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Od redakcji

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji ludzie wysyłają swoim bliskim życzenia. Dołączamy do tego grona. A życzenia przesyłamy tym, którzy są z nami w jakiś sposób
związani. Więc w pierwszym rzędzie czytelnikom „Incydentalnika”. Ale również wszystkim
członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Łódzkim i wszystkim pracownikom
naszej Uczelni.
Życzymy miłej i radosnej atmosfery przy stole wigilijnym, koło pięknie wystrojonej choinki,
ale także w czasie całych Świąt, a nawet w ciągu całego dwa tysiące dwudziestego roku.
Życzymy, aby w podniosłym świątecznym okresie każdy zregenerował się psychicznie
i wzmocnił fizycznie, by przyszły rok był pełnym sukcesów i osiągnięć. Życzymy, żeby Święta
napełniły nas wiarą, że przed nami jeszcze wiele miłych chwil w życiu i żebyśmy w 2020. roku
przeżywali wiele szczęśliwych dni. Życzymy, aby zdrowie nam dopisywało, a powodzenie nigdy
nie opuszczało. Wszystkiego najlepszego i spełnienia wszystkich marzeń oraz realizacji wszystkich planów.
Redakcja in corpore

Specjalne życzenia od lekarza 1. kontaktu
Drogie Koleżanki oraz Koledzy
Dobrego stanu ogólnego, przytomności, mobilności i zachowanego, łatwego kontaktu
słowno - logicznego.
Symetrycznej, prawidłowo ruchomej szyi i niepowiększonej tarczycy bez szmeru naczyniowego. Symetrycznej, ustawionej wdechowo, prawidłowo ruchomej oddechowo klatki
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piersiowej. Jawnego odgłosu opukowego. Granic płuc w normie. Osłuchowo szmeru pęcherzykowego prawidłowego nad całymi polami płucnymi. Niestwierdzalnych osłuchowo świstów, rzężeń, furczeń, gwizdów ani cech tarcia opłucnowego.
Prawidłowych granic stłumienia bezwzględnego serca. Akcji serca miarowej. Tonów serca
czystych i prawidłowo akcentowanych. Nie stwierdzalnych szmerów nad zastawkami serca.
Tętna na tętnicach obwodowych prawidłowo wypełnionego, zgodnego z akcją serca. Ciśnienia tętniczego w normie WHO.
Brzucha miękkiego, niebolesnego palpacyjnie, bez oporów patologicznych. Ujemnych objawów otrzewnowych. Ujemnego objawu Chełmońskiego i Blumberga. Zachowanej, prawidłowej perystaltyki jelit. Niemacalnej i niebolesnej wątroby, śledziony i trzustki. Niemacalnych nerek, niebolesnych przy wstrząsaniu. Prawidłowej diurezy. Wolnych pierścieni przepuklinowych. Narządów płciowych bez zmian.
Układu mięśniowo - kostno - stawowego w normie wieku.
Ujemnych objawów neurologicznych: sztywności karku, Kerniga i Brudzińskiego. Ujemnego objawu Babińskiego.
Braku w wywiadzie: duszności, kaszlu, kłucia w klatce piersiowej, dobrego samopoczucia
psychicznego i społecznego. Wyników badań dodatkowych w normie.
Obyście nie zgłaszali nigdy dolegliwości bólowych, nie przyznawali się do palenia papierosów, nie przemęczali się i alkohol pili "okazyjnie", spali dobrze i apetyt mieli w normie. Życzę Wam tego wszystkiego aż do następnej wizyty u mnie.

Jednym słowem szczęśliwego Nowego Roku
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Zapomniana bitwa, wymazana armia
Dwa miesiące temu minęła kolejna rocznica bitwy Pierwszej Dywizji WP imienia T. Kościuszki wokół białoruskiej wsi Lenino, którą stoczyła z Wehrmachtem
(z 337 DP) w dniach 12-13 października 1943 r. Ciężkie walki polskich żołnierzy
nie przyniosły zakreślonego przez sowieckie dowództwo frontu celu, po czym,
przy ogromnych stratach zostali oni wycofani z pierwszej linii. W trakcie bitwy
1. Pułk stracił ok.1600, 2. Pułk ok. 900, a 3. Pułk ok. 500 żołnierzy - zabitych, rannych i zaginionych - w sumie 3000, tj. 25% składu wyjściowego.
W miejscu krwawej bitwy w 1968 roku odsłonięto pomnik-mauzoleum,
a w 1989 r. powstał tam cmentarz poległych polskich żołnierzy. I to właśnie dzień
12 października był w latach 1950-1992 obchodzony jako święto - Dzień Wojska
Polskiego.

