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Od redakcji 

 

Szanowni czytelnicy ! 

 
   W związku z faktem stworzenia strony internetowej ZNP w UŁ,   

a w zamierzeniu mającej na bieżąco prezentować różne formy aktywności na-

szego związku na forum Uczelni, rację bytu straciła drukowana forma edycji 

Incydentalnika.  

   Nie oznacza to jednak, że nasze - i mamy nadzieję także Wasze - pisemko 

zakończyło swój byt. Będzie ono ukazywało się nadal, lecz w formie elektro-

nicznej. Z jego treścią można będzie zapoznać się w  Internecie pod adresem 

www.znpul.pl do czego serdecznie zachęcamy. Podobnie jak z numerami archi-

walnymi. Mamy nadzieję, że jak dotychczas będziecie współautorami, ale  

i uważnymi recenzentami treści pisemka, które tym świąteczno-noworocznym 

numerem 26 - 27 otwiera nową elektroniczną formę przekzanu i kontaktu  

z Państwem – PT Czytelnikami. 

   Jednakże fakt, iż na prawie 3 lata zawiesiliśmy działalność z istotnych, nie-

zależnych i zależnych od członków zespołu wydarzeń, nie oznaczało to komplet-

nej rezygnacji z „produkcji” pisemka. Mając z tyłu głowy dobre opinie  

(prosimy o dalsze) P.T. Czytelników, zwłaszcza Seniorów, na temat dotychcza-

sowych wydanań Incydentalnika zgodziliśmy się, iż dziełko należy kontynuować 

w formie elektronicznej - oczywiście wykorzystująć doświadczenie zdobyte  

w trakcie 25. poprzednich edycji oraz zmieniając nieco grafikę.  

   Z ogromną przykrością w listopadzie 2015 r. przyjęliśmy wiadomość, że  

zespół na zawsze opuściła kol. MARYSIA NARTONOWICZ-KOT, osoba wielka 

sercem i niestudzona członkini ZNP w UŁ. 

   Ten więc numer, częściowo przygotowany już w 2014 r. i dokończony dopiero 

po trzech latach, prosimy potaktować jako podwójny. 

 

 

Poświęcamy go św.pamięci  

 

Prof. dr hab. Marii Nartonowicz - Kot 

   

 

http://www.znpul.pl/
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   Zazwyczaj epitafia ograniczają się do szczątkowych in-
formacji o osobie, która nas opuściła. Prof. Maria  
Nartonwicz-Kot zmarła 26 listopada 2015 roku. Była histo-
rykiem, prof. UŁ, dyrektorem Instytutu Historii, członkiem 
PTH, redaktorem naukowego czasopisma (Rocznik Łódzki) 

i naszą związkową koleżanką, która prawie dwie kadencje pełniła funkcję Wiceprezesa 
naszej Rady Zakładowej ZNP.  
   Urodziła się, podobnie jak piszący te słowa, w tym samym roku. Zdała maturę w reno-
mowanym tomaszowskim I LO, podobnie jak i ja (I LO im. A. Mickiewicza  
w Olsztynie). Po raz pierwszy natknęliśmy się na siebie w trakcie egzaminów wstępnych 
na Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia. I od pierwszych zajęć spotykałem 
Marysię, zawsze perfekcyjnie przygotowaną, otwartą, przyjazną innym i zawsze służącą 
pomocą takim, m.in. jak ja – zbyt zaangażowanym w sport i studenckie życie. Tym sa-
mym potrzebującym pomocy i wsparcia. Często więc korzystałem z udostępnianych mi 
przez  Marysię notatek. A była Ona zawsze gotowa je dać każdemu potrzebującemu, bo 
była jedną ze niezwykłych studentek, osobą o gołębim sercu i wyrozumiałości w stosunku 
do kolegów. Jak wspomniałem, Jej wyniki w nauce w naturalny doprowadziły do ukończe-
nie studiów z wyróżnieniem oraz propozycji pozostanie na uczelni. Marysia zaczęła asy-
stenturę w Zakładzie Historii Najnowszej. Jej naukowe zainteresowania skoncentrowały się 
głównie na tematyce PPS-u, głównie zaś dziejów partii w okresie międzywojnia. Także 
łódzkiego terenu. Doktorem nauk humanistycznych Maria została już w 1982 r., a habili-
tację uzyskała w 1993 r. na podstawie rozprawy „Polski ruch socjalistyczny w Łodzi  
w latach 1927-1939”. 
  Oboje, pracując w UŁ, początkowo niezbyt często natykaliśmy się na siebie. Pamiętam 
jednak wspólny zagraniczny ZNP-owski wyjazd zagraniczny, kiedy wreszcie mogliśmy po-
gaworzyć o latach minionych i powspominać studenckie czasy. Później widywaliśmy się 
znacznie częściej, także niejako „służbowo” na cyklicznych zebraniach RZ ZNP.  
   Nigdy jednak nie podejrzewałem, że tak życzliwa wszystkim, bezpośrednia i mądra oso-
ba – Marysia – nas tak nagle opuści. Niestety tak się stało. 
   Podobno po człowieku pozostaje nie tylko to czego dokonał i co może służyć dalej in-
nym – vide  liczne publikacje autorstwa Marysi, lecz przede wszystkim pamięć o nim 
w sercach i umysłach tych, którzy go znali i których pozostawił. Marysię i jej uśmiech 
zachowam w pamięci. Mario - byłaś Dobrym Człowiekiem. 

 
Ireneusz T. Kolendo 
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B e z   a u t o c e n z u r y  
 

 

 

Czarna dziura PRL-u 

 

   „Hurtowe traktowanie okresu PRL jako czarnej dziury skutecznie odcięło młode 

pokolenie Polaków od niedawnej przeszłości, zrywając łańcuch pokoleń (co jest 

przecież istotą ciągłości życia narodowego) i rodząc kuriozalne wręcz niezrozu-

mienie realnych dylematów, przed którymi stała starsza część społeczeństwa. Za-

właszczenie pojęcia patriotyzmu przez tzw. obóz postsolidarnościowy zrodziło 

tendencję do utożsamiania elity narodu ze stowarzyszeniem skłóconych kombatan-

tów, legitymizując jednocześnie piętnowanie krytyków tego stowarzyszenia mia-

nem „postkomunistów” lub metrykalnych tylko Polaków” - tak uważa prof.  

Andrzej Walicki. Ponadto ten filozof i historyk idei często zwraca uwagą na to, że 

pojęcie „komunizm” zostało wyprane z wszelkiego sensu, podobnie jak spotykane 

wszędzie w mowie i piśmie „wartości chrześcijańskie”. 

   Od pewnego czasu spotykam się z takim przekazem historycznnym, który, wy-

wodząc się z przykrych osobistych doświadczeń ludzi „Solidarności” i wspomnień 

walki z tzw. komuną ulega presji legendy, przejaskrawieniu i często uproszczeniu. 

Narracja ( po polsku znaczy przekaz, sposób opowiadania – sic!) ta już nie tłuma-

czy okoliczności, pomija wszystkie fakty, jest nierzetelna i sloganowa, a nadto 

„politycznie poprawna” wpisuje się w frazeologię propagandowo-ideologiczną.  

   O co więc mnie, jako historykowi, chodzi? O to głównie, aby historia nie była 

historią wybiórczą, aby nie tworzono przy jej prezentowaniu nowych „białych 

plam” czy „czarnych dziur”. O to, aby ostatecznie nie upadł etos pracy moich ko-

leżanek i kolegów. Całego humanistycznego środowiska. 

   Po pierwsze, jak powiada Marcin Król (też historyk), to co powinno odróżniać  

w działaniach historyków i pseudohistoryków to przede wszystkim - cel refleksji. 

Ten pierwszy nie pracuje dla rozegrania gry osobistej, światopoglądowej, środowi-

skowej czy politycznej. Tymczasem czy to w sprawach lustracji, czy tzw. resorto-

wych dzieci innym chodzi nie o rozpoznanie skomplikowanej rzeczywistości, ale  

o wypalenie gorącym żelazem środowiska, którego definicję  i granice określają 

zresztą rozgrywający, w jego kolejnych pokoleniach. Po drugie - działalność za-

wodową od amatorskiej publicystyki historycznej odróżnia przestrzeganie elemen-
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tarnych reguł badawczych związanych z krytyczną analizą dokumentów i innych 

źródeł badawczych. Po trzecie - to co winno odróżniać historyków od amatorów to 

czystość podmiotu badającego, co nie oznacza jednak rezygnacji poddawania opi-

sowi wydarzeń, w których sam uczestniczył. Ale musi robić to bardzo rzetelnie, 

ponieważ odgrywając rolę neofity jest mało przekonujący, a wręcz sam się ośmie-

sza. Osobiście, jako historyk, nie mogę przyjąć tezy potępiającej ani wszystkich 

członków PZPR (czy rzeczywiście byli z definicji złymi komunistami?), ani cało-

ści różnorodnych elit PRL. Jeżeli system można uznać za godny najwyższego po-

tępienia, to już en bloc ludzi nie. Bo cóż powiedzieć o np. L. Kołakowskim, wielu 

świetnych reżyserach, pisarzach, naukowcach i wielu innych przedstawicielach 

odradzającej się powojennej polskiej inteligencji.    

   Otóż nie zgadzam się z coraz bardziej utrwalającym się w świadomości współ-

czesnego młodego pokolenia moich rodaków twierdzeniem, że PRL była czarną 

dziurą w wiekowych dziejach naszego kraju. To tak jakby chciano wymazać moje 

40 lat życia, pluto na moją rodzinę, szkołę, uniwersytet, pracę. Jeżeli ktoś formułu-

je tezę o „zbrodniczym charakterze PRL-u” to kłamie, ponieważ moim zdaniem  

o opresyjności systemu można mówić tylko w odniesieniu do okresu stalinizmu, 

który rozliczony został październikowym przełomem 1956 r. Jeśli zaś cechę tę 

chcielibyśmy rozciągnąć po Październiku’56 to taką samą trzeba byłoby przypisać 

II RP po zamachu majowym 1926 roku. System sanacyjny, dyktatorski, zwany 

miękko „autorytarnym” był bowiem znacznie bardziej surowszy. A w dniach 12-

15 maja kosztował życie 379 osób. Jego inspirator i przywódca, wróg demokracji, 

nigdy nieosądzony, ma dziś w Polsce pomniki lub ulice w każdej większej mieści-

nie. Natomiast zamach stanu Jaruzelskiego, według tych co „raz sierpem, raz mło-

tem czerwoną hołotę” (to treść hasła skandowanego 13 grudnia b.r. podczas PiS-

owskiego marszu „w obronie demokracji”), to rzeczywiście była wojna wypowie-

dziana społeczeństwu. Wojna, która przyniosła 104 ofiary w czasie obowiązywania 

stanu wojennego. Nie podejmuję się jednak dyskusji na zapewne ciekawy temat 

porównawczy, odnoszący się do tych dwu wydarzeń, uważając, że badania histo-

ryka mają sens jedynie wtedy, gdy ten może posłużyć się w miarę pełną dokumen-

tacją archiwalną. Nie tylko tą zgromadzoną w IPN.  

