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50 - lecie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Postscriptum
W trzech ostatnich wydaniach Incydentalnika starałem się przedstawić zarys dziejów
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, które z górą od pół wieku funkcjonuje
w strukturze naszej Uczelni jako jednostka pozawydziałowa zajmującą się przygotowaniem
obcokrajowców do podjęcia nauki w polskich uniwersytetach, politechnikach, akademiach
medycznych, uczelniach ekonomicznych, artystycznych, itp. Przy każdej okrągłej rocznicy
(także w trakcie ubiegłorocznych uroczystościach pięćdziesięciolecia) władze rektorskie zwykle
podkreślają wysoką jakość pracy wykładowców, znaczenie Studium dla „rozpoznawalności”
UŁ, a władze miejskie - wagę naszej placówki dydaktycznej jako swoistej „wizytówki” miasta.
Nie czas i nie miejsce, aby ponownie wracać do tego z czego mogą być dumni dawni
i obecni pracownicy Studium, czy jak nas - nauczycieli, instytucję, sam UŁ - postrzegają nasi
absolwenci.
Do napisania Postscriptum do rzeczonych tekstów (nr 3/9, 4/10, 1/11) skłoniła mnie
wymowa tekstu „W naukę trzeba inwestować” Barbary Kudryckiej - Pani minister od nauki
i szkolnictwa wyższego, a więc osoby kompetentnej i zakładam - wiedzącej co mówi, pisze
i deklaruje. Artykuł o inwestowaniu w naukę zamieścił Polska Dziennik Łódzki (15 maja 2009
roku). Wypowiedzi w tej sprawie, Jej autorstwa, można znaleźć także w internecie na www.
polskadzienniklodzki.pl.
Co zwróciło moją uwagę w szczególności? Podejmując słuszne hasło Salonu
Niezależnych (przypomnę, iż był taki studencki kabaret), iż cytaty nie na straty i winny coś
znaczyć w ustach polityka-profesora, podaję je in extenso:
„Ten rok będzie rekordowy pod względem ilości konkursów, przeznaczonych na nie kwot oraz
inwestycji w infrastrukturę naukową (...) Źródełko bije dziś dla każdego, a strumień pieniędzy
płynie przez cały kraj. Jednak aby zaczerpnąć z rzeki, nie wystarczy jedynie być. W Polsce zbyt
długo obowiązywała i nie sprawdziła się stara socjalistyczna zasada: każdemu według
potrzeb...”. [ Wydaje się, że Pani Minister bardzo niedbale studiowała przedmioty ideologiczne,
bo inaczej wiedziałaby, że zasada socjalistyczna brzmiała: „Od każdego według możliwości,
każdemu według pracy”. Natomiast zacytowany fragment, należałyby podać w całości, a brzmi on
tak: „Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb”...i zasada ta odnosiła się do
społeczeństwa w komunizmie ! - przyp. - I.T.K ]
W jakim celu pokusiłem się połączyć wypowiedzi ministra z naszą placówką ? Co ma
50-letnie SJPdC do powyższego artykułu? Wbrew pozorom ma - i to wiele! Przede wszystkim
w kontekście uposażenia pracowników czy sytuacji ekonomicznej, w której od lat funkcjonuje
jednostka, jak i warunków realizacji procesu nauczania i obowiązków dydaktycznowychowawczych.
O pierwszej kwestii nie będę szczegółowo pisał, bo przecież wszem i wobec wiadomo, iż
„dydaktyczni” wykładowcy (nawet z tytułem dra) są zobowiązani do wypracowania wyższego
pensum niż „naukowi” adiunkci, a wszelkie postulaty, by coś w tej materii zmienić natrafiają na
mur obojętności Rektoratu i Senatu UŁ. Odsuwanie w czasie awansów, niewydawanie
podręczników, skryptów, słowników i innych materiałów dydaktycznych, wstrzymywania
zakupów pomocy naukowych i niezbędnych remontów zwykle tłumaczono deficytem
uczelnianym - jakoby w dużej mierze generowanym właśnie przez Studium. Na całe szczęście
rektor prof. Katner kwestie ekonomiczne Studium ostatecznie wyjaśnił, częściowo pacyfikując
osoby, ignorujące fakty, widzące już SJPdC w stanie likwidacji.
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„Planujemy w tym roku wydać 8,1 mld zł na inwestycje! Wszystko to dzięki temu, że udało się
nam znacznie skrócić terminy od naboru wniosków przez ocenę formalną aż do zawarcia umów
i uruchomienia środków (... )przeznaczyliśmy ponad 1 mld zł dla uczelni i jednostek naukowych
na zakup lub stworzenie aparatury naukowo-badawczej, inwestycji budowlanych, zakup
gotowych budynków” - twierdzi prof. Kudrycka.
Spójrzmy więc na ową infrastrukturę Studium. Od 1963 r. SJPdC mieściło się
w specjalnie dlań wzniesionym kompleksie budynków przy ul. Kopcińskiego 16/18 (budynek
dydaktyczny z pracowniami, duży integracyjny pokój nauczycielski, gabinet metodyczny,
biblioteka, akademik nr VII, w łączniku - stołówka, barek, sala widowiskowa, ponadto boisko do
koszykówki i siatkówki, wokół dużo zieleni, własny parking). Częścią byłego studyjnego mienia
dysponuje dziś Centrum Konferencyjne UŁ , a częścią (budynkiem dydaktycznym) filozofowie.
Zrządzeniem nieprzychylnego losu i grona nieprzychylnych osób (zwłaszcza p. K), mimo
zaawansowanych planów rozbudowy Studium o nowe skrzydło dydaktyczne i już wznoszoną
stołówkę (obecnie budynek wydziału biologii i ochrony środowiska), w 1993/1994 roku,
z nieznanych nam przyczyn, jakby „za karę” (sądzić należy, że za domaganie się realizacji
publicznie podjętych przez władze uczelni zobowiązań), przeniesiono nas do XIV DS. Tam
przeznaczono na naszą działalność dydaktyczną sale I, II, III, IV i VI piętra (te ostatnie
o obniżonym suficie) oraz przybufetową część parteru, gdzie pomieszczono pokój metodyczny,
bibliotekę i pokój nauczycielski z szafkami socjalnymi dla polonistów, miejscem na tablicę
ogłoszeniową i dzienniki oraz wiszącą szafkę z pobieranymi na każdą lekcję kluczami do sal
lekcyjnych. Zaś „kanciapy” dla poszczególnych zespołów przedmiotowych rozrzucono po
piętrach od I do III. Co prawda nawet utworzono tzw. pracownie, które poza nazwą nie mają
wiele wspólnego z nauczanymi tam przedmiotami, np. w chemicznej nie ma przewodowej
instalacji gazowej i wyciągu.
Głównymi argumentami przemawiającymi za eksmisją z dawnego, należącego do
Studium kompleksu, bo wzniesionego z pieniędzy „wywalczonych” przez Dyrekcję
z ówczesnego MSzWNiT (argument - „internacjonalistyczna” rola SJPdC ), było wg władz UŁ
to, że studenci obcokrajowcy będą zamieszkiwali nowo wybudowany pobliski DS (XIV)
i będą w sposób naturalny integrować się z młodzieżą polską, będą odbywać zajęcia w tym
samym budynku, a np. Afrykańczycy nie będą marzli (na jesieni, w zimie i na wiosnę),
przechodząc 100 m z akademika do starego budynku dydaktycznego. Wiadomym jednak było,
że parter budynku na Kopcińskiego zajęło już Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania,
a VI DS (część pokoi studenckich wykorzystywaliśmy już przedtem jako sale lekcyjne) stało się
uniwersyteckim hotelem, zaś sala widowiskowa - zradiofonizowaną salą konferencyjną.
Jak widać Studium nie miało, poza deklaratywnymi zapewnieniami o jego wadze i roli,
wielu przyjaciół. No cóż, łaska pańska różne chabety ujeżdża, nie bacząc na to, iż UŁ
otrzymywał 10-15% odpis dewizowy ze Studium (wcale pokaźny jak na owe lata !).
W jakich warunkach funkcjonuje Studium aktualnie? Subiektywnie opisałem to powyżej.
Dodam, iż w żadnej „pracowni” nie znajdziemy nic, co przypominałoby, iż żyjemy i uczymy
studentów-cudzoziemców w kraju, który wszedł w XXI wiek (porównajmy do pobliskiego,
nowego Wydziału Prawa i Administracji czy innych wyremontowanych lub adaptowanych
w ostatnich latach uniwersyteckich i kampusowych obiektów ).
Nie dysponujemy niezbędną do nauczania języka polskiego jako obcego czynnej,
odpowiednio wyposażonej w elektronikę, pracownią polonistyczną. Nie mamy ani jednej sali
wyposażonej w nowoczesną aparaturę multimedialną współpracującą z laptopem
i odtwarzaczem DVD, z ekranem, rzutnikiem itp. nowoczesnymi urządzeniami. Brakuje nam tak
podstawowego sprzętu jak komputery, drukarki, kserografy. Mamy za to 20-letnie telewizory
służące jako monitory oraz psujące się odtwarzacze i magnetofony kasetowe, rozpadające się
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mapy, kredę (...sukces - ostatnio niebrudzącą i kolorową) oraz czarne lub zielone przybite
bretnalami naścienne tablice.
O pomstę do nieba woła niedostateczna ilość lub całkowity brak podstawowych
podręczników i słowników przedmiotowych. I nie ze względu na to, że nie mamy co wydawać.
Przygotowywane od kilku lat, a w przypadku przedmiotów humanistycznych corocznie
modernizowane (z uwagi na zmiany programowe wynikające z notorycznego obcinania godzin
lekcyjnych; jest to „oszczędnościowy” i skandaliczny zabieg skutkujący słabszym
przygotowaniem słuchaczy) teksty podręczników nie mogą ukazać się ponieważ nie ma na ich
wydanie pieniędzy. Dla przykładu - ostatnie IV wydanie Historii Polski do 1945 r.
wydrukowano w....1996 r. Zaś od lat w szufladzie biurka dyrektora Studium leżą „zamrożone”,
niczym w sejmowej lasce marszałkowskiej, skrypty do Wiedzy o Polsce, profilowane
podręczniki do historii gospodarczej, historii politycznej, ustrojowej, państwowo-prawnej Polski,
oraz jej dziejów gospodarczych. Analogicznie rzecz się ma w przypadku innych przedmiotów.
Cóż więc od lat czynią wykładowcy w tej dramatycznej sytuacji? Piszą corocznie nowe
lub przystosowują przetestowane wcześniej materiały dla grupy (w zależności od składu
narodowościowego i wybranych kierunków studiów), kserują i dają je studentom. Jeżeli są one
wielostronicowe (np. w naukach społecznych są one skryptami lub podręcznikami) to bardzo
uprzejmie proszą studentów o ich skopiowanie we własnym zakresie - wstydliwy to proceder,
wręcz uwłaczający dla wykładowców, którzy uczą w grupie złożonej ze słuchaczy płacących
niemałe kwoty dewizowe (kurs miesięczny - 480 euro, kurs 5-cio miesięczny - 1680 euro, kurs
pełny - < 3000 euro za naukę + ok. 90 euro miesięcznie za miejsce w XIV DS i ok.210 euro za
ewentualne żywienie się w stołówce, również miesięcznie).
Zaś o modlitwę do nieba woła stan techniczny i wyposażenie DS-u, którego tylko
w części użytkownikiem jest SJPdC. Spoglądając na korytarze na wyższych piętrach (tam także
są wykorzystywane salki dydaktyczne) można wyobrazić sobie stan pokoi studentów, ich
zaopatrzenia w meble i stan sieci wodno-kanalizacyjnej (na szczęście kilka lat temu wymieniono
okna). Osobiście miałem przyjemność być w zagrożeniu, gdy w „kanciapie”, którą przed chwilą
opuściłem, udając się na lekcję, na stojące tam jeszcze ciepłe krzesło i biurko spadło ok. 1, 5 m 2
betonu z zagrzybionego stropu.
Nadmienić trzeba, iż w akademiku ulokowanych jest ok. 200 naszych studentów
w grupie ok. 700 osób zamieszkujących cały hotelowy budynek i płacą oni wyższe stawki
zakwaterowania w porównaniu z Polakami.
Szczerze powiem, że wielką nadzieję kadra wiązała ze stanowiskiem nowego, 2-go
wicedyrektora, którym został nieznany dla studyjnego środowiska magister-doktorant p. G. Miał
on nie tylko przybliżać studentom Wiedzę o UE (zwłaszcza niezbędną dla Afrykańczyka czy
Azjaty - sic!) i wychowywać studentów-cudzoziemców w dziele kulturalnych, interpersonalnych
kontaktów z polską młodzieżą, ale nade wszystko przygotować dokumenty, przedstawić je
odpowiednim urzędom i uzyskać dla Studium fundusze europejskie. Podobno (?) prawdziwego
mężczyznę ceni się nie za to jak zaczyna, lecz jak kończy. Kariera niekompetentnego
wicedyrektora skończyła się po 5 miesiącach jego urzędowania - chyba tylko na korytarzach
akademika. Nadzieja, jak zwykle okazała się matką głupich, wierzących w to, że w Australii żyją
dziobakowe aborygeńskie kangury. Podobno, bo informacja nie została zweryfikowana, były
wicek pojechał tam osobiście sprawdzić czy to prawda i dokończyć doktorat z zarządzania tym
nieznanym gatunkiem zwierząt, wobec namacalnego faktu braku związku zaangażowania
z doświadczaniem - co jest, jak wiadomo, warunkiem sine qua non podjęcie pracy dydaktycznej
(nie wspominając nawet o derektorowaniu) w tak specyficznej jednostce, jaką jest SJPdC.
[ Polecam ciekawy reklamowy artykuł zamieszczony przez p. magistra (OMC dra) umieszczony
w nr 1 (113) 2009 Kroniki., Pisma UŁ, ss. 38-40. ].
Jak zazwyczaj, pod koniec każdego roku akademickiego i na początku następnego aż do
listopada (spóźnione przyjazdy studentów) pracownicy Studium będą ze ściśniętymi żołądkami,
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znerwicowani, oczekiwali na informacje, czy ich placówka będzie dalej funkcjonować, czy sami
będą mieli pracę, czy przyjadą nowi słuchacze i ilu ich będzie oraz jakie kierunki studiów będą
chcieli u nas po 9 miesiącach nauki wybierać? Tak będzie i w tym roku - a jest to efekt braku
opracowania, które pozwalałby spokojnie i pewnie prognozować każdy następny rok
akademicki. Konieczność stworzenia, opartego na jasnych kryteriach rekrutacji i ustalonych lub
przewidywanych jej kierunkach, dokumentu jest od lat nie spełnionym postulatem. Najbardziej
bowiem istotną, a dla studyjnej kadry, wręcz sprawą życiową, jest kwestia liczby i „jakości”
corocznego naboru słuchaczy - to, co w głównej mierze winno być definitywnie ustalone przez
władze Uczelni w porozumieniu z odpowiednimi departamentami MNiSzW, Ministerstwa
Zdrowia i MSZ.
I na koniec - Pani Kudrycka wskazuje: „Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy, nie
dokończyć - to niegdyś Konfucjusz upominał tych, którzy nie mieli w sobie dość konsekwencji
(...) A dla wszystkich tych, którzy mają pomysły, a brakuje im środków na badania, a nie
złożyli jeszcze wniosków, mam - zapewnia Pani Minister - dobrą wiadomość: są konkursy
jeszcze otwarte, a nowe już prawie gotowe. Czekamy na was.”, równocześnie informując, iż:
„Uniwersytet łódzki na budowę i modernizację wydziałów biologii, fizyki i chemii otrzymał
ponad 100 nln złotych dofinansowania, dodatkowo prawie 26 mln ten sam uniwersytet
uzyskał
na Centrum Informatyczno-Ekonometryczne wydziału
ekonomiczno
socjologicznego”.

