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Od redakcji
Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020 życzymy kadrze naukowej, pracownikom administracyjnym i technicznym oraz studentom, aby ten nowy, już 74. rok działalności naszej Alma Mater, był pomyślny, pełen sukcesów, a uczelnia stała się miejscem inspiracji i rozwoju.

Serdeczne życzenia kierujemy również do naszych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
aby ich działalność przyczyniła się do realizacji własnych planów twórczych, nowych pomysłów
i wielu intelektualnych wyzwań.
Zaś wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy poświęcają swój wolny czas na wspólną
działalność w naszym Związku Nauczycielstwa Polskiego - spełnienia nakreślonych przez siebie
zamierzeń. A nade wszystko dużo zdrowia i radości.
Redakcja

B e z

a u t o c e n z u r y

Blaski i cienie, czyli cała prawda o II Rzeczypospolitej
Współczesna pisowska polityka historyczna oprócz stawiania na piedestał żołnierzy niezłomnych czyli „wyklętych” gloryfikuje nasze międzywojenne dzieje Polski z lat 1918-1939.
W zasadzie można byłoby to zrozumieć, gdyż wychowywane w PRL moje pokolenie, na przekór serwowanych w podręcznikach treści, podlanej ideologicznym, marksistowskim sosem, na
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swój sposób idealizowało (nieznaną nam z oficjalnych podręczników) Polskę przedwojenną
i jej polityków - w tym przede wszystkim I. J. Paderewskiego, W. Witosa czy J. Piłsudskiego.
Tak więc oficjalna ówczesna państwowo-partyjna propaganda starająca się zohydzić obraz
tego okresu napotykać musiała na odpór, a zarazem wzbudzając ciekawość, rodziła zasadne pytanie: „jaka ta II RP była”. Prawdziwą wiedzę na temat międzywojnia, a zwłaszcza przebiegu
II wojny światowej i okupacyjnych doświadczeń naszych bliskich czerpać można było przede
wszystkim z ich pamięci i wspomnień oraz umykających cenzurze drugoobiegowych publikacji.
Zwłaszcza tych wydawanych na emigracji przez Paryską Kulturę w formie Zeszytów Historycznych - najczęściej przemycanych przez zachodnią granicę!
W moim przypadku, poza opowiadaniami babci i rodziców (zesłańców z Kresów w 1940 r. na
Sybir), zainteresowanie historią zostało zainspirowane przez niezwykle mądrą nauczycielkę historii p. Bogdanową. Mimo że miała ona socjalistyczne, PPS-owskie poglądy (z którymi się nie
kryła), to jednak nie „wciskała” nam - uczniom liceum - obowiązującej linii politycznoideologicznej zawartej w śmiesznym haśle „Naród z Partią, Partia z Narodem”.
Wracam jednak do zakreślonego tematu tego szkicu. Do podzielenia się mą, oczywiście niepełną, wiedzą o II RP - jej osiągnięciach i mrocznościach.
Bezdyskusyjnie międzywojenna Polska zanotowała niepodważalne sukcesy. Pierwszym z nich
było scalenie trzech różnych, byłych terytoriów zaborczych w jednolity twór, tak pod względem
administracyjnym, jak i prawnym. Drugim - początkowe oparcie ustroju politycznego
o demokratyczną konstytucję z 1921 r. (zmienioną w kwietniu 1935 r. celem wprowadzenia jawnej już dyktatury), trzecim - reforma walutowa W. Grabskiego z 1924 r., wprowadzająca wymienialną polską złotówkę, opartą o parytet złota (5 zł = 1 $). Inne, to np. budowa przez
E. Kwiatkowskiego od podstaw Gdyni, czy też niestety nieskończonego Centralnego Okręgu
Przemysłowego, a także konstytucyjna gwarancja równouprawnienia kobiet czy też wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego.
Niewątpliwie 20 lat II Rzeczypospolitej to lata rozwoju polskiej kultury i nauki. Wybitne dzieła w tym czasie stworzyli poeci (np. Skamandryci), pisarze, malarze, kompozytorzy i inni przedstawiciele niwy kulturalnej, a w nauce światowe uznanie uzyskała choćby polska szkoła matematyczna i filozoficzna szkoła lwowska-warszawska.
Może zbytnio nie dziwić, że już wówczas rodził się mit Wielkiej, Niezwyciężonej („cud nad
Wisłą) i Bogoojczyźnianej Polski. Jeszcze ubogiej, ale podnoszącej się z wieloletniego zacofaną.
W miarę bezpiecznej. Serca krzepiły wojskowe parady „malowanych dzieci”, a na uroczystościach państwowych widywano generałów z szablami u boku czy dystyngowanych dyplomatów
we frakach i z żonami. Wydawało się, iż jest to kraj na pozór zjednoczony i silny,
a nawet mocarstwowy. Co prawda na zewnątrz otoczony wrogami (poza Łotwą i Rumunią), to
jednak posiadający dalekich sojuszników w postaci Francji i Wielkiej Brytanii. Jakby się mogło
wydawać sprawnie rządzonego, ale czy na pewno przy 30. zmianach premierów i późnego wzrostu gospodarczego po wielkim światowym kryzysie (?). Wszystko to, co głosiła ówczesna państwowa propaganda, zwłaszcza publikacje prasowe, było jednak tylko półprawdą.
U początków wznoszenia zrębów demokratycznego państwa cieniem nań położyła się niewyobrażalna zbrodnia - zabójstwo pierwszego prezydenta G. Narutowicza w 1922 r. Zaś jej źródłem okazał się być nacjonalizm zaszczepiony dużej grupie Polaków przez ruch narodowy.
Do drugiej połowy lat 20. Polska była krajem raczkującego kapitalizmu i rodzącego się ustroju
demokracji parlamentarnej, który został gwałtownie i krwawo przerwany zamachem stanu
12-14 maja 1926 r. na czele którego stanął Józef Piłsudski i jego zwolennicy. Pucz wojskowy,
dokonany pod hasłem ukrócenia sejmokracji i sanacji („uzdrowienia”), wprost doprowadził do
systemu rządów autokratycznych. Autokratą stał się, zasłużony w walce o niepodległość
i budowę podstaw państwa człowiek, który nie pełniąc w tym czasie istotnej funkcji państwowej
rządził II RP niejako „z drugiego rzędu”. To on decydował o powołaniach premierów
i składach gabinetów ministrów, obsadzie personalnej dowództwa armii i kierunkach polityki
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zagranicznej. W ostatnim okresie życia, wyniszczony licznymi przypadłościami chorobowymi,
zdążył jeszcze złożyć podpis pod nową, antydemokratyczną konstytucją kwietniową. Ten człowiek, który pełnił nieformalną funkcję głowy państwa, faktycznie dyktator, zmarł
w Belwederze - co paradoksalne - 12 maja 1935 r. (swoją refleksję na temat drogi politycznej
i roli Marszałka w walce o niepodległość wyraziłem w Incydentalniku z października ub. r.
w numerze 31.).

