Numer 1 (11)

marzec 2009 roku

Z okazji dnia 8 marca

Ileż to różnych kpin i złośliwostek wypowiedziano pod
adresem dnia 8 marca, Międzynarodowego Święta Kobiet ?!
Może i rzeczywiście zasługiwał na krytykę napuszony
i sztampowy ceremoniał czczenia tego święta, ale przecież nasze
Koleżanki ze wszech miar zasługiwały i zasługują na sympatię,
uznanie i szacunek, zwłaszcza jeśli zważyć, że nasza
obyczajowość wciąż obdarza Je przywilejem obowiązkowej
dwuetatowości: pracy zawodowej i domowej.
Dlatego składamy Im serdeczne życzenia zdrowia,
powodzenia w obu tych sferach działalności i powszechnego
doceniania Ich niełatwej pracy. A za popularną piosenką
dodajemy:
Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę !
Życzenia składa brzydsza część Redakcji

Z ostatniej chwili:
Z wielką przyjemnością informujemy, że usilne starania obu związków doprowadziły do
przywrócenia możliwości c o r o c z n e g o otrzymywania dofinansowywania w ramach
„gruszy” przez uniwersyteckich rencistów i emerytów.
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Zapraszamy do dyskusji
Ostatnio wiele dyskusji koncentruje się wokół kwestii nowego modelu kariery
akademickiej, a zwłaszcza drogi uzyskiwania doktoratu i habilitacji oraz statusu samodzielnego
pracownika naukowego. Starania podjęte przez minister B. Kudrycką w tym obszarze
funkcjonowania nauki sygnalizowaliśmy już w dwóch artykułach B. Liwowskiego: „Uwagi
w sprawie założeń do ustawy...” [numer 2(6)] i „Taktyka owocobrania czy strategia siewu”
[nr 1(7)] czy tegoż autora „O habilitacjach można w nieskończoność” [nr 2(8)] oraz
w osobistej refleksji I. Kolendo: „W sprawie habilitacji - polemicznie” [tamże].
Poniżej przedstawiamy najnowszy tekst - projekt ministerialny (zob. internet MNiSZW), zapraszając do dyskusji.

