanto (kto się tym sztucznym językiem
jeszcze posługuje?), Parlamentarny Zespół „Pakiet – Stop” (nie wiadomo co za pakiet i co ma
zastopować), Parlamentarny Zespół Kociewski (interesujące – czy Kociewie już oderwało się od
Kaszub?) oraz Zespół ds. Kontaktów z Katarem (5 posłów Kukiz 15).
Z oczywistych względów dużym zainteresowaniem winny cieszyć się bardzo zdaje się ostatnio
modne Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Parlamentarny Zespół
ds. Usunięcia z Przestrzeni Publicznej Symboli Nazizmu i Komunizmu, przede wszystkim zaś
Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.
Niestety ten ostatni, zgromadziwszy 150 parlamentarzystów, zanotował O (słownie: zero) posiedzeń, ponieważ badaniem katastrofy zajmuje się podkomisja w MON. Nie ma w nim posła
Antoniego Macierewicza, który w poprzedniej kadencji przewodniczył 40 posiedzeniom.
Można odpowiedzialnie stwierdzić, że prace większości Zespołów to całkowita fikcja. Większość z nich nie zebrała się ani razu, a tylko kilka może pochwalić się wątpliwym, acz jakimkolwiek dorobkiem. Może właśnie dlatego i na szczęście dla nas – podatników, za udział w zebraniach Zespołów ich członkowie nie otrzymują pieniędzy.
Na koniec zastanawiająca informacja. Istniejący w poprzedniej kadencji Zespół Profesorów
został rozwiązany, ponieważ… aby do niego należeć trzeba było pochwalić się tytułem naukowym. No comments!
I to właśnie w całej pełni charakteryzuje wszystkie tytułowe gry i zabawy ludzi, którym powierzyliśmy mandaty zaufania.
Sumując: mam wrażenie, że powołując bardzo liczne zespoły posłowie i senatorowie chcą
przed wyborcami wykazać się swoją aktywnością. Zwykle jednak robią to dlatego, że zasiadanie
w nich jest okazją do odbywania interesujących zagranicznych wojaży, zwłaszcza jeśli zapisze
się do zespołów kontaktów, np. z Afryką (Polska-Afryka-Bliski Wschód, Polska-Unia Afrykańska), „Wolną Kubą”, Irakiem, Japonią, Białorusią itp.
Wielka szkoda, że o merytorycznych dokonaniach Zespołów wyborcy niewiele wiedzą.
Ireneusz T. Kolendo

Z Globtroterami w świat

Anna Jeziorek
BOTSWANA - ZIMBABWE - ZAMBIA
CZARNA DZIKA AFRYKA cz. II
Kończymy przygodę z Namibią, jadąc, a właściwie pędząc dżipami przez sawannę. Nie można złapać tchu. Dróg prawie nie ma. Gałęzie boleśnie biją na niespodziewanych zakrętach. Jesteśmy w szoku. Kierowcom się chyba spieszyło do domu albo chcieli się zwyczajnie popisać
umiejętnościami. Wypadamy na polanę, uff… Właściwie to mini-lotnisko, a tam już czekają
awionetki. Piloci to zazwyczaj doskonale wyszkoleni francuscy młodzi mężczyźni, wręcz chłop-
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cy. Podają nam katalog. Możemy sobie wybrać drogę powrotną, ale my już tutaj nie wracamy.
Lecimy do Botswany, do Kasane.

Przelot do Kasane trwa ponad godzinę. Oglądamy wszystko z góry, a szczególnie mieniące
się kolorami wody rzek Linyanti i Chobe. Po krótkim noclegu w hotelu o świcie wyruszamy na
wyprawę w nieznane. Płyniemy drewnianymi łódkami mokoro w zakamarki rozlewisk, gdzie rozpoczyna sie wodne safari. Nie wszyscy mamy dłubanki, które podobno często przeciekają
i dlatego siedzi się w nich na wiązce trawy, żeby uniknąć przemoczenia siedzenia. Aby zachować dla przyszłych pokoleń wspaniałe drzewa Kigelia zaprzestano wycinki cennych drzew,
z których je wydłubywano. Dziś łódki te wyrabia się z włókna węglowego.
Nie ma nic przyjemniejszego niż powolne płynięcie pirogami wzdłuż labiryntu kanałów wodnych otoczonych liliami wodnymi i różnorakimi drzewami górującymi w oddali. Na tym terenie
żyją liczne dzikie zwierzęta i setki tysięcy ptaków. Zaopatrzeni w lornetki „polujemy” na ptaki
i podziwiamy ich barwy.

7

Wpływamy w Deltę Okawano, która w roku 2016 awansowała na listę światowego dziedzictwa
UNESCO w kryterium przyrodniczym pod numerem 1000. Przez ponad 20 lat panowała tu susza, ale od kilku lat notuje się obfite opady, co zwiększyło poziom wody w jeziorze Ngami.
Ogromnie zwiększyła się również ilość ryb w jeziorze, co znacznie pomogło lokalnej ludności
w zdobywaniu pożywienia. Przybyli też tutaj rybacy, wielu nawet z zagranicy. Ciekawe, co stanie się z tymi ludźmi, kiedy znowu nadejdzie susza.
Długość delty rzecznej wynosi ponad 90 km, a jej powierzchnia to 15 000 km2. Nie znajdziecie
drugiego takiego miejsca jak Delta Okawango. Nie po raz pierwszy stwierdzam, że bytowanie
z przyrodą wzbudza poczucie przynależności do świata.