Pomnik-mauzoleum + muzeum

Płyta Główna Polskiego Cmentarza
Wojskowego w Lenino

Nie tak dawno minęła również 75. rocznica wyzwolenie warszawskiej Pragi
o której wielu Warszawiaków nawet nie pamięta. Tym bardziej rządzący, gdyż poza burmistrzem Pragi Północ i przewodniczącym rady tej dzielnicy nie pojawił się
nikt z władz państwowych. Nie mówiąc o złożeniu symbolicznej wiązanki kwiatów.
Przy pomniku Kościuszkowców wzniesionym na Wybrzeżu Szczecińskim na
Pradze pojawiło się tylko kilkadziesiąt osób, czcząc pamięć żołnierzy I Armii
Wojska Polskiego, którzy w trakcie 5. dni (10-15 września 1944 r.) przynieśli wolność mieszkańcom prawobrzeża Wisły.
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Wiadomo nam, że to właśnie jednostki 1. Dywizji Piechoty desantowały się
przez rzekę, próbując przebić się na Czerniaków, by pomóc powstańcom w walce
ze znienawidzonym okupantem. I, że to ich ówczesny dowódca gen. Zygmunt Berling podjął samodzielną decyzję wydając rozkaz niesienia pomocy płonącej powstańczej stolicy. Za co zresztą zapłacił odwołaniem ze stanowiska dowódcy
I Armii przez samego Stalina.
Za odwagę w walce o wolność dla umęczonego kraju i niesienia pomocy toczącym nierówny bój z Niemcami powstańcom, młodzi żołnierze, byli łagiernicy
i młodzież wywieziona wraz z rodzinami na Syberię (wiem coś o tym), którzy
ochotniczo zgłosili się do formowanej nad Oką Dywizji Kościuszkowskiej zapłacili przeogromną daninę własnej krwi. W czasie wyzwalania Pragi zginęło, zostało
rannych i zaginęło prawie 1.800 żołnierzy, zaś ok. 2.8 tys. spośród tych idących na
pomoc powstańczej stolicy.
Zapewne w nowych podręcznikach do historii znajdziemy szczupły zakres informacji o Kościuszkowcach, tym bardziej o żołnierzach i walkach I i II Armii
Wojska Polskiego, którzy wraz z czerwonoarmijnymi towarzyszami broni wyzwali
swoją Ojczyznę, znacząc krzyżami swoje szlaki bojowe. To oni każdego dnia stawali oko w oko z doświadczonymi w walkach nazistami z Waffen SS i oddziałami
Wehrmachtu Tysiące z nich nie wróciło już do swoich domów. Dziś są niechcianymi weteranami po zlikwidowaniu ZBoWiD-u. Są poniżani, obrażani, „niepatriotyczni” i pozbawiani emerytur. A przecież to żołnierze, których szlak bojowy
wiódł od Sielc do Lenino i dalej przez pola bitewne wokół Dęblina, Puław, Magnuszewa, warszawską Pragę, poprzez pomoc powstańcom, przez Wał Pomorski,
Kołobrzeg, Gdańsk, do forsowania Odry, wreszcie przez boje o Budziszyn, Drezno, Pragę czeską i na koniec walk na ulicach Berlina. Niestety kościuszkowcy,
zwani również berlingowcami w bojach tych ponosili bardzo duże straty osobowe.
Tak było w Kołobrzegu zamienionym przez Niemców w twierdzę, na Wale Pomorskim czy operacji berlińskiej.
Liczby nie kłamią: w końcu 1944 r. rzeczywiście ludowe Wojsko Polskie liczyło
180 tys. żołnierzy, a po mobilizacji do 8/9 maja 1945 r. 370 tysięcy. W trakcie
działań wojennych straty wyniosły 17 500 zabitych, 10 tys. zaginionych oraz
40 000 rannych. Taka była krwawa cena zapłacona przez tych, którzy dzisiaj są
zapominani i niepochlebnie wspominani, jeżeli w ogóle podejmowany jest temat
I lub II Armii Wojska Polskiego.
Jest prawdą, iż warunki polityczne zmusiły ich do walki najczęściej pod sowieckim operacyjnym dowództwem, ale podobnie jak żołnierze II Korpusu Polskiego
gen. Andersa pod Monte Cassino, Dywizja Spadochronowa gen. Sosabowskiego
nad Arnhem czy Dywizja Pancerna gen. Maczka chcieli powrotu do kraju. Ci tworzący Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie znaleźli się we wspomnianych wyżej jednostkach między innymi opuszczając kraj po klęsce wrześniowej lub na skutek
nacisku gen. Sikorskiego na Stalina zdążyli opuścić w swoim czasie ZSRS. Zaś
późniejsi berlingowcy znalazłszy się przecież nie z własnej woli na Nieludzkiej
Ziemi mieli jedyne wyjście, by nie umrzeć w stroj-batalionach, z głodu i zimna na
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Syberii czy w więzieniach i katowniach NKWD. Tym wyborem było zgłoszenie
się do wojska organizowanego przez płk Zygmunta Berlinga i 50. młodszych oficerów - Polaków i o polskich korzeniach. Było więc szansą na przeżycie, regularne
posiłki i opiekę lekarską dla ludzi krańcowo wycieńczonych na skutek szkorbutu,
często odzianych w łachmany i noszących dziurawe buty. To oni musieli, po krótkim szkoleniu, stanąć do walki z uzbrojonym po zęby i zaprowiantowanym wrogiem.
Czy mamy zapomnieć, wymazać ze zbiorowej pamięci, bitwy Wojska Polskiego
(od 1952 r. Ludowego WP) tylko z tego powodu, iż zorganizowali je komuniści
z Związku Patriotów Polskich i z inicjatywy Wandy Wasilewskiej, która niejako
wymusiła na Stalinie zgodę na ponowne organizowanie polskich oddziałów? Przecież zdecydowana większość tych żołnierzy nie była komunistami mimo usilnej
agitacji sowieckich oficerów politycznych.
Znajdziemy zaś na pewno historię „żołnierzy wyklętych” i opis szlaku ucieczki
z kraju ochranianej przez Niemców (!) „osławionej” Brygady Świętokrzyskiej
NSZ, którą nawet czeski ruch oporu w momencie jej przybycia (na początku lutego
1945 r.) uznał za kolaborancką formację. Przebywając na czechosłowackim terytorium przez 6 miesięcy brygada była bowiem szkolona w obozie pod Vyškovem na
Morawach przez Niemców po to, by następnie zostać skierowana na wschodni
front lub do walki z czeską partyzantką. Fakt wyzwolenia obozu w Holýšovie w
maju nie daje jakiegokolwiek podstawy do odrzucenia miana kolaborantów tak w
stosunku do dowódców, jak i żołnierzy-ochotników. Wydaje się, iż taka postawa
BŚ NSZ winna być traktowana jako zdrada narodowa i jednoznacznie oceniona!
Nawiasem dodam, że nie będzie sumiennie omawiało się walk na froncie
wschodnim, tym bardziej szczegółowo mówiło o 370 tys. Wojsku Polskim idącym
na zachód do Berlina oraz o tym, iż poza Rosjanami tylko polscy żołnierze zdobywali ulice i kwartały stolicy III Rzeszy. Być może na plan pierwszy wysuwane będą wydarzenia z dziejów Polskich Sił Zbrojnych, walczących u boku aliantów zachodnich (ok. 180-200 tys. żołnierzy w końcu wojny), idących do Polski z taką
samą determinacją jak ci ze wschodu. Oczywiście nie zamierzam tu dokonywać
oceny żołnierskiego heroizmu, poświęcenia i daniny krwi tych, którzy do kraju szli
ze Wschodu i Zachodu. Są to bowiem postawy niepodlegające jakiemukolwiek
wartościowaniu.
Obawiam się, iż odnotowania nie znajdą informacje o tysiącach poległych polskich żołnierzy z orzełkiem na czapkach oraz ich sowieckich towarzyszy, których
pochowano na setkach cmentarzy w całym kraju z największymi w Kołobrzegu
(ok. 1 500 grobów) i Siekierach (ok. 2 tys. mogił). A tym, noszącym czerwone
gwiazdy, po wojnie wzniesiono pomniki wdzięczności.
W pierwszych latach III RP z atencją honorowano Polaków walczących u boku
Brytyjczyków i Amerykanów. Od paru lat dla „zawodowych” historyków Instytutu
Pamięci Narodowej najważniejsi już są inni, nawet nie żołnierze Armii Krajowej,
ale tzw. „żołnierze wyklęci” i członkowie antykomunistycznego powojennego
podziemia. Jeżeli mogę zgodzić się co do postawy gen. Augusta Emila Fieldorfa
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„Nila”, rotmistrza Witolda Pileckiego i kilkudziesięciu innych aktywistów nurtu
niepodległościowego oraz konieczności prezentowania ich tragicznych losów, to
zdecydowanie odrzucam tezę, iż wszyscy dowódcy partyzantów prowadzących
„wojnę po wojnie” i oni sami byli obrońcami kraju przed zainstalowaniem w Polsce sowieckiej władzy. Większość z nich prowadziła walkę nie z nowym reżimem,
ale nade wszystko z polskimi chłopami, milicjantami, lokalnymi przedstawicielami
administracji, a nawet z członkami legalnych partii politycznych. Ich biografie
często zabarwia przelana bratnia, polska krew.
Dla każdego z nas, a przede wszystkim dla młodzieży winno być oczywiste, że
Kościuszkowcom, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Wojska Polskiego należy się dozgonna wdzięczność.
Niestety z goryczą obserwuję szybko przebiegający proces nie tylko dzielenia
naszego społeczeństwa na sorty, ale też selekcjonowania poległych. Stąd coraz
więcej zjawisk wandalizmu wobec grobów poległych na naszych ziemiach żołnierzy Armii Czerwonej, nie wspominając już o burzeniu pomników wzniesionych
w setkach miejscowości w kraju przez ich mieszkańców, jak i swoistej „dekomunizacji” byłych żołnierzy oraz ulic noszących nazwę Armii Czerwonej lub nazwiska jej dowódców. Na ma na to mojej, jako historyka, zgody
Jak na ironię zakrawa mało znany fakt, że 4 sierpnia b.r. „prawdziwi Polacy” postKPN-owcy - pod „przywództwem” zgranego polityka Adama Słomki i przy
akceptacji wojewody (przeznaczył 50 tys. PLN na demontaż) samowolnie zrzucili
z cokołu stojącą przy Wale Miedzyszyńskim statuę gen. Zygmunta Berlinga. Dodam, że pomnik ten był wielokrotnie wcześniej dewastowany i oblewany czerwoną
farbą, a i każdorazowo przy niewykryciu sprawców!!!