Partnerstwo dla Wiedzy
Nowy model kariery akademickiej
Zmiany proponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmierzają w kierunku
likwidacji barier rozwojowych polskich uczonych oraz przyspieszenia procedury awansu naukowego,
jednocześnie gwarantując wyższą jakość polskiej nauce. Prezentowane założenia określają przejrzyste
warunki rozwoju naukowego z naciskiem na większą aktywność polskich naukowców w międzynarodowej
przestrzeni badawczej. Opisane założenia znajdą wyraz w ustawach: Prawo o szkolnictwie wyższym,
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także
w aktach wykonawczych i wytycznych ministra.
Proponowane zmiany będą prowadziły do:
1. podniesienia jakości doktoratów
2. uproszczenia i skrócenia procedury habilitacyjnej
3. otwarcia uczelni publicznych dla wybitnych badaczy z zagranicy
4. poprawy polityki kadrowej w uczelniach i instytucjach naukowych
5. zwiększenia uprawnień wynikających z posiadania tytułu naukowego
6. zwiększenia przejrzystości w funkcjonowaniu Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (CK)
1. DOKTORAT NA MIARĘ WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ
1.1 Wprowadzenie procedury konkursowej przy kwalifikacji na bezpłatne studia doktoranckie, określonej
rozporządzeniem Ministra.
1.2 Ustanowienie dodatkowego finansowania wiodących studiów doktoranckich.
1.3 Wprowadzenie ramowych standardów kształcenia na studiach doktoranckich.
1.4 Upowszechnianie zasady opieki naukowej i prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach
doktoranckich przez pracowników bezpośrednio aktywnych naukowo i posiadających minimum stopień
doktora habilitowanego. („Pracownik bezpośrednio aktywny naukowo” to pracownik, który w ostatnich
4 latach spełnił warunki określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowych jednostkom naukowym.)
1.5 Ustanowienie warunku do otwarcia przewodu doktorskiego w postaci minimum jednej publikacji
w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym.
1.6 Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w przewodach doktorskich.
1.7 Wprowadzenie możliwości przedkładania pracy i obrony w języku angielskim [w przypadku studiów
filologicznych również w językach będących przedmiotem badań] lub w postaci zestawu publikacji,
wydanych w czasopismach znajdujących się na liście (określonej w rozporządzeniu ministra) oraz
opatrzonych anglojęzycznym wstępem dyskusją i podsumowaniem. Publikacje przedstawione
w procedurze na stopień doktora nie mogą być wykorzystane w kolejnej procedurze prowadzącej do
uzyskania stopnia naukowego.
1.8 Wprowadzenie konieczności posiadania zewnętrznego dokumentu potwierdzającego znajomość
jednego z nowożytnych języków obcych (według certyfikatów ustalonych w rozporządzeniu Ministra).
1.9 Uściślenie ram prawnych dla zawierania umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi w celu
przeprowadzenia wspólnego przewodu doktorskiego.
1.10 Wprowadzenie logo uczelni (obok godła państwowego) na dyplomie doktorskim.
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2. UPROSZCZENIE I SKRÓCENIE PROCEDURY HABILITACYJNEJ
2.1 Pozostawienie stopnia naukowego doktora habilitowanego, nadawanego przez CK.
2.2 Ograniczenie roli macierzystej rady wydziału lub rady naukowej w postępowaniu o nadanie stopnia
doktora habilitowanego.
2.3 Ustanowienie warunku otwarcia przewodu habilitacyjnego w postaci udokumentowanej aktywności
badawczej lub artystycznej po doktoracie wyrażonej w punktach, których minimalną liczbę określi
rozporządzenie Ministra.
2.4 Wprowadzenie indywidualnego składania wniosków przez aplikantów do CK o wszczęcie procedury
habilitacyjnej.
2.5 Odstąpienie od kolokwium, wykładu habilitacyjnego oraz obowiązku przedstawiania rozprawy
habilitacyjnej.
2.6 Ocena dorobku na podstawie (możliwie mierzalnych) kryteriów, których spełnienie umożliwi uzyskanie
stopnia naukowego doktora habilitowanego w określonej grupie nauk i w sztuce.
2.7 Wprowadzenie zasady jasnego określenia terminów ukończenia poszczególnych etapów procedury
habilitacyjnej, których naruszenie będzie skutkowało prawem habilitanta do złożenia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
2.8 Wprowadzenie zasady pisemnego uzasadnia przez CK decyzji negatywnych
Procedura habilitacyjna
(a) Kandydat zainteresowany uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego występuje
z wnioskiem do CK. Wniosek składany jest w formie elektronicznej i papierowej (w języku polskim
i angielskim - dla grupy nauk: ścisłych, technicznych, przyrodniczych i o życiu, a dla grupy nauk:
humanistycznych i społecznych oraz artystycznych - języku polskim lub angielskim) na formularzu
dostępnym na stronie internetowej CK.
(b) We wniosku kandydat wskazuje uprawnioną radę wydziału do uczestnictwa w postępowaniu
habilitacyjnym. Wniosek, wraz z autoreferatem, po złożeniu, zostaje zamieszczony na stronie
internetowej CK.
(c) CK dokonuje oceny formalnej wniosku w terminie 14 dni i powołuje Komisje do Przeprowadzania
Przewodu Habilitacyjnego.
(d) Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, to CK w ciągu 3 tygodni wyznacza 3 recenzentów oraz
2 członków Komisji do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego spoza macierzystej rady
naukowej habilitanta i przesyła do nich dorobek kandydata.
(e) CK zwraca się także do wskazanej przez kandydata rady wydziału (rady naukowej) o powołanie
w ciągu 3 tygodni - 2 członków Komisji do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego, w drodze
uchwały rady.
(f) Komisja do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego w składzie 7 osobowym (3 recenzentów
i 4 członków) oceniająca dorobek kandydata w postępowaniu habilitacyjnym, wybiera spośród siebie
przewodniczącego, przy czym nie może być on recenzentem.
(g) Po otrzymaniu recenzji (3 miesiące) i zapoznaniu się z nimi Komisja formułuje w ciągu 2 tygodni (na
posiedzeniu lub w drodze obiegowej) opinie i występuje do CK o nadanie stopnia naukowego dr hab. lub
zamyka postępowanie. Gdy Komisja ma uzasadnione wątpliwości, to może, przed skierowaniem wniosku
do CK, wezwać kandydata na rozmowę.
(h) W przypadku negatywnej opinii, Komisja zobowiązana jest przedstawić jej uzasadnienie.
(i) Na wniosek Komisji do Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego Prezydium CK podejmuje
uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
(j) Od niekorzystnej dla kandydata uchwały prezydium CK w przedmiocie nadania stopnia naukowego dr
hab. przysługuje wniosek do CK, o ponowne rozpatrzenie sprawy, w trybie przewidzianym w kpa (14 dni
od uchwały Prezydium CK).
(k) Jeżeli postępowanie zakończy się niepowodzeniem, czyli kandydat nie uzyska stopnia doktora
habilitowanego, to może on ponownie wystąpić z wnioskiem o nadanie stopnia dr hab. do CK
najwcześniej po upływie trzech lat, pod warunkiem znaczącego uzupełnienia dorobku naukowego i/lub
artystycznego
(l) Koszty przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego ponosi jednostka delegująca 2 członków Komisji do
Przeprowadzenia Postępowania Habilitacyjnego, przy czym: Koszty przewodu, w przypadku osób
zatrudnionych w polskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym PAN lub innej polskiej
jednostce naukowej refunduje właściwy minister, sprawujący nadzór nad ta jednostka. W przypadku
pozostałych osób (w szczególności chodzi o osoby z zagranicy lub osoby z Polski ale niepracujące
w ww. instytucjach) koszty czynności w przewodzie habilitacyjnym będzie pokrywał sam kandydat lub
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zatrudniająca go instytucja. Przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego jest wliczane do dorobku
naukowego rady wydziału (rady naukowej) delegującej z polecenia CK dwóch członków do składu komisji
do Przeprowadzania Postępowania Habilitacyjnego.
Przejrzyste kryteria oceny dorobku habilitanta
Kryteria dostosowane do specyfiki grup nauk i sztuki:
I.
Dorobek naukowo-badawczy po doktoracie obejmujący:
1. Dla wszystkich grup nauk i sztuki: publikacje naukowe, monografie, recenzowane materiały
konferencyjne, współautorstwo publikacji i opracowań zbiorowych, redakcje naukowe (wykaz publikacji,
impact factor czasopism, liczby cytowań publikacji, załączenie 5 najwybitniejszych publikacji wraz
z oceną wnioskodawcy co z nich wynika dla rozwoju nauki).
2. Dla wszystkich grup nauk: aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
udział w komitetach redakcyjnych czasopism, zrealizowane projekty naukowo badawcze (w ramach
programów UE, inne międzynarodowe i krajowe) oraz inne osiągnięcia.
3. Dla sztuki:
Dorobek artystyczny - publiczne realizacje autorskich dzieł artystycznych, publikacje utworów/dzieł
artystycznych, współautorstwa utworów/dzieł artystycznych, eksperymenty artystyczne, (załączenie
5 najwybitniejszych prac z określeniem ich wpływu na rozwój kultury i sztuki).
II. Współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym
1. Dla grupy nauk ścisłych, inżynieryjnych, nauk o życiu i o Ziemi obejmuje działalność innowacyjną,
dorobek technologiczny i współpracę z sektorem gospodarki, w szczególności: projekty prowadzone we
współpracy z przemysłem; uzyskane patenty i wzory użytkowe międzynarodowe i polskie; wdrożenia
technologii, prowadzenie lub współuczestniczenie w spółce technologicznej lub spin-off, opracowane
oprogramowanie komputerowe, staże w przemyśle lub innym ośrodku akademickim w kraju, wykonane
ekspertyzy i inne opracowania na zlecenie przemysłu, udział w zespołach eksperckich i konkursowych.
2. Dla nauk społecznych i humanistycznych obejmuje dorobek ekspercki, współpracę z organami
państwa, instytucjami publicznymi i sektorem gospodarczym, w szczególności: projekty prowadzone dla
organów
państwa,
instytucji
publicznych
i
sektora
gospodarczego;
stanowiska
kierownicze/współzarządzanie w spółkach badawczych, instytucjach finansowych, kancelariach
prawniczych, placówkach terapeutycznych itp.; wykonane ekspertyzy, prognozy i inne opracowania na
zlecenie organów państwa, instytucji publicznych (w tym organów samorządowych) i gospodarczych;
udział w zespołach eksperckich i konkursowych.
3. Dla sztuki obejmuje: dorobek innowacyjny i współpracę z otoczeniem, w szczególności, projekty
prowadzone we współpracy z gospodarką, uzyskane patenty i wzory użytkowe międzynarodowe
i polskie, wykonane ekspertyzy i inne opracowania na zlecenie otoczenia gospodarczego i społecznego.
III. Współpraca międzynarodowa
1. Dla wszystkich grup nauk. Staże zagraniczne, udział w ocenie projektów UE, członkostwo
w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych, udział w międzynarodowych zespołach
eksperckich, udział w międzynarodowych zespołach badawczych.
2. Dla sztuki obok staży zagranicznych uwzględniany będzie udział w międzynarodowych konferencjach
i wydarzeniach artystycznych, aplikowanie i uczestnictwo w programach UE i innych programach
międzynarodowych.
IV. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski
Dla wszystkich grup nauk i w sztuce uwzględniane będę prowadzone wykłady i seminaria naukowe,
opublikowane podręczniki i skrypty, artykuły i prace o charakterze popularno-naukowym, przygotowanie
materiałów dydaktycznych do elearningu, udział w imprezach popularyzujących naukę i kulturę oraz
sztukę.
V. Znajomość języków obcych
Dla wszystkich grup nauk i w sztuce wprowadzono kryterium znajomości języka angielskiego oraz innych
języków obcych.
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VI. Nagrody
Dla wszystkich grup nauk i w sztuce przewidziano przedkładanie informacji o otrzymanych nagrodach
artystycznych i naukowych.
3. OTWARCIE UCZELNI NA WYBITNYCH BADACZY Z ZAGRANICY
3.1 Wprowadzenie możliwości podejmowania przez rektora (kierownika jednostki naukowej) decyzji, bez
zasięgania opinii CK, o zatrudnieniu cudzoziemców i obywateli polskich, na stanowisku profesora
nadzwyczajnego którzy uzyskali stopień doktora za granicą oraz obywateli polskich, którzy uzyskali
stopień doktora w Polsce i mieli status samodzielnego pracownika naukowego za granicą przez min.
5 lat, oraz posiadających znaczący dorobek naukowy.
3.2 Wprowadzenie specjalnego trybu nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego dla
cudzoziemców i obywateli polskich, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, którzy uzyskali stopień
doktora za granicą oraz obywateli polskich, którzy uzyskali stopień doktora w Polsce i mieli status
samodzielnego pracownika naukowego za granicą przez min. 5 lat, mających znaczący dorobek
naukowy. Według następującej procedury:
(a) Rektor uczelni (kierownik jednostki naukowej), której jednostka organizacyjna ma uprawnienia do
nadawania stopnia dra hab. w dziedzinie zgodnej z dorobkiem naukowym kandydata, występuje do CK