Majowy zamach stanu zapoczątkował co prawda początkowo „miękkie” rządy dyktatorskie,
ale nawet i te nie zapewniły stabilizacji politycznej, zwłaszcza w obliczu światowego kryzysu
ekonomicznego. Wręcz przeciwnie. W kraju nie przeprowadzono istotnych reform gospodarczych (np. uwłaszczenia dominującej klasy chłopskiej, częściowego nawet uspołecznienia przemysłu czy polepszenia położenia socjalnego robotników).
Stąd II Rzeczpospolita była państwem ekonomicznie zacofanym, krajem nędzy
i nierozwiązanych konfliktów narodowościowych (1/3 ludności to mniejszości etniczne!),
w którym konflikty społeczne i etniczne często występowały z całą mocą, a na protesty i strajki
robotników wysyłano wojsko i policję. W ich trakcie w latach 1932-1937 od kul policji zginęło
818 osób, a tylko w czasie wielkiego strajku chłopskiego zorganizowanego przez Stronnictwo
Ludowe w sierpniu 1937 r. zabito 44 chłopów.

.
Sanacyjne rządy nie tylko nękały partie opozycyjne, które sprzeciwiały się rządom „silnej
ręki”, ale również prześladowały ich zwolenników i przywódców. Na głównym celowniku władz
znalazły się m.in. Polska Partia Socjalistyczna, PSL-Lewica, PSL-Wyzwolenie (połączone
w 1931 w Stronnictwo Ludowe z W. Witosem na czele), a także od połowy lat 30. sama Narodowa Demokracja (endecja) z R. Dmowskim na czele, nie wspominając o działającej nielegalnie
od 1925 r. Komunistycznej Partii Polski.
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Sanacyjne gabinety tworzone przez piłsudczyków w zasadzie nie reagowały na antysemickie
wystąpienie dużej części inteligencji i Młodzieży Wszechpolskiej, czego przykładem były m.in.
getto ławkowe i numerus clasus skierowane przeciwko żydowskiej mniejszości. Miały również
miejsce ich pogromy, np. we Lwowie w listopadzie 1918 r. Zaś największą antysemicką manifestacją zorganizowaną przez Stronnictwo Narodowe był tzw. Marsz na Myślenice w 1936 roku.

Szczególnie wrogi stosunek do żydowskich obywateli Polski, a także mniejszości ukraińskiej
prezentował narodowego-faszystowski Obóz Narodowo-Radykalny, który po delegalizacji przez
sanacyjne władze odrodził się, działając m.in. pod postacią „Falangi” (B. Piaseckiego) i jej bojówek rzucanych na ulicę do walki z „milicją” PPS. Nie jest tajemnicą, że skrajne, ksenofobiczne ugrupowania cieszyły się poparciem nie tylko w szerokich kręgach polskiego ziemiaństwa,
drobnomieszczaństwa, ale i hierarchii kościelnej.

Fot. Nacjonaliści ukraińscy - rok 1930.

Rys. W Małopolsce Wschodniej - krew i pożoga

Wobec swoich przeciwników politycznych ówczesne władze stosowały represje. Dokonywały
bezprawnych aresztowań (m.in. 18 posłów rozwiązanego w 1930 r. sejmu, członków Centrolewu) i nierzadko torturowały. Umieszczały w Twierdzy Brzeskiej czy Obozie Odosobnienia
w Berezie Kartuskiej. Wśród tam osadzonych - bez wyroku sądowego - znaleźli się m.in.
B. Pieracki (lider ONR), M. Prószyński czy S. Cat-Mackewicz - piłsudczyk, który zdobył się na
publiczną krytykę Marszałka. Zaś w ostatnich latach funkcjonowania państwa zmuszono do
emigracji W. Witosa, W. Korfantego, K. Popiela, gen. W. Sikorskiego i wielu innych uznanych
przez reżim z wrogów państwa.