Jeśli jednak wysiłkiem nie tylko samych, wyczerpanych wieloletnią walką
o przetrwanie, oddanych placówce ludzi, Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim ma się rozwijać (?) - konieczne jest nie
deklaratywne, ale konkretne wsparcie i zdecydowane działania władz rektorskich
i podległych im służb. Wszystko po to, aby Studium mogło świętować następne
.?X?. - lecia dla naszej i chluby Uczelni.
Tak, przez trzy dekady, postrzega/ł Studium Ireneusz Kolendo

Kilka uwag na tle „Partnerstwa dla Wiedzy”
Przepraszam za poniższy przydługi wstęp, ale on najlepiej odda moje odczucia
wywołane lekturą „Partnerstwa”.
Oto podczas spotkania międzynarodowego zespołu roboczego katedr Ekonomiki
Przedsiębiorstwa (to czasy RWPG) profesor Sołomon Jefremowicz Kamienicer, mąż nie tylko
uczony, ale i prawdziwie mądry, przytoczył taka przypowieść: Młody panek jadąc do swej
podmiejskiej posiadłości zobaczył przy gościńcu staruszkę z koszem jabłek i wagą szalkową.
Kazał zatrzymać powóz i powiedział:
- Sprzedaj mi babciu dwa funty jabłek.
- Chętnie, ale powiedz panie, czym ci je zważyć, odważnikami, czy kamykami?
- Oczywiście odważnikami.
- W tym bieda, panie, że ja odważników nie mam, tylko kamyki.
Na taki właśnie problem natykają się niezmiennie wszyscy ci, którzy usiłują
kwantyfikować zjawiska par excellence jakościowe, aby móc je opisywać przy pomocy
ilościowych, wymiernych parametrów. Z dawien dawna wiadomo, że nie może to dać
w pełni satysfakcjonujących rezultatów, a mimo to nieustannie podejmowane są takie próby.
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Jaskrawą tego ilustracją są starania o zwymiarowanie intelektualnej wartości twórczości
naukowej. Nic w tym nie ma dziwnego, ponieważ twórczość ta ma ogromne znaczenie dla
społeczeństwa, w którym powstaje i w którym jest spożytkowywana i dlatego powinna być
sprawiedliwie i obiektywnie oceniana. A że sądy wartościujące z natury swej opierają się na
porównaniu (czy to ocenianych zjawisk między sobą, czy to ocenianych przypadków ze stanami
średnimi, wzorcowymi albo normatywnymi), przeto zrozumiała jest tęsknota do jakiejś skali
z określoną podziałką i obiektywnie wyznaczalnym punktem zerowym, oraz do termometru,
pozwalającego każdy oceniany przypadek w niepodważalny sposób na owej skali usytuować.
Od dawna panuje zgoda co do tego, że twórczość naukowa najlepiej wyraża się
w publikacjach. Znane są przypadki nierealizujące tej prawidłowości ( na przykład nikt nie
kwestionuje siły intelektu Sokratesa, który przecież dorobku piśmienniczego nie pozostawił), ale
przypadki te traktowane są jako odbiegające od normy wyjątki, niepodważające słuszności
ogólnej prawidłowości. A więc dla czegoś tak bardzo ulotnego jak wytwór myśli, mamy
konkretny, materialny, namacalny i mierzalny jej nośnik: publikację. Tyle tylko, że niewątpliwie
mierzalny jest ów materialny nośnik, a nie sama myśl i jej wartość.
Publikacja publikacji, wiadomo, nie równa, więc samo podliczanie tytułów nie
charakteryzuje zadowalająco dorobku. Można je pogrupować stosownie do rodzaju, np. na
monografie, raporty badawcze, prace przeglądowe, artykuły dyskusyjne i wiele innych,
dodatkowo w poszczególnych kategoriach, uwzględniając objętość mierzoną liczbą stron lub
arkuszy. Wciąż jednak brakuje satysfakcjonującej oceny jakościowej, ponieważ wydawnictwa
nie mają zwyczaju oznaczać tekstów należnym im stopniem na powszechnie znanej skali od
celującego do niedostatecznego. Szukając dodatkowych wskaźników mogących doprecyzować
informację o jakościowym poziomie dorobku zgłaszano propozycje uzupełniających,
obostrzających wymagań: zamieszczanie dzieła w czasopiśmie recenzowanym, publikacja
w języku obcym (oczywiście najlepiej angielskim), czy wreszcie publikacja w czasopiśmie
z listy filadelfijskiej.
Nie da się zaprzeczyć, że każde dodatkowe zaostrzenia wymagań zwiększa
prawdopodobieństwo trafnej oceny jakości pracy, a może - bo to chyba nie zawsze oznacza
jedno i to samo - zmniejsza prawdopodobieństwo, że przyjmiemy za dobrą monetę knot
i potraktujemy go jako liczącą się pozycję w dorobku. Ale czy to wystarczy, czy możemy czuć
się usatysfakcjonowani?
Kto w piśmiennictwie szukał nowej wiedzy i inspiracji, a nie tylko ozdobnych cytatów
do wmontowania do swojego tekstu, ten wie, że także w publikacjach obcojęzycznych
(admirowanej dziś angielszczyzny nie wyłączając) obok dzieł wybitnych trafiają się także
zwyczajne produkty solidnego rzemiosła, ale i pozycje błahe, a nawet wyraźnie chybione.
Nacisk na dwukierunkowy kontakt z literaturą obcojęzyczną: zarówno korzystanie z jej dorobku,
jak i zamieszczanie w niej swoich utworów - jest ze wszech miar uzasadniony, aby bronić się
przed ograniczeniami (a przynajmniej opóźnieniami) nieuniknionymi przy posiłkowaniu się
przekładami. Ale - w podtekście wyraźnie wyczuwalne - utożsamianie obcojęzyczności
z certyfikatem najwyższej jakości jest jednak dużą przesadą.
Kilka lat temu „Polityka” relacjonowała zabawny, a dający wiele do myślenia przypadek.
Oto pewien uczony (jeśli pamiętam - z dziedziny fizyki) zmyślił proces badawczy, który jakoby
doprowadził do wykrycia nieznanych do tego czasu zjawisk, które pozwoliły na sformułowanie
nowych teorii w tej dziedzinie. Opisał „przeprowadzone” postępowanie badawcze, „uzyskane”
wyniki i zbudowane na tej podstawie teoretyczne uogólnienia, opublikował ten pozytywnie
zrecenzowany (!) materiał w periodyku z listy filadelfijskiej, a po jego ukazaniu się - ujawnił
sfingowanie „odkrycia”, które tymczasem już zostało skwitowane kilkoma publikacjami
dyskusyjnymi, przyjmującymi doniesienie o nim za dobrą monetę. Jak widać, w dobie szybkiego
rozwoju nauki, któremu towarzyszy dynamicznie rozgałęziająca się i pogłębiająca specjalizacja
nurtów badawczych, nawet w bardzo skrupulatnych i dbających o poziom merytoryczny
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wydawnictwach recenzenci mogą mieć trudności z rozeznaniem prawdziwej wartości
ocenianych prac, jeżeli te nie leżą dokładnie w głównym nurcie ich indywidualnych
zainteresowań. Podobną, tyle że bardziej surową opinię o miarodajności wielu (bo oczywiście
nie wszystkich) recenzji wypowiada Adam Proń w artykule: Czy świat nauki oszalał ?
(„Przegląd” z 28 listopada 2004 r.).
Recenzja jest to indywidualny, a więc z natury rzeczy niewolny od subiektywizmu osąd
opiniodawcy. Podobnie i fakt opublikowania dzieła, dla którego najczęściej wystarcza jedna
pozytywna opinia, nie jest jeszcze dowodem powszechnego uznania dla zawartych w nim treści.
Szukając wskaźnika, który skupiałby w sobie opinie szerszego grona osób, a tym samym mógłby
być uznany za bardziej miarodajny niż recenzja, zaproponowano oparcie się na liczbie cytowań
ocenianego dzieła. Recenzja dostarcza nieporównanie bogatszej o nim informacji, niż sam fakt
zacytowanie go, ale w zastosowaniu, o którym jest mowa, nikt w szczegółową treść recenzji nie
wnika. Samo narzuca się domniemanie, że widocznie kończyła się pozytywną konkluzją, jeżeli
dzieło opublikowano, i to nam wystarcza. Wydaje się więc, że „wielogłos” opinii
reprezentowanych przez indeks cytatów nadaje mu relatywnie wysoką pozycję w roli kryterium
oceny.
Wszelako cytowania także nie są wolne od słabości, zmniejszających wiarygodność ich
liczby jako kryterium. Niektórymi z nich zajmuje się Adam Proń w przywołanym wcześniej
artykule. Zaczyna od autocytowań, czyli powoływania się autora na swoje własne wcześniejsze
publikacje. A. Proń ocenia je bardzo krytycznie. Przyznaje, że w wielu przypadkach ma rację,
ale osobiście byłbym ostrożniejszy w generalizowaniu takiej oceny. Uważam, że w przypadku
cyklu publikacji rozwijających jeden temat odwoływanie się do swoich własnych stwierdzeń
z poprzednich etapów wywodu może być w pełni uzasadnione i nie musi mieć niemiłego
posmaku autoreklamy. Tak czy inaczej autocytowania nie stanowią problemu, ponieważ istnieją
techniczne możliwości bardzo łatwego wyeliminowania ich z ogólnego bilansu przywołań.
Wartość informacji uzyskiwanych z rachuby cytowań skuteczniej ogranicza zjawisko
Spółdzielni Wzajemnych Usług Cytowalniczych: ty mnie zacytujesz, to ja wzajemnie ciebie. Proń
napomyka o nim jako o hipotetycznej możliwości, ja zaś skłonny jestem sądzić, że one istnieją
i wcale sprawnie funkcjonują, chociaż ani nie figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie
podejmowały oficjalnych uchwał o swym powstaniu. Niemniejsze szkody dla miarodajności
indeksu cytowań powoduje rozpowszechniony zwyczaj dopisywania się przełożonych
w charakterze współautorów do dzieł opracowanych przez ich podwładnych. W ten sposób bez
wysiłku pomnażają jednocześnie i liczbę dzieł „swojego pióra”, i liczbę cytowań dotyczących
„ich dorobku”. Są to zjawiska znane i wielokrotnie opisywane, na które trudno znaleźć proste
a skuteczne remedium.
Ale na tym nie kończą się wątpliwości, jakie nasuwa liczba cytowań w roli kryterium
oceny. Indeks traktuje każdy przypadek cytowania jednakowo, a przecież są one ogromnie
różne. Cytujący może zgadzać się z przywołanym materiałem, potwierdzać jego słuszność, albo
wykorzystywać go dla wzmocnienia swojego wywodu. Taki przypadek to niewątpliwie kolejny
listek w wieńcu chwały ocenianego dzieła. Ale może rozpatrywany tekst wywołał sprzeciw,
cytujący podejmuje z nim polemikę, wytyka dostrzeżone uchybienia, podważa słuszność
wyprowadzanych wniosków ? Coś takiego trudno byłoby zaliczać na plus, chyba, że
wykorzystamy znane pojęcie Plusów dodatnich i Plusów ujemnych. A na tym możliwe
komplikacje się nie kończą. Wyprowadzona z cytatu krytyka może wykazywać niewiedzę autora
przywoływanego dzieła, istotne błędy w metodzie badawczej, sprzeczności i zasadnicze błędy
w rozumowaniu, a wtedy ma charakter unicestwiający. Ale krytyka wytykająca dostrzeżone
niedociągnięcia może dopomóc w uwolnieniu dzieła od pewnych słabości i przyczynić się do
wzmocnienie jego walorów. Niejednokrotnie bywa i tak, że publikacjom, które wywoływały