   Mimo że historyk zawsze ma osobisty i często emocjonalny stosunek do odtwa-

rzanej materii nie może jednak poddawać się pokusie oddawania sprawiedliwości 

którejkolwiek ze stron. Nie ma przyzwolenia na uprawianie dowolnej historiografii 

pisanej czy to z pozycji „ofiar”, czy też stawiającej czegoś a priori, bez kwerendy 

źródłowej lub, co gorsza, manipulując faktami. 

   Czy nie zastanawia nas fakt, że nie interesujemy się tym, czym był komunizm - 

w swoim czasie ponadnarodowa atrakcyjna idea - a dziś słowo „komunista” jest 

wyzwiskiem? Czy umyka z naszej pamięci los działaczy KPP mordowanych przez 

Stalina? W historii powojennej Polski interesujemy się wyłącznie działaniem apa-

ratu UB/SB i z całego antysystemowego wachlarza oporu przeciw „narzuconej”,  

a więc obcej władzy, gloryfikujemy „żołnierzy wyklętych”. Ale czy ich dzieje to 

czyny wyłącznie chwalebne? Warto zapoznać się z tym tematem w książce M. Za-
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remby Wielka trwoga. Polska 1944-1947.  Niewątpliwie zasługują oni na szacunek 

i hołd, ale dlaczego dni pamięci nie mają PSL-owcy Mikołajczyka czy żołnierze 

spod Monte Cassino? A co z I i II Armią Wojska Polskiego, w szeregach których 

pod koniec wojny walczyło 400 tys. polskich (sic!) żołnierzy? Czy przelewali krew 

za Stalina i nieznany im jeszcze socjalizm, czy też wyzwalając kraj myśleli, że 

nowa Polska będzie dla nich krajem lepszym, sprawiedliwszym, w którym oni - 

bezrolni chłopi i robotnicy - nie będą już głodni, wykorzystywani, do których  

w trakcie licznych demonstracji w latach 30. XX w. strzelała granatowa policja  

II RP? Kto wie ilu żołnierzy LWP zginęło w trakcie wyzwalania kraju (np. na Wa-

le Pomorskim, w Sztumie Berlina czy w walce z bandami UPA?). Ja takich liczb 

nie znam, a powinienem! 

   Mam wrażenie, że historia 45 lat istnienia PRL jest skutecznie wymazywana  

z procesu naszych narodowych dziejów. I co za tym idzie - z naszej zbiorowej pa-

mięci. Służą temu manipulacje konstruktorów tzw. polityki historycznej, do grona 

których należą politycy, media, publicyści i niestety część historyków-edukatorów. 

Tym bardziej PRL staje się „białą plamą” dla młodego pokolenia Staje się czymś 

nieznanym, hasłowo określanym jako komunizm i stalinizm, bo „nasi patrioci” 

siedzieli w więzieniach, a „oni” stosowali terror. A poza tym przedsolidarnościowa 

historia to: wielkie kłamstwo, degrengolada społeczna i gospodarcza, edukacyjno-

kulturalna zapaść, donosy i wszechobecna esbecja oraz 3 mln wszechwładnych 

PZPR-owców. „Właściwa” historia to Powstanie Warszawskie, wybór papieża  

i „Solidarność” Kaczyńskiego i wyznawców jego teorii spisków, układów, do koń-

ca niewyjaśnionego zamachu smoleńskiego, a ostatnio – „wyborczego fałszerstwa”  

z 2014 r. Stąd też trzeba burzyć pomniki żołnierzy radzieckich, zmieniać niewła-

ściwe nazwy ulic, przenicowywać życiorysy „resortowych dzieci” w celu ich dys-

kredytacji w opinii publicznej. Na marginesie - jestem zdania, że grzebanie w czy-

ichś biografiach po to, by wywołać medialną sensacje uważam za zajęcie brudne  

i haniebne.  

   A więc PRL to czarna dziura, w której nie mieści się odbudowa kraju, reforma 

rolna, elektryfikacja, awans cywilizacyjny i społeczny, rozwój kultury i nauki. 

Kraju, w którym funkcjonował system socjalistyczny (nie komunistyczny, a to 

różnica!) i nie był do końca wolny, ale i niezniewolony jak inne w sowieckim blo-

ku. 

   Można zgodzić się, że mamy rodzinne, osobiste, środowiskowe i różne wizje 

dziejów PRL, a one składają się z indywidualnych przeżyć i doświadczeń tego 

okresu naszej najnowszej historii, by w końcu - dzięki rzeczowym  

i niefałszowanym badaniom odpowiedzialnych historyków - przybrać ostateczną, 

obiektywną postać. 

   Tak więc zostawmy uprawianie historii historykom! Byle nie „dyżurmym”! 

    

   Ireneusz T. Kolendo 
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 Z Globtroterami w świat 
 

Tanzania 

 
   Granicę Tanzanii przekroczyliśmy w miasteczku Namanga. Nazwa miasta ta sama po obu stronach. 
Kenię i Tanzanię obejmuje ta sama strefa wizowa - stąd ułatwienia, ale płaci się wszędzie oddzielnie 50$ 
za wizę.  
   Tanzania ma 41 mln ludności, a pod względem wielkości terytorium tego państwa jest  ono trzykrotnie 
większe od Polski. W latach 80. był to trzeci najbiedniejszy kraj świata.  
   Niepodległość Tanzania uzyskała w  1961 roku. Jednakże pierwszy prezydent Juluis Nierere (1964-
1981) doprowadził kraj do bankructwa. Tanzania jest spokojna. Plemiona nie walczą ze sobą, a  jest ich 
tu ok. 100. Nie było nawet walk podczas uzyskiwania niepodległości. Kształcenie jak w Kenii,  
a religia to 50/50 islam i chrześcijaństwo. Nie ma więc konfliktów religijnych. Czy nas lubią? Biały to 
„bankomat’, więc jest lubiany. Ale zaszłości są złe. W 1886 r. w Berlinie  podzielono Afrykę linijką, 
sztucznie łącząc plemiona, także te które się nie znosiły. Tak więc zjawiskiem dosyć powszechnym było 
wzajemne polowanie na niewolników z wrogiego plemienia, którymi handlował Arab a kupował biały.  
   Dojeżdżamy do miasta Arusza, gdzie jemy lunch. Dowiadujemy się, że tu byli sądzeni zbrodniarze  
z Rwandy.  Wsiadamy do jeepów i jedziemy przez miasto. Mijamy piękny złoty, owalny budynek - to 
centrum handlowe. Nagle miasto się kończy i zaczyna sawanna, a więc słońce, gorąco. Widzimy drzewa 
chininowe, zwane także drzewami gorączkowymi (raczej przeciwgorączkowymi) i drzewa kiełbasiane, bo 
te wyglądają jak obwieszone kiełbasami. W oddali bawoły - majestatyczne powolne, ale bardzo groźne. 
Nie wolno nam wysiadać. Kierowca mówi nam coś o niebiańskich małpach. I za chwilę oglądamy ich 
stado, głównie samce, nic szczególnego, ale no tak, mają… niebieskie jądra. W oddali gazele, chyba spło-
szone, bo skaczą jedna przez drugą, jakby w zwolnionym tempie. Przejeżdżamy przez rzeczkę, a nad nią 
zgrupowane antylopy. Mijamy kolejną, która bywa dużą, bo wczoraj wieczorem i w nocy padał deszcz  
i była burza. To jest najżyźniejszy region Tanzanii, gdzie uprawia się nawet ryż, a jego zbiory są  
3 razy do roku.  Zbliżamy się do miasteczka o nazwie Karatu. Tłumy na rynku. Przez kilka minut oglądamy 
bajecznie kolorowy widok targu. Mijamy jadący wóz strażacki z pasażerami, ale dokąd jedzie? Nie wia-
domo. Nasz hotel jest za miasteczkiem.  
   Rankiem wyjeżdżamy. Jedziemy sennie po trawiastej równinie Serengeti (w języku Masajów oznacza 
niezmierzoną przestrzeń, nieskończone równiny) . W Serengeti oglądamy najstarsze skały na świecie. To 
Kopisy. Zatrzymujemy się. Między autami chodzi sobie marabut. Na równinie znajduje się najwyższa 
koncentracja wielkich ssaków na naszej planecie. Żyje tu najwięcej lwów na tym kontynencie, występują 
niemal wszystkie gatunki najczęściej kojarzone z Afryką - tysiące słoni, zebr, gazeli, lwów, hien, hipopo-
tamów, nosorożców, miliony antylop gnu i różnorodne gatunki ptaków. Żeby jak najwięcej zobaczyć 
następnego dnia wyjeżdżamy przed świtem. Jeszcze o brzasku widzimy 4 hipopotamy. Nigdy nie widzia-
łam biegnących cwałem hipopotamów, z najmniejszym na przedzie. Tylko gdzie biegną? Wyjaśniło się jak 
wracaliśmy -  biegły do wody, a właściwie bajora, w którym już było widać grzbiety innych, wystających  
z wody. O 6.55 wschodzi słońce i ukazują się stada antylop także maleńkich, wielkości zająca, zwanych 
dig-dig (są dla miejscowych symbolem wierności).  
   Co chwilę zatrzymujemy się żeby coś obejrzeć z bliska. Około 2 m od naszego samochodu widzimy żyra-
fę. Przecieramy oczy z podziwu, że tak blisko i że taka jest piękna. Żuje kolce.  
   Po południu wyjeżdżamy na lwy, tzn. zobaczyć jak odpoczywają. I… jest drzewo kiełbasiane z lwami. 
Były kilkadziesiąt metrów od nas. Potem podeszły bliżej na 30 m. Stado składa się z 4 lwic i jednego 
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lwiątka. Dowiadujemy się, że po 3 miesiącach ciąży lwica rodzi do 5 małych, ale rzadko dorastają  
wszystkie. Stado zawsze karmi się wspólnie, lecz pierwszy je lew, potem lwice, a na końcu małe. 
    Trochę dalej słonie. Były chyba podenerwowane, może nadchodzącą burzą? Najpierw przepychały się 
2 stare, potem średniaki, momentami bardzo ostro. Jak dołączył do nich trzeci  to stara słonica je roz-
dzieliła.   
   W oddali na gałęzi widzimy 2 lamparty. Są około 80 m od nas, ale już złe światło na zdjęcia, bo zaczęło 
padać i musimy wracać do hotelu. Nasz, zbudowany wśród ogromnych głazów, jest tak skonstruowany, 
że te głazy są wszędzie, nawet  wewnątrz. Przy kolacji dzielimy się dzisiejszymi wrażeniami, ponieważ 
jeździliśmy w 5 jeepach po 5 osób i nie zawsze razem. Każdy więc widział coś innego.  Świętujemy też 
narodziny wnuczki znajomych. 
   Nazajutrz, po śniadaniu, jedziemy do Ngoro - Ngoro. To eden Afryki - 260 km2. Tu nie ma pory suchej.  
Wjeżdżamy na krawędź krateru (2400 m n.p.m. ) i dalej jedziemy po obwodzie w dół. Dolny odcinek to 
najgorszy kawałek drogi. To tu leży jeden z największych i najbardziej znanych parków narodowych świa-
ta, będący prawdziwą ostoją nienaruszonej przyrody. Jesteśmy na dnie krateru. Ile tu ptaków - podzi-
wiam, uczę się i poznaję je:  to żuraw koroniasty, orzeł sawannowy, czajka srokata, ibis, czapla siwa, drop 
olbrzymi (największy ptak grzebiący). Oglądamy lwy, nosorożce, zebry, gazele granta. Impale nie schodzą 
do krateru, żyrafy też nie. Nasz hotel wisi  na krawędzi krateru i ma panoramiczne okna.  
   Następnego ranka Jedziemy do Moszi u podnóża Kilimandżaro. Wieczorem obchodzimy imieniny Elwi-
ry, mojej koleżanki z pokoju. W nocy burza i pada deszcz do 4 rano. Po śniadaniu wyruszamy zwiedzać 
Moszi i okolice. Wiemy, że w 1941 roku 22 tys. Polaków przyjechało w te okolice. Większość nie zaakli-
matyzowała się i po wojnie wyjechała, a Tangeru to największa „polska” miejscowość, ale Polaków tu już 
nie ma. Większość zmarła na choroby tropikalne.  
   Idziemy zboczem i wąską ścieżką nad wodospad  Materuni (1,5 godz. marszu, ale warto zobaczyć). Ma 
70 m wysokości, a woda ma 10 stopni. Doskonała ochłoda. Przewodnik jest z plemienia Czaga-Czaga. 
Robi lokalny alkohol z bananów i owoców (słaby!). Zwiedzamy plantację kawy. Rosną tu dwa rodzaje 
kawy arabica wysoka i arabica niska, ekologiczna i z nawozami. Kawę przywieźli tu Niemcy z Etiopii. Plan-
tacje maja 67 lat. W czerwcu owoce są gotowe do zbioru. Dowiadujemy się, że zbiera się tylko czerwone. 
Najpierw w młynku (na korbkę) zdziera się z ziaren czerwoną skórkę. Te które są dobre, opadają na dno, 
puste, tj. gorsze - wypływają. Są moczone 2 dni, potem suszone i sprzedawane hurtowni. Następnie 
ziarna się palone. Mocniej spalone mają mniej kofeiny!               
   Wieczorem wspólna impreza, bo po śniadaniu wyjazd na lotnisko i kurs na wyspę Zanzibar. Ciekawa 
wyspa. Napiszę o niej . 