Mam nadzieję, ba, jestem przekonany, że prawda o prawdziwych bohaterach
walczących o wolność swojej Ojczyzny i prawda o nikczemnikach odbierających
im chwałę oraz odzierających ich z godności musi zwyciężyć. Jeżeli nie teraz, to w
niedalekiej przyszłości.
A co jest naszą, pokoleniową, powinnością? Naszym zadaniem jest nie pozwolić
na zatarcie granic pomiędzy prawdą a fałszem. Aby współcześni niedouczeni głupcy mieniący się naukowymi tytułami z obszaru nauk humanistycznych (zwłaszcza
historii) nie mogliby być pseudo nauczycielami kolejnych pokoleń. To nasz obowiązek, ludzi posiadającym nie tylko wiedzę nabytą w tzw. komunistycznych
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szkołach, ale przede wszystkim będących bezpośrednimi świadkami i niejako sami
twórcami najnowszej historii Polski.
Ireneusz T. Kolendo

Warto przeczytać

Lilianna Światek
W 2019 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się monografia Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie. Autorka
zaprezentowała w niej społeczność polską przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Był to
czas, kiedy ku upadkowi chyliło się imperium radzieckie.
Wyjaśnijmy tytuł książki. Jundo-Kaliszewska we wstępie napisała o nim „nawiązuje bezpośrednio do prezentowanego przez elity RP na przełomie lat 80. i 90.
XX w. poglądu, że sprawy tamtejszych Polaków
zostaną rozwiązane w niezależnej od ZSRR
i całkowicie niepodległej Litwie. Jednakże nowożytna litewska świadomość narodowa
ukształtowała się w oparciu o pamięć historyczną, a co za tym idzie – o silny czynnik antypolski. W związku z tym zarówno pierwsza, jak też
druga niepodległość Litwy przesiąknięte były
powielaniem stereotypów, które pozostają skutecznym narzędziem konsolidacji społeczeństwa
i sprawowania władzy1.
Po zakończeniu I wojny światowej pojawiły się odrodzona II Rzeczpospolita Polska
i Republika Litewska. Niestety oba państwa
miały bardzo niejednorodną strukturę etniczną i narodowościową. Większość
mieszkańców województwa wileńskiego i nowogródzkiego zadeklarowała narodowość polską. Jak się okazało była ona w niedługim czasie zarzewiem konfliktu,
eskalacji i czynnikiem wywołującym wzajemne nieporozumienia. W historii obu
państw zauważalne były animozje i konflikty. Okazało się bowiem, że „boje o nowe granice państw w Europie Środkowo-Wschodniej dopiero się rozpoczynały.
Zarówno w historii Polski, jak i Litwy lata 1918–1922 naznaczyły się ostrymi starciami wojskowymi i politycznymi. Jedną z najbardziej zaciekłych walk Polacy

1

B. Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie, Łódź 2019, s. 14–15.
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i Litwini musieli stoczyć między sobą”2. Te wydarzenia w historii nazywane są
„buntem Żeligowskiego”. W wyniku walk, omawiane tereny, zostały w 1922 r.
włączone do Polski. Przez następne kilkanaście lat nie można było mówić o jakichkolwiek stosunkach polsko-litewskich. Wzajemne relacje były bardzo złe i nie
istniała żadna szansa na ich poprawę. Zaś nawiązanie do wspólnej historii spotykało się z nieprzychylnym odbiorem. Nie można było mówić o jedności, bowiem
„wspomnienia o wspólnej drodze w przeszłości, które Polacy uważali za bratnie
wyciągnięcie dłoni, Litwini przyjęli jako zamach na ich życie narodowe. I oto zamiast w fazę sąsiedzkiej przyjaźni, oba narody weszły w okres konfliktów zbrojnych. […]. Fakt ten zniszczył zaufanie do narodu polskiego. […] Litwini nie zgodzili się na utrzymywanie normalnych stosunków dyplomatycznych z Polską. Dla
narodu litewskiego była to jedyna droga do wyrażenia protestu przeciwko wyrządzonej mu krzywdzie. Tak więc do roku 1938 między Polską i Litwą istniała mała
»żelazna kurtyna«”3.
Do pewnej normalizacji doszło tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jednak działania wojenne i decyzje podjęte przez dwóch agresorów (Stalina i Hitlera)
zlikwidowały szansę na współpracę. 23 sierpnia 1939 r. został podpisany radziecko-niemiecki układ o nieagresji – pakt Ribbentrop-Mołotow. 28 września 1939 r.
ZSRR i Niemcy podpisały kolejne porozumienie – Układ o przyjaźni i granicach.
Jego integralną częścią były tajne protokoły, w wyniku których dokonano ostatecznego podziału łupów w Europie Środkowo-Wschodniej, a Litwa znalazła się
w radzieckiej strefie wpływów. Wówczas zaczął się kolejny etap trudnej historii...
Na kilkadziesiąt lat Litwa została włączona w skład ZSRR.
***
W publikacji autorka swoje rozważania ograniczyła do terenu współczesnej
Wileńszczyzny. Była to przemyślana decyzja, bowiem mieszkańcy tego terenu
uczestniczyli w procesie powołania polskiej autonomii, a zamieszkiwany przez
nich obszar w wyniku działań wojennych znalazł się w Litewskiej Socjalistycznej
Republice Radzieckiej, a następnie w Republice Litewskiej. W bardzo odważny,
klarowny i umiejętny sposób odpowiedziała na szereg trudnych pytań,
z którymi postanowiła zmierzyć się w swojej pracy. Doskonała znajomość tematu
pozwoliła zmierzyć się z zadaniem i udzielić odpowiedzi na nurtujące zagadnienia
„czy oddolne inicjatywy społeczności polskiej na przełomie lat 80. i 90. XX w.
były inspirowane przez służby specjalne ZSRR? W jaki sposób Związek Radziecki
w okresie przebudowy wykorzystał wzajemne animozje i resentymenty Litwinów
i Polaków zamieszkujących Litwę? Czy wileńscy Polacy byli werbowani i działali
w omawianym okresie na rzecz KGB? Jak w praktyce wykorzystywano tzw. polskij wopros i inne radzieckie mechanizmy manipulacji?”4.
2