W polityce zagranicznej długo, bo dopiero w 1921 r. udało się wreszcie uzyskać rządowi trwałe granice i pozornie wydawać się by mogło, iż II RP jest zabezpieczona ze wszystkich stron,
a więc jest „silna, zwarta i gotowa”. Jednakże w obliczu najazdu z Zachodu (z południa także
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Słowacji) i Wschodu dwóch totalitarnych państw i przy braku reakcji francusko-brytyjskiej
Rzeczpospolita okazała się niesilna, niezwarta i niegotowa. W efekcie wrześniowej klęski militarnej w 1939 r. znalazła się pod dwoma okupacjami, zaś Polacy poddani zostali pięcioletniemu
okresowi „czarnej nocy okupacyjnej” w kraju, a około 2 miliony z nich znalazły się na sowieckiej katordze. Najwyższą ceną, bo cenę życia, za nieprzygotowanie do wojny zapłaciło 6.028 tys.
mieszkańców kraju.
W systemie politycznym międzywojennej Polski mieliśmy do czynienia z dwoma jego fazami:
systemem parlamentarnej demokracji do maja 1926 roku, a po nim - z systemem rządów autorytarnych, by nie powiedzieć na poły dyktatorskich. Była to półdyktatura człowieka, dopóki żył,
ogarniętego manią nieomylności i wielkości, który kierował polityką i armią, mając niejakie doświadczenie w pierwszej z nich, ale zupełnie pozbawiony przygotowania wojskowego. Jego
niewątpliwą umiejętnością było wyczuwanie i wykorzystywanie nastrojów społecznych oraz
propagandowe wmawianie Polakom, iż są pełni szlachetności, wyjątkowości i zdolności do poświęceń.
W tym miejscu pozwolę sobie na pewną uwagę. Jako historyk w stanie spoczynku i obywatel
III Rzeczypospolitej od dłuższego czasu obserwuję niepokojące zjawisko, które objawia się tym,
iż dzisiejsi „zakontraktowani” przez pisowskie ośrodki kształtowania opinii publicznej publicyści, ba - gorzej - historycy majstrują przy historycznych faktach, dodatkowo prezentując cynizm
połączony z hipokryzją.
Krzewienie przez nich mitu sielankowej i mocarstwowej II Rzeczypospolitej jest zabiegiem
bez sensu. I antynaukowym. Każdy bowiem wiarygodny badacz ma obowiązek prezentować
swoje ustalenia nie zero-jedynkowo. Dzieje każdego narodu, społeczeństwa, kraju - w tym historia Polski - to suma wielu elementów składających się na obraz całości. Tych chwalebnych i
tych za które powinniśmy się jako naród uderzać w piersi. O obu przypadkach należy mówić
i pisać o nich prawdę, mimo tego, iż często sami nie mieliśmy i nie mamy na ich przebieg wpływu.
Dostrzegam również niepokojącą kreację, które jawi się tym, że obowiązkiem,
czy wręcz misją „naukowców” z IPN jest dziś piętnowanie okresu Polski Ludowej, ściganie
i potępianie stalinowskich zbrodni (co jest oczywiście ze wszech miar zasadne!),
ale równocześnie przemilcza się zbrodnie popełnione w powszechnie gloryfikowanej
II Rzeczypospolitej Polskiej.
Wiadomym mi jest, iż Prawo i Sprawiedliwość z p. Kaczyńskim na czele, uważającego się
za politycznego spadkobiercę tradycji piłsudczykowskiej, już w latach 2005-2007 blokowało
inicjatywy PSL i SLD zmierzające do kasacji wyroków i pośmiertnej rehabilitacji skazanych
w procesach brzeskich. Zaś dwukrotnie, bo w 2006 i 2009 r. PiS oraz PO, odrzuciły wnioski PSL
i SLD o uczczenie pamięci ofiar przewrotu majowego. Natomiast w 2007 r. marszałek Sejmu
p. Dorn (wówczas w PiS, dzisiaj przeciwnik tegoż) uniemożliwił procedowanie uchwały upamiętniającej śmierć chłopów zabitych podczas Wielkie Strajku z 1937 r. Jest niezrozumiałe
i nie do pojęcia, że odmówiono uczczenia ofiar strajków przeciwko biedzie, bezprawiu i życiu
w poniżeniu, aktów samodzielnej walki ruchu ludowego o demokrację, o realizację wizji Polski
ludowej, wolnej od wyzysku i nierówności społecznej. Odnosić trzeba więc wrażenie, że postsolidarnościowi politycy nawet dzisiaj nie chcą dopuścić do symbolicznego nawet rozliczenia
zbrodni dokonanych w II RP, do oddania sprawiedliwości wówczas zamordowanym
i prześladowanym. Czyżby postsolidarnościowy establishment o tych faktach nie wie? Myślę, że
wygodniej jest tego nie pamiętać !
Niedpoważalnym faktem jest, że polityka historyczna była zawsze (także obecnie) wykorzystywana jako ważny instrument indoktrynacji społeczeństwa i jest wspomagana przede wszystkim przez rządowe środki masowego przekazu. Na szczęście istnieją jeszcze - być może już niedługo - media niezależne oraz Internet.
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Polityka historyczna po 1989 r. celowo zakłamuje historię II RP, przemilczając niewygodne
fakty, a nawet manipulując nimi je fałszuje. Ciekawe, iż w jednym ze szkolnych podręczników
do historii z lat 90. nie było nawet wzmianki o przewrocie majowym, a co dopiero o procesie
brzeskim i Berezie Kartuskiej.
Dzisiaj może jest z tym trochę lepiej, ale już w IV klasie szkoły podstawowej dzieciom będzie
dalej towarzyszyło przekonanie o wyjątkowości „Ich Ojczyzny”, jej monarchów, latach wielkich
zwycięstw, niewoli i powstań. Będą mogły dowiedzieć się kim był M. Kopernik, Jan Zamoyski
(?), M. Curie-Składowska. Natomiast w dziale V pt. „Trudne dzieje ostatnich stu lat” zdobędzie
wiedzę na temat J. Piłsudskiego, Miasta z morza, „Szarych Szeregów”, żołnierzy niezłomnych,
papieża Polaka i bohaterów „Solidarności”. Co do Polaków, którzy zasłużyli się dla kraju to eksponuje się przede wszystkim Piłsudskiego, a dopiero niedawno, bo 11 listopada 2019 r., odsłonięto w stolicy pomnik premiera pierwszego rządu lubelskiego z PPS - Ignacego Daszyńskiego.
Józef Piłsudski ma w całej Polsce niezliczone pomniki oraz uczelnie, szkoły, place i ulice swojego imienia. Podobnie jak Edward Rydz-Śmigły, którego imieniem nazwano nawet przełęcz
Czyszówki w Beskidzie Wyspowym, a krwawy minister spraw wewnętrznych Felicjan SławojSkładkowski ma m.in. jedną z ulic w stolicy.
Żywię nadzieję, że mit dobrego „Dziadka” Piłsudskiego po jakimś czasie przejdzie do lamusa
historii. Jest już, jak sądzą, wypierany przez „dzieło i myśl” Lecha Aleksandra Kaczyńskiego.
Nie bez przyczyny jeden z wielu jego pomników stanął na Placu Marszałka Piłsudskiego
w Warszawie, podczas gdy Piłsudskiego stoi u jego wylotu (sic!).

