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Gdyby moi przeciwnicy zobaczyli, że przechodzę suchą  
stopą po Tamizie, powiedzieliby, że nie umiem pływać. 

 

UE jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, 
utopijnym projektem, pomnikiem pychy lewicowych 
intelektualistów. 

 

Margaret Thatcher  
–  Jej Lordowska Mość 
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Polecana/Omawiana książka: 

John Blundell: Margaret Thatcher. Portret Żelaznej  Damy. „Zysk 
 i S-ka. Wydawnictwo”, Warszawa 2010.  
(tłumaczenie oryginału z roku 2008, Piotr Kuś). 
†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£†£ 

 

Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek Nr: 74 
Podseria: wyróżnione tytułem Doctor Honoris Causa (w Polsce dwukrotnie, UŁ, UE Poznań) 
 
 

 

Bohaterką kolejnego odcinka jest dawna Premier Zjednoczonego Królestwa 

(U.K.) Margaret Hilda Thatcher (née Roberts), Baroness Thatcher of 

Kesteven. Po angielsku /née/ oznacza ‘z domu’ albo ‘nazwisko panieńskie’. 

 

Eseista zna się na wszystkim1, jak mogą zorientować się czytelnicy części lub 

wszystkich odcinków serii. W dniu kiedy Nasza Bohaterka otrzymała tytuł 

Lorda/Baronessy (w 1992 roku) i kiedy po raz pierwszy jako Lord pojawiła 

się w Izbie Lordów eseista starał się zobaczyć Ją na żywo, akurat był  

                                                           
1 Mały żarcik (una broma – po hiszpańsku) – po prostu przygotowuje każdy odcinek robiąc szeroki „risercz” czyli 
oprócz bazowej książki, czyta wiele zasobów Internetowych, artykuły naukowe lub/i prasowe, książki 
omawiające dane czasy itd. 



Profesorki Super-Babki                                 Nr 74                                               2020 

 

₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤ 
 

ŻELAZNA DAMA ESEISTA STAN ZAWIŚLAK 

 

Strona | 2 

w Londynie po zakończeniu stypendium wymiany uniwersyteckiej2  

w Glasgow. Gdy jako obserwator, po kontroli paszportu i bezpieczeństwa 

wreszcie znalazł się na widowni Parlamentu – Heroiny już tam nie było, 

pojechała na uroczyste przyjęcie. Okazało się, że można z polskim 

paszportem obserwować i słuchać obrad w powszechnie znanym Palace of 

Westminster3. 

 

Języka angielskiego eseista zaczął uczyć się w wieku 4 lat w przedszkolu ·w 

Bydgoszczy, dzięki mamie, która to wymyśliła i zapłaciła za dodatkowe 

usługi. Jego nauczyciel (tzw. ‘native speaker’) w Bielsku-Białej powiedział iż 

za Jej rządów „back-bone of british economy was broken”. Młodzieniaszkowi 

wydawało się, że kręgosłup ekonomiczny kraju został złamany!!!  

 

Gdy w Glasgow w 1992 roku w pokoju uniwersyteckim – powtórzyłem, za 

pewną aktorką, że w Polsce skończył się komunizm. Szkoccy naukowcy 

skręcali się ze śmiechu, o mało nie pospadali z krzeseł, o mało nie skręciło 

tych zaintrygowanych ludzi. Widząc moją zdziwioną i smutną minę – 

wyjaśnili mi iż u nas skończy się komunizm jak zburzymy wszystkie bloki  

z epoki Edwarda Gierka – oniemiałem!!!   Na drugi dzień ekipy wyburzycieli 

wysadzały dynamitem kilka betonowych wielokondygnacyjnych bloków  

w Glasgow. Dopuścili za blisko widzów, jednej kobiecie betonowy odłamek 

urwał głowę – dlatego tak ostro to pamiętam. Zatem – zastanówmy się, skąd 

wzięła się ta aktorka w studiu TV, czy akurat przypadkowo przechodziła 

ulicą?   Czyżby? 