początkowo liczne głosy krytyczne, po pewnym czasie przypisuje się zasługę zwrócenia uwagi
na pomijane dotąd problemy, przełamania utrwalonych stereotypów myślowych, a nawet
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przyczynienia się do powstania nowych, owocnych nurtów badawczych. Mielibyśmy więc do
czynienia z plusami jednoznacznie ujemnymi oraz plusami ujemnymi o wydźwięku per saldo
dodatnim. Tylko kto się w tym wszystkim połapie ?
Te mankamenty metody oceniania przez liczenie (czy to pozycji publikacyjnych, czy to
przypadków cytowania) nie są nieznane autorom „Partnerstwa dla Wiedzy”, bo aktywność
badawczą lub artystyczną proponują wyrażać w punktach, najwidoczniej nie nasuwających
w tym zastosowaniu zastrzeżeń, natomiast ocenę dorobku widzą „...na podstawie (możliwie
mierzalnych) kryteriów...”. Następujące dalej wyliczenie kryteriów nie pozostawia wątpliwości
co do tego, że jeśli ubierzemy je w formę mierzalną, to ich wiarygodność jako podstawy oceny
okaże się dyskusyjna lub wręcz wątpliwa.
Mierzenie i liczenie nie wystarczy dla rozwiązania problemu, trzeba uruchomić opinie.
I rzeczywiście, czytamy, że po zapoznaniu się z recenzjami „...Komisja formułuje w ciągu
2 tygodni (na posiedzeniu lub w drodze obiegowej) opinie...”. Znam tylko jeden sposób
formułowania opinii w drodze obiegowej. Polega on na tym, że najbardziej ustosunkowany
członek komisji formułuje swoją opinię na piśmie i obiegiem przesyła ją pozostałym członkom
w celu złożenia podpisów. Nie jestem pewny, czy taka metoda podoba mi się najbardziej.
Na marginesie warto zwrócić uwagę, że autorzy „Partnerstwa”, opisując procedurę
habilitacyjną przeoczyli możliwe konsekwencje faktu, że przy tym toku postępowania mogą
pojawić się dwie rady naukowe, których pozycja uzasadnia szczególne ich potraktowanie.
Kandydat we wniosku wskazuje radę do uczestnictwa w postępowaniu habilitacyjnym. Jeżeli
jego macierzysta jednostka nie ma odpowiednich uprawnień, musi wskazać inną. Rada wskazana
powołuje dwóch członków komisji do przeprowadzenia przewodu. CK wyznacza spoza
macierzystej rady kandydata trzech recenzentów i dwóch członków komisji. Przy tak
sformułowanych ograniczeniach nie jest wykluczone, że powstanie 7-osobowa komisja złożona
wyłącznie z członków rady wskazanej przez kandydata. Byłoby to w oczywisty sposób
sprzeczne z czytelnymi intencjami autorów, ale naruszenia litery przepisu nie dałoby się
zarzucić.
Proponowana procedura habilitacyjna kształtowała się pod wyraźnie widocznym
przemożnym wpływem strachu przed kumoterstwem, ale sugerowane środki zapobiegawcze nie
wydają się wystarczająco niezawodne i silne jak na tak straszliwe zagrożenia. Twórcy projektu
są przekonani, że w macierzystej jednostce wszyscy są skumplowani i dla rzetelności przewodu
konieczne jest ograniczanie ich udziału w postępowaniu. Kandydat, wskazując inną niż
macierzysta radę wydziału do uczestnictwa w postępowaniu, wybierze niechybnie taką, w której
ma samych sympatyków gotowych poświęcić rzetelność i uczciwość dla koleżeństwa, a więc
rolę dwóch członków komisji wywodzących się z tej rady trzeba maksymalnie ograniczyć,
czyniąc z nich nieomal figurantów.
Trochę zabawnie wyglądają te manewry obronne przed kumoterstwem. Autorzy
„Partnerstwa” wierzą głęboko, że w jednostce macierzystej panują iście sielankowe stosunki
i nikt nie odnosi się do kandydata z życzliwością zaledwie umiarkowaną. Zjawisko takie jak
cicha wojna wewnątrz jednostki jest w ogóle nieznane. Natomiast wyjście poza ten krąg
koleżeński, oparcie komisji głównie na pracownikach innych jednostek daje zdaniem
projektantów rękojmię obiektywizmu i bezstronności ocen. A przecież w określonych
dziedzinach wiedzy zespoły osób uprawnionych do uczestniczenia w przewodach
habilitacyjnych nie są bardzo liczne i praktycznie wszyscy wszystkich znają. Przy wszystkich
formalnych ograniczeniach, z których jednostek mogą, a z których nie mogą wywodzić się
członkowie komisji, możliwe jest zarówno skompletowanie komisji wyraźnie życzliwej
kandydatowi, jak i zdecydowanie mu nieprzychylnej. Można tylko mieć nadzieję, że ci,
w których ręce włożono prawo do decydowania o imiennym składzie komisji do
przeprowadzenia przewodu okażą się odporni na wszelkie personalne sympatie i antypatie. Ale
nadzieja to nie pewność. Gdyby nie duża ilość przewodów i wielka ich łączna pracochłonność,
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najlepiej byłoby przeprowadzenie ich powierzyć w całości Centralnej Komisji i wtedy
mielibyśmy zagwarantowaną ich bezstronność i rzetelność. Wiadomo jednak, że to utopia, która
musi pozostać w sferze marzeń.
Już tylko mimochodem napomknę o innych obawach projektodawców, a mianowicie
o ich lęku przed nepotyzmem, który wydaje mi się bliskim obsesji. „Partnerstwo” bardzo
rygorystycznie wyklucza możliwość zbiegu więzi rodzinnych i powiązań służbowych
w placówkach naukowych. Nie ulega wątpliwości, że pod rządami takich uregulowań żadnych
szans nie miałyby tandemy tak twórcze, jak Maria ze Skłodowskich i Piotr małżonkowie Curie,
czy Irena i Fryderyk Joliot-Curie. Ich szczęście, że działali we Francji.
A więc ostatecznie co z tym ważeniem jabłuszek ?
Ideałem byłoby ważenie przy pomocy dokładnych, legalizowanych odważników, ale ich
nie mamy. Do wyboru pozostaje więc albo ważenie niedoskonałymi kamykami, albo rezygnacja
z jabłek. W takim ujęciu posługiwanie się prymitywnymi, niedoskonałymi miarami jest
usprawiedliwione i uznać je wypada za rozwiązanie lepsze. Trzeba jednak z całym naciskiem
podkreślić, że ani na moment nie wolno nam zapominać, jak niedoskonałymi miarami się
posługujemy, a wobec tego z jak wielką ostrożnością muszą być formułowane na takich
pomiarach oparte oceny. A takiego sceptycznego, trzeźwego stosunku do proponowanego
rozwiązania zdecydowanie mi brakuje. Czytając „Partnerstwo” odnoszę wrażenie, że autorzy
pozbierali rozmaite kamyki do ważenie jabłek, ale nie wiedzą, że to nie są prawdziwe odważniki,
a co więcej – są zadowoleni z siebie tak, jakby znaleźli nie jakieś tam kamyki, a prawdziwy
kamień filozoficzny, którym teraz wszystko w złoto przemienią. Nic w tym dziwnego, wiadomo
bowiem, że „w swoich gęsiach łabędzie rad widzi, swoja słoma zda świecić się złotem”, ale
dobrze to nie wróży.
Jest jeszcze jedna kwestia, która od lat nie daje mi spokoju, a w której chcę odnieść się
do projektu „Partnerstwa”. Jest to problem stosunku do roli działalności dydaktycznej
w funkcjonowaniu szkoły wyższej.
Operując maksymalnymi skrótami można powiedzieć, że zadanie szkoły wyższej polega
na tworzeniu i przekazywaniu wiedzy. Obok tego przewija się także funkcja wychowawcza, ale
jej punkt ciężkości przypada na przedmaturalne etapy edukacji, uczelnia otrzymuje „materiał
ludzki” w zasadzie ukształtowany, więc funkcja ta nie może pretendować do roli dominującej.
Mamy zatem działalność badawczą i działalność dydaktyczną jako dwa główne obszary
funkcjonowania uczelni. W dobrym tonie jest składanie deklaracji, że uważa się je za
równorzędne, jednakowo ważne funkcje. Mogę zaaprobować takie stanowisko, ale tylko wtedy,
gdy patrzymy na te funkcje w bardzo ogólnym planie, jako działania zaspokajające określone,
specyficzne potrzeby społeczne. Sytuacja zmienia się, gdy patrzymy na nie jak na
wyspecjalizowane obszary aktywności wyodrębnionego podmiotu, jakim jest uczelnia. W szkole
wyższej nauczanie uważam za zadanie pierwszoplanowe, chociażby dlatego, że uczelnia jest
„monopolistą”, jedynym podmiotem powołanym do jego wykonywania, którego nikt nie może
wyręczyć w kształceniu na poziomie licencjackim i magisterskim. Działalność badawcza
natomiast ma poza szkołą wyższą także innych wykonawców. Dlatego jestem zdania, że
w szkole wyższej właśnie dydaktyka jest zadaniem naczelnym, stanowiącym misję szkoły (by
posłużyć się modną terminologią), na którym przede wszystkim powinna się koncentrować
uwaga kierownictwa. Zwróćmy zresztą uwagę, że w najbardziej oficjalnych enuncjacjach mówi
się o prowadzeniu w uczelni badań jako niezbędnym warunku realizacji dydaktyki na należytym
poziomie. Przecież to w istocie jest przyznanie, że na terenie uczelni między tymi funkcjami
występuje relacja zadania głównego i przesłanki.
Inaczej rzecz się ma w praktycznej działalności. Najdobitniej ukazuje to przykład kariery
zawodowej nauczyciela akademickiego. Jakie dla niej znaczenie mają osiągnięcia w pracy
badawczej, a jak niewiele ważą osiągnięcia dydaktyczne. Nie zamierzam deprecjonować pracy
badawczej ani kwestionować jej wpływu na rozwój osobowości, lecz nie mogę zgodzić się
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z milczącym, ale wyraźnie wyczuwalnym założeniem, że dobry badacz siłą faktu musi okazać
się znakomitym dydaktykiem. Założenie to pozostaje milczącym, ponieważ nikt nie wypowiada
go głośno, aby się nie ośmieszyć. Znając jednak nastawienie kierownictwa resortu należy
położyć uszy po sobie, forsować kolejne etapy rozwoju naukowego i udawać, że się wierzy, iż
spowoduje to automatycznie progresję osiągnięć dydaktycznych.
A jakie jest w tej materii stanowisko „Partnerstwa” ? Popatrzmy, jak rozbudowane są
partie traktujące o doktoratach i habilitacjach, o procedurach przewodów, o kryteriach ocen
i porównajmy z punktem IV o dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim. Przecież to, co
w jego treści istotne, sprowadza się do konstatacji, że odpowiednie predyspozycje i wysokie
umiejętności dydaktyczne nie dyskwalifikują nauczyciela akademickiego. Z takim traktowaniem
funkcji nauczania w szkole wyższej nie sposób się zgodzić.
Te niezmiernie rozwlekłe rozważania wypadałoby zamknąć jakąś zwięzłą konkluzją.
Stwierdzam więc, że nie wątpię w najlepsze intencje autorów „Partnerstwa”, ale w praktyczną
efektywność tego pomysłu spłodzonego w Sztabie Generalnym naszego resortu po prostu nie
wierzę.
Bolesław Liwowski