Można się napatrzeć na taplające się w wodzie słonie, hipopotamy pokazujące kły jakby ziewały przed snem, a także krokodyle połyskujące na złoto w świetle zachodzącego słońca. Podobno to „złoto łusek” bierze się z właściwości wody. Tak wygrzewające się na piasku gady
wyglądają jak wielkie dmuchane zabawki. Nawet myśleliśmy, podpływając blisko, że to dla turystów… takie atrapy. Ale skądże, to żywe zwierzęta. Gdyby ktoś chciał się ochłodzić
w wodzie i popływać, to nie przetrwałby w niej nawet pięciu minut. Miejcowi mówią, że
krokodyle nie atakują w wodach, gdzie na dnie jest piasek. Ale lepiej nie ryzykować. Z tego
miejsca odpływamy ze strachem jak najszybciej.
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Kiedy słońce zbliżyło się do horyzontu wszystkie łodzie zatrzymały się, żeby oglądać
niecodzienny widok ognistej kuli zatapiającej się na horyzoncie. I ta cisza… To jest coś, czego
nam brakuje na co dzień. I czas, którego tu mają wszyscy pod dostatkiem. Widać, że są
pogodni, wręcz radośni. Roztańczeni i rozśpiewani.

Miałam na studiach przedmiot „Zajęcia muzyczne i śpiew”. Do dzisiaj wozimy ze sobą na
spotkania rocznikowe śpiewniki i śpiewamy, począwszy od szant i piosenek biesiadnych,
a skończywszy na kolędach, które śpiewaliśmy ostatnio na zjeździe wigilijnym. To daje wolność
i siłę. Wracamy szczęśliwi i naładowani energią.
Ale „revenons a nos moutons”, jak mawiają Francuzi, czyli wracajmy do tematu.
Nazajutrz coś bardzo ekscytującego – wodospad Wiktoria, trzeci co do wielkości po Niagarze
i Iguasu. Wodospad znajdują się na granicy Zimbabwe i Zambii. Szliśmy aleją wśród
deszczowego lasu. Było mgliście i głośno. Wodospad imponujący. Oglądamy go od strony
Zimbabwe. Z paroma osobami zdecydowaliśmy się na przelot helikopterem ponad nim.

Tu już widoki były jasne i wyraźne. Doskonale
widzieliśmy więc rozlewiska rzek, które zlewają się tworząc wodospady. Dostaliśmy krótki film
z naszym udziałem, za który „trochę” zapłaciliśmy, podobnie jak za przelot. Ale było warto.
Przygladając się godłu Botswany można zauważyć wiele elementów charakteryzujących ten
kraj. Na środku tradycyjna wschodnioafrykańska tarcza. Podtrzymują ją dwie zebry. Białe
i czarne paski przeplatają się. Botswańczycy mówią: nasz Prezydent powtarza, że tak jak biel
i czerń na zebrze tworzy jedność, tak biali i czarni ludzie powinni żyć w zgodzie. Na górze trzy
zębate koła oznaczające przemysł, poniżej trzy fale – wodę, deficyt kraju. Poniżej głowa byka,
która symbolzuje wagę wypasu bydła. Zaś na błękitnej wstędze, pod herbem widnieje słowo
PULA, co znaczy deszcz. Motto tego afrykańskiego kraju brzmi: Niech spadnie deszcz. Jest
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jeszcze kieł słonia, a po prawej jakiś roślina (nazwy nie pamiętam). Obowiązująca waluta
narodowa Botswany to właśnie pula. Myśląc o opadach wszyscy pragną puli. Ale, co istotne,
w tym kraju nie widać biedy. Kraj się bardzo rozwinął, kiedy niedawno odkryto złoża diamentów.

Teraz trochę o Zambii (dawniej Rodezja Północna), gdzie byliśmy krótko i tylko niektórzy
z nas. Nasze przejście graniczne z Botswaną tworzy długi most, w upale trzeba przejść
piechotą spory kawałek. Potem jedziemy taksówkami do Livingston. Zwiedzamy Muzeum
Livingston, wchodząc do kolejnych pomieszczeń. Chodząc po piasku oglądamy scenki
rodzajowe z życia ludzi, a także ciekawą historię tego państwa. Nie można było filmować ani
robić zdjęć. Ludzie w Zambii są uśmiechnięci, zrelaksowani, spokojni i pogodni. Dysponują,
wydawałoby się, nieograniczonym zasobem czasu. Można odnieść wrażenie, że właśnie to
czyni ich szczęśliwymi.

Walutą tu jest zambijska kwacha.
Na
banknotach uwidocznione są dzikie zwierzęta,
a na monecie nawet robak (gąsienica na liściu).
Zatrzymałam ten pieniążek na pamiątkę, choć pamiątek tu bez liku: urzekające kolorowe
materiały, drewniane rzeźby od centymetrowych po metrowe, paciorki, koraliki, korale.
Najładniej, co zrozumiałe, wyglądają na miejcowych kobietach. Kupiłam drewniany półmisek
w pasy niczym zebra. Trzymam w nim kamienie z całego świata. Prawie wszystkie przywiozłam
z licznych mych podróży.

