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Tsunami czyli to i owo o Wyższych Szkołach Tego i Owego
Tsunami, które prawdopodobnie zostało wywołane ruchami tektonicznymi w pewnej
Szkole Wyższej w mieście Ł. przewaliło się w ostatnich dwu miesiącach (październiklistopad 2009 r.) w formie gazetowych fal. A „Gazeta Wyborcza” to nawet wywołała sztuczne
trzęsienie dna oceanu realizując program badawczy o nazwie „Szybkimagister.pl czyli
Akademia Wielka Lipa”. Ten eksperyment polegał na ogłoszeniu o utworzeniu fikcyjnej
szkoły wyższej i naborze na fikcyjne studia. Innym źródłem fal tsunami była „Polityka”.
Przewaliło się więc, ale niczego nie naruszyło, troszeczkę tylko ochlapało, troszeczkę tych
i owych zakłopotało, ale sporo też bolesnej prawdy i wstydu przyniosło. Przyjrzymy się zatem
bliżej co z głębi spokojnego oceanu polskiego życia naukowego zostało wyrzucone na
wypieszczone, starannie utrzymane i chronione autonomią akademickie plaże.
Pierwsza fala tsunami przyniosła artykuł Magdy Papuzińskiej p.t. „Szkoły z kasą”
(„Polityka”, nr 41) Autorka kwestionuje powielaną przez rozmaitych publicystów tezę, iż to
co najbardziej się powiodło na polskiej drodze od socjalizmu do kapitalizmu to edukacja.
Rozmaitość szkół wyższych, pojawienie się szkół niepublicznych (cudowny eufemizm
zastępujący słowo „prywatne”!), wielość kierunków nauczania, 2 mln studentów itp. Czyli
wielki narodowy sukces. Okazało się jednak niebawem, że absolwenci tak wspaniale
rozkwitłych „ szkół stu kwiatów” nie mają pracy, nikt ich nie kocha, przedsiębiorcy mają
z nimi kłopot ponieważ niczego nie potrafią, a do tego ich wyniesiona z uczelni wiedza jest
kompletnie nieprzydatna w nowoczesnej firmie. Absolwent szkoły wyższej jest rozgoryczony
i czuje się oszukany. Dlaczego? M. Papuzińska odpowiada: „Ale to nie pracodawca, ani nie
rynek pracy go oszukał, lecz system edukacji i szkolnictwa wyższego.” Z jakimi zatem
kategoriami oszustw i mitów mamy do czynienia? Autorka wymienia następujące: 1) wszyscy
młodzi ludzie muszą mieć wyższe wykształcenie zdobyte za wszelką cenę (średnio 2 tys. zł za
semestr), 2) żeby dziecko miało lżejsze życie (odrodzenie mitu robotniczo - chłopskiego
i inteligenckiego), 3) do objęcia pewnych stanowisk wystarczy licencjat (tekst pracy
licencjackiej ok. 50 stron. Istnieje możliwość zakupienia jej w internetowym punkcie
usługowym), 4) uczelnie niepubliczne czyli prywatne spółki przedsiębiorczych ludzi
zaistniały jako znaczące podmioty na rynku pracy oferując taką gamę rozmaitych kierunków
nauczania i specjalności, że oszołomieni wizją karier np. w dyplomacji, albo w Unii
Europejskiej (europeistyka) absolwenci szkół średnich nie zmieścili się w największych
aulach, 5) szkoły publiczne są bezpłatne, ale żeby ratować lichy budżet uruchomiły płatne
studia zaoczne i wieczorowe oraz niezliczone studia podyplomowe. Największe oszustwo
polega na tym, że zatracono zupełnie misję szkoły wyższej jaką jest poszukiwanie Prawdy.
Dodajmy od siebie, że ta misja była już od czasów przedsokratejskich, a szczególnie od
założenia Akademii Platońskiej „oczywistą oczywistością”, ale żeby nikt nie miał
wątpliwości, wpisano ją w statuty uczelni. Z artykułu M. Papuzińskiej wynika jasno, że
poszukiwanie Prawdy zastąpiono poszukiwaniem Kasy co w praktyce oznacza obniżenie
poziomu dydaktyki, wieloetatowość, niski poziom prac naukowych wynikający z braku czasu
na poszukiwanie tejże Prawdy i dlatego edukacja wyższa w Polsce przypomina „pośpieszne
przepędzanie stada bydła przez łąki wiedzy”. A co najgorsze to fakt, że każdy student, czy się
do nauki rzetelnie przykładał, czy też pojawiał się tylko na końcu semestru po wpis do
indeksu (wpis z dobrą oceną mu się należy bo przecież za semestr zapłacił) otrzyma taki sam
dyplom. Młodzież została wessana w oszukańczy, pseudonaukowy i pseudodydaktyczny
system służący do zagarniania pieniędzy.
Polemicznych lub potwierdzających diagnozę M. Papuzińskiej wypowiedzi ukazało
się bardzo dużo. Skupmy jednak uwagę na niektórych tylko. Poparcie dla treści artykułu
„Szkoły z kasą” („Polityka”, nr 42) wyraził prof. Krzysztof Łastawski (Zakład Europeistyki
UMK i ekspert PAK-i) w szkicu p.t. ”Brak strategii”. Jego zdaniem podstawową wadą
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szkolnictwa wyższego jest tworzenie „w sposób żywiołowy” słabych uczelni bez
odpowiedniej kadry i bazy dydaktycznej. Uprzedzając ewentualne pytanie o to kto, kiedy
i dlaczego wyrażał zgodę na tworzenie słabych uczelni prof. Łastawski tłumaczy, że PAK-a
powstała zbyt późno i ma ograniczone możliwości wpływania na polepszenie studiów
wyższych (sic!). Autor sformułował niezwykle nowatorskie i inspirujące postulaty:
1) potrzeba rzetelnej debaty publicznej, 2) potrzeba zainteresowania władz państwowych,
3) potrzeba ustanowienia ładu edukacyjnego ponad podziałami partyjnymi, 4) likwidacji
feudalnych pozostałości w szkolnictwie wyższym, 5) pogoń za ilością należy zastąpić
kryteriami oceny jakościowej. Tak. Słusznie. Tego się trzymać. I natychmiast wdrażać.
Z kolei prof. Janusz Czapiński (Uniwersytet Warszawski) potępił „gołosłownie
paszkwilancki” artykuł red. Papuzińskiej w szkicu „A jednak się opłaca” („Polityka”, nr 42).
Od zarania transformacji boom edukacyjny dowodzi, że obywatele w mig dostrzegli
„zależność między wykształceniem i szansą na lepsze życie”. Nie pomylili się, albowiem
wyższe wykształcenie okazało się opłacalną dla młodzieży i ich rodzin, inwestycją finansową.
Dowodem na to jest wskaźnik opłacalności czyli stopa zwrotu. „W Polsce stopa zwrotu
z wykształcenia jest (…) dużo wyższa niż w krajach o podobnym poziomie rozwoju. Stopa
zwrotu dla licencjata wynosi 19 proc. Dyplom magistra jest 3-krotnie bardziej opłacalny (37
proc.), a doktorat zwiększa stopę zwrotu w stosunku do magistra o dalsze 19 proc.”
Rozważania wokół stopy wzrostu czyli opłacalności studiowania tych, a nie innych
kierunków prowadzą prof. Czapińskiego do wniosku, że istotnie uczelnie są „szkołami
z kasą”, ale z kasą dla absolwentów. Dlatego nie jest żadnym mitem to, że warto w Polsce
studiować. Czy nie ma zatem patologii? Jest. Jest jej dużo, ale byłoby karygodne gdyby
wieszczenie klęski z powodu edukacyjnej hochsztaplerki miało spowodować spadek
motywacji do studiowania. Wniosek z tej lektury: lepiej więc cicho, sza o patologiach. Lepiej
dla patologii.
Prof. Jan Hartman (UJ) przyznał w artykule p.t. „Kształcenie pozorne” („Polityka”, nr
42), iż M. Papuzińska ze „słuszną irytacją” ujawniła patologie, które jednak najmniej dotyczą
państwowych uczelni, ale przeważnie prywatnych. Nie zmienia to jednak zjawiska popytu na
fikcyjną edukację, która polega na tym, że „ludzie nienadający się na wykładowców uczą
ludzi nienadających się na studentów”. Nie mniej jednak uczelnie w małych miejscowościach
pełnią rolę bardzo ważną bo uzupełniają złą i niewydolną edukację licealną. Poziom edukacji
w tej czy innej szkole wyższej jest niski, czyli taki na jaki pozwalają nie przygotowani
intelektualnie studenci. Nie zgodził się natomiast prof. Hartman z tezą autorki, iż szkoły
wyższe uczą byle czego i byle jak, a dyplomy się nie liczą. Przykładem szkoła, w której
profesor pracuje czyli Uniwersytet Jagielloński. A zresztą, poziom nauczania nie ma nic
wspólnego ze stopą bezrobocia. „Gdyby nagle szkoły wyższe zaczęły lepiej uczyć, liczba
miejsc pracy by od tego nie urosła”. Niby prawda, ale za moment sam przyznaje, że
w dalekim horyzoncie czasowym jakość kształcenia będzie miała wpływ na cywilizacyjną
pozycję Polski.
Zdaniem prof. Krzysztofa Dołowego (SGGW), który udzielił wywiadu „Szuflada na
elitę” („Polityka”, nr 44) państwo powinno przejąć na siebie rolę kreatora elitarnych uczelni,
albowiem „każde państwo bazuje na kilku procentach populacji, tej która jest twórcza,
kreatywna, która rozumie co się dzieje w świecie, która jest znakomicie wykształcona”.
A polscy politycy są przekonani, że żyjemy w nowoczesnym państwie bo ludzie jeżdżą
dobrymi samochodami i mają komórki. Potrzebna jest radykalna zmiana sposobu myślenia,
ale - w pesymistycznej ocenie profesora, jest to nierealne, albowiem jakakolwiek naprawdę
głęboka reforma nie leży w interesie środowisk akademickich. Nie mniej jednak, nie bacząc
na zaciekły opór, należy „wyjąć z szuflady” dodatkowe pieniądze i przeznaczyć je na
zupełnie nowe inwestycje czyli na kilka elitarnych uczelni kształcących na najwyższym
poziomie. Resztę pozostawić w obecnym systemie, ale straty są już ogromne z powodu
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krótkowzroczności polityków. „Politycy nie zdają sobie sprawy, że wykańczając polską
naukę oślepili państwo - teraz nikt im nie podpowie, dokąd mają pójść” czyli doradzić.
Propozycja profesora jest sensowna i godna wsparcia, ale z powodu szczerego mniemania
każdego pracownika, że należy do naukowej elity rozpęta się niezła awantura o kryteria
zatrudnienia w owych elitarnych uczelniach. Kto zdecyduje o elitarności tego czy tamtego
profesora/ doktora/ magistra skoro wszyscy ex definitione są elitarni?
Wyższa Szkoła Wstydu to nazwa tsunami, które zostało wzbudzone na łamach
„Gazety Wyborczej”. Kolejne fale pojawiały się i znikały. Zajmijmy się tylko tymi, które
były niepokojąco wysokie.
Profesor Klaus Bachmann nie oplatał, nie ściemniał, ale napisał odważnie, że „polskie
szkolnictwo wyższe to świat z czeskiego filmu. Profesorzy udają, że badają, studenci udają,
że te badania czytają, za to profesorzy potem ich dobrze oceniają” (art. „Szkoły wyższe
w oparach absurdu”, „GW”, 26.10.09). Zacofany, izolowany od świata system szkolnictwa
wyższego jest pochodną wyżu demograficznego co sprzyjało umasowieniu studiów i ich
komercjalizacji. Cały system został więc ukierunkowany na dydaktykę ze szkodą dla badań.
I dlatego polska nauka to wyizolowana od świata oaza naukowej zaściankowości. Nadchodzi
jednak koniec ery, w której stara profesura ustalała reguły gry, a młodzi byli trzymani na
dystans. Nadchodzi nowe pokolenie badaczy obznajomionych ze światem, a nadciągający niż
demograficzny (35 % mniej studentów do roku 2020) ukaże całą prawdę i tylko prawdę. Tak
napisał profesor, a my ujrzymy jeszcze za naszego życia, która uczelnia zbankrutuje pierwsza,
a która ostatnia. Podniesienie poziomu badań upatruje K. Bachmann „we wprowadzeniu
warunku zagranicznych recenzji w przypadku prac doktorskich i habilitacyjnych. Te ostatnie
(…) należałoby pisać po angielsku, wtedy ocenianie nie odbywałoby się w kręgu kilku
przyjaciół”. Należy także zerwać z dogmatem, że studia muszą być dla wszystkich. Wreszcie,
należy zaostrzyć kryteria promocji doktoratów i habilitacji, a elitarne ośrodki nauki
(finansowane przez prywatne fundacje i biznes) powinny być usytuowane poza
uniwersytetami, które nie są w stanie zagwarantować wysokiej jakości badań. Trzeba złamać
autonomię szkół wyższych, „bo tak samo jak autonomia w PRL chroniła uczelnie przed
ingerencją polityczną, tak samo dziś chroni przed reformami. Pozostawienie szkolnictwa
wyższego samemu sobie grozi jego całkowitym upadkiem”.
Poglądy Bachmanna zakwestionował prof. Karol Modzelewski w szkicu „Szkoły
wyższe w oparach kampanii” („GW”, 05.11.) rozprawiając się przede wszystkim z pomysłem
pisania prac habilitacyjnych w języku angielskim i uznając to za przejaw gruntownej
polonizacji niemieckiego profesora, który ujawnił się oto jako zakompleksiony polski
prowincjusz. Co do zjawiska „taśmowej” dydaktyki K. Modzelewski wyraził pogląd, że „być
może lepsze są studia liche niż żadne”, albowiem nowe uczelnie, mimo wszystko, udostępniły