o nadanie aplikantowi stopnia naukowego doktora habilitowanego. Do wniosku dołącza wykaz dorobku
naukowego, zgodnie z ustalonym formularzem oraz najważniejsze publikacje.
(b) Wniosek po złożeniu zostaje umieszczony na stronie internetowej CK
(c) CK podejmuje decyzję w ciągu 1 miesiąca i przesyła ją rektorowi, a także do wiadomości
habilitanta oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Jeżeli decyzja jest negatywna, to habilitant może złożyć wniosek do CK, w trybie określonym
w kpa, o ponowne rozpatrzenie sprawy.
- Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, to kandydat może ponownie złożyć wniosek
o nadanie stopnia doktora habilitowanego, najwcześniej po upływie 3 lat, pod warunkiem znaczącego
uzupełnienia dorobku naukowego.
4. POPRAWA POLITYKI KADROWEJ W UCZELNIACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH
4.1 Wprowadzenie ustawowej zasady, że wszystkie stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne
i dydaktyczne są obsadzane w trybie konkursowym.
4.2 Wprowadzenie obowiązku ogłaszania na stronach internetowych MNiSzW informacji o konkursach na
wszystkie stanowiska dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne oraz naukowe (w języku polskim
i angielskim). Na tych samych stronach umieszczane byłyby wyniki rozstrzygnięć konkursów wraz z CV
naukowym osoby, która wygrała konkurs.
4.3 Wprowadzenie w publicznych uczelniach i instytutach naukowych konkursowego trybu powoływania
na kadencje kierowników katedr, zakładów naukowych, laboratoriów i innych jednostek. Ogłaszanie tych
konkursów na stronach internetowych Ministerstwa oraz podawanie wyników konkursu wraz CV
naukowym zwycięzcy.
4.4 Przyjęcie zasady, że podstawą zatrudnienia jest umowa o prace na czas określony albo nieokreślony
(z wyjątkiem osób z tytułem naukowym).
4.5 Zobowiązanie samodzielnych pracowników naukowych i naukowodydaktycznych podejmujących
dodatkowe zatrudnienie lub zmieniających miejsce zatrudnienia w uczelni lub jednostce naukowej do
poinformowania o tym CK, PKA i Ministra NiSW, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od nawiązania
nowego stosunku pracy. Niepoinformowanie skutkuje niezaliczaniem takiej osoby do uprawnień
naukowych i dydaktycznych żadnej z uczelni będących dla niej miejscem pracy.
4.6 Ograniczenie wieloetatowości w uczelniach i jednostkach naukowych na rzecz dwuetatowości, za
zgodą rektora lub kierownika jednostki naukowej na drugie zatrudnienie lub prowadzenie działalności
gospodarczej.
4.7 Wyeliminowanie konfliktu interesów wynikającego z podległości służbowej osób spokrewnionych
i spowinowaconych. W instytutach, katedrach i zakładach nie może powstać stosunek podległości
służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do
II stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
4.8 Wprowadzenie ustawowego obowiązku prowadzenia oceny działalności naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej pracowników naukowych, naukowodydaktycznych oraz dydaktycznych nie rzadziej niż co
dwa lata. Przy ocenie, jako jedno z kryteriów, uwzględniana jest opinia dokonywana przez studentów
i doktorantów.
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4.9 Promowanie motywacyjnej polityki płacowej rektorów (kierowników jednostek naukowych)
prowadzonej za pomocą niestałego dodatku do wynagrodzenia
skorelowanego z wynikami oceny dorobku naukowo-dydaktycznego.
5. ZWIĘKSZENIE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA TYTUŁU NAUKOWEGO
5.1 Wprowadzenie zasady, że na podstawie mianowania może być zatrudniona tylko osoba z tytułem
naukowym.
5.2 Wprowadzenie stanu spoczynku dla emerytowanych profesorów tytularnych.
5.3 Wprowadzenie możliwości przechodzenia w stan spoczynku nauczycieli akademickich posiadających
tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki po osiągnięciu wieku emerytalnego (tylko na
wniosek profesora i przy zakazie podejmowania pracy dydaktycznej oraz zajmowania stanowisk
w instytucjach naukowych i szkolnictwa wyższego).
5.4 Utworzenie dla profesorów w stanie spoczynku dodatku do emerytury, wypłacanego w formie dodatku
uzupełniającego z uczelni, która występowała z wnioskiem o nadanie mu tytułu profesora. Łączna kwota
emerytury i dodatku wynikającego ze stanu spoczynku nie będzie wyższa niż 75% kwoty przeciętnego
wynagrodzenia profesora tytularnego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego.
5.5 Ustawowe wprowadzenie statusu profesora emerytowanego przyznawanego przez organy uczelni
osobom, które spełniają warunki przejścia w stan spoczynku. W pierwszym etapie objęcie nim osób
odchodzących na emeryturę, a w kolejnych etapach osób, które nabyły prawa emerytalne w latach
wcześniejszych.
6. ZWIĘKSZENIE PRZEJRZYSTOŚCI W FUNKCJONOWANIU CK
6.1 Ustanowienie kadencyjności członkostwa w CK. Członek CK może pełnić swoje funkcje nie dłużej niż
przez 2 kadencje. W połowie każdej kadencji CK wymienia połowę składu.
6.2 Wprowadzenie zasady, że członkostwa w CK nie można łączyć z pełnieniem funkcji w innych
organach przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego, a także funkcji rektora i dziekana
w szkołach wyższych oraz dyrektora instytutu PAN, PAU lub jednostki naukowej. Istnieje obowiązek
wyłączenia się z Komisji osób pozostających w konflikcie interesów.
6.3 Ustalenie, że profesor tytularny traci bierne prawo wyborcze do pełnienia funkcji w organach CK
z chwila ukończenia 70 roku życia.
6.4 Wprowadzenie obowiązkowego wyłączania się z pracy w jednostkach organizacyjnych CK, członków
CK w sprawach dotyczących osób, z którymi łączą ich sprawy zawodowe lub z którymi pozostają
w związku małżeńskim, pokrewieństwie, powinowactwie drugiego stopnia albo w takim stosunku
prawnym, który może mieć wpływ na rozstrzygnięcia CK.
6.5 Nałożenie na CK obowiązku prowadzenia i bieżącego aktualizowania baz danych o uprawnieniach do
nadawania stopni i tytułów naukowych oraz prowadzeniu studiów doktoranckich. Podstawą będą roczne
oświadczenia o stanie zatrudnienia w jednostkach naukowych składanych przez kierowników
uprawnionych jednostek oraz informacje uzyskiwane od pracowników naukowych oraz naukowodydaktycznych o zmianie miejsca zatrudnienia.
6.6 Wprowadzenie obowiązku bieżącego aktualizowania wykazu jednostek organizacyjnych
uprawnionych do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz wykazu kadry tych jednostek
dających podstawę do uprawnień. Umieszczenie wykazu na stronie internetowej CK oraz na stronie
Ministra.
6.7 Nałożenie na CK obowiązku przedkładania do akceptacji Prezesowi Rady Ministrów statutu i zmian
w statucie uchwalonych przez CK.
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Minęło pół wieku
Jubileusz 50 lat istnienia i działalności dydaktycznej Studium Języka Polskiego
dla Cudzoziemców w UŁ*
Część III. Lata regresu 1992-2002
Warto zanotować, że od 1958 r. uczyło się w Studium ponad 19 812 (a przed
powstaniem tej placówki - ok. 660 osób) młodych ludzi ze 155 krajów świata: najwięcej z Azji 9 151, następnie Europy - 4 611 i Afryki - 4 437, z Ameryki Południowej i Środkowej - 1 516,
z Ameryki Północnej - 92 i a także 5 osób z Australii. Ogólną liczbę słuchaczy należałoby
powiększyć o ok. 400 osób ze względu na brak danych z lat 1958/1959, 1961/1962
i 1966/1967. Swój kraj najliczniej reprezentowali w naszej placówce: Wietnamczycy (2038),
Irakijczycy (1194), Syryjczycy (1131), Nigeryjczycy (665), Palestyńczycy (578) i Koreańczycy
z KRLD (588).
Do końca lat osiemdziesiątych dominowali jednak słuchacze z krajów rozwijających się.
Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiła zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o kierunki,
z których przybywali słuchacze do Studium. Władze III RP zdecydowały o przeznaczeniu
większości stypendiów dla młodych Polaków z ZSRR. To oni stali się wówczas najliczniejszą
grupą słuchaczy Studium. Już w październiku 1989 r. przybyło stamtąd do Studium 44 Polaków,
rok potem 112, a w kolejnym roku 173. W grupie tej, począwszy od 1992 r., najliczniej
reprezentowani byli Polacy z: Białorusi - 651 słuchaczy, Ukrainy - 483, Kazachstanu - 289,
Litwy - 238 i Rosji -235 (faktyczne liczby są wyższe, bowiem w latach 1989-1991 Polacy ze
Wschodu występowali jeszcze jako obywatele ZSRR - 329 osób). W latach ostatnich liczba osób
przygotowujących się w SJPdC na studia w Polsce wahała się od 227 w r. ak. 2005/06 poprzez
280 w 2006/07, do 322 w 2007/08. Łącznie z uczestnikami kursów języka polskiego
w Studium uczyło się w wymienionych latach odpowiednio: 450 osób, 583 i 512 studentów. Do
końca lat osiemdziesiątych słuchacze wybierali przede wszystkim kierunki techniczne
przyszłych studiów, od początku lat dziewięćdziesiątych na pierwszym miejscu znalazły się
kierunki uniwersyteckie, a na drugim medyczne.
W omawianym okresie, po utracie budynku przy Kopcińskiego (specjalnie
wybudowanego przecież dla potrzeb placówki) i przeniesieniu siedziby SJPdC do XVI DS. oraz
ze względu na niezrozumiałą nieprzychylność senatorów UŁ wobec Studium wielu jego
pracowników corocznie zastanawiało się na realnością pytania: zlikwidują nas czy nie? Czy
przeżyjemy następny rok ? Co z bogatym doświadczeniem specjalistycznego ośrodka, któremu
oddali swoje najlepsze lata, często rezygnując w dużej mierze z życia osobistego i prywatnego,
gdy np. pełnili dyżury opiekuńcze w chwilach niepewnych i byli ze swoimi wychowankami
w momentach zagrożeń !? Czy Studium nie zapłaci za „upolitycznienie” lat wcześniejszych,
a dekomunizatorzy nie zechcą ocenić Studium za 1 majowe pochody, a może za to, że mimo
zakazu pracowało nadal w pierwszych tygodniach stanu wojennego. Nie mieli pewności jutra.
Mimo wysiłków dyrektora dr. Bogusława Rakowskiego nie wszyscy pracownicy dydaktyczni
dawali wiarę zapewnieniom, iż Studium przetrwa. Na szczęście aktywność jego kierownictwa
oraz zabiegi na polu ekonomicznym i zmiany organizacyjne przyniosły skutek. Wydaje się, że
po latach chudych, niepewności, wręcz pesymizmu dekady lat 90-tych, SJPdC wchodzi w czasy
spokojniejsze i okres stabilizacji.
* Serdecznie dziękuję prof. B. Ostromęckiej-Frączak i dr. B. Rakowskiemu za zgodę na wykorzystanie
w niniejszym opracowaniu informacji zawartych w skierowanych do druku, niepublikowanych jeszcze, artykułów.
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Studium napotykało i nadal napotyka na wiele problemów, przede wszystkim na te
o charakterze finansowym, a zwłaszcza związane z naciskiem władz UŁ na komercjalizację
placówki. Jest to rezultat przerzucenia przez ministerstwo dużej części kosztów funkcjonowania
SJPdC na naszą uczelnię. Stąd też pojawiła się konieczność systematycznej redukcji wydatków.
Niektóre z podjętych działań były w latach szefowania B. Rakowskiego bardzo trudne, związane
ze zmniejszeniem zatrudnienia w grupie wykładowców i personelu administracyjnego. Podjęto
działania informacyjno - promocyjne prowadzące do zwiększenia liczby słuchaczy
podejmujących naukę na zasadach odpłatności dewizowej. Należy odnotować, iż efekt ten
nastąpił m. in. wskutek zmiany w naborze słuchaczy. W ostatnim okresie wśród uczestników
kursów przygotowawczych tzw. dewizowcy stanowią ok. 30%, a SJPdC finansowane jest
w ponad czterdziestu procentach z dochodów własnych. Nowe możliwości pozyskiwania
słuchaczy zdają się rysować ramach programu Campus Europe, choć początki są skromne.
Nadto utworzona została nowa kategoria kursów języka polskiego przeznaczonych dla osób,
które z różnych powodów pragną poznać język polski.
Nowym elementem w działalności od września 1998 r. stało się organizowanie
specjalnych kursów języka polskiego dla studentów przyjeżdżających na studia do Polski na
jeden lub dwa semestry w ramach programu Erasmus/Socrates (w roku akad. 2007/2008
w ramach tego programu w Studium przebywało 201 studentów).
Od 1995 roku - decyzją Ministerstwa Zdrowia - tylko do SJPdC UŁ kierowani są
kandydaci na studia medyczne. Zdecydowało o tym wieloletnie doświadczenie Studium
w nauczaniu przedmiotów kierunkowych i tylko w Łodzi, po zakończonym kursie odbywa się
egzamin końcowy dla osób pragnących studiować na kierunkach medycznych (w grupach
medycznych uczy się rocznie 60-70 osób).
Jeszcze jednym zadaniem Studium było dokształcanie nauczycieli pracujących
w szkołach (klasach) z polskim językiem wykładowym w krajach byłego Związku
Radzieckiego, w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. W drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych i na początku XXI w. zorganizowano w Łodzi kilka kursów metodycznych
trwających 2-3 tygodnie dla tych nauczycieli. W każdym z tych kursów uczestniczyło średnio
40-50 osób.
Mamy też poważny wkład w proces rekrutacji kandydatów polskiego pochodzenia na
