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Od redakcji
Celem sprawnego przeprowadzenia zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych zamieszczamy
instrukcję ZG ZNP odnoszącą się do tej materii. Oto jej treść:

Instrukcja Zarządu Głównego ZNP
Zasady przeprowadzenia zebrań i konferencji
sprawozdawczo-wyborczych w ogniwach organizacyjnych ZNP
I. Zasady organizacyjne zebrań (konferencji) sprawozdawczo-wyborczych
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Zebrania członków oraz konferencje delegatów zwołuje właściwy zarząd w porozumieniu
z zarządem wyższego szczebla i powiadamia pisemnie wszystkich członków (delegatów) oraz komisję
rewizyjną wyższego szczebla. Zarząd wyższego szczebla zatwierdza terminarz zebrań (konferencji) i kieruje do
udziału w nich swoich przedstawicieli.
Liczbę delegatów na konferencję sprawozdawczo-wyborczą ustala odpowiedni zarząd, dbając
o reprezentatywność środowiska i sprawny przebieg konferencji.
W konferencji sprawozdawczo-wyborczej biorą udział:
1) z głosem decydującym:
a) delegaci wybrani na konferencjach i zebraniach ogniwa organizacyjnego niższego szczebla,
b) delegaci wybrani na konferencjach i zebraniach sekcji związkowych,
c) na prawach delegata na odpowiednich oddziałowych, międzyoddziałowych oraz zakładowych
konferencjach delegatów ustępujący członkowie sekretariatów zarządów wszystkich szczebli,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele zarządu i komisji rewizyjnej wyższego szczebla,
3) w części sprawozdawczej – nie będący delegatami członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej.
Konferencja jest prawomocna, jeżeli uczestniczy w niej co najmniej 2/3 wybranych delegatów. Zebranie jest
prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków danego ogniwa. W drugim terminie zebranie
przeprowadza się bez tego ograniczenia. Zawiadomienie o zebraniu musi zawierać informację o pierwszym
i drugim terminie jego rozpoczęcia (drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie
30 minut).
Np. początek obrad: w I terminie o godz. 16.00
w II terminie o godz. 16.30
Wszystkie uchwały zebrania (konferencji) przyjmowane są zwykłą większością głosów o ile Statut ZNP nie
stanowi inaczej.
Zebrania (konferencje) sprawozdawczo-wyborcze muszą być poprzedzone posiedzeniami zarządu, na których
należy zatwierdzić:
1) liczbę mandatów i ich podział,
2) sprawozdanie z działalności zarządu,
3) projekt programu działania w nowej kadencji,
4) projekt porządku zebrania (konferencji),
5) preliminarz wydatków związanych z zebraniem (konferencją),
6) propozycje liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej nowej kadencji.
Przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym (konferencją) powinno odbyć się posiedzenie komisji rewizyjnej,
na którym należy:
1) przyjąć sprawozdanie z działalności komisji,
2) dokonać oceny działalności zarządu,
3) sformułować wniosek w sprawie absolutorium.

II. Przeprowadzenie zebrań (konferencji) sprawozdawczo-wyborczych.
1.

W porządku dziennym zebrania (konferencji) przewiduje się m.in.:
1) otwarcie,
2) powołanie protokolantów,
3) wybór przewodniczącego (przewodniczących) obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
2.

przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów,
wybór komisji mandatowej i komisji uchwał (wyborczej),
sprawozdanie zarządu oraz komisji rewizyjnej,
sprawozdanie komisji mandatowej,
dyskusję nad sprawozdaniami,
głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi,
wybory prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na konferencję wyższego szczebla,
wybór komisji skrutacyjnej (bezpośrednio po zamknięciu listy zgłoszeń kandydatów),
przedstawienie projektu programu na następną kadencję i dyskusję programową,
sprawozdanie komisji uchwał i wniosków,
przyjęcie uchwał konferencji (zebrania),
zamknięcie obrad.

Działalność komisji:
1) Komisja uchwał i wniosków przedstawia zebranym do zatwierdzenia projekt programu działania na
następną kadencję opracowany na podstawie propozycji ustępującego zarządu, własnych wniosków
komisji, wniosków wynikających z dyskusji lub przedłożonych na piśmie przez uczestników zebrania
(konferencji).
2) Komisja mandatowa w swoim sprawozdaniu na piśmie podaje liczbę uprawnionych do uczestnictwa
w zebraniu (konferencji) oraz stwierdza liczbę obecnych z głosem decydującym i ważność mandatów
delegatów. Na tej podstawie orzeka, czy zebranie lub konferencja są prawomocne.
3) Komisja wyborcza (nieobligatoryjna) przyjmuje zgłoszenia na listę kandydatów do władz i na delegatów na
konferencję wyższego szczebla, w liczbie określonej przez delegatów i zgodnie z liczbą mandatów
określoną przez zarząd wyższego szczebla oraz proponuje ją konferencji.
4) Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów w układzie alfabetycznym, przeprowadza wybory, oblicza
głosy, ogłasza wyniki wyborów, zabezpiecza dokumentację wyborczą. Komisja sporządza protokół
podpisany przez wszystkich członków.

III. Wybory
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Członkowie władz i organów statutowych ZNP wszystkich szczebli wybierani są w głosowaniu tajnym.
Zebranie (konferencja) wybiera w odrębnym głosowaniu prezesa.
Konferencja delegatów dokonuje wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na konferencję wyższego
szczebla tylko spośród delegatów.
Delegatów na konferencję nadrzędnego ogniwa zebranie (konferencja) wybiera zgodnie z liczbą mandatów
ustaloną przez zarząd wyższego szczebla.
O sposobie zgłaszania kandydatów i umieszczania ich na liście decyduje zebranie (konferencja).
Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na umieszczenie go na liście wyborczej. Kandydat nieobecny na
konferencji (zebraniu) z usprawiedliwionych powodów może kandydować pod warunkiem wyrażenia zgody na
kandydowanie na piśmie, z podpisem kandydata uwierzytelnionym przez ogniwo zgłaszające, przedłożonej
przez osobę zgłaszającą kandydata.
Kandydatury zostają umieszczone na listach do głosowania w kolejności alfabetycznej.
Sposób zamknięcia listy kandydatów określa konferencja (zebranie).
Głos jest ważny, jeśli na liście pozostawiono bez skreśleń nie więcej kandydatów niż jest miejsc mandatowych.
Głos jest nieważny, jeżeli:
1)

na liście pozostawiono więcej kandydatów nie skreślonych niż jest miejsc mandatowych

2) lista została przekreślona lub przedarta
10. Warunkiem koniecznym do wyboru jest uzyskanie większości, tj. więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
11. Jeżeli większa liczba kandydatów niż jest miejsc mandatowych uzyska ponad 50% ważnie oddanych głosów,
wybrani są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
12. Gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów (jednak więcej niż 50%) i powoduje to
przekroczenie ustalonej liczby członków zarządu, komisji rewizyjnej lub delegatów, zarządza się głosowanie
dodatkowe. W przypadku zarządu lub komisji rewizyjnej, zebranie (konferencja) może podjąć uchwałę
zwiększającą ich składy osobowe. Na liście do dodatkowego głosowania umieszcza się nazwiska wszystkich
kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.
13. Jeżeli w głosowaniu wymaganą liczbę głosów (ponad 50%) uzyska mniej kandydatów niż wynosi ustalona
liczba miejsc – przeprowadza się wybory uzupełniające albo konferencja (zebranie) podejmuje uchwałę
o zmniejszeniu składu ilościowego zarządu lub komisji rewizyjnej.
14. Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym niniejszą instrukcją.
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IV. Wybory w sekcjach związkowych
1.
2.

Wybory w sekcjach związkowych odbywają się odpowiednio przed zebraniami (konferencjami) oddziałów,
okręgów, Krajowym Zjazdem Delegatów.
Konferencje (zebrania) sekcji związkowych dokonują wyborów zgodnie z art. 72 Statutu ZNP, przepisy
działów I – III stosuje się odpowiednio.

V. Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do prawomocności wyboru – kompetentne do rozstrzygnięcia sprawy
jest prezydium zarządu nadrzędnego ogniwa.
Wnioski przyjęte na zebraniu (konferencji) mające charakter postulatów w stosunku do nadrzędnych ogniw
związkowych, jak też odnoszące się do władz terenowych, instytucji i organizacji – należy przesłać adresatom
w terminie 14 dni od daty przeprowadzonego zebrania (konferencji).
Listę delegatów na konferencję wyższego szczebla oraz członków zarządu i komisji rewizyjnej wyższego
szczebla wybranych na danym zebraniu (konferencji) wraz z ich ankietami personalnymi należy przesłać
zarządowi ogniwa wyższego szczebla w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia zebrania (konferencji).