Anna Jeziorek 
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 Wspomnień czar 

    W tej edycji Incydentalnika zaczynany trzyczęściowy przedruk wspomnień naszego kolegi 

Janka Janiaka, wieloletniego dyrektora Biblioteki Uniwersytetu  Łódzkiego, mając nadzieję, iż 

dzieje tej uniwersyteckiej placówki - znanej nam z osobistych kontaktów z książkami i jej pra-

cownikami - skłoni do osobistych wspomnień. Wspomnień nie tylko związanych z czytelniami  

i ich zasobami, ale także ze spotkaniami w „Piekiełku”, żywych dyskusji światopoglądowych, 

wreszcie opracowywania dzieł autorstwa studentów i naukowców. Drugą stronę, powiedzieliby-

śmy „pracowniczą”, ludzi bez których BUŁ nie mogłaby do dzisiaj tak doskonale funkcjonować, 

prezentuje tu Janek. A ponieważ nie jest łatwo wspomnienia Janka odnaleźć (pierwodruk w: Od 

przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, Łódź 2015, s. 327-

350), tym bardziej chcielibyśmy je przybliżyć P.T. Czytelnikom Incydentalnika, którego odbior-

cą jesteśmy przede wszystkim my - dawniej codziennie odwiedający tę Sarbnicę Wiedzy. 

 

 
 

Jan Janiak 

 
W kręgu ludzi i książek 

 

Część pierwsza 

 

W  roku 1959, mając osiemnaście lat, znalazłem się w trudnej sytuacji życiowej i szukałem pracy. 

Dowiedziałem się, że jest możliwość zatrudnienia w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i kiedy  

1 grudnia tegoż roku wszedłem do gabinetu wicedyrektora Michała Kuny w gmachu  BUŁ przy ulicy 

Narutowicza 59a nie sądziłem, że spędzę w tej instytucji ponad czterdzieści lat. Zostałem zatrudniony na 

etacie pomocnika magazyniera.  

Dyrektor Kuna wręczył mi zakres obowiązków służbowych, dowiedziałem się też, że będę pracował 

w magazynie nowej Biblioteki przy ul. Matejki i w niektóre dni dołączę do zespołu, przenoszącego 

ostatnie partie księgozbioru z pomieszczeń przy ul. Narutowicza 59a. Polecił mi, abym zszedł na tyły 

budynku i z kierującym przeprowadzką Mirosławem Cieślakiem, pojechał z transportem książek do 

nowego magazynu. 

 Po kilkudziesięciu minutach samochód zatrzymał się na tyłach dziesięciopiętrowego magazynu. 

Kiedy zajęto się wyładowywaniem skrzyń wszedłem za Cieślakiem w korytarz na parterze gmachu. 

Cieślak przedstawił mnie Wacławowi Drzewieckiemu, nadzorującemu ustawianie zbiorów w nowym 

miejscu. Drzewiecki przypatrywał mi się dłuższą chwilę, a potem powiedział z wyrzutem do Cieślaka: 

 - No  i kogo ten Kuna przyjął do pracy? Chudszego nie było? Takiego do magazynu daje? Przecież tu 

silnych i zdrowych trzeba, a nie jakiegoś takiego.... patyczaka.  
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Wzruszył ramionami i machnął ręką, ale polecił mi abym poszedł z nim do jednego z kilku pokoi po 

lewej i po prawej stronie korytarza. Tam wręczył mi fartuch i polecił dołączyć do noszących skrzynie. 

Skrzynie były duże, długie i ciężkie. Na listwach napisano czarnym tuszem numer piętra i regału. 

Magazyn ma cztery windy towarowe i osobowe,  z towarowych nie korzystano bo skrzynia się w nich nie 

mieściła, w windzie osobowej skrzynię ustawiano skosem ryzykując wypadnięcie zawartości. Po wyjęciu 

skrzyń z windy trzeba je było nieść, przez całe magazynowe piętro do metalowych regałów. Po kilku 

kursach czułem, że siły mnie opuszczają. Czyżby Drzewiecki miał rację? W nowym gmachu nie było 

jeszcze wózków magazynowych. Zdumiewał mnie Cieślak, który przenosił skrzynie sam, bez niczyjej 

pomocy. Obserwował mnie i po godzinie noszenia odesłał do wyjmowania książek i ustawiania ich na 

półkach w takich porządku, w jakim były w skrzyniach ułożone, a więc w kolejności sygnatur i według 

formatów, zwracając uwagę, aby na półce nie stały za ciasno. Następnie należało wyrównać grzbiety tak, 

aby ani wystawały, ani były wepchnięte w głąb szeregu. 

Niebawem, kiedy już wszystkie skrzynie znalazły się na piętrze, czwórka nosicieli przystąpiła do 

układania książek na regałach. Należało opróżnić wszystkie skrzynie ponieważ wracały tego samego dnia 

na Narutowicza, żeby popołudniowa zmiana mogła przygotować transport na rano.  

W następnych dniach nie zawsze się to udawało z powodu awarii wind. Gdy windy nie działały 

nosiliśmy książki „kozami”. „Koza” składała się z szerokiej deski z przybitą u jednego końca poprzeczną 

półką oraz z dwu parcianych pasów przymocowanych tak, jak w plecaku. Jeden z nas zakładał sobie 

„kozę” na plecy a drugi układał na dolnej półce stos książek. Kiedy stos sięgał górnego brzegu deski 

magazynier wyruszał pieszo na odpowiednie piętro, a tam inny zdejmował książki z zachowaniem 

kolejności ich ułożenia. „Kozę” nosiło się wygodniej, aniżeli skrzynie i kilka razy z tym nosidłem na 

plecach wędrowałem wewnętrzną klatką schodową magazynu.  

Po drugim śniadaniu Mirek zabrał mnie na piętro dziesiąte. Pokazał mi  książkę o sygnaturze „1”. Tu 

zaczynały się druki zwarte, które schodziły piętrami coraz niżej, do piętra piątego, a od piętra pierwszego 

w górę ustawiano czasopisma. Dowiedziałem się, że magazyn przewidziany jest na milion woluminów,  

a na jednym piętrze mieści się około stu tysięcy.. Jeśli policzyć roczny wpływ do biblioteki  książek, 

gazet i czasopism, to za trzydzieści lat książki i czasopisma spotkają się i nie już będzie miejsca na zbiory 

Z okna z widokiem na obecną Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, zobaczyłem plac, 

na który miał stanąć nowy gmach magazynu. Miał być przedłużeniem istniejącego, a ściany miały być 

wyburzone. Gmach nowego magazynu nie powstał, a po trzydziestu latach to ja zmagałem się  

z problemem kurczącego się z roku na rok miejsca na zbiory.     

Już w roku 1960 decyzją władz uczelni, zostali w Bibliotece ulokowani - na długie lata - sublokatorzy 

(wg ówczesnych nazw): Zakład Etnografii (cztery pomieszczenia w tzw. pawilonie), Zakład Historii 

Sztuki (dwie sale na I p. w głównym gmachu), Zakłady i Katedry Literatury Polskiej (osiem lokali na 

wszystkich 3 piętrach południowego skrzydła gmachu). Aula w pawilonie oraz dwie sale na parterze 

pozostawały kilka lat w dyspozycji władz UŁ jako sale dydaktyczne. Umieszczono też w BUŁ centralną 

Powielarnię UŁ. W roku 1972 przybyła Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, w 1971 r. 

jeszcze Archiwum UŁ, a każda z tych jednostek (z wyjątkiem Archiwum) z własną biblioteką. 

Ulokowanie w gmachu BUŁ tylu instytucji wynikało z fatalnej sytuacji lokalowej uczelni, która 

gnieździła się w kilkudziesięciu starych kamienicach w śródmieściu. Zajmowanie gmachu BUŁ przez 

jednostki naukowo - dydaktyczne wzbudzało od początku niepokój dyrektora BUŁ, prof. Heleny 

Więckowskiej, która protestowała przeciwko niechcianym gościom. Sublokatorzy zajęli 1/3 powierzchni 

Biblioteki czyli 1700 m2! W budynku przy ul. Narutowicza 59a było podobnie. Miały tam swoją siedzibę: 

Ośrodek Szkolenia Kadr Oświatowych oraz Poradnia Przeciwalkoholowa. Przez to agendy Biblioteki 

rozmieszczone były na dwóch niesąsiadujących ze sobą piętrach co niezwykle utrudniało pracę.  