studia w Polsce. Każdego roku, kilku wykładowców Studium bierze udział w komisjach
przeprowadzających egzaminy kwalifikacyjne organizowane przez Biuro Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej BUWiWM/ w krajach byłego Związku
Radzieckiego oraz Bułgarii, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. To doświadczeni pracownicy
Studium opracowują testy egzaminacyjne z przedmiotów kierunkowych. Zaś studyjni filolodzy
znajdują się w komisjach przeprowadzających egzaminy państwowe organizowane przez
Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego powołaną
w połowie 2003 r.
Część IV. Czas nadziei na stabilizację... i dalszy rozwój ?
Gdzieś około 2003-2004 roku atmosfera wokół SJPdC uległa uspokojeniu. Nagle
okazało się, że nasza jednostka nie generuje już tak dużej dziury w budżecie uniwersytetu,
a mądrzy senatorowie i urzędnicy uniwersyteccy zaczynają dostrzegać walory posiadania przez
UŁ jednostki międzywydziałowej o międzynarodowym znaczeniu. Wraz z wejściem Polski do
UE i w Studium nastąpił okres małej stabilizacji. Nie następowały już zwolnienia, liczba
studentów gwarantowała pewność pracy kadry nauczającej. Znowu uwierzono w sens
prowadzenia prac naukowych (w ubiegłym roku trójka polonistów uzyskała doktoraty),
zatrudniono nowych wykładowców przedmiotów, opieką naukową prac związanych
z metodyka nauczania zajęła się wicedyrektor SJPdC - prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-
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Frączak z Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ. Wydaje się, że nadeszły lepsze
(oby!) czasy dla naszej placówki pod nową (od października 2008 r.) dyrekcją prof. dr hab.
G. Suligi.
Część IV. Kadra
Z oczywistych powodów szczególne miejsce w dziejach Studium zajmuje kadra
dydaktyczno-naukowa, osoby stanowiące najważniejsze ogniwo w procesie wychowawczym.
Wiem z autopsji, iż praca w tej placówce wymaga ogromnego wysiłku intelektualnego,
szczególnych umiejętności metodyczno-dydaktycznych, wiedzy nie tylko z zakresu nauczania
przedmiotu, ale także często stoickiej cierpliwości oraz taktu i osobistego zaangażowania. Na
miano dobrego wykładowcy języka polskiego jako obcego lub wykładowcy przedmiotu
kierunkowego trzeba pracować przez wiele lat w specyficznym środowisku cudzoziemskich
słuchaczy. W okresie funkcjonowania Studium Przygotowawczego w latach 1952-1958
nauczaniem cudzoziemców zajmowali się ci sami nauczyciele, którzy zajmowali się
nauczaniem młodzieży polskiej. Po powstaniu w 1958 r. nowej placówki zatrudnionych było
w niej 7 wykładowców. W kolejnych latach wraz ze wzrostem liczby słuchaczy zwiększyła się
również liczba wykładowców, np. w roku akadem.1978/79 wynosiła 98 osób, a w 1991/92 135 osób. Następnie liczba wykładowców ulegała systematycznemu spadkowi, by w 2007/08
liczyć 36 wykładowców i starszych wykładowców (24 wykładowców i starszych wykładowców
nauczycieli języka polskiego oraz 2 biologów, 2 fizyków, 3 chemików, 3 matematyków,
1 historyk i 1 geograf - spośród nich 8 posiada stopień doktora).
Ogromnie ważną dziedziną działalności SJPdC było i jest wypracowywanie nowych
metod i programów nauczania, opracowanie podręczników i innych materiałów do nauczania
języka polskiego jako obcego oraz przedmiotów kierunkowych. To w Łodzi kształtowały się
początki polskiej glottodydaktyki. Z opracowanych tu programów, metod nauczania czy
podręczników korzystali nasi koledzy w Krakowie, Lublinie czy Wrocławiu, gdzie powstały
ośrodki młodsze, podobne do naszego. Pracownicy Studium opublikowali 128 materiałów
dydaktycznych. Ponadto, choć SJPdC jest jednostką dydaktyczną, są oni autorami ponad
220 prac publikacji naukowych. Od 1988 r. wydawany jest rocznik naukowy „Kształcenie
Polonistyczne Cudzoziemców” - poświęcony głównie różnym aspektom nauczania języka
polskiego jako obcego. Publikuje również materiały o charakterze interdyscyplinarnym.
W pierwszych numerach przedstawiano prace powstające w ramach programu rządowego R-III7 i R-III-49. W następnych - raporty z prowadzonych badań, materiały pokonferencyjne,
doktoraty, sprawozdania z lektoratów zagranicznych (redaktorem pierwszych czterech zeszytów
był K. Michalewski, następnych B. Ostromęcka-Frączak).
Truizmem jest stwierdzenie, że Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców jest
placówką dydaktyczną. Jej pracownicy mieli jednak zawsze aspiracje naukowe związane
z glottodydaktyką polonistyczną, ale także z dyscyplinami wchodzącymi w skład przedmiotów
kierunkowych wykładanych w programie realizowanym w Studium. Bez wątpienia wkład
pracowników naszej placówki, pionierskiej w kształceniu studentów - obcokrajowców w Polsce,
a także w rozwój myśli glottodydaktycznej jest znaczący i naukowo uznany.
Od swoich narodzin Studium poza nauką języka polskiego prowadziło nauczanie
przedmiotowe, po to aby wyrównać braki w wykształceniu cudzoziemców, którzy podejmują
studia w Polsce. W początkowym okresie na potrzeby dydaktyki języka polskiego i przedmiotów
kierunkowych nauczanych w Studium powstawały skrypty, podręczniki, słowniki, zestawy
ćwiczeń i tekstów. Do 2003 r. wydano 29 skryptów do nauki języka polskiego i 11 słowników,
32 skrypty do matematyki (w tym 6 słowników), 18 skryptów do chemii (8 słowników),
15 skryptów do biologii (3 słowniki), 8 skryptów do historii (2 słowniki), 7 skryptów do wiedzy
o Polsce, 12 skryptów do fizyki (5 słowników) i jeden podręcznik do geografii.
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Z przez nas „wyprodukowanych” podręczników i słowników korzystały także inne
ośrodki kształcące cudzoziemców, z uwagi na to, że przez lata były to jedyne publikacje
przeznaczone dla chcących uczyć się cudzoziemców. Dominowały na polskim rynku aż do
końca lat 70. Dopiero w miarę powstawania nowych placówek zaczęto opracowywać w nich
własne podręczniki i słowniki. Jednak, w odniesieniu do skryptów do nauki poszczególnych
przedmiotów lub do nauki języka polskiego specjalistycznego, np. historii, ekonomii, medycyny,
to SJPdC jeszcze długo było jedynym ośrodkiem w Polsce, który takimi podręcznikami
własnymi dysponował. Do dzisiaj jesteśmy jedynym ośrodkiem, który ma własne podręczniki do
przedmiotów kierunkowych takich jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia.
Wiele rozpraw naukowych autorstwa naszych koleżanek i kolegów poświęconych jest
dydaktyce nauczania języka polskiego z nauczaniem wymowy, gramatyki i słownictwa. Lecz
oprócz filologów polskich w Studium pracują tzw. przedmiotowcy, czyli nauczyciele takich
przedmiotów jak: historia, wiedza o Polsce, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia.
I oni także są autorami wydawnictw poświęconych kwestiom metodycznym przedmiotów
kierunkowych i korelacji przemiotowo-polonistycznej. „Przedmiotowcy” również mają „swój”
dorobek naukowy, związany nie tylko z osobistymi zainteresowaniami (doktoraty !), ale przede
wszystkim z zajęciami prowadzonymi w specyficznym środowisku odbiorców. Chodzi tu
o prace naukowe biologów, fizyków, historyków i matematyków.
W SJPdC zorganizowano 5 międzynarodowych konferencji naukowych - w 1980, 1987,
1989, 1995, 1997 r. Uczestnicy tych konferencji dyskutowali nad programami języka polskiego
jako obcego w różnych krajach, metodami i środkami nauczania, organizacją procesu nauczania,
inwentarzem gramatycznym i intencjonalno-pojęciowym oraz kolejnością wprowadzania
poszczególnych jego elementów. Glottodydaktyka polonistyczna została skonfrontowana
z glottodydaktyką innych języków europejskich. Ważne miejsce podczas konferencji,
szczególnie dwu ostatnich, zajęły problemy związane z nauczaniem różnych elementów kultury
i dialogiem międzykulturowym. To nowa tematyka budząca coraz większe zainteresowanie
uczonych. Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w Acta Universitatis Lodziensis Kształcenie polonistyczne cudzoziemców.
Specjaliści ze Studium występowali na konferencjach naukowych organizowanych przez
inne ośrodki kształcące cudzoziemców, zwykle stanowiąc silną reprezentację na sympozjach
organizowanych m. in. przez Polonicum w Warszawie oraz Jachrance, UMCS w Lublinie
i Kazimierzu, Instytut Polonijny w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Uniwersytet
Wrocławski i Politechnikę Wrocławską we Wrocławiu itd. Także poza granicami kraju.
Jeszcze innym, istotnym dla rozwoju Studium, elementem nauczania języka polskiego,
a zarazem propagowaniem kultury polskiej i wiedzy o Polsce współczesnej i jej przeszłości są
lektoraty na uczelniach zagranicznych. Nasi specjaliści prowadzili lektoraty w wielu uczelniach
europejskich od Portugalii po Finlandię, ale również w Chinach, Indiach, Wietnamie i na Kubie.
Najwięcej pracowników przebywało na lektoratach w latach osiemdziesiątych, w roku 1981 aż
21 osób. W ostatnich latach liczba ta jest znacznie mniejsza (2 - 3 osoby).
Przez wszystkie lata funkcjonowania SJPdC w UŁ zmieniała się jego struktura
organizacyjna. Niezmienna pozostawała jednak zasada korelacji nauczania języka polskiego
z nauczaniem przedmiotów kierunkowych. Znalazło to odbicie w kilkudziesięciu programach
nauczania oraz ścisłej współpracy wykładowców prowadzących zajęcia w tej samej grupie
studenckiej. Ważnym jej elementem musiało stać się docenienie roli przedmiotów
kierunkowych. W nich to bowiem, obok wyrównania poziomu i różnic programowych, chodzi
o naukę specjalistycznego języka polskiego, bez którego bardzo trudno byłoby naszym
absolwentom podjąć studia w polskich wyższych uczelniach.
Jednym z ważnych elementów pracy pozalekcyjnej prowadzonej przez studyjną kadrę
jest pomoc adaptacyjna kierowana do słuchaczy. W tym obszarze szczególną rolę odgrywają
opiekunowie grup dydaktycznych, zwykle poloniści. Ich zabiegów, polegających na stosowaniu
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różnorakich metod mających na celu przyśpieszenie adaptacji i złagodzenie skutków szoku
spowodowanego znalezieniem się w nowych warunkach słuchacza z innego kręgu kulturowego,
nie sposób przecenić.
Jubileusz ponad pięćdziesięcioletniej historii Studium skłaniać musi do retrospektywnej
zadumy i do współczesnej refleksji. I tu pozwolę sobie na własną ocenę jako wykładowca
z ponad trzydziestoletnim stażu. Przeżyłem w Studium praktycznie całe zawodowe życie,
przeżyłem chwile dobre i mniej pomyślne dla instytucji, przeżyłem rządy 5 dyrektorów i wielu
wicedyrektorów. Cenię sobie z nich niewielu - mam szacunek przede wszystkim dla ś. p. dr.
Dembowskiego, który przyjmował mnie do pracy i był ceniony przez dzisiejszą „starszyznę” za
„ludzki stosunek do studentów i pracowników”, innego zaś za kompetencje naukowe
i menadżerskie umiejętności, wreszcie do dzisiaj kochaną - Basię Machejko - za całość. Brakuje
mi dzisiaj jednego, a mianowicie koleżeńskiej atmosfery, jaka panowała w
pokoju
nauczycielskim na I piętrze budynku przy Kopcińskiego. Tam bowiem rodziły się przyjaźnie.
Tam bowiem spotkałem takich ludzi jak: Jankę Michowicz (moją „drogą szefową”), która
wprowadzała mnie w arkany sztuki dydaktyki nauczania polskiej historii cudzoziemców;
ś. p. dr. M. Czernika (matematyka i historyka Poczty Polskiej) oraz jego żonę znakomitą
Barbarę (matematyka), dr. S. Rubaja (fizyka) oraz wiele koleżanek i kilku kolegów (zwłaszcza
osoby zajmujące na przerwach krzesła przy znanym nam wszystkim stole), z którymi wspólnie
rodziliśmy dzieci, żywo dyskutowaliśmy na tematy bieżące, opowiadaliśmy dowcipy oraz
narzekaliśmy na brak spodziewanych postępów w nauce naszych studentów.
Myślę sobie, że SJPdC nie zmieni ani swej nazwy, ani tym bardziej nie zostanie
zlikwidowane. Oczywiście jego przyszłość będzie zależeć od mądrej odpowiedzi na wiele
wyzwań związanych z czynnikami zewnętrznymi. To zadanie nowej młodej dyrekcji, jej
prężności organizacyjnej, wpisania Studium do unijnych programów pomocowych, naboru
studentów, etc., etc. Także od wewnętrznych, a więc od doskonalenia pracy dydaktycznej,
intensywnej pracy naukowej, poświęcenia się i osobistego zaangażowania oraz stopnia
utożsamienia się z „firmą” jej kadry wykładowców. Wydaje się także, że do nowych zadań
Studium powinno uzyskać młodych pracowników. Jak wiadomo pełne ukształtowanie
wykładowcy - dydaktyka, nauczyciela i wychowawcy cudzoziemskich słuchaczy wymaga lat.
Pracują tu jeszcze starzy mistrzowie, którzy mogą w tym pomóc.
Warto na koniec podkreślić, że fakt ponad 50 letniego funkcjonowania SJPdC w UŁ
przyczynił się również do tego, że sama Łódź stała się rozpoznawalna nawet w najodleglejszych
zakątkach świata. Bo przecież blisko 20 tys. absolwentów Studium jest (a nowi zapewne będą)
najlepszymi ambasadorami naszego kraju, miasta i Uniwersytetu Łódzkiego w świecie.
Opracował I. Kolendo
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Aktualności

