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Od redakcji 

Szanowni czytelnicy ! 

   We wstępnych założeniach ten numer naszego pisemka miał być poświęcony głównie 

sprawom związanym z wyborami władz ZNP na różnych ich szczeblach. Okazało się jednak, 

że zgodnie ze Statutem, wybory odbywają się w cyklu pięcioletnim. Będą więc miały miejsce   

w kwietniu-maju… za rok. Stąd też edycja tego 29. numeru jest „normalną”, a nazwaliśmy 

go na własny użytek przekornie Zamiastwyborczym. 

   W związku z minionymi kilkoma świętami, a to: Dniem Teściowej, Dniem Kobiet, a nawet 

Dniem Mężczyzn, redakcja składa najlepsze życzenia wszystkim Teściowym (każdy przecież 

ją ma lub miał), Kobietom (bo Adam bez Ewy nie stworzyliby gatunku ludzkiego)  

i Mężczyznom – wiecznie niedorosłym chłopakom. 

   Jako członkowie redakcji Incydentalnika rodzaju męskiego szczególne gorące życzenia 

kierujemy przede wszystkim do znajomych nam Pań - by spełniły się ich marzenia, by były 

zawsze zadowolone z siebie, by uśmiechały się do nas radośnie na co dzień, a każdy z nich 

był Waszym Dniem – nasze Wspaniałe, Niepowtarzalne, Panie. 

   Natomiast z okazji minionych Świąt Wielkiej Nocy życzymy aby przyniosły nam wszystkim 

radość, pokój i wzajemną życzliwość. 

 Redakcja 
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B e z   a u t o c e n z u r y  

 

 

   Jednym z podstawowych elementów strategii i praktyki rządów „dobrej 

zmiany” Zjednoczonej Prawicy jest dążenie do meblowanie na swoją modłę 

umysłów naszej młodzieży. Ma temu służyć nowa polityka historyczna. 

lansowanej przez obecnie rządzących w RP. Nie pojmuję już jakiego numeru. 

Obrzydzanie przez służalcze media owasiakowego hasła „RÓBTA  co Chceta” 

(na marginesie jest ono  autorstwa św. Augustyna), atakowanie Przystanku 

Woodstock, Festiwalu w Jarocinie i samej Orkiestry Świątecznej Pomocy - to 

deprecjonowane ogromnego wysiłku Jurka Owsiaka, społecznika, człowieka, 

który po prostu robi dobrą robotę, angażując w nią ogromną grupę nie tylko 

młodych ludzi. Jak na to ostatnie zjawisko reagują dzisiejsze władze? Ano 

medialną kontrakcją i próbami przeciwstawienia tej solidarnościowej inicjatywy 

o 26. letniej tradycji, propagując swoje wizje świetlanej przyszłości narodu  

i potęgi państwa,wykorzystując ku temu instrument w postaci „nowej polityki 

historycznej”. 

   Co do skutków tworzenia innej, niż znana nam dotąd historia powszechna  

i  ponadtysiącletnie dzieje mojego kraju, ojczyzny większości z nas, obywateli 

państwa europejskiego średniej wielkości - to przewiduję jej całkowitą klęskę. 

Ja, jako produkt pięcioletnich studiów (kto to dziś pamięta, że aby na nie się 

dostać trzeba było zdawać egzaminy wstępne!) pamiętam, że nie wkuwałem 

jedynie dat, mało znaczących faktów i bajkowych zdarzeń, jak m.in. słynnej 

sienkiewiczowskiej heroicznej „obrony Częstochowy” za czasów pięcioletniej, 

pierwszej w historii, okupacji Rzeczypospolitej przez… Szwedów (sic).  

   Moi nauczyciele i wykładowcy uczyli mnie przede wszystkim myślenia, 

kojarzenia i wnioskowania. Przekazywali swoją, nierzadko nieksiążkową 

wiedzę, często wykraczając poza podstawę programową. Jako były 

„wykształceniuch” tzw. komuny (ściślej okresów: gomułkowskiej „odwilży”, 

następnie kroczenia polską drogą do socjalizm i budowy podstaw socjalizmu, 

kolejno rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego i socjalizmu z „ludzką 

twarzą”), dziś jestem zniesmaczony i wręcz zmęczony natłokiem faktów i ich 

sposobami przekazu (tzw. narracji). Przede wszystkim ich  bieżącą ideologizacją 

ze strony „zawodowych” polityków. Jednak już  jako student przyjąłem, że 

procesy, których byłem naocznym świadkiem i uczestnikiem znajdą swój finał 

wraz z chorobotwórczą dominacją ideologii nad praktyką. Co się oczywiście 

stało, bowiem system socjalistyczny w PRL po 45. latach zdechł za sprawą 

„Solidarności” w 1989 r. 
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   Myśląc o młodym pokoleniu, o jego percepcji rzeczywistości i przeszłości 

własnego kraju, historia winna umożliwiać lepsze poznawanie teraźniejszości  

w oparciu o to co przeżyły wcześniejsze pokolenia. Chodzi o to, że należałoby, 

włączając własną refleksję czytać, podróżować (poznając innych młodych 

ludzi), nie obrażać się na dyskutantów mających odmienne poglądy i nie 

popadać - niestety - w typowo polską megalomanię. Tym bardziej by przy 

odkłamywaniu byłej propagandy komunistycznej nie prezentować postaw 

„jedynie patriotycznych”, a lekceważących swoich oponentów.  

   We współczesnej Europie funkcjonują dziś dwa odrębne modele edukacji 

historycznej. Ten pierwszy to konserwatywny - nazwijmy go przekazowym -  

z główną rolą narratora, który to model scala naród wokół wielkiej opowieści  

o Winkelriedach, Samosierze, Przedmurzu Chrześcijaństwa i Męczennikach Za 

Sprawę. 

