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KAZIMIERZ PSARSKI
1934 - 2009
W dniu 13 października zmarł dr Kazimierz Psarski - matematyk,
nauczyciel z powołania, dobry kolega i niezawodny przyjaciel,
niezmiernie (nawet w chorobie) aktywny członek związkowej społeczności.
Od 1983 r. piastował nieprzerwanie funkcję wiceprezesa Rady
Zakładowej ZNP.
Kazik zapisze się w naszej pamięci jako wytrawny obrońca praw
pracowniczych oraz człowiek o życiowej mądrości i o wielkiej kulturze
osobistej, a także - od początku istnienia - współredaktor naszego pisemka.

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy !
Mamy nadzieję, że zapoznają się Państwo nie tylko z tą, kolejną naszą „produkcją”,
ale także z zawartością Incydentalnika 3(13) bis. Znajdziecie bowiem w tym, równolegle
wydanym pisemku, szeroką informację o zamiarach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie nowelizacji obowiązującego Prawa o szkolnictwie.
W Incydentalniku - bis zamieszczone zostało nie tylko krótkie omówienie „Założeń do
nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki”, ale także
stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w tej materii oraz pierwszą,
indywidualną opinię o ministerialnym projekcie.
Zapraszając do dyskusji w sprawach tak fundamentalnych dla egzystencji naszej
uczelnianej społeczności, jak projekty zmian prawa, otwieramy łamy Incydentalnika dla
wszystkich tych, którzy chcieliby wyrazić swoje opinie nie tylko ustnie, ale i w trwalszej,
pisemnej postaci.
Serdecznie o to prosimy !
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Straciliśmy przyjaciela
Odszedł od nas Kazik Psarski. Odkąd sięgam pamięcią, w Radzie był zawsze. Bez
Niego nie umiałbym sobie Rady wyobrazić. A dziś nie ma Go już wśród nas.
Kazik nie miał zwyczaju działać na pokaz, pchać się do pierwszego szeregu
i zabiegać o zaszczyty, obce Mu było „parcie na szkło”, po prostu robił swoje. Jeśli
trzeba było coś zrobić, był zawsze gotów to wykonać, a robił to wszystko sumiennie
i rzetelnie, nie dla pochwał i podziękowań, lecz dlatego, że tak było trzeba. Chyba
dopiero teraz, gdy Go nie ma, w pełni odczujemy, jak ważna była dla nas Jego
pozbawiona efekciarstwa praca, przyjaźń, gotowość spieszenia z koleżeńską pomocą,
pogodne usposobienie, spokój i opanowanie, a jednocześnie umiejętność i odwaga
mówienia w oczy nie zawsze miłej prawdy, także możnym naszego światka.
Gdy nieodwracalność rozstania dociera do świadomości, rodzi się refleksja: czy
wtedy, kiedy jeszcze było to możliwe, umiałem okazać, jak Go szanuję i cenię?
Wprawdzie On sam nigdy o wyrazy uznania nie dbał, ale zasługiwał na nie jak mało kto
inny. Za to, co z nami i dla nas robił, możemy Mu odpłacić jedynie wdzięczną pamięcią.
Kazik zdobył sobie w niej trwałe miejsce.
Bolesław Liwowski

