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wspólnego dobra składa
Redakcja Incydentalnika

Od redakcji
W niniejszym numerze Incydentalnika pierwszoplanową rolę odgrywają
materiały związane z czerwcową konferencją sprawozdawczą, zorganizowaną
„na półmetku” kadencji 2006-2010 Rady Zakładowej. Bezpośrednio zalicza się
do nich w telegraficznym skrócie zredagowana notatka o przebiegu konferencji,
oraz obszerniej potraktowany raport o pracy Sekcji Emerytów i Rencistów,
ubarwiony bardzo osobistą impresją uczestniczki tych działań. Pośrednio do
tematyki konferencji nawiązują uwagi o formach działalności ZNP w UŁ.
Pięćdziesięcioletniej już historii Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców poświęcony jest artykuł pt. Minęło pół wieku, który
w listopadowym numerze tylko część tego okresu omawia i będzie mieć swój
ciąg dalszy. Całość tradycyjnie zamykają drobiazgi w niepoważną ubrane szatę,
chociaż czasami poważnych spraw dotyczą.
***
Nie zdziwcie się drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy, jeżeli
w następnych numerach nie znajdziecie tej odredakcyjnej introdukcji. Niewiele
wydaliśmy numerów, ale główna koncepcja ich zawartości chyba już się
zarysowała, więc jej każdorazowe omawianie zaczyna trącić niepotrzebnym
i nudnym szablonem.
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Roboczy zapis przebiegu obrad konferencji sprawozdawczej RZ ZNP w UŁ
z dnia 30 czerwca 2008 roku
Porządek dzienny:
1. Sprawozdanie z dwóch lat działalności Rady Zakładowej ZNP w UŁ - wypowiedź
prezesa RZ - kol. K. Skotnickiego .
2. Przedstawienie listy postulatów do Rektora Elekta.
3. Wolne wnioski.
Ad. 1. Referat sprawozdawczy kol. Prezesa pt. Dwa lata działalności zamieściliśmy
w poprzednim wydaniu Incydentalnika w numerze 2 (8).
Ad. 2.
Lista postulatów zgłoszonych Rektorowi Elektowi
przez Radę Zakładową ZNP UŁ
1. Opracowanie nowych bądź modyfikacja istniejących regulaminów: płac, nagród,
podziału funduszu socjalnego (w tym przypadku chodzi o to jakie możliwości ma
pracownik aby otrzymywać pomoc finansową) oraz, ewentualnie innych, o których
w chwili obecnej nie wiemy.
2. Warunki pracy dydaktycznej, naukowej i innej w UŁ oraz kwestia wynagrodzenia:
- zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych,
- zmniejszenie godzin pensum dydaktycznego (wprowadzenie redukcji pensum
o 10 godzin jest krokiem we właściwym kierunku),
- zmniejszenie pensum dydaktycznego starszych wykładowców,
- przywrócenie wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za egzaminy, prace
magisterskie, recenzje, itp.,
- sprecyzowanie zasad przyznawania tytułu profesora wizytującego,
- zwiększenie udziału procentowego praw autorskich w ramach pensum pracy
na UŁ.
3. Wydawnictwo UŁ - przyspieszenie cyklu wydawniczego poprzez zwiększenie
zatrudnienia korektorów.
4. Usprawnienie pracy bibliotek wydziałowych, katedralnych i zakładowych przez
zwiększenie ilości etatów w tych bibliotekach w zależności od liczebności
księgozbioru.
5. Unowocześnienie wyposażenia sal dydaktycznych, laboratoriów, modernizacja
sprzętu komputerowego.
6. Zadbanie o odpowiednią promocję uczelni w mediach, unowocześnienie
i uatrakcyjnienie strony internetowej uczelni i jej poszczególnych jednostek.
7. Uelastycznienie rozliczania delegacji.
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8. Zwolnienie z opłat za studia w UŁ pracowników uczelni podnoszących swoje
kwalifikacje, poprzez podejmowanie studiów czy studiów podyplomowych.
Dyskusja na temat wyżej wymienionych postulatów oraz zgłoszenie nowych.
-

Kol. Psarski - docenić osoby które działają w komisjach socjalnych.

-

Porozmawiać z nowymi władzami na temat „gruszy” dla emerytów, gdyż na
obecnych zasadach mogą oni dostawać ją co dwa lata. Kol. Zdrojewski
z NSZZ ,,Solidarność” oświadczył, iż związek ,,Solidarność” poprze emerytów
co do wyżej wymienionego postulatu.

-

Uczelnia powinna określić przyszła politykę kadrową i dalszy kierunek
funkcjonowania UŁ.

-

Zrobić coś w kierunku ochrony praw autorskich.

-

Postulat o zmniejszenie pensum dla starszych wykładowców i starszych
wykładowców z tytułem doktora - uzależnić wysokość pensum od
podejmowanej i wykonywanej pracy naukowej.

-

Związki zawodowe są według ustawy dysponentami funduszu socjalnego
więc powinny mieć znacznie większy wpływ na dysponowanie tymi środkami
niż ma to miejsce w chwili obecnej. Trzeba tą sprawę przedyskutować
z nowymi władzami.

-

Trzeba ustalić regulamin wynagrodzeń.

-

Należy ujednolicić regulamin socjalny.

-

Niektóre osoby nie mogą dostać podwyżki z powodu taryfikatora (nie mogą
zarabiać więcej chociaż ich praca jest tego warta).

-

Stworzenie dla emerytowanych pracowników UŁ domu spokojnej starości .

-

Prezes Skotnicki omówił przebieg spotkania z PIP i ZNP Politechniki
Łódzkiej.
Kol. Zdrojewski (NSZZ ,,Solidarność”- zaproszony gość): rewelacyjna
współpraca związków (np. wspólne poparcie obu związków dla strajku
nauczycieli przez oflagowanie budynku rektoratu), duży sukces PPE
(większość uprawnionych pracowników zapisała się do PPE).