   Ten drugi - liberalny - krytycznie rozważa i osądza kontrowersyjne kwestie po 

to aby zrozumieć mechanizmy rządzące reakcjami indywidualnymi  

i społecznymi. Zacytuję tu zdanie Jana Józefa Lipskiego  (w: „Dwie ojczyzny, 

dwa patriotyzmy”): „Czy uważamy się za lepszych - czy tylko za innych; czy 

sądzimy, że w tej inności jest jakaś szczególnie wartość (i jaka?); czy uważamy, 

że przysługują nam z jakiegoś tytułu szczególne prawa i przywileje a może 

obowiązki. Zależnie od odpowiedzi na te pytania - wyznajemy różne patriotyzmy. 

W skrajnych wypadkach - należymy właściwie do różnych ojczyzn/…/Walka  

o kształt polskiego patriotyzmu będzie rozstrzygająca dla losów naszego narodu 

- dla losów moralnych, kulturalnych, politycznych”. 

   To nie truizm. Dzisiaj rozgrywa się bój w wojnie o umysły młodzieży wskutek 

wprowadzonej w życie, szumnie zapowiadanej, nieprzygotowanej i co gorsze 

niekonsultowanej z nauczycielskim środowiskiem reformy edukacji podlanej 

polityczno-ideologicznym sosem. 

  Co więc znalazło się na przykład w nowej podstawie programowej nauczania 

historii w podstawówce w klasach IV-VIII. Nie ma tu przełomu, tyle że 

włączono tu zagadnienia omawiane w likwidowanym gimnazjum i będą one 

omawiane już w np. w piątej klasie. Przykład: przywileje szlacheckie (b. trudny 

temat obfitujący w daty, miejsca i normatywno-prawnicze określenia). Takich 

przesunięć znajdujemy całe multum, a te są po prostu za trudne dla dzieci 

uczących  się (raczej nauczanych) w przedziale wiekowym 7-15 lat. Nasuwa się 

więc pytanie czemu, a raczej komu ta reforma polonistki Zalewskiej ma służyć? 

Dla mnie to oczywiste. Ma służyć jedynie słusznej ideologii wciskanej 

społeczeństwu przez aktualnie panujących. Pełną odpowiedź wydaje się dawać 

prof. Włodzimierz Suleja. Deklaruje: „Istotą zmian w nauczaniu historii jest 

położenie nacisku na aspekt wychowawczy, patriotyczny, emocjonalny, który 

wpływa na budowanie świadomości i tożsamości historycznej /…/ daje 

koncepcję nauczania historii, która rozbudza poczucie miłości do Ojczyzny  

i tworzy świadomość historyczną przez budowanie szacunku, przywiązanie do 
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tradycji, historii własnego narodu i jego osiągnięć, kultury i ojczystego języka”. 

Wypowiedź jedynego znanego z nazwiska autora podstawy programowej jest 

kuriozalna. Czyżby dotychczasowa podstawa programowa pozbawiona była 

tego zadania? Odpowiem - nie! Istniała i funkcjonowała w praktyce i strategii 

edukacji historycznej. I tym miejscu muszę zapytać, a gdzie podziały się „stare” 

kanony nauczania, takie jak cele podstawowe: poznawczy, kształcący, 

refleksyjny czy też integracyjny w wymiarze najbliższego środowiska, grupy 

społecznej, europejskim i światowym. Moim zdaniem to co „odkrył” Suleja 

zmierza do wychowywania młodego pokolenia Polaków w jakimś koszmarze 

nacjonalizmu, ksenofobii i zamknięciu na postępującą wbrew „ ideowym 

hamulcowym” rzeczywistość (chodzi o nieuchronność następowania historii 

powszechnej). Tę  nie sposób ignorować, ponieważ nie mamy na nią żadnego 

istotnego wpływu. Zastosowanie „dobrej zmiany”, czyli dereformacji 

dotychczasowego systemu nauczania w Polsce, szczególnie w zajęciach  

o charakterze humanistycznym (ale nie tylko) grozi ogromnymi wypaczeniami 

prawdy o dziejach naszej Ojczyzny (tak specjalnie piszę wielką literą!). Przede 

wszystkim zaś pozbawieniem młodych odbiorców refleksyjno-krytycznego 

myślenia na temat wiedzy o przeszłości i teraźniejszości ich kraju. Nowe 

programy są bowiem niestrawne. Są niestrawnym, wręcz trującym, koktajlem 

konserwatywnego i zaściankowego myślenia ich konstruktorów i politycznych 

zwierzchników. Tych co może bezwiednie (tak zakładam) posłużyli się 

bolszewickim, propagandowym narzędziem po to, aby wysadzić w powietrze 

niczym sowieckie pomniki, wypracowany przez poprzednie, nie tylko przez 

postsolidarnościowe pokolenia, modele edukacyjno-oświatowy i ich instytucje. 

   Było oczywiste, że w wyrzucanych obecnie na śmietnik historii latach, 

podstawowym zadaniem socjalistycznego systemu edukacji szkolnej było 

wychowywanie dzieci i młodzieży w odpowiednim ideowym duchu. Służył on 

bieżącej, internacjonalistycznej polityce. Niestety tak jest i obecnie. Co 

istotniejsze, zakłada się, że do świadomości młodzieży nie powinny przeniknąć 

wybitne sylwetki związane z KOR-em, NSZZ „Solidarność” i innymi, 

zwłaszcza z nazwiskiem degradowanego gen. W. Jaruzelskiego. Nie ma być  

Wałęsy (choć świat nie zapomni przecież Noblisty), Kuronia, Borusewicza czy 

Frasyniuka. Czyżby bez względu na poszczególne nasze opinie nie byli oni tak 

ważni dla powstania III RP, iżby nie znaleźli swojego miejsca w edukacyjno-

wychowawczych programach? Za to znalazły się w nich osoby, które nie 

siedziały w PRL-owskich więzieniach i często bezpiecznie, zgodnie z partyjnym 

kursem nadanym przez KC PZPR, pracowały nad swoimi doktoratami. To one 

w ramach tzw. dobrej zmiany wpisują się dzisiaj w „nową elitę” gardzącą 

„dziadami” (które mają „spieprzać” - pamiętam!), „gorszymi sortami”, nie 

mówiąc już o „zdradzieckich mordach”. W zamian za to jest miejsce dla tych co 

to „trzynastego grudnia spali do południa”! 
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   W tej sytuacji jawi się konieczne pytanie: jakiej historii chcą i potrzebują 