Zapytacie mnie co dała mi ta wyprawa? Bez wątpienia wzbogaciła o niezwykłą, niesamowitą
umiejętność obserwowania, a raczej wsłuchiwania się w tajemnice świata fauny. Przekonana
twierdzę, że tzw. dzika Afryka tylko z pozoru jest taką. W rzeczywistości to spokojne tereny.
Komuś, kto się boi dalekich podróży, a chciałby wojażować, powiem: nie ma się czego bać.
Odwaga wygrywa. Strach idzie na dno. I jeszcze jedno – zwykłe, nawet kolorowe zdjęcia są
martwe, dopiero filmy, a właściwie krótkie filmiki oddają całe piękno natury. Mam ich wiele.
A najlepiej polećcie i zobaczcie sami. Tego Wam życzę. Sama wybieram się wkrótce do Emiratów Arabskich.
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Nasi Mistrzowie
Lilianna Światek
Studia w UŁ rozpoczęłam w 1992 r. Ze względów rodzinnych historia zawsze była moją pasją
i w szkole należała do ulubionych przedmiotów. Nie przypuszczałam jednak wówczas, że w tym
kierunku będę rozwijać w przyszłości swoje zainteresowania. Po maturze rozważałam kilka
możliwości wyboru studiów, jednakże po zdaniu egzaminów wstępnych ostatecznie zostałam
studentką w Instytucie Historii UŁ.
Na drugim roku nauki rozpoczynały się tam zajęcia na proseminarium magisterskim. Zapisywaliśmy się do różnych grup tematycznych. Jako jedna z nielicznych wybrałam blok dotyczący
Europy Wschodniej i historii ZSRR w XX wieku, który prowadził ówczesny dr Albin Głowacki.
Jak się później okazało, był to bardzo wymagający, ale zarazem pełen życzliwości wykładowca.
Już na zajęciach z nim uświadomiłam sobie, dlaczego większość osób wybrała inne zajęcia
kierunkowe, gdzie było nieco lżej...
Kilka pierwszych proseminariów prowadził w zastępstwie, w czasie nieobecności
dr. Głowackiego, dr Paweł Chmielewski. Pamiętam je do dzisiaj. Weszłam do sali, w której siedzieli sami mężczyźni. Prowadzący zajęcia zadał mi pytanie: – A co pani tu robi? Tutaj kobiety
nie przychodzą! Wówczas odważnie odpowiedziałam: – Panie doktorze, ale ja zostaję. Teraz
będą one przychodziły.
Na proseminariach było naukowo, merytorycznie, ciekawie, z różnymi opowiastkami na temat
przedziwnych przeszkód w poszukiwaniach archiwalnych na Wschodzie. Poznałam od podszewki, praktycznie zasady warsztatu badawczego historyka, nauczyłam się spraw, które następnie okazały się bardzo przydatne przy przygotowywaniu pracy magisterskiej. Potwierdziło
się też, że dokonałam dobrego wyboru kierunku studiów. Moje zainteresowanie historią trwa do
dziś.
Po latach wspominam również egzamin na III roku studiów z Historii Europy Wschodniej
u prowadzącego te zajęcia dr. Albina Głowackiego. Niełatwo było go zdać. Najpierw zaliczenie
ćwiczeń, a później egzamin. Na korytarzu pod gabinetem nr 28 przez kilka dni trwała nerwowa
atmosfera. Spodziewaliśmy się, że na tapecie będzie przede wszystkim historia ZSRR i ulubione pytania egzaminatora dotyczące Albanii. Przed rozpoczęciem tej trudnej próby podawało się
egzaminującemu wykaz lektur, które to zdający „delikwent” wybrał z przygotowanej przez wykładowcę listy. Prowadzący zajęcia znał je doskonale, my – różnie. Nic dziwnego, że większość
wychodziła z tej konfrontacji z nietęgą miną – z „wynikiem” do poprawki. Ja zdałam za pierwszym podejściem, co stało się powodem szczególnej dumy! Byłam w nielicznej grupie tych, którzy mogli spokojnie przygotowywać się do kolejnego egzaminu.
Od trzeciego roku studiów rozpoczęliśmy seminarium magisterskie u dr. Głowackiego. Początkowe zajęcia były poświęcone ustaleniu tematu pracy. Z różnych propozycji wybieraliśmy
tę, do której sami się wreszcie w pełni przekonaliśmy. Prowadzący nic nie narzucał – cierpliwie
sondował nasze zainteresowania, zapewne oceniał nasz potencjał intelektualny, możliwości
źródłowe, językowe i szanse napisania w warunkach, jakie miał konkretny student. A przychodziło nas wtedy na jego seminarium wielu – nawet 15-20 osób, co świadczyło o popularności
promotora i problematyki seminaryjnej.
Z czasem prezentowaliśmy postępy naszej kwerendy bibliotecznej i archiwalnej, koncepcję
i konspekt magisterium oraz fragmenty tekstu naszych prac. Promotor uważnie słuchał, zachęcał uczestników seminarium do dyskusji, a na koniec sam wszystko to podsumowywał
i oceniał, wskazując szczegółowo, co było dobre, nad czym trzeba jeszcze popracować, po jakie publikacje i akta sięgnąć. Przygotowane przez seminarzystę opracowanie (rozdział lub jego
część) zabierał do domu, skrupulatnie czytał poszczególne „kawałki”, poprawiał każdy przeci-
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nek, kropkę… i kreślił! Manuskrypt zawsze roił się od różnych poprawek, uwag merytorycznych
i redakcyjnych. Niejednokrotnie teczka seminarzysty z kartkami jego pracy wyglądała bardzo
kolorowo. Ku pamięci przechowywaliśmy kolejne wersje naszych „dzieł”. Choć może wtedy dyscyplina pracy na seminarium (sztywne terminy przedstawienia konkretnego zadania) nie każdemu (z różnych powodów) się podobała, to po latach trzeba przyznać, że takie wymogi bardzo