Ad.3.

-

Konferencja zakończyła się konkluzją Prezesa ZNP - kol. K. Skotnickiego, iż
Prezydium RZ oczekuje większej aktywności szefów i członków Rad Oddziałowych
i zaapelował o szerszą, niż dotąd, współpracę.
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O formach działania organizacji związkowej
W referacie sprawozdawczym Prezesa, zamieszczonym w poprzednim numerze,
znalazła się uwaga o błędzie organizacyjnym, polegającym na powołaniu Prezydium Rady
zbyt licznego jak na potrzeby bieżącej działalności tego organu. Ten sam motyw powtórzył
się w ustnym wystąpieniu Prezesa, uzupełniony apelem o pomoc dla wąskiego grona
kierowniczego, które wprawdzie może sprawnie organizować swą pracę, ale dotkliwie
odczuwa niedostateczne wsparcie w postaci inicjatyw, pomysłów, sugestii ze strony
pozostałych członków związku.
Tę ocenę sytuacji uważam za trafną, ale pragnę zwrócić uwagę, że jest to zjawisko
powszechne, które chyba nie omija żadnej organizacji społecznej, na której czele stoi
wieloosobowy organ kierujący. Im więcej osób liczy ten organ, tym bardziej ociężały
i niesprawny staje się on w działaniu. Przecież każdy jego członek albo ma jakieś
indywidualne zdanie, albo za punkt honoru uważa sprawianie wrażenia, że takowe posiada,
reguły demokracji każą dać każdemu możliwość wyrażania i uzasadniania swojego
stanowiska, a czas nie zegar i zatrzymać się nie daje.
Naturalnym i nieuniknionym efektem tego jest nagminnie występujące wyodrębnianie
się grup (niekiedy nie mieszczących się w formalnych przepisach statutowych), które biorą na
siebie ciężar realnej działalności, którą wykonują sprawnie i efektywnie. Organom
statutowym przypada wtedy rola dekoracji, która formalnie przyklepuje (przepraszam sankcjonuje) owoce działań grupki aktywistów. Moi rówieśnicy pamiętają zapewne
powiedzonko głoszące, że „Biuro Polityczne pracuje non stop, plenum KC spotyka się
w statutowych terminach, a masy członkowskie we właściwym czasie oddają głosy, by
wybrać kierownictwo”. Dla bieżącej działalności członkowie nie są potrzebni. Doświadczenia
Wielkiego Brata zza oceanu idą jeszcze dalej. Partie demokratyczna i republikańska obchodzą
się znakomicie bez zarejestrowanych mas członkowskich, jeśli dysponują wystarczająco
zasobnymi i hojnymi sponsorami.
Nie sądzę jednak, by ten wzorzec mógł nam służyć za drogowskaz i nie tylko dlatego,
że mielibyśmy zapewne kłopoty ze sponsoringiem. Traktując rzecz w krótkim horyzoncie
czasowym przywiązujemy największą wagę do kryterium sprawności operatywnych działań:
oczekujemy, że wytyczone zadania będą realizowane szybko, skutecznie i po racjonalnych
kosztach (nie tylko w wymiarze złotówkowym - np. za cenę umiarkowanych tylko odstępstw
od optymistycznych zamierzeń). Temu najlepiej służy przejęcie całokształtu funkcji
kierowniczych przez mały a prężny zespół działaczy, funkcjonujący autonomicznie, nie
odwołujący się ustawicznie do opinii, aprobaty, poparcia podstawowej rzeszy członków.
Jeżeli jednak przypatrzymy się sprawie w dłuższej perspektywie, te niewątpliwe walory takiej
pracy operatywnej okażą się mniej błyskotliwe, ponieważ ujawnią się ciemniejsze strony
ograniczenia aktywności do małej grupy. Jedna z takich słabości została wskazana w ustnej
wypowiedzi Prezesa. Członkowie małej, stale współpracującej grupki z biegiem czasu coraz
słabiej wpływają na wzajemne pobudzanie pomysłowości, inwencja więdnie, inicjatywy
wyczerpują się. Stąd wynika ten apel o wsparcie zespołu kierowniczego inspiracją ze strony
członków „spoza aparatu”.
Druga słabość, moim zdaniem na dłuższą metę
najniebezpieczniejsza, to podział na aktyw i podstawową masę członków, z biegiem czasu
pogłębiający się i prowadzący do oddalania się od siebie „aparatu” i „nieaktywnych mas”.
Dla mnie jest to równoznaczne z zanikiem społeczności związkowej, której przecież nie jest
w stanie stworzyć najdłuższa nawet lista formalnie zarejestrowanych członków.
Koledzy socjologowie bez wątpienia srodze wykpią powierzchowność
i amatorszczyznę przedstawienia przeze mnie sprawy, ale jestem przeświadczony, że nie
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zakwestionują ani istnienia tego problemu, ani jego znaczenia dla długofalowego „być albo
nie być” organizacji związkowej.
Utrzymanie społeczności związkowej przy prawdziwym życiu, a nie tylko
w ewidencyjnej postaci, zależy według mnie głównie od tego, czy uda się powstrzymać owo
oddalanie się „aparatu” i „nieaktywnych szeregów”, czy uda się zachęcić rzesze członków do
czynnego uczestnictwa w działalności związku. Nie ma takiego czarodziejskiego zaklęcia,
którego wypowiedzenie sprawi, że od jutra wszyscy członkowie przystąpią ochoczo do dzieła.
Jest to proces, który musi trwać, a zadanie Rady upatruję w stwarzaniu warunków,
sprzyjających jego przebiegowi.
Sądzę, że nie warto reanimować tylko dla zasady Prezydium w pełnym
piętnastoosobowym składzie, skoro jego część udowodniła, że dobrze radzi sobie
z zadaniami tego organu. Uważam natomiast, że pożyteczne byłoby zwiększenie
częstotliwości zebrań plenarnych Rady Zakładowej, nieograniczające się do momentów
wykonywania czynności nakazanych przez statut. Na początek proponowałbym dwa,
a w przyszłości może i trzy razy w semestrze. Uważam, że stałą regułą powinno być dotychczas praktykowane okazjonalnie - zapraszanie także tych przewodniczących Rad
Oddziałowych, którzy nie są członkami Rady Zakładowej. Poszedłbym jeszcze dalej: są Rady
Oddziałowe grupujące dwa lub trzy wydziały, a przewodniczący jest przecież pracownikiem
jednego z nich - czy w pozostałych jednostkach nie można wyłonić „łącznika” (czy jak byśmy
tej funkcji nie określili), który towarzyszyłby przewodniczącemu jako dodatkowy gość
zapraszany na posiedzenia Rady Zakładowej? Przecież wiodącą ideą tej propozycji jest
wzmacnianie nitek wiążących kierownictwo organizacji związkowej z jej podstawą, więc im
więcej jest „synaps”, połączeń nie wymagających pośredników, tym lepiej.
Obok zadań przypisanych zebraniom Rady przez statut ich tematem powinna być
informacja Prezydium o wykonywanych przez nie działaniach. Podkreślam - nie tylko
o osiągniętych dokonaniach, ale o wykonywanych czynnościach, zabiegach, staraniach.
Przecież to będzie nudne - zakrzyknie niechętny pomysłowi - bo te same informacje będą się
wielokrotnie powtarzać. To prawda, ale o to właśnie chodzi, by szeregowym członkom
uświadomić marudną rozwlekłość procedur, inercję i opór materii, z jakimi borykać się musi
Prezydium (vide - sprawa Rady Pracowników). Nieposiadając takiej informacji, długi czas
oczekiwania na efekt podjętej niegdyś inicjatywy członkowie skłonni są przypisywać
niedbalstwu kierownictwa lub jego nadmiernemu ugrzecznieniu i ustępliwości, gdy napotyka
sprzeciw. Pełniejsza wiedza o bieżącej pracy, a nie tylko o uzyskanych efektach, jest
niezbędnym warunkiem sprawiedliwej oceny naszych pochodzących z wyboru
przedstawicieli.
Przepływ informacji powinien być dwukierunkowy. Zebrania te dałyby dobrą okazję
do przekazywania wiadomości o tym, co w poszczególnych organizacjach oddziałowych jest
aktualne i ważne, na czym w danym czasie koncentruje się uwaga członków, czego
najbardziej potrzebują od Rady Zakładowej i Prezydium.
Przyjęcie proponowanej formy organizacyjnej zebrań miałoby ten skutek, że
w sprawach przypisanych przez statut do kompetencji Rady Zakładowej, w głosowaniach
mogliby uczestniczyć tylko pochodzący z wyboru członkowie Rady. Sądzę jednak, że
w naszym środowisku nie musimy obawiać się tego, że zaproszeni goście postrzegaliby to
jako przejaw lekceważenia ich, a tym bardziej - jakiejś dyskryminacji. Pewne nieuniknione
przedłużenie czasu poświęconego na zebrania uważam za cenę znikomo małą w porównaniu
z możliwymi do osiągnięcia perspektywicznymi korzyściami i to daje mi odwagę, by
wystąpić z taką propozycją.
Koleżanki i Koledzy ! Z pewnością macie wiele ciekawych, obiecujących pomysłów.
Nie chowajcie ich zazdrośnie dla siebie, podzielcie się nimi !
Ceterum censeo Incidentalnicum confirmandum esse.
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Bolesław Liwowski