współcześni moi młodzi krajanie? Moim skromnym zdaniem przede wszystkim 

rzetelnej, prawdziwej, obdartej z mitów i legend, takiej która nie plasuje nasz 

naród w rzędzie znieczulonych na problemy innych nacji i nie podkreślająca na 

każdym kroku nasz egoizm i wyjątkowość tak w sensie wyjątkowej naszej 

godności jako grupy etnicznej, jak i nieporównywalnej z innymi wyższości 

moralno-etycznej czy kulturalnej. Bo to  jest nasz pielęgnowany od stuleci  

li tylko mit. I nie jest on z gruntu prawdziwy. Głosowałbym za tym, aby  

w treściach przekazywanych na lekcjach historii, WOS-u, a także języka 

polskiego ograniczyć romantyczno-patriotyczne treści na rzecz oświeceniowego 

realizmu. Chciałbym aby nauczano historii drogą myślowego eksperymentu: 

stawiano pytania jakie to wydarzenie w dziejach miało (ma) konsekwencje dla 

nas dzisiaj? Przykładowo, np. dlaczego tzw. żołnierze wyklęci kontynuowali 

walkę z nowymi, po części obcymi władzami, podczas gdy kraj był zrujnowany 

a społeczeństwo wymęczone wojną okazało się nie chcieć dalszego rozlewu 

krwi i biernie przyjęło fakt zainstalowania w kraju narzuconego mu reżimu ? 

   Bacznie obserwując dyskusję na temat polityki historycznej jestem 

przekonany, że doktryna i wizja „nowej historii” i jej nauczania nie ma 

jakichkolwiek szans na zakładany sukces. To przecież bowiem nie publicyści 

czy nawet pseudohistorycy-celebryci (można ich codziennie widywać  

w telewizorze), służący zamówionej przez swoich politycznych mentorów 

interpretacji dziejów tak polskich, jak i powszechnych, historii nie napiszą! 

Mogą to robić li tylko ludzie obiektywni, uczciwi, doświadczeni, uznani  

w środowisku naukowo - dydaktycznym i rzetelni. Wcale nie tylko  

z belwederskimi tytułami. A takich, którzy mimo medialnej nagonki nie poddają 

się negatywnej weryfikacji, jeszcze trochę pozostało. I na nich liczę. To oni 

badają, weryfikują źródła, wyciągając wnioski i publikując (to trudne, ale 

jeszcze możliwe) swoje prace opowiadają się za prawdą o nas w przeszłości - 

niefałszowaną Historią Polski.  

   Na koniec tych prywatno-emeryckich rozważań pozwolę sobie na kilka uwag 

na temat  naszej postawy wobec historii i obywatelskich powinności, licząc się  

z koniecznością  pozostawienia przez nas po sobie czegoś dla lepszej 

przyszłości obecnego i następnych pokoleń naszej młodzieży. Myślę sobie, że 

duża część nauczycieli i rodziców nie poddaje się i nie podda namolnej 

indoktrynacji i nacjonalistycznego przekazu płynącego z ośrodka „dobrej 

zmiany” jakim stał się folwark - ministerstwo p. Zalewskiej. Można zakładać, że 

odważni nauczyciele i wykładowcy prezentować będą „czystą” historię dziejów 

naszego kraju, tak gdy chodzi o fakty i ich konsekwencje polityczno-

gospodarcze, jak i przemiany społeczne oraz kulturalne. 

   Na całe szczęście ideologizacja nauki nie dosięga jeszcze wyższych uczelni, 

ale czy będzie do utrzymania ich autonomia? Projekt nowej ustawy 2.0 ministra 

od nauki i szkolnictwa wyższego wcale tego nie gwarantuje. Myślę sobie, że 
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nikt z nas nie chce mieć pruskiej czy wielkoruskiej szkoły, ale polską. Co nie 

oznacza, że nie patriotyczną. Jednakże bezwzględnie musimy przyjąć do 

wiadomości i zakodować w naszej indywidualnej i społecznej świadomości, że 

to nie kula ziemska kręci się wokół nas, ale jesteśmy li tylko jedną z wielu 

planet układu słonecznego, a to przecież takie kopernikańskie, nieprawdaż? 

Zamiast iść do przodu tyłem musimy pojąć i przyjąć do powszechnej 

świadomości, iż niezbędne jest częste spoglądanie na innych - z zaciekawieniem 

i wysłuchanie ich ze zrozumieniem. 

   Ireneusz T. Kolendo 
   
 

 

 