Rozmawiamy o sprawach Uniwersytetu
Od pewnego czasu w debacie publicznej daje się zauważyć zwiększone zainteresowanie sprawami szkolnictwa
wyższego. Główną tego przyczyną jest znaczne zmniejszenie się liczebności roczników kończących naukę
w liceach i zamierzających rozpocząć studia. Nie ulega wątpliwości, że będzie musiała nastąpić poważna redukcja
sieci szkół wyższych, rozbudowanej ponad rzeczywiste potrzeby kraju. Przemiany takie nie mogą dokonać się bez
wywołania w środowisku akademickim wstrząsu, dotykającego także te placówki, których sama egzystencja nie jest
zagrożona. Dodatkowym czynnikiem jest zmiana na stanowisku ministra, która w powszechnym mniemaniu
stanowi zapowiedź jakichś zmian w polityce resortu. Jakie miałyby to być zmiany - nie bardzo wiadomo, ale
stwarza to znakomity grunt dla budowania rozmaitych hipotez, snucia domysłów, a nawet głoszenia niepodważalnie
prawdziwych przepowiedni.
W takich warunkach zjawiskiem naturalnym jest zwiększone zainteresowanie pracowników sprawami
macierzystej uczelni, jej sytuacją aktualną i perspektywami przyszłościowymi. Zaspokojenie tego zainteresowania
nie przychodzi łatwo, ponieważ w działalności dnia powszedniego uwagę absorbują pilne zadania chwili
i szczegółowe problemy swojego indywidualnego odcinka pracy, które wypierają z pola widzenia zagadnienia
o charakterze długofalowym, ważne dla uczelni jako całości.
Aby ułatwić naszym Koleżankom i Kolegom przeniesienie uwagi na węzłowe problemy Uniwersytetu, redakcja
Incydentalnika zwróciła się do pana Tomasza Boruszczaka, Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego,
z prośbą o naświetlenie wybranych ważnych spraw naszego zakładu pracy, postrzeganych z punktu widzenia władz
rektorskich. Prośba nasza spotkała się z życzliwym przyjęciem. Poniżej przytaczamy pytania przygotowane przez
redakcję i uzyskane odpowiedzi.
Redakcja: Jak postrzegany jest Uniwersytet Łódzki na tle innych uczelni krajowych?
Rzecznik: Uczelnie postrzegane są między innymi poprzez różnego rodzaju
rankingi. Jak prezentuje się w nich Uniwersytet Łódzki? Ranking Perspektyw
w 2013 roku - 23 miejsce wśród polskich uczelni wyższych. Ranking Naukowy
Uczelni Akademickich - Polityka – 9 miejsce. Times Higher Education BRICS
& Emerging Economies Rankings 2014 – 100 miejsce - rynki rozwijające się.
Webometrics - 12 miejsce wśród polskich uczelni, ogólnie 889 miejsce obecności w Internecie. Ranking Web of Repositories – 7 miejsce wśród uczelni
polskich, a 711 ogólnie.
Red. Jakie są najważniejsze cechy (parametry, wskaźniki) wpływające na wypadkową pozycję uczelni
w rankingu i jak kształtują się one w przypadku UŁ?
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Rzecz.
Każdy ranking ma swoje parametry, swoją specyfikę, nie można tak
łatwo wymienić kilku wspólnych. Jedne rankingi są bardziej nastawione na
część naukową, inne na dydaktyczną. Ważne zawsze są opinie o uczelni, jej
naukowcach, absolwentach, podejmowanych działaniach itp. zbierane wśród
bardzo rożnych osób i instytucji. Prestiż i ocena to w większości przypadków
ok. 50% wagi rankingu. Niestety polskie rankingi prawie co roku zmieniają
kryteria lub wagi nadane kryteriom, więc tak naprawdę trudno porównywać rok
do roku.
Red. W przyszłym roku upłynie 70 lat od utworzenia UŁ - jak wyglądał Uniwersytet w latach czterdziestych,
w początkowym okresie swojego istnienia?
Rzecz. Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku jako kontynuator dorobku
wcześniejszych instytucji działających w okresie międzywojennym w Łodzi:
Instytutu
Nauczycielskiego(1921-1928),
Wyższej
Szkoły
Nauk
Społecznych
i Ekonomicznych(1924-1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej(19281939). Inicjatorem powołania w Łodzi uczelni uniwersyteckiej, pod pierwotną
nazwą "Państwowy Uniwersytet – Wolna Wszechnica", był prof. Teodor Vieweger,
rektor
Wolnej
Wszechnicy
Polskiej.
Pierwszymi
rektorami
Uniwersytetu
Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński,
Józef Chałasiński, Jan Szczepański.
Rok 1945 przyniósł dekret powołujący Uniwersytet Łódzki z siedzibą
w Łodzi. Akt ten przewidywał, że uczelnia składać się będzie z trzech
wydziałów:
Humanistycznego,
Matematyczno-Przyrodniczego
oraz
PrawnoEkonomicznego. Następnie powołano Wydział Lekarski oraz Stomatologiczny
i Farmaceutyczny(sierpień 1945 r.), które jednak w 1950 r. zostały wyłączone
z UŁ, dając początek łódzkiej Akademii Medycznej.
W
roku
akademickim
1945/1946
Uniwersytet
Łódzki
zatrudniał
530
pracowników, a studia rozpoczynało ponad 7 tysięcy studentów, co stanowiło
12,7 % ogólnej liczby studiujących wówczas w Polsce.
Red. Uczelnie publiczne muszą uzupełniać otrzymywane dotacje budżetowe wygospodarowanymi przez siebie
przychodami. Jak UŁ odnajduje się w tej sytuacji i jakie są jej skutki dla uczelni?
Rzecz. Współpraca z otoczeniem staje się dla Uniwersytetu trzecią misją
i jest zewnętrznym wyrazem prorynkowej orientacji Uczelni. Prawie na
wszystkich wydziałach funkcjonują tzw. Rady Biznesu. Powołano stanowisko
Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z pracodawcami. Utworzono Fundusz
Innowacyjnej Edukacji w celu stymulowania prorynkowych zmian w Uczelni.
Środki gromadzone są w oparciu o umowy partnerskie z wiodącymi firmami –
Partnerami Innowacyjnej Edukacji. Z Funduszu finansowane są m.in. warsztaty
i
programy
stymulujące
aktywność
młodzieży
licealnej,
jak
i studentów. Firmy będące członkami Rad Biznesu wspomagają finansowo szereg
przedsięwzięć inicjowanych na wydziałach (np. konferencje naukowe, wykłady
i spotkania z wybitnymi ludźmi).
Red. Czy dominująca w ostatnich latach tendencja do decentralizacji zarządzania uczelnią wydaje się trwała, czy też
zaczynający się okres „siedmiu lat chudych” będzie zmuszać do jej modyfikowania? Jak decentralizacja sprawdzała
się w latach względnej zasobności?
Rzecz. Zmiana zasad gospodarki finansowej uczelni, zwana powszechnie
decentralizacją,
jest
niewątpliwie podstawą
stabilności
ekonomiczno
finansowej Uniwersytetu. Można śmiało powiedzieć, że jeśli nie nastąpią
istotne i gwałtowne zmiany okoliczności zewnętrznych (np. znacząca redukcja
wysokości dotacji), bezpieczeństwo finansowe Uniwersytetu Łódzkiego jest
zapewnione. Trwałym osiągnięciem nowego systemu jest wysoka odpowiedzialność
dysponentów środków finansowych za koszty działalności,
co jest gwarantem
tego bezpieczeństwa finansowego.
Na pewno wdrożenie takiego systemu w czasach prosperity dałoby bardzo
dobre rezultaty dla sytuacji ekonomicznej uczelni. Ograniczenie kosztów
i mechanizmy równoważące sytuację finansową przyniosłoby zwiększenie środków
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pozostających w dyspozycji poszczególnych wydziałów uniwersytetu. Na pewno
stworzyłoby to szansę i okazję do zwiększania wynagrodzeń, jak to się działo
na innych polskich uczelniach, znacznie wcześniej zdecentralizowanych. Nie
wiadomo jak potoczyłyby się losy większych inwestycji dokonywanych ze środków
własnych uczelni, gdyż skłonność do inwestowania zaoszczędzonych środków
w skali całego uniwersytetu mogłaby być niższa.
Decentralizacja jest trwałym zjawiskiem, choć nie należy do niej
podchodzić dogmatycznie, zwłaszcza do jej aktualnego kształtu. Gruntowną
zmianę
wymusi
wdrożenie
kompleksowego
systemu
informacyjnego,
który
w znacznej mierze uporządkuje relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami
uczelni. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany reguł gospodarki finansowej uczelni,
takie zmiany na pewno będą wprowadzone dla poprawy jakości funkcjonowania
Uniwersytetu Łódzkiego.
Red. Jak przebiega współpraca naszej uczelni z zagranicą i jak UŁ ocenia tę sferę swojej aktywności?
Rzecz. Jeśli chodzi o współpracę zagraniczną Uniwersytetu Łódzkiego, to na
tym polu uczelnia w ciągu ostatnich 5 lat osiągnęła prawdziwy sukces.
Wystarczy powiedzieć, że jeszcze 5 lat temu na całym UŁ studiowało ok.
50 studentów zagranicznych. W ubiegłym roku uczelnia przekroczyła "magiczny"
poziom 1000 studentów, a wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze
więcej. Zarówno z programu Erasmus jak i innych np. Mobility Direct.
W najnowszym rankingu przygotowanym przez Komisję Europejską dotyczącym
mobilności studentów i kadry naukowej Uniwersytet Łódzki jest w czołówce. Na
cztery tysiące przebadanych europejskich uczelni wyższych UŁ znalazł się na
81. miejscu pod względem wysyłania studentów za granicę i aż na 7. miejscu
pod względem mobilności nauczycieli akademickich! A przecież Unia Europejska
to nie wszystko. Uczelnia właśnie zaczęła realizować programy wymiany
z Chinami i krajami Ameryki Południowej. Chińczycy już studiują na UŁ,
a młodzi Argentyńczycy czy Urugwajczycy mają się pojawić na uniwersytecie
w przyszłym roku.
Red. Na czym polega wyższość doktorantury jako formy przechodzenia początkowego etapu kariery nauczyciela
akademickiego nad tradycyjną asystenturą? Czy przyjęty obecnie kształt studiów doktoranckich jest zadowalający?
Rzecz. System studiów doktoranckich jest skróconą ścieżką kariery naukowej,
umożliwia szybszy awans zawodowy i zasadniczo powinien pomagać w skupieniu na
pracy naukowej i rozwoju naukowym. Asystentura trwa dłużej i oznacza
konieczność wypracowania pensum dydaktycznego znacznie wyższego od obowiązku
doktoranta (do 90 godzin w roku akademickim). Wadą obecnego systemu może być
nieprecyzyjna regulacja dotycząca zajęć dydaktycznych obowiązkowych. Z ustawy
i rozporządzenia ministra zdaje się wynikać, że głównym celem studiów
doktoranckich
jest
wykształcenie
przyszłych
pracowników
naukowodydaktycznych, podczas gdy na uczelni może zostać znikomy ułamek doktorantów.
Z drugiej strony można mówić o swoistej inflacji stopnia doktora. Coraz
częściej można spotkać doktorantów studiujących już na drugich studiach
doktoranckich, dążących do bycia podwójnym doktorem.
Red. Bolączką wielu uczelni są plagiaty w pracach studenckich, a nawet w publikacjach pracowników. Jak UŁ
broni się przed tym zjawiskiem?
Rzecz. Walka z plagiatami jest jednym z filarów polityki jakości na UŁ.
Istnieje możliwość korzystania z informatycznego systemu antyplagiatowego. Na
wielu wydziałach UŁ mamy także specjalne uchwały Rad Wydziałów, których
intencją
jest
popularyzacja
polityki
jakości
antyplagiatowej.
Komisje
dyscyplinarne rozstrzygają sprawy sporne i oskarżenia o plagiaty, które
w porównaniu do liczby bronionych rocznie prac naukowych(kilkanaście tysięcy)
są incydentami. Dla przykładu w 2009 r. ujawniono 4 prace PODEJRZANE
o plagiat - w 3 wypadkach brak było podstaw do wszczęcia postępowania,
a w jednym nastąpiło umorzenie postępowania. W 2010 r. w ogóle nie
stwierdzono takich przypadków. W 2011 r. były dwa przypadki: w jednym