Nieskromnie podejrzewam, iż już, z wyprzedzeniem, czynione są przygotowania do zastąpienia
tych dwóch kontrowersyjnych polityków przez samego prezesa PiS. Nie bez przyczyny bowiem
„najwierniejszy z wiernych” - M. Suski - miał powiedzieć: „To jest polityk [Jarosław Kaczyński], który przez swoje dokonania, jeśli mówić o niwie politycznej, ma większe zasługi od Józefa
Piłsudskiego”, a J. Sasin: „Prezes Jarosław Kaczyński będzie ojcem nowego traktatu Unii Europejskiej”.
Sumując: Taka treść przekazu odnoszącego się do dziejów międzywojennej Polski, ale i do
współczesności, ma nie tylko służyć realizacji bieżącej polityki PiS, ale również napisać „nowe”
jej dzieje. Interpretacja losów Polski i Polaków w latach 1918-1939 stawia przed rzetelnym badaczem obowiązek ich odmitologizowania. Rezygnacja z tej powinności służy bowiem niegodziwym działaniom zniekształcającym rzeczywisty obraz naszej przeszłości. A więc temu, co
z mównicy I zjazdu PPR stwierdził w 1945 r. W. Gomułka. A mianowicie: „Chcemy w nowej
Polsce zlikwidować do końca to wszystko, co w starej Polsce było zmurszałe i złe /…/szkodliwe
i krzywdzące, chcemy łamać wszystkie przeszkody”.
Taka postawa zaciemniająca dzieje II Rzeczypospolitej nie służy nauce prawdy. Wszyscy winniśmy ją poznać, zwłaszcza wtedy, gdy najwyżsi funkcjonariusze w państwie - ja się okazuje nawet nie znają dziejów swojego kraju.
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Wspłczesny jarmarczek polityczny
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Warto przeczytać
Grupa Wydawnicza Foksal opublikowała (chwała jej za to!) książkę Petera Frankopona, profesora
Worcester College w Oxfordzie pt. „Jedwabne szlaki. Nowa historia świata”.
W notce wydawniczej czytamy, że autor „podważa tradycyjną perspektywę eurocentryzmu, podkreślając niesłychanie istotną rolę, jaką odegrały kraje Bliskiego Wschodu i Azji. Jego inspirujące dzieło to mozaika procesów historycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych” i „że pomaga zrozumieć wiele
zaskakujących mechanizmów i powiązań, które decydowały o powstaniu i upadku imperiów, przepływu
bogactw i idei, losów milionów ludzi i kształcie naszego świata”.
Po przeczytaniu (a czyta się świetnie, słowa uznania dla tłumaczy) można w pełni z tą oceną się zgodzić i odczuwać żal, że tak fascynującą panoramę dziejów świata i Europy mamy poza sobą.
Peter Frankopon, we wstępie do swojego dzieła, wyjaśnia powody, które skłoniły go do podjęcia tej
tytanicznej wręcz pracy. „Już jako nastolatek martwiłem się wąskimi horyzontami geograficznymi mojej
szkoły, skupieniem się wyłącznie na Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych i całkowitym pomijaniem reszty świata”. Zrozumiał - jak przyznaje, że „utracone zostały regiony, o których nas się nie uczy,
albowiem stłamsiła je powtarzana historia rozwoju Europy i nachalnie powtarzana opowieść
o politycznym i moralnym triumfie Zachodu”. Jak aktualne i trafne wydają się być powyższe uwagi
Frankopona do programów i metod nauczania historii w polskich szkołach!
Peter Frankopon konstatuje dalej: „świat złączony jest ścisłymi więzami, a to co się dzieje na jednym
kontynencie ma wpływ na inny. Skutki zjawisk na stepach Azji Środkowej dawało się odczuć w Afryce
Północnej. Wydarzenia w Bagdadzie odbiły się echem w Skandynawii, a odkrycia w Ameryce zmieniły
ceny towarów w Chinach, powodowały wzrost popytu na konie w północnych Indiach. Wstrząsy te przenosiły się wzdłuż sieci dróg rozciągających się w każdym kierunku. Podróżowali nimi pielgrzymi, wojownicy, nomadowie i kupcy; „transportowano towary; wymieniano, dostosowywano i udoskonalano idee”.
Pod koniec XIX wieku, niemiecki geolog, Ferdinand von Richthofen nadał tej gęstej sieci powiązań nazwę, która się przyjęła = Jedwabne Szlaki. Drogi te były ośrodkowym układem nerwowym świata. Łączyły
ze sobą ludzi i miejsca.
Podsumowaniem tej krótkiej prezentacji dzieła Frankopona mogą być słowa samego autora: „Tak jak
anatomia tłumaczy sposób działania ciała, tak wiedza o tych połączeniach pozwala nam zrozumieć funkcjonowanie świata”. Pozwala m.in. zrozumieć renesans koncepcji powrotu i rozwoju jedwabnych szlaków
we współczesnym świecie tak mocno propagowanych szczególnie przez Chiny.
Proszę się nie zniechęcać objętością (564 strony tekstu, 25 rozdziałów) książki. Jest ona intelektualną
ucztą.
Peter Frankopan, Jedwabne szlaki, Warszawa, 2018, ss. 703.

Marek M. Wiktorowski

ETŻ -Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka
/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz redakcję/

Mem (memy) – z grec. mimesis (naśladować) - połączenie grafiki i tekstu, będące humorystycznym
komentarzem do bieżących wydarzeń, prezentacją poglądów czy emocji. Słowo po raz pierwszy użyte
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przez biologa Richarda Dowkinsa w 1976 r. określające jednostkę informacji kulturowej (przekazywanej pozagenetycznie), analogiczne do genu będącego jednostką ewolucji biologicznej.
Nihilizm – z łac. nihil (nic) – odrzucenie, negowanie, eliminacja wszelkich przyjętych wartości, norm,
zasad życia społecznego, absolutny sceptycyzm. Nihilista – ten, który nie ma żadnych zasad. Na niczym mu nie zależy. Kiedyś był modny, wzbudzając zainteresowanie. Szokował. Dziś rzadko kogoś
tak określamy.
Permisywizm – modne ostatnio słowo używne dla potępienia czyjejś zbyt naszym zdaniem tolerancji.
Permisywista pozwala sobie na wiele, nie stosuje rygorów moralnych, umożliwia rozprzestrzenianie
się zła. Nie można go więc tolerować, ale tolerancyjnym należy raczej być. Tylko że granica miedzy
jednym a drugim trudna jest do ustalenia. Permisywny – to także tolerancyjny, pobłażliwy, fakultatywny, dający możliwość wyboru, czy swobody decyzji.
Wulgaryzm (-y) – słowo grubiańskie, ordynarne, niewybredne, prostackie, trywialne, uproszczone.
Gdy zabrakło cenzury można pisać już „dupa” i dosadniej, niż np. dawniej kurtyzana. W polszczyźnie
słowo wulgarne poznaje się po tym, że używane jest na oznaczenie wszystkiego, tylko nie tego, co
rzeczywiście oznacza. Teraz „ku….a” wyrażać może wszystko: zdenerwowanie, ból, uwielbienie, podziw, zdumienie, czułość, groźbę, zniechęcenie, sympatię, rezygnację, zachętę, zwątpienie, dodawanie otuchy, niedowierzanie, sceptycyzm, entuzjazm, gniew, prośby, żale, litość, itd.
Zakon – zorganizowana struktura typu wspólnotowego skupiająca ludzi pragnących realizować wzory
życia zgodnie z przyjetą regułą. Najczęściej spotykane to różnorakie conventy religijne.
W przypadku wyznawców świeckich przodował, powstały w oparciu o zasoby Fundacji Prasowej „S”
oraz innych PC-t. PC był „zakonem” o bardzo ścisłej regule, w której do najwyższego (nie wzrostem)
mnicha należało pierwsze i ostatnie słowo. Aktualnie nosi nazwę Posady i Stołki. Liczba braci nieznana.