             W kręgu ludzi i książek 

Część trzecia 

   Od wielu lat dobrze funkcjonowała umowa o współpracy między naszą uczelnią a Uniwersytetem 
Justusa - Liebiga w Giessen. Aktualizując umowę uwzględniono współpracę bibliotek obu uczelni  
w formie tygodniowej wymiany pracowników, która miała miejsce raz w roku. Jako pierwszy miał 
więc do Giessen wyjechać Janusz Dunin. Jego pobyt zaplanowano z rocznym wyprzedzeniem jesienią 
1986 roku na ostatni tydzień października 1987 roku. Tymczasem przestał być dyrektorem, planu 
wyjazdu nie można już było anulować, ani przesunąć z  powodów finansowych i organizacyjnych, 
więc do Giessen ja musiałem pojechać. Nie bardzo chciałem obawiając się komentarzy bibliotecznej 
opinii publicznej: „dopiero co został dyrektorem i zamiast zająć się palącymi problemami Biblioteki 
już się załapał na służbową zagraniczną wycieczkę”. W kasie UŁ otrzymałem zwalającą z nóg kwotę 20 
DM (Deutsche Mark) i bilet na pociąg w obie strony. Były to czasy kiedy Łódź miała liczne połączenia 
międzynarodowe i nawet do Londynu się jechało z Dworca Kaliskiego (z przesiadką na prom w Hoek 
van Holland). We Frankfurcie nad Menem przesiadłem się do lokalnego pociągu, który dowiózł mnie 
do Giessen.  
   Wczesnym rankiem na pustawym dworcu podszedł do mnie młody, nieco korpulentny, średniego 
wzrostu mężczyzna.  Przedstawił się  jako dr Bernhard Friedmann, bibliotekarz odpowiedzialny za 
kontakty między naszymi bibliotekami Przez ponad dwadzieścia lat w tę swoją misję wkładał wiele 
życzliwości, autentycznej troski o dobre samopoczucie goszczących w Giessen pracowników BUŁ. 
Ukończył dwa  fakultety: slawistykę i historię (doktorat ze stosunków słowiańsko - germańskich  
w X wieku). Znał kilka języków, w tym rosyjski i polski, którego nauczył się sam. Dzięki temu 
odwiedzający Giessen pracownicy naszej Biblioteki mieli łatwiejszy kontakt z niemieckimi 
bibliotekarzami. Zajmował stanowisko fachreferenta czyli bibliotekarza dziedzinowego, należał zatem 
do wysoko wykwalifikowanego, elitarnego, dobrze opłacanego grona niemieckich bibliotekarzy. Jego 
żona Rosa pracowała w oddziale gromadzenia zbiorów. Bardzo chętnie przyjeżdżali oboje do Łodzi. 
Zaprzyjaźniliśmy się  i w czasie moich pobytów w Giessen i ich w Łodzi odwiedzaliśmy się w naszych 
domach. W bibliotece w Giessen zainstalowane były wówczas 3 komputery: w oddziale informacji, 
przy katalogowaniu druków zwartych i katalogowaniu czasopism.  Biblioteka wchodziła (od maja 
1987 roku) w skład systemu HEBIS (Hessisches Bibliotheks - und Informationssystem), który 
obejmował biblioteki naukowe w Hesji (Giessen, Marburg, Kassel, Darmstadt, Fulda i Wiesbaden). Te 
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trzy komputery były podłączone do HEBIS poprzez serwer, który znajdował się Frankfurcie nad 
Menem. Mimo tych skromnych początków automatyzacja informacji naukowej i wspólne 
opracowanie zbiorów przez sześć bibliotek w skali całego landu robiło wrażenie, było dla mnie czymś 
zupełnie nieznanym i wpędzającym w kompleksy. Przyglądałem się temu zafascynowany, ale w opinii 
Friedmanna Hesja była mocno zapóźniona wobec innych landów, gdzie poczyniono wówczas o wiele 
większe postępy.   
   Moje zainteresowanie wzbudził też wolny dostęp do księgozbioru i struktura zawodowa 
niemieckiego bibliotekarstwa. W polskich bibliotekach naukowych idea wolnego dostępu była źle 
postrzegana z obawy przed kradzieżami książek z tak ogromnym trudem kompletowanych 
księgozbiorów. Również wielkie straty dóbr kultury z powodu wojen nakazywały chronienie książek  
w zamkniętych magazynach. Wypytywałem Friedmanna o jego obowiązki służbowe. Pracy miał 
bardzo dużo. Decydował o zakupie książek z zakresu historii, slawistyki, orientalistyki, anglistyki  
i politologii, a okresowo (w latach 1991 - 1994) także śledził publikacje dotyczące malarstwa  
i architektury. Udzielał konsultacji bibliograficznych i merytorycznych studentom i pracownikom 
naukowym uczelni, gdy zwracali się do niego z zapytaniami. Szkolił studentów w dostępie do baz 
danych. Zbierał i opracowywał materiały do bibliografii Hesji. Do jego obowiązków należały także 
„public relations”, a więc kontakty z prasą, radiem i telewizją. Ponieważ typował do zakupu 
publikacje z orientalistyki ukończył kurs języka tureckiego i arabskiego. No i był odpowiedzialny za 
współpracę naszych Bibliotek.   
   Tak więc w roku 1987 automatyzacja dużych bibliotek szkół wyższych była już w Niemczech faktem 
co budziło zdumienie zważywszy, iż pierwszy komputer osobisty (PC IBM) był masowo sprzedawany 
dopiero od roku 1981! Bardzo szybko dostrzeżono jego zastosowanie w bibliotekarstwie. Nad 
prawidłowym funkcjonowaniem programów komputerowych czuwał w Giessen jeden informatyk na 
etacie biblioteki. W hallu na parterze stały bloki katalogowe, ale kiedy przyjechałem do Giessen 
bodajże w roku 1992 już ich nie było. Zdziwiony zapytałem co się z nimi stało. Kartki zostały 
sfotografowane przez specjalistyczną firmę z Berlina, przeniesione na serwer, utworzono osobną 
bazę, a na stronie internetowej umieszczono zakładkę, którą nazwano „retro”. I tak uporano się  
z digitalizacją katalogów kartkowych.  
   W marcu 1989 roku odwiedził mnie Russell Drury. Przyjeżdżał od czasu do czasu w sprawach 
Czytelni Brytyjskiej. Zaproponował mi dwutygodniowe zwiedzanie angielskich bibliotek szkół 