wyższe wykształcenie setkom tysięcy młodych ludzi. Z drugiej strony, prowadzenie
dydaktyki „na granicy chałtury” z powodu wieloetatowości jest groźne dla rozwoju badań
naukowych, szczególnie młodej kadry. Sytuację pogorszyło wprowadzenie studiów
trzyletnich licencjackich i dwuletnich magisterskich, które nie w uczelniach słabych, ale
w najlepszych polskich uniwersytetach „spowodowały dotkliwe obniżenie poziomu
nauczania” gdyż trzeba „upchać” przekaz wiedzy do formatu encyklopedycznego.
Zdecydowanie odrzucił pomysł likwidacji autonomii szkół wyższych, albowiem reform nie da
się zrealizować wbrew temu środowisku. Profesor Modzelewski wie co pisze. Tak. Nie da się,
a jak się zacznie i się nie uda, to może wcale nie zaczynać?
Okazuje się, że sen o elitarnych szkołach wyższych jest śniony przez wielu. Z treścią
swego snu w artykule „Zróbmy sobie Oxford”, („GW”, 26.10.09) zapoznał nas dr Jerzy
Thieme (wykładowca MBA w University of Arizona i University of Bridgeport). Każdy rząd
ma tylko dwie możliwości w dziedzinie edukacji: albo finansowanie szkolnictwa wyższego
egalitarnego, a w konsekwencji preferowanie miernoty i w efekcie wykluczenie państwa
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z globalnej konkurencji, albo postawienie na jakość i elitaryzm. Głównym celem polskiej
polityki edukacyjnej winno być tworzenie warunków, aby powstało kilka doskonałych
uczelni. Jak to zrobić uczy przykład ubogiego, podupadającego kolegium Elon College
w Północnej Karolinie, które w ciągu kilku semestrów bez żadnych zewnętrznych inwestycji
przeobraziło się w popularny Elon University. Co uczyniono? Wypracowano wizję „wszędzie
jakość”, którą konsekwentnie wdrażano i egzekwowano, jednocześnie bardzo starannie
dobrano kadrę, a także wprowadzono ostrą selekcję kandydatów na studia i surowe
wymagania w czasie studiów. „Jak się okazało, wizja i jakość były ważniejsze niż kapitał
i inwestycje.” Zdaniem dr J. Thieme wzorce do naśladowania to pełna odpowiedzialność
i rozliczalność przed społeczeństwem za jakość kształcenia i badań oraz za efektywność
finansową i materialną. „Zarządzanie dużą uczelnią wymaga kompleksowego podejścia
i profesjonalnej wiedzy, której nie posiadają nasi rektorzy mianowani na kilka lat spośród
profesorów różnych specjalności. Potrzebny jest do tego, jak w innych dziedzinach,
profesjonalizm, w tym przypadku zawodowi rektorzy”. Palce mi drżały na klawiaturze
komputera, gdy wystukiwałem cytowany fragment. I już ani słowa więcej…
Wizja nadchodzącej katastrofy została naszkicowana przez Piotra Ciżkowicza, Pawła
Opalę i Krzysztofa Rybińskiego w artykule p.t. „Zanim przyjdzie tsunami” („GW”, 27.11.09 autorzy są członkami Zespołu Doradztwa Strategicznego Ernst & Jung). Będzie to tsunami
demograficzne. Obecnie, w Polsce żyje ok. 4, 2 mln osób w wieku 18 - 24 lat, a więc
w wieku studenckim. Natomiast w roku 2020 ich liczba obniży się do 2,7 mln czyli o 35%!
Konsekwencje: 1) bankructwo wielu szkół niepublicznych (prawdopodobnie upadnie 1/3)
i poważne problemy finansowe szkół publicznych, 2) spadek wydatków publicznych
i prywatnych na szkolnictwo wyższe, 3) wzrost wydatków publicznych na rzecz emerytów,
którzy będą stanowili poważną siłę polityczną co spowoduje, że ta grupa zapewni sobie
korzystne przepisy ograniczające finansowanie potrzeb młodego pokolenia. Zatem uczelnie
będą musiały opracować programy ustawicznego kształcenia dla osób w wieku 30 - 65 lat,
a także pozyskiwać studentów zagranicznych, ale polskie uczelnie są absolutnie
nieprzygotowane na przyjęcie studentów z innych krajów. Nastąpić może także masowy
odpływ polskich maturzystów na studia za granicą. „Polska nie odniesie sukcesu bez silnego
sektora szkolnictwa wyższego kształcącego na wysokim, międzynarodowym poziomie.” Do
tego są potrzebne już dzisiaj radykalne reformy, żeby zamienić „wyższe szkoły wstydu” na
uczelnie, z których będziemy dumni. Nie będzie w tym miejscu mojego komentarza. Sprawa
jest zbyt poważna.
Jak zareagowali plażowicze na zalewające ich fale tsunami? Założyli nową uczelnię:
Wyższą Szkołę Zachwytu, w której wszyscy czują się znakomicie. I wykładowcy i studenci.
Z wysoką samooceną. Są dobrze przygotowani do obowiązków dydaktycznych. Są mądrzy,
zdyscyplinowani i dumni ze swych macierzystych uczelni: 91 proc. nauczycieli i 84 proc.
studentów odczuwa satysfakcję i rozpiera ich duma (84 proc. i 74 proc). Nikt nie czuje
wstydu. Nawzajem się wychwalają. Kadra wychwala siebie i studentów, a studenci kadrę. Na
boku studenci przyznają się do kupowania prac licencjackich i magisterskich i krytycznie
oceniają poziom wykładów. (O Wyższej Szkole Zachwytu zob. „GW” z dnia 19.10.2009).
Uff! Tsunami już za nami!
Jan Janiak
Zapomniany (przez władze UŁ) jubileusz
Podobno sito nie gubi diamentów, a te są jeszcze bardziej cenne po oszlifowaniu.
Ale do rzeczy. Właśnie w tym roku minęło 50 lat od momentu, gdy w składzie osobowym
UŁ pojawiło się nazwisko Marka Kotera, dzisiaj czynnego w służbie nauki i dydaktyki
uniwersyteckiej profesora zwyczajnego - geografia. Nie czas i miejsce, aby szczegółowo
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przypominać Jego karierę akademicką, która obejmowała szereg funkcji i obowiązków, jakie
przyszło mu pełnić i wykonywać. A był On organizatorem i pierwszym kierownikiem studium
doktoranckiego, w latach 1981-1987 prodziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łódzkiego, następnie wicedyrektorem Instytutu Geografii Ekonomicznej
i Organizacji Przestrzeni UŁ, pełnomocnikiem Rektora UŁ ds. współpracy z województwami
ościennymi, czy przez trzy kadencje uniwersyteckim senatorem. Poza codzienną pracą
naukowo-dydaktyczną Jego intelekt pozwalał na ekspercką aktywność w zespole SMART
przygotowującym koncepcję nowej matury z geografii, członkostwo w powołanej w 2002 roku
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jak i uczestnictwo w różnego rodzaju radach i komisjach
regionalnych (m. in. Radzie Naukowej przy Prezydencie Miasta Łodzi). Obecnie M. Koter
zasiada w Radzie Regionalnej przy Wojewodzie Łódzkim, Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej przy Urzędzie Miasta Łodzi i Wojewódzkim Zespole Opieki nad Zabytkami.
Profesor należy do tej grupy geografów, którzy swoje rozważania teoretyczne opierają
w dużym stopniu na poznaniu empirycznym. Stąd stał się, zupełnie dla siebie niespodziewanie,
globtrotterem, odwiedzając ponad trzydzieści krajów Europy, poznał również Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanadę, Brazylię, a także kraje Bliskiego Wschodu i Azji
Centralnej oraz Północną Afrykę. Uczestniczył także w szeregu wycieczek studialnych na
tereny dawnego ZSRR odwiedzając m.in. Gruzję, Krym i jezioro Bajkał. Odbył również
naukowe staże zagraniczne w Bratysławie, Pradze, Birmingham, Glasgow, Atenach, Giessen
i Moskwie. Nie bez znaczenia w tych podróżach był fakt znajomości języków: angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego, a także w mniejszym stopniu francuskiego, co ułatwiło kontakty
osobiste i pomagało w poznaniu kraju.
Dla pełnej charakterystyki osobowości profesora Kotera warto zacytować mniej
oficjalne opinie i spostrzeżenia autorstwa prof. S. Liszewskiego: „Prywatnie w kręgach
geografów i znajomych M. Koter znany jest jako „wielki budowniczy" i miłośnik
przydomowych ogrodów ozdobnych. Sytuacje życiowe zmusiły go do czynnego
uczestnictwa w budowie trzech domów, a pracę w ogrodzie traktuje jako relaks. Jest to Jego
pasja, którą jest pochłonięty w każdym czasie wolnym, od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Od zawsze, jak tylko pamiętam, Marek Koter miał „duszę sportowca". W latach młodzieńczych
był dwa razy mistrzem Łodzi w biegach przełajowych i raz w rzucie dyskiem, grał też
w siatkówkę w lidze okręgowej. Później nawyki sportowe przejawiały się m. in.
w uporządkowanym trybie życia. Dzień rozpoczynał zawsze gimnastyką, nie palił papierosów.
Był czas, kiedy namiętnie jeździł na rowerze (do czasu kupna samochodu), którym przyjeżdżał
również do pracy, posiadał mocno zakodowaną „wolę rywalizacji" i to zarówno w czasie
zawodów sportowych, jak i w różnych innych okolicznościach życiowych. Jest klasycznym
typem „geografa terenowego", aktywnie penetrującym i dokumentującym aparatem
fotograficznym i zapiskami różne zjawiska. W pierwszym okresie po studiach zwiedzał
i poznawał dostępny nam wówczas fragment Europy z plecakiem. Imponował tym wielu z nas.
Pamiętam również wspaniałego jamnika „Hassana", z którym profesor przychodził do pracy,
a który, ze względu na swoją budowę, miał kłopoty, w odróżnieniu od jego Pana,
z wdrapaniem się na wysokie IV piętro budynku przy al. Kościuszki 21, w którym przez wiele
lat pracowaliśmy”. Dodajmy od siebie - mimo wielokrotnie wykazywanej życiowej odwagi kol.
Marek nie jest hazardzistą, ale spokojnym i rozważnym partnerem brydżowym.
W trakcie pięćdziesięciu lat akademickiej pracy profesor Marek Koter prowadził
wszystkie typy i rodzaje zajęć dydaktycznych, a to wykłady kursowe z geografii, a to wykłady
monograficzne, międzynarodowe ćwiczenia terenowe i praktyki z geografii społecznoekonomicznej. Wykładał na uniwersytetach w Karlstadzie, w Birmingham, Glasgow,
Starthclyde, Paryżu I i X, Grenoble, Aix-Marseille II, Angers, Utrechcie, Hadze, Delft,
Groningen, Nijmegen, Hamburgu, Bremie, Osnambrűck, Trewirze, Münster, Giessen, Pradze
Bratysławie, Bańskiej Bystrzycy, Preszowie i Tbilisi. Był tam zapraszany jako specjalista
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z zakresu geografii regionalnej, morfologii miast, geografii politycznej oraz ogólnej geografii
społeczno-ekonomicznej.
Niezależnie od zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim Marek
Koter od ponad dwudziestu lat współpracuje z Łódzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
gdzie wygłosił ponad 100 bardzo dobrze przyjętych wykładów, głównie z zakresu geografii
regionalnej Polski i świata.
Oddajmy ponownie głos S. Liszewskiemu: „Podsumowując dotychczasowy dorobek
prof. dr. hab. Marka Kotera, chcę wymienić tylko hasłowo te osiągnięcia, które moim
zdaniem, mają wartość trwałą dla geografii polskiej jak i rozwoju naszej nauki:
- zorganizowanie Zakładu obecnej Katedry Geografii Politycznej i Studiów
Regionalnych i nadanie mu oryginalnego profilu badawczego. Szczególnie istotnym w czasie
tworzenia tej jednostki (1981 rok) było zasygnalizowanie w jej nazwie geografii politycznej
i czynne uprawianie tej dyscypliny. Był to bowiem w tym czasie pierwszy przypadek istnienia
takiej placówki w krajach bloku socjalistycznego,
- dopracowanie się syntezy i praktycznie wykreowanie nowej subdyscypliny
w geografii, jaką jest morfologia miasta. Profesor Koter powszechnie uznawany jest za
największego specjalistę w tym zakresie w Polsce i jednego z wąskiej grupy specjalistów
w skali Europy,
- autentyczne sukcesy dydaktyczne, które są zasługą talentu i pracowitości prof. Kotera,
które zapewniają mu pamięć zarówno wśród licznych pokoleń studentów geografii
Uniwersytetu Łódzkiego, ale również słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Od redakcji dodajmy - szkoda wielka, że po 50 latach rzetelnej i owocnej służby
M. Kotera dla UŁ, kadry nie zwróciły uwagi JM Rektora na Jego jubileusz i potrzebę godnego
wyróżnienia nietuzinkowego profesora i człowieka.
Podpowiadamy - a może, dobrym zwyczajem, we właściwym czasie, należy podjąć
procedurę odnowienia doktoratu prof. Marka Kotera. Byłoby to godne i sprawiedliwe.
Redakcja