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Smutnoland
Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, gdzieś
w środkowej części kontynentu istniał pewien mlekiem i miodem płynący kraj. A ludziom żyło się dostatnio. Był rządzony przez królów, nawet wybieralnych, w którym, będąca dziesiątą częścią ludności
grupa prawdziwe rządy sprawowała. To hurma szlachetnie urodzonych i jeszcze bardziej szlachetniejszych, tj. magnaterii. Acz, która była religijnie tolerancyjna wobec siebie, co wojen religijnych
nie powodowało. Oczywistem było, że chłopi pracowali dla Panów i Plebanów, dostarczając tym pierwszym swoją fizyczną siłę oraz czynsz w naturze i monecie, a tym drugim - „dziesięcinę”. Tego czasu,
co normą w Europie było, był to kraj ochrzczony, gdzie sojusz tronu z ołtarzem był nie do rozerwania. A stolicznym grodem po Gnieździe było grodziszcze Kraka, a następnie lepianka Warsa i Sawy.
W swoim czasie państwo to było jednym z terytorialnie największych, podporządkując sobie różnorodne mniejsze nacje i obszary. Samo atakowało, a w odwecie często było przez somsiadów napastowane. A to przez Germanów, a to Czechów, Rusinów i Moskali, a jakże i Szwedów, którzy dokonali
najstraszniejszego w dziejach najazdu, zwanego „potopem”. Wielkimi wiktoryjami okazały się być
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odpór teutońskich misjonarzy (czarno – krzyżowców), którzy pokonani byli z pomocą podarowanych
naszym wojom „dwóch nagich mieczy” w największej bitwie średniowiecza wówczas, a jakże
i Turczynów pod Vienną – szarżą pancernych rycerzy ze skrzydłami.
Przez 410 lat ustrojowo była to rzecz pospolita, lecz nie „wspólna rzecz” wszystkich jej mieszkańców. Na jednym ze szczebli (najniższym) drabiny społecznej stało parobstwo przywiązane do ziemi
właścicieli tejże i przez nich osobiście zniewolone, na innym stan szlachecko-rycerski, a na najwyższym - latyfundyści, kresowi książęta i episkopat rzymsko-katolicki. Tej niewolniczej strukturze
poddanych było 90% ludności. Mimo kilku full sucess(ów), terytorialnych zdobyczy i faktycznych
rządów noblesów z własną reprezentacyją oraz jak najbardziej demokratycznego liberum veto wiele
było krzywd i nieprawości w tymże kraju. Nikt nie spodziewał się, że mocarstwo obojga narodów (nie
wiadomo dlaczego tak się utarło, dlaczego nie trzech, czterech lub wielu) może szybko i boleśnie
upaść i długo nie „podnosić się z kolan”. A stało się to, gdy agresywni trzej sąsiedzi (wcześniej zawiązawszy alians), korzystając z wewnętrznych nieporządków w kraju i kłótni w rodzinach, rozdrapali
owo w trzech nieodległych od siebie terminach.
Rozpad kraju i jego trójokupacja dokładnie 123 lata trwały. A nowo odrodzone napotkało na wiele
problemów politycznych, gospodarczych, jako i społecznych. Ale udawało się je rozwiązywać po części przez następne dwie dekady. Scalono dawne rozebrane przez zaborców różne ziemie, wybito
własna monetę, wzniesiono port, a nawet zręby demokracyji pod postacią pierwszej wprowadzonej
w życie najwyższej ustawy, boć ta z numerem 1 (z 1791 r.) się nie ostała). Jednakże jeden
z aktywnych budowniczych niepodległości zdenerwowawszy się na skłócony parlament, rząd
i prezydenta dokonał armijnego zamachu stanu. Zapewne w tym dziele podziwiał był niejakiego Benita
w Italii. Co ciekawe - zdaje się, iż na jego puczu wzorowali się później inni XX. - wieczni zamachowcy
na demokracyję ano na Litwie, Łotwie, Estoniji i gdzie indziej (Rumuniji, Słowacyji).
Przewrót polityczny wprowadził w państwie nowe porządki zwane autorytarnymi, które nie do końca zlikwidowały demokratyczne instytucje, ale ścisłej kontroli je poddały. Jak dawniej na odrodzone,
słabiutkie państwo zasadzili się najpierw wrogowie ze Wschodu, którzy dostali tęgiego łupnia w bitwie zwanej „cudem nad Wisłoką”, a następnie Giermańcy i znowu Sowieci. Niestety sojusz tych
dwóch okazał się dla rzeczonego państwa (także Europy i świata) tragiczny, bo kraj znalazł się na
5 lat pod wojennymi okupacyjami, zaś wraz z zakończeniem II wojny światowej oddany został przez
„sojuszników” w pacht niejakiego Gruzina Józka Dżugaszwillego (z zawodu mordercy, zamordysty
i dyktatora totalnego).
Mimo że nie była to ziemia (kraj) do końca wolna, boć przecie włączona w wielki obóz tzw. państw
socjal-komunistycznych, to jej mieszkańcy nie za bardzo utożsamiali się z propagowanymi przez
władze ideami, tworząc w nim (obozie) najbardziej twórczy i satyryczno - politycznie dowcipny barak. Na tle innych, może poza jeszcze Titolandią, miał on w dużej mierze samorządne organy wewnętrzne i dyplomacyję. Nawet był notowany w ONZ, tzn. takiej organizacyji międzynarodowej, która nic nie może do dzisiaj dla pokoju zdziałać. Przez następne 4 i pół dekady było to państwo
o robotniczo-chłopskim charakterze (z przymiotnikiem „ludowe”) z tolerowaną warstwą pracującej
inteligencji, czyli jakby w zasadzie dwuklasowe. Społeczeństwo owe mało miało do powiedzenia, bo
w jego imieniu niejaki Centralny Komitet występował.
Po latach ograniczonej (zwłaszcza mocno do zgonu zagranicznego satrapy Stalina) przez sąsiada
zza miedzy wolności, wreszcie wybił się ów kraj na niepodległość suwerenną. A to dzięki ludzkiej
solidarności i bezkrwawym przejęciu władzy przez solidarnościowy ruch i zdechnięcia „przewodniej
siły narodu” . Wtedy otworzył się był nowy rozdział w jego historii, owego kraju.
Nastąpił czas rządów różnej barwy rządów, ale opartych na liberalno-demokratycznej podstawie,
której podmiotem stał się niejaki suweren w postaci rzeczywiście wolnego wyborcy. Praktycznie
wszyscy (poza malkontentami) mieszkańcy, od oseska po rencistów - emerytów uwierzyli, że będzie
to republika w 100% ludowa, więc „Rzeczpospolita”, a gospodarkę nakazowo-rozdzielczą zastąpi niewidzialna ręka nieznanego dotąd kapitalistycznego rynku. Po części, po zastosowaniu odpowiedniej
terapii, zwanej szokową przez ekonoma Leszka B. (RODO!) wszystko szło wolno, acz w dobrym kie-
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runku. Rządzącej w pewnym okresie lewicy, a to: Alkowi K. (RODO!), Leszkowi M. (RODO!)
i Włodzimierzowi Cimoszce udało się ułożyć nową konstytucyję, uzyskać zaproszenie do grona krajów
zachodnich, a nawet do północnoatlantyckiego wojska. I aż do przedostatnich wyborów kraj ten
w ocenie ludu lepszym czy gorszym, ale niezależnym był, samorządnym był, a nadto dynamicznie ekonomicznie rozwijał się. Przez ćwierć wieku udawało się mu rozwijać bez populistycznych rządów,
a włodarzyli nim ludzie w miarę normalni, zapewniający mu międzynarodową, uznawaną przez świat
reprezentacyję.
Niespodziewanie jednak na scenie politycznej pojawił się Dzierżykraj - człowiek żądny władzy.
Przebiegły cynik. Powołał do życia groźne Porozumienie Centrum uwłaszczone m.in. na zabranym majątku innym. Zdecydował się na zburzenie solidarnej współpracy obywateli, podsycając materialny ich
podział, po to, by wykorzystać go do realizacyji swojego zamierzenia, tj. zdobycia i utrzymania rządów (co jest teoretycznie naturalnym celem każdej partyji). Nie szło mu jednakowoż o zasypanie
podziałów socjalnych, ułatwienia awansu cywilizacyjnego prowincyji czy użyźnienia gruntu dla harmonijnego rozwoju ludności. Jego ideą fix stało się stworzenie autorytarnego systemu przynoszącego
jemu i jego „zakonnym braciom” profity w postaci najwyższych stanowisk w administracyji i państwowych spółkach. Postanowił więc pogłębić już istniejące rowy i grupowe antagonizmy w myśl hasła
„my staliśmy tu, a wy tam gdzie stało ZOMO”. Choć sam zalicza się do stolicznej inteligencyji to po
wygranych po raz pierwszy wyborach (dwa lata później rozpisał nowe i stracił na 8 lat władzę) zaczął
pozować na przyjaciela i zbawcę ludzi odrzuconych przez wcześniej przeprowadzaną transformacyję
ustrojową i ekonomiczną reformę.