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

Od początku roku kalendarzowego 2009 do dnia zamknięcia niniejszego numeru
Incydentalnika, a więc w okresie prawie pokrywającym się z I półroczem, odbyło się jedno
plenarne posiedzenie Rady Zakładowej, zaś Prezydium Rady zbierało się 6 razy (nie licząc
nieformalnych spotkań roboczych).
Zgodnie ze statutowym obowiązkiem Radzie przedstawione zostało sprawozdanie
z działalności finansowej w roku 2008 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej. Opinia ta była
pozytywna. Po dyskusji Rada przyjęła sprawozdanie. Następnie, w imieniu Prezydium,
skarbnicy - kol. kol. Tkaczyk i Kakowski - przedstawili projekt preliminarza budżetowego na
rok 2009 i po dyskusji, w której m. in. postanowiono powiększyć proponowane kwoty na
dofinansowanie wycieczek, projekt budżetu z wniesionymi poprawkami został zatwierdzony.
Drugi ważny problem tego półrocza to program zmian organizacji UŁ, a przede
wszystkim jego służb administracyjnych, budzący zrozumiałe zaniepokojenie zwłaszcza wśród
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. We współdziałaniu z Solidarnością
uzyskaliśmy zapewnienie kierownictwa UŁ, że nie dojdzie z tego powodu do zwolnień z pracy,
ani do uszczuplenia wynagrodzeń.
U schyłku zimy Ministerstwo przedstawiło pod nazwą „Partnerstwo dla Wiedzy” projekt
nowych zasad postępowania przy przeprowadzaniu przewodów doktorskich i habilitacyjnych,
mających zapewnić wyższy poziom powstających prac oraz ulepszyć sposób oceniania dorobku
naukowego, czyniąc go bardziej obiektywnym i merytorycznie uzasadnionym, a w sumie
doprowadzić do zintensyfikowania rozwoju naukowego i pracowników uczelni. Niektóre
uregulowania tego projekt budzą wątpliwości, wywołują dyskusję, a nawet sprzeciw.
W poprzednim numerze Incydentalnika zamieszczono tekst ministerialnego projektu, do
niniejszego złożono pierwszą wypowiedź krytycznie odnoszącą się do niektórych jego
rozwiązań.
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W ciągu półrocza odbyło się 7 spotkań koleżeńskich organizowanych przez Radę
Zakładową i Rady Oddziałowe. W tym czasie wypłacono 5 zasiłków z powodu wydarzeń
losowych, 4 związane z przejściem na emeryturę, 30 zapomóg „gwiazdkowych”, także
5 zasiłków statutowych - 3 z powodu zgonu kolegi związkowca, oraz 2 z powodu śmierci
w rodzinach naszych kolegów.