D z i e ń p o w s z e d n i R a d y Z a k ł a d o w ej
W okresie od listopada 2008 do grudnia 2009 istotnymi wydarzeniami, w których
uczestniczył nasz związek były miedzy innymi:
1. Wspólne zebranie Prezydium RZ ZNP i NZZ „Solidarność” dotyczące podziału dodatkowych
środków finansowych przyznanych przez MNiSW, gdzie pojawiły się wątpliwości dotyczące
podziału tych środków zaproponowanego przez władze uczelni. Ważnym elementem dyskusji
była kwestia wynagradzania starszych wykładowców ze stopniem doktora.
2. Jedna z ważniejszych spraw, nad która dyskutowano w trakcie zebrań Rady Zakładowej
i Prezydium była kwestia decentralizacji uczelni, czyli nowych zasad gospodarowania
środkami finansowymi, budząca wśród pracowników wiele emocji i obaw.
3. Podczas zebrań Prezydium RZ powracała kwestia zmian dotyczących przewodu
habilitacyjnego i tzw. ścieżki kariery akademickiej. Do wielu propozycji resortu nasz związek
odnosi się sceptycznie.
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4. Przedstawiciel RZ (kol. Kakowski) uczestniczył w konferencji organizowanej przez Uniwersytet
Gdański poświeconej zmianom w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Sformułowany m. in. postulat przywrócenia corocznej wypłaty dofinansowania w formie
„wczasy pod gruszą” dla emerytów został wprowadzony w życie.
5. Podczas zebrań RZ omawiana była Strategia rozwoju UŁ na lata 2010 - 2015.
6. W minionym roku odbyły się spotkania organizacyjno-integracyjne Rad Oddziałowych
Administracji i Obsługi, Prawa i Administracji, Wydawnictwa UŁ oraz Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców. Aktywnie działała Sekcja Emerytów i Rencistów, organizując
wycieczki do Mielna, Wilna i w Jurę Krakowsko Częstochowską, a także comiesięczne
spotkania koleżeńskie.
7. Wspólnie z kolegami z Politechniki Łódzkiej członkowie ZNP wyjechali do teatru Roma na
spektakl „Upiór w operze”. Wszystkie imprezy organizowane przez RO i Sekcje Emerytów
i Rencistów były wsparte finansowo przez RZ ZNP.
8. Jak co roku w grudniu 2008 dzieci ze szpitala przy ul. Drewnowskiej otrzymały prezenty od
Mikołaja na Gwiazdkę.
9. Miły akcentem w codziennej pracy RZ były spotkania z okazji Świat Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy.
10. W omawianym okresie przyznano 10 zasiłków losowych, 10 zasiłków w związku z przejściem
na emeryturę, 18 gwiazdkowych dla członków emerytów oraz 20 statutowych, a liczba
członków Związku powiększyła się o 17 osób.