wyższych oraz jednej publicznej. W pierwszym tygodniu miało to być kilka bibliotek londyńskich oraz 
wypad do Oxfordu i Sutton. W drugim tygodniu biblioteki uniwersyteckie w Nottingham, Sheffield, 
Manchester i Leeds. Byłem zaskoczony. Może coś źle zrozumiałem? Zapytał co by mnie najbardziej 
interesowało? Odpowiedziałem bez wahania: komputeryzacja. Nie ukrywał, że takiej odpowiedzi się 
spodziewał. Intuicja podpowiedziała mi, że to była jego inicjatywa, że to on podsunął swoim 
zwierzchnikom w Warszawie i Londynie pomysł zaproszenia mnie. Pobyt w Anglii został zaplanowany 
na dwa pierwsze tygodnie czerwca. British Council finansował przelot samolotem w obie strony, 
hotele, podróże pociągami.  
   Zaraz po przylocie zabrano mnie do siedziby British Council, gdzie zwiedziłem instytucję  
i  otrzymałem wszystkie niezbędne materiały. W Londynie codziennie około godziny 900 przyjeżdżał 
do hotelu pracownik British Council i zawoził mnie do przewidzianych na dany dzień jednej lub dwu 
bibliotek. Pewnego dnia pojechałem do dużej, nowoczesnej biblioteki publicznej w Sutton pod 
Londynem, a inny dzień poświęciłem na bibliotekę uniwersytetu Oxford. W niedzielę drugiego 
tygodnia wyruszyłem pociągiem w podróż do czterech miast. Znakomita organizacja sprawiła, że 
program mego pobytu został zrealizowany w stu procentach. 
   Pobyt w Anglii dał mi wyobrażenie o systemowej automatyzacji bibliotek, ich współpracy  
w gromadzeniu zbiorów, tworzeniu baz danych, wspólnym ich udostępnianiu, o konieczności 
zatrudnienia informatyków,  o niezbędnej współpracy bibliotekarzy z informatykami i utwierdził mnie 
w przekonaniu, że nie ma innej drogi jeśli nie chcemy zostać bibliotekarskim skansenem. 
Interesowała mnie też struktura zawodowa angielskiego bibliotekarstwa.     
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   Po powrocie przedstawiłem szczegółową relację ze swojego pobytu na zebraniu kierowników 
Oddziałów. W oczach niektórych koleżanek widziałem to samo, co Bolesław Świderski piętnaście lat 
wstecz w oczach tych, którzy słuchali streszczeń jego lektur... Zaleciłem, żeby kierownicy na 
spotkaniach ze swoim personelem poinformowali dokładnie o czym była mowa na zebraniu  
u dyrektora. Była to rutynowe przypomnienie o zwyczaju, którego przestrzeganie sprawiało, iż 
wszyscy merytoryczni pracownicy Biblioteki wiedzieli o bieżących sprawach, o problemach, o celach 
bliższych i dalszych, a to z kolei tworzyło klimat, w którym utożsamiano się z instytucją, z jej celami,  
z jej misją. Wyjątkowo zależało mi na tym, żeby szczegółowe informacje o moich angielskich 
wojażach dotarły do jak największej liczby pracowników.  
   Kilku dni po tym zebraniu poprosiła o rozmowę Irena Terlecka, która pracowała w Oddziale 
Informacji Naukowej. Okazało się, że bardzo ją interesuje komputeryzacja bibliotek. W osobie Ireny 
Terleckiej, polonistce z wykształcenia, znalazłem dynamiczną, pełną pasji i zapału zwolenniczkę 
poczynienia pierwszych kroków ku automatyzacji. Lubiano ją z powodu cechującego ją poczucia 
humoru, optymizmu, trafnych, niekiedy uszczypliwych, ale dowcipnych powiedzonek i umiejętności 
bezpośredniego nawiązywania kontaktu i współpracy z ludźmi. Przełamywała konserwatywne 
postawy, sceptycyzm, oswajała koleżanki i kolegów z myślą o konieczności unowocześnienia 
procesów pracy. Zwiedziła bibliotekę w Giessen, a gdy w latach 90. Uniwersytet Łódzki zawarł umowę 
o współpracy z Uniwersytetem w Regensburgu pojechała tam w ramach wymiany pracowników obu 
bibliotek. W Regensburgu funkcjonował już wtedy system obejmujący wszystkie naukowe biblioteki 
Bawarii. Spędziłem tam w roku 1992 bardzo pożyteczny poznawczo tydzień dzięki zaproszeniu 
dyrektora biblioteki dr Friedricha Geisselmanna.  
   Wspomnieć jeszcze muszę o miesięcznym szkoleniu, w jakim brałem udział w czerwcu 1995 roku  
w Robinson Library, głównej bibliotece Newcastle University. Pobyt 10 osób z polskich bibliotek 
w Newcastle był możliwy dzięki unijnemu programowi o nazwie JEP 2 (Joint European Programm). 
Podczas bardzo intensywnych zajęć dowiadywaliśmy się o obcych polskiemu bibliotekarzowi takich 
zagadnieniach jak m.in. strategia biblioteki i metody jej tworzenia, badanie poziomu usług 
świadczonych przez macierzystą bibliotekę, zarządzanie jakością, zarządzanie biblioteką w warunkach 
automatyzacji, kryteria selekcji książek z wolnego dostępu i zarządzanie nimi po selekcji (bardzo 
ważny problem w bibliotekach brytyjskich). Dużo godzin poświęconych było praktycznym 
ćwiczeniom: selekcji księgozbioru, poszukiwaniem internetowych baz danych, zastosowaniem 
określonych kryteriów decydujących o zakupie książek i wiele innych. Były także zajęcia  
w introligatorni, gdzie polecono nam stworzenie od zera dwu książek bez używania jakichkolwiek 
maszyn czy urządzeń, oprawienie ich i wytłoczenie napisów na grzbiecie i okładce. Dumny byłem  
z siebie, gdyż udało mi się to zadanie wykonać całkiem nieźle jak na moje nieumiejętności techniczne. 
   W roku 1991 prorektor ds. nauki zgodził się na zakupienie dla Biblioteki czterech komputerów. Po 
naradach z Wandą Frontczakową (kierownik Oddziału Informacji Naukowej) i rozmowach z Ireną 
Terlecką zdecydowałem, że przydzielony Oddziałowi komputer będzie służył do sporządzana 
kontynuowanej od wielu lat bibliografii dorobku pracowników UŁ. Pozostałe komputery 