B e z

a u t o c e n z u r y
Miesiąc pamięci narodowej

W naszej martyrologiczno-wiktoryjnej historii (lub wg najnowszych trendów tzw.
polityki historycznej heroiczno-zwycięskiej) wrzesień jawi się jako miesiąc szczególnej
pamięci.
Oto bowiem w tym roku mamy „do obejścia”: kolejną, acz okrągłą rocznicę wybuchu
II wojny światowej zapoczątkowanej agresją hitlerowską na II RP i zabójczego ataku
sowieckich hord ze Wschodu („nóż w plecy”), zapominaną rocznicę, również okrągłą,
drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow (a był taki, zawarty 28 IX 1939 r., a odnoszący się do
przebiegu granicy obu okupacji i realnie istniejącej do 22 czerwca 1941 r.!), czy także godną
świętowania datę utworzenia polskiego rządu na emigracji gen. W. Sikorskiego (Paryż 30 IX
1939 r.) oraz - coś nowego - zbudowania w okupowanym kraju struktur Polskiego Państwa
Podziemnego.
My, Polacy lubimy świętować - imieniny, urodziny, rocznice ślubu, a nawet ochoczo
uczestniczyć w stypach (towarzysko rzecz jasna), a nekrologi żegnają tylko „ukochanych”,
„zasłużonych”, „umedalowanych”, „wybitnych” i „niezastąpionych”.
A uroczyste akademie, czyż nie są one organizowane ku jakiejś czci? Tylko po co?
Ale nie o tym chciałbym publicznie dzielić się myślami, z którymi biję się od lat, nie
będąc w stanie z nimi wygrać, lub nawet wyciszyć za pomocą autocenzury. Więc do rzeczy.
Data wydarzenia początkującego zbrojny początek II wojny światowej nie została
jeszcze jednoznacznie wskazana przez jej badaczy, co jest rezultatem często odmiennych,
zapisanych w zbiorowej świadomości różnych narodów zdarzeń, które wskazują na różny
moment jej wybuchu. Oto bowiem My - Polacy przyjęliśmy tzw. komunistyczną interpretację
(przebrzydła komuna, nieprawdaż?) sugestię, że wojna zaczęła się o godzinie 445 1 września,
w momencie salwy artyleryjskiej z pancernika Szlezwig-Holsztein, oddanej w kierunku
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Westerplatte. Ale i tu nie ma ścisłości, ponieważ pierwsze bomby z niemieckich samolotów
miały spaść na Wieluń już o 440. A czy bomba lotnicza to jest to samo co wystrzał
z działa okrętu? Wojskowi to winni wiedzieć. A czy przypadkiem strzał karabinowy (karabin
pojedynczo ładowany, powtarzalny, karabin maszynowy), oddany z pistoletu, moździerza,
czy z działka plot w kierunku wrogiego żołnierza (piechura, kawalerzysty, lotnika) nie
oznacza początku działań wojennych. Trudna sprawa dla wojskowych teoretyków.
Niejednoznaczny musiał zdawać się ów początek II wojny światowej dla
mieszkańców międzywojennej Czechosłowacji. Czy można za jej początek uznać 30 września
1938 r. (konferencja monachijska), czy wkroczenie Niemców do Pragi 15 marca roku
następnego i utworzenie Protektoratu Czech i Moraw? A co na to Słowacy, którzy w tym
momencie dostali własną, co prawda satelicką, państwowość? Czy więc Hitler nie przyniósł
im wyzwolenia spod presji „czechosłowakizmu” Masaryka i Benesza? A może datę tę
wyznacza polsko-beckowski „najazd” na Śląsk Zaolziański, jak co poniektórzy
nacjonalistyczni historycy czescy wykorzystujący zaistniały fakt, chcą połączyć nas Polaków
z dyktatem z Monachium?
À propos, jako historyk, chciałbym zwrócić uwagę głowie mojego kraju, że
należałoby być bardziej wstrzemięźliwy w przeprosinach skierowanych do kogo - Czechów,
Słowaków, Morawian?, czy do aktualnie panującego na Hradczanach swego kolegi - pana
Klausa (w sposób szczególny witanego na Westerplatte wśród innych, 20 - tu celebrantów
klęski wersalskiego urządzenia międzywojennego świata). Myślę sobie, że zawczasu
należałoby zapoznać się z zarysem dziejów czechosłowacko-polskich międzywojennych
stosunków, zaś szczególniej - z łamiącym postanowienia Konferencji Ambasadorów aktem
zbrojnym wojska czeskiego zajmującego Zaolzie z 26/27 stycznia 1919 r. Przed pańską,
wątpliwą co do prawnomiędzynarodowego umocowania, „przepraszającą” deklaracją
należało jedynie zerknąć do Encyklopedii PWN (6 tomów, tom VI., wyd. 1996, przecież nie
komunistyczną) i odczytać treść hasła Zaolzie. Dowiedziałby się pan, że przepraszając należy
tego samego oczekiwać od przepraszanego. A zapewniam, że p. Klaus niechętnie wypowiada
o zaletach politycznych Benesza, i tym bardziej nie będzie czynił tego za Słowaków. Ci
ostatni (pod przywództwem dwóch katolickich duchownych Hlinki i Tisso) nie wahali się
bowiem wysłać swoich wojsk na Polskę we wrześniu „roku pamiętnego”. Panie Prezydencie taki mały wysiłek, a wiedza byłaby pełniejsza. Chyba, że przeprosiny miały „koleżeński”
charakter, jak to „między polsko-czeskimi tradycyjnymi przyjaciółmi bywało”, tak? tylko
kiedy? Nie pamiętam! Myślę sobie, że dychawiczne to jednak koleżeństwo, bo oparte
o antylizbońskie fobie dwóch panów K.
Co sądzą o dacie wybuchu wojny dawni „przyjaciele” przedwojennych władz RP
(późniejsi wojenni alianci), a to Francuzi (E. Daladier i spółka), sojusznicy politycznowojskowi od 1921 r., a to i Brytyjczycy (N. Chamberlain i spółka, później W.Churchill „przyjaciel” Sikorskiego) - przecież gwaranci pomocy militarnej w 1939 r.?
Współczesne francuskie i angielskie kręgi badaczy są przekonane, że do
wypowiedzenia wojny Niemcom 3 września mieszkańcy Francji i poddani JKM wciągnięci
zostali przez nieudolnych polityków, bo przecież Chamberlain po Monachium „przywiózł
pokój”, a siedząc przez 9 miesięcy na Linii Maginota niezwyciężeni francuscy żołnierze
przecież „nie chcieli umierać za polski Gdańsk”. Czy więc dla nich wojna zaczęła się 3 IX
1939 r., czy dopiero w momencie najazdu hitlerowskiego na Belgię i Holandię w maju roku
następnego, a zakończyła niechlubną kapitulacją po sześciu tygodniach? Może dla
kolaboracyjnej, nieokupowanej części Francji marszałka P. Pétaina wojny w ogóle nie było?
Jednoznaczne stanowisko w kwestii momentu wybuchu II wojny prezentują Rosjanie.
Dla nich Wielka Wojna Ojczyźniana zaczęła się 22 czerwca 1941 r., bo to wtedy ZSRR został
„zdradziecko” zaatakowany przez nazistów, z którymi do ostatnich godzin utrzymywano
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bardzo ścisłe kontakty polityczne i żywą wymianę gospodarczą (ostatnie pociągi z surowcami
strategicznymi z Rosji do Niemiec odeszły przed północą- sic!).
A co w kontekście początku zmagań militarnych sądzi kolejny aliant, dziś pierwszy
sojusznik III RP- dobry wujek z Ameryki? Wydaje się, iż część Amerykanów nie podziela
poglądu, że do wojny ich kraj przystąpił 7 grudnia 1941 r. (po japońskim ataku na Pearl
Harbour) i był spodziewany (F. D. Rooseveltowi chodziło o wstrząśnięcie społeczeństwem,
które porzuci obowiązującą od lat wilsonowską maksymę nieangażowania się w sprawy starej
Europy). Nie oszukujmy się - większa część ówczesnych Amerykanów traktowała konflikt
europejski przez pryzmat interesu, który napędza gospodarkę i koniunkturę w handlu
(program Lend-and-Lease - „pożycz i oddaj/zapłać” za sprzęt wojenny i surowce
strategiczne). Takim sposobem, przez ponad 2 lata nie wysyłając na front żołnierzy,
rozwijano gospodarkę i testowano nowe bronie (np. atomową). Co prawda, w trakcie wojny
zginęło 300 tys. amerykańskich chłopców, ale to właśnie wobec dowódców amerykańskich
akty kapitulacji podpisywali wrodzy generałowie „Osi” 8 maja w Europie i 2 września na
Dalekim Wschodzie. Kto więc totalnie wygrał pokój w aspekcie politycznym, wojskowym
i ekonomicznym? Rosjanie, Brytyjczycy, Polacy? Odpowiedź nie nastręcza trudności państwo, które w rezultacie wojny wyrosło na potęgą polityczną, militarną, ekonomiczną etc.,
etc. I jest dziś niekwestionowanym mocarstwem.
Jeszcze jedna wątpliwość: a kiedy ta wojna światowa dotknęła Etiopczyków (Abisynia
1936 r.), Chińczyków (japońskie Mandżukuo 1937 r.) czy będących po Anschlussie w 1938 r.
obywatelami III Rzeszy Austriaków? Czy poprzedzające wybuch wojny niemiecko-polskiej
1 września agresje faszystowskie można zaliczyć do tej drugiej światowej, czy też traktować
je jako lokalne, kontynentalne, nieświatowe? Jak więc potraktować wydarzenia czerwono
rewolucyjne w Hiszpanii w latach 1936-1938, gdzie przecież z międzynarodowymi
brygadami lewicy walczyły nie tylko frankistowskie wojska, ale i niemieckie jednostki
lądowe i lotniczo-desantowy Legion „Kondor”?
Czy więc pod tą samą datą (jak Polacy) wybuch wojny „świętują” Rumuni, Węgrzy,
Bułgarzy, Włosi, wspomniani Słowacy i inne narody - wtedy będące nacjami
zamieszkującymi brytyjskie czy francuskie imperia kolonialne?
Powyższe przemyślenia towarzyszyły mi zawsze, zwłaszcza zaś natarczywie
powróciły w trakcie ostatnio obserwowanej wielkiej gali na Westerplatte. Było jak zwykle.
Z tą drobną różnicą, że dwie głowy naszej biednej III/IV RP czyniły bezradne wysiłki
nauczenia b. prezydenta Federacji Rosyjskiej, premiera W. Putina polskiej wizji przyczyn
wybuchu, przebiegu i skutków II wojny światowej. A ten okazał się być niepojętnym
uczniem.
No cóż, nasza „martyrologiczna” historia to historia klęsk powstańczych, począwszy
od insurekcji, poprzez trzy XIX - wieczne, trzy śląskie. Zapewnie znalazłoby się więcej
zrywów narodowo-wyzwoleńczych, byle tylko znaleźć dla nich nazwę z „wolnym
miesiącem”, np. mogłoby być nim powstanie marcowe z 1968 r. - bo przecież władze
zamknęły „Dziadów”, zaś ORMO pałowało ludzi ze względu na studencką czapkę na głowie,
a syjonistów wysyłano do Syjamu.
Poważniej - nie tak dawno obchodziliśmy rocznicę bezsensownego z wielu powodów
(już swoje zdanie kiedyś wypowiedziałem) Powstania Warszawskiego 1944 r., zupełnie
zapominając, iż moralnie zobowiązani jesteśmy do tego, by czcić jego ofiary - tak młodych
powstańców i nieświadomych celu politycznego ich dowódców, jak i ludność cywilną.
Zapamiętać obraz miasta, które w odwecie przekształcone zostało w martwe morze ruin.
Wędrując po polskich nekropoliach rozsianych poza krajem zdarzyło mi się ostatnio
być na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino. Wiecznie spoczywają tam żołnierze
II Korpusu pośród „czerwonych maków, co piły polską krew” Pochowani są tam Ci, którzy
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nie wypowiedzą słów epitafium wyrytego wokół znicza: „Przechodniu, powiedz Polsce,
żeśmy polegli wierni w jej służbie!”
Zachowam w pamięci także ten obraz ponad 1000 grobów młodych ludzi co to „Za
Waszą i Naszą Wolność” oddali życie, podobnie jak w przypadku „Orląt Lwowskich”,
polskich lotników w Newark pod Londynem, czy kwatery poległych podczas wileńskiej
operacji „Ostra Brama”. To oczywiste - będę pamiętał o 22 tys. zamordowanych przez
stalinowskie NKWD Polakach w Katyniu, Miednoje, Twerze i setkach innych miejsc,
o zmarłych z głodu Sybirakach na „Nieludzkiej ziemi”, o zamęczonych i skazanych na śmierć
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, o powieszonych na placach miasteczek
i rozstrzelanych pod murami, i w lasach. To wszystko co wiem o najtragiczniejszej w dziejach
cywilizacji wojny nie upoważnia mnie jednak do tego, aby podważać fakty niedające się
podważyć. Niestety, czynią to ostatnio nagminnie dziennikarze-dyletanci, ahistorycy
z IPN, pseudopolitycy - wszyscy to mali i często niemoralnie paskudni manipulanci. Ludzie,
którzy aby zaistnieć w mediach żonglują faktami i wydarzeniami dążą do zawłaszczenia
historii i wykorzystanie jej - niczym panią nieciężkich obyczajów - do doraźnych celów
propagandowo-politycznych. Nie wiedzą, że są żałosnymi pseudomoralistami i miernotami
intelektualnymi. To ONI są ciemni, a nie społeczeństwo. Nikomu, nawet twórcom
totalitarnych systemów, nie udało się zawrócić koła dziejów. Nikomu nie udało się zabić
pamięci. Historia bowiem to pamięć zbiorowa, a składają się na nią miliony pamięci
indywidualnych, doświadczeń ludzi - uczestników i zarazem twórców owych dziejów.
Ktoś może zapytać: po co powstał powyższy tekst? Oto moja odpowiedź: dlatego,
abyśmy My myślący, stara i nowa inteligencja polska, nie ulegali media-vistom (nie mylić
z historykami średniowiecza - mediewistami) jakich wszędzie pełno. Nie dawali wiary
„zawodowym”, „genetycznym” politykom, takim co to wszędzie i zawsze (zwykle nie na
temat zabierając nam czas) głoszą „oświecone” bzdury i paplają o „mądrościach”. Abyśmy po
prostu nie dawali IM posłuchu, nie pozwalali wmontować się w budowanie niegodnych
naszych przodków nacjonalistycznych teorii, nie godzili się na wnoszenie glinianych
monumentów nieprawdy. Byśmy krytycznie, rozważnie, bez zacietrzewienia i euforii
podchodzili do dziejów dziadów i ojców, dostrzegając pozytywne w nich fragmenty, jak
i popełnione historyczne błędy. Czy historia będzie nam magistra vitae? Tylko od nas zależy !
Ireneusz T. Kolendo