B e z

a u t o c e n z u r y
O przepraszaniu i rehabilitowaniu

Od pewnego czasu w stosunkach międzynarodowych rozpleniła się moda na
domaganie się przez kraj, który uważa, że został w przeszłości pokrzywdzony, przeproszenia
go za to przez kraj - krzywdziciela. Za pierwszym - drugim razem czytając doniesienia
prasowe o takich żądaniach przyjmowałem je z powagą i zrozumieniem. Gdy jednak zaczęły
się one coraz częściej powtarzać, gdy moda na żądanie ekskuzy zaczęła się szerzyć jak
epidemia, postulaty takie stały się dla mnie śmieszne i irytujące, nawet wtedy, kiedy krzywda
rzeczywiście była wyrządzona i nie została naprawiona. Coraz bardziej takie żądanie
przeprosin przypominało mi konflikty, które pamiętam z lat bardzo wczesnej młodości.
Kiedy silniejszy małolat wykuksał małolata słabszego, ten ostatni pędził z rykiem po
pomoc do starszych. W tak zwanych niższych sferach pomoc stosowała niezwłocznie
odpowiednie retorsje bezpośrednie i sprawa kończyła się, bo obie strony konfliktu wśród łez
oddawały się rozpamiętywaniu doznanych bolesnych (dosłownie) krzywd, skutkiem czego
równowaga zostawała przywrócona. Inaczej działo się w tak zwanych dobrych domach. Tutaj
odsiecz przybywała w postaci mediatora niosącego posłanie pokoju. Zgodnie z zaleceniami
nowoczesnej pedagogiki mediator nakazywał krzywdzicielowi: Przeproś go w tej chwili!
Przewaga siły była tak bezsporna, że winowajca bez sprzeciwu mamrotał: Przepraszam.
Wtedy mediator obu skłóconym stronom polecał: A teraz podajcie sobie rękę i pogódźcie się!
Małolaty posłusznie wyciągały przed siebie ręce i mruczały coś pod nosem, więc mediatora
przenikało uczucie podziwu nad jego (jej) talentem pedagogicznym i zadowolenie
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z odniesionego sukcesu. Nie wiedział (wiedziała) tylko, że w chwili ściskania dłoni małolat
słabszy syczał: Szkoda, że ci tyłka nie zerżnęli, ale kiedyś i to cię spotka! Zaś silniejszy
bulgotał: Ty podły skarżypyto, nie ciesz się, ja ci jeszcze wtłukę! A ten z nich, który w tym
czasie odwrócony był plecami do mediatora, dodatkowo pokazywał język przeciwnikowi.
Przy całkowitym braku interwencji spór zapewne samorzutnie wygasłby szybciej, niż po
takiej mediacji.
Nie znaczy to bynajmniej, że nie dostrzegam sensu w akcie przeprosin. Przeciwnie,
cenię go wysoko, ale tylko wtedy, gdy jest dobrowolny, wynika wyłącznie z inicjatywy
przepraszającego i prawdziwie wyraża stan jego ducha, świadcząc o uświadomieniu sobie
winy i o uczuciu skruchy. W stosunkach międzynarodowych wina może wcale nie obarczać
osoby przepraszającej. Świadomość odpowiedzialności obciążającej kraj, z którego pochodzi
i naród, do którego przynależy, każe niekiedy dokonać aktu ekspiacji osobie całkowicie
niewinnej. Tak właśnie widzę pamiętny gest Willy Brandta w Warszawie i taką postawę
traktuję z największym szacunkiem. Ale przepraszanie na żądanie wydaje mi się kiepskim
spektaklem, obliczonym na najzupełniej niewymagającą widownię. Zdumiewa mnie, że
nawet doświadczeni politycy nie dostrzegają tego (lub dostrzegając - lekceważą) i z całą
powagą włączają się do taniutkiego widowiska.
Chyba żaden winowajca nie poczuł prawdziwej skruchy akurat dlatego, że jej
zadeklarowania odeń zażądano. Można domagać się oficjalnego przyznania się do
popełnionych win, do złamania norm prawa międzynarodowego, uznania popełnionych
czynów za zbrodnie wojenne itp., bo tu możliwa jest dyskusja oparta na ścieraniu się
argumentów i kontrargumentów. Ale przepraszanie jako manifestację zawstydzenia i skruchy
zostawmy lepiej inicjatywie przepraszającego.
Kiedy zaś słowa przeprosin zostaną wypowiedziane, wtedy okazuje się, że habent sua
fata excusationes. Niedawno („Przegląd” nr 41, 18 października 2009) E. Jabłoński
przypomniał, jak to w sierpniu 1993 r. podczas pobytu w Warszawie Borys Jelcyn, będący
wtedy prezydentem Rosji, przed krzyżem katyńskim na cmentarzu powązkowskim
wypowiedział słowa: Prostitie, jesli możecie (wybaczcie, jeżeli możecie). Szesnaście lat temu
w trakcie oficjalnej uroczystości z ust głowy państwa rosyjskiego padły słowa przeprosin, ale
fakt ten nie dotarł do świadomości zacietrzewionych obrońców polskiej godności.
Nienasyceni, wciąż żądają, by Rosja nas przepraszała. Czyżby w swoim zaślepieniu nie
widzieli, że sami deprecjonują i ośmieszają swoją ideę, uporczywie i natrętnie dopominając
się wciąż od nowa o to, co dawno uzyskaliśmy? A może istota problemu kryje się w tym, że
oni sami w gruncie rzeczy wcale nie cenią najgłębszego sensu aktu przeprosin, że zależy im
tylko na powierzchownej formie, zaś w ferworze wzajemnego przelicytowywania się
w stanowczości żądań nie dbają o to, że przy tym odsłania się mało dla nich pochlebna
prawda o grze obliczonej na zewnętrzny, pokazowy efekt.
Inna sprawa, również wywołująca u mnie alergiczną reakcję, to domaganie się
rehabilitacji ofiar Katynia (Katyń to oczywiście symbol zbrodniczych działań,
nieograniczających się do tej jednej tylko miejscowości). Nie dziwię się bliskim ofiar,
ponieważ przeżywany przez nich ból, zwielokrotniony przez długie lata niemożności jego
otwartego wyrażania, nie sprzyja chłodnym rozważaniom nad trafnością wypowiadanych
słów. Nie pojmuję jednak, jak mogą nie dostrzegać tej strony zagadnienia politycy
i publicyści, często i chętnie zabierający głos w tej sprawie.
Zwróćmy uwagę na podstawowe znaczenie słowa rehabilitacja: jest to przywrócenie
czci. Może ono mieć miejsce wtedy, gdy ktoś wcześniej cześć utracił, lub został jej
pozbawiony. Słownik nie zna takiego wyrazu, ale stwórzmy go dla wyrazistego
zaakcentowania kontrastu i powiedzmy, że warunkiem koniecznym do dokonania rehabilitacji
jest uprzednie zaistnienie dehabilitacji. Uświadommy więc sobie i przyznajmy, że kto domaga
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się rehabilitacji, ten zgodnie z zasadami logiki daje tym samym do zrozumienia, że uznaje, iż
miała miejsce wcześniejsza utrata czci.
Dlatego właśnie mówienie o rehabilitacji w kontekście zbrodni katyńskiej budzi we
mnie gwałtowny sprzeciw, bo odczuwam to jak dodatkową krzywdę wyrządzaną
zamordowanym. Kto będąc niewinnym pada ofiarą mordu, ten w żadnej mierze czci i honoru
nie traci. To mordercy - od inicjatorów po szeregowych wykonawców, od generalissimusa do
ostatniego strażnika więziennego - okryli się niezmywalną hańbą. Nigdy też nie zgodzę się
z tym (gdyby ktoś chciał taką obłędną tezę wysunąć), że rozkaz (bo nie był to wyrok sądu
w cywilizowanym rozumieniu) zastrzelenia (bo nawet nie rozstrzelania) miał moc
przyczynienia jakiegokolwiek uszczerbku na honorze zabijanych. Oni byli i pozostali habili,
więc postulat rehabilitacji jest tu co najmniej nie na miejscu. To jednak dla większości
politykierów i pismaków nie ma znaczenia.
Oni muszą popisywać się swoją bezkompromisowością nie bacząc na to, jakie
podteksty wynikają z ich gromkich wielce patriotycznych pokrzykiwań. Ja zaś z najgłębszym
przekonaniem powtarzam: zamordowanym żadna rehabilitacja nie jest potrzebna, a postulaty
takie w istocie rzeczy są dla ich pamięci obraźliwe.
Bolesław Liwowski
Podziemne państwo
/M. Środa/
Wszystkie znaki na politycznym firmamencie wskazują na to, że skoro Janusz Palikot,
lewa ręka Tuska, został wiceprzewodniczącym partii i odzyskał swoją ukochaną komisję do
spraw przyjaznego państwa, to teraz Tusk zrobi coś dla swojej prawej ręki.
Nie wiem, czy Tusk jest z natury lewo-, czy praworęczny, ale ponieważ ta ostatnia
cecha charakteryzuje większość obywateli naszego kraju, więc prawica uzyska coś naprawdę
ważnego. I już wiemy co. A właściwie kto. Jarosław Gowin przeforsuje swą ustawę
o zapłodnieniu in vitro, która z zabiegów zapobiegania niepłodności czyni rosyjską ruletkę.
Ale za to uświęconą przez Kościół. Uzyska to nazwę „kompromisowej ustawy Gowina".
Jarosław Gowin przejdzie do historii. Kobiety - jak zwykle - do podziemi.
Mają się zresztą tam całkiem nieźle. Oswajają ciemności, walczą z przeszkodami.
A ostatnio nawet próbują o tym podziemiu mówić. W wielu miejscach wyświetlany jest film
„Podziemne państwo kobiet", na forach internetowych toczą się dyskusje. Kobiety nie walczą
o prawo do aborcji, walczą, na razie, o odzyskanie języka, którym można o aborcji mówić
inaczej niż o „morderstwie nienarodzonego". Język, który dominuje w sferze publicznej, to
język samozadowolenia i porządku. Zło zostało pokonane! Mamy rzekomo kompromis
w sprawie aborcji, mamy większą wrażliwość, nie naruszajmy tego! Jest fajnie. Episkopat się
cieszy, politycy mogą spać spokojnie. W Polsce, 38-milionowym państwie, dokonuje się ok.
200 legalnych aborcji rocznie. Żadne inne państwo na świecie nie ma takiego sukcesu! Czy
panów polityków naprawdę ten „sukces" cieszy? Czy wierzą bardziej w niego, czy w siłę
własnej hipokryzji? Bo kobiety w Polsce nie rodzą! Rozrodczość spada na łeb na szyję, a jeśli
czasem rośnie, to zapewne nie jest to tendencja związana z politycznym sukcesem
przeciwników aborcji, lecz ze zmianą warunków ekonomicznych. A ta nigdy nie jest trwała,
bo w Polsce prowadzi się politykę futbolową, nie socjalną. Może więc kobiety są
wyedukowane seksualnie i zażywają, środki antykoncepcyjne? Ależ skąd. Ministerstwo
Edukacji traktuje kwestie wychowania seksualnego jako rodzaj szkodliwej inicjacji
i zaleca przede wszystkim modlitwę. Kościół zabrania antykoncepcji i w związku z tym
państwo jej nie refunduje. Co się dzieje z naszą rozrodczością? Polacy przestali się kochać?
Kobiety przestały zachodzić w ciążę?
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W Polsce istnieje potężne podziemie aborcyjne. I nie jest ono wynikiem
lekkomyślności kobiet, lecz odpowiedzialności. Kobieta wie, kiedy może mieć dziecko,
a kiedy nie. Gdy nie może go mieć, nie będzie go miała. Pokona wszelkie przeszkody, łącznie
ze strachem przed kalectwem czy śmiercią. Aborcja w Polsce jest poza wszelką kontrolą,
poza wszelką dyskusją W internecie można znaleźć rozliczne sposoby i środki. Lekarze
dobrze na nich zarabiają.
Myślę też, że w Polsce mamy znacznie, znacznie więcej przypadków dzieciobójstwa
niż te wykrywane przez media. Ale po co o tym mówić? Byle zachować „kompromis".
Hipokryzja jest dobra na wszystko. To chyba najbardziej wyraziste oblicze naszej polityki.
Teraz wzmocni je kolejny „kompromis".
Panie pośle Gowin, ku chwale ojczyzny, przechodzi pan do historii! Kobiety sobie
poradzą. W kolejnym podziemiu. W kolejnym kręgu piekieł.