B e z

a u t o c e n z u r y
Słów kilka w sprawie tzw. Majestatu*

Majestat - to brzmi dumnie. Jeszcze bardziej wyniośle i wzniośle - Majestatyczny.
Potrzebą jest zważyć, iż ostatnio ów zbiór fonemów, w naszej III/IV (do wyboru, boć przecie
historycy wahają się co do numeracyji) Najjaśniejszej Rzeczypospolitej robi zawrotną furorę.
Występuje ci on w skrótach pojęciowych (np. „w majestacie prawa skrócono Go/Ją o głowę”),
jako i równie jako Majestat Krajowej Głowy czy Majestat Państwowy. I to za przyczyną
i skutkiem zarazu nie do końca konstytucyjnie oktrojowanego paragrafa majętności
kompetencyjnej owej przedniego lica facyjaty i reprezentacyji wykonawczej rządowego
centruma. Idzie o exempli causa wodzenie polityki międzypaństwowej i prezencyję na
kongresach nowej, będącej w integrowaniu Europie. Wszakże zaś idzie o rzecz takową,
a princypalną: kto będzie podróżował dyliżansem, a kto osłem stępa i na oklep.
Dawniej, w historyi wiadomym było, iż Majestat głowy zdobionej koroną: od czasów
Chrobrego począwszy, poprzez krwi mieszanej Andegaweńców, niechrzczonych od dawna
litewskich Jagiellonów, jakichś królów elekcyjnych z naszych i z obcych rodów [wspomnę
o francuskim uciekinierze, tfu!, gołowąsie et kotlet de voillay czyli Walęsie co nie chciał 40letniej posiąść Anny Jagiellonki, a nadto miał francowatą chorobę i paradon, niemęską
orientacyję, przez madziarskego właścicielem ledwie siedmiogrodowym Batorym wzbogaconym
na Inflantach, że nabył dwa parostatki i zapisał na swoje imię oraz zimnych, zakochanych
w jezuitach Wazach - z których Zyga nr 3, zwany Misą, usiadłszy na kolumnie nad Wisłą
przeniósł gród stołeczny do domostwa rybackiego Warsa i Sawy, uprzednio wygnawszy zeń
prawowitych osiedleńców (notabene na prośbę Krakusów, którzy nie chcą dziś rewanżu, jak
pieśniają bardowie Sikorowski Turnau), czy na koniec - saskich, anarchizujących i fałszywych
braciach Wettinach ], po wreszcie naszego li (?) pudrowanego króla, bawidamka, alkowianej
zabawce carycy K II, związanego nieodciętą pępowiną ze „stryjami czy wujami” z czortoryskiej familiji, był spojony z wypełnianiem obu funkcyji - i reprezentatywnej i zarządzającej.
Ja się więc siebie pytam - i komu to przeszkadzało ?
Niestety dzisiaj jest inaczej - i głupiej i kabaretowo.
Głowa jest taka jak ją sami postrzegamy, przy czym w myśl zasady, iż koniowi nie zagląda
się w zęby, zawartości owej (głowy) nie śmiejmy się oceniać [ na marginesie - nie wiem czy
będzie mi do śmiechu po opublikowaniu tego tekstu ?! ]. Zapewne jednak wskazane górne
zakończenie tułowia winno promieniować dostojeństwem i powagą, wspaniałością postawy
i łagodnością oblicza (co oczywiste, oczywiście w sensie oczywistej ojcowskiej
wyrozumiałości), ale i powagą (broń boże marsową), najwyższym tytułem (najlepiej
profesorskim rodem ze stołecznego uniwersytetu im. KSW lub belewederskim, który głowa
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sama sobie, a więc głowie, mogłaby przecież nadać) oraz, jak twierdzi jakiś tam Kopaliński godną godnością emanującą wokół powagi - jakby monarszym dostojeństwem.
Myślę sobie, że wszystko to co prezentuje Majestat mogłoby być utrwalona na lata (mam
nadzieję, że do najbliższych wyborów) w postaci portretu Majestatu. Portretu, wyobrażam sobie,
przedstawiającego siedzący w pozycji tronowej Majestat (boże broń przy biurku z rękami
złożonymi w pozycji „nie wiem co z ręcami robić” i z miną marsową czytającego z ekranu
promptera ułożone przez spin doctorów orędzie do narodu). Ów portret zaś powinien być
obowiązkowo zawieszany zamiast godła w każdej klasie szkolnej, urzędzie, na stacji kolejowej,
w autobusie, itp. publicznych miejscach (broń boże w toaletach i agencjach towarzyskich !).
Czy my wszyscy obywatele do kupy - zwykli zjadacze chleba na budżetowych pensjach,
jakieś tam „wykształciuchy”, czy inne „dziady” i wreszcie „ciemny lud” (co kupi wszystkie
slogany potencjalnych władców państwa Pogardy i Strachu) - zasłużyliśmy sobie na obecnie
nam blaskiem świecący majestat. Czy Rzeczpospolita w XXI wieku, europejski kraj unijny
średniej wielkości, może szczycić się takim majestatem, co pozbawia Ją Majestatu.
Odpowiedzmy sobie sami.
Nurtuje mnie jeszcze jedno: jak winno zwracać się do aktualnego lokatora carskonamiestnikowskiej budowli i prezydenta Wszystkich Polaków (cha! cha! cha!, nigdy jeszcze jak
żyję takiego nie widziałem) ?
- panie majestacie/majestat ?,
- jego majestacie/majestat ?,
- wasza majestacie/majestat ?
Szybko proszę o poradę!
Pewien jestem tylko jednego. Ostatnia cecha wymieniona przez wspaniałego erudytę
Władysława Kopalińskiego, a mianowicie „wyniosłość”, w aktualnym wydaniu jest tak przykra,
że aż żałosna. I dodam - w charakterystyce majestatu brakuje mi znanej nam wszystkim „pychy”
i „arogancji”.
Powyższy tekst spłodził zwykły „wykształciuch” bez krzty nabożeństwa do każdego
i jakiegokolwiek majestatu, tudzież w stosunku do „emerytowanych” z różnych powodów
premierów, ministrów i innych tytułomaniakalnych osób
January Pierwszy Szamot
* Wg W. Kopalińskiego majestat to - dostojeństwo, powaga; wspaniałość; tytuł, godność, władza monarchy.
Majestatyczny zaś to - pełen majestatu, imponujący, dostojny, wyniosły. Zob. Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych, wyd. XVII rozszerzone, Warszawa 1989, s. 314.

Wieści gminne i niewinne
Stuprocentowy autentyk!!!
Od redakcji: Jest to zarejestrowana wymiana zdań między dwiema młodymi damami w trakcie wykładu
z - zresztą to nie ważne, z czego. Z pierwotnego teksu usunęliśmy, lub w tekście zmieniliśmy, nieliczne szczegóły
grożące dekonspirację autorek, albo pozwalające rozszyfrować wykładowcę, o którym mowa. Zapoznanie się z tym
tekstem szczególnie rekomendujemy zadufanym w sobie wykładowcom, którzy widzący słuchaczki z przejęciem
coś rejestrujące, pieszczą swe serca myślą, że oto fascynująco prowadzą wykład.
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Wymiana korespondencji pomiędzy dwiema osobami w czasie prezentacji tematu z zakresu programu
realizowanego na wydziale prawa

O czym pogadamy? Żeby przetrwać ten wykład trzeba wymyślić jakiś niezły
temat. No trzeba! Ja właśnie nabijam się z Ali. Bo miała iść po kawę, a jednak zobaczyła, że stoję
z Krzyśkiem w kolejce do ksero to zapomniała o wszystkim, widziała tylko Jego!
O rany! A ona z nim serio? No, nie wiem, chyba na razie tak tylko, ale co będzie później...
No właśnie, bo tak za dużo o nim mówi! Spoko - dam ci skserować.
Ja nawet wiem o czym on [wykładowca - przyp. red.] mówi, ale ma dziadek liczne
dygresje, więc nie piszę cały czas. A ja jakoś skupić się nie mogę...tak jakoś dziwnie brzuch mnie
boli... i ...sama nie wiem o czym mam myśleć!
Chyba o Kim! Ach ci faceci! Musisz się zdecydować, bo jutro też nie będziesz
mogła myśleć. Spotykasz się z nim dzisiaj? Ustalacie coś? Ale to nie takie proste!!! Tak, chyba
dzisiaj się spotkamy, ale tylko na chwilę...Powoli przestaję o Nim myśleć...przynajmniej się staram.
Oki, to zmieńmy szybko temat! Rzuć coś! Ciężkawo tu ! Nie mam pomysłów...
Ja też. Ale zaczyna mi być nudno. Jedyną miłą chwilą (miłym elementem) tego
dnia był SMS od mojego kolegi w Wrocka. No to fajnie. A ja zaraz tu nie wytrzymam.
Wiesz, pamięta o Tobie. Spróbowałby nie pamiętać! W końcu sporo nas łączyło mimo, że
tak krótko byliśmy razem. To była bardzo ekspresowa znajomość - to zupełnie do mnie nie podobne.
Chyba wiem co masz na myśli. Ja też w wakacje przeżyłam coś zupełnie do
mnie niepodobnego. No właśnie, właśnie. A łaziłaś trochę po górach w Zakopcu?
Na Świnicy byłam, przez Zawrat schodziłam - to było EXSTRA !!! Dałam się
ponieść chwili. Ja też lubię łazić i też byłam teraz w górach - SUPER!
Małe pytanie: gdy pojechałaś z nim w góry to był już wolny? I tak i nie! Miał
dziewczynę w Iranoli [brak rozeznania red. co nazwa ta oznacza - przyp. red.], ale to tylko
formalność, nie chcieli rozstawać się przed wyjazdem, ale przez dwie noce nie zadzwonili do siebie ani
razu. A poza tym byliśmy przyjaciółmi i nic nie było dwuznacznego. Ala poznała wczoraj na wampiriadzie
Ukiego.
Chyba nie przedłuży [chodzi o wykład „dziadka” - przyp. red.] Nie! Ja dłużej nie
wytrzymam. W górach krzyczałam na niego, że powinien do niej zadzwonić i zadzwonił...,a ona już później
nie chciała...
Patrząc z perspektywy czasu to dobrze, że tak wyszło. No, nie wiem, myślę, że gdyby
był z kimś to nadal byśmy byli b. dobrymi przyjaciółmi i tyle. Nie byłoby teraz problemu.
Dominika mówiła mi, że nie chce mieć rodziny itp. Ona jest zadeklarowaną
feministką...może ten wygląd. No cóż...może to i lepiej dla ludzkości...,a tak na marginesie, to nie
rozumiem takich zagorzałych feministek.
Ja też nie. Faceci są fajni i potrzebni. No zdecydowanie! Czasami są z nimi problemy...ale
ile szczęścia potrafią dać (tylko sobie nic nie wyobrażaj, ja po prostu lubię towarzystwo, np. Łukasza).
No tak, o to mi w sumie chodziło. Przyjemnie być razem dla spędzenia wspólnie
czasu. Po co być na siłę samemu? To wbrew naturze człowieka! Zgadzam się! Ja jestem happy, że
mam tego Kogoś.
Ale D. woli swoje włosy. On czyta porady a propos zaręczyn. Bądź kobietą!, Uwolnij
emocje! Może on chce się komuś oświadczyć??? Ta laska za nim może też byłaby
zainteresowana. Ona zaręczyny ma już za sobą! I tę obrączkę z białego złota.
No fakt! Wyobrażasz sobie po wykładzie iść na Rzym? Psssst [gdzieś z boku - przyp. red.]
Chyba bryknę z drugiej połowy....
Nie wyobrażam. Ja chyba zostanę (autobus).
Cdn
Z reporterskiego dyktafonu marki Panasonic spisał NN
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Z ostatniej chwili