 

Zatem, za chwilę wrócimy do naszej Heroiny, ale na początek kilka faktów: 

rządziła około 11 lat, zrezygnowała sama przed czasem. W trakcie Jej rządów 

liczba obywateli mających prywatne domy lub własne mieszkania 

zmieniła się z około 30% na około 60%. Rozpoczęła trend, który w 1997 

objawił się tym, iż już ponad 70% (71%, strona 186, tabela) Brytyjczyków 

miało własne domy. Warto zwrócić uwagę na naszych polityków chorych na 

„niedasizm”, „imposybilizm” (imposibilizm), hamulcowość – po prostu 

zakompleksionych […].  Co ciekawe są miliony naszych współobywateli, 

                                                           
2 Politechnika Łódzka z Strathcyde University w mieście Glasgow. 
 
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Westminsterski; informacja o budynku parlamentu brytyjskiego. 
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którym to odpowiada, lemingów, którzy nie chcą zmienić swojego życia na 

lepsze. 

           Ona nie miała łatwo – cały świat jest pełen nieudaczników  

i porąbańców. Jak z nich zrobić  dumnych, aktywnych, działających na własny 

rachunek, samodzielnych obywateli?? 

 

Czego jest profesorką? Profesorką odpowiedzialności za swoje życie, 

natomiast w serii znalazła się przez podserię – wyróżnione tytułem „Doctor 

Honoris Causa” – najwyższą godnością akademicką. 

 

Nasza Bohaterka pochodziła z rodziny – w naszej książce napisano – ubogich 

mieszkańców, małego miasteczka we wschodniej Anglii, o tyle znanego, że 

mieszkał tam kiedyś Izaak Newton. Rodzice mieli sklep spożywczy, rodzina 

mieszkała w kamienicy, w mieszkaniu ponad sklepem. Zatem coś zupełnie 

zwykłego, zwykły sklep. Okazało się, że rodzice, rodzina, czasy dzieciństwa 

nauczyły Ją odpowiedzialności, zaradności, pracowitości, samodzielności – 

zupełnie zapomniane słowa. Trafiła na czasy przed II wojną światową oraz 

czasy wojny. Brytyjczycy nie dali się hitlerowcom, USA wsparło sojusznika 

dostawami wszystkiego, a po pewnym czasie stanęły także do walki 

przeciwko Niemcom, Włochom i Japonii. Wydawało się, że jest pokolenie 

zwycięzców, tak jak wydawało się, że będzie pokolenie JP II, ale żeby to 

pokolenie powtórnie obudzić trzeba było kogoś takiego jak ONA.  

(Kto obudzi pokolenie JPII ??). Dla eseisty to prawdziwa Bohaterka.  

Jej rezerwa wobec Unii Europejskiej jest ‘oldschool-owa”. Eseista głosował 

przeciwko wstąpieniu Polski do Unii razem z 22,45% innych Polaków, 

frekwencja wyniosła 58,85%4. Eseista wraz z milionami tychże Polaków 

musi cierpieć demokratyczną decyzję może nawet sąsiadów, może nawet 

rodziny. Nie przeszkadzało mu to w pobraniu kilkudziesięciu tysięcy złotych 

w ramach różnych stypendiów. Okazało się, że ci co głosowali ‘za’ nie znali 

żadnego obcego języka.  

Rodzice Heroiny kochali dzieci (miała starszą siostrę), rozwijali ich pasje, 

inspirując, zachęcając, wspomagając. Miała szczęście. Miała cudownych 

rodziców5. Grała na pianinie, śpiewała, ale miała też zainteresowania 

                                                           
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_2003_roku; referendum. 
5 
https://www.google.com/search?source=hp&ei=y2PiXsi5FcbLrgTDuqqwCQ&q=cudownych+rodzic%C3%B3w+
mam+tekst&oq=cudownych+rodzic%C3%B3w+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAy
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naukami ścisłymi – jak to pogodzić? Muzyczność przeszła w hobby, rodzice 

zapłacili Jej intensywne lekcje łaciny, aby mogła studiować. Wybrała chemię 

na Oxfordzie w 1943. Miała też szczęście. Nie dostała się na studia, była 

pierwsza pod kreską, czyli nieszczęście. Ktoś po kilkunastu dniach 

zrezygnował!!  