Prawda - ta zapchajdziura
17 września to dla mnie data nie tylko historyczna, ale bardzo osobista. 1 września
1981 r. rozpoczęłam pracę na uniwersytecie i mogłam wreszcie zostać członkiem związku
zawodowego „Solidarność”, co wtedy dla wielu osób z mojego pokolenia było czymś
oczywistym i wzniosłym zarazem. Postanowiłam wstąpić do „S” w historycznym momencie.
O napaści Sowietów na Polskę dowiedziałam się w liceum z książki Pobóg-Malinowskiego.
Była to wówczas książka z drugiego obiegu. Czytano ją więc potajemnie i namiętnie (czy
kiedyś wrócą czasy tak intensywnego czytelnictwa?). W liceum Batorego, gdzie robiłam
maturę, historia była wykładana po bożemu, czyli po komunistycznemu, a więc Związek
Radziecki był nam przedstawiany jako nasz jedyny, fantastyczny sojusznik.
Wiedza o 17 września była wiedzą ekskluzywną, bo dotyczyła …Historycznej
Prawdy. Przez lata byłam gotowa za nią zginąć, zgodnie z najlepszymi polskimi wzorcami,
i myślałam, że „S” będzie najlepszym sojusznikiem tych zamiarów. Gwoli przypomnienia
trzeba powiedzieć, że związek zawodowy „S” nie słyszał wtedy o przewodniczącym Śniadku,
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ani nie ograniczał się do reprezentowania wąskich interesów grup zawodowych. To był trochę
inny związek.
Po wielu, wielu latach przyglądam się tym ideom, które wtedy były tak ważne, i złość
mnie bierze, co z nimi powyprawiano. „S” przestała być symbolem zjednoczenia, wspólnoty
gotowej poświęcić partykularyzm na rzecz dobra wspólnego. Jej siła jest teraz wprost
proporcjonalna do umiejętności rzucania kamieniami i palenia opon (słabsi przegrywają i nikt
im nie współczuje).
Prawda historyczna, w tym pamiętny 17 września, przestał odnosić się do faktów,
a stał się elementem politycznej rozgrywki, a raczej sposobem na leczenie fobii różnych
polityków. Prawda ta stała się trampoliną karier i zapchajdziurą w debatach tych, którzy nie
maja wiedzy i kompetencji politycznych, bo polityka dla nich to ciągłe jątrzenie.
A już Herodot pisał, że wiedza o faktach stanowi najbardziej istotny element
zbiorowej pamięci, bez której nie ma wspólnoty. I nie ma polityki. Szacunek dla
historycznych faktów, ich aktorów i ofiar z nimi związanych powinien wyrażać się
w umiejętności wyciągania wniosków i zdolności omijania raf, które do katastrof prowadzą.
Nie do jątrzenia. Czy polska polityka musi żywić się wiecznymi kompleksami i wiecznym
jątrzeniem?
Premier Mazowiecki apelował w programie Tomasza Lisa o lepsze standardy
w polskiej polityce. Nie muszą być bardzo dobre, niechaj będą chociaż takie jak 20 lat temu.
I niechby wreszcie nasz stosunek do przeszłości budował przyszłość.
„GW” prof. Magdalena Środa - filozof, etyk

Rozważania frazeologiczne, czyli o semantyce i marynistyce w ministerialnej retoryce
Najwyższa kadra kierownicza naszego ministerstwa z wielkim upodobaniem mówi
ostatnimi czasy o okrętach flagowych. Piękne to i wyobraźnię pobudzające określenie, ale
korzystając w metaforycznym sensie z terminów w innych obszarach zrodzonych, dobrze jest
nie zapominać o ich podstawowym znaczeniu.
Ludzie morza wiedzą dobrze, że okręg flagowy, nawet najwspanialszy, występując
jako solista może wyjść zwycięsko z pojedynczego starcia, ale bitwy nie wygrywa. Nie mając
wsparcia ze strony mniejszych jednostek prędzej czy później idzie rybki karmić. Wiedzą też,
że wcale nie najpotężniejszy okręt, ale właśnie najsłabszy i najwolniejszy wyznacza zdolność
manewrową i szybkość całego konwoju. Dlatego przewidujący komandor już przy pięknej
pogodzie i w bezpiecznej zatoce dba o to, by do swego zgrupowania nie włączać kiepskich
jednostek. Gdy pojawi się zagrożenie - nie pora na ich eliminowanie, a o każdego słabeusza
musi troszczyć się tak samo, jak o swój mocarny pancernik czy krążownik.
Żeglarzom z kajaków i matrosom z pychówek wydaje się, że siłę floty stanowi wielka
liczba jednostek pływających. Że jest to złudzenie - wiadomo powszechnie od czasu
Niezwyciężonej Armady. Mimo to niejeden armator pragnąc przede wszystkim oglądać swoją
banderę na jak najliczniejszych flagsztokach rozbudowuje gorliwie flotę niepomny tego, że na
tak wiele statków prawdziwych zejmanów mu nie wystarczy. Szyper, który musi być gotowy
do wyjścia w rejs, mustruje zatem nawet kundę i biczkomera, byle musterrola wydawała się
kompletna. Na wyższe stanowisko pierwszego lepszego postawić nie można, więc gdy uda się
zwerbować kandydata z patentem oficerskim, zapisuje się go jako członka załogi na kilku
jednostkach, czasem nawet nie wymagając odeń pracy. Wystarczy być na liście, aby żołd
otrzymywać. I co może zwojować statek z taką załogą?
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Dostojni armatorzy i admirałowie, korabiów wodzowie i budowniczowie, zejdźcie na
czas jakiś ze swoich stolców wysokich, obłoków sięgających i zstąpcie na twardą ziemię,
a jeszcze lepiej - na pokłady okrętów waszej pieczy powierzonych, by z bliska prawdzie
w oczy popatrzeć.
Wiadomo, że odbywają się takie wysokie inspekcje i ważne kontrole, ale jakoś
niewiele słychać o ich efektach. Może przyczyną tego są zjawiska, które opisał był klasyk.
Gdy zabrzmią słowa: Mam panom do zakomunikowania nadzwyczaj nieprzyjemną
wiadomość. Jedzie do nas rewizor z Petersburga - zaczyna się natychmiast gorączkowa
krzątanina. Ważny gość ma zapewnione miejsce przy kapitańskim stole, eskortę oficerską
przy wizytacji mostka i w rezultacie miast tego, co jest, widzi to, co mu jest pokazywane.
Zupełnie inny jest bowiem wygląd statku widzianego z mostka i mesy oficerskiej, niż
oglądanego od strony stępki. Nie wzdragajcie się przeto przed zejściem do mesy załogowej,
kambuza i kubryku, do maszyny i do ładowni, aż do samych zęz. Jeśli zadowolicie się
oficjalnymi raportami, można będzie wizytacje zastąpić defiladą floty w pełnej gali
banderowej - efekt kontrolny będzie taki sam, a o ileż piękniejszy widok!
Bolesław Liwowski

Wieści gminne i niewinne
Stuprocentowy autentyk cz. 2
Od redakcji: Jest to kolejna, zarejestrowana wymiana zdań między dwiema studentkami - rozmowa
prowadzona w trakcie wykładu. Jak uprzednio (zob. nr 2/12) z tekstu usunęliśmy szczegóły grożące
dekonspiracją autorek. Ujawniony zapis dedykujemy wykładowcom „fascynująco” prowadzącym zajęcia.