nas mobilizowały.
To dzięki twardej ręce promotora kończyliśmy studia w regulaminowym terminie. Nie dostawaliśmy od niego rocznego zaliczenia seminarium bez przedstawienia tekstu rozdziału pracy. A na
koniec studiów nagrodą za „całokształt” było publikowanie fragmentów naszych najlepszych
prac w periodykach naukowych.
Podobna sytuacja miała miejsce i na seminarium doktorskim. Profesor Głowacki zawsze życzliwie nam pomagał w uzyskaniu sfinansowania badań, ułatwiał kontakty z polskimi
i zagranicznymi uczelniami, bibliotekami i archiwami, przygotowywał pisma polecające. Przed
wyjazdem na staże badawcze w Moskwie szczegółowo instruował, dokąd i jak należy dotrzeć,
w jaki sposób pracować, z kim nawiązać kontakty naukowe, jak tam w ogóle odnaleźć się
i funkcjonować. Na przełomie XX/XXI wieku były to dla nas bezcenne wskazówki praktyka, który
na Wschodzie odbył w sumie prawie 20 staży naukowych. Jego znajomi, żartując, z niedowierzaniem pytają, jak to się stało, że, będąc tam tak wiele razy, uchował się jako... abstynent !
Nam na seminariach barwnie opowiadał swoje przygody i doświadczenia w instytucjach naukowych w ZSRR i Federacji Rosyjskiej. Jego praca tam nad materiałami źródłowymi, to także
pełna pasji i przygód opowieść człowieka, który zetknął się i doświadczył radzieckiej/poradzieckiej biurokracji w pełnym tego słowa znaczeniu. Musiał wykazać się nie lada cierpliwością, uporem i sprytem, ażeby wydobyć z bezcennych składnic archiwalnych i bibliotek to,
co go interesowało w procesie badawczym. A zajmując się sprawami trudnymi w stosunkach
polsko-radzieckich, miał rzeczywiście co odkrywać i prostować... Za jego osiągnięcia naukowe
szczególnie cenią go w Związku Sybiraków, w Rodzinie Katyńskiej, w środowiskach kresowych
i kombatanckich.
Profesor Głowacki uczestniczył w pracach międzyrządowej Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, był pierwszym redaktorem naczelnym i współzałożycielem czasopisma „Przegląd Nauk
Historycznych” oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Historica”. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „My, Sybiracy” (od 1996 r.) Dotychczas wypromował 119 magistrów historii oraz 77 licencjatów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
oraz 11 doktorów nauk humanistycznych.
Po studiach pracowaliśmy w różnych miejscach. Namawiał i zachęcał nas wraz ze śp. prof.
P. Chmielewskim do powrotu na UŁ. Tak też się w końcu stało w moim przypadku. Po kilkunastu latach pracy w prywatnych firmach zdecydowałam się na pracę w mojej macierzystej Alma
Mater.
Z Profesorem spotykamy się systematycznie w grupie uczestników seminarium doktoranckiego. Czujemy taką potrzebę. Zawsze wybieramy na tę okazję inne miejsce, by posmakować
kuchni wielokulturowej Łodzi. Szczerze rozmawiamy wtedy o naszych rodzinach, pracy, zainteresowaniach, wymieniamy się poglądami i serdecznie śmiejemy się, bo taką atmosferę wynieśliśmy z naszych uniwersyteckich seminariów. A Profesor opowiada nam także o swoich podróżach, pracy na działce, wnukach...
* Wspomnienie autorstwa kol. Lilianny to trzeci z cyklu (mamy nadzieję na dalsze) tekstów. W zamierzeniach chcielibyśmy na naszych łamach zamieszczać biogramy wybitnych osób. Tych, którzy opuścili już
nasze akademickie środowisko, ale i tych, którzy nadal owocnie pracują dla dobra UŁ. Mamy nadzieję, że
Szanowni Czytelnicy podzielą się z redakcją wspomnieniami odnoszącymi się do swoich Mistrzów.
Red.
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Współczesny jarmarczek polityczny
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ETŻ -Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka
/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz redakcję/
Deweloper – firma lub osoba, której działalność polega na inwestowaniu w przedsięwzięcie
budowlane, np. budowę domów na sprzedaż lub wynajem. Pozytywna rola developera (z ang.) jawi się
w tym, że przyczynia się do wzrostu powierzchni mieszkalnych, czerpiąc z tej wrażliwej społecznie
sfery niemałe zyski lub spodziewając się ich w przyszłości. Nie wiadomo dlaczego niedawno posłowie
w Sejmie RP powitali Jego Wysokość Prezesa okrzykami „deweloper”(!?).
Iść na rympał – w złodziejskiej gwarze dokonać włamu przy pomocy prostego narzędzia, np. łomu,
brechy. Takiego sformułowania użył L. Dorn wobec prezesa J.K. po ujawnieniu treści biznesowych
taśm odnoszących się do projektu budowy nowego szczytu górskiego K 2 przy ul. Srebrnej w stolicy.
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Mainstream (ang. główny nurt) – określenie aktualnie panującego trendu, czegoś co jest popularne
i znane szerokiej rzeszy odbiorców. Często synonim takiej kultury, która „się dobrze sprzedaje”.

