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PREAMBUŁA

Uprawomocnieni przez to, iż nasze osoby obejmowały stanowiska redaktorów naczelnych nieregularnika
Anyten Mlek w dwóch najbardziej kluczowych momentach jego istnienia, tj. w chwili jego założenia (bowiem za-
łożycielem i faktycznym twórcą rzeczonego nieregularnika był Ryszard Kostecki) oraz w chwili jego zamknięcia
(bowiem ostatnim i jedynym redaktorem naczelnym był wówczas Konrad Grochowski), oraz przez to, iż te mo-
menty były klamrą spinającą całą historię pierwszych trzech lat istnienia Anytena Mleka, jak również przez to, iż
wszyscy pozostali redaktorzy z pierwszych trzech lat (zarówno zwyczajni jak i naczelni) pozostawili w rękach wyżej
podpisanych całkowitą dyspozycję i opiekę nad dorobkiem i własnością intelektualną Anytena Mleka, jak również
świadomi swojego istotnego i niepomijalnego udziału w tzw. ”zmartwychwstaniu” Anytena Mleka (tj. ukazaniu
się nowych jego numerów po zakończeniu jego działalności), oraz wsparci oficjalnymi artykułami (patrz: wstęp-
niaki numerów 14 i 15 Anytena Mleka), niniejszym,świadomi odpowiedzialności wobec wszystkich redaktorów,
autorów i czytelników, odpowiedzialności nieutracenia istoty tego czym jest Anyten Mlek, postanawiamy:

1. Anyten Mlek funkcjonował i funkcjonuje na terenie IX LO zgodnie z umową z dyrekcją (dotyczącą wszel-
kich gazetek szkolnych), opublikowaną we wstępniaku nr. 3, cyt.:

”(...)cztery warunki, po spełnieniu których gazetka może się ukazywać na terenie szkoły, a jednocześnie nie
być cenzurowaną:

• w gazetce podany jest pełny, imienny skład redakcji

• redakcja bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie teksty zamieszczone w gazetce

• redakcja bierze na siebie odpowiedzialność za prawdziwósć danych zawartych w tych tekstach

• wszystkie artykuły są podpisane imieniem i nazwiskiem autora (...)” (ew. ksywy musza być w tym
samym numerze ”odtajnione”).

2. Nazwa ”Anyten Mlek” jest własnóscią intelektualną redaktorów i jako taka powinna być traktowana zgodnie
z prawami o ochronie praw autorskich i używana wyłącznie w odniesieniu do rzeczy będących Anytenem
Mlekiem. W przypadku kradzieży intelektualnej nazwy ”Anyten Mlek” sygnatariusze tego manifestu zobow-
iązują się podją́c stosowne działania prawne i/lub zgodne z ich sumieniem (z premedytacją, bez litości,
wszelkimi możliwymiśrodkami, obrzydzić życie winnym).

3. O tym czym jest Anyten Mlek decydują redaktorzy poprzedniej redakcji, zezwalając na używanie nazwy
nowej redakcji (w ten sposób zostanie zachowany charakter pisma Anyten Mlek).

4. Anyten Mlek zawsze miał charakter rozrywkowy, ale nie komediowy, z domieszką rozważań redakcji, au-
torów i czytelników oświecie. Nigdy nie może stać się pismem o charakterze ani czysto informacyjnym,
ani głównie informacyjnym, ani też propagandowo-ideologicznym.

5. Anyten Mlek zawsze był pismem niezależnym i nigdy nie może z jakichkolwiek względów kogokolwiek
faworyzowác lub poniżác.

6. Anyten Mlek jest z założenia apolityczny, zatem nie zajmuje się tym aspektem ludzkiego taplania się w
błocie, jakim jest polityka. Jest to imperatyw kategoryczny.

7. Dobrą tradycją stało się przekazywanie wszystkim redaktorom (czyli byłym też), a także autorom tekstów
do aktualnego numeru, egzemplarza numeru za darmo. Ten zapis czyni tradycję prawem.
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8. Składający, przed publikacją numeru, musi oddać całkowicie złożoną wersję do ostatecznej korekty. Anyten
Mlek zawsze dbał o jak najwyższą jakość swoich numerów.

9. Korekty technicznej musi dokonywać któs, kto był kiedýs składającym Anytena. Jeśli aktualny Naczelny
nim nie był, z prósbą o korektę należy zwrócić się do eks-redakora-składającego. Uzasadnienie jw.

10. Przekazanie tekstu redakcji Anytena Mleka wiąże się z przekazaniem redakcji praw rozporządzania nim.
Redakcja może dokonać przedruków a także publikacji w Internecie na stronach Anytena. Redakcja nie
może czerpác jakichkolwiek korzýsci materialnych z tekstów autorów (patrz punkt 11). Przekazanie tekstu,
a tym samym praw do jego publikacji, wiąże się z zaufaniem redakcji (że ta nie zrobi nic więcej niż zapisano
w tym punkcie), o które musi ona zadbać.

11. Redakcja uzyskuje zapłatę tylko i wyłącznie za włożony przez siebie wkład w tworzenie gazetki. Teksty są
rozliczane oddzielnie.

12. Redakcja internetowa Anytena jest wydzielona z redakcji Anyten Mleka w celu możliwie obiektywnego
doboru tekstów do publikacji internetowej. Pomimo tego redakcja internetowa pozostaje nadal związana z
Anytenem, tym samym posiada takie same prawa do tekstów jak normalna redakcja.

13. Anyten Mlek jest z definicji gazetką szkolną i nigdy więcej nie będzie zapychał dziur tekstami z internetu,
chyba, że te będą naprawdę warte poświęconego im miejsca.

14. Anyten może zabiegać o różne formy dofinansowania, jednak nigdy pod groźbą utraty niezależności. Umowa
o ew. dofinansowaniu musi być zawarta na podstawie tego czym Anyten jest, a nie czym miałby się stać.

15. Umowa z dyrekcją dotycząca wydawania Anytena Mleka dotyczy tylko wewnętrznego obiegu gazetki.
Ewentualne wystąpienia Anytena Mleka na zewnątrz, które mają związek z reprezentowaniem szkoły,
należy konsultowác z dyrekcją, gdyż w takich momentach Anyten staje się reprezentantem szkoły i to
dyrekcja ponosi za niego odpowiedzialność.

16. Aktualna redakcja Anytena ma prawo brać udział we wszelakich konkursach.

17. Ponieważ odrodzenie Anytena jest zjawiskiem specyficznym - redakcja dosłownie odrodziła się z popiołów
- dlatego tzw. starzy redaktorzy zachowują prawo kontroli Anytena tak długo aż uznają, że nowi rozumieją
na czym Anyten polega.

Niniejszy manifest został sformułowany dn. 15.08.2003 przez:
wiecznego redaktora naczelnego:Ryszarda Kosteckiego

ostatecznego redaktora naczelnego:Konrada Grochowskiego

Ze strony aktualnej redakcji manifest przyjął i zatwierdził:
redaktor naczelny:Mateusz Wolski
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