Lecz ponownie, po czasach względnego spokoju, dynamicznego rozwoju kraju i poprawy pięty (pardon me - stopy) życiowej jego obywateli przyszło stare. I przez kolejne czterolecie wszystko to, co
istotne dla ludzi i państwa, ulegało „dobrej zmianie”. Na „rujnowaną” i przez poprzedników (komunistów i koalicję centrowo-ludową) spaloną jakoby ziemię (zwłaszcza przez „ostatnich 8 lat”) – przyszło nowe. Bo w kranach płynęła tylko „letnia woda”. Więc na „kamieni kupę”, „teoretyczne państwo”
napadło Tera Kuźwa My. Nie żaden jakowyś wróg zewnętrzny czy kosmici, ale własny, wychowany
w ustroju „słusznie minionym” (wyjaśniam pojęcie: system komunistyczno-socjalistyczny) były opat
z byłego „Zakonu PC”. A dokładnie z politycznej frakcyji o nazwie Pycha i Samouwielbienie na czele
z tym samym mnichem, zwykłym posłem z kancelaryi na Nowogrodzkiej i domku z Żoliborza. A samże
on, namaściwszy się na kogoś w rodzaju guru, skupił ciżbę wyznawców idących jak cielęta na rzeź
jego śladem. Bezsprzecznie Dzierżykrajowi zaimponował wspomniany wyżej majowy zamachowca
sprzed lat. Więc postanowił iść drogą jego. Czyżby do jedynowładztwa wzorem starożytnych cesarzy? Może, a wszystko na to wskazuje, będąc już partyjnym autokratę planuje wprowadzenie w kraju
systemu dyktatury? Odpowiedź nadejdzie wkrótce…
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Na co dzień Smutoland to kraj wewnętrznie rozdarty, w którym ludzie, od pewnego czasy, dzieleni
są przez zarządców jego na dwa sorty: „lepszy i gorszy”. Jeden z nich, zwykle lepiej wykształcony
i bogatszy, mieszkający w dużych i średnich miastach, był (i mam nadzieję, że będzie) źródłem tak
elity intelektualnej, gospodarczej, jak i politycznej. To on przede wszystkim kierował był procesem
budowy demokratycznego państwa prawa, tworzył partyje polityczne, będąc ich liderami. Walczył
o miejsca w parlamencie, sprawował rządy i wprowadzał kraj do Europy. Układał programy gospodarcze, pobudzał naukę i kulturę. Ale dzisiaj jest skazywany na margines niebytu, na banicję za granicę,
ponieważ wg Dzierżykraja trzeba budować nowe, mu „elyty” uległe. Drugi z sortów to ta część społeczeństwa, w większości biedniejsza i mniej lub słabiej wykształcona, żyjąca na głębokiej (przykładowo: Pod Laskiej) wsi, popularnie zwanej prowincją wschodnią. Niestety mniej ona zainteresowana jest
tym co istotne w polityce wewnętrznej i zagranicznej, bo borykając się z własnymi, nierozwiązanymi
przez wszystkie rządy problemami, tkwi niejako w marazmie.