Ją natychmiast wezwano. Spóźniona o 2 tygodnie rozpoczęła studia … z 

chemii!!?? Kto o tym wie? Skończyła wybrany kierunek. Na studiach należała 

do chóru, ale i do koła prawicowych studentów. Zaczęła jeździć na partyjne 

zjazdy. Jej wypowiedzi wprowadzały w osłupienie Jej partyjne koleżanki  

i kolegów, ale także przeciwników.  Już w szkole zauważono Jej umiejętności, 

jakaś nauczycielka zbagatelizowało to, w pierwszej chwili, mówiąc iż przez 

przypadek wygrała konkurs krasomówczy, usłyszała przepiękną przemowę 

wyjaśniającą – jak stwierdzili świadkowie tego wydarzenia. Jedna z Jej 

profesorek z Oxfordu dostała kilka lat później Nagrodę Nobla!!!!  Na krótko 

nawet współpracowały, może przez chwilę chciała być naukowczynią, ale 

polityka zwyciężyła z chemią. Zdążyła pracować w dwóch firmach 

chemicznych w okolicach Londynu. Następnie natychmiast zajęła się 

prawem. Została nawet adwokatem. Prawdziwa Heroina!!! Przeważnie 

wybitni ludzie są zdolni do zmiany swojego życia w istotny sposób, nawet 

kilka razy. W książce nie napisano czy po raz drugi studiowała?? Raczej były 

to tylko kursy, ale w U.K. można zostać nawet w taki sposób prawnikiem. 

Wszyscy powinni znać naszą Bohaterkę, a ta książka to absolutny mus.  

Omawiana publikacja ma szczególnie grube okładki, papier jest bardzo biały. 

Na przedniej okładce zdjęcie z czasów premierostwa. Na tylnej stronie 

możemy przeczytać kilka słów o autorze; m.in., że wykładał w USA6, że był 

dyrektorem ważnej instytucji w Wielkiej Brytanii. Oryginał wydano po 

angielsku. Polskie wydanie ma specjalny dodatek tj. wkładkę zdjęć  

z uroczystości wręczenia Jej dyplomów Doktora Honoris Causa w POLSCE na 

Uniwersytecie Łódzkim oraz w Akademii Ekonomicznej7 w Poznaniu. Są też 

teksty okolicznościowych przemówień w trakcie tychże uroczystości, w tym 

mowa Laureatki. Każdy rozdział zaczyna się stroną tytułową, na drugiej 

stronie są Jej krótkie powiedzenia, opinie, plany lub przewidywania. 

Jej życie i kariera są powszechnie znane, ale powierzchownie. Warto wrócić, 

wiele można się nauczyć. Zanim została premierem, otrzymała stypendium 

na zapoznanie się ze Stanami Zjednoczonymi, systemem politycznym oraz 

                                                           
AggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoFCAAQsQM6BQgAEIMBUJgDWIw2YN1KaABwAHgAgAG5AYgBuRKSAQQzLjE2
mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab;  
6 Wykłady dotyczyły właśnie sylwetki naszej  BOHATERKI. 
7 Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny: https://ue.poznan.pl/pl/;  
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poziomem i działalnością gospodarczą. Przejechała całe Stany dookoła, 

trwało to półtora miesiąca. Była zachwycona, ale trafiła też na super okres 

rozwoju, lata siedemdziesiąte. Zatem zostając Premierem miała dobre 

przygotowanie: studia na najlepszej uczelni, doświadczenie partyjne  

u Konserwatystów, znała Stany Zjednoczone „od podszewki”, miała 

wspaniałych rodziców oraz udane małżeństwo. Jej cechy osobiste to 

niezwykła inteligencja, upór, szerokie horyzonty, śpiewała w chórze – miała 

obycie w towarzystwach… 

 

Jej program wyborczy: 

„Tam, gdzie jest niezgoda, przywrócimy harmonię 

  Gdzie jest błąd, przywrócimy prawdę 
  Gdzie jest niepewność, przywrócimy wiarę 
  Tam gdzie jest rozpacz, przywrócimy nadzieję”  M.T. 
 
Wiele zrealizowała, ale durni jest coraz więcej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, 

zwłaszcza w Polsce. Eseista ma szczęście, że jest stary.  