Ibidem, s. 43.
J. Girnius, W poszukiwaniu dialogu polsko–litewskiego, [w:] W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów
opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. S. Stobiecki, S. M. Nowinowski przy
współpracy A. Brzezińskiej i M. Przybysz, Łódź-Paryż 2015, s. 556.
4
B. Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii.., s. 15.
3
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Koniec XX w. to czas, kiedy w LSRR w wyniku wydarzeń politycznych powstała silna i niezależna mniejszość polska. Jundo-Kaliszewska zaprezentowała jej
poglądy, opinię, strukturę i rolę jaką odegrała w eksponowanym czasie. W interesujący i niezwykle ciekawy sposób przedstawiła zarzewie konfliktu polskolitewskiego oraz zaszłości historyczne. W bardzo czytelny i rzeczowy sposób nakreśliła rolę Polski w autonomicznych aspiracjach mniejszości oraz wpływ radzieckich służb specjalnych na wydarzenia w ówczesnym państwie litewskim.
Druga połowa lat 80. XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej to czas
kształtowania się ruchów narodowych. Do historii przeszły pod nazwą Jesieni Ludów (Jesieni Narodów).
11 marca 1985 r. sekretarzem generalnym KC KPZR został Michaił Sergiejewicz Gorbaczow. Katalizatorem nowej polityki ZSRR stała się przebudowa (pieriestrojka), która jednocześnie zaktywizowała narody i obudziła w nich nadzieję na
zmianę. Efektem tego procesu był rozpad ZSRR. Zaś aspekty narodowościowe doprowadziły do demontażu polityki republik związkowych pozostających w dotychczasowych strukturach monolitu radzieckiego. Podłożem konfliktu polskolitewskiego była kwestia dotycząca sporu historycznego o „przeszłość” oraz polityka dotycząca języka ojczystego (polskiego). Problem „dwujęzyczności” na obszarze ZSRR był przedmiotem obrad plenum KC KPZRR w lutym 1988 r. Temat
trafił na bardzo podatny grunt. Przecież zdecydowaną większość obszaru Wileńszczyzny zamieszkiwała mniejszość polska. 5 maja 1988 r. powstało Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie później przekształcone w Związek Polaków na Litwie. To wydarzenie miało miejsce na I Zjeździe Stowarzyszenia
w dniach 15–16 kwietnia 1989 r. w Wilnie. Natomiast 3 czerwca 1988 r. powołano
Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy Sąjūdis. Ewolucja poglądów i wydarzenia
polityczne spowodowały, że jego przewodnim hasłem stało utworzenie samodzielnego i niezależnego państwa litewskiego. W procesie, który doprowadził do zmian
i litewskiej niepodległości była też „śpiewająca rewolucja” – akcja muzyczna propagująca swobody obywatelskie. W końcu lipca 1988 r. zorganizowano Rocko
maršas (Rokowy marsz). Śpiewano pieśni rokowe krytykujące rządzących, wygłaszano przemówienia patriotyczne, prezentowano symbole narodowe oraz zbierano
środki na rzecz Sąjūdisu.
Jundo-Kaliszewska wskazała, że również „Polacy na Litwie przeżywali własną odsłonę »śpiewającej rewolucji«. Masowo tworzyły się polskie zespoły ludowe, organizowano koncerty. Powstawały nowe pieśni patriotyczne, w tym Wileńszczyzny drogi kraj (autor J. Mincewicz). Lato roku 1989 naznaczyło się wieloma inicjatywami środowisk polskich: 23 czerwca w miasteczku Bolosza z inicjatywy ZPL odbył się I Turystyczny Zlot Polaków na Litwie, w trakcie którego dominowała polska symbolika narodowa, śpiewano polskie pieśni patriotyczne,
a występujący na nim działacze odwoływali się do sentymentów narodowych
i coraz odważniej mówili o powołaniu polskiej autonomii. W lipcu 1989 r. służby
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KGB zanotowały, że w imprezach i uroczystościach organizowanych przez ZPL
licznie uczestniczą obywatele PRL, którzy przyjeżdżają na Litwę prywatnie”5.
Wszelkie działania i ruchy były bacznie obserwowane przez Litwinów, którzy
bardzo źle znosili i odbierali inicjatywy samodzielności. Doskonale pamiętali wydarzenia z XX-lecia międzywojennego oraz inicjatywy niezależności. Podjęte działania i dążenia wolnościowe w LSRR zmierzały już tylko w jednym kierunku.
Konsekwencją wydarzeń i zmian jakie miały miejsce w latach 1988–1990 było
ogłoszenie przez Litwę niepodległości. Miejmy na uwadze, że „przyszłość którą
chcemy budować musi dać wolność każdemu na swej ziemi, musi dać każdemu
równe prawa do wszystkiego co kocha, a przede wszystkim do kolebki jego przeszłości historycznej”6.
11 marca 1990 r. został ogłoszony Akt Restytucji Niepodległego Państwa
Litewskiego. Przywrócono pierwotną nazwę państwa – Republikę Litewską i symbole narodowe. Niestety strona radziecka, ani żadne z państw zachodnich nie uznało nowego państwa. Trwały żmudne rozmowy. Kolejne miesiące to bardzo trudny
czas w historii Republiki Litewskiej. 26 kwietnia 1994 r. został podpisany Traktat
o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Litwą.
***
Książka została udokumentowana źródłami i doskonałym warsztatem historycznym. Kwerenda dokumentów radzieckich służb specjalnych pozwoliła odpowiedzieć na pytania, które nurtują nie tylko zawodowych historyków, politologów,
dziennikarzy, ale i wszystkich zainteresowanych tą niezwykle ciekawą tematyką.
Na jej kartach została odnotowana szczegółowa rekonstrukcja zdarzeń historycznych, dat dziennych, nazwisk i instytucji. Doskonale prezentuje i zaznajamia czytelnika z losami mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie. Pojawienie się tej publikacji na rynku wydawniczym przybliży historię Polaków na Litwie. Pozwoli na
nowo spojrzeć, a może odczytać (?) dzieje i historię mniejszości polskiej.
Monografia powstała na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Mniejszość polska w niepodległej Litwie obronionej w 2016 r. w Instytucie Historii
Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Albina Głowackiego.
Jundo-Kaliszewska jest absolwentką i pracownikiem UŁ, doktorem nauk
humanistycznych z zakresu historii. Urodziła się w polskiej rodzinie na terytorium
LSRR. Pochodzi z Ejszyszek (rejon solecznicki), z mniejszości polskiej. Od 1999
r. mieszka w Polsce. Zawodowo swoje losy związała z macierzystą uczelnią.
W godny podziwu i warty naśladowania sposób pielęgnuje swoją miłość do wartości rodzinnych oraz miejsca swojego pochodzenia.

5
6

B. Jundo-Kaliszewska, Zakładnicy historii.., s. 143.
J. Iwanowski, Dialog polsko-litewski, [w:] W poszukiwaniu innej historii…, s. 564.
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Nasi Mistrzowie
Profesor Waldemar Michowicz
„Non ad panam captandum gloriam,
Non sordidi lucri causa,
Sed quo magis veritas propagetur”
/„Nie dla osiągnięcia próżnej chwały,
Nie dla brudnego zysku,
Lecz, aby prawda bardziej się krzewiła”/