Fakt jest faktem, że po wielu następujących po sobie sromotnych porażkach Dzierżykraj wrócił
był do władzy wraz z swoim wiernym dworem i „przystawkami”, tj. „Solidarnym Zerem” i „Nieporozumieniem”. Pod egidą nowszej z nazwy partyji Przkręty i Samoloty tworzą one tzw. Zaciśniętą Prawicę, licząc na wygranie wyborów kolejnych, najbliższych.
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Służy temu kiełbasa wyborcza w postaci serwowania prezentów (okrzyczane 500+), zapowiadanej
13. i 14. emerytury (dla wybranych seniorów) oraz innych hojnych, pieniężnych odpustów. Można sobie łatwo wyobrazić, że owa mniej wykształcona, słuchająca maryjno-rydzykowego radia
i oglądająca ogólnokrajową TVOjca R (RODO!), łykająca wszystko co podaje TVProstactwo
i Siermiężność, część ludzi wyrazi swój zachwyt dla donatorów. Uwierzy, że dostanie od państwa
regularne dopłaty – co zapowiedział był bank-gster na fotelu premiera. Do miski ryżu. Jest wielce
prawdopodobne, że rozdęte programy socjalne, marna i chora służba zdrowia, zdereformowany system edukacji lub dodatkowa „trzynastka” pozwala wodzowi owej frakcji Pawłowicza i Suskiego pozować na wielkiego przyjaciela ludu pracującego miast i wsi. Widać jak na dłoni, że poparcie dlań budowane jest drogą eliminacji elity kulturalno – intelektualnej, szczucia jednych na drugich
i podgrzewania społecznych antagonizmów. Wszystko to instrumenty do zdobycia niekontrolowanej
(autokratycznej) władzy przez dr. od tematu „Rola ciał kolegialnych w kierowaniu szkołą wyższą”
(tutuł jego doktorskiej dysertacji).
Wkrótce jednak, jak wieszczą wieszczowie, nadejdzie gospodarcza zapaść i braki w kasie.
A obecna zagraniczna polityka oraz i omijanie praworządnych reguł przyjętych
w Europejskiej Unii grozi III Rzeczypospolitej marginalizacją i przesunięciem na wschodnie peryferie kontynentu.

Jakem Szamot pewnym jestem, że skorumpowana, a rządząca dziś kasta, traktująca państwo jakoby było prywatnym jej folwarkiem i łamiąca wszelkie normy prawne, a ustawę zasadniczą

15

w szczególności, doprowadzi się do samozniszczenia sama się. Że to bystro nastąpi. Tylko trzeba jej
w tym, w sposób demokratyczny, pomóc. A to przy wyborczych urnach. Także po to, by trwająca
zimna wojna nie przeszła w stan gorącej polsko-polskiej wojny. Wtedy bowiem dyktat mogą przejąć
bojówki w postaci tzw. terytorialsów z WOT (tłumaczę: „cywilne” formacje stworzone przez Antka
Policmajstra). A wiadomo - tego już Smutolandczycy niegdyś doświadczyli.
Osobiście nie wyobrażam sobie życia w kraju, w którym nowa ideologia serwowana przez Prezesa
Dzierży…(dopisek własny do indywidualnego wyboru) i jego dworzan doprowadzi do sytuacji, iż będzie on postrzegany jako jakieś KPNP - Katolickie Państwo Narodu Polskiego, o czym marzył przedwojenny, faszystowsko-antysemicki Obóz Narodowo-Radykalny i część Narodowej Demokracji.
Nie godzę się na obrażanie mnie przez dzierżykrajków chorą tezą, że „poza Kościołem jest tylko
nihilizm”. Nie życzę sobie relatywnego „permisywizmu objawianego”, służącego większości purpuratów. Protestuję przeciwko zawłaszczaniu państwa przez nacjonalistyczną prawicę, przeciwko kibolstwu, nietolerancji i odradzającym się zjawiskom ksenofobii. Sprzeciwiam się zdecydowanie porównywaniu niekatolików do permisywistów i traktowaniu wiary jako jedynego wyznacznika narodowego
patriotyzmu, świętości rodziny i ojczyzny.

Szamot życzyłby sobie jeszcze trochę pożyć w kraju spokojnym i bezpiecznym, gdzie nawet niech
z kranów leci woda letnia (dużym strumieniem), a nie ukrop. A to moim współplemieńcom grozi niestety. Dzisiaj ja i oni żyjemy w Smutolandzie, a przecież z gruntu nasz kraj zły nie jest. Trzeba go koniecznie zmienić w pogodny i dla wszystkich przyjazny - co jest oczywistą oczywistością ! Ale czy
jakem January nie za wiele dziś żądam ? Obyśmy jednak po 13 października nie mówili: Sam tego
chciałeś (głupolu) Grzegorzu Dyndało !
Na koniec memento: reżim, który szczuje przeciwko sobie elity, i szerzej - ludzi, może już iść
kopać swój grób (autor zasłyszany NN).
Szamot J.