Wieści gminne i niewinne
16 października 2006 r. na stacji Włoszczowa-Północ zatrzymał się pierwszy pociąg ekspresowy.
Witała go osoba, bez której ten peron by nie powstał, a mianowicie - przyszły obywatel honorowy Włoszczowy poseł PiS Przemysław Gosiewski (na zdjęciu piąty od lewej, w pierwszym rzędzie).

Historia najsłynniejszej inwestycji IV RR nie wytrzymała konfrontacji z ekonomią. Oto bowiem
poranny ekspres do Warszawy już nie zatrzymuje się we Włoszszczowie. A kiedy poseł Gosiewski otwierał
nowiutki peron (koszt 3 min zł) było tak pięknie..., równo trzy lata temu była wielka dwudniowa feta - grała
orkiestra, błyskały flesze…zatrzymał się ekspres - „Augustyn Kordecki" z Częstochowy do stolicy. Twórca tego
sukcesu, ówczesny szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i poseł PiS, Przemysław Gosiewski argumentował, że
do tej pory obywatele powiatowej Włoszczowy (11 tys. mieszkańców) nie mogą dojechać do stolicy i wbrew
głosom krytyki, twierdził, że ta stacja to dla firmy czysty zysk. Złoty sen się nie ziścił. Pasażerowie nie dopisali,
a „Kordecki" stał się najdziwniejszym pociągiem w rozkładzie - zmieniał trasy, z ekspresu przekształcono go
w pospieszny, potem znów w ekspres. Niedawno, po cichu, zniknął. Ostatnim ekspresem zatrzymującym się na
najsłynniejszej stacji jest nocny „Ernest Malinowski".
Co na to sam Przemek z Gosiewa? W przeciwieństwie do PKP Edgar zdania nie zmienił. „Dworzec jest
potrzebny, korzystają z niego mieszkańcy czterech powiatów - mówi pisiak - zlikwidowanie kolejnego
połączenia z Włoszczową będzie utrudniało życie mieszkańcom, a PKP będzie ponosiło straty. Nie wiem, jakie
są motywacje PKP takiego kroku”. Podpowiadam - polityczny!!! Ale ratunek dla idiotycznej inwestycji jest, bo
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perony można wykorzystać jako pasy startowe dla projektowanej budowy międzykontynentalnego lotniska
(oczywista oczywistość - po zwycięstwie wyborczym ugrupowania Jarka K.)
O czym doniósł „Światowit”