Taką maksymą kierował się swoimi wyborami na drodze życiowej i naukowodydaktycznej prof. zw. dr hab. Waldemar Michowicz, wybitna indywidualność jako
człowiek, nauczyciel akademicki, badacz historii i działacz Związku Nauczycielstwa polskiego.
Waldemar Michowicz urodził się w 1929 roku w Jaśle, w rodzinie rzemieślniczej. Zaraz po wojnie cała rodzina opuściła zrujnowane miasto i przeniosła się do dolnośląskiej
Świdnicy. Tu młody Waldemar pobierał dalszą naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. J. Kasprowicza. W 1949 r. jako prymus złożył maturę. W tymże roku świadectwo dojrzałości otrzymała Janina Kurzyk, późniejsza żona Waldemara Michowicza.
W szkole działały dwa zespoły muzyczne, w których młody Michowicz występował
jako solista (w zespole „Rewelersów”) i grał na wiolonczeli. W szkole funkcjonował
również teatr, który wystawiał m. in. Wesele, Antygoną i Zemstę. W tym pierwszym
udane (podobno) kreacje stworzyła para Michowicz jako Pan Młody i Kurzyk jako Rachela. Bardzo dobrze oceniane spektakle, z którymi uczniowie objeżdżali Dolny Śląsk,
zaowocowały propozycjami, aby „aktorów” kształcić w zakresie wokalno-muzycznym
i aktorskim w …Moskwie. Oczywiście spotkały się ze zdecydowana odmową uczniów
i rodziców!
Swoją społecznikowską pasję Michowicz przejawiał już w szkole, pełniąc funkcję harcerskiego drużynowego i będąc Marszałkiem szkoły (dzisiaj to przewodniczący uczniowskiego samorządu) prowadził szkolne apele, podczas których gospodarze poszczególnych klas meldowali mu aktualny stan klas, by następnie po wysłuchaniu komunikatów dyrektora zaśpiewać Kiedy ranne wstają zorze. Michowiczowie mieli znakomitych wychowawców, m. in. matematyka Kazimierz Baudoin de Curtenay, katechetę
ks. Stanisława Kluza, anglistkę Ewelinę Małachowską czy filolożkę klasyczną i historyczkę Irenę Wnęk-Wasylewską. Tacy ludzie i takie otoczenie kształtowały cechy umysłu i zalety charakteru przyszłego studenta historii w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w latach 1949/52 – 1953/55. Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego Waldemar Michowicz z żoną otrzymali propozycję asystentury w Uniwersytecie
Warszawskim. Jednakże z braku mieszkania w stolicy osiedlili się w Opocznie i podjęli
zatrudnienie w tamtejszej szkole podstawowej i liceum. Po roku przyszły profesor
otrzymał nową propozycję powrotu do Łodzi, dalszych studiów i objęcia asystentury
w UŁ. Z naszą uczelnią związał się na całe życie. Tu doktoryzował się i habilitował.
Przeszedł poszczególne szczeble kariery od zastępcy asystenta do profesora zwyczajnego. Tu także pełnił różnorakie funkcje administracyjne do prorektora włącznie.
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Od początku pracy zawodowej zetknął się z wybitnym historykiem - profesorem Józefem Dutkiewiczem, swoim mistrzem, mającym wpływ na jego życie naukowe. Można
śmiało powiedzieć, że był – prof. Dutkiewicza – uczniem, a następnie godnym następcą. To pod jego kierunkiem napisał i obronił w 1955 r. pracę magisterską Echa i skutki
strajku górników angielskich w Polsce w 1926 r., zaś w roku 1962 dysertację doktorską
Wypowiedzenie przez Polskę traktatu o ochronie praw mniejszości narodowych
w Lidze Narodów.
Pracując na UŁ jako magister (asystent) i otrzymując niskie uposażenie równolegle
był kierownikiem internatu przy ul. 8 Marca, w którym w zimie – jak sam wspominał –
woda zamarzała w wiaderku.
Już jako asystent, potem doktor Michowicz odznaczał się niezwykłym rygoryzmem
i pracowitością. Dobrze znał angielski, a przechadzając się po bibliotecznym korytarzu
przy Składowej wbijał sobie do głowy słówka francuskie, po to, aby dobrze przygotować
się do lektoratu prowadzonego przez madame Domańską. Zapewne temu uporowi zawdzięcza studia na Uniwersytecie Genewskim w latach 1965/1966.
W1985 r. doc. dr W. Michowicz otrzymał habilitację na podstawie pracy Genewska
Konferencja Rozbrojeniowa (1932-1937) a dyplomacja polska, a w 1987 r. profesurę,
zaś w roku 1991 tytuł profesora zwyczajnego.
Zainteresowania Profesora koncentrowały się wokół historii stosunków międzynarodowych w XX wieku. Ale spektrum Jego badań było znacznie rozleglejsze i odnosiły się
m. in. do historii nowożytnej i najnowszej (kierował katedrą). Jego szczególną pasja stała się praca naukowa i dydaktyczna, nade wszystko studia nad pokojem (irenologią)
i historią dyplomacji polskiej, a wymiernym rezultatem monumentalna edycja wielotomowego dzieła Historia dyplomacji polskiej X – XX w. ( opublikowna również w języku
angielskim). Redaktorem
i współautorem tomów V i VI był właśnie Profesor
Michowicz.
Nie sposób tu wymienić wszystkich konferencji, w których brał udział. Podobnie jak
pełnionych funkcji. Był przecież wicedyrektorem Instytutu Historii (1973-1975), dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego (1975-1981), kierownikiem Katedry Historii
Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej (1981-1994), prorektorem ds. współpracy międzynarodowej (1990-1993) oraz dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych
(1994-2000) UŁ. W 1982 r. doprowadził do powstania Centrum Badań nad Pokojem
przy Uniwersytecie Łódzkim, którego został kierownikiem. Uczestniczył w XIII i XIV Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Moskwie (1970) i Stuttgarcie (1985).
Zasiadał w Radzie Archiwalnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 1975 r.
wchodził w skład Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Dzieje Najnowsze”. W 1987 r.
stanął na czele Komitetu Redakcyjnego półrocznika "Polish Peace Research Studies",
wydawanego przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
Już w 1952 r. został członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sprawował tam
funkcję wiceprezesa Rady Zakładowej ZNP w Uniwersytecie Łódzkim w latach 19691973, wiceprezesa Zarządu Okręgu ZNP w Łodzi (1972-1974), członka Sekcji Nauki
Zarządu Głównego od 1972 do roku 1980, a także wiceprezesa ZG ZNP przez cztery
lata do 1980 roku.
Był przedstawicielem ZNP w Światowej Federacji Pracowników Nauki, członkiem jej
Rady Wykonawczej (1976-1981, 1983-1994), przewodniczącym Komitetu Rozbrojeniowego Światowej Federacji Pracowników Nauki (1991-1994). Od 1981 r. zaś wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, a w latach 1980-1985
- członkiem Rady Naczelnej Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia".
Profesor Michowicz zasiadał w gremiach naukowych - w Polskiej Akademii Umiejętności (jako członek korespondent od 1996 r.), w Polskim Towarzystwie Historycznym,
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Łódzkim Towarzystwie Naukowym oraz Komitecie Nauk Historycznych i Komitecie Nauk Politycznych PAN.
Posiadał wiele odznaczeń, wśród których najwyżej cenił sobie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1985) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1975).
Problematyka Jego pasji badawczych znalazła wyraz w blisko 200. publikacjach naukowych i popularnonaukowych.
Profesor Waldemar Michowicz był i pozostaje cenionym na świecie uczonym i nauczycielem bez reszty oddanym studentom, z którymi pracował nieomal do ostatnich dni
życia, prowadząc seminarium doktoranckie. Wielu wypromowanych przez Niego doktorów pracuje w organizacjach międzynarodowych, np. w Brukseli, Paryżu, Waszyngtonie
i w kraju, głównie w MSZ.
Przy pełnej „ojcowskiej” życzliwości dla studentów i współpracowników jednakże Profesor nie tolerował miałkości, cwaniactwa i nieuczciwości w nauce. W tych sprawach
zachowywał absolutną pryncypialność. Nikogo jednak nie dyskredytował, a jedynie
wskazywał na braki warsztatowe i sugerował ich wyeliminowanie. Ogromna erudycja,
mądrość i umiar stanowiła kwintesencję tego humanisty i intelektualisty. Kiedy ciężko
zachorował i był poddawany kolejnym operacjom oraz dializom, rodzina i Jego uczniowie pogrążyli się w smutku. On sam, zachowując spokój, potrafił jeszcze podnosić na
duchu swych współtowarzyszy niedoli w szpitalu Barlickiego. Bez nerek, z przerzutami
nowotworowymi, ciągle tkwił w życiu intelektualnym i codziennym życiu ludzi Mu bliskich.
Niestety, rankiem 7 kwietnia 2005 roku, mimo niezwykłych i wręcz heroicznych starań
małżonki Janiny - Profesor Waldemar Michowicz - z wrodzoną sobie godnością
i w spokoju postanowił odejść w smugę cienia.
Dumny jestem, że byłem Jego uczniem, a Profesor – nie tylko moim niedościgłym
mistrzem.
Humanus znaczy „ludzki”. Profesor był Człowiekiem właśnie, dla najbliższych
„Waldim”, i pozostaje dla mnie i tych, którzy mieli szczęście Go poznać – współczesnym wzorem humanisty.
Dr Ireneusz T. Kolendo
Dla Szanownych Czytelników powyższego wspomnienia, którzy byliby szerzej zainteresowani sylwetką i publikacjami Profesora Waldemara Michowicza proponuję zajrzeć
do Zeszytu 81 „Sylwetki Łódzkich Uczonych”, wyd. ŁTN, Łódź 2006 (współautorstwo
Ireneusz T. Kolendo i Jadwiga Kamińska).
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Współczesny jarmarczek polityczny
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ETŻ -Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego
Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka
/uzupełnione przez Władysława Kopalińskiego oraz redakcję/