Z życia Sekcji Emerytów i Rencistów
Emeryci... też swą sekcję mają
W czerwcowym „Incydentalniku” [nr 2(8)] ukazało się sprawozdanie Prezesa Rady
Zakładowej ZNP w UŁ Krzysztofa Skotnickiego z dwuletniej działalności Rady (połowa
kadencji). Działalność ta łączyła się z wypełnianiem zasadniczej funkcji związków
zawodowych - obrony praw i interesów pracowników. Dotyczyło to oczywiście czynnych
zawodowo pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.
Należy jednak podkreślić, że ZNP należy do tych nielicznych organizacji
związkowych, które starają się nie zapominać o byłych pracownikach tj. emerytach
i rencistach skupiających się w utworzonej dla nich Sekcji. Sfera działalności Sekcji,
w dużym stopniu, odznacza się specyfiką odbiegającą od głównego nurtu działań
związkowych. Pełniejsze podsumowanie prac Sekcji Emerytów i Rencistów przy RZ ZNP
w UŁ nastąpi w końcu kadencji obecnej Rady Zakładowej, a tutaj zostaną przedstawione
tylko skrótowo działania Sekcji w okresie ostatnich dwóch lat.
Pracami Sekcji kieruje Zarząd w składzie: Helena Bielicka, Władysław Goworek,
Teresa Kalas, Ireneusz Skrobisz i Jan Goździk - przewodniczący, ale nieocenionej pomocy
w tych pracach udziela wiele Koleżanek i Kolegów. Skrótowa forma tego sprawozdania nie
pozwala na wymienienie licznego grona osób z wyszczególnieniem ich zasług, ale
z pewnością znajdzie to wyraz w podsumowaniu całego okresu czteroletniego.
Działalność Sekcji skupiła się w dwóch zasadniczych sferach - socjalnej i kulturalnowypoczynkowo-integracyjnej.
W sferze socjalnej podejmowano różne działania. Osobom, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialnej, co niestety często zdarza się emerytom i rencistom, udzielano
zapomóg. Opracowany przez Prezydium RZ Regulamin przyznawania zapomóg losowych
precyzyjniej określił zasady ich udzielania w sposób bardziej obiektywny. Skromne środki
finansowe jakimi dysponują emeryci, z których niejednokrotnie znaczną część muszą
przeznaczać na lekarstwa sprawia, że często znajdują się w trudnych sytuacjach materialnych.
Dlatego w czasie dwuletniej kadencji Prezydium RZ przyznało emerytom 64 zapomogi.
Część emerytów, zwłaszcza mniej sprawnych, mających poważne trudności
materialne, nie orientuje się w możliwości uzyskania zapomogi, a także dofinansowania
sanatorium lub wczasów z funduszu socjalnego Uczelni. Staramy się pomóc tym osobom
w przygotowaniu podań do Działu Spraw Socjalnych i zebraniu niezbędnych załączników.
Podejmowane są działania opiekuńcze wobec osób samotnych i chorych. Jednak
dotychczas udzielanie takiej pomocy ma charakter incydentalny. Poszukujemy odpowiednich
form pracy, które pozwoliłyby rozwinąć tę działalność na szerszą skalę.
Znacznie rozleglejszy jest zakres i natężenie prac w następnej sferze działalności
Sekcji. Zbiega się w niej kilka wątków: kulturalny, wypoczynkowy i integracyjny - ważny
w naszej Uczelni, gdyż jej placówki są silnie rozproszone.
Integracji służą przede wszystkim spotkania członków Sekcji. Spotykamy się 3 razy
w roku na zebraniach plenarnych Sekcji. Jedno z nich - jesienne, poświęcone jest przede
wszystkim ustaleniu planu pracy na następny rok. Dwa pozostałe mają charakter spotkań
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świątecznych, a także służą omawianiu spraw bieżących. Pierwsze z nich odbywa się
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, zaś drugie na wiosnę, zwykle około
Świąt Wielkanocnych. Staramy się przy okazji tych zebrań poznać różne budynki naszej
Uczelni, zwłaszcza jeśli są to nowe nabytki. W okresie ostatnich dwóch lat odwiedziliśmy
kolejno: Muzeum Geologiczne UŁ, Instytut Historii w gruntownie odremontowanym
budynku i Wydział Nauk o Wychowaniu, który otrzymał nową siedzibę.
Częściej spotykają się członkowie Sekcji w mniejszych grupach, na „spotkania przy
herbatce” w ostatnią środę miesiąca, a także w jeszcze szczuplejszym gronie, na
organizowanych przez kol. Witolda Kakowskiego „spotkaniach brydżowych”. Miejscem
„spotkań przy herbatce” jest najczęściej lokal Rady Zakładowej, ale odbywają się one także
w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym na Rogach, w muzeach itd.
Integracji, ale przede wszystkim wypoczynkowi i poznaniu piękna naszego kraju,
zabytków kultury służą wycieczki organizowane przez Sekcję. Biorąc pod uwagę szczupłe
zasoby finansowe emerytów staramy się, aby koszt wycieczek był możliwie niski i wielką
pomoc stanowią dla nas dotacje Rady Zakładowej. W ostatnich dwóch latach