Szanowni P. T. Czytelnicy Incydentalnika !
W ostatnim okresie z grona decydentów (vide stopka red.) dochodziły do naszej redakcji
częste sygnały na temat prezentowanej przez nasze pisemko l i n i i p o l i t y c z n e j. Po
gorącej, a nawet rzeczowej dyskusji na kolegium oraz operatywce poprzedzającej ten
- 11 numer, podjęliśmy w tej kwestii zobowiązanie, iż... stosunek nasz do zachowań
niektórych Wybrańców Narodu i polityki Miłościwie Nam Panujących (na szczęście
kadencyjnych) władz Rzeczypospolitej nr?... będzie a m b i w a l e n t n y.* Stąd też
postaramy się nie zajmować publicystyką w rodzaju: czy klimatyzacja sali sejmowej ma wpływ
na obecność jakiegoś prezesa w trakcie debaty kryzysowej lub osobistego życia byłego premiera,
a tym bardziej ożywania trupa politycznego przy pomocą niemieckiej Lufthanzy
W związku z powyższym bijemy się w nasze piersi i rezygnujemy z umieszczania takich
oto obrazków:
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/*ambiwalencja - dwojakość, dwuwartościowość uczuć; w psychologii - doznawanie jednocześnie sprzecznych
uczuć i chęci w stosunku do tych samych osób, przedmiotów albo sytuacji; porównaj – schizofrenia. - por.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XVI rozszerzone, Warszawa 1989,
s.29./.