Wymiana korespondencji pomiędzy dwiema osobami w czasie prezentacji
tematu z zakresu programu realizowanego na wydziale prawa cd.
A ja zasypiam! Masz może dobry sposób żeby schudnąć tak 25 kg? Bo muszę
schudnąć! 25 czy 2,5? . Nie. Ja nie muszę. Ale Ty według mnie także nie. Chociaż mam pewien
pomysł. Poluźnij konikowi popręg i puść go, a potem biegnij za nim. Po miesiącu byś schudła!
Chyba coś innego muszę wymyślić. Ty nie musisz, ale ja owszem (chociaż
3 cm w pasie, no i uda). Muszę pomyśleć jak to zrobić. No, pomysł z koniem był niezły…,
a jak nie to musisz w to wciągnąć swojego chłopaka. Od sexu się szybko chudnie i cera się poprawia.
Taaak? Hm…, myślę, że na razie nie będę go w to wciągać…, ale dzięki za
informację. No cóż, możesz jeszcze się pociachać. Trafisz na 2 tygodnie na obserwację na
Czechosłowacką, a tam jest tak obrzydliwe żarcie, że na pewno w te dwa tygodnie schudniesz.
Wczoraj, jak byłyśmy na wampiriadzie [studencka cykliczna inicjatywa
honorowego oddawania krwi - przyp. red.], podszedł do nas facet z Radia Łódź, dał nam
swoją wizytówkę i powiedział żebyśmy przyszły do radia. Teraz się z kumpelką
zastanawiamy, czy iść…? Hm.., no nie wiem. A czy wczoraj widziałaś dwóch gości, którzy
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powiedzieli, że nie oddadzą krwi, bo w ciągu ostatnich 48 godzin brali narkotyki, albo, że już oddali
nerkę.
Tak. To jacyś Twoi znajomi? A co o nich sądzisz? Jakie wrażenie?
Z tego co pamiętam jeden był nawet, nawet niezły, ale nie jestem pewna czy
ten od nerki czy od trawy. Ale ogólnie sympatyczni się wydali. Śmieszni tacy. No to
poznałaś Ukiego!
Skąd go znasz? To ten od SMS-ów? No! Ale ich było. Pozdrów go ode mnie.
Oki. No to poznałaś Ukiego i jakoś to przeżyłaś, to dobrze. „Niezły” - to o nim mówisz czy o tym
drugim???
Chyba o nim. Nie jest grubszy? Mieliśmy z niego później niezłą zlewkę. Jak
ktoś się nas pytał czy mu oddajemy krew, to później mówiliśmy, że oddajemy już
nerkę! On jest chudy! Tylko wiesz Alu….jego proszę nie podrywać!
Dlaczego? Tak dla Twojego bezpieczeństwa! I znów gadamy o facetach. No to
zmieńmy temat!
Spać mi się chce! Co później? Mi też. Może teraz kawa? Chyba historia Polski. Idziemy
po kawę? Ja raczej nie będę piła, ale mogę iść z Tobą.
Ok. Jeśli szybko wyjdziemy, to może nie będzie kolejki.
[cd. rozmowy – miejsce - bufet]
Popatrz. One wszystkie są wkurzające. Podniecają się swoimi facetami. On
dał Jej [osoba o nieustalonej tożsamości - red.] obrączkę z „białego złota” Ach, jakie to
romantyczne. Zaraz chyba zrobię im krzywdę, jak się nie zamkną! O obrączce nie
słyszałam. Pssst – co słyszałam to podnietę makijażem!

Ale tą prawdziwą to ona wybierze, nie on!!! A może ona zrezygnowała, albo ma
zamiar zrezygnować (bo nie może tego pogodzić, np. z obowiązkami w domu). Albo pozmieniała grupy
na inne.
No może, po prostu zauważyłam jej brak (korwta, łacina, niemiecki) W sumie
właśnie przed chwilą mi to uświadomiłaś. Coś w tym jest. Tym bardziej, że wcześniej chodziła zawsze
i na wszystko. Niemiecki ma certyfikat chyba.
Ma, ale miała chodzić. Wiem, że dwa tygodnie była w szpitalu, bo ciągle
mdlała…Zastanawiam się, czy powinnam zostać czy mogę sobie pójść? To już twoja
decyzja. Najwyżej nie zdasz.
Tfuuu! Wypluj to słowa. Czego Ty mi życzysz? Wrrrrr….. Nie życzę tylko się
naśmiewam. On [wykładowca - przyp. red.] mówi tak bez sensu, że ja może też zrobię out!
Z reporterskiego (prywatnego) dyktafonu spisał „Światowit” .

Panie Prezydencie - nie dam Panu 485 PLN
Jakiś czas temu, wraz z wiatrem (jesień przecie), wpadła mi do ręki (wyfrunęła ze śmietnika)
gazeta. Dla oczywistej oczywistości nadmienię, że prasy z reguły nie czytam (poza ultrakatolicką), bo
szkoda stetryczałego wzroku, ale oglądam „Szkło kontaktowe”, Lisa, Sekielskiego i tego drugiego, oraz
inteligentnego idiotę Wojewódzkiego. Wiedzę o życiu politycznym i nastrojach narodu zaś czerpię
z dwóch źródeł: ze spotkań z rolnikami sprzedającymi po groszach produkty warzywno-owocowe (także
importowane!) na Rynku Bałuckim i z tzw. środowiska marginesu (jest ono nadspodziewanie duże).
Jako stary niespełniony kabareciarz, równie często jak na bazarze, spotykam się z ludźmi przy
śmietniku, zwłaszcza z pół-menelami. Melin i bram zdecydowanie nie lubię, bo wychodzę z zasady, że
jak pić (nie piję przed 13oo, taki nawyk narzucony przez komunę - przywykłem, bo byłem przecież
świadomym obywatelem PRL-u) to tylko w chałupie, dzieląc się „małpeczką”(100 ml ), „kaczorkiem (200
ml) czy „ćwiartką w ciąży” (375 ml) z towarzyszką małżonką. Należy się Jej za 35 lat burzliwego
współżycia, no nie?
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Ale, jak to powiadają moi interlokutorzy, ad rem. Oto przeczytałem, że zalegam prezydentowi
Miasta Łodzi 485 polskich złotych. Pomyślałem po naszemu, a zadałem sobie z angielska (uczyłem się
kiedyś na lektoracie pobierając nauki w UŁ) pytanie why ? Czyżbym brał kredyt w Urzędzie Miasta
(banków na tejże ulicy wiele, ale ja mam tylko jedno konto i to w narodowym, jeszcze PKO BP, dopóki
go nie skorumpują!), a uchowaj mnie Boże (tudzież komunistów, socjalistów i demokratów) może
dostałem karę, bo nie oddałem obywatelsko-miejskiego głosu na kandydata, który okazał się być dziś
rządzącym miastem? Poczytałem dalej i odetchnąłem. Wszyscy stali (niemowlęta też) mieszkańcy
miasta są zadłużeni, bo miasto zostało zadłużone na circa about 365 mln PLN. Zachodzę w głowę, kto
w moim imieniu naciągnął mnie na 30% moich miesięcznych dochodów. Przecież regularnie płacę
czynsz [wymieniam składniki: eksploatacja(?), woda c i z, co, spust nieczystości, wywóz śmieci,
upiększanie terenu, fundusz remontowy, podatek gruntowy, opłata stała (?), opłata abon. ZWiK(?), moc
zamówiona(?)], nie pomijając gazu, światła, telefonu, „ekskluzywnego” TVK i internetu. Na gapę nie
jeżdżę, po psach sprzątam (swoich oczywiście), segreguję śmieci, a do puszek PCK wrzucam wyprane
t-shirty i nie do końca wytarte jeansy. Czym więc sobie zasłużyłem na miano dłużnika (z groźbą
wpisania mojego szacownego nazwiska do państwowego rejestru)?
Mister President mam kilka pytań: ile mnie kosztowały uroczyste obchody nieokrągłej rocznicy
likwidacji Getto Litzmannstadt, na które pan nawet mnie nie zaprosił? Ile kosztują mnie Pana
niekończące się zagraniczne wojaże? Ile moich pieniędzy wyciągnął Pan na imprezy ku Pańskiej czci
lub te, którym Pan patronował?
Mam nadzieję, że Pan jako wybitny uniwersytecki ekonomista wytłumaczy mi jasno i po
chłopsku: dlaczego ja - prosty obywatel Miasta Łodzi, mam tłuc się niesprawnymi technicznie
autobusami i tramwajami, jeździć po wyboistych, od lat nieremontowanych ulicach (np. Łagiewnickiej,
Inflanckiej, Spornej) i wstydzić się w Polsce za urzędnika w głupawej czapce i z szarfą na piersi, dla
którego ważniejsze jest Święto Trzech Króli, niż los tysięcy mieszkańców czekających miesiącami na
wizytę u specjalisty, czy miejsce w szpitalu.
I proszę nie prezentować mi uniwersyteckiego wykładu. W Pańskich wykładach ekonomii
swego czasu uczestniczyłem i nic mądrego z nich nie wyniosłem. Mam nadzieję, że za miesiąc dojdzie
do referendum, a Pana skreśliłem już dzisiaj. I to osobistym podpisem, jakiem January Szamot, mam
zamiar wkrótce potwierdzić.
January S.