zorganizowanych zostało 6 wycieczek. Dwie z nich pozwalały ich uczestnikom poznać
bardziej interesujące miejsca w naszym województwie. W ubiegłym roku zwiedzaliśmy
Załęczański Park Krajobrazowy, a w tym roku Łowicz, Arkadię, Nieborów, Bolimowski Park
Krajobrazowy i Arboretum SGGW w Rogowie.
Cztery wycieczki kilkudniowe prowadziły w odleglejsze, malownicze regiony naszego
kraju, niekiedy z drobnymi wypadami za granicę. W 2007 r. były dwie wycieczki. Pierwsza
przez Łebę do Świnoujścia, z krótkim wypadem, po wzburzonych falach Bałtyku, do
niemieckiej części wyspy Uznam. Druga wycieczka - w Kotlinę Kłodzką, z niedokończonym
zdobywaniem Śnieżnika oraz do najciekawszych miejsc na Pogórzu Sudeckim. W tym roku
w czerwcu wędrowaliśmy po Górach Świętokrzyskich i mniej nam znanej płd.-wsch. części
Wyżyny Małopolskiej oraz byliśmy w Wieliczce i Krakowie, gdzie odwiedziliśmy
nowobudowany Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wycieczka wrześniowa pozwoliła
nam poznać kilka ciekawych zabytków Wielkopolski (Gołuchów, Śmiełów, Kórnik),
a w Poznaniu najstarszą część miasta i szybko rosnący Campus Uniwersytecki. W Lubuskiem
zwiedzaliśmy Zieloną Górę, Bytom Odrzański z pięknym renesansowym rynkiem
i interesująco odbudowywany Głogów. Bliskość granicy z Niemcami ułatwiła nam wyjazd do
Berlina na jeden dzień. Okazało się, że wielu uczestników wycieczki było po raz pierwszy
w tym mieście. Niezwykłe muzeum Pergamon każdy zwiedzał z „indywidualnym
przewodnikiem”, który przekazywał informacje przez otrzymane słuchawki. Spacer wzdłuż
Unter den Linden pozwolił poznać szereg najważniejszych budowli stolicy Niemiec, wśród
nich pierwszy Uniwersytet w Berlinie im. Humboldtów. Tylko „z lotu autobusem”
obejrzeliśmy piękny Pałac Charlottenburg, Kurfürstendamm i nowo zbudowane centrum
kulturalno-rozrywkowo-handlowe Potsdamer Platz.
Wspólne wyjazdy na wycieczki, dość częste spotkania członków Sekcji w Łodzi
w różnym stopniu wypełniają kilka funkcji. Po przejściu na emeryturę wielu traci kontakt
z Uczelnią, z którą byli związani przez wiele lat pracy. Sekcja umożliwia im utrzymanie
choćby skromnego kontaktu. Przejście na emeryturę oznacza często ograniczenie łączności
z innymi ludźmi i zasiedzenie się w domu. W Sekcji, dzięki współdziałaniu wielu członków,
rozwijają się kontakty natury towarzyskiej, ludzie lepiej się poznają, dokładniej rozumieją,
a dzięki temu niejednokrotnie służą radą, udzielają pomocy, choćby w sprawach drobnych,
codziennych. W lutym tego roku odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Sekcji z Sekcją
Emerytów i Rencistów przy RZ ZNP w Politechnice Łódzkiej, w celu nawiązania ewentualnej
współpracy.
Sprawę zdał szef SEiR -y J. Goździk
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Przywiezione przez turystów pieszych
Migawki z życia grupy poprodukcyjnej ZNP w UŁ
Chcielibyśmy przekazać trafne, dowcipne oraz różnorodne przejawy działalności
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. Nasze przesłanie to: „aby uśmiech nie odlatywał
z naszych ust”. Dlatego spotkania przy grillu i tańcach, gdzie „wszystkie gracje ćwiczą
taneczne akrobacje”, przygotowują nas do starości przez rozwijanie ciekawości, „bo na lęki
stresy, niepokoje, lekarstwem są wycieczkowe znoje”. Dotychczasowe cytaty pochodzą
z fraszki B. Witasiaka.
Co roku Janek Goździk prowadzi nas po przepięknych zakątkach Polski czy nawet
Europy. Poznaliśmy miejsca, gdzie Wajda kręcił „Pana Tadeusza”. W Złotym Stoku prawie
dokopaliśmy się do grudek złota. W Maleńcu w Zabytkowym Zespole Hutniczym kolega
Zygmunt Maksymiuk zajął się produkcją bilonu. Poświęcaliśmy aktualne monety, aby
uzyskać pamiątkowy „trojak miedziany” bity w 1787 roku na pamiątkę wizyty króla
Stanisława Augusta..
Zwiedziliśmy Wilczą Górę, gdzie w Ostrzycy do dziś pyszni się komin wulkaniczny,
a odłamki lawy wyrąbywali dla nas koledzy. No i cudo w Świdnicy - „Kościół Pokoju”
wybudowany za murami miasta w 1657 roku. Materiałem budowlanym było: drewno, piasek,
glina i słoma. W kościele są dzieła sztuki sakralnej: ołtarz, ambona organy, malowidła na
stropach. Te cuda pochodzą z XVI i XVII wieku. Kościół Pokoju jest na liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO (wpisany w 2001 roku w Finlandii).
Wiele miłych wrażeń, zabaw i wspomnień mamy w zanadrzu, ale to w innych
okolicznościach, gdy będziemy kontynuować nasze podróże i rozwijać nasze pasje.
M. Nowakowska