6

nastąpiło
upomnienie
przez
rektora,
z ostrzeżeniem. W 2012 r. dwa przypadki
umorzenie postępowania.

w
drugim
wyznaczono
karę
- upomnienie przez rektora oraz

Red. W mediach spotykamy bardzo rozbieżne opinie o poziomie kandydatów na studia - od twierdzeń
o postępującej z roku na rok degrengoladzie, do radosnych doniesień o sukcesach w porównaniach
międzynarodowych. Jak kierownictwo UŁ ocenia sytuację istniejącą na tym polu?
Rzecz. Sytuacja jest złożona. Zasadniczo mamy do czynienia ze zmianami
pokoleniowymi i cywilizacyjnymi a ocena rekrutacji i kandydatów różni się na
różnych wydziałach i kierunkach. Istnieją kierunki oblegane, które mogą
przebierać w bardzo dobrych kandydatach, ale są też i takie, które muszą
zadowalać się przeciętnymi kandydatami. Przemiany cywilizacyjne powodują, że
np. klasyczne wykształcenie humanistyczne cierpi na brak klasycznych
kandydatów, oddanych z pasją studiowaniu. Matura przestała być egzaminem
dojrzałości. Coraz częściej mamy nie tylko pokolenie wychowane przez kulturę
popularną,
ale
także
przez
nowe
technologie,
komputery,
tablety
i smartfony. Tutaj możemy mówić o zmianie pokoleniowej. Z drugiej strony,
dopiero w 2015 r. na studia przyjdzie rocznik od początku edukacji
podstawowej prowadzony w myśl nowej podstawy programowej. Dopiero wtedy
będzie możliwa ocena kandydatów i ich wykształcenia: bo pozytywny dla Polski
Raport
PISA
badał
właśnie
ten
rocznik,
który
do
nas
przyjdzie
w 2015 r. Zatem sytuacja jest złożona, nie sposób ocenić jednoznacznie
kandydatów. To, że pracodawcy narzekają na brak tzw. miękkich kompetencji
u absolwentów studiów wynika z zaniechań na uczelniach nakładających się na
błędy na wcześniejszych etapach edukacji. Brak takich kompetencji jak
umiejętność
pracy
w
zespole,
samodzielność
myślenia,
kreatywność
i innowacyjność. Raporty o braku samodzielności polskich uczniów potwierdzają
takie diagnozy(raport IBE: Szkoła samodzielnego myślenia).
Red. W środowisku nauczycieli akademickich z licznymi uwagami krytycznymi spotykają się Krajowe Ramy
Klasyfikacji oraz Sylabusy jako instrumenty regulujące działalność dydaktyczną. Czy i na ile - zdaniem
Kierownictwa Uczelni - ten brak entuzjazmu znajduje uzasadnienie w rzeczywistości?
Rzecz. Krajowe Ramy Kwalifikacji to jest olbrzymi skok cywilizacyjny
w stronę urealnienia kształcenia. Sprawozdania i sylabusy w intencji mają
służyć autorefleksji dydaktycznej, która ma podwyższyć jakość kształcenia.
KRK i towarzyszące im mechanizmy to także droga to transparentności procesu
edukacji. Co powoduje czasem zanik pewnej aury tajemniczości, towarzyszącej
relacji mistrz-uczeń. Dlatego prawdziwe uniwersyteckie kształcenie nigdy nie
zapomina o tych nieformalnych sposobach kształcenia i uczenia się. KRK oraz
uczenie się przez całe życie wydają się dobrą drogą do uznania także
nieformalnego uczenia się oraz efektów uczenia się pozaformalnego (np.
podczas praktyk zawodowych).
Red. Czy przyjęty system okresowych ocen pracowników naukowo-dydaktycznych zadowalająco spełnia zadanie
stymulatora rozwoju kadry? Czy Kierownictwo UŁ widzi w tym systemie takie elementy, których modyfikacja
mogłaby przyczynić się do zwiększenia jego skuteczności?
Rzecz. System oceny okresowej pracowników jest jednym z możliwych czynników
stymulujących rozwój kadry naukowo-dydaktycznej UŁ. Do nich należy zaliczyć
też „ocenę rotacyjną” związaną z upływem terminów uzyskania stopni naukowych
oraz nagrody Rektora UŁ i premie.
Ostatnia ocena okresowa oparta na wymiernych kryteriach punktowych
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pozwoliła nie tylko
ocenić pracowników, ale na porównanie ich osiągnięć w poszczególnych grupach
zawodowych. Ustalenie minimalnych progów punktowych, uprawniających do
uzyskania oceny pozytywnej we wszystkich zakresach aktywności, ale ze
szczególnym zwróceniem uwagi na wyniki badań naukowych, zobiektywizowało
zasady oceny. Stała się ona niezależną od uznaniowych kryteriów oceny, co
miało miejsce w przeprowadzonych ocenach okresowych pracowników w latach
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poprzednich, gdzie o jej wyniku de facto decydowała opinia bezpośredniego
przełożonego. Kryteria oceny w zakresie aktywności naukowej pracowników
w dużym stopniu pokryły się z kryteriami oceny jednostek w ramach procedury
uzyskiwania
kategorii
naukowej,
co
spowodowało,
iż
pracownicy
mają
świadomość, że np. publikując wyniki swoich badań naukowych w dobrych
czasopismach, przyczyniają się do lepszej oceny wydziałów, na których
pracują. System oceny, preferencyjnie premiując aktywność w zakresie
publikowania wyników badań naukowych w prestiżowych czasopismach z listy
filadelfijskiej oraz monografii w językach podstawowych dla danej dyscypliny
naukowej, stymuluje rozwój kadry. Wymagania takie są bowiem stawiane
kandydatom
do
tytułu
naukowego,
stopnia
doktora
habilitowanego(patrz
odpowiednie Rozporządzenie MNSW), a nawet doktora (obowiązek publikacji przed
otwarciem przewodu doktorskiego).
Modyfikacja systemu oceny należy do Wydziałów. To one samodzielnie
zaproponowały, w ramach określonego ramowego układu, zasady oceny i minima
punktowe wymagane, aby pracownik mógł uzyskać ocenę pozytywną. Senat przyjął
te zasady respektując ustalenia Rad Wydziałów.
Red. Dziękujemy za udzielone wypowiedzi.
Rozmawiali Bolesław Liwowski i Ireneusz Kolendo

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
W okresie od stycznia 2013 do grudnia 2013 istotnymi sprawami, którymi zajmował się nasz Związek
były między innymi:
1. w roku 2013 wiele miejsca poświęcono kwestii zmian w Statucie Uniwersytetu Łódzkiego,
sposobu oceniania pracowników i wpływu oceny na wynagrodzenie oraz podziału kwoty
przyznanej na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i nad zmianami
w regulaminie pracy,
2. RZ ZNP przygotowała opinię na temat projektu Statutu Uniwersytetu Łódzkiego, która została
przekazana władzom uczelni,
3. ponadto w rezultacie prowadzonych dyskusji 18. 07. 2013 r. zostało podpisane porozumienie
między Rektorem UŁ a obydwoma działającymi w uczelni związkami Komisją Zakładową NSZZ
„Solidarność” i Radą Zakładową ZNP w sprawie zasad podziału dotacji celowej Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na zwiększenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
w Uniwersytecie Łódzkim. W listopadzie 2013 roku został przygotowany aneks dotyczący
podziału przyznanych kwot podwyżek (par. 12, ust. 3 porozumienia),
4. podczas posiedzeń RZ omawiano także kwestię oceny pracowników, przedstawiono władzom
uczelni stanowisko, że ocena nie może mieć wpływu na wynagrodzenie zasadnicze, a wyłącznie
na przyznawanie premii czy nagród, co zostało w regulaminie przyznawania podwyżek
uwzględnione,
5. zebranie Rady Zakładowej ZNP w grudniu roku 2013 było poświęcone nadchodzącym
w 2014 roku wyborom nowych władz ZNP w UŁ.
6. w minionym roku odbyły się spotkania organizacyjno-integracyjne Rad Oddziałowych
Administracji i Obsługi, Prawa i Administracji, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
Wydziału Chemii i Fizyki, Biblioteki Uniwersyteckiej. Aktywnie działała Sekcja Emerytów
i Rencistów, organizując cztery wycieczki, a także spotkania koleżeńskie,
7. staraniem przedstawicieli RZ zorganizowano wycieczkę do Pragi i Kutnej Hory, a także imprezę
plenerową „Piknik rodzinny przy grillu”, który cieszy się dużą popularnością wśród członków
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Związku (wszystkie imprezy organizowane przez RZ, RO i Sekcję Emerytów i Rencistów były
wsparte finansowo przez RZ ZNP),
8. jak co roku w grudniu 2013 dzieci ze szpitala przy ul. Drewnowskiej otrzymały prezenty od
Mikołaja na Gwiazdkę.
9. miłym akcentem w codziennej pracy RZ były spotkania z okazji świat Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy,
W omawianym okresie przyznano 17 zapomóg losowych, 15 nagród za długoletnią działalność
społeczną, oraz 26 zasiłków statutowych. W minionym roku liczba członków Związku powiększyła się
o 28 osób.
Sekretarz Prezydium RZ - Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk

Z życia Sekcji Emerytów i Rencistów

Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w UŁ
za okres od 28.05.2010 r. do 16.05.2014 r.
/skrót/
W dniu 28.05.2010 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wybrany został nowy
Zarząd Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim.
Przypomnijmy jego skład: kol. kol. Elżbieta Porazińska - (przewodnicząca) i członkowie w kolejności
alfabetycznej: Grażyna Iwańska - Patorek; Witold Kakowski; Władysław Goworek; Jan Goździk
(b. przewodniczący); Jolanta Grońska i Krystyna Gubała.
Nowy zarząd postanowił kontynuować i doskonalić formy oraz metody działania poprzednich władz
kierowanych przez kol. Jana Goździka. Głównym celem jego działalności było przede wszystkim zadanie
przedłużenie aktywności w zakresie integracji środowiska emerytów UŁ należących do ZNP, którzy
zadeklarowali kontynuację przynależności związkowej przechodząc do SEiR. Jest to dość liczna grupa:
w dniu 28.05.2010 roku sekcja liczyła 135. członków, a obecnie (na dzień 30.04.2014 r.) liczy 160.
koleżanek i kolegów.
Działanie Zarządu, prowadzące do realizacji wymienionego, nadrzędnego celu obejmowało
następujące obszary:

Działalność organizacyjna – polegała głównie na planowaniu, koordynacji i bieżącej kontroli
pracy sekcji. Jej program pracy na każdy rok (od 2011/2012) publikowany był w formie
tzw.Kalendarium, gdzie podawane były terminy walnych zebrań sekcji (trzy w roku), terminy
i tematyka tzw. spotkań środowych; terminy i kierunki organizowanych wycieczek dla członków
oraz innych imprez integracyjnych, np. spotkania na Rogach.
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Działalność socjalno-bytowa koncentrowała się głównie na interesowaniu się sytuacją życiową
członków sekcji, pomocy w uzyskiwaniu zapomóg i zasiłków losowych, informowaniu
o świadczeniach z Działu Socjalnego przysługujących emerytom („grusza”, zasiłki losowe);
pomocy w wypełnianiu i dostarczaniu wniosków i niezbędnych dokumentów; osobistym
i telefonicznym kontakcie z osobami chorymi i starszymi, którzy nie mogą osobiście
kontaktować z Sekretariatem RZ ZNP.
Przejdźmy teraz do konkretów i liczb. Zarząd SEiR w ciągu ostatniej kadencji zorganizował
12 walnych zebrań sekcji, przy czym te noworoczne i wiosenne połączone były często z częścią
artystyczną oraz zawsze z częścią towarzysko-biesiadną. Zorganizowano również 28 spotkań
środowych, w ramach których odbyło się:
a.

siedem wycieczek do muzeów i zwiedzanie z przewodnikiem ciekawych fragmentów Łodzi,

b. jedno zwiedzanie obiektów uniwersyteckich, tj. nowo wyremontowanego Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego,
c. dwa zwiedzania interesujących obiektów na terenie Łodzi, tj. Akademii Sztuk Pięknych
i Teatru Wielkiego,
d. pięć spotkań, na których odbyły się odczyty i prelekcje osób podróżujących po świecie,
e. pięć spotkań towarzyskich w pokoju 113a (np. spotkania przedświąteczne, Tłusty Czwartek
itp.),
f. osiem spotkań integracyjno-imieninowych na Rogach.
Ponadto zorganizowano 13 wycieczek (plus dwie prawie przygotowane), w tym siedem wycieczek
czterodniowych (plus jedna przygotowana), trzy wycieczki jednodniowe (plus jedna przygotowana) wszystkie dofinansowane przez Dział Socjalny UŁ. Dodatkowo dwie wycieczki jednodniowe
dofinansowane ze środków związkowych oraz jedna wycieczka finansowana ze środków własnych (Baza
lotnicza w Łasku). Pragnę tu nadmienić, iż głównymi organizatorami tych imprez byli nie tylko
członkowie Zarządu, ale również inni członkowie sekcji, powoływani do komitetów organizacyjnych
tych imprez.
W okresie sprawozdawczym (od 1.06. do 31.12.2010 roku) przyznano cztery zapomogi na łączną kwotę
4.200,00 zł oraz tzw. „Gwiazdkę” dla 23 osób, które przy przejściu na emeryturę nie otrzymały tzw.
odpraw - na łączną kwotę 10.350,00 zł. W grudniu 2010 roku został znowelizowany Statut ZNP
i zmieniły się przepisy finansowe, likwidujące wypłacanie „Gwiazdek” oraz innych dopłat. Natomiast
w latach 2011-2014, zgodnie już z obowiązującymi przepisami finansowymi, na wniosek
zainteresowanych Prezydium RZ przyznało zapomogi losowe dla 38 członków naszej sekcji na łączną
kwotę 52.900,00 zł (średnia zapomoga wynosiła 1.400,00 zł). Uwzględniając końcówkę roku 2010 łączna
kwota zapomóg wyniosła 67.450,00 zł.
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Działalność SEiR w okresie sprawozdawczym na bieżąco jest dokumentowana w pięknej Kronice,
którą prowadzi z licznymi pomocnikami kol. Jola Grońska.
Wiele wątków i problemów w zaprezentowanym w Incydentalniku bardzo syntetycznym sprawozdaniu
nie zostało, bo nie mogło być, w ogóle poruszonych. Szczegółowe sprawozdanie z pracy Zarządu,
zawierające więcej faktów, liczb oraz nazwiska osób szczególnie aktywnych i zasłużonych, po
prezentacji na walnym zebraniu i przyjęciu przez to zebranie (z ewentualnymi uzupełnieniami) ukaże się
w Incydentalniku powyborczym.
Przewodnicząca SEiR ZNP UŁ - Elżbieta Porazińska

B e z

a u t o c e n z u r y
Gdzie jesteś, Noblesse ?