Laska marszałkowska – dawny symbol władzy, oznaka godności marszałków wielkich
i koronnych, nadwornych, sejmowych, sejmikowych i trybunalskich. Dzisiaj zwykle ozdobny kawałek
lagi o wysokości przewyższającej jej użytkownika, który trzykrotnie nią uderzając o podłogę otwiera/zamyka posiedzenia parlamentu. Bardzo często służąca jako zamrażarka dla projektów ustaw
zgłaszanych przez opozycję do „laski marszałkowskiej”.
Think tank (ang. zbiór myśli) – niezależna organizacja non-profit zajmująca się badaniami, analizami
i doradztwem w sprawach prywatnych i publicznych, finansowana przez organizacje międzynarodowe,
fundacje, osoby prywatne i fundusze UE.

Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych

Władza dla władzy jest równie bezsensowna jak pisanie felietonów dla pisania. (M. Środa)
Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. (G.B. Shaw)
Prosiłem Boga o rower, ale wiem, że Bóg nie działa w ten sposób.
Ukradłem więc rower i poprosiłem Boga o wybaczenie. (Al. Pacino)
Nigdy nie poprawiaj swojego wroga, jeżeli widzisz, że ten popełnia błąd. (Napoleon Bonaparte)
Do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli, a więc nieudacznicy i darmozjady.
Polityka to dla nich deska ratunku, mogą godnie żyć nie dając w zamian nic. (J. Piłsudski)
Moje życie, moje wybory, moje błędy, moje lekcje – nie twój biznes.
Jeśli kobieta mówi ci: „Rob co chcesz”, to jeśli ci życie miłe, nawet nie próbuj robić tego co chcesz!
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Paradoks szczerości polega na tym, że ludzie najpierw jej od ciebie oczekują, a później mają o nią pretensję…
Kobiety często nie zdaja sobie sprawy tego, że przystojny, inteligentny i zabawny to tak naprawdę trzech
różnych facetów.

Oczywiście, że kobiety nie pracują tak dużo jak mężczyźni.
Robią wszystko poprawnie za pierwszym razem.
Każdej niedzieli pewien człowiek idąc do kościoła zawsze dawał 10 złotych żebrakowi.
Aż w końcu zamiast 10 dał mu 5 zł.
Żebrak zdziwiony od razu zapytał:
- Stracił pan pracę albo stało się coś niedobrego?
- Nie, syn poszedł na studia.
- Wszystko pięknie, fajnie, ale dlaczego moim kosztem?
Paradoks dzisiejszych czasów:
Nie pracujesz – na ma za co żyć.
Pracujesz – nie ma kiedy żyć.
Spięcie na drodze. Wkurzony facet:
- Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?!
- Więcej razy od ciebie, debilu!
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Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.