Z życia sfer
Bitwa pod Grunwaldem 2
Z okazji nadchodzącego jubileuszu 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem parlament Rzeczpospolitej
postanowił przyjąć stosowną uchwałę. Projekt zgłoszony przez klub PiS przedstawił poseł Girzyński. „Minęło
6 wieków od dnia, gdy rycerstwo polskie, zjednoczone pod sztandarami Bogurodzicy Dziewicy, dało krwawy
odpór teutońskim najeźdźcom, zatrzymując barbarzyńską agresję odwiecznych wrogów Narodu Polskiego...".
- W sprawie formalnej! - zawołał pos. Kłopotek z PSL, przerywając pierwsze czytanie uchwały. Dlaczego PiS
mówi o„rycerstwie polskim", podczas gdy, jak wiadomo, pod Grunwaldem największą daninę krwi złożyli chłopscy
synowie jako piechota łanowa?!
- Nie było naszą intencją pomijanie piechoty łanowej - wyjaśnił poseł sprawozdawca. Oczywiście, dopiszemy.
- Przepraszam, zanim pan będzie czytał dalej - odezwał się pos. Szmajdziński (SLD) - chciałem zaznaczyć, że
nasz klub nie zgodzi się na wprowadzanie do uchwały żadnych treści religijnych.
- To haniebna wypowiedź - zerwał się z ławy pos. Kaczyński. Podobnie, dokładnie w ten sam sposób, panie
i panowie z lewicy, kwestionujecie cud nad Wisłą 1920 r. Rozumiem, że wam wciąż żal, że wtedy bolszewicy nie
zajęli całej Polski. Doczekaliście się po 1945 r. Ale czasy się zmieniły, towarzyszu Szmajdziński!
- Panowie, proszę o spokój! - odezwał się marszałek Komorowski. Sądzę, że uchwałę trzeba napisać na nowo.
Sytuacja jest wysoce niezręczna. Czy musimy po 600 latach jeszcze raz bić Niemców? Może trochę mniej
triumfalizmu... W końcu Niemcy to dziś nasz najważniejszy sojusznik.
- Poseł Suski: - to może powinniśmy też oddać Niemcom dwa nagie miecze! Hę! Hę!
- Poseł Niesiołowski: - faktycznie, po co nam miecze, jak mamy tyle zakutych łbów!
- Panowie - wtrącił się marszałek Komorowski. Zwracam tylko uwagę, że w armii krzyżackiej walczyło pod
Grunwaldem wielu rycerzy z zachodniej Europy. Jako członkowie Unii Europejskiej nie możemy
o tej okoliczności zapominać... Poseł Brudziński z PiS chciał coś powiedzieć?
- Panie marszałku, Platforma po raz kolejny dała dowód, że unijne salony są dla was ważniejsze niż narodowa
suwerenność, za którą dziadowie przelewali krew. Unia Europejska powinna nas dziś przeprosić za Grunwald!
(głosy z sali: - przecież wygraliśmy? l kto ma przeprosić - Portugalczyk Barroso? Pewnie wolelibyście panowie
z PO, żebyśmy pod Grunwaldem przegrali, wtedy już od 600 lat mielibyśmy tu tę waszą unię!)
- Pos. Niesiołowski: miło słyszeć, że to PiS walczył pod Grunwaldem. To pewnie ci wojowie w skórach i z pałkami.
Gdyby nie Unia, do dziś byście w tych skórach biegali!
- Pos. Martyniuk (SLD): - panie marszałku Niesiołowski, w skórach to wtedy walczyli nasi sojusznicy - oddziały
ruskie i litewskie.
- Pos. Brudziński: SLD wszędzie znajdzie ruskich sojuszników. Ale udział Litwinów odnotujemy.
- Głos z sali: - Napisać, że Jagiełło był Litwinem!
Ogólny tumult. Krzyki: hańba! głupota! bezczelność! zdrada!
J.B.
POLITYKA nr 38 (2723), 19 września 2009

Wspomnień czar
Où est la neige…
Gdzie są śniegi z tamtych lat, pyta piosenka i odpowiada, że czas zatarł ślad. A ja
utrzymuję, że ślad nie dał się zatrzeć, żywy i barwny pozostał w naszej pamięci.
„Tamte lata” to przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
a dokładnie - luty 1970 r. Onego czasu Rada Zakładowa ZNP we współdziałaniu ze Studium
WF organizowała zimowe i letnie obozy sportowo-wypoczynkowe dla pracowników. Do tej
kategorii imprez należał pewien obóz narciarski, który szczególnie mocno wrył się w pamięć
ze względu na związane z nim dramatyczne wydarzenia.
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***
Obóz odbywał się w Ustroniu nad Wisłą, bazę miał w górniczym domu wczasowym,
udostępnionym na jeden turnus naszej grupie. Podstawowy trzon grupy stanowili młodzi
pracownicy UŁ płci obojga, o bardzo zróżnicowanym poziomie umiejętności narciarskich, ale
wszyscy jednakowo rozsadzani energią, której dawali upust na rozmaitych oślich łączkach lub
bardziej wymagających stokach. Jednak upust ten nie był wystarczający, co okaże się
w dalszej części relacji. Wspomniany trzon podstawowy uzupełniany był przez dwa
biegunowo przeciwstawne elementy. Z jednej strony mieliśmy dwóch seniorów, których
wyczyny narciarskie programowo nie interesowały. Ich zamiarem było spędzenie przerwy
semestralnej poza Łodzią, na świeżym powietrzu, w błogim (jak sądzili) spokoju słonecznych
stoków i w kojącej (jak sądzili) ciszy ośnieżonych lasów. Na drugim biegunie sytuowała się
trójka dzieciąt, w wieku gdzieś na pograniczu przedszkola i szkoły podstawowej. Jeden
chłopiec to był urwipołeć nieumiejący usiedzieć na miejscu (dziś powiedzielibyśmy z ADHD), niezdyscyplinowany, wścibiający wszędzie swój nos i wymyślający rozmaite
(czasem mocno dokuczliwe) psoty. Wtajemniczeni rozpoznają go obecnie w jednym
z prezenterów telewizyjnych. Drugi, mniej agresywnego usposobienia, był za to niebywale
rozpieszczony, z byle powodu albo i bez powodu dochodził do wniosku, że jest niemiłosiernie
krzywdzony, a wtedy ryczał rozgłośnie i zdumiewająco wytrwale. Trzecia była dziewczynka jej cechy indywidualne nie zapadły mi w pamięć, wiem tylko, że w zależności od nastroju
chwili przyłączała się to do jednego, to do drugiego kolegi.
Łatwo zauważyć, że w takim składzie uczestników krył się zalążek nieuchronnych
konfliktów. W godzinach przedpołudniowych oraz wczesnych poobiednich, „za widna”, nie
było to straszne, bo każdy odłam naszej minispołeczności mógł spędzać czas według swoich
upodobań, mało wadząc pozostałym. W porach posiłków, kiedy Balbina (niezapomniana
pracownica kuchni) bijąc tłuczkiem do kartofli w patelnie przypominała, że pora zgromadzić
się w jadalni, spotykaliśmy się wszyscy razem, ale jamy ustne mieliśmy wtedy
zaabsorbowane tak miłym zajęciem (karmiono nas obficie i smacznie), że pokój unosił się
nad wodami. Ale długie lutowe wieczory dowodziły niezbicie, że dom wczasowy to zbyt
mała przestrzeń, aby tak różne grupy społeczne mogły z niej korzystać bez tarć i iskrzenia.
Zwłaszcza seniorzy chętnie wypuszczali jadowite strzały kąśliwych uwag na temat
karygodnych błędów wychowawczych, w wyniku których dzieci - skąd inąd przecież
niewinne - zupełnie nie wiedzą, jak należy zachowywać się w kulturalnym otoczeniu. Ale nic
w tym nie ma dziwnego, skoro ich rodzice i rodziców koledzy sami ustawicznie postępują
w sposób nie licujący z dostojeństwem funkcji nauczyciela akademickiego.