Alternatywka – słowo, które zwyciężyło w roku 2019 w czwartym plebiscycie organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W języku młodzieżowym oznacza
dziewczynę (i nie tylko) idącą pod prąd, mająca inne niż wszyscy zainteresowania
i upodobania. Wg jurorów alternatywka nie utożsamia się z popularnymi trendami
odnośnie mody, makijażu czy muzycznego gustu. Słowo już znalazło swoje przeciwieństwo „konserwatywna” odnośnie płci żeńskiej lub „alternator” czy „alternatyw”
jako odpowiednik męski. Ubiegłorocznym, popularnym w młodzieżowym środowisku,
słowem okazał się „dzban”.
Kaloria – mała, wredna istotka, która mieszka w naszej szafie i co noc zszywa ci
coraz ciaśniej twoje ubrania.
16

Leming (-i) – jego przypadłość to lemingoza. To młody, wykształcony człowiek
z dużego ośrodka głosujący na Platformę Obywatelską
Pedagogika wstydu – krecia robota lewicowych i mainstremowych mediów przekonujących obywateli, że powinni raczej kłopotać się, niż chełpić przeszłością (a czasami i teraźniejszością) narodu.
Wiara – zwykle tradycja, ale i społeczny przymus zawierający się na przykład
w rzymskim katolicyzmie w zdaniu „ bo co to ludzie powiedzą, gdy np. dziecko nie
będzie pochrzczone”. Odwrotność tego typu zjawiska jest agnostycyzm zawierający
się w tezie „czego nie dotknę, nie zobaczę, nie pojmę umysłem - to nie istnieje”.
Jest to pogląd filozoficzny wg którego niemożliwe jest pełne poznanie rzeczywistości. W kontekście religijnym agnostycyzm oznacza niemożliwość udowodnienia, że
Bóg (bogowie) istnieją. Z drugiej strony agnostyk nie zaprzecza Jego (ich) istnieniu.
Różnica pomiędzy ateistą a agnostykiem polega głownie na tym, że ten pierwszy nie
ma wiary w każde bóstwo, a ten drugi nie jest przekonany co do ich istnienia, ale
temu nie zaprzecza.

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Celem jasności (pomrocznej wg Jarka W.)
Jakem Szamot, z całą powagą oświadczam, że tylko ja, nadto osobiście, jestem odpowiedzialny za treści moich „wytworów”, jak również za wyrażane poprzez nie własnych poglądów tamże. W tym politycznych. Dotyczy to nie tylko tekstów pisanych, ale również zamieszczanych przez Szanowną Redakcję, a wybieranych przeze mnie internetowych
memów - dowolnych użytków publicznych (inaczej: mieszczących się w domenie publicznej)
- tworzących prześmiewcze (w moim mniemaniu), jakby komiksy, nazwanych odsłonami.
Co do owych rysunków, zdjęć czy obrazów to zgodnie z jeszcze obowiązującym Art. 13
Prawa Autorskiego nie są one nim objęte. Wbrew przeciwnie, zwłaszcza, gdy są wykorzystywane dla okazania satyry, parodii, czy zabawnego rysunku kogoś/czegoś, itp. materiałów. Stąd osoby takie jak ja, korzystający ze wszak powszechnie dostępnymi w Internecie
rzeczonymi memami nie mogą być objęte jakimkolwiek restrykcjami, także prawnymi.
Natomiast ewentualny gniew P.T. Czytelników w tym względzie (odnośnie do lejtmotywów samych memów) będę przyjmował w imieniu zwykle nieznanych mi autorów na tzw.
klatę - sic!
Jednakowoż wskutek sugestii Wielce Szanownej Redakcji od następnego numeru - o ile
Szamot będzie na gościnnych łamach Indcydentalnika mile widziany jako niezależny autor zaprzestanie wyrażania swoich lewicowych (lewackich?) poglądów.
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Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.

Odsłona I.
Temat: Mając przesyt „po kokardę” w oglądaniu każdej telewizji jest to ostatnia
odsłona na ten temat. Więcej nie będzie.
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Odsłona II.
Temat: Będąc zniesmaczony telewizją zrobię rewolucję w swojej kuchni wzorem
Magdy G.
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Ja-ja-ko-były członek elity III RP
Jakem Szamot z tzw. postkomunistycznej elyty pochodzący, onegdaj, bo kilkadziesiąt dni temu
(pamięć już nie ta, a i skleroza moje zwoje mozgowe atakująca) na własne uszy, boć jeszcze słuch mi
nadal dopisuje zbadawszy go w bezpłatnym progrmie realizowanym przez Amplifon Poland Sp.Z.O.O.,
usłyszałem z Sosnowca przez złote usta prezesa wyrażone zdania w temacie polskiej inteligencyji.