zainstalowano w Sekcji Wydawnictw Zagranicznych, w Sekcji Czasopism Bieżących, w Sekcji 
Muzykaliów, gdzie służyły tworzeniu roboczych baz.   
   Komputery już były, ale nie było informatyków i programu. Zaprosiłem do współpracy, czyli 
konsultacji Mariusza Robowskiego, z wykształcenia informatyka i pracownika Katedry 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, który doradził, żeby zainstalować stworzony dla bibliotek 
publicznych program MAK jako przydatny dla tworzenia niewielkich baz. Na MAK-u posadowiono 
bibliografię dorobku pracowników UŁ. Natomiast w roku 1992 zakupiono od Biblioteki Narodowej 
„Przewodnik Bibliograficzny” na dyskietkach. Był to następny, jakkolwiek drobny krok, na drodze ku 
automatyzacji informacji. Wkrótce został zatrudniony na ½  etatu Piotr Canova, który napisał 
programy dla Sekcji Muzykaliów, Sekcji Czasopism Bieżących i Sekcji Wydawnictw Zagranicznych. 
 Kolejnym etapem było zainstalowanie w Oddziale Informacji Naukowej (rok 1993) sieci 
komputerowej Novell Net Ware 3.11. Umożliwiono czytelnikom korzystanie z dysków CD - ROM, 
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Internetu i dostępu do światowych baz. W pracowni Oddziału umieszczono 5 stanowisk, w czytelni  
8 stanowisk. Zajmowali się tym zatrudnieni, dzięki przyznanym Bibliotece etatom, dwaj informatycy: 
Piotr Canova i Jarosław Dziąg, ale coraz pilniejsza stawała się potrzeba utworzenia jednostki 
organizacyjnej, której zadaniem byłoby kierowanie i nadzorowanie procesem komputeryzacji. Sam 
entuzjazm i zapał Ireny Terleckiej już nie wystarczał. Zaproponowałem jej, żeby zapisała się na 
Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Irena Terlecka ochoczo podjęła trudy nauki, dojeżdżania do Wrocławia i studia chlubnie ukończyła.  
   W roku 1993 i w latach następnych nastąpiły zmiany w gronie moich najbliższych 
współpracowników. Przestały pełnić obowiązki wicedyrektorów Teresa Kalas i Halina Rosiecka.  
Z dniem 7 stycznia 1993 r. wicedyrektorem ds. administracyjnych został mgr inż. Jerzy Andrzejewski 
(nie mylić z dr Jerzym Andrzejewskim!). Inż.  J. Andrzejewski był przez wiele lat pracownikiem Działu 
Inwestycji i Nieruchomości UŁ i to jego doświadczenie zawodowe okazało się bardzo przydatne na 
stanowisku wicedyrektora BUŁ. Bardzo ważne dla rozwiązywania problemów technicznych  
i administracyjnych Biblioteki były jego dobre relacje z administracją uczelni. Od 1 grudnia 1993 roku 
wicedyrektorem została Danuta Rokoszewska (kierownik Czytelni Głównej). Zawsze wysoko ceniłem 
jej pracowitość, uczynność, odpowiedzialność i umiejętność współpracy z ludźmi. Cieszyła się dużym 
autorytetem i uznaniem. Inżynier Jerzy Andrzejewski pracował do 31 października 2000 roku, kiedy to 
przeszedł na emeryturę. Pod koniec roku 1999 zaproponowałem dr Jerzemu Andrzejewskiemu 
objęcie stanowiska wicedyrektora. Zgodził się i z dniem 1 stycznia 2000 roku został powołany na to 
stanowisko. Bardzo dobrze nam się współpracowało i w wielu sprawach znajdowałem w nim 
kompetentnego doradcę i życzliwego kolegę. Gdy piszę o osobach, z którymi blisko współpracowałem 
i na których mogłem zawsze polegać w zapewnieniu Bibliotece sprawnego, prawidłowego 
funkcjonowania to wspominam jak najlepiej i z dużym uznaniem doświadczonych i oddanych 
instytucji pracowników administracji: Zofię Stanisławską, Teresę Kaniewską, Tadeusza Jaźwińskiego, 
Barbarę Świnogę, a także sekretarki: Halinę Ciszewską, Grażynę Błaszczak i Martę Kuleszę.  
   Nie waham się twierdzić, że w roku 1993 miało miejsce kluczowe, nie tylko dla Biblioteki UŁ, 
wydarzenie: nieformalne, towarzyskie spotkanie dyrektorów ośmiu  bibliotek publicznych szkół 
wyższych Łodzi z udziałem dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.  
J. Piłsudskiego. Zorganizowałem tę naradę, żeby zaproponować utworzenie (wzorem innych bibliotek 
w dużych ośrodkach akademickich) konsorcjum celem wspólnego wystąpienia do działającej 
wówczas w Polsce Fundacji Andrew W. Mellona (USA) o grant na zakupienie systemu i sprzętu 
komputerowego. Dyrektorzy zaakceptowali ideę współpracy, ale niezbędne było formalne powołanie 
konsorcjum. Decyzją Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Łodzi z dnia 7 stycznia 1994 roku powstał 
Międzyuczelniany Zespół Biblioteczny (MZB). Wkrótce opracowano wspólny wniosek o grant, który 
Fundacja w wysokości 1.000.000 USD przyznała łódzkim 10 bibliotekom w dwu ratach (w roku 1995  
i 1997). Podjęto decyzję o zakupieniu systemu „Horizon”, komputerów oraz 3 serwerów.  
   W roku 1995 zwróciłem się do rektora UŁ z dwoma wnioskami: o sfinansowanie sieci LAN (Local 
Area Network) i utworzenie Samodzielnej Sekcji d/s Komputeryzacji. Zatrudnieni już byli bowiem 
dwaj informatycy i należało sformalizować organizacyjnie istniejący faktycznie zespół. W marcu 1996 
roku rektor wyraził zgodę na LAN (sieć na 105 gniazd została wykonana w maju 1996 roku), w maju 
też powołał SSK. Kierowanie Sekcją (od 10 maja 1996 r.) powierzyłem Irenie Terleckiej. Pełniła tę 
funkcję do 16 sierpnia 1999 roku, kiedy to ku mojemu i wielu pracowników wielkiemu zaskoczeniu, 
nagle zrezygnowała z pracy. Kierownikiem Sekcji została Bogumiła Cygan (1999 - 2001), a następnie 
(od 1 sierpnia 2001 r.) Mariola Augustyniak. Nastąpiły też zmiany w grupie informatyków. Jedni 
odeszli, a przybyli nowi.  