10

Z życia Sekcji Emerytów i Rencistów
Była wśród nas
Maria Twardowska (1907 -2009) zmarła 28 września b.r. w 102 roku życia.
Była wieloletnią pracownicą Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i członkiem Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Żegnamy Cię „Chaberku” - koleżanki

Przeżyjmy to jeszcze raz

Dzięki inicjatywie Irka S. i doskonale zorganizowanej przez Zosię wycieczce, przeżyliśmy
piękną majową przygodę.
Wyruszyliśmy na spotkanie diabła Boruty, który chciał przewrócić świątynię w Tumie z 1161
roku. Odcisk jego łapy jest na jednym z głazów, znajdujących się na zewnątrz świątyni,
Archikolegiaty Łęczyckiej, którą ostatnio odnowiono po licznych zniszczeniach.
Nasze majowe zauroczenie to Mielno, z przepiękną plażą, na której przebywaliśmy
w każdej wolnej chwili, oglądając niezapomniane zachody topiącego się w morzu słońca, nocne
kąpiele morskie naszych koleżanek, śpiewy, tańce na tarasie naszej willi. W Mielnie zwiedzaliśmy
piękny modrzewiowy kościółek z XV wieku. Urzekł nas budową - wewnątrz ceglaną, a także
barokową amboną i chrzcielnicą. Obok na cmentarzu znaleźliśmy nagrobek ojca, którego syn
Schmeling, mistrz wszechwag, zamienił przed II wojną światową wioskę Mielno w kurort,
wykorzystując znajdujące się tutaj warzelnie soli. Pozostał po nich folwark z pałacem.
Czy wiesz co to jest „Hortulus"? To bajeczne ogrody tematyczne w Dobrzycy, gdzie Basia
zafascynowana pięknem przyrody i fotografią, wpadła do fosy pełnej nenufarów i zielonych żabek.
Jednak po wydobyciu jej z wody, spłukaniu błota wężem ogrodowym, zwiedzała dalej, „cała
w skowronkach". Ogrody w Dobrzycy to naturalne obrazy, malowane przez cztery pory roku,
słońcem, deszczem i wiatrem, zachwycające różnorodnością zmieniających się barw.
W Kołobrzegu podziw wzbudziła kolegiata, która przez wieki zrastała się z historią miasta.
Charakterystyczne jest osiem filarów, odchylających się od pionu już od 1321 roku. Jednym
z najstarszych dzieł jest „drzewo życia" - świecznik w kształcie menory z XIV wieku. Brązowa
chrzcielnica, dębowe stalle z głowami smoków, ludzi i psów oraz wiele innych skarbów uświetnia tą
świątynię.
Szokującą była morska przygoda na łodzi „Santa Maria". Falę mieliśmy 5 w skali Beauforta.
Mocno kołysało i niektórzy z uczestników przeżywali chwile lęku i grozy. Po rejsie opowiadaliśmy
razem swoje przeżycia.
To wszystko - majowe słońce, zabytki nadmorskich miast, nasycone kolorami ogrody i liczne
przygody, pozostaną jeszcze na długo w naszych wspomnieniach, urzekając niezapomnianymi
chwilami.
M. Nowakowska
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Nasz Hyde-Trawniczek
Ta sama lipa
Podczas dyskusji w Salonie „Polityki” w Elblągu, na którym byłam w przeddzień
manify, jeden z uczestników powiedział: „Kobiety są fajne, ale w rozproszeniu. W grupie są
nie do zniesienia. Rządzą i histeryzują”. Wypowiedź oburzyła salę pełna wyemancypowanych
kobiet, ale ów pan wyraził przekonanie znaczącej części naszego społeczeństwa.
Kobieta jest dobra, gdy jej nie ma, gdy siedzi cicho, gdy jest niewidoczna (chyba że
jako seksualny obiekt), gdy się nie wymądrza, nie decyduje, zwłaszcza zaś - gdy nie jednoczy
się z innymi kobietami. Cała struktura społeczeństw nowożytnych wymyślona była tak, by
kobiety nie miały okazji do wspólnych działań. By „żyły w rozproszeniu”, poza władzą
polityczną i ekonomiczną. W domach.
Symboliczny kres rozproszeniu kobiet położył pamiętny strajk 15 tysięcy pracownic
nowojorskiej fabryki tekstylnej. Domagały się one praw wyborczych i polepszenia warunków
pracy. Właściciel, chcąc uniknąć rozgłosu, zamknął je w fabryce, gdzie wybuchł pożar.
Zginęło 129 kobiet. Było to 8 marca 1910 roku.
Ustanowione dla pamięci o tamtych wydarzeniach święto kobiet przybierało różne
formy. W PRL-u było on w całości przejęte przez władzę. Dzisiaj jest świętem, którym
władza gardzi, bo władza kobiety kocha, ale nie szanuje ich praw.
Według ekipy rządzącej (tej i poprzedniej - „każda ekipa, ta sama lipa”, jak głosiło
hasło tegorocznej manify) kobiety maja mieć dzieci, a nie prawa. Gdy władza chce się
dowiedzieć, czego prócz dzieci chcą kobiety, idzie do biskupów. Bo dla władzy każdy biskup
jest Bogiem i wie, że kobiety wolą dom od pracy. Można więc zaoszczędzić na żłobkach.
Wolą też „zdrowaśki od zdrowia” (to hasło manify), więc można oszczędzić na opiece
medycznej (śląska manifa protestowała przeciwko zamknięciu Izby Porodowej
w Lędzianach). W tym - zaprzestać finansowania znieczuleń porodów, bo wszak zgodnie
z wolą bożą rodzenie w bólach należy do porządku świata, nad którym biskupi wraz
z PO maja pieczę.
Warszawska manifa była w tym roku - jak podaje AFP - jedną z największych
w Europie. Może nie była gigantyczna, ale skupiła mnóstwo kobiet i tych, którzy rozumieją,
że prócz praw potrzeba nam solidarności. Nie tylko między kobietami, ale z kobietami.
W tym roku na manifie było sporo młodych ludzi, ale jeszcze więcej starszych. Przyszli, żeby
wesprzeć.
Szkoda, że nie było tam Polki Roku, szefowej Partii Kobiet Anny Kornackiej. I wielka
szkoda, że nie było z nami minister Radziszewskiej, którą rząd „ofiarował” kobietom polskim
w święto kobiet (8 marca 2008 r.), czyli w rocznicę strajku i śmierci amerykańskich robotnic
walczących o prawa, dzięki którym pani minister może w ogóle być obecna w polityce. Bez
solidarności byłoby to niemożliwe. I trzeba o tym pamiętać.
„GW” M. Środa
Jego Majestat strzela fochy
Lokator pałacu przy Krakowskim Przedmieściu (jeszcze przez rok), objawiając niedobór „siły
spokoju”, nieskrywane fobie oraz nerwowość, pudrując naszą historię, raz po raz strzela fochy* - tak
wewnętrzne, jak i międzynarodowe. Zupełnie niedawno zapoznałem się ze dwoma Jego tekstami. Oba
ujawniają Jego stosunek do przeszłości i Jego postrzeganie współczesnej rzeczywistości.
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Rzecz pierwsza - tekst poświęcony rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego (znowu jakieś
nowe święto?) ujawnia, iż każdy walczył o wolność w okupowanym kraju. Kto? Ano leśny partyzant w domyśle AK-owiec. Czy partyzant GL, AL, PAL, BCh, a zwykły kryminalista czy nacjonalista z NSZ
też? I dalej - ten, kto zaopatrywał i przechowywał partyzanta, ten co swoje mieszkanie udostępniał
konspiratorom lub na „jedną noc ukrył w nim w nim żydowską rodzinę”/… /„Ten, kto wykonywał wyrok
na funkcjonariuszu gestapo czy NKWD”.
Jak ocenia W. Gadomski z „GW” zaprezentowany przez prezydenta ogląd okupacyjnego
społeczeństwa jest spłycony i „okrojony z faktów nieprzyjemnych”, m. in. szmalcownictwa,
konspiracyjnych morderstw politycznych, walk bratobójczych, wyroków (śmierci!) i politycznonacjonalistycznej zapiekłości. „Prezydent Polski zasklepił się w czytankowych mitach, do których
podchodzi bezkrytycznie. Nie mówi o błędach popełnionych przez polskich polityków w 1939 i 1944 r.,
nie zastanawia się, czy można było ich uniknąć i co należy zrobić, by tragedia sprzed 70 lat nigdy się
nie powtórzyła. Być może Lech Kaczyński uważa, że Polska może istnieć tylko w sytuacjach
nadzwyczajnie tragicznych, bo wówczas jest naprawdę wielka”
Rzecz druga - bawiący 24 września w ONZ prezydent wygłosił był przemówienie
o hasłach: Polska jest wielkim, niedocenianym państwem; Polska - zasłużony z udział w wojnie w Iraku
i Pakistanie największy sojusznik USA - nie otrzymała tarczy; Polska przewodzi także takim
niedocenianym krajom, jak Ukraina, Gruzja, tudzież…Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan (zob.
publikacja „Polska. The Times” ).
Nie wyobrażam sobie kto ze słuchających zapamiętał polski głos i jego autora. Myślę, że
bardziej wymowne były „prezentacje” Kadafiego, czy buńczucznego prezydenta Iranu. Co więc głowa
RP chciała reprezentantom prawie 200 krajów - członków zmurszałej organizacji, której nie udało się
rozwiązać żadnego konfliktu międzynarodowego, powiedzieć? Może to, że my Polacy zawsze uważamy
się za ofiary przemocy?
Rzecz ostatnia - Prezydent mojego kraju rzekł był: „ W 2007 roku władzę przejęła inna partia,
ale też o postkomunistycznej genezie”.
Zaś Gadomski skomentował: „ Mamy w ten sposób pełny obraz świata Lecha Kaczyńskiego.
Prezydent i jego brat na czele podziemnego państwa, a wokół komuniści, postkomuniści i ci, którzy
Polskę zdradzają”
I. K.
* Strzelanie fochów /w slangu młodzieży/ - jedna z form obrażania się na fakty w obliczu oczywistej
rzeczywistości.