Minęło pół wieku
Jubileusz 50 lat istnienia i działalności dydaktycznej Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców w UŁ
Część I. Powstanie, rozwój i rozkwit
Kształcenie studentów zagranicznych w Łodzi ma ponad pięćdziesięcioletnią
tradycję. Zaś szczególną rolę w historii nauczania studentów-cudzoziemców odegrało
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, które przez lata było jedyną w Polsce
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specjalistyczną placówką przygotowującą obcokrajowców do studiów na polskich wyższych
uczelniach. Z uwagi na fakt, iż dzieje Studium są mało znane - nawet w naszym, uczelnianym
środowisku - wydaje się, że należy je pokrótce opisać, a i zainteresowanym przypomnieć.
Jak powszechnie wiadomo 24 maja 1945 roku dekret Rządu Tymczasowego powołał
do życia nasz Uniwersytet, a niedługo po nim powstała Politechnika Łódzka i inne wyższe
uczelnie. Łódź stała się szybko dużym ośrodkiem akademickim oraz miejscem ożywionej
działalności kulturalno-oświatowej.
Zwycięski dla aliantów koniec wojny nie przyniósł jednak całkowitego pokoju.
W polityce międzynarodowej nastał okres „zimnej wojny”, „wyścigu zbrojeń”, lokalnych
konfliktów zbrojnych i groźby wybuchu totalnego konfliktu między światem socjalistycznym
i kapitalistycznym. Stąd też w ówczesnej atmosferze politycznej w stosunkach
międzynarodowych można upatrywać przyczynę powstania Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców w Łodzi.
Na powołanie ośrodka kształcenia cudzoziemców decydujący miała wpływ
pozytywna odpowiedź władz PRL na apel ONZ, deklarująca pomoc naszego kraju
w kształceniu młodzieży z tak nazywanych wówczas krajów Trzeciego Świata. Wybuch
wojny koreańskiej przyspieszył realizację powyższego zobowiązania. Rząd polski zaprosił
młodzież koreańską, która po opanowaniu języka polskiego miała rozpocząć studia na
polskich wyższych uczelniach.
Stąd też w roku akademickim 1952/53 w Łodzi zjawiła się pierwsza grupa
Koreańczyków licząca 132 osoby. Rozpoczęła ona naukę w Studium Przygotowawczym dla
młodzieży polskiej utworzonym do innych zgoła zadań i funkcjonującym od 1949 roku
w siedzibie przy ulicy Worcella nr 6.1
Z czasem gdy Studium Przygotowawcze zaczęło tracić rację bytu, gdyż zmniejszała
się liczba korzystających z niego osób, mniej liczna stała się liczba wykładowców. Po roku
1954 Studium Przygotowawcze nie było już wykazywane jako część składowa UŁ. Powoli
następowała jego likwidacja. Studium wyraźnie traciło swój pierwotny sens istnienia, jakim
była pomoc w nadrobieniu braków edukacyjnych osobom poszkodowanym przez wojenną
zawieruchę, zaczęły się pojawiać nowe zadania, a mianowicie przygotowywanie do nauki na
wyższych uczelniach cudzoziemców, których liczba zwiększała się z roku na rok.
Jak w każdym przypadku początki pracy ze studentami-cudzoziemcami były trudne.
Do tej pory polskie szkolnictwo nie dysponowało dostatecznym doświadczeniem z zakresu
dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, nie było doświadczeń
naukowych i organizacyjnych. Tym bardziej w Łodzi - nie było specjalistycznych placówek
oraz kadry pedagogicznej kształcącej studentów zagranicznych. Pojawiła się jednak grupa
wykładowców: mgr D. Jezierska, dr J. Kulak, mgr I. Żeleszkiewicz, mgr W. Łaciak
(ówczesny dyrektor placówki) - poloniści; mgr A. Hładkowa (matematyczka), mgr
M. Mazerant (fizyk). To ci właśnie nauczyciele, zrazu posługując się czarną tablicą
i kiepską kredą, budowali instytucję, tworzyli podstawy glottodydaktyki języka polskiego,
sami konstruowali różnorakie pomoce naukowe, układali programy nauczania oraz pisali
teksty i skrypty. Notabene grupy dydaktyczne liczyły do 30 osób, co nie tylko nie ułatwiało
pracy, ale wręcz przeszkadzało w osiągnięciu dobrych efektów w nauczaniu języka polskiego.
W następnych latach do Łodzi ściągnęła młodzież z Wietnamu Północnego i ChRL.
A ponieważ budynek przy Worcella okazał się być za mały, w nowym roku akademickim
1956/1957 zajęcia przeniesiono na ulicę Czerwoną nr 3, a po dwóch latach na ulicę Kopernika
nr 55. W ten sposób rozpoczął się proces powstawania i rozwoju Studium Języka Polskiego
dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego.
1