   Po zainstalowaniu systemu „Horizon” na serwerach konsorcjum rozpoczął się w Bibliotece proces 
pracowitego, niełatwego wdrażania poszczególnych modułów, początek współpracy z Narodowym 
Uniwersalnym Centralnym Katalogiem NUKat, szkoleniem grupy bibliotekarzy w tworzeniu 
Klasyfikacji Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych (w związku z planowanym wolnym dostępem 
do księgozbioru w nowym gmachu), uczestniczeniem przedstawiciela BUŁ w pracach zespołu 
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zarządzającego projektem (Project Management Team), w naradach Międzyuczelnianego Zespołu 
Bibliotecznego oraz rozwiązywaniem licznych a nieznanych dotychczas problemów jakie pojawiały się  
w codziennej pracy. Sytuacja ta skłoniła mnie do złożenia rektorowi UŁ wniosku o utworzenie 
stanowiska wicedyrektora ds. komputeryzacji. Rektor zaakceptował wniosek. Z propozycją przyjęcia 
tej funkcji zwróciłem się do Marii Wrocławskiej, którą poznałem jako aktywną i kompetentną 
uczestniczkę zebrań MZB z ramienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wyraziła zgodę  
i z dniem 1 lutego 2001 roku objęła stanowisko wicedyrektora ds. komputeryzacji. Energiczna, 
rzeczowa, znająca dobrze strukturę „Horizona” koordynowała złożony proces automatyzacji, 
podejmowała decyzje, które posuwały do przodu działania zmierzające ku kompleksowemu 
wdrożeniu systemu. 
   Wspominałem już o kurczącej się powierzchni magazynowej. Ścieśniano przesuwając partie 
księgozbioru w obrębie piętra i z jednego piętra na inne piętro, selekcjonowano podręczniki 
oznaczone symbolem „W” oraz montowano regały w miejscach, gdzie właściwie stać nie powinny.  
W roku 1973 z budynku Biblioteki wyprowadził się Instytut Filologii Polskiej i Powielarnia UŁ. 
Pozwoliło to na usytuowanie w odzyskanych pomieszczeniach starodruków, zbiorów muzycznych, 
dokumentów życia społecznego i rękopisów. Archiwum UŁ zostało przeniesione z BUŁ do gmachu 
Instytutu Fizyki UŁ dopiero w roku 1988, a zwolnione sale przeznaczono na potrzeby Sekcji Dubletów 
i Wydawnictw Zbędnych. W latach 1988 i 1996 przeniesiono z magazynu do Oddziału Zbiorów 
Specjalnych ostatnie dwie partie starodruków. Zdecydowano kolejne przesunięcia książek i czasopism 
co pozwoliło na „złapanie oddechu” na 2 - 4 lata.   Nadal jednak w gmachu Biblioteki mieścił się 
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu (razem z liczącą 18 tys. wol. biblioteką), Zakład Historii Sztuki 
oraz Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Te jednostki organizacyjne wyprowadziły się 
ostatecznie dopiero w latach 1993 - 1995. Po dokonaniu kolejnych przemieszczeń księgozbioru 
odsunięto na czas jakiś grozę całkowitego paraliżu, ale trzeba było nadal szukać jakiegoś radykalnego 
rozwiązania. Wtedy przyszedł mi do głowy pomysł zaadaptowania na magazyn starej, nieczynnej od 
kilkudziesięciu lat kotłowni węglowej, która znajdowała się pod gmachem Biblioteki. Powierzchnia 
kotłowni była ogromna, a jej wysokość sięgała dwu magazynowych pięter.  
   Korzystając z ekspertyzy specjalistów z Działu Inwestycji i Nieruchomości UŁ i przy bardzo 
aktywnym udziale mgr inż. Jerzego Andrzejewskiego, któremu zawdzięczam fachowe doradztwo, 
wystąpiłem z wnioskiem do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (styczeń 1997 r.) o przyznanie dotacji  
(w ramach programu Librarius) na adaptację kotłowni na magazyn składowy. Wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę władz Fundacji (maj 1997 r.) i w latach 1997 - 1998 zakończono remont. 
Przeniesiono tam dużą partię czasopism i gazet, co pozwoliło z kolei na dokonanie przesunięć 
księgozbioru w głównym gmachu magazynu. Przybyło przestrzennego luzu na kilka lat. Dla 
upamiętnienia przyznanej Bibliotece dotacji Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej poprosiła 
o umieszczenie w dużym hallu tablicy informującej o tym wydarzeniu. Tablica zawisła dla potomności, 
ale adaptacja kotłowni nie rozwiązywała przecież raz na zawsze problemu magazynowania zbiorów  
w perspektywie wieloletniej, a to oznaczało kontynuowanie starań o rozbudowę Biblioteki. 
   Krytyczną sytuację magazynowania zbiorów przedstawiałem na posiedzeniach Senatu UŁ przy okazji 
składania rocznych sprawozdań z działalności Biblioteki oraz w pismach kierowanych na ręce rektora 
UŁ. Kwestię tę poruszałem często w rozmowach z prorektorem ds. nauki. Jedno z posiedzeń Kolegium 
Rektorskiego, na które zostałem zaproszony, poświęcone były wyłącznie sytuacji lokalowej Biblioteki. 
Te starania zostały uwieńczone decyzją rektora UŁ prof. dr hab. Stanisława Liszewskiego, który zlecił 
opracowanie projektu budowy nowego gmachu BUŁ z wolnym dostępem do księgozbioru. Co do  idei 
wolnego dostępu to miały miejsce liczne i gwałtowne dyskusje na ten temat. Przyznam, że 
początkowo nie byłem entuzjastą takiej koncepcji zważywszy na liczne kradzieże druków jakie miały 
miejsce w obu czytelniach, a w tamtych czasach nie istniały jeszcze zabezpieczenia w postaci czipów  
i „bramek”. Te ostatnie funkcjonowały tylko na lotniskach... Ostatecznie jednak zwyciężył „wolny 
dostęp”.  Opracowania projektu architektonicznego i założeń ekonomicznych podjął się inż. arch. 
Jerzy Wiśniewski we współpracy z dr Jerzym Andrzejewskim. Wydawało się więc, że budowa nowego 
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gmachu rozpocznie się niebawem, gdy tylko Senat UŁ podejmie uchwałę w tej sprawie, co było 