Spowolnieniu rozwoju gospodarczego, wzrostowi bezrobocia nieuchronnie towarzyszy
nasilenie się tendencji oszczędnościowych i dążenie do minimalizacji kosztów, przejawiające się
m.in. w redukowaniu miejsc pracy i zwalnianiu zatrudnionych. W warunkach wielkich trudności
związanych z poszukiwaniem nowego zatrudnienia wypowiedzenie umowy o pracę jest samo
w sobie zdarzeniem ogromnie traumatycznym. Wydaje się więc, że właśnie przy obecnym stanie
rynku pracy należałoby dokładać maksimum starań, aby forma w jakiej dokonuje się
rozwiązanie stosunku pracy nie tylko nie stwarzała dodatkowych obciążeń psychicznych dla
zwalnianego, ale na odwrót, w miarę możliwości łagodziła bolesność tego wydarzenia. Niestety,
z licznych doniesień medialnych można wnioskować, że pracodawcy mający w istniejących
warunkach pozycję zdecydowanie silniejszą nie tylko nie fatygują się troską o ułatwienie
zwalnianemu przejścia tego trudnego progu, ale często świadomie dognębiają go, akcentując
brutalnie swoją i bez tego oczywistą przewagę.
Szczególnie przykrych odczuć doznaję wtedy, gdy dochodzą mnie wieści, że podobnego
rodzaju sytuacje - chociaż na szczęście nie w tak drastycznych formach - mogą się wydarzać na
terenie uczelni. Żywię bowiem głęboko zakorzenione przeświadczenie (może anachroniczne, ale
wierzę, że to przypuszczenie jest z gruntu błędne), że uczelnie - postrzegane jako specyficzna
grupa w zbiorowości różnych instytucji - pretendują do kategorii swego rodzaju szlachectwa,
a tu, wiadomo, noblesse oblige. Mam świadomość tego, że relacje o przypadkach dalekiego od
kurtuazji trybu wręczania wypowiedzenia mogą być przejaskrawione w wyniku rozgoryczenia
osoby tracącej pracę i nierzadko odczuwającej to jako prawdziwą katastrofę życiową. Wiem też,
że operacja taka może być bardzo trudna także dla pracodawcy (lub jej przedstawiciela),
ponieważ osoba obawiająca się zwolnienia może uciekać się do rozmaitych wybiegów,
utrudniających lub przynajmniej odwlekających w czasie moment formalnie prawidłowego
a więc i prawomocnego wypowiedzenia. Zdarzyć się może, że wybiegi te bardziej w literze
prawa niż w jego duchu szukają uzasadnienia. Jednak nawet w takich przypadkach uważam, że
nic nie może zwolnić pracodawcy z obowiązku dołożenia starań, by procedura rozwiązania
stosunku pracy przebiegała w formie nie pogłębiającej poczucia krzywdy, frustracji i stresu
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osoby zwalnianej. Nie chcę przez to powiedzieć, że zwalnianemu wolno więcej. Ale słabszemu a zwalniany zajmuje tutaj pozycję wielokrotnie słabszą - więcej trzeba wybaczyć. A rzeczona
noblesse w tym właśnie się przejawia, żeby w niczym nie rezygnując z prerogatyw
przysługujących pracodawcy taki znaleźć sposób ich spożytkowania, który okaże się najmniej
dolegliwy dla zwalnianego.
W proporcji do życiowej klęski, jaką może być utrata pracy, dokuczliwość brutalnej,
lekceważącej formy wypowiedzenia wydaje się niewielka. Ale to w żadnym wypadku nie
znaczy, że można tę stronę zagadnienia zlekceważyć. Perspektywa trafienia - nie wiadomo, na
jak długo, a często bez nagromadzonych oszczędności - do kategorii bezrobotnych sprawia, że
czara goryczy jest bliska przelania, a wtedy mała dodatkowa kropelka może spowodować
przekroczenie masy krytycznej. Pamiętajmy przy tym, że rozwiązanie stosunku pracy
niejednokrotnie bywa wymuszone przez niezależne okoliczności i odstąpienia od niego
powodowałoby skutki tak niekorzystne dla zakładu pracy, że pracodawca musi być w tej kwestii
nieustępliwy. Natomiast wybór takiej formy wypowiedzenia, która nie będzie demonstracją
uczucia ulgi spowodowanej przez pozbycie się zbędnego balastu, lecz przeciwnie, podkreśli, że
to okoliczności zmuszają do rozstania się z współpracownikiem, którego wkład pracy był
dostrzegany i doceniany, na ogół nie nastręcza trudności i nie wymaga wiele, poza okazaniem
dobrej woli i zrozumieniem sytuacji, w jakiej znajduje się zwalniany.
Jeżeli to jest rzeczywiście tak nieskomplikowane i łatwe, to dlaczego tak często zdarzają się
przypadki niepotrzebnego nadawania bezwzględnej a nawet brutalnej formy tej i bez tego bardzo
przykrej operacji, dlaczego tak łatwo rezygnuje się z możliwości przeprowadzenia jej w sposób
elegancki i kurtuazyjny? Pamiętam czasy, kiedy na takie pytania łatwo można było znaleźć
przekonującą, dobitną odpowiedź. Mam tu na myśli okres powojenny, lata czterdzieste
i pięćdziesiąte, kiedy kurtuazję przedstawiano chętnie jako burżuazyjny przeżytek, zaś
lekceważenie tradycyjnych form grzecznościowych i zachowania szorstkie a prostackie
wykorzystywano dla okazania, że się jest człowiekiem swoim, stojącym po słusznej stronie
barykady. Ale wtedy nie znaliśmy bezrobocia, a ponadto było to dawno i już zdążyliśmy
zrozumieć , że prostactwo i grubiaństwo nic wspólnego z prawdziwą demokracją i lewicowością
nie mają. A zatem skąd biorą się przypadki takich zachowań? Czyżby homo tak zwany sapiens
jeszcze nie wyprowadził się ze swojej jaskini?
To błędna hipoteza. Niegdysiejszy troglodyta od dawna już zamieszkuje grupowo
w osiedlach, początkowo maleńkich, potem coraz większych, aż do współczesnych
gigantycznych metropolii. Cały ten czas ocierając się o coraz liczniejszych współmieszkańców
nabierał stopniowo ogłady, podobnie jak poruszane przez falującą wodę otoczaki tracą ostre
krawędzie i kanty. Ale ten sielankowy obraz progresywnej ewolucji ulega zakłóceniu. Życie
w podobnych mrowiskom ogromnych skupiskach ludzkich obfituje w różne uciążliwości, które
w końcu budzą atawistyczną tęsknotę do przytulnej, intymnej pieczary. Dla pełnego odtworzenia
jej pierwotnego kształtu nie ma po prostu miejsca, więc tęsknota ta przybiera postać marzenia
o apartamentowcu - bezpiecznym schronieniu przed natrętnym i dokuczliwym, jeżeli nie wręcz
niebezpiecznym otoczeniem. Przystępu do jaskini mogła bronić kolczasta zeriba, jej
współczesnym odpowiednikiem staje się płot z bramą uruchamianą pilotem i ochroniarz,
strzegący zespołu sąsiadujących z sobą neojaskinek. Ukształtowana przez ciąg pokoleń ogłada
nie zanika, ale radykalnie zmienia zasięg swojego oddziaływania. Gładkim trzeba być tylko
w stosunkach z ludźmi ze swojego kręgu. Wobec osób spoza swojego środowiska przestrzeganie
kurtuazyjnych norm i form przestaje być obowiązujące. Powiem więcej. Wobec takich osób
należy profilaktycznie demonstrować postawę nastroszonego jeża, bo to potencjalni intruzi,
którym a priori trzeba wybijać z głów nadzieję na wślizgnięcie się do uprzywilejowanego grona.
Jak widać, stare porzekadło nie straciło całkowicie aktualności, ale okazuje się ułomne,
niekompletne i wymaga uzupełnienie: Noblesse oblige, goujaterie neglige. Szlachectwo
zobowiązuje, czyli wskazuje powinności, które musi spełniać ten, kto chce być uważany za
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noble. Natomiast prostactwo te powinności olewa (mówiąc jędrnym językiem ludu prostego ma
je głęboko w d…ie), ponieważ ani do bycia noble nie aspiruje, ani opinia goujaťa w niczym mu
nie doskwiera.
Jeżeli ktoś dobrze się czuje w skórze goujaťa, to możemy go żałować i współczuć mu, lecz
zmienić tego nie jesteśmy w stanie. Ale możemy, a nawet powinniśmy wymagać, żeby
powściągał wrodzone skłonności i w pracy przestrzegał przynajmniej podstawowych reguł
grzeczności i dobrego wychowania.
Używając tego ostatniego określenia powinniśmy pamiętać, że jest to pojęcie, któremu może
być przypisywana szeroka gama szczegółowych znaczeń, dość wyraźnie różniących się
odcieniami. Na jednym biegunie umieściłbym courtoisie - umiejętność i skłonność do
postępowania nacechowanego uprzejmością, ponieważ z życzliwego stosunku do drugiego
człowieka płynie wewnętrzne przeświadczenie, że tak właśnie należy się zachowywać, aby mieć
dobre o sobie samym mniemanie. Na drugim biegunie widziałbym tzw. Kinderstube - wbity
w pamięć zestaw obowiązujących prawideł zachowania i sumiennie wytrenowaną umiejętność
ich stosowania, utrwaloną przy pomocy brzozowej rózgi przez guwernera, albo przy użyciu
sarniego kopytka przez srogiego rodzica. Szkoda, że z żywego, mówionego języka zniknęło
słowo dworność, które chyba tylko gdzieś w dziewiętnastowiecznej literaturze jeszcze się
kołacze. Jego użycie pozwalałoby jednoznacznie akcentować, że mamy na myśli ten odcień
znaczeniowy pojęcia wychowania, które przybliża się do courtoisie i który znacznie wyżej sobie
cenimy. Wersja Kinderstube również nie jest pozbawiona pewnej wartości, ale
satysfakcjonować nas może tam tylko, gdzie poziom dworności jest obiektywnie nieosiągalny.
A w każdym razie dla goujaterie w szkole wyższej miejsca nie ma i być nie może.
Bolesław Liwowski
Rzetelna wiedza a polityka historyczna
Norma cuius regio, eius religio, czyli religia panującego obowiązuje poddanych przyjęta
w czasie Pokoju Augsburskiego w 1555 r., legalizująca protestantyzm w Rzeszy Niemieckiej
i zapewniająca religijny pokój do 1618 r., stała się podstawą dla stosowanej po dziś dzień
polityki historycznej.
We współczesnej polityce historycznej można wyróżnić kilka nurtów. Są z grubsza nimi: nurt
groteskowy (np. czeski, wyrażany w formie „szwejkowej”), wielkoamerykański - utożsamiany
z wiarą w dobrego „Wuja Sama” i bogoojczyźniano-wikotoryjno-martyrologiczny - występujący
w Polsce. Ten ostatni hołubiony jest głównie po 1989 r. przez prawicowe rządy
i prawicowych polityków. Celem jego uprawiania jest zamazywanie rzetelnej prawdy
o wydarzeniach w naszej historii, pomijanie w opisie historycznych wydarzeń niektórych dat lub
przeinaczanie faktów. Skutkuje to zaciemnianiem procesu historycznego lub co gorsza fałszowaniem naszej narodowej historii.
W najbliższym czasie czekają nas historyczne rocznice, m.in. 10 lat od wejścia do Unii
Europejskiej, 25 lat od powstania II RP i 70 lat od wybuchu warszawskiej tragedii powstańczej.
Nie wspomnę nawet, że każdego miesiąca roku obchodzimy rocznice narodowych,
powstańczych klęsk, jak np. powstania styczniowego (1863 r.), powstania krakowskiego (luty
1846 r.), w marcu - insurekcji kościuszkowskiej (1794 r.), w maju - trzeciego powstania
śląskiego (1921 r.), w sierpniu - warszawskiego (1944 r.) oraz pierwszego i drugiego powstania
śląskiego (1919, 1920 r.), kampanii wrześniowej (1939 r.), listopadowego (1831 r.), wreszcie
w grudniu - jedynego, zwycięskiego, lokalnego, powstania wielkopolskiego (1918 r.).
Gdyby dodać do tej martyrologicznej listy jeszcze inne wydarzenia wskazujące na przegrane
przez nas boje - jest ich w dziejach naszej ojczyzny niemało - to zaprawdę dziw bierze, że jako
Polacy zachowaliśmy etniczną tożsamość.
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O rocznicowej dacie, dającej w 1989 r. początek nowemu w naszych dziejach, jako historyk,
nie będę zabierał głosu. Aby rzetelnie odtworzyć kalendarium wydarzeń i poznać
uwarunkowania poprzedzające otwarcie kolejnego rozdziału w naszej historii najnowszej, należy
o nich mieć nie tylko merytoryczną wiedzę (zdobytą po dociekliwych badaniach), ale
i porzucić emocjonalny stosunek do analizowanej materii. Niestety, funkcjonują dziś
w środowisku tzw. dyspozycyjni luminarze pokroju prof. Paczkowskiego, dr. Żaryna i wielu
innych z kręgu IPN. Według nich, gdy fakty wskazują, iż nie uzasadniają założonej tezie,
przyjmują postawę: tym gorzej dla faktów. To zaś na odległość brzydko pachnie obłudą
i skutkuje wpisywaniem się w bieżącą politykę historyczną. To manipulatorzy faktów
i żonglerzy źródłami. Zamawiana przez elyty („działaczy, którzy sprawdzają się w polityce”)
interpretacja naszych dziejów, służy ich profitowym interesom. A obecni koniunkturalni
pseudohistorycy, to ludzie, którym nie chodzi o prawdę, a o apanaże. Zaś po pierwszym
pokazaniu się w TV - o awanse, celebryctwo i salony.
Co do hekatomby dwóch miesięcy Powstania Warszawskiego podzielę się osobistą refleksją.
Warszawa nadal jawi mi się jako wielki cmentarz rozbudzonych nadziei, na którym spoczywa 16
tys. chłopców i dziewcząt z AK, ale także AL-owców i PAL-owców (w sumie ok. 2 tys. - sic!)
wysłanych na niechybną zgubę przez nieodpowiedzialnych dowódców. Tragedia ludzi
i miasta spowodowana błędami, np. złemu rozpoznaniu, nigdy nie osądzonych przez jakikolwiek
trybunał Bora-Komorowskiego, Pełczyńskiego czy Okulickiego, fizycznie i moralnie
odpowiedzialnych za posłanie na śmierć 63 tys. cywilów (na skutek ostrzału, w ruinach domów
i rozstrzelanych); za 84% zniszczenie lewobrzeżnej części stolicy; za cierpienia 20 tys. rannych;
za tułaczkę 520 tys. pozbawionych dachu nad głową i wysiedlonych mieszkańców miasta; za
koszmar 60 tys. ludzi posłanych do obozów koncentracyjnych i 90 tys. na roboty przymusowe,
oraz - co zwykle umyka uwadze - za śmierć i rany 5,5 tys. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego,
idących z Pragi na pomoc walczącym powstańcom.
Na temat Powstania wiele już napisano* i jeszcze zostanie napisane. Powstało kilka filmów.
Czy jednak zapowiadane „Miasto-44” J. Komasy i również tego reżysera podkoloryzowany
obraz kronik powstańczych p.t. „Powstanie Warszawskie” da wreszcie możliwość
współczesnym młodym Polkom i Polakom poznanie całej prawdy o zbrodni dokonanej na
powstańcach, ludności cywilnej i mieście, a przede wszystkim jego właściwej oceny? Śmiem
wątpić!
Pozostając w tym rocznicowym nurcie, mam nadzieję, że nie umknie nam inna rocznica. To
zwycięski, trwający od 11 do 25 maja 1944 r. bój żołnierzy polskich z II Korpusu o Monte
Cassino - straszliwie krwawa operacja aliancka, kosztująca Polaków 1072 zabitych (ich groby
widziałem na cmentarzu zbudowanym pomiędzy wzgórzem „593” a klasztorem z memoriałem
Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie), 2930 rannych
i 345 zaginionych, żołnierzy Andersa. Generała, który niesiony własną dumą chciał coś komuś
udowodnić, zgłaszając się do gen. H. Alexandra z prośbą o pozwolenie na polskie natarcie. Nie
musiał! Bowiem swój sojuszniczy udział w wojnie z III Rzeszą Polacy udowodnili już wcześniej
- w obronie ojczyzny we wrześniu, pod Narvikiem, w bitwie o Anglię, na morzach, pod
Tobrukiem… .
Jednakże, wspominając bohaterstwo tych, na których krwi wzrosły czerwone maki, pytam:
dlaczego celowo zamazywane jest bohaterstwo żołnierzy dywizji kościuszkowskiej pod Lenino?
Swego czasu byłem na polach wokół wsi Lenino i we wzniesionym tam muzeum.
W odróżnieniu od żołnierzy PSZ, „berlingowcy” musieli - poprzez bezpośrednią walkę na
froncie, fizycznie udowodnić, że po układzie Sikorski-Majski (a umożliwił on wydostanie się
Z Nieludzkiej Ziemi ponad 115 tys. Polaków, zresztą za wiedzą i pozwoleniem Stalina
oraz w wyniku zabiegów Churchilla) - pozostali w Rosji Polacy będą gotowi do walki. Podjęli ją
12–13 października 1943 r. „kościuszkowcy” pod białoruskim Lenino. Krwawa bitwa
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kosztowała ich 510 zabitych, 1776 rannych, 776 wziętych do niewoli lub zaginionych, tj.
w sumie 25% stanu wyjściowego dywizji.
Czy polska krew przelana pod Monte Cassino i pod Lenino były innego koloru? Czy żołnierze
idący ze wschodu, wyzwalający ojczyznę i oddający życie pod Warką, na Wale Pomorskim, pod
Gdańskiem, wreszcie w czasie szturmu Berlina, to „komuniści” i zdrajcy? Kogo zdradzili? Czy
nie mieli marzeń takich jak „Zośka”, „Alek”, „Rudy” i tysiące polskiej młodzieży tych
strasznych czasów? Czy nie marzyli o Polsce, może innej od często opresyjnej wobec nich
międzywojennej II RP? Czy nie chcieli żyć w kraju równych szans? Sprawiedliwym?
Demokratycznym? Mieli pełne prawo tak myśleć i o takiej ojczyźnie marzyć. Stąd też dla takiej
wizji powojennego, wyzwolonego kraju z determinacją walczyli w szeregach I i II Armii LWP!
A czy żołnierze I i II Korpusu Polskiego, byli „żołnierze Sikorskiego”, rozformowani po
walkach o Anconę i Bolonię, nie chcieli wrócić i żyć w wolnym, może także lepszym kraju?
Czuję co przeżywali, doznając wielu upokorzeń i będąc pozostawionymi na obczyźnie samym
sobie. Wiem coś o tym, bo miałem w Anglii wujków - żołnierzy spod Monte Cassino**.
Przykre to, że wyzwolenie Polski nie było ich udziałem, lecz tych, którym przyszło walczyć
u boku wschodniego, zbrodniczego jak się okazało, ale wówczas - jednego z aliantów.
Mamy już „Żołnierzy Wyklętych”. Czy mamy mieć również „Żołnierzy Zapomnianych”?
*Polecam książkę kontrowersyjnego publicysty Piotra Zychowicza, Obłęd’ 44, czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi wywołując
Powstanie Warszawskie, Poznań 2013, ss. 511.
** Proszę o tym przeczytać m.in. w powieści O. Terleckiego, Polskie drogi (wyd. II. MON 1984 r.) ocenzurowanej, ale ukazującej trudne,
moralne dylematy wyboru porzuconych żołnierzy.