Poobiednie dolce far niente (wulkanu jeszcze prawie nie słychać)
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Tak to wulkan wzbierał pomalutku pomrukując od czasu do czasu, nad stożkiem unosiły
się już smużki dymu, ale jeszcze wydawało się, że może nie dojść do erupcji.
My, to znaczy grupa wiekowo średnia, doszliśmy do wniosku, że seniorzy mogą
rzeczywiście odczuwać pewne uciążliwości płynące z bezpośredniego obcowania
z najmłodszym żywiołem. Praprzyczyny dokuczliwości jego zachowań dopatrzyliśmy się
w tym, że rodzice zabierając na wczasy dziatwę nie zatroszczyli się o zapewnienie jej
rozrywki dostosowanej do wieku, a jednocześnie prawdziwie kulturalnej. Aby uzupełnić to
przeoczenie, a jednocześnie przynieść satysfakcję i ulgę seniorom udręczonym bezładną
bieganiną i bardzie głośnymi niż melodyjnymi krzykami, wybraliśmy się do śródmieścia na
zakupy i przynieśliśmy maluchom w darze instrumenty muzyczne: trąbkę, fujarkę i bębenek.
Efekt przeszedł nasze oczekiwania. Dziecięta z entuzjazmem przystąpiły do prób
koncertowych, w pełni usprawiedliwiając nadaną im nazwę orkiestry pułkowej. Od czasu do
czasu dochodziły do wniosku, że pierwotny przydział instrumentów nie był optymalny
i usiłowały go skorygować metodą wydzierania ich sobie, co wcale nie oznaczało ciszy, bo
milczenie instrumentów z nadwyżką kompensowały bojowe okrzyki i rozdzierające lamenty
walczących. Rodzice obawiając się, że na nich spadnie gniew grupy seniorskiej, próbowali
skonfiskować orkiestrantom aerofony i perkusję, ale wtedy buchał tak ogłuszający wrzask
protestu, ze przerażeni odstępowali od swego zamiaru.
Mina została podłożona, spłonka czekała tylko na iskrę.
***
Młodzi narciarze zdawali sobie sprawę, że nauczycielom akademickim, przyszłym
koryfeuszom nauki polskiej, nie przystoi trawić całego pobytu na płochych rozrywkach,
folgując rozmaitym prozaicznym zachciankom. Wyjazd w rejony oddalone od stałego miejsca
zamieszkania stwarzał znakomitą okazję do pogłębienia wiedzy etnograficznej. Podjęliśmy
przeto w czasie wolnym od treningów sportowych zespołową pracę badawczą w formie
obserwacji uczestniczącej na temat „gry i zabawy ludu polskiego”. Sprzyjający naszym
badaniom czas po kolacji wykorzystywaliśmy dla systematycznego nawiedzania lokalnych
centrów kultury i rozrywki, w których zwykł był mieszać się element autochtoniczny
z napływowym, dzięki czemu nikt nie zauważał, że oto prowadzimy obserwacje naukowe, co
mogłoby zakłócić spontaniczność zachowań i obniżyć wiarygodność naszych spostrzeżeń.
Maskowanie było tak skuteczne, że niejednokrotnie sami zapominaliśmy o badawczym celu
naszych wizyt.
Po sumiennym przebadaniu kilku najbliższych placówek prowadzących działalność
kulturalną, które miały nieco siermiężny charakter, postanowiliśmy poszerzyć pole obserwacji
i objąć nim ośrodki bardziej wysublimowane, podatne na trendy lansowane w światowych
kurortach. Odpowiadający naszym zamierzeniom poligon doświadczalny znaleźliśmy
w rejonie Jaszowca. Odmienny charakter obiektu tak nas zafascynował, że zapomnieliśmy
o upływie czasu i w efekcie do miejsca zakwaterowania dotarliśmy w nocy. Tak długi,
intensywny wysiłek nakładający na narciarskie sfatygowanie musiał zaowocować
ponadprzeciętnym wyczerpaniem i osłabieniem. Szczególnie silnie odczuł to kolega z uwagi
na charakterystyczny wzrost nazywany Małym, który z bezgranicznym poświęceniem
wypróbowywał na własnym organizmie typowe formy aktywności kulturalnej uprawiane
przez ludność tubylczą, a ochoczo naśladowane przez przybyszów. Noc była zimna, po
wejściu do ciepłego domu Małego zaczęło intensywnie rozbierać i poczuł, że natychmiast
musi znaleźć się na osobności, w intymnym, odizolowanym pomieszczeniu. Ruszył więc po
schodach na górę, by dotrzeć na piętro mieszkalne. Musiał przy tym pokonać dwa ostre
wiraże, a na to błędnik zareagował gwałtownie, jak oceaniczną chwiejbę. Ogarnięty paniką
Mały rzucił się biegiem do upragnionego azylu zrzucając po drodze dekorujące korytarz
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doniczki z paprotkami i tłukąc je w drobny mak. W popłochu pomylił drzwi i wpadł do
przybytku przeznaczonego dla dam, a na domiar nieszczęścia niezupełnie zdążył i pobrudził
w nim cokolwiek podłogę.
Wierni przyjaciele dzielący z Małym pokój starannie uprzątnęli korytarz i zbrukany
przybytek, ale deficyt doniczek z paprotkami nijak nie dawał się ukryć, a wieści o nocnych
przygodach z szybkością błyskawicy obiegły niewielką domową społeczność. Następny dzień
od samego świtu wstawał ponury, jakby przyrodzie udzielił się nasz nastrój fizycznego kaca
pomieszanego z przeczuciem nadciągającej burzy. Nawet orkiestra pułkowa przycupnęła
gdzieś w kątach i nie dawała znaku życia. Oczywiste było, że wydarzenia takie nie miną bez
konsekwencji, ale jakie one będą - nikt nie umiał odgadnąć. I chyba właśnie ta niewiadoma
była najbardziej przygnębiająca. Apetyt nikomu nie dopisywał, więc jadalnia szybko
opustoszała, tylko ja z wrodzoną powolnością dojadałem śniadanie, a przy sąsiednim stoliku
seniorzy analizowali nocne wydarzenia i rozważali, jakie wobec nich powinni zająć
stanowisko. Zajście uznali za gigantyczny skandal rzucający cień na cały Uniwersytet, a więc
i ich boleśnie dotykający. Obrona czci uczelni wymagała zastosowania najsurowszych sankcji
wobec winowajcy, czyli wyrzucenia go, może nawet z kompanami, z pracy. Aby taka akcja
uzdrowieńcza mogła być uruchomiona, kierowniczka domu powinna wystosować do rektora
skargę na pracowników z wyliczeniem wyrządzonych szkód i żądaniem surowej kary, a oni seniorzy - skargę poprą jako świadkowie, a także jako niewinne ofiary, których reputacja
ucierpiała wskutek oburzającego chuligaństwa pracownika tej samej uczelni, w której i oni są
zatrudnieni.
Zrozumiałem, że to nie przelewki i pospieszyłem uprzedzić Małego i jego druhów
o groźnych chmurach gromadzących się nad ich głowami. W pierwszej chwili zostałem
potraktowany jako wysłannik wrogiego obozu, ale wytłumaczyłem im, że nie przyszedłem
natrząsać się nad nieszczęśnikami, tylko wspólnie zastanowić się nad sposobami złagodzenia
katastrofy. Nadzieję wiązałem przede wszystkim z tym, że kierowniczka przyjmując na co
dzień w domu brać górniczą niejedno w życiu widzieć musiała i byle rozróba pod gazem
urządzona wielkiego wrażenia na niej nie robi. Szkoda materialna została wyrządzona, więc
ją co rychlej naprawić trzeba. Zachowanie było naganne, więc kierowniczkę przeprosić
wypada. Tego co się stało cofnąć nie można, ale trzeba okazać chęć naprawienia tego, co
naprawić się daje. Wtedy można mieć nadzieję, że list do rektora nie będzie dyszeć żądzą
krwawej zemsty.
Przyjaciele Małego uznali, że myśl wydaje się sensowna i zakupili dorodne paprotki
chyba nawet w liczbie większej od zniszczonych, a Mały przywdział wór pokutny i udał się
do Canossy. Nie musiał przy tym odgrywać przedstawienia - miał świadomość tego, że dał
plamę i było widać, że jest mu łyso. Kierowniczka to dostrzegła i doceniła. Udzieliła Małemu
admonicji, wygłosiła stosowne nauki moralne i odprawiła skruszonego grzesznika nie bardzo
nań pomstując. Wyglądało na to, że najgorszego nieszczęścia uda się uniknąć, że
kierowniczka nie będzie domagać się najwyższego wymiaru kary.
Na tym etapie wydarzenia ułożyły się w rzeczywistości nawet bardziej pomyślnie, niż
ośmielaliśmy się myśleć. Okazało się, że kierowniczka uznała incydent za wyczerpany
i stwierdziła, że nie będzie zawracać rektorowi głowy jakąś sprawą już załatwioną na miejscu.
My odczuliśmy wielką ulgę, natomiast seniorów spotkał zawód. Najgroźniejsza armata w ich
baterii nie miała zamiaru wystrzelić. Obmyślona strategia nie rokowała powodzenia, bo nie
dysponując skargą strony poszkodowanej nie mieli podstawy, by z własnej inicjatywy
wytaczać sprawę przed sąd rektorski. Ale jako ludzie konsekwentni nie chcieli rezygnować
z chwalebnego zamiaru doprowadzenia do ukarania młokosów przynoszących wstyd
macierzystej uczelni. Organizatorem obozu był związek zawodowy, więc prezes uczelnianej
Rady Zakładowej został powiadomiony o skandalu wywołanym przez jednego z uczestników,
o wynikłym stąd powszechnym zgorszeniu i o spowodowanej przez to plamie na reputacji
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organizacji związkowej. Tylko należyte (czytaj: najsurowsze) ukaranie gorszyciela mogło
skutecznie zmyć tę plamę.
Losy sprawy ważyły się bardzo długo. Każdy człowiek od czasu do czasu komuś się
naraża, a że ludzie bywają pamiętliwi, więc seniorzy znaleźli dla swojej idei niemałe poparcie
u zwolenników wypalania rozżarzonym żelazem zła wśród zdemoralizowanych inteligentów,
co nawiasem mówiąc nieźle spiritu temporis odpowiadało. Pełni niepokoju narciarze
oczekiwali, w którą stronę ostatecznie przechylą się szale wagi, a ich trwożne nastroje
wyrażały się w krążących wśród nich rymowankach, takich jak na przykład:
Nie tańcz i nart unikaj - rady moje szczere.
Sam nogę złamać możesz, tobie ktoś - karierę.
Albo:
Po Ustroniu krążą plotki
O zmartwychwstaniu paprotki,
A z łódzkiej nas narady dochodzą przecieki:
Kto potknął się o paproć - ten leży na wieki.
Przecieki, ponieważ sprawa karygodnego postępku i stosownego sposobu ukarania
sprawców roztrząsana była w zamkniętym gronie, bez udziału najbardziej bezpośrednio
zainteresowanych, czyli winowajców. Na czele Rady Zakładowej stał w tym czasie profesor
Romuald Skowroński. On także nie pochwalał tego, co pamiętnej nocy wydarzyło się
w Ustroniu, ale był zdecydowany nie dopuścić do rozdmuchiwania na tym tle wielkiego
show. Rozumiał doskonale, że celebrowana i nagłaśniana akcja bronienia honoru uczelni
i związkowej organizacji znacznie większy temu honorowi uszczerbek przyniesie, niż sam skąd inąd niechlubny i niemądry - wybryk, którego skutki sprawcy usiłowali w miarę
możności naprawić. Mimo usilnych starań gorliwych obrońców moralności, przeważyło
zdanie Prezesa. Kiedy na koniec wyjaśniło się, że głowy nie polecą, kiedy ucichły echa
oddalającej się burzy, w klubie pracowniczym Ek-Socu zorganizowaliśmy pożegnalnowspomnieniową potańcówkę dla uczestników obozu. Prezes Rady Zakładowej zaszczycił nas
swoją obecnością w początkowej fazie zabawy, a nawet własnoręcznie dokonał odsłonięcia
tablicy powitalnej, na której widniał napis:
Witajcie nam, z Ustronia dzielni zawodnicy - łobuzy, wydmikufle, lenie, rozpustnicy!
Uradowani tym, że sprawa skończyła się bez strat w ludziach, ochoczo oddawaliśmy się
beztroskim pląsom bacząc przy tym pilnie, by poruszać się po obwodzie sali, nie zbliżając się
do jej środka. Tam bowiem umieszczona była wysoka, stojąca popielniczka, a na niej pyszniła
się doniczka z paprotką ozdobioną napisem:
Ostrożnie z tą paprotką, bo taki ladaco,
Który stłucze doniczkę - pożegna się z pracą.
***
Wspomniana na początku piosenka w końcowej części tekstu zadaje pytanie, gdzie są
chłopcy z tamtych lat. Jak to, gdzie ? W drużynie Janka Goździka, w Sekcji Emerytów
i Rencistów !
B. Liwowski
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych
Galeryjka poetycka J. Janiaka