Pracownik wobec kadry kierowniczej Uczelni
(fragment Statutu Rady Pracowników)
Rozporządzenie RPUŁ nr 1/2009
Mimo kompleksowej blokady informacji o pracach ustawowo powołanej - gdzieś tam dwa lata temu Uczelnianej Rady Pracowników, nasz agent - „śpioch” ( pseudonim jeszcze z GL „Światowit”), o krypto inicjałach
K. P. (z okresu służby w wiadomych służbach PRL-u), sowicie opłacany przez redakcję z funduszu
reprezentacyjnego, zdobył dla czytelników Incydentalnika interesujący dokument.
Jest nim ułożony w pocie czoła, w trakcie wielokrotnych posiedzeń Rady Pracowników UŁ, statut p.t. „Co
pracownik UŁ o szefach swoich wiedzieć powinien”. My pierwsi ujawniamy jego treść:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dyrektor zawsze ma rację !
Dyrektor nie je i nie mlaska, tylko regeneruje siły i miele w ustach pochwały !
Dyrektor nie pije w pracy (np. z delegacją zagraniczną/polską), tylko degustuje !
Dyrektor nie flirtuje i nie mobbinguje, ale szkoli personel !
Kto przychodzi do Dyrektora z jakąś koncepcją, wychodzi z antykoncepcją !
Jeżeli ktoś ma wrażenie, że Dyrektor nie ma racji, czyta punkt 1. (na wzór odmawiających różaniec) !
Dyrektor nie krzyczy, nie pieni się, nie używa brzydkich słów, natomiast dobitnie wyraża swoje
poglądy !
Dyrektor nie drapie się po głowie, nie czochra po klacie i gdzie indziej, on rozważa przełomowe
decyzje !
Dyrektor nie zapomina, lecz po prostu nie zaśmieca swojego twardego dysku pierdołami !
Dyrektor nie myli się, on podejmuje strategiczne kroki dla dobra ogółu !
Dyrektor nie krzywi się, a jedynie uśmiecha bez entuzjazmu !
Dyrektor nie jest tchórzem, tylko rozważnie postępuje !
Dyrektor nie jest nieukiem, przekłada jedynie twórczą praktykę nad bezpłodną teorię !
Dyrektor nie bierze łapówek, jedynie przyjmuje dowody wdzięczności !
Dyrektor nie lubi plotek, ale uważnie wsłuchuje się w opinie niektórych pracowników !
Dyrektor nie ględzi, tylko dzieli się z ogółem refleksjami !
Dyrektor nie kręci i nie kłamie, bo jest po dobrej szkole dyplomacji !
Dyrektor nie powoduje wypadków, bo ma własnego kierowcę, a ten ma samochód !
Dyrektor to nie uparciuch, tylko jest osobą konsekwentną !
Dyrektor brzydzi się wazeliniarstwem, ale premiuje lojalnych pracowników !
Dyrektor nie toleruje sitw, szanuje jednak zgrane zespoły pracownicze !
Dyrektor nigdy nie zdradza swego współmałżonka, jedynie wyjeżdża na delegacje, sympozja,
konferencje naukowe, wymianę zagraniczną, itp. podróże służbowe !
Dyrektor nigdy się spóźnia się, jedynie zatrzymują go ważne sprawy !

Cały personel od kierownika w dół obowiązuje generalna zasada:
O ile chcesz pracować w spokoju, nie wyprzedzaj dyrektora w rozwoju!
Więc - szanuj dyrektora swego, bo możesz mieć gorszego !
Słówko od K. P. - zbliża się okres wakacji, przetasowań na niższych szczeblach uniwersyteckich władz, zwolnień
(mam nadzieję, iż z przyczyn naturalnych), nowych zatrudnień. Zwracam się do tych koleżanek i kolegów, którzy
w przyszłości mogą stać się członkami sponsorującego mnie Związku Nauczycielstwa Polskiego, aby solidnie
przygotowali się do wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej (przed zatrudnieniem w UŁ), w trakcie której może paść
pytanie odnoszące się do wyżej przedstawionej części Statutu Rady Pracowników UŁ, np. takie: o czym mówi
punkt 3, 8 i 11 rzeczonego dokumentu? Wyrecytować je z głowy! I co - ja, jako były partyzant i obrońca minionego
ustroju, daję Państwu oryginalną ściągę. Mimo wszystko lepiej jest wyryć tekst na pamięć, a po zdobyciu etatu lub
godzin (umowa o dzieło nie wchodzi w grę) ściśle stosować w życiu służbowym zapisane na papierze zasady.
Z doświadczeniem w interpersonalnej materii
pozdrawia: „Światowit”
Redaktorzy dołączają się do sugestii swojego, sowicie sponsorowanego, podwójnego agenta, proponując jak
poniżej:
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Z życia Sekcji Emerytów i Rencistów
Burasok
Przepis na pyszny i zdrowy napój z czerwonych buraków

Na początek należy zaopatrzyć się w 3-litrowe naczynie szklane, jak i w:
- kilogram buraków (po obraniu),
- dorodną marchewkę i pietruszkę,
- pół średniego selera oraz kawałek korzenia chrzanu,
- 2-3 ząbki czosnku, szczyptę gorczycy,
- kawałek (od skórki) chleba żytniego, pieczonego na zakwasie,
- 1,5 łyżki soli.
Warzywa obieramy, kroimy w cieniutkie plajzderki, przekładamy do naczynia szklanego
(np. słoja) dodajemy goły chrzan, pachnący czosnkiem czosnek i gorczycę. Solimy - 1,5 łyżki
soli stołowej, dodajemy chlebuś nasz powszedni i wszystko zalewamy przegotowaną
i przestudzoną wodą. Następnie słoik zakrywamy aseptyczną gazą i zapominamy o nim na
3 doby – zostawiony w ciepłym miejscu (najlepiej pod kaloryferem, nie na - wybuzuje!) Po tym
czasie zlewamy miksturę, pamiętając, że sposób użycia zapisany jest na ulotce znajdującej się
w numerze 2 (12) Incydentalnika, wyjmujemy stary chleb i zalewamy ponownie przegotowaną,
ostudzoną wodą, dodając 1 łyżkę soli (rektyfikowanej, morskiej i stołowej) oraz nowy kawałek
chleba (koniecznie żytniego i na zakwasie). Po 3 dobach ponownie odsączamy soczek, który nie
jest tak przepyszny, że - jak mówią koneserzy burasoku - palce lizać, w porównaniu
z pierwszym spustem, ale... można je razem pomięszać .
Pozostałą zawartość słoja broń boże nie skonsumować, lecz wyrzucić do uprzednio
przygotowanego szczelnego naczynia, byle nie szklanego (uwaga - może wypaść z drżącej
grabi, czyli ręki i stłuc się, a szkoda!) i przygotować następną porcję niezwiędniętych warzyw.
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Otrzymany burasok pijmy codziennie rano na czczo po szklance (słownie: jednej),
ponieważ:
1. reguluje trawienie,
2. obniża ciśnienie,
3. wzmaga libido zastępując znaną niebieską pigułkę
4. uszczelnia pęcherze i aktywuje szare komórki
5. ponad wszystko jest bardzo smaczny!
Niektóre koleżanki, m. in. Jola Grońska przygotowuje ten napój dla rodziny i bardzo
sobie burasok chwali (niestety nie pracowita Jola, lecz Jej rodzina) !
Na podstawie tygodnika GM oprac. E. P.
/Kursywą - pozamerytoryczne wtręty, efekt grafomańskich wysiłków naszego korektora/
OCEŃ SIĘ SAM
Masz rejestrować stan swojej sprawności fizycznej, a jednocześnie wykonywane ćwiczenia mają na celu
sprawdzenie Twoich możliwości motorycznych.
Uwaga:
1. każde ćwiczenie musi być wykonane z wdechem i wydechem - nie należy wykonywać ćwiczenie
w bezdechu
2. ilość wykonań poszczególnych ćwiczeń zależy od nas i naszych możliwości, może być wykonane
1 x 5, 10, czy 20 powtórzeń. Jeśli mamy czas, chęć i siłę ćwiczenia można również powtórzyć
2 x 5, 10, 20, 30.
ĆWICZENIA
1. zawsze wstawaj z posłania bokiem ze skulonymi nogami. Siadając na brzegu łóżka: przeciągnij
się, pomasuj czoło, skronie i kolana - ruchami okrężnymi (zawsze zgodnie ze wskazówka zegara),
2. w siadzie na posłaniu odrzuć RR [ramiona] w bok do poziom, skręć dłonie w górę i w dół.
Jednocześnie skręcaj głowę w prawa i lewa stronę patrząc na dłonie (ćwiczenie to ma na celu
usprawnić mm [mięśnie] szyi i karku),
3. w staniu w lekkim rozkroku skręć silnie tułów w lewą i prawą stronę. RR luźno opuszczone i wraz
ze wzrokiem idą za skrętem (ćwiczenie wzmacnia odcinek lędźwiowy kręgosłupa i barki) ,
4. krążenie tułowia oraz bioder, kolana lekko ugięte, RR na biodrach (szczególne wzmocnienie pasa
biodrowego),
5. w staniu, lekki rozkrok: prawa ręka uniesiona wysoko za głową, lewa ręka dotyka od dołu z tyłu
prawego uda i zmiana (ćwiczenie na mm boczne kręgosłupa - schaby),
6. w staniu: lewa ręka góra dotyka prawej łopatki gdzie spotyka się z palcami prawej ręki, która
dotyka ja od dołu, tułów wyprostowany (usprawnienie kończyn górnych barków i wyprostu
łopatek),
7. stanie w lekkim pochyleniu tułowia do przodu, wykonujemy prace rąk jak do motylka (pływanie)
przechodząc wcześniej z pięty na palce (rozluźnienie kręgosłupa, wzmacnianie siły ramion),
8. stojąc na jednej nodze prawą pięta dotykamy z tyłu pośladka i zataczamy kółko (jak do żabki),
RR na biodrach, łopatki ściągnięte (ćwiczenie równoważne wzmacniające staw biodrowy i jego
przyczepy mięśniowe), zmiana nogi,
9. w leżeniu tyłem (może być twarde posłanie lub materac), nogi skulone stopami opierają się
o podłoże - unoszenie jak najwyżej bioder jednocześnie masując brzuch według wskazówek
zegara (ćwiczenie wzmacniające miesień najdłuższy uda i usprawniające perystaltykę jelit),
10. w leżeniu j.w. unieść wyprostowane nogi na 30º - 40 º w górę i wykonać nożyce pionowe,
odpoczęcie i nożyce poziome. Jednocześnie położyć rękę na brzuchu i odczuć czy pracują MM
brzucha,
11. w leżeniu tyłem podciągamy jedną nogę tak aby dotknąć kolanem do nosa (może to być trudne),
następnie druga noga,
12. w leżeniu j.w. wykonujemy kołyskę - NN skulnie, kolana wysoko podciągnięte, obejmujemy RR
i huśtamy się w przód i do leżenia (ćwiczenie to rozluźnia cały kręgosłup),
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13. w staniu na jednej nodze, tyłem przy ścianie, szafie, a najlepiej przy bufecie (ponieważ biodra
musza być przyciśnięte do punktu oparcia), wymachy jedną N wysoko w bok, potem zmiana, co
najmniej 20 razy (ćwiczenie wzmacniające ścięgna kości udowej i przyczepy stawu biodrowego),
14. w staniu przodem do parapetu okna czy krawędzi krzesła naprzemianstronne wymachy NN do
tyłu (ćwiczenie wzmacniające pośladki i staw biodrowy),
15. w staniu przodem do ściany w odległości 40 cm opad RR dłońmi o ścianę i mocne odepchnięcie
(ćwiczenie na pojędrnienie piersi),
16. stojąc w szerokim rozkroku, unieść RR w górę, wziąć głęboki wdech i robiąc skłon palcami rąk do
podłogi - wydychać powietrze, w miarę gdy ćwiczenie staje się zbyt łatwe zmniejszyć rozkrok aż
do postawy zasadniczej (ćwiczenie gibkościowe kręgosłupa),
17. stojąc przy ścianie, czy szafie tyłem przylegamy głowa, łopatkami i pośladkami do punktu
oparcia, unieść ugięte RR w łokciach w bok i starać się dotknąć ugiętym łokciem do punktu
oparcia (ćwiczenie wyprostne, szczególnie odcinka piersiowego, aby nie mieć zaokrąglonych
placów),
18. ćwiczenia relaksujące, a wspomagające wzrok:
- wygodny siad na krześle, twarz skierowana na wprost, natomiast wzrok skierować
w prawą stronę licząc do dziesięciu , potem w lewą stronę, powtórzyć co najmniej 5 razy
w każdą ze stron,
- środkowymi palcami leciusieńko masować zamknięte powieki, licząc do dziesięciu,
w jedna i druga stronę, ruchami okrężnymi,
- mocno zacisnąć powieki i liczyć do 10 - ciu otworzyć, powtórzyć 5-10 razy, po otwarciu
oczu można spojrzeć na wprost, w górę, w dół, w prawa i lewą stronę,
- siedząc na krześle wykonać szeroki rozkrok, wziąć głęboki oddech i w pochyleniu zsunąć
dłońmi po łydkach jednocześnie wydychając, z czasem można dotknąć dużego palca
u stopy. Nieodzowne w tym ćwiczeniu jest głębokie oddychanie.
skróty:
RR = ręce,
NN = nogi
MM = mięśnie
uwaga:
Nie wszystkie ćwiczenia musza być wykonywane codziennie. Aby ocenić się, w miarę możliwości ćwiczmy
co drugi dzień przy otwartym oknie, tarasie, ogrodzie lub w lesie.
Poradziła kol. M. Nowakowska