Poniższe memy zawierają lokowanie zepsutych produktów
Odsłona I.
Temat: Panie marszałku kochany – poseł Szczerba do marszałka Kuchcińskiego
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Odsłona II.
Temat: Jedna pani z MEN-u (zdaje się polonistka)
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Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Folwark „obrotowego” Jacka K.
Jakem Szamot, dziecko pułku i pułkownikowej, a szczęśliwy emeryt i rentier postkomunistycznego ZUS-u, mając wreszcie czas … wszystko proszę Pani/Pana śledzę w telewizji (nie
pomnę gdzie i kiedy to kabaretowe zdanie zapamiętałem) – w tej zwaną narodowo-rządową,
lecz i w tej „obco-polskiej”. A tym, co wymyśliłem z Szanownymi Czytelnikami w tym temacie
podzielić się zamiaruję… Jednakowoż z innej beczki zacznę.
Onegdaj, jakieś pół wieku temu) juniorem będąc, pogrywałem zawodniczo w dyscyplinę sportową zwaną koszykówką. Tam, na boisku, pięciu facetów na pięciu walczy o to, kto więcej piłek
bordo-pomarańczowych (mam kłopot z kolorami) wrzuci do obręczy kosza przeciwnika o średnicy 450 mm, a zawieszonego na wysokości 3,05 m od podłogi.
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Najbardziej cennymi w drużynie są trzej zawodnicy: dwóch zaawansowanych technicznie
i szybkich rozgrywających (mogą to być nawet konusy) czyli „rozgrywaczy” (są również na boisku dwaj „skrzydłowi”) oraz środkowy (wielkolud). Ten drągal możliwie szybko przemieszcza się
ze swojego pola na pole przeciwników i odwrotnie, do tzw. trumny przy tzw. ataku pozycyjnym.
Jego zadaniem jest przede wszystkim zbieranie odbitych od obręczy nietrafionych rzutów kolegów i robienie poprawek („wsadów”) oraz tzw. podsłon dla kolegów rzucających z dystansu. Na
swoim polu obronnym ma zaś uniemożliwiać oddawanie rzutów przez atakujących przeciwników. Ponieważ taki „center” jest w ciągłym ruchu tyłem lub przodem do kosza, obrotowym go
nazwano. Ale wróćmy do niesportowej, a medialnej rzeczywistości, czyli czwartej władzy, elementem której telewizornia jest.
Co poniektórzy, należący nie wiedzieć czemu do elyty (chyba z faktu „trzymania władzy”), nie
przebierając w środkach uzurpują sobie prawo do kształtowania moich, Szamotowych, poglądów. Czynią wysiłki, by zrobić mi wodę z mózgu, jakim jeszcze dysponuję (od czasu do czasu
się nim posługując), a pozostałe jego komórki zglajszachtować. Nie wiedzą co ja wiem ! A ja
nie wyrażam zgody na pokiereszowanie mojej pamięci przez prezentowanie fałszywego obrazu dziejów przez tzw. politykę historyczną.
Najważniejszą dziś agencją przymusowego przekazu – nazwijmy ją Ministerstwem Propagandy i Oświecenia Publicznego – mającą mnie zgłupić i z mojego życiowego doświadczenia
oraz wiedzy marmoladę zrobić i „jedyną” prawdę „sprzedać” (mnie historykowi) jest TVP.
A na jej czele stoi Jacek K.
Kim zatem jest komisarz programu mego kupionego na raty telewizora, zapytowuję?
O b r o t o w y to jest. Rzeczony „karierę” w polityce zaczął od opozycyjnego biegania po ulicach z pęczkiem antyreżimowej makulatury, aby następnie przewinąć się przez prawie wszystkie ugrupowania prawicowe, a to: PC, ROP, ZChN, PiS i LPR. Dzisiaj jest członkiem pisowskiej
„zakąski” w postaci Solidarnej Polski. Jak kiedyś sam ujawnił: „Trafiłem na Jarosława Kaczyńskiego jako student [handlu zagranicznego] w trakcie strajku w Stoczni w 1988 r… i doznałem
iluminacji politycznej. Wtedy ułożył mi się pewien obraz świata, a że zgadzał się on z rzeczywistością, to pozostałem mu wierny”, mimo takiego wyznania wiary swego mentora niejednokrotnie zdradzając. Na swej wyboistej drodze wiodącej do dużej polityki wpadł był w dziurę (podobną do wielu na ulicach Łodzi po ostatniej zimie), gdy startując z listy Porozumienia Centrum
w 1993 r. nie dobił się do Sejmu. Za to na otarcie śloz dostał pracę w miarę jeszcze przyzwoitej
TVP i „zabłysnął” w roku 1994 zmanipulowanym filmem pt. Nocna zmiana, opowiadającym
o wydarzeniach z „nocy teczek”.
Wkrótce po tymczasowym pobycie w Ruchu Odbudowy Polski, gdy znów nie dostał się zeń
do Sejmu, natychmiast zmienił barwy klubowe na ZChN i już jako jego wiceprezes, startując do
Sejmu z listy AWS-Prawica w 2001 r., poniósł sromotną porażkę. Za „polityczne gangsterstwo”
(przerabianie list wyborczych) został ze Zjednoczenia wyrzucony. I co oczywiste, natychmiast
przylepił się do PiS-u. Gdy nie otrzymał w wyborach samorządowych w 2002 r. biorącego miejsca na listach Prezesa Wszystkich Prezesów wypiął się na Jarka i poszedł w konkury do śp.
Andrzeja L., gdzie jako znany z ekscesów fighter został gorąco przyjęty. Po kolejnej już zdradzie nasz Jacuś od Lecha K. otrzymał takie referencje: „To postać dla mnie nie do zaakceptowania (…). W polityce są wartości graniczne, a Jacek Kurski te wartości przekroczył. (… ) każde
łajdactwo w polityce popłaca”.
Wiedząc jednak gdzie stoją słodsze konfitury nasz bohater nagle i niespodziewanie zdradził
Romka G. Przeprosił się z PiS i zaangażował się w nieudaną kampanię Lecha Kaczyńskiego.
Za to otrzymał naganę, ale pozostał członkiem partii. I właśnie z tejże opcji najpierw w 2005
oraz 2007 r. zasiadał w Sejmie, a dwa lata później w Parlamencie Europejskim. Tam zaś ciężko
pracował, czego głośnym echem odbiły się 3 (słownie: trzy) wystąpienia plenarne, poparte jedną poprawkę legislacyjną.
Miłosny, acz burzliwy związek Jacka K. z naczelnikiem państwa (nie należy mylić z Józefem
P.) był tym razem dłuższy, bo dopiero w 2011 r. został ony wylany z grona PiSiorów wraz ze
Zbyszkiem Z. i Tadkiem C. Z nimi założył „kanapeczkę”, tj. kanapową Solidarną Polskę. Wkrótce jednak po tym, jak wyszły na jaw fakty notorycznie łamanych przepisów drogowych, nasz
pirat (nie morski, choć z Gdańska) jednogłośnie został solidarnie wyrzucony z SP. Lecz nie na
bruk, bo w tzw. międzyczasie zapewnił sobie kolejne miękkie lądowanie na stanowisku szefa
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TVP (wszystkich kanałów), oczywista, że z polecenia i za wiedzą słynnego skądinąd prostego,
ubogiego przecie posła.
Będąc jeszcze pod skrzydłami Zbynia Z. miał być powiedzieć: „Dzisiaj przeżywa [o liderze SP]
dramat, bo delfin okazał się leszczem, który pozbawiony jest wizji, pomysłu, wyposażony w charyzmę trzęsącej się galarety. I na dodatek co chwila trzeba mu zmieniać pieluchę”. W sumie
nasz „bohater” zmieniał 7 razy barwy polityczne. Ile jeszcze ? Czas pokaże !?
W 2016 r. jako najemnik polityczny Jacek K. został więc prezesem zarządu telewizji polskiej
często określaną przez opozycję „szczujnią” Co ciekawe, 12 lat temu w wywiadzie dla Piotra
Najsztuba, zapytany o to, czy chciałby zostać szefem TVP odpowiedział: „Ja jestem politykiem.
Dosyć czynnym, twardym, nawet frontowym. Na IX piętrze nie powinien być polityk”.