Cnota i niecnota

Pycha

Cnota bez niecnoty ułomna jest i bardzo niepełna,
więc tylko z niecnotą cnotliwe świat wypełnia,

Pycha wcale to a wcale łokciami się nie rozpycha
ale przeciwnie ku cichemu życiu pycha wzdycha.

ale obie są dzisiaj jak dawne damy bez gorsetów
bo któż o cnocie i niecnocie wie coś bez sonetów,

Zmęczona, znużona konkurencją innych pych ciżbą
miast się nadymać i puchnąć cicho chce się wślizgnąć

które cnotliwi poeci w głębi zamierzchłych czasów
wsuwali niecnotliwym podwikom w podszewkę atłasów?

w kąt duszyczki mało lub może i wcale nie nadętej,
ale między skromnością a nieskromnością boleśnie rozpiętej

Cnota i niecnota są zatem w dialektycznym zwarciu:
gdy jedna się rumieńcem płoni, to druga w natarciu.

i dopiero stamtąd wyruszy na podbój widzialnego świata
więc tu i tam pofrunie, tędy i owędy bezszelestnie polata

Z kufra niepamięci cnotę i niecnotę wydobyłem do wiersza,
a one wrzask podniosły: cnota, czy niecnota była pierwsza?

aż znajdzie jaki taki oklapły, nie nadmuchany duszy balon,
której zaoferuje rabat, niski procent i na sukces talon.
Pycha lubi chlipać i trzepotać fałszywymi rzęsami
wtedy kiedy nieszczęście mocno trzyma z nami.

Dwa zapytania
1. Drogi Czytelniku: prosimy dokonaj oglądu i wymyśl hasło wyborcze dla centralnej postaci fotki.
Najlepsze wydrukujemy!
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2. Czy 17 stycznia 2010 r. - po referendum - Onufry spakuje kufry? To zależy od Ciebie
i Twojego w nim udziału.

Takie sobie myśli
Cytaty nie na straty
Daniel Passent
„Rozmijanie się elity ze społeczeństwem to ulubiony konik dr. Migalskiego ponieważ łżeelita nie poparła (…) jego habilitacji - trudno o bardziej skompromitowaną elitę”.
Stanisław Tym
„Politycy generalnie biorą się z ludzi, którzy rzeczywiście raczej nie mają innego wyjścia”
Magdalena Środa
„ Pod rządami Tuska z chlebem nie jest źle, z igrzyskami bardzo dobrze, z modlitwami najlepiej”

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Niekombatantów dwóch
Jak piorun z jasnego nieba spadła na mnie wiadomość, że Andrzej Seweryn nie przyjął
nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, mimo że szacowne jury uznało, iż w czasach komuny,
jako znany opozycjonista, nie otrzymywał ról na miarę swego talentu. Zaś obywatel czołowy aktor w PRL - wypiął się na zaszczyt i powiedział, że w żaden sposób prześladowanym się nie czuł! Ponadto grał główne role w filmach i teatrze TV oraz zwiedzał świat
ze służbowym paszportem w kieszeni.
Niespotykanie rzadka uczciwość aktora zadziwia mnie - Szamota - w obliczu innych
„artystów”, byłych pieszczochów komuny, którzy, kiedy padła, płaczliwie informowali
publikę, jak heroicznie z nią walczyli i jak byli za to represjonowani, że nawet udali się na
emigrację do kościelnych katakumb. Na marginesie - na kombatancką chorobę cierpią nie
19

tylko artyści. Nowo tworzona historia twierdzi przecie, że wszyscy od kołyski wychowani
w komunie konspirowali przeciwko niej, a co poniektórzy, ustawiając się w kolejce, co rusz
wypinają piersi po ordery od opozycyjnego prezydenta. Ten zaś rozdaje je jak gruszki przy
każdych solidarnościowych okazjach. Recydywa ZBOWiD trwa w najlepsze!
Jeśli za sto lat ktoś poważny zechce opisać życie codzienne w PRL i sięgnie do prasy
po 1989 roku, to wielce prawdopodobne, że wyłoni się z niej obraz kraju, w którym panował
terror straszniejszy niż w KRL-D lub na innej Kubie. Z jednej strony krwiożerczy aparat
ucisku, z drugiej Zjednoczony Naród z krzyżem w dłoni w walce przeciw narzuconemu
ustrojowi.
Jeśli chodzi o mnie, to nigdy nie skalałem się jakimkolwiek kombatanctwem. Wprost
przeciwnie - broniłem ustroju jak niepodległości. A to chodząc (przymusowo) do
komunistycznych szkół, a to studiując na założonym przez komunistów uniwersytecie, a to
oglądając radzieckie filmy (także na Łódzkich Konfrontacjach) oraz nie wyłączając
telewizora w trakcie „Dziennika”. Nawet w stanie wojennym nie powtarzałem dowcipów
o MO i nie wychodziłem na ulicę po godzinie milicyjnej. Solidarność rozwijałem jedynie
z towarzyszką-małżonką, która narzekając na braki w sklepach i na konieczność
„załatwiania” deficytowych towarów wysyłała mnie po reżimową „Trybunę z Ludem” oraz
benzynę, tankowaną nocą na zaprzyjaźnionym CPN-ie. Ją należałoby więc
skombatantyzować. Nieświadom wyboru stron „tam gdzie staliśmy my, tam gdzie stało
ZOMO” doczekałem niespodziewanego zgonu przodującej siły narodu, tj. PZPR, jako jej
wierny członek. Ukryłem legitymację, ale nie powiem gdzie, bo nie będę zrywał podłogi!
Prawdą jest, że znałem jednego w mieście opozycjonistę z akademickiego kręgu - śp.
kolegę M, który dzwoniąc z budki telefonicznej mówił tak szybko, że nigdy nie wiedziałem
czy podane hasło „Słoń”, „Delfin” czy „Golonka” będzie miejscem spotkania
w celu spożycia bezkartkowej lufy z meduzą (dla niekumatych: lufa to seta wódki, a meduza galaretka z nóżek). Przy czym ów konspirator, przyszły poseł kontraktowego sejmu (fotka
z Wałęsą), opowiadał mi o swojej podziemnej aktywności i przekazywał mi jakieś pliki
wywrotowej bibuły, której nie dystrybuowałem i paliłem w piecu wynajmowanego
pokoju. Prawdą jest zaś to, że 15 grudnia roku pamiętnego w pobliżu Rektoratu popłakałem
się, bo ze szturmową pałą ZOMO zapoznały się moje lędźwie, a oczy z gazem (prawdziwy
łomot odebrali jednak ci, którzy znaleźli się w „zdobytym” budynku).
Czy moje CV odbiega od życiorysów współczesnych neokombatantów? Jeśli nie, to
apeluję do wszystkich posiadających dyplomy „komunistycznych uczelni” o ich zwrot do
archiwów IPN-u, a w ramach pokuty za grzech poczęcia w PRL-u (w imieniu rodzicieli rzecz
jasna), zrobienie tacościepy dla więdnącego rydzykowego imperium. Osobiście mam to
gdzieś, ale nie powiem gdzie, bom wstydliwy. Jestem z Sewerynem, a więc jest nas już
dwóch!
......................................................................................................................................................
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