Wspomnień czar
21 postulatów

1 września, 29 lat temu, stoczniowcy wrócili do pracy po zwycięskim strajku. Jak
przez minione lata realizowano najważniejsze z ich 21 postulatów?
Postulat 1. Niezależne od partii i pracodawców związki zawodowe. Dziś bez partii nie
ma życia: Solidarność jest PiS-owska, a OPZZ SLD-owska.
Postulat 2. Gwarancja prawa do strajku. Strach strajkować. Jak już gdzieś zastrajkują,
to impreza kończy się u prokuratora, bo pracodawca uważa, że strajk jest nielegalny.
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Postulat 3. Przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach
w 1970 i 1976. Przywrócono, ale za to teraz bez pracy mamy kilka milionów ludzi. Jak tych
przywrócić?
Postulat 4. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji
kryzysowej. Aktualne od 29 lat.
Postulat 9. Zagwarantować automatyczny wzrost plac równolegle do wzrostu cen
i spadku wartości pieniądza. Jak wyżej.
Postulat 11. Znieść ceny komercyjne. Wyszło na odwrót: wszystko mamy
komercyjne!
Postulat 12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji,
a nie przynależności partyjnej. Bez partii nie ma życia. Może nawet jest gorzej niż za
komuny?
Postulat 14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a mężczyzn do 60 lat.
Marzenie! Niedługo przejście na emeryturę będzie możliwe po dostarczeniu do ZUS aktu
zgonu kandydata na emeryta. Aktualne za czasów PRL-u: rząd rozwiąże problem emerytów
za pomocą łopaty grabarza.
Postulat 17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach. Już ci!
Żłobków prawie nie ma, a przedszkoli mamy najmniej w UE.
Postulat 19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. Zasada na dziś: sam sobie skróć.
Postulat 21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Udało się. Parę milionów
Polaków oprócz sobót ma także wolne poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
Witaszczyk na dziś
„Polska. Dziennik Łódzki” nr 204 (01.09.2009)

Takie sobie myśli
Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego

Lobbing - korupcja i stały przekręt po zabiegu rafinacji nazwy.
Demokratyzacja Afganistanu - zapewnienie każdemu człowiekowi i obywatelowi
Afganistanu równego, nieograniczonego prawa do podporządkowania się woli wyzwolicieli,
włącznie z prawem do oddania życia nie wiadomo za co.
Grupa trzymającą władzę - kolejna zmiana w specyficznym biegu rozstawnym, który
charakteryzują cechy szczególne: 1. sztafetowa pałeczka władzy nie jest przekazywana, lecz
wyrywana, 2. każda zmiana chce przedłużyć swój odcinek biegu do nieskończoności.
KM „CBA” (wzór 2009) - nazwa karabinu maszynowego z magazynkiem PiS, użytego do
odstrzelenia ministerialnych jeleni, łosi, być może lwa. Niebezpieczna zabawka w dyspozycji
specsłużb i celowniczego Mariusza K. Nieumiejętnie użyty grozi odstrzeleniem celowniczego
i wydającego rozkazy jego dowódcy.
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Byłem Pałacem Kultury, jestem Statuą Wolności
/tekst Radosław Orzeł, rocznik 1980, „GW” 04. IV. 2009/
Byłem tani, jestem drogi. Byłem parówką, jestem parówką bez mięsa. Byłem
jaroszem, a nagle stałem się wegetarianinem. Byłem stanem wojennym, jestem pogrążony
w apatii. Byłem analogowym, a teraz cały z pikseli. Byłem na koloniach w Rabce, a dziś na
feriach w mieście. Byłem Tytusem, Romkiem i ATomkiem, jestem amerykańskim
superherosem. Byłem odbudowanym PRL-em, jestem samowolką budowlaną. Byłem
azbestem, a jestem sidingiem. Byłem tragedią, a jestem traumą. Byłem równy, a wyrosłem
całkiem wysoko. Byłem lokatorem kwaterunkowym, jestem lokatorem kredytu. Byłem kinem
studyjnym, jestem multipleksem. Byłem „Czterdziestolatkiem”, „kabaretem Starszych
Panów”, „Tolkiem Bananem”, jestem tasiemcem. I zawsze czułem się kolorowy. Byłem
medium na abonament, jestem medium na reklamę. Kiedyś ochotniczy, dziś jestem opłacany.
Byłem reżimowymi wiadomościami, jestem wiadomościami z „Pluralizmem”. Byłem pełnym
kościołem, jestem w podróży po Indiach. Byłem drogą krajową, jestem płatną autostradą.
Byłem punkiem, skinem, anarchistą harcerzem i dysydentem, jestem Emo, skejtem
i dresiarzem. Jestem samotnikiem. Byłem delikatesami i supersamem, jestem bankiem
i jestem bankrutem. Zatrzymałem Brazylię, Anglię, Argentynę i Włochów, do dziś nie
wygrałem z Niemcami. Byłem rusofobem, a dodatku jestem amerykanofilem. Byłem
dzwonami, jestem spodniami zwężanymi przy kostkach. Byłem zakazanym arcydziełem,
jestem piktogramem, pismem obrazkowym. Byłem lodem na patyku i oranżadą w proszku,
jestem batonem, chipsem i snackiem. Byłem mały, jestem duży. Byłem zdobywcą Berlina
i pogromcą spod Kurska, jestem przegrany w Powstaniu Warszawskim. Nigdy nie byłem
paszportem, jestem dowodem osobistym., Byłem kuszetką, jestem odrzutowym samolotem.
Byłem bumelantem, pozostaję bez prawa do zasiłku. Byłem absolwentem z przymusem
pracy, jestem absolwentem z językiem zagranicznym. Byłem i jestem emigrantem. Byłem
makulaturą, jestem segregowanym odpadem. Byłem i jestem nadzieją. Byłem made in Poland
i byłem made in USSR. Byłem Polakiem, jestem Europejczykiem. Byłem zakłamaną historią,
jestem historię bez autorytetu. Byłem zimą stulecia, z jestem roztopem.
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych
Galeryjka poetycka J. Janiaka