 

Najważniejsze akcje z Jej czasów: 

• walka z górnikami i związkami zawodowymi; dlaczego nie można 

porównywać (wysnuwać analogii) tychże wydarzeń do Polski. Na 

przykład: bo Wielka Brytania ma ogromne własne zasoby ropy8!!!!! Nie 

musieli importować surowców energetycznych, przestawianie energetyki 

trwało latami, postawili/zbudowali też elektrownie atomowe, mają 

energetyczny mix; 

• prywatyzacja firm; dlaczego nie można porównywać tychże wydarzeń 

do Polski???   Bo były kupowane przeważnie/niemal wyłącznie przez 

własnych obywateli, czy własny kapitał. No cóż, niektóre polskie wykupy, 

były tzw. wrogimi przejęciami – np. w Bydgoszczy kupiono drukarnię i ją 

zburzono, kupiono Zakłady Rowerowe i je zburzono, wstawiono tabliczkę 

„ziemia na sprzedaż”, która leżała odłogiem ok. 20 lat (!!!!); kupiono 

zakłady ELWRO we Wrocławiu i je zlikwidowano9; 

                                                           
8 https://biznesalert.pl/wielka-brytania-ropa-morze-polnocne/; w 2017; Wydobycie ropy ze złóż położonych na 
Morzu Północnym przyniesie brytyjskiemu Skarbowi Państwa około 1 mld funtów podatku w tym roku 
budżetowym, szacuje Oil & Gas UK. !!!!!  
 
9 Będzie o tym mówione, w kolejnej książce w serii – tj. w składance o programistkach. 
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• walka z IRA, nie mamy na szczęście terrorystów w Polsce; 

• akcja na Falklandach – Polska nie ma zamorskich terytoriów, nigdy nie 

mieliśmy kolonii. Warto docenić Jej postawę. Dzięki Jej stanowczości  

i męskim decyzjom U.K. odebrało – na powrót - wyspy Argentynie ze 

startą 255 zabitych żołnierzy brytyjskich i jednym zatopionym 

lotniskowcem!! Podobno nie mieszkał tam ani jeden obywatel, który 

mówiłby po hiszpańsku. Wojsko brytyjskie to byli ochotnicy, wojsko 

Argentyńskie z poboru. 

Warto te akcje docenić.  

 

Dla eseisty są jednak pewne rzeczy nie do zrozumienia – przechodząc do 

sprawy Irlandii Północnej itd. Na czym polegają niesnaski  Irlandczyków i 

Szkotów z Anglikami??  Irlandia nie wzięła udziału w II wojnie światowej, 

była neutralna. Nie chcieli walczyć. To nie te same Irlandie, ale jednak?? 

Dzięki nauce hiszpańskiego, eseista wie, że oderwanie Irlandii Północnej lub 

Szkocji to rozpad U.K.  „Posłuchani” przypadkowo Hiszpanie w pubach koło 

Gibraltaru uważają, że w tym samym dniu nie będzie tam właściciela  

i właśnie oni zajmą Gibraltar dla Hiszpanii, takie tam opowieści …   

Argumentem tychże piwoszy było także to - iż U.K. nie zmieniło przez 

kilkaset lat ruchu drogowego na lewostronny.  Czy przy piwie można sobie 

wyobrazić lepszy pretekst?? 

Ciągle pojawiają się idee niezależnej Szkocji. Ciekawe kiedy U.K. się 

rozpadnie??  To lekkie odejście od tematu, ale daje pogląd  jakie problemy 

ma ten kraj. Faktem jednak było iż IRA chciała Ją (Premier Thatcher) zabić. 

Bomba w Hotelu w mieście Briton wybuchła niszcząc np. toaletę przy Jej 

pokoju. Zginęło 5 osób w tym 3 kobiety, inni zostali ranni, niektórzy tak 

znacznie, że zostali kalekami na całe dalsze życie. Zatem wyciszenie konfliktu 

trzeba uznać za Jej wielki sukces.  

 

Nasza Bohaterka krytykowała UE i uważała, że U.K. będzie zmuszone do 

wyjścia z tej struktury. Kto by się spodziewał, że Jej opinie się sprawdzą na 

naszych oczach. Od 1 stycznia 2020 U.K. nie jest w Unii. Co ciekawe 

przeciwnicy straszyli, że zabraknie leków i chleba – wyszli na idiotów, nic 

takiego się nie obserwuje. 
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Cytat ze strony 251-252:  

„To że kiedykolwiek wymyślono takie niepotrzebne i irracjonalne 

superpaństwo, w kolejnych latach okaże się największą głupotą współczesnego 

świata. A to, że Wielka Brytania, ze swoją tradycyjną siłą i globalnymi 

interesami10 stała się jego częścią, okaże się błędem politycznym pierwszego 

stopnia (rok 2002) ”. 