W następnych tygodniach polecono mi realizowanie zamówień z Czytelni Czasopism Bieżących, 

którą w maju 1959 roku tymczasowo, na czas prac budowlanych na drugim piętrze, usytuowano w tzw. 

pawilonie – parterowym budynku z wejściem od Narutowicza, tam gdzie dzisiaj znajduje się Sekcja 

Dokumentów Życia Społecznego. 

Kiedyś w sali przewidzianej dla Czytelni Czasopism Bieżących zobaczyłem na rusztowaniu człowieka 

w poplamionym fartuchu , malującego kolorowe koła na tylnej ścianie. Był to autor fresku - Lech Kunka, 
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wybitny malarz, grafik i rysownik. Jedynie dwa dzieła sztuki w Bibliotece nie wzbudzały negatywnych 

emocji: ów kolorowy fresk Lecha Kunki i płaskorzeźba ceramiczna w hallu na parterze, autorstwa 

Antoniego Starczewskiego. W opracowaniach poświęconych polskiej sztuce XX wieku płaskorzeźba ta 

jest często reprodukowana i uznawana za jedno z najlepszych dzieł artysty. Pozostałe, czyli ścienny obraz 

Stanisława Fijałkowskiego pt. „Człowiek w kosmosie” ( I p.) oraz rzeźba Mieczysława Szadkowskiego  

w hallu na II piętrze, nie znalazły uznania w oczach pracowników i czytelników. Pierwsze dzieło 

nazwano „Portki w kosmosie”, a rzeźbę sugerującą, iż jest to kobieta  w pozie siedząco - leżącej 

rozpoznano jako „Tatarkównę na wczasach” (Michalina Tatarkówna - Majkowska była w latach 1953 - 

1964 I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi). 

Umieszczenie Czytelni Czasopism Bieżących w pawilonie okazało się bardzo uciążliwe dla 

magazynierów. Realizacja czytelniczych zamówień wymagała pójścia do Czytelni po rewersy, a więc 

zjechania windą na parter magazynu, przejścia przez katalog do małego hallu, zejścia schodami do 

dużego hallu i pokonania kolejnych schodów przed drzwiami sali czytelni. Po powrocie do magazynu 

i wybraniu z półki żądanych roczników czasopism, trzeba było pokonać tę samą drogę pchając przed sobą 

wózek naładowany ciężkimi drukami. Najtrudniej było ze schodami. Łatwiej było z gazetami dużych 

formatów, których magazyn znajdował się w podziemiu. Tam była towarowa winda połączona 

bezpośrednio z Czytelnią. Wkrótce wpadliśmy na pomysł ułatwienia sobie tej mitręgi. 

Między gmachem magazynu a pawilonem jest wewnętrzny dziedziniec. Kiedy dyżurująca w Czytelni 

osoba w oknie jednej z celek postawiła „chorągiewkę” czyli, np. doniczkę, należało zabrać rewersy, 

leżące obok „chorągiewki” i - żeby nie biegać długą drogą, wyskoczyć przez okno Sekcji Inwentarza, 

przebiec przez patio, zabrać rewersy, a jeśli czytelnik zamówił tylko dwa lub nawet cztery dające się 

unieść w rękach tomy, odnieść je, wyskakując znowu przez okno i kładąc je na parapecie obok 

„chorągiewki”. Była zima, wpadaliśmy często w głęboki śnieg i któryś z nas musiał być tym pierwszym, 

który przetrze drogę od okna do okna. Po wyprowadzeniu Czytelni Czasopism Bieżących na II piętro, 

sala została zaanektowana przez władze UŁ. Służyła zarówno jako sala wykładowa, jak i miejsce 

uroczystych inauguracji roku akademickiego. Przez kilka lat salą wykładową było też pomieszczenie,  

w którym do nie dawna znajdowała się Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej,  

a przedtem bardzo długo mieściła się Biblioteka Katedry Teorii Literatury, Teatru i Filmu. 

W Oddziale Magazynów pracowałem dwa lata, potem zostałem przeniesiony do Wypożyczalni 

Miejscowej, gdzie spędziłem siedem lat. Kierownikiem była Natalia Canova, a personel stanowili m.in. 

długoletni, starsi ode mnie pracownicy: Cecylia Ochędzan, Stanisław Starkiewcz, Teresa Kalas, Józefa 

Klimczak, Benedykt Krystek.  

Nietuzinkową, niezwykłą postacią w tym gronie był Stanisław Starkiewicz. Znał kilka języków 

obcych, w tym portugalski, węgierski czy litewski i czasami, na prośbę koleżanek z opracowania 

alfabetycznego i przedmiotowego, katalogował książki w tych językach. Najbardziej wsławił się tym, iż 

w dniach tzw. kryzysu kubańskiego (15–28.10.1962), w okresie zagrożenia wybuchem nuklearnej wojny 

między USA i ZSRR, odmówił wybitnemu historykowi profesorowi Stefanowi Kuczyńskiemu 

przedłużenia książek. Starkiewicz książki zabrał, a rewersy podarł. Tłumaczył profesorowi, że w obliczu 

światowego konfliktu Biblioteka musi księgozbiór chronić dla pokoleń, które przeżyją, więc nie ma 

mowy o wypożyczaniu. Duża to była awantura, która zakończyła się w gabinecie profesor Heleny 

Więckowskiej. Nigdy się nie dowiedzieliśmy od Starkiewicza, czy rekwirując książki profesorowi 

Kuczyńskiemu kpił sobie wtedy, czy myślał tak naprawdę. Innym razem Starkiewicz pojawił się o godz. 

6.00 rano w bardzo mroźną styczniową niedzielę przed drzwiami mieszkania Dziuni (tak nazywaliśmy 

Józefę Klimczak), która mieszkała w Zgierzu w starej, pozbawionej kanalizacji kamienicy. Przyjechał, 

żeby jej przynieść z ulicznego hydrantu dwa wiadra wody, ponieważ czasami narzekała na tę 

niedogodność w zimie. Pamiętam jeszcze, że gdy Cecylia Ochędzan poszukiwała we wszystkich aptekach 

zachodniego leku dla ciężko chorego ojca (zachodnie lekarstwa były trudno dostępne, sprowadzano je za 

dolary) to pewnego dnia odkryła w szufladzie swojego biurka ów drogocenny lek. Długo trwało zanim 

przyznał się do tego Starkiewicz, który poprzez łańcuszek ludzi dobrej woli dotarł do kogoś  

w farmaceutycznej hurtowni i lekarstwo zdobył. Niekonwecjonalny sposób bycia pana Stanisława 

przejawiał się także wówczas, gdy nagle informował, że musi przypatrzeć się cieniom drzew w parku im. 

Matejki i to pragnienie bezzwłocznie realizował, albo też oświadczał, że musi koniecznie wyjść na pół 

godziny ponieważ za kwadrans przy zbiegu ul. Narutowicza i al. Kościuszki będzie wsiadała do tramwaju 
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niespotykanej urody kobieta i on musi tam być....  

Nie mogę nie wspomnieć Benedykta Krystka czyli po prostu Benka, z którym się zaprzyjaźniłem, 

mimo sporej różnicy wieku między nami. Był uzdolniony plastycznie, a przede wszystkim pisał 

znakomite wiersze, publikował je, zdobywał poetyckie nagrody na ogólnopolskich konkursach. Pisał też 

fraszki i aforyzmy. Kiedy na własną prośbę został przeniesiony do Oddziału Magazynów i Konserwacji 

Zbiorów, na ścianie III piętra powiesił arkusz pakowego papieru, a na nim umieszczał fraszki trafnie, 

dowcipnie charakteryzujące ludzi i sytuacje. Niektóre z jego celnych fraszek przekazywano sobie z ust do 

ust. Był bardzo lubiany, koleżeński, ceniony jako sumienny, odpowiedzialny pracownik. W grudniu 2012 

roku Oddział Informacji Naukowej zorganizował mu poświęcony mu wieczór poetycko – 

wspomnieniowy.  

Dwa miesiące po rozpoczęciu roku akademickiego następował dla magazynierów i pracowników 

Wypożyczalni Miejscowej czas spokojniejszej pracy –  porządkowania księgozbioru, sprawdzania 

kartotek rewersów i pisania zaległych monitów. Od lutego zaczynało się znowu oblężenie Magazynu  

i Wypożyczalni, Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism Bieżących, bo studenci kierunków 

humanistycznych zabierali się za materiały potrzebne im do ćwiczeń i seminariów i za pisanie prac 

magisterskich. Podręczny księgozbiór Czytelni Głównej był znakomicie zaopatrzony we wszystkie 

publikacje bibliograficzno - informacyjne niezbędne filologowi, historykowi, kulturoznawcy, etnologowi, 

prawnikowi czy ekonomiście. Szczególnie wysoko ceniony był przez studentów i pracowników naukowo 

– dydaktycznych zbiór źródeł historycznych. I jak w październiku i listopadzie ustawiały się tłumne 

kolejki do Wypożyczalni, tak od lutego w Czytelni Głównej okupowano wszystkie stoliki zaś ci, którzy 

nie zajęli wcześnie rano miejsca, czekali w hallu aż stolik się zwolni. Z Czytelni Głównej i Czytelni 

Czasopism sypało na III p. Magazynu rewersami, a ponieważ wielu czytelników nie znało umiaru w ich 

wypisywaniu wprowadzono okresowy limit: 5 rewersów jednorazowo.  

W gronie pracowników Czytelni Głównej niezwykłą osobą był Antoni Romanowski. Pisał niezbyt 

udane wiersze, które od czasu do czasu czytał na głos na zapleczu podczas drugiego śniadania. Zasłynął  

z tego, że po zamachu na Johna F. Kennedy'go napisał obszerny rymowany poemat o zamordowanym 

prezydencie. Utwór ten przesłał wdowie, Jacqueline Kennedy. Śmiano się po cichu i nie po cichu z tego 

pomysłu, ale po dwu lub trzech miesiącach śmiechy ucichły, gdy Antoni Romanowski otrzymał od 

wdowy list z serdecznymi podziękowaniami! Chodził niezwykle dumny, uradowany i pokazywał go 

wszystkim.  

   Następnym miejscem, w którym pracowałem, była Sekcja Opracowania Wydawnictw Ciągłych  

w Oddziale Opracowania Alfabetycznego. Tutaj spędziłem siedem lat. Sekcją kierowała Władysława 

Skibińska, a pracownikami byli: Jadwiga Bogusławska, Jadwiga Kamińska (Jaga) i Jerzy Tynecki. 