W zamian proponujemy poetycką łagodność, np. w postaci utworu Andrzeja
Waligórskiego:
„Patent”
(wyszperał i do druku przysposobił K. Żółtowski)
Od kiedyśmy przyszli na ten ziemski padół
Uśmiech nigdy nie był naszą główną wadą.
Francuski jest lekki, ciężki jest tyrolski,
Angielski jest dziwny... Jaki jest polski ?
Można to prześledzić już od wieków paru.
Nie lubi uśmiechu ni władza ni naród.
Skrzetuski się nie śmiał w domu ani w polu,
Pan Zagłoba śmiał się, lecz po alkoholu,
Jagiełło był smutny jak cmentarne brzózki,
A Stańczyk ? Wystarczy zobaczyć Hołd pruski...
Spróbuj się uśmiechnąć nagle na deptaku:
- Ty z kogo się śmiejesz, cholerny ciapciaku ?
W biurze przełożony uwagę ci zwraca:
- Żadne chichy-śmichy, tu jest panie praca !
Uśmiech na zebraniu też burzę rozpęta:
- On się śmiał z wytycznych oraz prelegenta !
W szkole nauczyciel przy elementarzu:
- Ja ci się pośmieję, ty jakiś gówniarzu !
Student na wykładach też słyszy:
- Kolego, nasza ekonomia to nic wesołego !
Nie śmiej się przed grzechem, podczas i po grzechu:
- Ja ci zaufałam, a tobie do śmiechu !
Nie śmiej się bo urząd, Kościół, sekretariat,
Każdy kto się śmieje to wróg, albo wariat...