Ireneusz Kolendo

Nasz Hyde - Trawniczek
Glosa do przemyśleń Januarego Szamota
W tym, że czcigodny kolega Szamot uległ fascynacji pewnym czteroliterowym słowem, niczego
ekstraordynaryjnie osobliwego nie znajduję. Taka to już jest uroda tego zwięzłego a soczyście dobitnego
wyrazu, że każdemu miłośnikowi pięknej mowy podobać się musi (czego i ja sam po sobie
doświadczam). Ale żeby w stanie zachwycenia poczucie realizmu tracić - to już zatrąca przesadą. Czytam
oto u kolegi Szamota: „Dumam, że nie ma zamiennika dla tego (…) słowa-wyrazu.” Ależ jest,
przynajmniej jeden, doskonale znany i tak powszechnie stosowany, że zyskał rangę zwrotu
przysłowiowego. Czy jest bowiem ktoś, kto nigdy w życiu nie użył porównania: bić (zamiennie - walić,
strzelać) jak w kaczy kuper? A tak się ten wyraz w swojej przysłowiowej niszy zadomowił i zakorzenił,
że miła sercu kolegi Szamota d…a w tej funkcji nawet jako jego substytut wystąpić nie może. Wszak nikt
nie bije (zamiennie - wali, strzela) w kaczą d…ę.
Zainteresowanym tą materią chętnie wyjaśnię genezę specyficznej kariery tego wyrazu. Oto kodeks
honorowy zakonu rycerzy świętego Huberta (tych od dubeltówek, bo wnykarzy to nie dotyczy)
najsurowiej zakazuje strzelania do ptaka siedzącego nieruchomo lub cieknącego (tak w ich języku
nazywa się dreptanie na piechotę) po ziemi, jako postępowania hańbiącego prawdziwego myśliwego.
Ptaka trzeba najpierw spłoszyć, aby uciekając wzbił się w powietrze i dopiero wtedy, w locie, można do
niego strzelać. Przerażony ptak pragnie oddalić się od niepokojącego go obiektu, więc ku myśliwemu
wypina rufową część swojego ciałka. Łowiec musi przeto celować w kuper, bo nic innego nie jest mu
dane oglądać.
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A dlaczego akurat w kuper, a nie w tylekroć wychwalaną d…ę? Oto w środowisku ziemiańskim,
a tradycyjnie ono właśnie myślistwem zwykło się bawić, d…a uchodziła za słowo gminne, dobrze
brzmiące w ustach prostaków, ale nie ludzi polerownych. Przechodząc przez izbę czeladną panicz ze
dworu mógł, owszem, dziewkę służebną po d…e poklepać, a nawet oną w d…ę uszczypnąć, ale
relacjonując w bawialni swoje myśliwskie dokonania o d…e napomknąć - fi donc! W tych
okolicznościach kuper pobrzmiewający sarmacką zuchwatością okazywał się niezastąpionym. A że miał
w sobie pewien odcień niesalonowy, to tylko mu sprzyjało, bo wnosiło w konwersację leciutki posmak
owocu zakazanego.
Drogi kolego January! Pokaż mi fragment wyekscerpowany z dzieła literackiego, które uczeni poloniści
za czystą polszczyzną pisane uznają, gdzie biją (zamiennie - walą, strzelają) w kaczą d…ę, a będziesz
mieć u mnie puszkę piwa!

B. L.
Szamot - Redaktorowi
Niepomiernie cieszę się, że tekst odnoszący się do powszechnie funkcjonującego słowa,
a wyrażającego pewien stan emocjonalny osoby je wypowiadającej, został przyjęty i umieszczony
w szacownym Incydentalniku nr 1 (22). Chylę czoła przed Szan. Red. za odwagę wydrukowania moich
przemyśleń w aspekcie kultury języka polskiego.
Glosę, a zwłaszcza koleżeńską uwagę, z wielką pokorą przyjmuję. Jam pewien jest, że Szanowny
Redaktorze Odpowiedzialny Incydentalnika, Imć Panie Profesorze, dysponujesz przeogromną wiedzą nie
tylko lingwistyczną, życiową tudzież, a zatem i w zakresie szlacheckich rozrywek - jak najbardziej!
Oczywista oczywistość każe mi wiarę kłaść ku temu, że ową ostatnią wiedzę, jak i umiejętności (np.
podszczypywania dziewek służebnych) nabyłeś był nie jako podpisujący się w rzeczonym organie
związkowym (m.in. jako Prostaczek), ale osobiście biorący udział w łowach w kniejach. I nie jako
zaganiacz grubego zwierza, ale - jam świadom - po drugiej stronie nagonki, ze sztucerem w ręku
i wiernym sznaucerem u boku… . A to dowodnie znaczy, żeś w sarmackich obyczajach i nazewnictwie
myśliwskim biegłość posiadł.
Ja zaś, z warmińskiej ziemi pochodzący, mimo że mój Czcigodny Rodziciel gdzieś na wileńskim
zadupiu był urodzon (pewnikiem jego dziad był fornalem, bo przecie nie każden potomek Kresowian
może chwalić się sarmackim narodzeniem, a ktoś na tych Panów i Paniczanki musiał tam harować, azali
nieprawdaż?) kłonię swą kapuścianą głowę przed profesorskim obliczem i w rewanżu stawiam dwie
puszki piwa marki Warka Strong.
A tak na marginesie: czy wydźwięk obraźliwego słowa dupek może być tożsamy z kupek lub zadek? Nie sądzę,
aby moja Tekla na tę wersję przystała. Wobec mnie używa tego pierwszego.
Uwaga: Szamot uprawia kryptoreklamę, bowiem powyższa refleksja zawiera lokowanie produktu.

Wspomnień czar
… LASKI, PIASKI i KARASKI…
Wycieczka na Polesie Podlaskie i Podlasie
„Ku pamięci” w dn. 11 – 14. 09. 2012 r.