Przeszedłem tutaj rzetelną szkołę katalogowania gazet i czasopism. Wymagano dokładności, wnikliwości, 

sumienności. Nauczono mnie sięgania do obcych i polskich wydawnictw źródłowych pomocnych przy 

ustalaniu tytułów druków ciągłych, częstotliwości ich ukazywania się, nazwisk redaktorów, miejsc i lat 

wydawania itd. Wymagano także czytelnego, ładnego charakteru pisma, albowiem maszyny do pisania 

nie tak szybko pojawiły się w Bibliotece. Ich wprowadzenie było takim przewrotem w pracy 

bibliotekarskiej jak zastosowanie komputerów. Przez wiele lat narzędziami pracy były: pióro, atrament, 

potem długopis; ołówek używany był także wtedy, kiedy przed każdym pracownikiem stała już maszyna 

do pisania, obok niej jednak leżała szkolna gumka oraz...żyletka. Przez żyletkę przewlekano tasiemkę, 

najczęściej czerwoną, żeby łatwiej można ją było wziąć do ręki. Żyletka służyła zeskrobywaniu błędnie 

napisanych słów. Niezwykle rzadkiej, a może jedynej na świecie, pasji kolekcjonowania zeskrobywanych 

pyłków oddawała się pewna dystyngowana, elegancka pani pracująca w Oddziale Opracowania 

Przedmiotowego. Katalogowe kartki były w trzech kolorach, a więc i pyłki były kolorowe. Po kilku 

latach na biurku sympatycznej hobbystki stały trzy plastikowe miseczki zapełnione kolorowymi 

pyłkami...  

   Gdy upowszechniło się katalogowanie na maszynach do pisania, i tak nadal używano żyletek, ponieważ 

na kartonowych kartkach białe korektory nie zawsze działały. Innym atrybutem bibliotekarza był sznurek, 

który cięto na potrzebnej długości odcinki. Sznurki przewlekano przez dziurki w katalogowych kartach, 

aby nie zagubiła się karta główna i karty odsyłaczowe, co było istotne dla osoby korygującej opis przed 

włączeniem kart do katalogu. Wiele dyskusji wywołały...długopisy. Jedni uważali, że tusz długopisów po 



 

15 

 

 

jakimś czasie zblednie i kartki katalogowe będą nieczytelne, inni temu zaprzeczali. Okazało się po wielu 

latach, że jednak rację mieli ci pierwsi, bowiem przy tzw. melioracji katalogów natrafiano na wyblakłe 

kartki, a także zgłaszali ten problem czytelnicy.   

   Nie pamiętam, kto wpadł na pomysł kserokopiowania kart katalogowych w przypadku, gdy trzeba było 

sporządzić kilka ich egzemplarzy. Najczęściej chodziło o tzw. karty cząstkowe czyli odsyłacze.  

W Pracowni Introligatorskiej sporządzono na sztywnych kartonach coś, co przypominało klaser używany 

przez filatelistów i przekazano te kartony do Pracowni Fototechnicznej. Tam pracownicy z oddziałów 

opracowania alfabetycznego i przedmiotowego zanosili oryginały kart do powielenia. Powielone cięto 

znowu w introligatorni i w ten sposób, zamiast pisania na maszynie, oszczędzano czas i trud. No i trzeba 

było jeszcze je przedziurkować, żeby nasadzić na pręty w szufladkach. 

   Często przychodziła do pracowni Krystyna Pieńkowska - bezpośrednia szefowa, kierownik Oddziału 

Opracowania Alfabetycznego, autorka przepisów katalogowania druków zwartych, wicedyrektor w latach 

1969 – 1976. Była niekwestionowanym autorytetem. Konsultowano z nią problemy katalogowania  

w razie trudności z zaliczeniem publikacji do druków ciągłych. Pieńkowska nie sprawiała wrażenia 

otwartej, bezpośredniej, nawiązującej łatwo kontakt, ale ceniła u pracownika rzetelny stosunek do pracy  

i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. Kierowniczką Sekcji Opracowania Druków 

Ciągłych była Władysława Skibińska, a jej prawą ręką, dość sroga nasza nauczycielka Jadwiga 

Bogusławska.  

   Dr Jerzy Tynecki był wyjątkową osobowością, indywidualistą, człowiekiem małomównym, 

samotnikiem, bardzo pracowitym i zdolnym naukowcem, autorem wielu publikacji z historii literatury 

polskiej XIX i XX wieku, autorem tomiku wierszy oraz wydanej pod pseudonimem powieści. W wielu 

sprawach miał opinię odrębną, odbiegającą od schematu i oczekiwanej poprawności. W Bibliotece UŁ 

zatrudniony był dwukrotnie. Najpierw w latach 1968 - 1972. W roku 1972 przeszedł do Instytutu 

Filologii Polskiej UŁ jako adiunkt w Zakładzie Literatury Nowożytnej. Powrócił do BUŁ w roku 1988. 

Najpierw pracował w Oddziale Prac Naukowych, następnie w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Tutaj 

podjął się i doprowadził do końca, wydawałoby się niemożliwej do wykonania, rekonstrukcji naukowej 

spuścizny po profesorze Józefie Litwinie. Otóż po śmierci tego wybitnego prawnika, specjalisty prawa 

administracyjnego, rodzina przekazała Bibliotece UŁ jego rękopisy i maszynopisy. Na V p. Magazynu 

stało kilka kartonowych pudeł zapełnionych po brzegi wąskimi paskami papieru, z jedno- lub 

dwuzdaniowym tekstem napisanym na maszynie.  Były to glosy prof. Litwina do orzeczeń sądowych. 

Przez wiele lat nikt z Oddziału Zbiorów Specjalnych nie podejmował się opracowania tego zbioru. Gdy 

Michał Kuna, ówczesny kierownik Oddziału, zaproponował Jerzemu Tyneckiemu pracę nad tymi 

materiałami, ten zgodził się - zawsze lubił trudne wyzwania i łatwizna go nie interesowała.  

   Postawiono więc Tyneckiemu biurko i krzesło przy oknie w auli Sekcji Dokumentów Życia 

Społecznego, zniesiono tam pudła, a on poprosił na początek o sporą ilość biurowych spinaczy, kilka 

paczek maszynowego papieru formatu A4, a także dużo arkuszy pakowego papieru przyciętego tak, żeby 

mógł z niego sporządzać obwoluty. Po czym przystąpił do wyjątkowo trudnej, żmudnej pracy, która 

zajęła mu trzy lata! Cierpliwie układał zadrukowane ścinki, dopasowując ich treść zdanie po zdaniu. 

Układał paski na papierze A4, każdy pasek spinał na brzegach spinaczami i tak dzień po dniu, rok po 

roku, uparcie uporządkował ów chaos, aż zrekonstruował treść komentarzy prof. Litwina. Efektem jego 

pracy są glosy ułożone według kategorii sądowych orzeczeń. Opracował ich własną systematykę 

i sporządził kartotekę przedmiotową tej rękopiśmiennej kolekcji. Opublikował także artykuł, w którym 

opisał metodę rekonstrukcji materiału i wewnętrzną strukturę glos. Jest to swego rodzaju przewodnik po 

tym olbrzymim i bogatym materiale. Niestety, Jerzemu Tyneckiemu nie dane było doczekać się 

czytelników, którzy korzystaliby z owoców jego trudu i satysfakcji z rezultatów tytanicznej pracy. Zginął 

pod kołami tramwaju na początku stycznia 1992 roku. Miał 57 lat. 

   Z dniem 1 października 1973 roku zostałem kierownikiem Sekcji Wydawnictw Zagranicznych  

w Oddziale Gromadzenia Zbiorów. Tutaj praca polegała przede wszystkim na kontaktowaniu się ze 

światem zewnętrznym: antykwariatami, księgarniami, wydawnictwami, Ośrodkiem Rozpowszechniania 

Wydawnictw Polskiej Akademii Nauk i Ars Polona w Warszawie. Do tego dochodził codzienny odbiór 

przesyłek z książkami, rozmowy telefoniczne z dostawcami, pisma do kontrahentów, monitowanie 

wydawców itd. Ciekawą czynnością było także sprawdzanie księgarskich ofert w katalogach Biblioteki, 
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a rozpakowywanie paczek z nowymi książkami miało zawsze coś z niespodzianej przygody. Książki 

wydawane na Zachodzie różniły się od ówczesnych książek polskich. Kolorowe okładki, dobry papier, 

miły, specyficzny zapach papieru i drukarskiej farby powodował, że z przyjemnością obcowało się z tymi 

drukami.  

   Atrakcyjność pracy w Oddziale Gromadzenia polegała i na tym, że raz w roku jechało się do Warszawy 

na Międzynarodowe Targi Książki. Mimo codziennych wczesnych wyjazdów i wieczornych powrotów do 

Łodzi i zmęczenia, bardzo lubiłem tę pracę. Miałem bowiem świadomość, że decyzją o zakupie książki 

kształtuję i wzbogacam księgozbiór Biblioteki. No i możliwość chociażby pobieżnego zapoznawania się  

z najnowszymi publikacjami z całego niemal świata. Lubiłem atmosferę Targów: tłumy zwiedzających, 

stosy kolorowych katalogów księgarskich, rozmowy w obcych językach, zapach eleganckich perfum 

i cygar. Spotykało się znajomych z innych bibliotek przy obiedzie w sławnej restauracji „Trojka”. 

   Na Targi jechały zazwyczaj 3 - 4 osoby. Zawsze Janusz Dunin, kierownik Oddziału, który razem z nami 

przeglądał książki na stoiskach, sporządzał opisy, rozmawiał z wydawcami, podtrzymywał stare  

i nawiązywał nowe kontakty. Pracowaliśmy w pośpiechu. Tempo narzucała konieczność terminowego 

składania zamówień w Ośrodku Rozpowszechniana Wydawnictw Polskiej Akademii Nauk i w Ars 

Polona. W czasach centralizacji biblioteki nie miały możliwości bezpośredniego zamawiania książek lub 

czasopism u zagranicznych wydawców, nie tylko zachodnich, ale także z krajów socjalistycznych. 

Zakupy ograniczał limit przyznanych Bibliotece dolarów i dlatego bardzo często, z poczuciem dużej 

straty, trzeba było dokonywać selekcji wybranych książek. 

   Ponieważ dewiz nigdy nie wystarczało na kupowanie wartościowych zachodnich książek, Janusz Dunin 

postanowił wykorzystać możliwość bezdewizowej wymiany naukowych publikacji. Po 2 - 3 latach 

Biblioteka miała już ożywione kontakty z wieloma liczącymi się bibliotekami i naukowymi instytucjami 

w NRF, Anglii, Francji i w USA. Otrzymywaliśmy tą drogą bardzo dużo wartościowych książek.  