Nasz O b r o t o w y dosyć często swą facjatę na kineskopach prezentując, stara się podnieść z upadku telewizję „narodową”, kłamiąc nie przymierzając jak z nut (raczej promptera), że:
„Po raz pierwszy od kilkunastu lat TV 1 i TV 2 i cała grupa TVP poszła do góry pod względem
oglądalności”, podczas gdy już w 2016 r. oglądalność stacji spadła o 500 tys. widzów.

Niezależne badania wskazują, że obecnie sztandarowe „Wiadomości” ogląda zaledwie
2,4 mln osób, tj. o ponad 1 mln mniej niż przed „dobrą zmianą”. W ślad za tą propagandową
tubą dezinformacji i przekłamywania rzeczywistości idą inne programy publicystyczne, przede
wszystkim informacyjny kanał
. Swoją agitacyjną rolę pełnią także
takie audycje jak: „Kwadrans polityczny”, „Studio Polska” Ogórek, czy „Minęła 20” Rachonia.
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Jak te żenująco słabe i upolitycznione produkcje mają się do żądań o dofinansowanie narodowych w formie i patriotycznych w treści TV PiS oraz radia – w wysokości 2 mld 240 tys. złotych (niby tytułem rekompensaty za zwolnienia abonamentowe)? Pamiętać należy, że już
w ubiegłym roku obie instytucje rządowo-partyjne z naszych budżetowych kieszeni dostały
,6 mld na pokrycie kosztów działalności.
Toż to skandal o karnym wymiarze dla zorganizowanej grupy przestępczej. W porównaniu
z miliardem zebranym przez Orkiestrę Owsiaka przez 27 lat grania jest to suma niebotyczna, ba
– nie do przyjęcia. Kończąc, bo Szamot chciałby obejrzeć „Rozmowy niedokończone” w TV
Trwam, zaserwuje plotkę. Podobno mimo zabiegów żadnemu z niezależnych mediów dotąd nie
udało się ustalić kosztów sylwestrów w Zakopanem 2017 i 2018 r. z udziałem takich „gwiazd”
jak Zenek Martyniuk, Sławomir (miał wziąć 124 tys.) czy innych playback-owych wykonawców.
Ponadto wiadomo nam, że na roczne premie dla swoich przybocznych mniejszy prezes od
tego największego (wyjaśniam: ten z Woronicza od tego z Nowogrodzkiej) wydaje ok. 2 mln zł.
Sam zaś „za udział wziął” od 2016 roku prawie milion PLN.

UWAGA: Zamieszczone cytaty zaczerpnąłem z artykułu J. Smolińskiej Telewizja na smyczy, „Przegląd” nr 5/2019.

Obiecuję, że w następnym Incydentalniku nt. TVP c.d.n.
January Szamot
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Nasi milusińscy
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Doniesienia
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Różności poremanentowe
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Z ostatniej chwili:
Szanowni Czytelnicy - gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji prozwierzęcej. Rozliczając podatek, należy w odpowiednie rubryki formularza PIT
wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego i kwotę (1% należnego podatku) –
a Urząd Skarbowy przekaże je organizacji, która spożytkuje środki na działania dla naszych Braci Mniejszych. W ich imieniu serdecznie dziękujemy. Informacje o kilku wybranych organizacjach podajemy poniżej.

Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla zwierząt - KRS: 0000265877. Łódzka organizacja pozarządowa powstała w 2006 roku. Koncentruje się na zwalczaniu
bezdomności zwierząt, podejmuje interwencje w sprawach zwierząt maltretowanych,
zajmuje się edukacją. Od 2013 roku prowadzi Ośrodek Adopcyjny przy ul. Malowniczej
82 w Łodzi. Prócz psów i kotów, w Ośrodku mieszkają także świnia, kozioł i króliki.
Strona www: http://niechcianeizapomniane.org/
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! -KRS 0000135274.
Viva! podejmuje szeroko zakrojone działania na rzecz zwierząt. Wymienić tu można
między innymi liczne kampanie prowadzące do eliminacji okrutnego traktowania zwierząt, podejmujące takie problemy jak na przykład chów przemysłowy, polowania, hodowla zwierząt na futra czy sprzedaż żywych karpi oraz promujące weganizm; inter-
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wencje w przypadkach maltretowania zwierząt; akcje edukacyjne oraz prowadzenie
Schroniska dla Zwierząt w Korabiewicach. Strona www: http://www.viva.org.pl/
Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot - KRS 0000120960. Działające od roku 1990 Stowarzyszenie zajmuje się takimi problemami jak, między innymi,
ochrona Puszczy Białowieskiej, ochrona drapieżników (wilki, rysie, niedźwiedzie),
ochrona gór, korytarze ekologiczne i ochrona fauny przy inwestycjach drogowych. Prowadzi wiele działań edukacyjnych, na przykład serwis klimatycznaedukacja.pl, organizuje warsztaty, takie jak mający przełamać antropocentryczne spojrzenie na przyrodę
warsztat Zgromadzenie wszystkich istot. Wydaje miesięcznik „Dzikie Życie”, którego
lutowy numer poświęcony był dzikom. Strona www: https://pracownia.org.pl/
Stowarzyszenie Otwarte Klatki - KRS: 0000444120 - Powstałe w roku 2012 Stowarzyszenie zajmuje się prowadzeniem kampanii informacyjnych i lobbingowych dotyczących sytuacji zwierząt hodowlanych – ferm kurzych (Jak one to znoszą) i hodowli kurczaków na mięso (Frankenkurczak) czy hodowli na futra (Cena futra) oraz zwierząt
w cyrkach (Cyrk bez zwierząt). Propaguje dietę wegańską (kampanie Weganizm teraz!,
Jasna strona mocy czy Roślinniejemy). Strona www: https://www.otwarteklatki.pl/
Dagmara Rode
Tym Państwu dziękujemy. Sądzę, iż mogą to zrobić (a powinni) we własnym zakresie.

Zatroskany

Szamot

Informujemy również, iż w sobotę 9 marca 2019 o 13.00 w Pasażu
Schillera rozpocznie się XV Łódzka Manifa. W tym roku przejdzie
pod hasłem „To my jesteśmy rewolucją. Nie ma feminizmu bez solidarności”. Kolektyw Manifa Łódź w zaproszeniu na wydarzenie tak wyjaśnia intencje organizatorek i organizatorów:
Walka o prawa kobiet to nie tylko ostra, głośna reakcja w sytuacjach, gdy władza chce po raz kolejny ograniczyć to, co zostało już
wywalczone. To przede wszystkim długi, ustawiczny, cichy proces
wywalczania.
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Kobiety walczą każdego dnia – w środowisku pracy, w środowisku
społecznym i kulturowym, często we własnym domu. Walczymy o równe prawa, równą płacę, dostęp do świadczeń, prawo do aborcji, dostęp
do przedszkoli i żłobków, by po urodzeniu dziecka móc wrócić do pracy.
Walczymy ze stereotypami, mobbingiem, dyskryminacją, molestowaniem na tle seksualnym, walczymy z wszelkimi przejawami przemocy –
fizycznej, ekonomicznej, werbalnej, systemowej.
Walczymy o równe prawa dla kobiet homoseksualnych i osób
transpłciowych. Walczymy jako uchodźczynie i migrantki.
Walczymy o prawo do bezpiecznego, godnego życia bez względu na
kolor skóry, wiek i pochodzenie. Robimy to każdego dnia. Walczymy
każdego dnia. Walczymy o wspólną sprawę i na polu tych własnych,
codziennych.
Tworzymy grupy, ośrodki, samofinansujemy się i wspieramy, upadamy i wstajemy. Jesteśmy silne, wykształcone, mamy doświadczenie,
wiedzę i różne umiejętności. Robimy to wszystko bez pomocy państwa
i polityków, a nawet im wbrew, mimo nich i pomimo tego, czego oni
chcieliby dla nas – kobiet.
Nie chcemy już prosić, prosiłyśmy wiele lat, by nasze sprawy zauważono. Nie chcemy, by prawa sprawy kobiet były po raz kolejny narzędziem, argumentem i wabikiem wyborczym w rękach polityków i polityczek. Bo my wiemy, co dla nas dobre i umiemy to zbudować. Bo budujemy to już od dawna, wspólnie, wytrwale, dzień po dniu. Bo nieważne, co dla nas wymyśli „władza”, będziemy trzymać się razem,
wspierać i budować dalej. Bo nie ma feminizmu bez solidarności.
To my jesteśmy rewolucją.

Do zobaczenia na marszu!
Redakcja
---------------------------------------------------------Redaguje zespół: Jan Janiak, Witold Kakowski, Ireneusz T. Kolendo [redaktor
(nie)odpowiedzialny], Dagmara Rode [korekta], Lilianna 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
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Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Z jego treścią i treścią wcześniejszych numerów „Incydentalnika”
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