Polska środkowo-wschodnia, województwo lubelskie, tereny nad Bugiem, miejsca kultu
prawosławnego, to obszary naszego kraju, które większości z nas znane były tylko z historii, opowiadań,
wspomnień tych, którzy z tych terenów przeprowadzili się do Polski centralnej. Dlatego z radością
przyjęliśmy propozycję prof. Zygmunta Maksymiuka, rodowitego Podlasianina, zwiedzenia tych jakże
ciekawych i bogatych w historię i tradycję miejsc.
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Zaczynamy naszą wycieczkę 11.09 w piękny słoneczny poranek. Pierwszy krótki postój to rezerwat
przyrody na prawym brzegu Pilicy - Niebieskie Źródła. Miejsce nastrojowe i tajemnicze. W godzinach
południowych dojeżdżamy do Lublina. Tam czekają na nas dwaj mili przewodnicy, pracownicy UMCS.
Zwiedzamy więc najpierw obiekty UMCS, później KUL. Spacerujemy po Starym Mieście. Piękny jest
rynek i malownicze stare uliczki. Chwila oddechu w cieniu słynnego Baobabu, bo upał był tego dnia
i późnym popołudniem wyjeżdżamy do Urszulina, miejsca naszego pierwszego i wręcz komfortowego
noclegu.
Rankiem następnego dnia „atrakcje” związane z oglądaniem hodowli żółwia błotnego i ciekawy
spacer po niezwykle oryginalnym bagno-torfowym terenie Poleskiego Parku Narodowego. We Włodawie
nad Bugiem zwiedziliśmy zespół synagog i późnobarokowy zespół klasztorny Paulinów (1690-1717).
Dowiedzieliśmy się też, że poziom wody na Bugu we Włodawie spada, bo susza i upał… Po południu
przewodnik z wielkim zaangażowaniem oprowadził nas po Muzeum Kraszewskiego
w Romanowie. Naprawdę była to bardzo ciekawa lekcja polskiego i historii. Przewodnik tak nas zajął
swoimi opowieściami o Kraszewskim, że ledwie przed mszą o 1700 zdążyliśmy do prawdziwej perełki
prawosławia - klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. Tam sesje fotograficzne, bo zaiste urokliwe to
miejsce - ogrody, stara architektura i piękna cerkiew. Później spacer nad Bug, obejrzeliśmy z bliska
granicę i bardzo mały fragment tego co za Bugiem… . Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji na ten dzień.
Po zakwaterowaniu i obiadokolacji w Kodniu w Domu Pielgrzyma (sic!) czekał nas bogaty wieczór
obowiązujący prawdziwych pielgrzymów. Kodeń - to osada nadbużańska znana jako miejsce
pielgrzymek religijnych do sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, królowej Podlasia. Miła pani
przewodnik opowiedziała nam o historii osiedlenia się wielkiego chorążego litewskiego Mikołaja
Sapiehy na tym miejscu, gdzie tylko „laski, piaski i karaski”. Wieczorem w bazylice ksiądz opowiedział
nam historię cudownego obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej. MB Kodeńska otoczona jest kultem,
w 1723 r. doszło do papieskiej koronacji wizerunku, była to trzecia koronacja na ziemiach polskich po
Częstochowie i Trokach. Zakończeniem wieczoru była modlitwa przed relikwiami św. Feliksa, patrona
szczęścia… .
Dzień trzeci naszej wycieczki to od rana cerkiew w Kostomłotach - neounicka świątynia
z XVII w. i znowu ciekawa lekcja historii i religii opowiedziana przez miejscowego księdza. Później
pojechaliśmy do Janowa Podlaskiego i zwiedzaliśmy znaną na całym świecie (oczywiście
zainteresowanym) stadninę koni. Ze stadniny koni przejazd do Mielnika i tam obejrzeliśmy kopalnię
kredy. Następnym etapem naszej podróży wzdłuż Bugu było wyjątkowe miejsce - święta od stuleci Góra
Prawosławia - Grabarka. Wg legendy w XIII w. na górze schowano przed Tatarami ikonę Spasa
Izbawnika (Przemienienia Pańskiego). W 1870 r. na górze schroniła się przed cholerą grupa wiernych.
Wszyscy ocaleli. Od tej pory na Górze ludzie stawiają krzyże w różnych intencjach. Niesamowite
wrażenie… . Refleksyjny nastrój towarzyszył nam podczas całej trasy wzdłuż doliny Bugu. Z okien
autokaru widać było ubogie wsie, lasy, bezkresną zieleń… .
Drohiczyn, miasteczko ciche, trochę zapomniane, chyba biedne, chociaż to historyczna stolica Podlasia.
Bardzo ciekawa historia miasta, wielokrotnie zmieniała się jego przynależność państwowa. W czasie
II wojny 60 % miasta zostało zniszczone. Obok przebiegała tzw. „linia Mołotowa”. Cenne zabytki to
barokowa katedra Św. Trójcy wybudowana w 1773 r. na miejscu wcześniejszej świątyni ufundowanej
przez Władysława Jagiełłę w 1392 r. oraz kościoła farnego z 1555 r. Wspinamy się na Górę Zamkową
z grodziskiem średniowiecznym (IX - XII w.). Na górze nagroda - wspaniały widok na zakola Bugu.
Malowniczy krajobraz, spokojny nurt rzeki wijącej się wśród bujnej zieleni, lekka mgła, cisza, spokój,
nostalgia… . Opuszczamy Drohiczyn i w drogę na ostatni już nocleg do Siedlec. Obiad, zakwaterowanie
i … wieczorek integracyjno- pożegnalny.
Piątek - 14.09 ostatni już dzień naszej wyprawy. Zwiedzamy Siedlce - ładne, czyste, ukwiecone miasto,
a w nim pałac Ogińskich, bardzo dobrze utrzymany, niedawno odrestaurowany i przebudowany. Również
robi wrażenie kościół parafialny z połowy XVIII w. pod wezwaniem. św. Stanisława. Jest to bazylikowa
budowla barokowo - klasycystyczna. Na koniec wisienka na naszym turystycznym torcie - ciekawe
Muzeum Diecezjalne, a w nim jedyny w Polsce, niedawno odnaleziony obraz El Greco Ekstaza Świętego
Franciszka (1575 - 1580).
Wracamy do Łodzi, pełni wrażeń i bogatsi o poznanie tak ciekawego i rzadko odwiedzanego regionu
Polski.
W imieniu uczestników organizatorom wycieczki bardzo dziękuje Lucyna Wawrzyńczak
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Ahoj Mielno !
wycieczka od 19 do 21 maja 2013 r.
Zima była długa i męcząca… . I znowu przyszedł maj… . Rozszalały się bzy, kasztany, oszalały ptaki.
Jest cudnie, a więc witaj przygodo. Jedziemy nad morze. Trasa niby znana, ale zawsze piękna. Zielone
lasy, żółte rzepakowe pola, słońce.
Zatrzymujemy się na spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy. Urokliwe to, prawie pół milionowe
miasto położone jest jakby na wyspie na dnie szerokiej pradoliny wzdłuż Brdy i kanału Bydgoskiego.
W sercu miasta wyspa Młyńska - zielona oaza, woda, kładki, stara mennica królewska, dawne młyny,
dziś muzea, czerwone ceglane domy odbijające się w nurtach rzeki Młynówki - atmosfera prawie jak
w Wenecji, a zadbana zieleń i kwitnące kasztany niepowtarzalne… . Kanał Bydgoski i ulica Mostowa piękny widok na rzekę i spichlerze z XVIII/ XIX w. Figura linoskoczka balansująca na linie to nowy
symbol miasta od 2004 r. - roku wejścia Polski do Unii. Drugi symbol to pomnik łuczniczki stojący przed
reprezentacyjnym gmachem Opery, budowanej wiele lat ale będącej teraz chlubą i dumą Bydgoszczy.
Po spacerze w drogę - kilka godzin i już nasz cel - pensjonat LAGUNA - pięknie położony - 200 m od
morza. Miła pani Ewa i reszta załogi gościnnej Laguny wita nas obiadem. Później spacer nad morze
i długie wieczorne rozmowy.
Poranek przywitał nas wycieczkową pogodą, oby tylko nie padało, bo jedziemy do Kołobrzegu. Przed
południem zwiedzamy niezwykle interesujące muzeum Wojska Polskiego…wspaniała lekcja historii.
Spacer po Kołobrzegu i wycieczka statkiem. Tym razem nie było emocji sztormowych, ale sesja
fotograficzna w maskach Wikingów wypadła interesująco. Pogoda dopisała, a więc spacer wzdłuż
wybrzeża. Rybki, lody itp… jak to nad morzem. Wracamy. A w Lagunie niespodzianka. Po obiedzie
jeszcze kolacja. I to jak pyszna, na bogato. A więc zabawa, śpiewy, tańce i nad morze, bo przecież o 22 00
nikt nie pójdzie spać w takich nastrojach i okolicznościach przyrody.
Następnego dnia można odpocząć i nasycić się widokami interesujących ogrodów w Hortulusie.
Naprawdę oszałamiające bogactwo roślin, kompozycji, pomysłów, feeria barw i zapachów. Gratulacje
dla inwencji i przedsiębiorczości właścicieli. Piękne miejsce i niezły biznes. A po południu dla piechurów
spacer z Irkiem S. do kanału łączącego jezioro Jamno z morzem. Dla mniej wytrwałych rybka
w Unieście. Były jeszcze wersje pośrednie. Każdy mógł wybrać ulubioną formę wypoczynku. A zachód
słońca tego dnia był widowiskowy. Niektórzy wzięli więc aparaty i czekali na najbardziej romantyczne
ujęcia, żeby później powspominać - jak to pięknie było w Mielnie.
No i już ostatni dzień… . Przed południem każdy spełniał swoje marzenia wycieczkowe. Jeszcze
pożegnanie z morzem i do domu.
Niestety w drodze powrotnej byliśmy świadkiem poważnego wypadku i to opóźniło nasz powrót do
Łodzi. My wróciliśmy szczęśliwie. Zadowoleni i opaleni, pełni wrażeń i ahoj do następnego razu.
Obejrzała i spisała „Lucy”

Sorry, taka gmina
Plakat z Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa 2014 corocznie
organizowanego przez studentów Politechniki Łódzkiej i studenckie Radio Żak
P o l s c y s t u d e n c i p r z e p r a s z a j ą z a p r o f. K r y c h ę P.
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Facecje akademickie
Profesorskie komentarze na egzaminie:
- Proszę nie mówić nikomu, że uczęszcza Pan na studia, bo i tak nikt w to nie uwierzy.
- Tu trzeba z głową przychodzić, a z biustem to do drink baru.
- Mój kolega Japończyk zrobiłby sobie harakiri, gdyby usłyszał tę odpowiedź, a ja stawiam tylko ocenę
niedostateczną, otwarcie i bez zaparcia.
- To, że Pan został przyjęty na studia oznacza tylko tyle, że w komisji zasiadali ludzie niegodni
zaufania.
- Byłby z Pana doskonały materiał na geniusza, ale został źle skrojony.
- Bezmyślna kobieto, ty tylko myślisz, że myślisz.
- I po co Pani te studia. Mężatka to taki piękny zawód.
- Ktoś z nas nie ma racji, jak Pan myśli, kto?
- Niech Pani nie rozpacza, głupota przekwitnie i zaowocuje.
- Pięknie Pani mówi, tylko sensu brak.
- Piłsudski to był wielki człowiek, ale przecież nie tak wielki, żeby Pan milczał na jego temat.
- Dostaje Pan tak marną ocenę, jak moja pensja.
Z pamięci wygenerował M. M. W.