   Ważną rolę w wymianie odegrał monachijski antykwariat Kubon & Sagner.  Powstał w roku 1947 i od 

początku specjalizował się w literaturze naukowej i politycznej krajów Europy Wschodniej. Z biegiem lat 

stał się jednym z największych w RFN. Pamiętam dobrze wizyty pana Otto Sagnera. Starszy, 

sympatyczny mężczyzna, przyjeżdżał samochodem  z dużym bagażnikiem. Powitanie, kawa, chwila 

rozmowy w języku polskim, którego Sagner sam się nauczył i schodziliśmy do piwnicy, gdzie 

gromadzone są i dzisiaj dublety i wydawnictwa zbędne. Sagnera interesowały wyłącznie książki  

i broszury propagandowe, partyjne materiały szkoleniowe, uchwały zjazdów PZPR i KPZR oraz inne 

publikacje dotyczące marksizmu, leninizmu i stalinizmu. Na koniec sporządzaliśmy wykaz 

wytypowanych przez Otto Sagnera publikacji i ładowaliśmy je do bagażnika i na siedzeniach. Przed 

odjazdem Dunin wręczał Sagnerowi wykaz potrzebnych Bibliotece książek. Po kilku tygodniach lub 

miesiącach, listonosz zwalał na podłogę w pokoju Dunina stos paczek, w których pachniały świeżą 
drukarską farbą angielskie, niemieckie i amerykańskie książki humanistyczne, przyrodnicze, 

matematyczne. Nurtowało pracowników Oddziału, pytanie: po co Otto Sagnerowi ta polityczna 

makulatura? Otóż Antykwariat Kubon & Sagner sprzedawał komunistyczne publikacje europejskim 

i amerykańskim ośrodkom sowietologicznym, zajmującym się badaniem komunizmu w krajach 

socjalistycznych – przede wszystkim w Związku Radzieckim. Sagner nie tylko od nas dostawał książki, 

jeździł też do innych bibliotek w Polsce i do ZSRR, skąd również bez problemów wywoził polityczną 

literaturę. Otto Sagnera interesowały także polskie książki naukowe - te wysyłaliśmy mu pocztą. 

Rozprowadzał je dalej do wielu niemieckich bibliotek. I za te publikacje otrzymywaliśmy od niego 

potrzebne książki zachodnie. Współpraca z antykwariatem Kubona i Sagnera była dla Biblioteki bardzo 

korzystna. 

   Szczególnie dynamiczna stała się wymiana z polskimi emigracyjnymi ośrodkami kulturalnymi, ale była 

to droga niełatwa, najeżona kłopotami, które sprawiał Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 

Każda paczka książek wysłana przez polskie instytucje na Zachodzie była rekwirowana. Bardzo często 

urząd nie powiadamiał o tym Biblioteki i dopiero z korespondencji między BUŁ a nadawcą 

dowiadywaliśmy się, że książki dawno wysłano. Wtedy Janusz Dunin uruchamiał biurokratyczną 

procedurę: powiadamiał pismem dyrektora Biblioteki, ten zaś pisemnie prosił rektora UŁ o interwencję. 

Jedno pismo rektora nie wystarczało, słano więc następne, urząd cenzorski najczęściej nie odpowiadał. 

Wtedy Janusz Dunin, albo Michał Kuna, z upoważnienia rektora UŁ, udawali się na rozmowę  



 

17 

 

 

z cenzorami. Trwało to długo, wymagało uporu, i konsekwencji, kosztowało sporo wysiłku i czasu, ale  

w końcu książki w większości zwracano. Dzięki temu kolekcja druków emigracyjnych jest liczna, bogata 

w pozycje znaczące, reprezentatywne dla dziejów powojennej emigracji i polskiej kultury na  obczyźnie. 

c.d.n 

Nie będziecie się nudzić. 
Złote plaże, lecznicze zabiegi, ciekawe wycieczki. 

 

   

 Nasze zachodnie wybrzeże usiane jest dużą ilością miast, miasteczek, osad i wsi rybackich, któ-

re słyną z pięknych plaż ze złotym piaskiem, szumem morza, krzykiem mew, gościnności  

i przysmaków ze świeżych ryb. 

   Latem, w każdym zakątku naszego wybrzeża roi się od turystów, letników i miłośników mo-

rza.Najpiękniej jest nad Bałtykiem wiosną, jesienią a nawet zimą, kiedy to urzekają zaklęte  

w zamarzniętym lodzie fale i szron na wantach kutrów rybackich. Rybacy łatają sieci, plotą no-

we, remontują i oporządzają domy po letnikach, a także spotykają się w pubach, kinach czy ko-

ściołach. 

    

   Na przełomie XIX i XX wieku nadmorskie wsie rybackie zamieniły się w osady kąpieliskowe. 

W 1912 roku kolej wąskotorowa połączyła Niechorze-Trzebiatów-Mrzeżyno, gdzie zbudowano 

kościół, któremu patronowała cesarzowa Niemiec. 

 

   Mrzeżyno – leży przy ujściu rzeki Regi do Bałtyku. Na niemieckich mapach z 1618 r. wystę-

puje nazwa Deep lub Trepower-Deep (pol. Trzebiatowska Zatoka). W 1947 r., gdy odzyskaliśmy 

zachodnie wybrzeże, uzdrowisko i port w pobliżu Szczecina uzyskało nazwę od staropolskiego 

„mrzeża-sieć” miano Mrzeżyno. Historycy podają, że w 1456 r. słynny międzynarodowy port 

trzebiatowski uległ zniszczeniu. Wtedy został przekopany kanał dla rzeki Regi i powstał port  

w dzisiejszym Mrzeżynie. Nowe ujście rzeki do morza zostało umocnione i przedłużone o dwa 

mola. Przez nowy port wywożono do Szwecji, Norwegii i Niemiec: zboże, piwo, miód, wełnę, 

skóry i bursztyny. Przywożono: sól, pieprz czarny i wszelkie towary kolonialne. Handlowano  

z Holendrami i Duńczykami, którzy osiedlali się na przybrzeżnych terenach i do dzisiaj budują 

tu duże fermy hodowlane. W XIX wieku ludność chłopska i rybacy zamieszkujący brzegi Regi 

stali się właścicielami uprawnych gruntów. Wtedy powstała wieś - West-Deep na lewym brzegu 

Regi w lasach z leśniczówką Heidenhof.  Po 1840 roku Deep było jednym z pierwszych kąpie-

lisk na pruskim wybrzeżu Bałtyku (kąpał się w tym „kurorcie” nawet Otto von Bismarck, służą-

cy w 9. Pułku Ułanów w Trzebiatowie). W pierwszym zbudowanym Domu Zdrojowym przeby-

wali i zażywali uciech i kąpieli bogacze pruscy - jak donosił w 1843 r. Goniec Plażowy. Po 1935 

roku Niemcy w Deep stworzyli Ośrodek Szkolenia Czołgistów, wybudowali w lesie wojskowe 

osiedle, a na nadmorskich wydmach wille dla kadry. 

   Po II wojnie światowej, 17 marca 1945 roku, odbył się akt zaślubin z morzem w Mrzeżynie 

dokonany przez żołnierzy Warszawskiej Brygady Kawalerii i przekazanie miejscowości Polsce. 

Osada była zniszczona przez działania wojenne. Uruchomiona została kolej wąskotorowa  
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z Trzebiatowa do Rewala i Mrzeżyna, która kursowała raz dziennie i rozwiązywała problemy  

z zaopatrzeniem. 

   Na zachodnim brzegu Regi, za mostem, w poniemieckiej jednostce stacjonowała Armia Czer-

wona, a po stronie wschodniej - jednostka polska. Od 1950 roku Mrzeżyno stało się terenem 

wojskowym. Powstał tutaj poligon artylerii przeciwlotniczej. Zawieszono działalność kąpieliska, 

ustawiono szlaban przed mostem na Redzie, za którym stacjonowały jednostki wojskowe. Za-

chodnia strona miasta przez siedem lat była zamknięta dla przyjezdnych. Za most wpuszczano 

tylko wojsko i stałych, nielicznych pracowników cywilnych. Militarna przeszłość pozwoliła jed-

nak odnaleźć się miejscowości w turystycznym i wypoczynkowym kierunku dopiero po 1956 

roku. Wtedy to Mrzeżyno zostało otwarte dla letników i turystów. Bogate w jod powietrze mor-

skie, sosnowe lasy, czyste, szerokie plaże, bezpieczeństwo i dobrze zorganizowane kąpieliska 

(od 2005 r. wyróżniono Błękitną Flagą) przyjmowały w nowo powstałych ośrodkach wypo-

czynkowych i rehabilitacyjnych gości z całej Polski. To niepodważalne atuty miasta. Między 

innymi jest tutaj Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy „Meduza”, w którym zapewniona jest 

opieka medyczna i terapeutyczna również dla osób niemepełnosprawnych. Zaś z inicjatywy dy-

rekcji organizowane są bardzo ciekawe wycieczki piesze, rowerowe i z przewodnikiem do Koło-

brzegu, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych starówek stylizowanych na starą zabudowę 

oraz molo spacerowe mające kilka poziomów i 220 m długości. Istnieje tu możliwość wielu rej-

sów morskich, czy do Międzyzdrojów - położonych na wyspie Wolin z hotelem Amber-Baltic, 

Aleją Gwiazd z odlewami dłoni aktorów i jedynym pomnikiem marynarza, czy do Międzyzdro-

jów - z molem leżące przy Parku Wolińskim (do 1973 roku będące dzielnicą Świnoujścia),  

a ono usytuowane jest na wyspach Uznam i Wolin nad Zatoka Pomorską. Połączenia zapewniają 

promy do obu częściach miasta polskiej i niemieckiej. A Świnoujście posiada duży port han-

dlowy i największy terminal pasażerski nad Bałtykiem.  

 

  Organizowane są też wycieczki do Trzebiatowa, zabytkowego miasta nad Regą, otoczonego 

murem z gotyckim kościołem z XIV wieku. Także do: Rewala i Niechorza z latarnią morską  

z 1860 roku; do starego, legendarnego Trząsacza z ruinami kościoła i jego fotograficzną historią 

w muzeum. Wybudowano to również nowoczesne molo z widokiem na całe wybrzeże; do Pust-

kowa z repliką krzyża na Giewoncie z 2007 roku. Z boku krzyża tuż nad morzem jest kamienna 

rufa ze statku na której wyryto słowa Jana Pawła II Jak wiatr wieje od Bałtyku po gór szczyty do 

krzyża na Giewoncie;  do Pobierowa - gdzie na wysokim klifie 20 m n.p.m. są ruiny domu Ewy 

Braun, w którym bywał Hitler (obok Łukęcin w sosnowych żywicznych lasach); do Dziwnowa 

ze zwodzonym podnoszonym mostem nad rzeką Dźwiną przepływającą na wyspę Wolin; do 

Międzywodzia z małym ZOO; do Wapnicy z turkusowym jeziorem głębokim na 21 metrów 

(kryptodepresja); do Dobrzycy ze wspaniałymi ogrodami „Hortulus” i do Kamienia Pomor-

skiego z katedrą z XIV wieku i organami o przepięknym dźwięku, którego nazwa wywodzi sie  

z olbrzymiego kamienia, który ponoć leży w Zalewie Kamieńskim, gdzie jest i pałac biskupi  

z legendą, że w 1107 roku był tu Bolesław Krzywousty, zaś mury otaczające miast widoczne są 

we fragmentach dobrze zachowanych. 