Red. Tak oto narodził się kącik poradniczo-kulinarno-medyczno-techniczny prowadzony przez.
Koleżeństwo z SE&R, inaczej mówiąc Towarzystwo Goździkowe. Liczymy na jego poszerzanie
o różne porady i refleksje, przepisy, relacje z podróży, etc..., etc.., i owocną, dalszą współpracę.

Wspomnień czar
Wisława Szymborska

Ten dzień
Jeszcze dzwonek, ostry dzwonek w uszach brzmi.
Kto u progu? Z jaką wieścią, i tak wcześnie?
Nie chcę wiedzieć. Może ciągle jestem we śnie.
Nie podejdę nie otworzę drzwi.
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Czy to ranek za oknami, mroźna skra
tak oślepia, że dokoła patrzę łzami?
Czy to zegar tak zadudnił sekundami?
Czy to moje własne serce werbel gra?
Póki nikt z was nie wypowie pierwszych słów
brak pewności jest nadzieją, towarzysze...
Milczą. Wiedzą, że to czegoś nie chcą słyszeć
- Muszę czytać z pochylonych głów.
Jaki rozkaz przekazuje nam
na sztandarze rewolucji profil czwarty?
- Pod sztandarem rewolucji wzmocnić warty!
Wzmocnić warty u wszystkich bram!
Oto Partia - ludzki wzrok.
Oto Partia - siła ludów i sumienie.
Nic nie pójdzie z Jego życia w zapomnienie.
Jego Partia rozgarnia mrok.
Niewzruszony drukarski znak
drżenie ręki mej piszącej nie przekaże,
nie wykrzywi go ból, łza nie zmaże.
A to słusznie. A to nawet lepiej tak.
Ten utwór poetycki popełniła Wisława Szymborska (przypominamy młodzieży - laureatka Nagrody Nobla) na
wieść o zgonie Jozfy Dżugaszwilii ( rewol. pseudo - Stalin ) w marcu 1953 r.

I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO
czyli początki Sekcji Turystyki Pieszej w UŁ
Jest rok 1972 i razem z kolegą, też matematykiem, postanawiamy 30 grudnia wejść
z Karpacza na Śnieżkę. Wyruszyliśmy spod Białego Jaru czarnym szlakiem, ignorując wyciąg
krzesełkowy (jak się później okazało wyciąg z powodu halnego był nieczynny). Po zjedzeniu
kanapek w schronisku na Równi Pod Śnieżką, naładowani energią ruszyliśmy na szczyt.
Z powodu silnego wiatru i jeszcze większego oblodzenia musieliśmy jednak zrezygnować, więc
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powstał nowy plan - przejdziemy czerwonym szlakiem przez całe Karkonosze do Szklarskiej
Poręby.
Nie od rzeczy będzie opisanie mojego „ekwipunku”: ciężki, długi kożuch, buty na
mikrogumie i ani kawałka mapy. Mimo wiatru i oblodzonej ścieżki do schroniska „Odrodzenie”
było miło i sympatycznie. Znów posiłek i dylemat: czy iść dalej szlakiem czy zejść do Przesieki.
Choć już nisko, ale świeci słońce, więc ruszamy do Szklarskiej. Nie mając mapy zbyt
optymistycznie oceniliśmy odległość, a dzień był krótki. I stało się, zapadła ciemność. Na
szczęście, w okresie zimowym, były rozstawione wzdłuż ścieżki tyczki widoczne na tle nieba.
Wiatr wiał tak silnie, że musieliśmy iść bokiem, by zmniejszyć jego napór, a i tak co trochę
przewracaliśmy się.
Dopiero kilka lat później, w letni dzień, przechodząc ponownie tę trasę, przeraziłem się
jak biegła blisko przepaści nad Śnieżnymi Kotłami. Szczęśliwie jednak dobrnęliśmy do
schroniska na Hali Szrenickiej. Po wypiciu kilku herbat, zostało tylko zejście do Szklarskiej
i „piruety” na oblodzonej drodze. Jeszcze bieg do ostatniego autobusu i o 22.00 powrót do
Cieplic.
Jak byłem powitany przez rodzinę nie będę opisywał. Tak to była wielka lekkomyślność,
wielkie szaleństwo, ale od tej wyprawy pokochałem góry. Zacząłem systematycznie przemierzać
szlaki. W pojedynkę, czy z kolegą przy każdej nadarzającej się okazji robiliśmy wypady w góry.
W 1985 roku wyjechaliśmy z grupą znajomych (około 20 osób) na pierwszy rajd. Bazę mieliśmy
w Jeleśni, w Beskidzie Żywieckim.
Rok później wystąpiłem z wnioskiem do Działu Socjalnego, wzorem istniejących już
wcześniej innych sekcji, o powołanie Sekcji Turystyki Pieszej. Od tego momentu Sekcja ma do
dyspozycji, na każdy rajd - autokar i dofinansowanie z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
O działalności Sekcji spróbuję napisać w następnej edycji Incydentalnika.
K. Psarski

Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych
Nasza galeryjka poetycka... dzisiaj - J. Janiak
Honor

Godność

Honor w honorowym kodeksie dawno już się schował
i z jego stronic raz po raz honorowa wypada głowa

Godność niektórych jest jak mięso z kością
lub jak ryba gęsto tkana spiczastą ością

cięta mieczem lub szablą w honorowym pojedynku,
albo wyłazi krwawy korpus człeka po strzałach w ordynku.

Gdy taka godność mówi to zatyka w gardle,
uniesiona godnością godność prawi zajadle

Drzewniej honor honornie z honorem się obnosił
i na udeptaną ziemie niehonorowego nigdy nie zaprosił.

aż do utraty godnego spraw rozeznania
i ku godnościowemu finałowi się skłania.

Dzisiaj honor zapomniał co honor prawdziwie oznacza
i ku niehonorowym gładko się honor po pochyłym stacza

Kość od mięsa trzeba odrąbać tasakiem,
rybę od ości uwolnić ze skutkiem jednakiem

aż na końcu napotyka honor polityczną klasę,
która honoru od horroru nie odróżnia czasem.

i gdy godność godnie w godnym osiądzie
to godność z godnością nie spotka się w sądzie.
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Nasza galeryjka rysunkowa