Dobroć

Pogarda

Dobroć nie ma dzisiaj w świecie dobrej passy.
Tu i ówdzie niedobrzy drą z niej krwawe pasy.

Pogarda gdyby spojrzała na siebie z pogardą
Spotkała by się oko w oko z taką oto prawdą,

Jedni widzą w tym łapę niedobrego diabła,
inni mówią, że dobroć ludziom się przejadła

iż jest szpetna, paskudna, pogardliwa i niemiła
i do pogardy samej siebie może by się skłoniła,

i chcąc niedobrego dreszczu zaznać emocji,
niedobrej trucizny skosztować w tortu porcji.

ale na pogardy nawrócenie liczyć to nadzieja głupia,
to jakby chcieć nakłonić do biegania trupa,

Czy dobroć z niedobrością pójdzie kiedyś w tany?
Dobrocią i niedobrością świat jest tak zapchany,

więc jawi się jaskrawo oto dylemat paskudny,
pogardzać pogardą to krok jedyny i nie trudny,

że nie będzie dla nich nowego do tańca proscenium
w tym, ani w żadnym innym przyszłym millenium.

ale czy pogardzie wybaczać dla wiadomych wartości,
czy też pogardliwie spluwać na fakty jej pogardliwości?

Z rysunkowej teczki prezesa Kazimierza Psarskiego
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Aktualności
Głowa pokryta dostojną , senatorską siwizną, twarz mężczyzny w kwiecie wieku, na
niej uśmiech młodzieńczy, a w oczach iskierki jak u psotnego chłopaka. Wiele podróżował po
świecie, wiedzę ma o nim bogatą, a - urodzony gawędziarz - potrafi ją ubarwić rozmaitymi
ciekawostkami. Należy do najbardziej lubianych wykładowców Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, zawsze oblegany jest przez podziwiające go słuchaczki, a i damy w wieku jak
najbardziej poborowym niezmiennie wodzą za nim pełnym zachwytu wzrokiem. Chyba już
wszyscy odgadli, że to geograf, profesor Marek K.
To reklama, a teraz kolej na interes.
Drogi Marku! Wielorakimi obdarzonyś jest talenty, podziel się nimi ze swymi
przyjacioły! Pomnij, o czym naucza Pismo Święte, jak wyszedł na tym ów, któren talenty
swoje w ziemi był zakopał! Nie idź w jego ślady! Nie napisałbyś czegoś dla Incydentalnika?

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Motto - ułożone w celu
zaktywizowania przygasłego
showmana posła Palikota