-

Więc gdy mnie ktoś zahacza krótko:
Wam z jakich powodów jest tak wesolutko ?
Wariackie papiery wydobywam z buta:
- Cretin satiricus chichrajtis acuta
Nasza culpa - redaktorzy: I. Kolendo i B. Liwowski
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Wspomnień czar Związkowa grupa na kursie narciarskim
Było to w styczniu i lutym 1955 roku, w przerwie semestralnej. Kilkoro asystentów z WSE,
występując jako grupa związkowa ZNP, uzyskało skierowanie na wczasy w formie kursu narciarskiego
w schronisku PTTK w Andrzejówce koło Wałbrzycha. Grupę tę stanowili Alicja J. (jedynaczka
w przeważnie męskim zespole), Marcin B., Walery J., Ryszard K., Jerzy K, Bolesław L. oraz - jedyny
nieasystent - zaprzyjaźniony absolwent Mirosław S.
Do „poznańskiego czerwca” pozostawało jeszcze półtora roku, ale w powietrzu czuło się już
pewne powiewy odwilży. To poczucie zbliżającego się ocieplenia zawróciło w głowach młodym
ludziom i skłoniło ich do zachowań, które wydawały im się świetną zabawą, ale z rozsądkiem nie miały
wiele wspólnego.
W radiu popularny był wtedy cykl audycji muzyki rozrywkowej, nadawanych pod wspólnym
tytułem „dla każdego coś miłego”. Mu postanowiliśmy, że nie będziemy gorsi i w schronisku każdy dzień
rozpoczynaliśmy koncertem sekstetu męskiego, zaprogramowanym w duchu tego właśnie hasła.
Przejawiało się ono w tym, że zestaw pieśni zawierał tak zróżnicowane pozycje, aby każdy słuchacz mógł
w nim znaleźć coś odpowiadającego jego opcji. Podstawowe rodzaje utworów, każdego dnia
wykonywane, to były pieśni nabożne (z żelaznym punktem „Kiedy ranne...” na czele), pieśni patriotyczne
dwudziestolecia międzywojennego czyli legionowe i sanacyjne („Pierwsza brygada”, „Marszałek ŚmigłyRydz” itp.), pieśni partyzanckie z kręgu akowskiego i żołnierskie przyniesione z Zachodu, a dla
równowagi piosenki „Berlingowców”, pieśni rewolucyjnego proletariatu („Czerwony sztandar”,
„Międzynarodówka”, „Armaty pod Stoczkiem”), młodzieżowe (”Myśmy przyszłością narodu”, „Naprzód
młodzieży świata”) i inne masowe tzw. zaangażowane. Muzykalność niektórych chórzystów pozostawała
wiele do życzenia, ale młode głosy były silne, a gorliwość wykonania tak wielka, że śpiewając w pokoju
przed wyjściem na śniadanie byliśmy dokładnie słyszani w całym budynku.
Dzisiaj opowiadanie takie wywołuje wzruszenie ramion, co najwyżej uśmiech politowania nad
sztubackimi pomysłami. Jednak kto przeżył tamte lata, jeżeli zada sobie trud odtworzenia w pamięci ich
atmosfery i ówczesnych wydarzeń, ten przyzna, że w tej „zabawie” tkwił pełnowartościowy materiał do
rozdmuchania afery politycznej poważnego kalibru. Nic więc dziwnego, że u pozostałych uczestników
turnusu koncerty budziły zdumienie i niepokój. Kto bowiem mógł wiedzieć, czy samo słuchanie czegoś
takiego nie stanie się źródłem poważnych kłopotów ? A ta szóstka nie boi się nie tylko słuchać, ale
i śpiewać - jak to możliwe ? Coś zagadkowego w tym się kryje, ale co ? Pierwsze przypuszczenie, że
jesteśmy wrogami ustroju, tylko tak zuchwałymi, że nie kryjemy się z tym, szybko upadło jak zupełnie
nieprawdopodobne. Zbyt duże byłoby to ryzyko. Jesteśmy zatem lojalnymi obywatelami. Ale będąc nimi
nie powinniśmy włączać do repertuaru jaskrawo nieprawomyślnych pieśni. To i dla lojalnych mogło się
źle skończyć, więc człowiek rozsądny nigdy by tak nie postąpił. Najwidoczniej więc jesteśmy nie tylko
lojalni, ale i skumani z odpowiednimi służbami, a może nawet na ich żołdzie ? Tak, to mogło wiele
tłumaczyć.
Kursanci dyskretnie ale uważnie obserwowali nasze poczynania na stoku. Widzieli, że czasem
my jedziemy na nartach, ale wcale nierzadko one jadą na nas. Progresja naszych umiejętności też nie
była zbyt szybka. Nie dziw więc, że któremuś z nich pod wrażeniem szczególnie efektownego przewrotu
w przód w pozycji łamanej ze śrubą wyrwało się: A my się zastanawiamy, po co was tu przysłano. Bo że
nie na narty, to widać !
Rysiek był świeżo po studiach w Moskwie, co pozostawiło wyraźny ślad w specyficznej
artykulacji mowy. Od czasu do czasu w rozmowie bezwiednie wtrącał rosyjskie słowa, budząc
zrozumiałe zaciekawienie. Nie można było tego nie wykorzystać. Spóźnił się więc raz na posiłek i wszedł
do jadalni, kiedy cała reszta siedziała już za stołem. Nasza męska piątka poderwała się z trzaskiem
obcasów (w wykonaniu ówczesnych narciarskich butów wypadło to nader efektownie) na baczność
i wyrecytowała chórem: Zdrawia żełajem towariszcz połkownik ! W sali zapadła cisza. Rysio nie odezwał
się ani słowem tylko poważnie skinął głową w odpowiedzi, co odebraliśmy jako komendę spocznij,
i usiadł na swoim miejscu. Wrażenie było piorunujące, a ponieważ Rysio dobrze poczuł się w tej roli,
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jeszcze parokrotnie zdarzało się, że spieszyliśmy przed nim do jadalni i odgrywaliśmy ten sam spektakl,
coraz sprawniej, a zawsze z wielką uciechą z udanego figla. A reszta kursantów coraz bardziej
utwierdzała się w przekonaniu, że bezbłędnie rozszyfrowała nasze emploi.
W Andrzejówce nie było podówczas placówki uspołecznionego handlu detalicznego,
prowadzącej sprzedaż artykułów monopolowych, najbliższa znajdowała się w Rybnicy Leśnej. Walerek,
do głębi duszy altruista, nie mógł znieść widoku przyjaciół dręczonych niezaspokojonym pragnieniem,
więc codziennie po treningach nie bacząc na znużenie i zapadający zmrok przebywał trasę do Rybnicy
i z powrotem. Wyjątkiem była niedziela ze względu na zamknięcie sklepu, ale za to rejs sobotni
uwieńczony był podwójnym połowem. Podczas którejś z tych wypraw znalazł koło drogi strzępy balonu
i kilkanaście ulotek. Kto dziś jeszcze pamięta sławetną akcję balonową ! Oto w dniach, kiedy wiał
sprzyjający wiatr z zachodu, z terenu NRF (taki wtedy określano dzisiejszą RFN) wypuszczano
niewielkie balony z wiązką ulotek głoszących wrogie , antypaństwowe i antysocjalistyczne treści. Wiele
przelatywało nad Czechosłowacją i NRD i spadało na naszym terytorium. Na fragmenty takiej przesyłki
natknął się Walerek. Podczas kolacji zwracając się w jadalni do całego turnusu pokazał swoje znalezisko
i z absolutną powagą wygłosił pouczenie, że kto znajdzie coś takiego, powinien starannie zebrać
wszystkie ulotki (które przecież mogą być rozproszone) i wraz z balonem lub jego szczątkami
niezwłocznie odnieść na najbliższy posterunek milicji. W ostateczności - zakończył swoje wystąpienie możecie oddać to nam, a my przekażemy to dalej komu należy.
Jeżeli któryś z kursantów miał jeszcze jakiś cień wątpliwości, to w tej chwili pozbył się go
całkowicie. To było oczywiste i niepodważalne: zostaliśmy na kurs nasłani, nie wiadomo tylko, z jakim
konkretnym zadaniem. Odgadnięcie naszej roli ujawniło się następnego dnia. Gdy rozmowa zeszła na
jakiś aktualny nie narciarski temat, pewien kursant w Warszawy zaczął asekuracyjnie:
- Ja tam nie wiem, kim wy jesteście...
- Jak to kim - przerwał mu Walerek - asystentami z łódzkiej WSE.
- E tam, to przecież każdy może o sobie powiedzieć.
- No to patrz - Walerek wyciągnął legitymację pracowniczą.
- Schowaj to sobie. Przecież wiemy, że każdy z was może mieć dziesięć różnych legitymacji
w kieszeni.
Nie było tłumaczeń. Zostaliśmy definitywnie zdemaskowani. Dużo później dotarło do mojej
świadomości, że byliśmy znakomitą, podręcznikową wręcz egzemplifikacją przysłowia głoszącego, że
głupi ma szczęście. Dlaczego głupi, to jasne - nikt takich zabaw mądrymi nie nazwie. Ale co ma do tego
szczęście ?
Trzeba wiedzieć, że w owych latach takie żarty zwykło się określać jako kawały formatu sześć
na dziewięć, co odczytywało się: sześć lat za słuchanie, dziewięć za powtarzanie. Samo bierne słuchanie
anegdot, dowcipów i innych opowieści niezgodnych z właściwą linią polityczną partii i rządu mogło
pociągnąć za sobą dotkliwe skutki - niekoniecznie w postaci sześcioletniej odsiadki, ale z pewnością dla
słuchającego niemiłe. Dbający o swoją skórę kursant powinien zatem czym prędzej powiadomić
właściwe organy, że oto grupka z Łodzi prześmiewczo traktuje socjalistyczne pryncypia, z przyjaźni
polsko-radzieckiej żarty sobie robi, sanacyjne, akowskie i kościelne pieśni propaguje i tak dalej. A wtedy
nam po powrocie nie byłoby do śmiechu. Nie sądzę, żebyśmy mieli utracić wolność, ale wnikliwą analizę
życiorysów, wywiady środowiskowe wśród sąsiadów w miejscu zamieszkania, zbieranie opinii
i wszelkich możliwych haczyków w uczelni, spowiedź generalną i kajanie się przed organami porządku
publicznego mielibyśmy jak w banku. To chyba wystarczająco miła perspektywa.
Mieliśmy szczęście, że koledzy kursanci wierzyli niezachwianie w nasze związki
z wiadomymi służbami. Z jednej strony rozsądek podpowiadał im, żeby zaasekurować się, kablując komu
trzeba na nasze wybryki. Z drugiej strony jednak donoszenie do organów porządkowych na
funkcjonariuszy wykonujących jakoś tajemniczą misję nie byłoby mądrym posunięciem. A może
przygotowywaliśmy jakąś finezyjnie zaaranżowaną prowokację, którą niewczesna denuncjacja mogłaby
zdemaskować i udaremnić ? Wtedy dopiero delator miałby się z pyszna ! Ostatecznie uznali, że lepiej
udawać, iż niczego nie zauważyli. Czy dobrze odgaduję tok rozumowania, tego nie wiem, ale
konsekwencji nie było, a to najważniejsze.
Dziś trochę się wstydzę młodzieńczej głupoty, a mimo to z rozrzewnieniem wspominam tamte
wyczyny i zacną kompanię.
Bolesław Liwowski
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych
Nasza galeryjka rysunkowa

Z teki Kazimierza Psarskiego
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Nasza galeryjka poetycka
Pierwszy bal
(autor - Krzysztof Ż.)
Mój pierwszy bal
Powiedział ścinając drzewo drwal !
O Mon Dieux ! Czy słyszała pani, pani Alu ?
Że ten robol drwal był na balu.
Tańczył z kobietą tylko w woalu.
Moja droga - w złotym woalu,
bowiem miała tylko podwiązki,
a we włosach wstążki !
Ale za to drwal miał tylko muszkę,
Mówię prawdę - niech uschnę.
I tańczyli kankana, moja kochana
od wieczora aż do białego rana !
A drwal był taki zalany,
że miotał się w tańcu od ściany do ściany.
Oj moja droga - świat zupełnie zwariował,
Co to za czasy pani Alu ?
O Mon Dieux ! O Mon Dieux !
Co to będzie ? Kto to wie ?
Mądrość
(autor - J. Janiak )

Prawda
(autor - J. Janiak )

Mądrość niech się wciąż nie mądruje
i mądrych na niemądrych niech nie szczuje.

Prawda nie obnaża się nigdy sama,
a obnażona natychmiast się obraża.