    

   Przewodnik, który oprowadza wycieczki opowiadał nam o wielu szczegółach i legendach, któ-

re wzbogacają historię i współczesność miejscowości do których nas woził. 

 

 

Łódź 2012 r.                                                                            Opracowała Maria Nowakowska 
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Kącik zabaw przyjemnych i pożytecznych 

 
Nasza galeryjka poetycka…dzisiaj ponownie J. Janiak 
 
 

                Milczenie                                            Wierność 

 
Milczenie milczy, ale i tak za dużo słów pada                     Wierność od czasu do czasu kreci się i szamoce, 

a powinno milczenie milczeniem władać,                          wtedy dzieli czas na wierne dni i niewierne noce 

 

żeby wrzask zszedł do katakumb i tam w ukryciu                 lud odwrotnie: wierne noce i dni niewierne 

ćwiczył kontemplację, skupienie i ciszę w szyciu                   i tym wierność niemile zdumiewa niezmiennie. 

 

habitów milczeniu, które ocaleniem jest dla świata,                Wierność nosi w sobie odrobinę niewierności, 

inaczej wrzaskliwa zstąpi na każą duszę zatrata..                   pestkę, którą gryzie, którą się dławi, która złości 

 

Milczenie milczeć winno jak za klasztornym murem                ją samą i jeśli rozpoznać się w lustrze wiary nie potrafił  

milczą kwiaty, rabaty i klasztorni milczą chórem.                  to niekiedy wierność do niewiernych przystępuje mafii. 

 

Niezręcznie jest milczeniu nakazać milczenie,                      Wierność, gdy wierna jest swojej wierności 

ale lepsze jest  milczenie niż tumultu wielmożenie.                to warto trwać przy niej w wiernej cichości. 

 
 

                                                                  

     Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota 
 

Polska scenka polityczna 

 

   Ponieważ zbliżają się Święta i powinny być wesołe jak Noc Sylwestrowa, pozwolę sobie 

na trochę śmieszne wspomnienia. Chodzi o system, jaki ukształtował się wraz z wolną Pol-

ską, przynosząc prawo tworzenia partii politycznych. Nasi rodacy stworzyli więc ich po-
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czątkowo około 300, a były one poważne, bo wodzowskie – te od lat betonują polską scenę 

polityczną, ale i wywołujące wesołość.  Zajmę się tymi drugimi. 

   Oto pojawiła się Chrześcijańska Unia Jedności, partia o brzydkim skrócie, nigdy nieist-

niejąca, która jednak zrobiła karierę medialną. Nazwę taką wymyślil Stefan Kisielewski dla 

ugrupowania Bolesława Piaseckiego – przedwojennego narodowca nawróconego w PRL na ko-

munizm, a przywołał reżyser Pasikowski w znakomitym filmie „Psy” w momecie, gdy starszy 

Lubaszenko (esbek) staje przed komisją weryfikacyjną i mówi o „komisji senatora Wentzla 

z Chrześcijańskiej Unii Jedności”. Partia ta kojarzona była z ZChN i człowiekiem bez na-

zwiska – dzisiaj szefa partyjki Prawica Rzeczypospolitej,  obecnie „przystawki” PiS. 

   Jeżeli ktoś myślał, że nieboszczka PZPR została definitywnie pochowana wraz  

z wyprowadzeniem sztandaru w styczniu 1980 r. to się myli. Oto bowiem w Dąbrowie Górni-

czej powstał Związek Komunistów Polskich „Proletariat”, który ogłosił się jej spadkobiercą  

i wszedł w skład SLD, aby w 1997 r. odejść z bloku, protestując przeciwko uchwaleniu „re-

akcyjnej” Konstutucji RP. Zwłaszcza artykułowi 13. o zakazie istnienia partii totalitarnych, 

nawołujących do nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Ostatecznie ZKP „P” rozwiązany został 

przez sąd, ale rewolucyjni proletariusze w 2002 r. zorganizowali się w Koministyczną Partię 

Polski. 

   Śmiechu było co niemiara, gdy w 2006 r. Waldemar „Major” Frydrych, twórca Pomarań-

czowej Alternatywy, startując na prezydenta stolicy i uzyskując 0,41 % poparcia, pokonał 

kandydata z Ligi Polskich Rodzin. Tym bardziej, że startował jako lider Gamoni i Krasnolud-

ków. Sukces ten niewątpliwy skłonił go do powołania rok później Partii Ćwoków. Wiadomo 

skądinąd, iż ćwok to głupek i prymityw, ale „ Major, obserwując poziom debart parlamen-

tarnej „prawdziwych” partii  przekonywał, że ćwoki są elitą buraków, a do elity każdy 

chciałby należeć. 

   Pozostając w satyrycznej konwencji należy wspomnieć o Partii Dobrego Humoru, która 

powstała z inicjatywy rysownika Szczepana Sandurskiego wokół pisma „Twój Dobry Humor”, 

które w 2001 r. skupiło znanych kabareciarzy. Satyrycy sformowali wesoły gabinet cieni  

z premierem Krzysztofem Skibą, ministrem uśmiechu Marcinem Dańcem, ministrem TV 

Marią Czubaszek oraz ministrami bez teki; Tadeuszem Drozdą, Edwardem Lutczynem, 

Krysztofem Daukszewiczem i Arturem Andrusem. Partia to ogłosiła, że stolicą kraju jest 

Wąchock. 

   Ponoć mężczyźni łysi maja wyższe IQ, są sprawniejsi seksualnie i bardziej widoczni. Tak 

twierdził krakowianin Leszek Mazan. Stworzył więc on Partię Łysych kierowaną przez egze-

kutywę w postaci Rady Błyskotliwych. Problem jednak w tym, że ¾ mężczyzn nie jest zado-

wolonych z faktu posiadania „łysej glacy”, chociaż jest ich podobno ok. 5 mln. Jej idolami 

byli premier Oleksy, naznaczany tudzież na tę funkcję Rokita i komandos Dziewulski. Partia 

organizowała happeningi, a nawet konkursy urody pod hasłem „Mój mąż świeci najpiękniej”,  

a na jej sztandarze widniał slogan - „Widziałeś kiedyś łysego barana”? 

   Jak wiadomo wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich w 1990 r. był szokiem. Premie-

ra Tadeusza Mazowieckiego pokonał „człowiek znikąd”, polski imigrant z Kanady, peruwiań-

ski biznesmen Stan Tymiński. W drugiej turze przegrał z „trybunem ludowym” Lechem Wa-

łęsą, uzyskując poparcie 3,6 mln wyborców. Stąd też postanowił założyć Partię X i po wybo-

rach parlamentarnych miała ona 3 posłów. Po wyjeżdzie z Polski Stana partia nowego przy-

wódcy X-mena (Józefa Kosseckiego) pod nazwą Partia X Patriotów rozpadła się i w 1997 r. 

wykreślona została z rejestru. 
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   Polityczne zgrywusy, tj. Janusz Rewiński, Krzysztof Piasecki, Bohdan Smoleń  

i Stanisław Zygmunt, pod koniec lat 80. prowadzili w TVP program kabaretowy „Skauci Piw-

ni”. Z tego podłoża wyrosła Polska Partia Przyjaciół Piwa, która 1991 r. zdobyła… 16 manda-

tów poselskich, a miała być w założeniu formacją propagującą kulturalne spożycie chmielo-

wego napoju. Niebywały sukces PPPP zapewnili biznesmeni, ale wkrótce nastąpił w partii roz-

łam na frakcje Małe Piwo i Duże Piwo.Tej pierwszej przewodził Adam Halber, tej drugiej – 

Janusz Rewiński, który jednak szybko zniechęcił się do polityki twierdząc, że jest głupsza 

niż kabaret. Część popierających go przedsiębiorców-sponsorów odeszła do poważnego 

Kongresu Liberalno-Demokratycznego i po tym fakcie, w 1993 r. PPPP zeszła ze sceny poli-

tycznej. 

   „Bóg-Król-Honor-Ojczyzna” to hasła utworzonej w 1991 r. partii opowiadającej się za 

przywróceniem w Polsce monarchii. Polski Ruch Monarchistyczny z czele z Wielkim Księ-

ciem Regentem - Leszkiem Wierzchowskim - zapewniał, że ma już kandydata do tronu, ale 

nigdy go nie ujawnił z imienia i nazwiska.  Ponieważ w kolejnych wyborach monarchiści  

w ogóle nie zaistnieli, skupiając się jedynie na nadawaniu sobie tytułów szlacheckich oraz 

odznaczeń w rodzaju Orderu Regencji na Wielkiej Wstędze z Gwiazdą (podobno intratne 

zajęcie). Biedni. Niepomni, że już dawno, bo w 1921 r. demokratyczna konstytucja marcowa 

definitywnie zniosła wszystkie tytuły arystokratyczne.  

   Wg. rejestu sądowego mamy dziś w kraju 77 stronnictw politycznych, a wśród nich m.in. 

takie jak Polską Partię Piratów, Lepszą Polskę, Związek Słowiański, Partię Libertiańską czy 

Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej i Królowej Polski. 

   Myślę sobie, że sam założę jakąś większą, niż kanapowa, partię. Mam na myśli np. Unię 

Kierowców prześladowanych przez fotoradary, Partię Podlodowych Wędkarzy Sezonowych 

lub Partię Wielbicieli o. Tadeusza. Kto nie jest za mną, jest przeciw wolności i demokracji. 

Wow! 

Wasz January Szamot 
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                  Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.  

 
Odsłona I.  

Temat: Piłkarska kadra biało-czerwonych 

 

 

Polacy pojadą na Piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2018 r. do Rosji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
   Szamot proponuje taki oto skład wyjściowy drużyny narodowej na pierwszy mecz  
z Senegalem, grając zgodnie z powszechnie znanym przeciwnikom narodowym systemem 
huzia na Józia, a to:  

Trener - selekcjoner: Jarosław Mądry 
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Quasi Koordynator Kadry : Adrian Sebastian 

 
 

Opieka medyczna i masaż tajski: dr ks. Konstanty Radziwiłł z kliniki „Na Zdrowie” 

 
 

Prawdziwą służbę sprawozdawczą zapewni Danka Holecka, Krzysio Ziemiec  

i Michałek Adamczyk z TVP I, TVP II, TVP Info. itp. publicznych płatnych tefałpe-

nów:  

 

  
 

Napad: 

Mateusz Morawiecki /ksywa Mateo Bankster/ z Internacjonal Poland Clab - nowy 

kapitan narodowej ekipy. 

Krystyna Pawłowicz /ksywa PiStolet/ z Szlona Kobyła F.C. 