Warto przeczytać
Chciałbym polecić Koleżankom i Kolegom Wielką Encyklopedię Staropolską, autorstwa Jacka
Kowalskiego, wyd. 2013, Dębogóra , ss. 487.
Wbrew „odstraszającemu” tytułowi i objętości jest to wspaniała gawęda o kulturze staropolskiej. Dla
Kowalskiego staropolszczyzna to „część polskiej kultury, która pokrywa się z dziejami Rzeczypospolitej
szlacheckiej, czyli Rzeczpospolitej Obojga Narodów”.
Już na początku autor próbuje określić - co jest wartością samą w sobie - takie pojęcia jak Sarmacja,
Sarmata i wreszcie sarmatyzm. Zrywa z negatywnym stereotypem funkcjonującym w zbiorowej
świadomości, że „Sarmata to przekonany o swej wartości, zawadiacki i pewny siebie szlachcic,
przekonany o wyższości swego stanu i polskich praw” oraz niechętny do wszystkiego co obce,
nietolerancyjny wobec innowierców, o nikłym - a właściwie żadnym - zainteresowaniu dla Europy
i postępu.
Dla Kowalskiego Sarmata „jest to przede wszystkim obywatel Rzeczypospolitej szlacheckiej,
w Europie powszechnie nazwanej Sarmacją. Tą Sarmacją, która jako Rzeczpospolita narodziła się mniej
więcej razem z nowożytnym kształtem polskiego sejmu około 1493 roku, upadła zaś po Sejmie
Czteroletnim wskutek ostatniego rozbioru w roku 1795.
W takim rozumieniu Sarmatą byłby przede wszystkim polski szlachcic, niezależnie od wyznania
i narodowości, a w wymiarze kultury sarmackiej także część mieszczan, a czasem nawet chłopów.
W poszczególnych rozdziałach autor opisuje życie polityczne (demokrację, złotą wolność) oraz
instytucje polityczne (sejm, sejmiki, elekcję, liberum veto, konfederacje, rokosze, urzędy) oraz sarmackie
prawo i sprawiedliwość. Poza tym - dla niektórych czytelników te fragmenty będą najbardziej
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interesujące - polskie stroje (czy istniał polski strój narodowy?) oraz miejsce i rolę kobiet w życiu
prywatnym i publicznym.
Tekst uzupełniają liczne, kolorowe ilustracje; książka edytorsko jest znakomicie wydana. Dołączona jest
do niej płyta z nagranym koncertem „Patrz tam gdzie Sarmacja”(m.in. Pieśń żołnierska o NMP, Oda do
rycerstwa polskiego i in.) Potrójna przyjemność - czytania, oglądania i słuchania.
Marek M. Wiktorowski

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Performance Galery, sp. z.o.o.
Z uwagi na fakt, że January Szamot wreszcie naumiał się skorzystać z kompa i netu, to znalazł
w Wikipedii szereg ciekawych rysunków i zdjęć (jako domena publiczna ich publikacja oraz
przetwarzanie jest legalne). Pomyślał więc, żeby otworzyć galeryjkę pod szyldem Performance
Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o. Oto co mu zaświtało w mózgownicy i czym chce
się z Szanownym Czytelnictwem podzielić.
Odsłona I.
Temat ekspozycji: Ojciec i niekochana (już ) córka…

„Siostro Anno*- czuj się zwolniona, odbieram sitko.

Ojcze Dyrektorze* dlaczego? Bo Pani sepleni!”

*Pani posłanka A. Sobecka, b. spikerka Radia Maryja, dama Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie.
Początkowo w Lidze Polskich Rodzin. Startowała do Parlamentu Europejskiego z listy „Libertas” (falstart). Od
2011 r. w PiS-ie (źródło - Wikipedia + grafika).
*Ubogi redemptorysta, zakonnik, dr media-wista (dysertacja nt. Apostolski wymiar Radia Maryja w świetle założeń
ideowych i programowych. Studium z teologii apostolstwa, „obroniona” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Karola Stefana Wyszyńskiego), znany jako Ojciec Dyrektor. Właściciel toruńskiej korporacji telewizyjno-radiowej,
nadto wydawca Naszego Dziennika, prezes zarządu fundacji Lux Veritas, założyciel prywatnej Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej i Medialnej w 2001 r. (źródło - Wikipedia + grafika).

20

Odsłona II.
Temat ekspozycji: Wielki Inkwizytor - Antek* Policmajster…

*Antoni M. - obecnie pierwszy przyboczny prezesa Kaczyńskiego, szef parlamentarnego zespołu ds. wyjaśnienia
tzw. mordu smoleńskiego. Wcześniej znany jako likwidator WSI, b. minister spraw wewnętrznych,
b. wiceminister obrony narodowej, b. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Bliski współpracownik Michnika
w KOR (sic!), współtwórca ZCHN, następnie w LPR. Kandydat na prezydenta Warszawy (2002 r. - falstart).
Harcerska sprawność - Tropiciel. Czołowy wyznawca teorii spiskowych. Historyk po UW - mediewista, nieudana
próba uzyskania doktoratu w PAN (źródło - Wikipedia + grafika).

Odsłona III.
Temat ekspozycji: Święta Beatrice…
Beatka K.* jako:
a/ posłanka w sejmie,
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b/ przewodnicząca parlamentarnych zespołów Antygender i Stop Ateizacji,

c/ w ramionach Zbycha i partii występującej pod nazwą Solidarna Polska Zbigiewa Z.,

Prezesie

- jestem zazdrosna. Rzucam PiS !

Kocham pana, panie Zero!

Czy warto, czy warto było… z losem się kłócić?

*Beata Kempa - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (dawniej im.
B. Bieruta) w 1990 r., mgr prawa administracyjnego, b. wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości za rządów
PiS-u. W 2006 r. członkini sejmowej komisji śledczej ds. zbadania nielegalnych nacisków na kształt ustawy o grach
i zakładach wzajemnych (tzw. komisji hazardowej). Wyrzucona przez Prezesa znalazła miejsce w Solidarnej Polsce.
Bliska Tacie z Torunia ze względu na postawę eklezjalną oraz antygenderowe i antyateizacyjne zapędy. Mająca
parcie na szkło celebrytka snująca trudne do wyhamowania monologi w trakcie swoich wypowiedzi, np.
u Olejnikowej w TVN-24 (źródło - Wikipedia + grafika).

Odsłona IV.
Temat ekspozycji: Bóg, Honor i Ojczyzna… i czym się to może skończyć!
a/ Tak to się zwykle zaczyna…
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b/ i wcale to nie śmieszy,

c/ i nie może skończyć się happy endem!

Aktualności
Motto:
O kibici wysmukła! Tyś jest samo zdrowie!
Ile cię cenić trzeba ten tylko się dowie,
Kto cię przejadł i przepił. Dziś każdej osobie
Wieści chcemy przekazać o prostym sposobie,
Który poznać zawczasu zagrożenie pozwoli.
A pilnować się trzeba, bo sadełko nie boli,
Rośnie cicho, a chytrze: Gdy się raz zakorzeni,
Kto do tego dopuścił - łatwo go nie wypleni!
(Prostaczek-Penseés)

Jabłko czy gruszka
Skojarzenie dość smakowite, ale możemy nazwać wskaźnik, który rzetelnie może określić stan naszego
zdrowia i smukłości ciała. Wskaźnik nazywa się WHR, czyli proporcja obwodu talii do obwodu bioder
mierzona w centymetrach, co jest łatwe do zastosowania. Do tej pory powszechnie uznawany był
wskaźnik BMI - ciężar ciała dzielony przez wzrost. Dzisiaj naukowcy kanadyjscy uważają, że typy
kształtów naszego ciała odgrywają decydującą rolę w odkładaniu się tłuszczu w naszym organizmie.
I tak JABŁUSZKA mają usytuowany tłuszcz wokół talii z „oponką” pośrodku ciała. GRUSZECZKI
zaś noszą nadmierne kilogramy na biodrach, udach i pupie
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Ci, co mają tzw. „piwny brzuszek” narażeni są na większe ryzyko choroby niedokrwiennej serca lub
miażdżycy. Wyróżnia się dwa typy otłuszczenia:
1. typ brzuszny - aneroidalny, charakterystyczny dla mężczyzn,
2. typ udowo-pośladkowy - gynoidalny, popularny u kobiet.
Idealnie byłoby, aby w wieku dojrzałym mężczyźni mieli w obwodzie pasa 94 cm, a kobiety
82 cm.
Jeżeli u mężczyzn po pomiarze wskaźnik WHR jest równy jedności (1) - to dobrze. Jeżeli powyżej, to
zaczyna się typ aneroidalny. Jeżeli pomiar będzie niższy niż jedność - to typ gynoidalny.
Zaś kobiety mające WHR większy od O,8 wchodzą w typ aneroidalny, a mniejszy od 0,8 - to typ
gynoidalny.
Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ aneroidalny (brzuszny) typ otłuszczenia jest groźny.
Może występować dość często w efekcie chorób serca, nocnego bezdechu, a nawet początku cukrzycy
I stopnia.
Swój pomiar wykonujemy rano przed śniadaniem. Mierzymy:
- obwód talii w cm,
- obwód bioder mierzymy przez największą wypukłość mięśni pośladkowych i na krętaczu wielkim kości
udowych.
Następnie obwód talii dzielimy przez obwód bioder. Uzyskujemy wynik kojarzący się z jabłkiem czy
gruszką.
Powodzenia w odczytach - M. Nowakowska
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