                           M.T. 

Dziś już U.K. naprawiło swój błąd, choć nie wiadomo, którego był stopnia! 

 

Jej rządy doprowadziły do poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, wzrostu 

płac, spadku bezrobocia, wzrostu poziomu i nowoczesności produkcji, 

wzrostu aktywności wszystkich obywateli na wszystkich polach, wzroście 

samozatrudnienia. Pewnie dzięki temu setki tysięcy Polaków mogło 

„wsiąknąć” ostatnio w ich gospodarkę. Jednak lata mijają, sytuacja zmienia 

się z dnia na dzień, co będzie dalej zobaczymy … 

Strona 159-160: //uwaga, uwaga// 364 brytyjskich naukowców podpisało 

list otwarty, wydrukowany w piśmie „Times” krytykujący Jej (oraz całego Jej 

rządu) politykę ekonomiczną. Dostali odpowiedź na piśmie, natychmiast. Po 

latach okazało się, że miała rację. CO z tego wynika? To iż jeżeli w Polsce 

występuje nawet 364 pseudo-intelektualistów to niekoniecznie mają rację. 

Czas pokazuje, ale czasem dla niektórych jest za późno…  

     

Zazwyczaj oceniam mężczyznę w ciągu dziesięciu 

    sekund i później rzadko zmieniam zdanie.  

           M.T. 

 

 

Autor omawianej książki podkreśla rolę Jej ojca, mamy i Jej męża w życiu 

naszej Heroiny. Zawsze miała w nich oparcie. Chroniła swoją prywatność. 

Autor książki szuka rzeczy sensacyjnych i o nich pisze, takie jego prawo, taki 

zachodni rynek. Eseista nie ma nigdy chęci ani zamiaru, aby jakieś plotki czy 

pomówienia przypominać, wymieniać…   Kto chce sam czyta oryginał. Miała 

dwoje dzieci - bliźniaków: chłopca i dziewczynkę. Jej córka Karolina (Carol) 

studiowała na jednym z uniwersytetów londyńskich UCL (University College 

                                                           
10 Jednak to też nie do końca jest poprawne, dlaczego kraj ma mieć globalne interesy. Polonia jest rozsiana po 
całym świecie, czy i my dzięki temu mamy globalne interesy,  handlować możemy z całym światem, jest 
wolność handlu. W tym sensie jesteśmy jacy?? Też globalni? 
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of London). Eseista odwiedził kilkadziesiąt uczelni w Europie, m.in.  

na stypendiach, w programie ERASMUS, na konferencjach, z okazji 

wykładów gościnnych /na zaproszenie/, z okazji zaproszeń na 

zwiedzenie/odwiedzenie (np. MADI w Moskwie oraz właśnie UCL), 

ewentualnie jako turysta chodząc po kampusie (np. Uniwersytet w St. 

Andrews w Szkocji, czy Uniwersytety we Frankfurcie oraz ostatnio  

w Kaliningradzie). Mieszkałem w Londynie dwukrotnie  

w akademiku tegoż uniwersytetu (UCL) – w okolicy ulicy Klonowej (Maple 

Street), akademiki bywają nazywane od imienia słynnego naukowca – ten 

gdzie mieszkałem nazwa się „Ramsay11 Hall”, w Glasgow „Baird12 Hall”. Moim 

gospodarzem w UCL  był prof. Leslie P. Pook – pokazał mi hale badawcze, 

który były tak wielkie jak polskie hale fabryczne. To wielowydziałowy, znany 

z wysokiego poziomu uniwersytet. 

Książkę kończy wkładka kilkunastu kolorowych zdjęć z uroczystości  

w Poznaniu. To był jakiś inny, nieznany nam Poznań, w którym nasza 

Heroina została wyróżniona godnością Doktora Honoris Causa.  

 

Polecam Państwu gorąco tę książkę – może ktoś zacznie myśleć? Może ktoś 

coś zrozumie z otaczającego nas świata, a może tylko po prostu wciągnie się  

w koleje losu i kariery super-babki.   