Niech się i od przeciwnego kierunku powstrzyma, Obrażonej nie ma już jak obnażyć
i lepiej niech się czegoś mądrzejszego szparko ima. chyba, że może się myśl taka zdarzyć
Mądrość mądrali za nic jest postrzegana,
ale gdy mądrość sama przed sobą pada na kolana

by w sercu i w sumieniu sprawę rozważyć
czy się uda jakoś obnażoną zażyć

to liczby szkód dla mądrości nikt nigdy nie zliczy
i dla niemądrości nie będzie wtedy żadnej granicy.

tak, żeby sobie biedy nie nawarzyć
bo i tak się przecie może niekiedy zdarzyć

A czy gdy mądrość niemądrą udawać będzie
to wtedy niemądrych na własność posiędzie ?

Obnażona, obrażona prawda może zranić,
a nawet, powiadają, może prawda zabić.
A gdyby prawdę pochwycić na obnażaniu
nie byłoby wtedy mowy o obrażaniu ?
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Takie sobie myśli
Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Sejmowa komisja śledcza – półautomatyczne urządzenie do nadawania posądzeniom
i insynuacjom wyglądu niepodważalnych dowodów. Wprawione w ruch często okrywa swojego
operatora chmurą smrodliwych wyziewów, ale niektórzy świetnie się w tym czują.
Żona cesarza wolna od podejrzeń – metafora chętnie stosowana we współczesnym życiu
politycznym naszego kraju, pierwotnie mająca dwa znaczenia: 1. - żona cesarza, której nie
trzeba podejrzewać, bo jawnie oddaje się prostytucji; 2. – małżonka władcy, który podejrzliwych
skraca o głowę.

Zagadka
Zbliżają się kolejne matury. W związku z tym mamy dla naszych czytelników zadanie porównaj dwóch maturzystów A i B, którzy uzyskali następujące oceny na świadectwie
dojrzałości:
A
B
Język polski
Język obcy (włoski)
Przedmiot do wyboru
(geografia)
Religia

6
6
6
6

Język polski
3
Język obcy (angielski) 3
Przedmiot do wyboru
(fizyka)
6
Religia
2

Pytanie: który z nich jest bardziej obiecującym kandydatem na studia na wydział fizyki ?
(rozwiązania można nadsyłać do Redakcji, ale nagród nie będzie, gdyż redaktorzy pokłócili się o to, która
z odpowiedzi jest prawidłowa. W trosce o bezpieczeństwo naszych karier nie ujawnimy, co stanowiło węzłowy
punkt sporu).

Uśmiech od ucha do ucha
Jeśli nie dla lepszego samopoczucia, to dla zdrowia fizycznego
,,Śmiech to zdrowie". Oczywiście każdy zna tę maksymę, a świat jak był ponury, tak jest nadal.
Zawsze zastanawiam się, dlaczego ludzie tak często wyglądają jak chodzące pasmo nieszczęść. Czy
zadręczanie się własnymi problemami naprawdę może pomóc? Wątpię. Humor, natomiast, pozwala
ukazać w jak najbardziej pozytywnym świetle coś, co z pozoru wydawało się beznadziejne.
Moją drogę do ,,spokojnego życia" odnalazłem już w podstawówce i liceum. Trochę mi to zajęło,
bo raptem 7 lat, ale w 8 klasie wreszcie mi się udało. Szkoła, prawdziwe piekło dla większości dzieci,
nastolatków, i dorosłych (jeśli ktoś pechowo „zimował” kilka razy) może być całkiem zabawnym
miejscem. Wierzcie mi. Spędziłem tam ponad 11 lat, co daje 20 % mojego życia od zarodka począwszy,
4018 dni, ile godzin i minut - nie liczyłem. Ile rzeczy można w tym czasie zrobić, zamiast siedzieć
zamkniętym w 4 ścianach ? Spójrzmy jednak na to z innej perspektywy. Ten, pospolicie zwany “budą”
budynek, to nie tylko miejsce do nauki. Można też się pośmiać. Wątpię, czy gdzieś indziej znajdzie się
tyle światłych myśli wytworzonych przez młode umysły, np. jak będzie się rozchodziło światło
z reflektorów pojazdu, który osiągnie piątą prędkość kosmiczną? A po co mu wtedy światło, skoro i tak
nic przed sobą nie zobaczy dopóty, dopóki w to nie uderzy. Inne. Już wiele lat toczy się debata, jakie
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będzie przeciążenie konika polnego przy skoku. Oczywiście nikogo to nie interesuje, ale powstała bardzo
zabawna kwestia, ile tak naprawdę waży konik polny? Może 100 g. Nie, tyle waży prawie pół tabliczki
czekolady. A ponieważ propozycja już padła, możemy uznać, ze liczymy przeciążenie ważącego 100 g
konika polnego przy skoku (po zjedzeniu tabliczki czekolady!).
Pośmiać się można zawsze, pozostaje jednak kwestia sprawdzianów. Na testy i klasówki nie ma
rady, trzeba je napisać i to poważnie, jednak użalanie się nad tym problemem bynajmniej nie pomoże.
Nigdy nie myślałem, że czeka mnie 45 minut pisania o czymś, o czym przeważnie nie mam pojęcia, lecz
przeciwnie, że za 45 minut będę to miał za sobą. Ale ulga. Pytanko, czy kartkówka to już całkiem co
innego. Jeśli byłem zapytany któryś raz z rzędu, nie traktowałem tego jako pech. Oznaczało to bowiem,
że albo nauczyciel popada w rutynę, albo zapamiętał tylko moje charakterystyczne imię i nazwisko.
Odpowiedź zawsze jest łatwiejsza, gdy wszyscy zanoszą się od śmiechu. Wspominam jak bardzo
pomogło to mojemu koledze. Odpowiadał (po raz 4 lub 5 z historii, bynajmniej nie z jego winy). Gdy
przypomniał sobie coś, o czym wcześniej zapomniał, pani profesor uznała, że usłyszał moją podpowiedź
(byłem dobry z przedmiotów humanistycznych, on - ze ścisłych). Jego reakcja była nieziemska: ,,bo
wszyscy uważają mnie za takiego debila, że ja już sam nic nie mogę wymyślić czym różnili się Pepin
Krótki i Pepin Mały - odpowiadam: wzrostem !”. Efekt był natychmiastowy. Nie tylko cala klasa
wyśmiała się za wszystkie czasy, ale również maltretowany delikwent zdążył, w powszechnym
zamieszaniu zerknąć do moich notatek i dalej odpowiadał śpiewająco.
Zdarza się też tak, że śmiech zagłusza słowa, i kto wtedy mi udowodni, że czegoś nie
powiedziałem. Po prostu nikt tego nie słyszał. Według mnie, to bardzo praktyczne i przydatne.
Naszego poczucia humoru nie można ograniczać tylko do szkoły (choć to chyba najśmieszniejsza
instytucja w tym kraju, zaraz po wiecznie skłóconym premierze i prezydencie oraz akcjach dywersyjnych
ministrów - wybitnych reformatorów: M. Handkego - tego od gimnazjów oraz R „Koniowatego” Giertycha, tego od dekomunizacji nauczycieli).
Moim lekarstwem na życie jest hasło ,,znajdź pozytyw w negatywie". Niewiele osób to rozumie,
a wielu by się to przydało. Tylu ludzi skarży się na np. tłok w autobusie. Spójrzmy na to innymi oczami nikt się nie przewróci, bo jest za ciasno. Albo bardziej znany przykład. Użalanie się, ze ciągle pada.
Pogoda jest brzydka, aby można było doceni, jak pięknie jest, kiedy słońce świeci. I już lepiej to wygląda,
czyż nie?
Podobno „człowiek - brzmi dumnie”, ponadto „człowiek - to istota społeczna” Następstwem
tych naukowych spostrzeżeń jest nasze dążenie do poznawania innych ludzi. Jednak, gdy spotkam kogoś
nowego i chcę zacząć rozmowę, muszę wybrać temat. Ale jak tu trafić w gust interlokutora? Nigdy nie
wiadomo, czy osoba, na którą patrzymy jest nauczycielem, czy instruktorem sportów ekstremalnych
(chociaż w tym przypadku to na jedno wychodzi). W tej sytuacji najlepszy będzie żart. Śmiech to temat
bez tematu i działa na wszystkich!
Jeśli jeszcze Państwa nie przekonałem, że powinniście się uśmiechnąć, to spróbuję
z bardziej medycznej strony. Czy wiecie, ze uśmiech redukuje zmarszczki, a głęboki „rubaszny” śmiech
pozwala lepiej dotlenić płuca? Zatem jeśli nie dla lepszego samopoczucia, uśmiechnijmy się dla zdrowia!
Keep smiling - January Szamot
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