Zbigniew Ziobro /ksywa b. Delfin/ - z Sheriff F.C. 
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Marisz Błaszczak /ksywa Twardziel/ - Policyjny Klub „Pała” 

Antoni Maciarewicz /ksywa Wielki Hetman Koronny/ - z „Caracall” France Futboll 

Mariusz Kamiński /ksywa Mariuszek Kłamczuszek/ - klub „SpecSłużby” 

 

  
 

 
 

Pomocnicy: 

 

Marek Suski /ksywa Nadworny Perukarz Cara Jarosława Wielkiego/ - klub „Zryw 

Grójec”. 

Richard Czarnecki /ksywa Katarrr/ - b. klub UPR, klub ZChN, klub Samoobrona, 

ostatnio w PiS-dupapużka. 

Beata Mazurek /ksywa Złotousta/ - klub „Zawsze Razem z Premierem-Prezesem” 

Bracia Karnowscy /ksywa Jednojajowi Jajogłowi/ klub „Sieć w Sieci” – do zmiany po 

45 minutach. 
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Obrona: 

 

Beata Szydło /ksywa Matka Polka/ - klub zwykle gra przy ul. „Nowogrodzkiej”. 

Beata Kempa /ksywa Saska Kępa/ - klub „Klęcznik” z Torunia. 

Stanisław Piotrowicz /ksywa Obrońca Prokurator/ - klub „Konieczny Psychiatra”. 
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Bramkarze: 

Tomasz Sakiewicz /ksywa Tomahawk/ - klub „Gazeta Polsk, Gazeta PC i TV Republi-

ka”. 

Jacek Kurski /ksywa Nadkomisarz/ - klub „Telewizornia”. 
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Ławka rezerwowych (może być złożona z chwilowo lub trwale kontuzjowanych): 

 

Beata Szydło /ksywa Matka Polka/ - zwykle grała dla „Nowowogrodzkiej”. 

Dr Witold Waszczykowski /ksywa Śrebrny Lis Dyplomacji/ - Cyrk Dyplomatów F.C. 

Prof. Jan Szyszko /ksywa Kornik/ - klub „Bez Puszczy”. 

Anna Zalewska /ksywa CoregaTabs / - klub „daMEN” . 

Joachim Brudziński /ksywa Chimek z Brudzewa/ - klub „Rycerze Zakonnicy PC”. 

 

 

  
    

    
 

 

 Uwaga: tak może, ale nie musi, wyglądać nasza drużyna narodowa. Mogą zdarzyć bowiem 
niespodziewane kiksy, zawieszenia za niesportowy tryb życia, czy też brak odpowiednio 
sztywnych kręgosłupów.  
   Ponadto, 11 grudnia Anno Domini 2017 miała miejsce „dobra zmiana”  w sferach władzy, 
która nią nie była. Oto bowiem premiera zastąpił vicek, a vicek premiera czyli tzw. koleżeń-
ski „vice” Wersal. Była to tylko reaktywacja Rady Ministrów bez zmian. Śmieszne co?  
A podobno biedne wiewiórki nie pójdą spać z uwagi na zapowiadaną w styczniu 2O18 r., 
zapowiadaną (sic!) rekonstruktyryzacja (co to za słowo- dziwoląg!). Może ona przewrócić 
do góry nogami plany taktyczne husarii na zwycięstwo nad jakimiś tam Senegalem, Kolum-
bią czy Japonią. Ano zobaczy się! Być możliwe, że trzeba będzie dokonać innych „dobrych” 
zmian. Wysłać na aut, ławkę rezerwowych lub na trybuny niektórych żelaznych do tej pory 
reprezentantów kraju nad Wisłą. 

 

   Nie ulegnie natomiast żadnej wątpliwości, że opieka duchowa nad zawodnikami 

pozostanie w gestii pasterza dusz, oczywiście, jak dotąd sprawowana przez ojca 
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(dobrze, że nie mojego, mój był krawcem) – Dyrektora – biznesmana z grodu Koper-

nika. 

 Ojciec Redemptorysta – 

Odkupiciel (to po łacinie), udając się w pielgrzymce Leksusem (to takie służbowe 

wypasione autko) na mecze do Rosji pozostawił zawczasu swój przekaz dla tych, 

którym brakuje pieniędzy nie tylko na telewizor (abonamełnt radiowy na Radio Ma-

ryja jest tańszy nawet od na TVTrwam), nie wspominając o samej podróży do wra-

żej Rosji. Tak ono oto brzmi: 

 

 
 

   Karnety wstępu dystrubować będzie „Zibi”– b. kopacz piłki w italijskim klubie Ju-

ventus Torino, który zapewne zaprosi do Rosji kiboli, szalikowców, członków Mło-
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dzieży Wszechpolskiej, ONR i innych narodowców i to bezpłatnie (!), po to żeby 

robili doping i tzw. swojskie zadymy i ustawki. 

 
 
  Przyznaję się bez bicia, że Szamot nie pretenduje do autorstwa większości określeń charakteryzują-

cych w/w osoby. Jest na to za cienki Bolek. Zaczerpnął bowiem  je z artykułów drukowanych w dwóch 

tygodnikach, a to w „Sieci” (red. nacz. J. Karnowski) i w „Do Rzeczy” (red. nacz. Paweł Lisicki) oraz  

z treści prześmiewczego kabaretu Roberta Górskiego „Ucha Prezesa” (zob. Youtube). 

 

Odsłona II.  

Temat ekspozycji:  Onufry jutro (w styczniu?) pakuj kufry! 
 
 Ja Jarosław -  Podnaczelnik ,  prawie Brygadier lub Komendant, Wielki Strateg, Kaczor-
Dyktator, Kaczafi, Demo-auto-krata, Demiurg Polityki Polskiej – oświadczam Wam, jak łaska-
wie powiedział Naczelnik „Ziuk”, że „ kury szczać wam prowadzać, a nie politykję robić”.  
 
   Ja -Szamot - ponownie oświadczam, że te wszystkie epitety skierowane do prezesa/premiera 

pochodzą również z w/w źródeł, a nie z małego własnego móżdżku Januarego Sz. 
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Tak więc Ja – Jarosław Wielki - w styczniu 2018 r.  wyautuję:     
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            Takie sobie myśli 
 

Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego 

Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka 
/Uzupełnione przez redakcję/ 

 

Eurokrata – „euro” to wiemy i jest to jednocześnie jednostka pieniężna, ale przyrostek „krata”  

(z greckiego) oznacza moc i system władz. 

Biurokrata – najczęściej kojarz nam się z bezdusznym urzędnikiem widzącym tylko przepisy 

nakazy i zakazy. 

Biurokracja – to nie tyle władza urzędników, ale i władza urzędników nad obywatelami-

natrętnymi petentami. 

Ochlokracja – władza tłumu albo „ciemnej masy” (w opinii o manifestantach/demonstrantach 

wyrażone swego czasu przez jednego z akolitów prezesa/premiera pewnego kraju nad Wisłą) 

Pajdokracja – to władza młodych, właściwie dzieci, czyli niedorosłej szczeniakierii. 

Plutokracja – to władza bogaczy, oligarchów. 

Autokrata – to człowiek, który nie tylko włada sobą, ale władający innymi, bo autokracja jest to 

nie tylko „samowładczość” samego sobą, ile innymi, ponieważ inaczej groziłaby anarchia 

wprowadzonemu zwykle siłą systemu. To rodzaj władzy absolutnej, znanej w historii  -  dykta-

tury. 

Celebryta - od celebrować, tzn. nabożnie odprawiać, prowadzić obrzęd, robić coś  

z namaszczeniem, uroczyście, ceremonialnie, pompatycznie (za W. Kopaliński, Słownik wyra-

zów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. XIV, Warszawa 1989). 

Totalny – całkowity, zupełny, wszechogarniający. Totalitaryzm – rządy despotyczne, scentrali-

zowana dyktatura autokratycznego władcy, podporządkującego życie i prawa obywateli biuro-

kratycznemu aparatowi ucisku. Totalna opozycja ? 

 

   Śmiesznostki 

 
Zasłyszane w autobusie MPK w okolicach targowiska na Dolnej: 

„Bądź czujny. Kieszonkowcy nie spią! Już są w pracy!”. 

 

Napis na murze: „Jarosław  krzepi - cukier lepiej” 

 

Ta rozmowa to jak rozmowa konia z dyszlem 
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To jest proste jak konstrukcja cepa! 

 

Narracjujesz i narracjujesz! Krótko: przynudzasz! 

 

Żeby nosić okulary nie wystarczy być mądrym. Trzeba  mieć także słaby wzrok! 

 

Z nostalgią wspominam miejsca, gdzie zazwyczaj łapałem mandaty na szybkość,  a teraz stoję tam w korkach! 

 

Nie osądzam nudystów. Oni tacy się urodzili! 

 

Dlaczego modelki myją zęba raz w tygodniu?  Bo zęby należy myć po każdym jedzeniu! 

 

Podobno niewiedza jest oznaką głupoty. Nie miałem o tym pojęcia! 

 

Wczoraj wieczorem spotkałem Zębową Wróżkę. Była w dresie i powiedziała, że jak nie oddam kasy, to stracę zęby! 

 

Mój mąż tak ostro eksploatuje się w pracy, że nie czuje ani rąk, ani nóg, ani rogów! 

 

Praktycznie już mieszkam w robocie, ale zarabiamn coraz mniej. Chyba zaczęli mi z pensji czynsz potrącać! 

 

Dorosłość podobno zaczyna się wtedy, gdy przestajesz brać prochy, aby mieć odlot, a zaczynasz brać prochy, by 

poczuć się normalnie! 

 
- Co znaczy dla mężczyzny posiłek z siedmiu dań? 

- Hod dog i sześciopak. 

 

Późny wieczór, dzwonek do drzwi. Gospodyni z niepokojem spogląda przez wizjer, bo nikogo się nie spodziewała: 

- Kto tam? 

- Listonosz. 

- O tej porze? Co się stało? 

- Przenocować chciałem! 

 

- Jakie jest motto lekarzy pogotowia ratunkowego? 

- Im później przyjedziesz, tym trafniejsza diagnoza… 

 

Rozmowa dwu przyjaciółek: 

- Ewka, a coś ty taka smutna? 

- Bo jak byłam mała, to modliłam się, żeby mi wyrosły piersi. 

- I co - masz ładny biust! 

- No, a mogłam modlić się o mieszkanie! 

 

- Coś taka wkurzona? 

- Kupiłam na urodziny fantastyczny kołowrotek wędkarski do spinningu. 

- No to się chyba ucieszył? Twój stary przecież co weekend z kolegami na ryby jeździ. Nie spodobał się mu? 

- Gorzej! Zapytał czemu to do cholery służy i ile wydałam pieniędzy na tu ustrojstwo! 

 

Mąż wraca do domu i żona serwuje mu przygotowanu zawczasu obiad.  

Pyta: ja ci smakował? 

Odpowiedź: wspaniale, ale nie gotuj już więcej! 

.....................................................................................................................................  
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