A jak przyjdzie psu ochota, to i kota wyłomota.
Miesiąc niepamięci narodowej
Wbrew zachęcającemu do refleksji tekstowi-felietonowi redaktora nacz. okazjonalnego pisemka
pod tytułem Incydentalnik, Wasz współpracownik Szamot ma zupełnie inną opinię o obchodach 70-tej
rocznicy II wojny i katastrofy z września 1939 r. Wielka pompa z głowami państw europejskich, i nie
tylko (byli przecież zaproszeni wszyscy członkowie ONZ), nadto z amerykańską, pierwszo sojuszniczą
głową (nie przybyła! może Air Force One był na przeglądzie technicznym), okazała się urządzeniem
bez membrany. A więc do luftu. Kto więc nienawiedził, a kto nawiedził placówkę magazynowowojskową Westerplatte ? Nie było francuskiego Sarkozego (sojusznik w 1939 r.), ani angielskiego
Browna (alianta jak wyżej). Przy okazji: a dlaczegóż to nie zaproszono brytyjskiej JKM, toż głowy
z koroną. To przecie nawet nie nietypowa polska i powtarzalna wpadka dyplomatyczna, ale
niewybaczalne faux- pas wobec najdłużej panującej kobiety, nie licząc Fidela. Powiadam - to zemści się
tym, że Jego Majestat z Polski nie dostąpi zaszczytu audiencji w Windsorze czy innym Hampton
Courcie! A wróg Berlusconi był! A wrogini Merkelowa była (prawdopodobnie dlatego, że to Angela
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i wszystkich, nawet ciecia z Alternatywy 4, już przeprosiła za Hitlera)! Takoż był i Władimir
Władimirowicz car Putin (wróg - aliant - wróg? - wybór zależy od toku wydarzeń wojny 1939-1945)! Była,
a jakże drobnica z Pribałtiki (fajna ta nowa Dailja z Litwy, co?, singelka, a w dodatku busineswomenka),
podobała mi się ukraińska Julka (tego ich prezydenta na wylocie nie lubię, bo jakiś dziobaty i nie
odwdzięczył mi się za „pomarańczę”), a pozostałych z 20-tki gości nie miałem okazji poznać. Ciekawe nie zauważyłem Szakaszwilego. Być może był, ale chyba nie mógł się pokazać przykryty przez BOR,
które mogło obawiać się wybuchu bezpośredniego konfliktu z Putinem, który zabookował ze świtą cały
Grand Hotel w Sopocie, a dla siebie apartament Haile Selasiego. Wiem który, bom sam w nim „za
komuny” noclegował. A przecież Gruzin, jak przypuszczam, nie chciał rozkładać gruzińskiej pałatki na
plaży lub molo niczym Kadafi - w New Yorku.
Ale na poważnie - jak zwykle wśród byłych (obecny trzymał historyczny speech) prezydentów
III RP zabrakło Jaruzelskiego - pierwszego, jak pomnę, prezydenta okrągłostołowego. A tłumaczono
niewysłanie zaproszenia do generała idiotycznie i głupawo: a to, że nie brał on udziału w kampanii
wrześniowej, lub - co gorsza (usłyszałem wyostrzonym słuchem), iż jest długoletnim oskarżonym
w sprawie kierowania organizacją przestępczą, a której zbrodnią było wprowadzenie stanu wojennego.
Obciachowo byłoby, jak mówi młode pokolenie, stanąć w pobliżu zadżumionego, potencjalnego
kryminalisty, a jeszcze bardziej obciachowo być sfotografowanym czy skamerowanym. Strach przed
tym, w jaki sposób i jakim językiem zareagują na pojawienie się Jaruzelskiego (daję głowę, że
sensownie tłumacząc się, nie pojawiłby się na uroczystościach) chorzy z nienawiści do starej władzy
byli koledzy, nie pozwolił na gest ze strony kancelarii premiera. Uznano widocznie, iż nie czas na
rzetelną oceną wydarzeń, które wyniosły do władzy premiera Mazowieckiego (był), prezydentakomucha Kwaśniewskiego (był), Wałęsę (mignął), czy Ryszarda Kaczorowskiego - operetkowego
„wygnanego” prezydenta (1989-1991), znanego głownie z biesiad organizowanych w londyńskim
POSK-u przez starszych kolegów - tych „leśnych dziadków”, którzy dobrowolnie emigrowali z Polski
szosą na Zaleszczyki w buickach i packardach 17 września 1939 r. (por. oryginalny zapis w pamiętniku
ambasadora Francji L. Noëla).
Strach przed zaproszeniem generała był tak wielki, że spętał podkopułowe zwoje mózgowe
samego szefa rządu (o prezydenckim komputerze osobistym nie wspomnę), iż nie mogła doń, historyka,
dotrzeć prosta prawda, iż Wojciech Jaruzelski byłby w tym gronie jednym z nielicznych, którzy
rzeczywiście na tej wolnie walczyli!
W tym sensie klęska przedwrześniowej Polski przekuta została w niewątpliwy sukces. Jak
zwykle potrafimy każdą oczywistą dla świata klęskę przekuć w wewnętrzny suuukcesss!!! I tak trzymać
panowie politykierzy (brzmi mało dumnie) PO, PiS, PSL i innych prawicowo, konserwatywno,
narodowych, katolickich i innej maści kanap. Żeby nie było wątpliwości - całą tzw. klasę polityczną bez
klasy oceniam jednako. Zresztą SLD Napieralskiego do tego towarzystwa tudzież zaliczam.
Porada Szamota dla opozycji
Panowie !!!! - może wzorem waszego idola Marszałka należałoby w obecnej, niekomfortowej
dla was sytuacji politycznej zrobić „zamaszek stanu” ? Po co? Ano dlatego, że jak widać nie udało się
wam jeszcze odstrzelić (mimo starań CBA) od kandydowania w przyszłorocznych wyborach
prezydenckich konkurenta nr 1, boć przecież nawet nici wyszły z prowokacji wobec niekandydującej
Joli K. Wydaje się, że czeka was jeszcze długie namierzanie, a to Olecha (komuch przecie), Cimoszki
(b. wrażliwego, już wcześniej odstrzelonego przez PO), Szmajdy (komuch przecie), ewentualnie
Napierała (młody, ale komuch) oraz kilku innych, mogących się postawić do konfrontacji
z dzisiejszym Majestatem. Po co więc marnować patrony i prowadzić kampanię wyborczą? Wystarczy
siłą zdobyć budynek na Wiejskiej wzorem Piotra Wysockiego z 1831 r. A listopad tuż, tuż. Może się uda.
Baczcie jedynie na to, że „ciemny lud” może tego nie kupić i nie pójść z wami. Co więc robić?
Mam genialne, jakem Szamot, rozwiązanie - wezwać na pomoc gruzińską armię! Zaś na jej
czele postawić gen.gen.: Butra -„Wąsatego”, Joachima z Brudzewa i Przemka z Gosiewa - najlepszych
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synów NiePrawa i NieSprawiedliwości, którzy z wizerunkiem św. Ojca z Torunia ruszą w bój, by zburzyć
liberalną (tfu!) III RP i zbudować solidarną RP TKM nr 4. Transport meleksowy mógłby zapewni Giż,
prawo stanu wyjątkowego ułoży Żebro, ład i porządek zapewni Antek-Policjmajster, żandarmami
pokieruje „Mario” Kamienny, a ideologię dorobi Zamulony Arek. Mediami pokieruje koalicja Pi(S)LD, nad
tężyzną oddziałów czuwać będzie Lato, a narodowe bezpieczeństwo zapewni Szczygieł. Polityką
zagraniczną zajmie się ostatni na wygnaniu prezydent Rycho K. Bojową pieśń ułoży Szczepanik, a krok
defiladowy - Rosiewicz, zaś tyły zabezpieczy markietanka Kępka.
Do rozstrzygnięcia pozostaje dylemat, do którego - Jacka czy Placka - będzie należało wybranie
miejsca koncentracji i wydanie rozkazu natarcia. Na razie jeszcze chora z nienawiści opozycja próbuje
badać grunt i obrzydzić jakoby hazardowo i stoczniowo korumpujący się platformersowy rząd.
Wykorzystuje w tym celu „apolityczną” policję polityczną, która śledzi, podsłuchuje, prowokuje i zużywa
lowelasa Tomka. Działając według klasycznego wzoru rosyjskiej ochrany chce wysadzić w powietrze
konstytucyjne władze i rozpisać nowe wybory. Podejrzewam, iż to tylko preludium, bo celem
ostatecznym jest zaprowadzenie dyktatury w imię demokracji, a środkiem dla jego osiągnięcia będzie
pucz. Czy Marszałek nie zrobił tego samego 12-14 maja 1926 roku? Jest więc wzór godny
naśladowania.
Przyszłych badaczy dziejów III RP czeka niezły orzech do zgryzienia. Przez lata będą
dysputowali, kto był żeglarzem, a kto sterem pancernika ORP „Sanacja”. W sumie nieważne, bo
bezdyskusyjnie wyjaśni to Instytut Niepamięci Narodowej wraz z Centralnym Biurem Absztyfinkantów.
Plan Szamota gotowy, a więc wybrańcy Narodu z Bogurodzicą na ustach - avanti, go, go, go,
wpieriod, en avant, vorwärts! ku państwu Podejrzliwości i Strachu.
Pocieszmy się jednym - na całe szczęście nikomu nie udało się jeszcze „podprowadzić”
Księżyc. Dzięki temu oczywistemu faktowi będzie można tam wysłać tych gutków w najbliższych
wyborach!
Moja dekonspiracja
Poniższej ujawniam rzeczywistego „Tomaszka M” po liftingu, mojego b. konkurenta i bawidamka,
zatrudnionego na etacie Akademii Bezkarnych Cwaniaków. Proszę pamiętać, że ja pierwszy go ujawniłem.
I czekam na nagrodę !
Szamot - przeczytaj wspak.

19

Ogłoszenia za drobne
Autentyczne. Opla Vectrę A - pełnoletnią (rok produkt. 1990), przegląd techniczny ważny do
czerwca 2010 r., OC opłacone, przebieg 235 tys. km - z bólem serca oddam drogą sprzedaży kupna w dobre ręce - redaktor K.
Wezmę udział w promocji wyszczekanego bulteriera. Jest tak szybki, że merdając
immunitetem wyprzedził kolumnę policyjną i dojechał do Eurosejmu. Pierwszy właściciel
Polska Liga Rodzinna - Wierzejski, Libertas.
Odpowiedź: jak tu żyć Tuskostanie? Spieprzyłem do lepszej michy. Mimo wszystko tego
przodka Donka z Wehrmachtu ja jeszcze dorwę! Zziajany jak Szi-tsu w BMW - JacK,
deputowany do eurożłobu.
Kupimy psy rasy kundel berry. Poprzednie, a to: sukinkot JacK, pijar Bieleń & Kamień
oraz skórkozjad Żebro, wpadli w brukselkę. Rasa nordycka i jajnikowa - wykluczone,
ponieważ kartofle i żółtka nas uczulają. Oferty z godłem PSIAMAĆ słać: Stolica. Osiedle
Prawdziwych Ynteligientuf - bracia z Żoliborza chociaż z Dolnego Marymontu.
Rzetelny, transparentny i wierny jak pies (ogrodnika) szuka uczciwej roboty - Mariusz,
b. szeryf.
Zamienię celę w Szwajcarii na M 1 w „Chinatown” - Romek, reżyser.
Przekażę Kłopotka w dobre ręce - Waldemar, prezes.
Firma „Kant” Zoo nadal działa - Zbychu, Miro i Grzechu, udziałowcy.
Wykupię wszystkie miejsca w Zarządzie PZPN. Cena obojętna - Boniek, b. selekcjoner.
Nabędę stocznię za 1 PLN polskiego kapitału - Guzikiewicz, prezes stoczniowej „S”
......................................................................................................................................................
Redaguje zespół: Maria Nartonowicz-Kot, Ireneusz Kolendo [redaktor (nie)odpowiedzialny],
Bolesław Liwowski [vice, całkowicie odpowiedzialny], Kazimierz Psarski. Pisemko
inspirowane i nadzorowane (a zespół ponaglany) przez Wydawcę, tj. RZ ZNP w UŁ, ul.
Narutowicza 65 p. 111.
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Druk ksero. Powielono w zakładzie „Barbafil”, Łódź, ul.
Narutowicza 92. 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. Skutki lektury obciążają czytającego.

Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Bezpłatny. Z treścią wcześniejszych
numerów Incydentalnika można zapoznać się na portalu UŁ, zakładka Struktura, Sekretariat
RZ ZNP.
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