.
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych
Wyłowione w sieci
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Takie sobie myśli
Według M. Ghandiego 7 grzechów współczesnej cywilizacji to:
1. Polityka bez zasad
2. Dobrobyt bez pracy
3. Handel bez moralności
4. Przyjemność bez świadomości
5. Wiedza bez charakteru
6. Nauka bez człowieczeństwa
7. Religijność bez poświęcenia
Jedyną pewną rzeczą niech będzie to, że nie ma nic pewnego/sentencja łacińska/.
Czym różni się mózg od rozumu ? Mózg mają wszyscy !
Demokracja kończy się wtedy, kiedy rząd zauważy, że może przekupić ludzi za ich własne pieniądze /Aleksis de Tacqueville/.
Władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie /Lord Acton filozof XIX. w./.
Można oszukiwać wielu ludzi jakiś czas, a niektórych ludzi cały czas, ale nie można oszukiwać
cały czas Narodu /Abraham Lincoln/.
Jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych ludzi
/J. Kaczyński/.
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Normalni ludzie są nudni…Dobrze jest trochę mieć nierówno pod sufitem.
Nie bójcie się oszukiwać głupich, oni we wszystko uwierzą /J.Gobbels/.
Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny, by zabrać
ci wszystko co posiadasz /W. S. Churchill/.
Kobieta jest arcydziełem wszechświata /Gotthold Ephraim Lessing/.
Kto raz się z głupotą ożenił, ciężko mu będzie się z nią rozstać /Tales z Miletu/.
Boże, daj mi spokój ducha, bym zaakceptował to, czego nie mogę zmienić. Daj mi siłę, bym
zmieniał to, czego nie mogę zmienić. Daj mi siłę bym zmienial to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym umiał odróżnić jedno od drugiego /św. Augustyn/.

Humanista - kiedyś: matematyk, malarz, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, mechanik,
anatom, wynalazca, geolog
dzisiaj: ten co nie lubi matematyki

Anegdotki i śmiesznostki
Córka pyta mamę: co dzieje się z miodem z miodowego miesiąca?
Mam odpowiada: wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik!
Mąż to zwierzę domowe z gatunku leniwców. Ze względu na dużą żarłoczność, w warunkach
domowych przynosi straty. W hodowli-nieopłacalny. Pochodzenie: skrzyżowanie trutnia
z osłem.
Wchodzi facet do baru i głośno krzyczy: „Już dziś stawiam każdemu kolejkę, za jego własne
pieniądze!” Ludzie wstają, zaczynają płakać ze wzruszenia, klaskać i skandować: „Jarosław,
Jarosław !!!”
Wychodzi na to, że tylko Kaczyński nie latał z żona i dziećmi /zasłyszane/.
Pytanie: dlaczego w Polsce mamy takie długie kolejki do lekarzy specjalistów?
Odpowiedź: bo czas najlepiej leczy rany…
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Facet leży z żoną na kanapie i razem oglądają film. Jego telefon jest w kuchni. Nagle słyszy, że
przyszedł SMS. Niechętnie więc wstaje. Idzie. Czyta. Jest to SMS od żony o treści: jak już wstałeś, to zrób mi herbatę!
Problem z żartami o PiSie jest taki: dla zwolenników nie są zabawne, dla przeciwników to nie
żarty.
Miłość do teściowej rośnie wprost proporcjonalnie do odległości w której się znajduje.
Czy wiesz, że wylanie na siebie kawy pobudzi cię bardziej niż jej wypicie ?

Dlaczego panny są szczuplejsze niż mężatki?
- Bo panna przychodzi do domu, patrzy co ma w lodówce i idzie do łóżka.
- Mężatka przychodzi do domu, patrzy co ma w łóżku i idzie do lodówki.
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Sąsiad z dołu do sąsiada z góry:
- Ależ w nocy poszaleliście z żoną. Mało mi żyrandol na głowę nie zleciał…
- Panie sąsiedzie. Tak się właśnie tworzą plotki. Mnie nawet w nocy w domu nie było.
Mały Jasio właśnie zasypywał dziurę w ogrodzie, gdy zobaczył go sąsiad.
- Co robisz, Jasiu?
- Moja złota rybka nie żyje – odparl płaczliwie chłopiec. Właśnie ją pochowałem.
- Ale przecież ta dziura jest o wiele większa niż rybka!
- Bo ona jest wewnątrz pańskiego głupiego kota!
Prosto z miasta Łodzi
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Zwierzątka mają głos

22

23

Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.

Informacja w/w treści po troszkę mnię zasmuciła, ale nie zamierzam (o ile Sz. Redakcja pozwoli)
zrezygnować z zamieszczania w Waszym pisemku obrazkowych sekwencji, opartych o memy, traktując je jako swoiste komiksy.
Tudzież wyjaśniam, iż jestem pełnoprawnym i wolnym obywatelem, którego to prawa gwarantuje
Rozdz. II, art. 54, punkt 1 Konstytucji RP z 1997 r. (jeszcze na szczęście obowiązującej),
a rzeczone memy, tj. zdjęcia czy rysunki z „chmurkami” lub napisami pochodzą z internetowej domeny publicznej. Są więc dostępne wszystkim internautom i mogą być wykorzystywane dla komentarzy
satyrycznych lub wyrażania osobistych opinii. Co czyniłem i o ile nie nastąpi jakiś kataklizm (polityczny, gospodarczy, społeczny czy ekologiczny) czynić będę nadal.

Odsłona I.
Temat: Nasze Beatki
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Odsłona II.
Temat: Marek alias Perukarz - „ale jak na nazwisko ?”
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Odsłona III.
Temat: Człowiek, który nie używa spacji.
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Odsłona IV.
Temat: Co zrobisz drogi suwerenie? Wybór należy do Ciebie!
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Różności poremanentowe

Z ostatniej chwili:
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---------------------------------------------------------Redaguje zespół: Jan Janiak, Witold Kakowski, Ireneusz T. Kolendo [redaktor
(nie)odpowiedzialny], Dagmara Rode [korekta], Lillianna Światek i Marek M. Wiktorowski.
Pisemko inspirowane przez RZ ZNP w UŁ.
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnych ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwraca i nie wypłaca wierszówek ani jakichkolwiek innych gratyfikacji. Drukuje jednak przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie zawsze się zgadza. Nieprzewidziane przez
redakcję skutki lektury obciążają czytającego. Podpisano do publikacji 8 X 2019 r.
Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Z jego treścią i treścią wcześniejszych numerów „Incydentalnika”
można zapoznać się na stronie internetowej www.znpul.pl lub w Sekretariacie RZ.
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