W 1951 r. Studium zostało przyłączone do Uniwersytetu Łódzkiego pod nazwą Studium Przygotowawcze do
Szkół Wyższych.
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Przypuszczać należy, iż ówczesne władze oświatowe nie przykładały szczególnego
znaczenia do stworzenia w Polsce stałego ośrodka, zajmującego się kształceniem studentów
zagranicznych. Przemawia za tym fakt, iż do roku 1958 nie wydano żadnych zarządzeń
regulujących i sankcjonujących działalność dydaktyczno-wychowawczą Studium. Zaś kadra
nauczająca nie miała też określonego statusu.2
Wreszcie 11 października 1958 roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego podjęło
decyzję o likwidacji Studium Przygotowawczego i powołaniu do życia nowego ośrodka
kształcenia cudzoziemców. Stało się nim początkowo Studium Przygotowawcze w zakresie
języka polskiego dla obcokrajowców, a od 1961 r., funkcjonujące już pod nową, dzisiejszą
nazwą - Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie. W dwa lata później
do dyspozycji studentów i wykładowców oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny, dom
akademicki, stołówkę i inne obiekty składające się na studyjny kompleks przy ulicy
Kopcińskiego 16/18.
Obchodzące w tym roku jubileusz 50 lecia SJPdC w UŁ otrzymało więc statut
określający zakres i formy działania, wytyczone cele dydaktyczno-wychowawcze oraz ramy
organizacyjne. Dla wszystkich przedmiotów nauczanych w Studium
(język polski,
matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia,, wiedza o Polsce, geografia) zostały
opracowane programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
Kolejne lata w dziejach naszej uczelnianej instytucji cechowały się jej rozwojem tak
w sensie liczebności studentów, jak i tytułów wydawniczych. I tak w 1963 r. J. Kulak,
W. Łaciak i I. Żeleszkiewicz opracowali pionierski podręcznik do nauki języka polskiego
Język polski - skrypt dla cudzoziemców. W następnych latach pracownicy studium
opublikowali wiele pierwszych podręczników, skryptów i ćwiczeń do nauczania nie tylko
języka polskiego, ale także wszystkich tzw. przedmiotów kierunkowych (matematyki,
biologii, chemii, fizyki, historii i wiedzy o Polsce) oraz specjalistycznych słowników.
Ówczesna struktura organizacyjna Studium ukształtowana została w ten sposób, że
nauczyciele poszczególnych przedmiotów wchodzili w skład określonych sekcji polonistycznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej i nauk społecznych. Ich
pracę wspomagał Gabinet Metodyczny. Trwałym, nieocenionym dorobkiem lat 70-tych stał
się wypracowany kurs wstępny języka polskiego skorelowany z programami poszczególnych
przedmiotów kierunkowych. Zaś w drugim semestrze w trakcie realizacji programu języka
polskiego wprowadzono teksty zawierające terminologię naukową z zakresu matematyki,
biologii, chemii, fizyki i przedmiotów społecznych (historii, geografii i wiedzy o Polsce).
Swój dynamiczny rozwój w tym okresie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
zawdzięcza przede wszystkim kadrze nauczającej (tej „starej”, jak i „młodej”), dobrej
atmosferze wokół naszej jednostki władz Uczelni, a nade wszystko - jej wieloletnim
dyrektorom - Witoldowi Dembowskiemu i Barbarze Machejko.
W celu pogłębienia doświadczeń z zakresu organizacji pracy i dydaktyki nauczania
języka w latach 70-tych i 80-tych pracownicy dydaktyczni Studium wyjeżdżali do krajów
mających bogatsze doświadczenia i lepszą bazę naukową. Pracownicy Studium przebywali m.
in. w Związku Radzieckim (Moskwa, Kijów, Leningrad), NRD (Lipsk), na Węgrzech
(Budapeszt), w Anglii i Francji. Zebrane i przekazane doświadczenia miały duży wpływ na
opracowanie nowych programów, podręczników, laboratoriów językowych i całego procesu
nauczania.
cdn
Na podstawie publikacji
B. Rakowskiego, B. Łaciak,
2