Dokładnie takowe:
wielkiego zdziwienia ni szoku mego nie
wywołując. A z tej racyji, że owe, przedstawiona na skanie (powyżej) przez obywatela Prezesem
Tysiąclecia zwanym, myśl jego zaskoczyć mnie nie zdołała. Znany onże jest bowiem z brudnych
wypowiedzi, które zaliczyłbym do sekwencji „mów nienawiści” typu: komuniści i złodzieje, gorszy
sort, mordy zdradzieckie etc., itp., itd. Czyżby jednakowoż zakwestionowawszy moje przekonanie
należenia do inteligenckiego – wg niego – bagna, nie sam zakwestionował się w swoim paplaniu?
Czyżby więc napluwszy we własne CV, mini dyktator wziął się na odwagę i wypisał z tejże grupki
naszego pospólstwa? Tej, która w 40% wyniszczona w czasie wojny i okupacji została, a za tzw.
komuny odrodziła się, będząc zgodnie z nauką marksistowsko-leninowską jedynie wastwą interesom
dwóch - robotniczej i chłopskiej - klas służącą? I co, czyżby ma ona dzisiaj w rozkroku stanąć, nie
wiedząc co czynić, aliści zamilknąć udawszy się na wewnętrzną lub zagraniczną emigrację?
Niedoczekanie wasze nowe elyty!
Polska, współczesna, nasza, narodowa elyta w niewielkim przecie stopniu składa się z nowej polskiej
elity władzy. Gors naszej klasy to ludzie powszechnie kojarzący się nie tylko z PRL-em, ale i III RP
oraz szeroko pojętą działalnością naukową,, edukacją,, medycyną,, pisarstwem, niezależną
twórczością kulturalną (m. in. to kompozytorzy, muzycy, malarze, rzeżbiarze, dziennikarze,
reżyserzy, aktorzy itp.). To osoby, bez których nie można wyobrazić sobie egzystencyji państwa
i narodu w każych (niesprzyjających czy korzystnych) warunkach politycznych i społecznogospodarczych.

Takim oto przewodnikom po skomplikowanych dziejach naszego narodu zakompleksiony człowieczek
o przerośniętym ego wydumawszy teoryję, iż „stara” elita pracowała dla naszych wrogów – grozi
napiętnowaniem jej dzisiaj i w przyszłości, a krzycząc: „…ci, którzy pracują, są napiętnowani i będą
piętnowani dalej” pokazuje swą srogą mine i kułak zaciśnięty. Bezsprzecznie w tym stwierdzeniu,
przecie niewyjętym z kontekstu, lokator gabinetu na Nowogrodzkiej jasno przedstawił swoje
stanowisko był. Oto takież, iż dotychczasowe elyty w ramach „dobrej zmiany”, póki my rządzimy

20

(póty żyjemy) jako Zjednoczona Prawica (hi, hi, !!!), to z przestrzeni publicznej należy jak
najszybciej owe wyeliminować! W domyśle – wprowadzając partyjną kontrolę publikatorów
i prewencyjną cenzurę wydawnictw. I to nawet za cenę zejścia do podziemnego ruchu oporu owych
intelektualistów. Zastąpić inteligencję starą nową, uległą, dyspozycyjną i stworzyć awangardową
elytę ekonomiczną i kulturalną. Bo polityczna elyta już jest, boć przecie wywodzi się z pisowskiej
parafi do której należą Misiewicze i Banasie.
Czy oznacza to żeśmy jako komunistyczna i postkomunistyczna inteligencyja już tak sp(i)siali i na
straty skazani zosatali? Niedoczekanie zwykły pośle wszystkich kadencji i z tymi twoim akolitom!
Jeszcze żywymi jesteśmy i coś sobą reprezentujemy!
„Sorry Gregory”! - a w zasadzie „Sorry Dżarosław”! To co naraiło ci się w twojej głowie kupy się nie
trzyma. Otóż ty – geniuszu - nawet gdybyś chciał oddać dyplom dr. nauk prawnych Uniwersytetu
Warszawskiego z 1976 r. to sam z siebie należysz do tej „starej” elyty, której bytowania
odmawiasz. Tej, która zdobywającej, jak ty, wykształcenie w czasach rządów genseka Gierka
pracowała „aby ludzim żyło się dostatniej”. Wiem - nie uczynisz tego publicznie, bo jesteś nazbyt
ambtny. Pewnie zastosujesz tu jakiś słowny wygibas, mówiąc o przeinaczeniu swojej wypowiedzi. Ale
mnie, starego lisa, w przysłowiowe ziemniaki (kartofle, pyry) nie wypuścisz. A tak po przyjacielsku
dedykuję wszystkim tym, co chcą nas starych z obiegu wysiudać to co powiedziała Nasza Noblistka:

„Człowiek owładniety nienawiścią, specjalizuje się, oddzielnie, a chętniej łącznie,
w nacjonalizmie, antysemityzmie, fundamentalizmie, walce klas albo pokoleń oraz rożnych
prywatnych fobiach, którym musi dać publiczny wyraz. W czaszce ma mózg, ale to mu nie
przeszkadza…” (Wisława Szymborska 1923-2012).
A tak na marginesie: wzorowanie się na Piłsudskim, a zwłaszcza na wprowadzonym przez niego
systemie autorytarnych rządów w międzywojennych dziejach Polski, jakoś do prezesa nie pasuje.
A to z braku Józkowej charyzmy, Kasztanki czy podległego Marszałkowi wojska (chyba żeby
współczesna głowa państwa zrezygnowała ze zwierzchnictwa nad nią i przelała ono na byłego dcę
WOT Antoniego M.). Na co się raczej nie zanosi. Na razie. A bez tego ostatniego stan wojenny
niemożliwy dla wprowadzenia jest, czego 13. dnia grudnia 1981 roku doświadczyliśmy, tj. 38 lat temu.
No cóż podNaczelniku - sam sobie w bolące (jak cale nasze pospólstwo wie), kontuzjowane kolano
strzeliłeś. Lecz o ile teraz nie zabolało, to zapewne odezwie się później.
Jakem Szamot, w tym sensie, jak na ironię, okazałem się być złym prorokiem. Jak niedawno
doniosły media (te jeszcze niezależne najszybciej) opat po raz trzeci (k sożaleniju) rządzącego
byłego zakonu PC musiał udać się w tymże celu do szpitala. Tak po ludzku - życzę posłowi szybkiego
powrotu do zdrowia nie tylko odnoszącego się do uszkodzonego stawu nożnego, ale i w innych
częściach zapewne spracowanego organizmu. Coś o tym wiem jako stary obywatel III RP,
doświadczając konieczności coraz częstszych spotkań nie tylko z lekarzem 1. kontaktu lecz również
innymi specjalistami.

Mnie - Szamotowi - bajdurzenie Dzierżykraja zupełnie nie poruszyło, tym bardziej wzburzyło..
Jednakże, być możliwe, że onże chciał zrobić przykrość ludziom, którzy zdobywali inteligenckie
miano dzięki wysiłkom własnym i rodziców już w „całkowicie wolnej” III RP. Panie doktorze prawa -
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trawestując słowa poety: coś pan uczynił w domu moim (i swoim), tym stwierdzeniem swoim
zapytowuję: po co to wszystko? Czyżbyś chciał iść na wojnę z polską inteligencją? „Przypadek – nie
sądzę”, co nagminnie sugeruje wspomniany już wyżej Antek M. (RODO!) Jesteś na to zbyt wiekowy
i nie - wieczny, a przede wszystkim - nie Piłsudskim, czy innym historycznie minionym dyktatorem.

Szamotowa uwaga: powyższy tekst nie zawierał lokowania produktu, gdyż autor uznał go za zbyt toksyczny.
Szamot J.

Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych
Uniwersytet Łódzki jest miejscem pracy samych niezwykłych osób. Może nie zauważamy tego w wirze codziennych obowiązków. Może mijamy się na korytarzach uczelni w pośpiechu, bo moc obowiązków zmusza nas
do tego pośpiechu. I przez to nie poznajemy swoich kolegów i koleżanek (a każda osoba będąca pracownikiem
UŁ jest naszym kolegą lub naszą koleżanką) w pełni.
Chcieliśmy w tej chwili zwrócić państwa uwagę na kolegę Jana Janiaka. Na pewno niektórzy znają go
z jego osiągnięć służbowych. A miał ich niemało. Był przecież na przykład dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego i to w czasie jego dyrektorowania BUŁ przeżyła burzę zwaną komputeryzacją albo informatyzacją.
A nie jest łatwo sterować żadnym statkiem w czasie burzy. Kolega Janiak dał sobie z tym doskonale radę i wyprowadził swój okręt (czyli BUŁ) na spokojne wody.
Lecz godne podziwu jest również to, że koledze Janiakowi coś gra w duszy. Ma taką muzę (podejrzewamy,
że tą muzą jest jego żona Janka), która go uskrzydla i dzięki temu pisze bardzo ładne wiersze.
W tym, oraz w kolejnych numerach „Incydentalnika”, będziemy po jednym jego wierszu prezentować. Sami
państwo się przekonacie, że jego utwory poetyckie są nie tylko ładne, ale i dowcipne.

Galeryjka poetycka J. Janiaka

Uchwyty Bytu
Trzymam się uchwytów bytu,
wielu uchwytów się chwytam,
a że ręce zajęte bytu uchwytami,
więc się raczej nie rozpycham.
Moje ręce wzniesiony ku górze
podtrzymują anioły lewe i prawe,
które akurat nie śpiewają w chórze,
ale kto tam ich wie: kiedy im się znudzi
ta monotonna robota bez ruchu
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i gdy tylko jeden się nie potrudzi,
a drugi zagapi się, lub zamarudzi
to nagle puszczą uchwyty bytu
i nie będzie mnie ani tam, ani tu.
I runę w wieczność, gdzie brak
zegarków, drogowskazów, znaków
i nie napełnia się żadnego baku,
ale za to entropii jest od cholery,
więc mogę trafić do takiej sfery,
że zamieszkam w jakiejś otchłani,
w której nic nie ma, niczego, ani, ani.
I już nie będzie tam żadnego uchwytu,
Tylko przestrzeń rozpaczy lub zachwytu.

Wyłowione w sieci
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Takie sobie myśli

Zapytano pewnego mądrego staruszka, czego dowiedział się o sensie życia?
- Cóż - odpowiedział - dowiedziałem się, że sensem mojego pobytu jest pomaganie innym. Ale
wciąż nie udało mi się dojść do tego, po co są tu ci inni /Y.N. Harari/.
Gdy myślisz, że tobie najgorzej, otwórz oczy, rozejrzyj się wokół siebie, znów je zamknij - twoje
problemy wyblakły/Anaksymander z Miletu/.
Kto raz się z głupotą ożenił, ciężko mu będzie się rozstać /Tales z Miletu/.
Dom, rodzina, pies, to najważniejsze, co człowiek może mieć. Dbaj o to /Jacques Moyol/.
Różnica między człowiekiem przyzwoitym a nieprzyzwoitym?
-Człowiek przyzwoity robi świństwa bardzo niechętnie /W. Grosman/.
Egzystencjalne zmęczenie jest problemem nie tylko dlatego, że rodzi apatię, ale również dlatego, że pozwala się zastąpić prawie wszystkim /D. Murray/.
Cóż komu przyjdzie z tego, że zjadł wszystkie rozumy, jeśli nie ma własnego /Sokrates z Aten/.
Prócz słowa, podaj też kromkę chleba /Sokrates z Aten/.
Sens życia nie jest gotowym produktem. Nie ma żadnego boskiego scenariusza i nic poza mną
nie może nadać sensu mojego życia. To ja przepajam wszystko sensem dzięki własnym wolnym wyborom, dzięki własnym uczuciom /Y.N. Harari/.
Jeśli ktoś mówi, że zna odpowiedzi na każde pytanie, to uciekaj gdzie pieprz rośnie; jeśli twierdzi, że zawsze ma rację - unikaj go /sentencja łacińska/.
Jeśli chcesz być kochany, kochaj /sentencja łacińska/.
Czym jest szczęście?
- Muśnięciem. Przebłyskiem w szarzyźnie rzeczywistości. Wiatrem w polu. Tak jak Arystoteles
mówił, że wiecznie dana jest w przebłyskach, tak i szczęście jest na chwilę. Pragnienie, by się
stał na zawsze, na zawsze trwało, jest złudzeniem. Bo nie ma nic bardziej kruchego
i nietrwałego niż szczęście. Nic mniej pewnego i wymagającego większej aktywności. Ta chwila,
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jak mówi Goethe w zakończeniu „Fausta” potrafi jednak stworzyć na wieczne piękno. Wyrwać
na trochę z tyranii przemijania /Z. Mikołejko/.
Nie śpiewaj pieśni triumfalnej przed zwycięstwem /sentencja łacińska/.
Nie wart by żyć, nie mając ani jednego przyjaciela /Demokryt z Aten/.
„Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości” /Paulo Coelho/.
Optymiści uważają, że żyjemy w najlepszym możliwym świecie. Pesymiści natomiast boją się,
że faktycznie tak jest /gdzieś przeczytane/.

Anegdotki i śmiesznostki

Kochanie zrobiłem pranie

Przed bramą nieba staje ksiądz i kierowca autobusu.
Święty Piotr mówi:
-Ty kierowco do nieba, a Ty księże do czyśćca.
- Ale czemu tak? - pyta ksiądz.
- Bo widzisz, jak ty prawiłeś kazania to wszyscy spali, a gdy on prowadził autobus to się wszyscy modlili.
Jedzie facet na maxa załadowaną ciężarówką i pech chciał, że zaklinowała się mu pod mostem.
Wychodzi, ogląda, co by tu zrobić, żeby ruszyć dalej, a w tym czasie zjawia się patrol policji
w radiowozie. Policjant z uśmiechem pyta:
- Co, zaklinowało się?
A kierowca cedząc przez zęby:
- Nie kuźwa, most wiozę, tylko paliwo się skończyło!
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Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
- Po raz kolejny Panu mówię ,że gubi Pan towar.
- A ja po raz kolejny Panu odpowiadam, że jest gołoledź, a jeżdżę piaskarką!
Kobieta zdaje egzamin na prawo jazdy. Strasznie się denerwuje. Wsiada do samochodu.
Egzaminator mówi:
- Proszę wysiadać, nie zdała pani.
- Jak to? Przecież ja jeszcze nawet silnika nie uruchomiłam!
- No tak, ale usiadła pani na tylnym siedzeniu… ? /sorry: dowcip lekko seksistowski/
Z miasta Łodzi
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Za parę dni zwierzęta przemówią ludzkim głosem
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Różności poremanentowe

---------------------------------------------------------Redaguje zespół: Jan Janiak, Witold Kakowski, Ireneusz T. Kolendo [redaktor
(nie)odpowiedzialny], Dagmara Rode, Lilianna Światek i Marek M. Wiktorowski. Pisemko inspirowane przez RZ ZNP w UŁ.
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnych ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwraca i nie wypłaca wierszówek, ani jakichkolwiek innych gratyfikacji. Drukuje jednak przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie zawsze się zgadza. Nieprzewidziane przez
redakcję skutki lektury obciążają czytającego. Podpisano do publikacji 15 XII 2019 r.
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Biuletyn wyłącznie do użytku wewnętrznego. Z jego treścią i treścią wcześniejszych numerów „Incydentalnika”
można zapoznać się na stronie internetowej www.znpul.pl lub w Sekretariacie RZ.
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