W jednym z  filmów o Niej, jest Ona grana przez Meryl Streep – firmę samą  

w sobie, ale film nie jest zbyt mądry – co twórcy chcieli przez to powiedzieć 

pozostanie ich tajemnicą… Eksponują ostatnie lata życia Bohaterki po 

zakończeniu Jej błyskotliwej kariery politycznej… 

To tylko kilka uwag, książka ma 371 stron – warto przeczytać! 

 

                                                           
11 https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Ramsay; informacje podstawowe; „Doświadczalnie potwierdził 
hipotezę Marii i Pierre'a Curie, dotyczącą przyczyn promieniotwórczości, wykazując obecność helu w 
produktach rozpadu preparatu radu”.  
12 https://pl.qwe.wiki/wiki/John_Logie_Baird; informacja o Szkockim naukowcu. 
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fairs, 1975-1988. Aurum Press, 1989. 
 

Uwagi krótkie o przykładowych pracach: [1,2] to biografia w dwóch tomach m. in. córka skle-

pikarza oraz „żelazna dama”.   Praca [3] to analiza ekonomiczna i społeczna zapoczątkowanych 

przez Nią przemian.   W [4] użyto słowa „matters”, które aktualnie jest światowo znane; dla-

czego Jej POSTAĆ ma istotne znaczenie dla nas? dla świata? Prace [5] oraz [6] to biografie, 

[7] eksponuje eurosceptycyzm. Artykuł [8] może być ciekawą pracą „taczeryzm” zmarły, ale 

nie pochowany – czy jeszcze odżyje?  Książki [9, 10] eksponują umiejętności politycznych 

mów – dziś jakby mniej ważne, ludzie ‘zakręceni’ i ‘wpleceni’ w sieć kierują się półsłówkami13 

i emotikonami, już nie myślenie decyduje, ale rozbujanie emocji!!! 
 

 

LINKI 

 

1. https://histmag.org/Margaret-Thatcher-i-Wladyslaw-Bartoszewski-uhonorowani-przez-
Uniwersytet-Lodzki-3556/;  

 

                                                           
13 „Gra półsłówek, *ra półgłówek” taki już mamy świat. 
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FILMY O NASZEJ BOHATERCE 

[A] ŻELANA  DAMA (2011) 

https://www.filmweb.pl/film/%C5%BBelazna+Dama-2011-584251; film z Meryl Streep w roli 
głównej. 

Alexandra Riseborough/Roach – jako nastoletnia Margaret. 

Reżyseria: Phyllida Lloyd ; scenariusz: Abi Morgan . 

 

 

 

 

[B] Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley (2009) 

Margaret Thatcher przeżywa ostatnie dni na stanowisku Premiera Wielkiej Brytanii. 

Reżyseria: James Kent;  scenariusz: Richard Cottan.  

Premiera: 26 lutego 2009 (świat)  
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ZDJĘCIA  PRZY  OKAZJI 
Z pobytu eseisty w Glasgow (czerwiec 1992) 

 

 
Ulotki reklamujące – duszpasterstwo na Uniwersytecie  i   akademik (UCL) w Londynie  

 

 
Ulotka o sieci transportowej oraz ze sztuki „MACBETH” – grana w starym angielskim 
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Uwaga!!! Cena 3 GBP za bilet była na miejsce stojące, ale eseista bywał na tych i innych imprezach. 
W 1992 roku bilety na wszystkie imprezy były takie same i można je było kupić w jednej instytucji 
na wydarzenie w innej!   Firma „Ticket Link” była firmą z kasami połączonymi w sieć w 1992r.!!! 

 

 
 

Koncerty były urocze; Royal Scottish Orchestra jest wybitnym zespołem; 
Sala Koncertowa – to symbol przemian w Glasgow; wyburzono kilometry kwadratowe starych 

dzielnic i fabryk, aby zbudować  tę Filharmonię, hale widowiskowe oraz galerie handlowe. 



Profesorki Super-Babki                                 Nr 74                                               2020 

 

₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤₤ 
 

ŻELAZNA DAMA ESEISTA STAN ZAWIŚLAK 

 

Strona | 13 

Zdjęcia z dzisiejszego LONDYNU 
/wykonał dr Jacek Rysiński/  
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Zdjęcia z Londynu wykonał i udostępnił Kolega eseisty z ATH 
dr inż. Jacek Rysiński 
za co eseista serdecznie dziękuje! 