W. Dembowski, Powstanie i działalność SJPdC w UŁ, „Przegląd Ekonomiczno - Społeczny miasta Łodzi”,
1975, nr 2, s. 225 - 228.
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D. Wielkiewicz-Jałmużna
opr. I. Kolendo

Wspomnień czar
Protoplasta Incydentalnika
Grzebiąc w starych szpargałach natknęliśmy się na dwa numery Biuletynu Oddziały ZNP
w UŁ z 1966 roku. Oto strona tytułowa pierwszego z nich:
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W

roku 1961 do UŁ włączona została dawna Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Koledzy

związkowcy z Ekonomii byli bardzo dumni z wydawanego przez siebie „Biuletynu ZOZ-u”
(Zakładowej Organizacji Związkowej) i to było impulsem do uruchomienia podobnego wydawnictwa
w połączonej uczelni. Nie wiemy, czy ukazało się więcej numerów tego periodyku, ani też jakie
były wydawnictwa związkowe w Uniwersytecie przed przyłączeniem WSE. Kto ma taką wiedzę,
niech zechce się z nami podzielić.
Dla młodszych koleżanek i kolegów, którzy owych lat pamięcią nie sięgają, reprodukujemy
znamienne signum temporis:
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Dziesięć lat po przełomowym polskim październiku wydanie wewnętrznego biuletynu
związkowego w ogromnym nakładzie aż 200 egzemplarzy wymagało każdorazowo zezwolenia
Rektora. Już sam numer takiego zezwolenia: E – 13/36/2/66 dobitnie wskazuje, jak wnikliwą
opieką i troską otaczano działalność publikacyjną. Ech, były czasy, były... i komu to przeszkadzało?
Red.

B e z

a u t o c e n z u r y
Prostaczek proponuje

Spoglądając z ulicy Prostaczek podziwiał nietypowe bryły Wydziału Zarządzania oraz
Prawa i Administracji, ale nie pojmował ich mistycznej symboliki utrwalonej w betonie, szkle
i aluminium. Olśnienie przyszło, gdy zobaczył plany tych budowli. Zrozumiał, że Zarządzanie to
trójwymiarowy kształt graficznego logo tego wydziału, a Prawo to przestrzenna replika
paragrafu, symbolu jurystycznej profesji. Ale dla zwykłego przechodnia te metaforyczne
znaczenia są niedostępne, bo ich nie widać, jeśli nie patrzy się na budynki z lotu ptaka.
Prostaczek proponuje: zbudujmy spacerowy pomost, prowadzący na wysokości dziesiątego
piętra od Centrum Konferencyjnego do pawilonu Fizyki, a wtedy każdy przechodzień taniej
i bezpieczniej niż przy pomocy helikoptera lub balonu na uwięzi będzie mógł przekonać się
o genialności architektury, finezyjnie kojarzącej wzniosłą symbolikę z utylitarną
funkcjonalnością.
B. L.

O(t)rzeźwienie z bąbelkami
W krajobraz uliczny polskich miast na stałe wpisały się nietypowe wózki, wokół którychzwłaszcza w godzinach południowych - gromadzi się tłumek żądnych ochłody przechodniów. To
saturator – detaliczny punkt handlowy i mobilna „fabryka” wody sodowej w jednym. Nie każdy
jednak wie, jak takie urządzenie działa i skąd bierze się ten pyszny napój. Saturator
z oprzyrządowaniem składa się z: wózka z aparatem do saturacji oraz szafką (na dwóch kołach
motorowerowych), butli przemysłowych ze sprężonym gazem, dozownika na syrop (zwykle
malinowy), węży do podłączenia wody (pochodzącej z miejskiej sieci wodociągowej lub rzadziej -
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hydrantów przeciwpożarowych) oraz szklanek wielokrotnego użytku (płukanych metodą
natryskową). W skład wyposażenia opcjonalnego wchodzi ponadto parasol przeciwsłoneczny
i łańcuch z kłódką do zamykania w celu zapobieżenia kradzieży. Mimo iż saturatory oferują wodę
sodową, która przez niektórych konsumentów - ze względów higienicznych - bywa złośliwie
nazywana „gruźliczanką”, wciąż stanowi ona jednak skuteczny odpór wobec pojawiającego się już
tu i ówdzie imperialistycznego „przysmaku” rodem z Ameryki – Coca-Coli i Pepsi-Coli. A zatem gdy upał doskwiera i męczy Cię zmora, napij się wody z saturatora!

A.D. 1983 (wyszperał I. K.)
Zdawało się, że to bezpowrotnie miniona przeszłość. A tymczasem latem b. r.
spróbowano wskrzesić ten sposób gaszenia pragnienia. Z ciekawością będziemy obserwować
w przyszłym roku, czy była to tylko efemeryczna próba, czy też ta postać retro-wodopoju
przyjmie się na dłużej.
Red.
Rozmyślania o naszym święcie
Jeszcze niedawno obchodziliśmy w październiku Dzień Nauczyciela. Przed paroma
laty został on przemianowany na Święto Edukacji Narodowej. Tradycjonaliści zżymali się na
tę zmianę, a ja także podzielałem ich poczucie dyskomfortu i skłonność do kontestacji.
Wszelako po głębszym namyśle doszedłem do wniosku, że ta modyfikacja znajduje pełnie
uzasadnienie w dookolnej rzeczywistości. Przecież wszyscy - od szczytów rządowych
począwszy aż po najniższe szczeble samorządowe - mają pełne usta edukacji, troszczą się
usilnie o jej dobro, doskonalą jej organizację, natomiast sprawami nauczycieli wzruszają się
jakby nieco mniej namiętnie. Ta konstatacja złagodziła moje nieukontentowanie, już prawie
zacząłem solidaryzować się ze Świętem Edukacji, gdy wtem błysnęła mi myśl, czy nie
zanadto pospieszyłem się z zaakceptowaniem tej nowej formuły. Czyżby bowiem przemiany
dobiegły kresu, czy nastąpił już koniec historii? Gdy tak biłem się z myślami, z nagła spłynął
na mnie duch profetyczny, poczułem się jak imć pan Zagłoba, któren (gdy wojska zaległy
były obozem pod Warszawą) wołał: Mości panowie, proroctwa mnie spierają! Takoż i ja
w chwili olśnienia zobaczyłem czekającą nas przyszłość. Maluczko, a ujrzymy ją wszyscy nie
w objawionym widzeniu, a w materialnej postaci.
Oto najpierw dzień 14 października zostanie ustanowiony jako dzień poświęcony
czczeniu Błogosławionej i Nieomylnej Administracji Edukacyjnej. Wszak każdy przyzna, że
ona ze wszech miar na to zasługuje. Wkrótce potem cały rok zostanie proklamowany jako
Nieustające Święto Żniwa Przedsiębiorcy Szkolnego. Wtedy zaś pokój zapanuje nad
wzburzonymi wodami i nastanie era błogości powszechnej. Amen.
Bolesław Liwowski