Z teki Kazimierza Psarskiego

Aktualności
W zakładzie fryzjerskim
Gdzieś na Śląsku do zakładu fryzjerskiego przychodzi kibol:
Wujek - op.....ol mnie, ale krótko!
Na to fryzjer - ty ciulu ? !
Do takiegoż zakładu w Warszawie przychodzi menel:
Panie starszy - proszę mnie krótko op.......olić!
Na to fryzjer - spieprzaj dziadu ?!
W dużym mieście, w środku kraju, mer z wyboru woła do swego gabinetu mistrza grzebienia:
Ostrzyc mi głowę !
Rzemieślnik - ty ch...., zdejmij tę śmieszną czapkę, strażniku miejskich strażników !
/ autorzy: E.G., J. S., M. W. /
Do Urzędu skarbowego przychodzi Babcia.
Urzędniczka sprawdza PiT- a i stwierdza:
Brakuje pani podpisu.
Ale jak mam się podpisać ? - pyta starsza pani.
No, tak jak zazwyczaj się pani podpisuje.
Starsza panie wzięła długopis i napisała :”Całuję Was mocno, babcia Aniela”.
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Jednostka wojsk pancernych. Młodzi żołnierze stoją przy czołgu. Podchodzi oficer.
Jestem kapitan Dyszel, od dzisiaj wasz dowódca.
Tak jest panie kapitanie !
Żeby nie było niejasności - co jest najważniejsze w czołgu ?
Działo - mówi jeden. Nie, pancerz - rzuca drugi. Radiostacja - krzyczy trzeci żołnierz.
Bzdura koty, gadacie o bzdetach ! Zapamiętajcie ! Najważniejsze w czołgu, to nie pierdzieć !
Przychodzi zajączek do nowo otwartego sklepu misia:
Misiaczku, proszę cię o pół kilo soli.
Wiesz kochany zajączku, nie mam jeszcze wagi...Nasypię ci na oko....
Do dupy se nasyp, kosmaty debilu !
Mąż chodzi w tę i z powrotem po sypialni, a żona leży w łóżku.
Co tak chodzisz w tę i z powrotem ?
Bo mam ochotę na seks.
No to chodź...
No to chodzę...
Dyrektor do sekretarki: czy mogę na pani polegać ?
A legnij pan !
Po rozdaniu świadectw Jasiu do Krzysia: jeszcze bolesny wp.....ol od ojca i nareszcie wakacje!
Pewien człowiek złowił złotą rybkę, więc prosi ją:
- Złociutka, uczyń mnie księciem. Chcę mieć wszystko, na co tylko będę miał ochotę,
a zwłaszcza chciałbym podróżować!
Wypuszczona do wody rybka przyrzekła spełnić jego życzenia, a człowiek szczęśliwy poszedł spać.
Następnego dnia budzi się wyspany, delikatnie potrząsany przez lokaja. Ten oznajmia:
- Książę Ferdynandzie! Ubiorę Jaśnie Pana. Czeka Jego Książęcą Mość wycieczka
do Sarajewa!

Nasz Hyde Trawniczek
Kto do ONZ
Redakcja prosi o nadesłanie informacji, kto jeśli nie pani b. minister od spraw obcych A. F. o poranionym (poronionym ? - nie dosłyszeliśmy ! ) - jak sama stwierdziła - życiorysie,
obejmie funkcję przedstawiciela naszego kraju w tej skostniałej politycznie międzynarodowej
organizacji. Redaktor naczelny sugeruje, aby nowojorską placówkę objęła trochę zapomniana,
znana watykanistka salonowa, pani b. premier H. S.
Wydaje się bowiem, że przy aktualnym panującym J. E. PapaRatzim jest już osobą zbyt
znudzoną ciągłym uczestnictwem w audiencjach w tym samym miejscu i wysłuchującą
lingwistycznych łamańców płynących z ust głowy jednego z nienajwiększych Kościołów. Na
wakujące stanowisko do dyplomatycznej obsługi Watykanu może dobrze byłoby wysłać inną
panią - H. G-W. Ponoć konspiracyjna „warszawka” ma już dość dotychczasowych rządów, a co
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niektórzy kryją się i modlą się we wzniesionych podziemiach budowli Opatrzności Bożej
o szansę na przeżycie w czasie rozgrywek piłkarskich Euro 2012.
Poddajemy propozycję pod rozwagę prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych.
Tu zapewne może dojść do całkowitej zgody.
Ja za
Od czasu do czasu, aczkolwiek nieśmiało, mówi się o izbie refleksji i dumania, czyli
Senacie RP. Codziennie zaś medialne newsy przynoszą informacje o funkcjonowaniu dwóch
ośrodków rządowych i walce o zabawki w polskiej piaskownicy pomiędzy władzą wykonawczą
i głową państwa.
Mam pomysł - w dobie kryzysu należy koniecznie zlikwidować Senat i stanowisko
Prezydenta. Dlaczego? Będzie więcej kapuchy na nagrody dla ministrów, wiceministrów,
dyrektorów departamentów, kierowników, specjalistów, itp. i można będzie nabyć wreszcie
jeden samolot i jeden opancerzony samochód dla premiera i jego gości. Zapewniam, że wszyscy
będą za, a nawet przeciw. Ja tej wersji będę się trzymał.
I. K.
Prostaczek zastanawia się
Prostaczek zwiedził nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji - z miejsca, jeszcze
przed wzniesieniu, § nazwany. Budowla jest niewątpliwie imponująca. Ale teraz Prostczek
zastanawia się, jaką część łącznej kubatury zajmują podstawowe pomieszczenia użytkowe, jaką pomieszczenia pomocnicze i gospodarcze oraz komunikacja, a jaką - niewykorzystana pustka
gigantycznych studni. Gdyby Prostaczek nie wstydził się zderzeniem swojego płaskiego
materializmu z tym chef d’ oeuvre architektury, zapytałby cichutko: A ile to będzie kosztowało
w eksploatacji ?
B. L.
Łódź miastem aż 4 kultur ?
W naszym mieście odbywa się Festiwal Czterech Kultur. Bez wątpienia piękna impreza
i potrzebna dla promocji, ale zapomniałem czego. Bez wątpienie w czasie rodzenia się
przemysłu przybywali tu polscy chłopi, żydowscy handlarze i niemieccy kapitaliści. Byłbym
zapomniał - pomieszkiwał tu także niejaki Wokulski, co eksportował (czy importował - już nie
pomnę), w każdym razie na chłonny rosyjsko-azjatycki rynek.
Zwykli Łodzianie pytają, jaka to czwarta kultura spowiła ich miasto? Przypuszczać
należy, że ta ze Wschodu. To, że carat zabrał kawał I Rzeczypospolitej w rozbiorach, Ruscy
najpierw wydobywali miasto spod hitlerowskiej okupacji, a wracając za Bug je ograbili,
wreszcie tekstylia z „czerwonego” miasta włókniarek sukcesywnie odbierali Sowieci (co nowym
„historykom” wiadomo, gdy organoleptycznie ocenią międzynarodowy targ u „Ptaka”), jasno
wynika, że Rosjanie musieli być naszymi wrogami od wieków. Czy więc od razu trzeba im robić
festiwal ?
Ja się pytam, ile kultur jest w Nowym Yorku, Londynie, Paryżu czy nawet w Pcimu
Górnym czy innym Wąchocku? W tym miejscu serdecznie przepraszam wszystkich pcimian
i sołtysa z Wąchocka, a przy okazji pozdrawiam peronowego Edgara G. z Włoszczowej,
Aleksandra z Macedonii, księcia Bolka ze Świdnicy, Włodka Ulianowa z Placu Czerwonego,
św. Piotra, a także ciotkę Rózię z Luksemburga i Babkę z Wielkiej Nocy oraz wielu innych,
ponieważ wg mojej wiedzy są oni, lub byli koneserami kultury.
Jaki budżet, nawet albioński czy żabojadzki, wytrzymałby imprezę na 100 kultur,
bowiem tyle przeciętnie tam grup etnicznych egzystuje ? A Łódź musi ! A czy za rocznicowe
obchody likwidacji getto Litzmannstadt zapłaci ambasada izraelska, niemiecka czy prezydent
Łodzi z własnej (zasobnej) kieszeni ? Czy Richtik Fajne Niemce nie mogliby sypnąć
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eurobanknotami na renowację niszczejących poniemieckich zabytków pofabrycznych w naszym
mieście?
Myślę, że za wszelkie festiwale i imprezy wymyślane przez włodarzy miasta płacą
i płacić będą nadal biedniejący łodzianie i sam gród nad Łódką - w podatkach i zaniedbaniem.
Kochani - łódka z nami tonie i trzeba się ratować. Nie wierzycie Państwo? Przyjrzyjcie
się dziurawym jezdniom, zapyziałym podwórkom-studniom ukrytym za fasadami kamienic na
„hołubionej” Piotrkowskiej (i każdej innej centralnej ulicy), „reprezentacyjnej” Łodzi Fabrycznej, jak i wysokości zadłużenia placówek leczniczo - opiekuńczych...
Na marnowanie moich pieniędzy na igrzyska nie ma mojej zgody.
Ireneusz Kolendo
Przesłane do redakcji przez naszych kolegów archeologów:

tudzież przez „opiekunów” redaktora [(nie)odpowiedzialnego]:
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Znalezione za wycieraczką samochodu

?
(...) świat jest na opak. Gdyby ktoś mi powiedział dwadzieścia lat temu, że partię komunistyczną będę traktowała
jako ostoję wolności i sprawiedliwości, to bym nie uwierzyła. Natomiast jeśli chodzi o księży, to od lat wtrącają się
do współżycia. Drewman kiedyś powiedział, że tak jak więzień myśli w kółko o wolności, to ksiądz myśli w kółko
o seksie bo jednemu, i drugiemu dziedziny te są niedostępne (oficjalnie). Wszelako z więźniów śmiać się można
(choć to mało śmieszne), ale z państwa Watykan, które, mając zerowy przyrost naturalny, prowadzi politykę
demograficzną w Polsce - śmiać się straszno, bo od razu jest się zaszufladkowany jako wróg publiczny numer 1.
Jeśli chodzi o Watykan, nasi dumni polityczni patrioci nie widzą własnej służalczości.
Serwilizm Gomułki wobec Moskwy był niczym w porównaniu z serwilizmem obecnie rządzących wobec
Watykanu. Ale w Polsce doby obecnej nie można nawet zapytać, ile nas wszystkich kosztowała wizyta Benedykta
XVI. Nie ma też w Polsce satyryka, który by spojrzał na nią z dystansem. Choć w SMS - ach dowcip o Benedykcie
kwitnie.
Z art. pt. Śmiejesz się, toś „łże-elita”. Rozmowa z prof. Magdaleną Środą, etykiem, filozofem, publicystką.
ANGORA 11. VI. 2006

... Retoryczne pytanie
Czy Pan panie prezydencie Kaczyński nie zapomniał zawetować wyniki eurowyborów ?
Jeśli tak, to przypominam. Z należnymi wyrazami - Sarkozy z Paryża.
/SMS - Szkło kontaktowe z 09.06. 2009/
...........................................................................................................................................................
Redaguje zespół: Maria Nartonowicz-Kot, Ireneusz Kolendo [redaktor (nie)odpowiedzialny],
Bolesław Liwowski [vice - całkowicie odpowiedzialny], Kazimierz Psarski. Inspirowany,
nadzorowany i ponaglany oraz cenzurowany przez Prezydium Rady Zakładowej.
Wydawca RZ ZNP w UŁ ul. Narutowicza 65 p. 111. Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura
wewnętrzna. Druk ksero. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnych ogłoszeń.
Materiałów nie zamówionych nie zwraca i nie wypłaca wierszówek ani jakichkolwiek innych gratyfikacji.
Drukuje jednak przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie zawsze się zgadza. Biuletyn wyłącznie
do użytku wewnętrznego.
Z treścią wcześniejszych numerów Incydentalnika można zapoznać się na portalu UŁ, zakładka
Struktura, Sekretariat RZ ZNP
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