Konkurs na projekt
Wydział Chemii czeka na otrzymanie nowej siedziby. W związku z tym redakcja
Incydentalnika ogłasza dla naszych P. T. Czytelników konkurs na projekt architektoniczny
gmachu. Wymaga się, aby projektowana bryła była czytelnym trójwymiarowym symbolem
chemii, oraz aby ta symbolika była widoczna i zrozumiała dla przechodnia bez potrzeby
wspinania się, wzlotów, lub studiowania planów. Dla ułatwienia podpowiadamy kilka
niewiążących przykładów: kolba kulista, kolba stożkowa (erlenmajerka), chłodnia, retorta,
pipeta itp. Projekty konkursowe (ilustracja + opis + uzasadnienie) można składać do momentu
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zamknięcia następnego numeru Incydentalnika. Jury konkursu
stanowi Kolegium
Redakcyjne. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną (i jedyną), którą jest honorowy tytuł
Najlepszego Chemika wśród Architektów i Najlepszego Architekta wśród Czytelników.
Redakcja

Takie sobie myśli
Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Oto dalszy ciąg tfu-rczości kolegów gromadzących materiały do EPŻP, której zakończenia
nie widać. Głównie ze względu na upadek etosu życia w obszarze polityki. Ujawniamy Czytelnikom
kolejne, wykradzione tylko dla wiedzy Państwa zapisy w nadziei, że nawet ta próbka pozwoli ocenić
„głębię” intelektu i zachwiany horyzont „skrótowo-myślowy” objętych amokiem autorów.

Kindersztuba - bezwzględny obowiązek ustępowania we wszystkim rozkapryszonemu
małolatowi w wieku dojrzałym (lub nawet więcej niż dojrzałym).
Krytycyzm - nastawienie umysłowe, pozwalające z różnych punktów widzenia,
wszechstronnie i w wyważony sposób oceniać obserwowany lub badany obiekt. Na przykład:
„z której strony by nim nie patrzył, zawsze widzę w nim nikczemnika”. Krytycyzm przejawia
się w różnych formach, jak na przykład: autokrytycyzm - „samokrytycznie przyznaję, że do
dzisiejszego dnia nie dostrzegłem całej głębi jego podłości”; krytycyzm obiektywny „obiektywnie stwierdzam, że go nie lubię, więc mam go za świnię i głupka”; krytycyzm
chrześcijański - „zasłużył na najwyższy wymiar kary, ale spraw Panie, by nie męczył się
długim konaniem”.
Media, zwłaszcza media publiczne - ośrodek przejmujący współcześnie rolę, którą
w staropolskim myślistwie pełniła funkcję nagonka, czyli wystawiający zwierzynę na strzał.
Coraz częściej myśliwy nie musi fatygować się strzelaniem, bo zagoniony zwierz pada sam.
Po akcie sprawdza się, czy to ta sztuka musiała być odstrzelona.
Rozdz. Krótki, idio(ma)tyczny słowniczek – „z obcego na nasze”

No, PliS - błagalny okrzyk ludu wobec aktywności publicznej Jarosława „Mądrego”,
Lecha II Niewielkiego i Przemka z Gosiewa lub prośba ludu w obliczu
spodziewanego kolejnego posłania z Pałacu Namiestnikowskiego
PiSz na Berdyczów – liberalne hasło PO w związku z wnioskami opozycji parlamentarnej
PiS - man – męski zwolennika partii jednojajowych jajogłowych
PiS - women – żeński odpowiednik j.w., np. p. Nelli od znanego diabła
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PiS - uar – urządzenie sanitarne dla zaspakajania cienkich potrzeb fizjologicznych
Pi S - edes – takoweż, ale wykorzystywane przede wszystkim przez Panie
PiSh away at – wyrażać się z pogardą o kimś
PiSs-pot – wulgarnie: nocnik
PiSton-rod – w mechanice: trzon tłokowy tłoczyska prostego posuwistego
PiSsed lub PiSs – slangowo: zalany, pijany
PiSton – w muzyce: klapa instrumentu
Za PiS – czytaj: precz z łże-elitą, lumpen-liberałami i wykształ-ciuchami
PiSs off – popularnie: daj se siana, spadaj na drzewo, idź na manewry na Syberii
Opr. January Szamot
Kandydat na królewicza
W związku z zamieszczonym w poprzednim numerze anonsem o poszukiwaniu
pracowników informuję, że ewentualnie byłbym zainteresowany posadą królewicza
z bajki. Ostateczna decyzja w sprawie podjęcia przeze mnie pracy zależy od odpowiedzi na
pytanie, kogo i w co miałbym całować.
Kamikadze
Prawdziwy Bolek to ja!
Przyznaję się. Zostałem Bolkiem w roku 1931 i nieprzerwanie jestem nim do chwili
obecnej. Zaświadczenie o zarejestrowaniu mnie jako Bolka (niekwestionowany oryginał)
przechowywany jest w kancelarii parafialnej w Tomaszowie Mazowieckim. W sprawie tej nie
mam nic więcej do dodania.
Bolesław Liwowski

.....................................................................................................................................................
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Z treścią wcześniejszych numerów Incydentalnika można zapoznać się na portalu UŁ, zakładka
Struktura, Sekretariat RZ ZNP
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