formalnością. Tymczasem jednak na porządku obrad Senatu w roku 1997 pojawił się wniosek, żeby  
w pierwszej kolejności zbudować gmach Wydziału Zarządzania, a dopiero po ukończeniu tej 
inwestycji rozpocząć wznoszenie nowej Biblioteki. Przedstawiciele Wydziału Zarządzania przekonali 
członków Senatu UŁ nie byle jakim argumentem: najbogatszy w uczelni Wydział dysponował dużymi, 
własnymi pieniędzmi na inwestycje, gdy tymczasem Biblioteka czekała z wyciągniętą ręką...Tak więc  
o trzy lata odwlekła się rozbudowa BUŁ, a tym samym odsuwała się perspektywa uzyskania nareszcie 
wolnej przestrzeni na powiększający się z roku na rok zasób książek i czasopism. 
   Kiedy w maju 2000 roku na uroczyste otwarcie budynku Wydziału Zarządzania UŁ zaproszono 
członków Senatu i oprowadzono po gmachu nie wyłączając piwnic, uderzyła mnie ogromna i pusta 
przestrzeń podziemi, które skojarzyły mi się z lotniczym hangarem. Pomyślałem, że to jest świetne 
miejsce na księgozbiór, który można by tutaj ulokować. Przestrzenna bliskość gmachów Biblioteki  
i Wydziału Zarządzania pozwalałaby na sprawne dostarczanie książek czytelnikom. Pomysł mnie 
samemu wydawał się chwilami nieco szaleńczy: czy władze Wydziału zgodą się na przyjęcie 
sublokatora, który nie wiadomo jak długo będzie zabierał miejsce i przeszkadzał? Przecież te 
przestronne piwnice były na coś przeznaczone. Nurtowała mnie jednak myśl o wykorzystaniu piwnic 
na książki, ale dopiero chwili, kiedy to już całkowicie zabrakło miejsca na druki zwarte (maj 2003) 
złożyłem wizytę profesorowi Tadeuszowi Markowskiemu, ówczesnemu dziekanowi. Ku memu 
miłemu zaskoczeniu zgodził się bez wahań na moją propozycję. Rozpoczęcie budowy nowego gmachu 
BUŁ planowano na październik 2003 roku, a więc chodziło o użyczenie podziemi na 3 - 4 lata. 
Ustaliliśmy organizacyjne szczegóły i zaczęło się przenoszenie księgozbioru w trzech etapach: 40 tys. 
wol.  w roku 2003, co z punktu widzenia uzyskanej w magazynie przestrzeni okazało się wystarczające 
tylko na jeden rok, a więc w 2004 roku przeniesiono 20 tys. wol. i w 2005 roku 25 tys. wol. Łącznie  
w podziemiach Wydziału Zarządzania UŁ znalazło się 95 tys. wol. druków zwartych. Zwolniło się 
miejsce na nowe nabytki do momentu oddania do użytku rozbudowanej części gmachu Biblioteki 
(maj 2006 rok). Zamówienia czytelników na książki umieszczone na Wydziale Zarządzania realizowane 
były dwa razy w tygodniu. 
   W roku 2002 ogłoszono przetarg na projekt pt.”Rozbudowa budynku Biblioteki UŁ”. Nadesłano 
kilkanaście prac. Po wielu naradach i dyskusjach komisja przetargowa ostatecznie wybrała projekt 
autorstwa inż. arch. Jerzego Pietkiewicza. Ku mojemu i Jurka Andrzejewskiego zaskoczeniu  
i rozczarowaniu przepadła koncepcja inż. Jerzego Wiśniewskiego, z którym Jerzy kilka lat 
współpracował. Po rozstrzygnięciu przetargu złożyłem wniosek o powołanie dr. Jerzego 
Andrzejewskiego na funkcję seniora budowy. Wiem jak niekiedy trudno układała mu się współpraca  
z uczelnianą administracją, jak ostro protestował przeciwko decyzjom, które zmieniały przyjęte 
założenia architektoniczne, ale uparcie walczył i stawiał na swoim. Wiele funkcjonalnych rozwiązań 
 w nowym budynku jemu należy zawdzięczać.  
   Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego oraz położenia kamienia węgielnego odbyła się  
w dniu 13 października 2003 roku z udziałem rektora UŁ prof. dr. hab. Wiesława Pusia, premiera RP 
Leszka Millera, ministra finansów Andrzeja Raczko, prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego oraz 
członków Senatu UŁ. Natomiast uroczyste otwarcie nowego budynku Biblioteki UŁ miało miejsce  
24 maja 2006 roku. Brałem w niej udział już jako zaproszony przez rektora UŁ emeryt. 
   Dzieje bibliotek powinny być pisane razem z dziejami czytelników i nie mam na myśli statystyki 
odwiedzin, ale konkretne osoby, dla których biblioteki były i są miejscami bardzo ważnymi w ich 
życiu. Sądzę, że warto w tym miejscu przybliżyć kilka postaci niezwykłych, a przez wiele lat 
nierozłącznie związanych z Biblioteką UŁ i których sylwetki wpisywały się w przestrzenie biblioteki.  
W latach 60.  codziennie pojawiał się ubrany w mocno spraną i sfatygowaną wojskową kurtkę i takież 
spodnie pan B., który zaczynał swój czytelniczy pobyt od odwiedzin w toalecie, gdzie dokonywał 
porannych czynności zmierzających do utrzymania czystości ciała. Po umyciu się siadał na parapecie 
okna w dużym hallu na parterze i spożywał śniadanie złożone z bułki i mleka pitego prosto z butelki. 
Bułkę przegryzał czosnkiem. Potem kierował się do Czytelni Głównej. Tam jego stałą i jedyną lekturą 



13 

 

były wszystkie encyklopedie, które czytał sumiennie od litery „A” do litery „Z” informując z dumą raz 
po raz dyżurujących pracowników do jakiej litery dotarł aktualnie. Poranna porcja zjedzonego 
czosnku sprawiała, że czytelnicy przenosili się do odległych od pana B. stolików, a także składali skargi 
żądając od dyrekcji biblioteki interwencji w sprawie zapachu jaki za przyczyną pana B. dominował  
w czytelnianej sali. Pan B. był więc proszony na rozmowy do wicedyrektorów, ale z tych wizyt nic nie 
wynikało: poranne toalety i śniadanie na parapecie z czosnkiem jako przysmakiem były przez pana B. 
uporczywie kontynuowane. Zdecydowano, że rozmówi się z nim sama pani dyrektor, profesor Helena 
Więckowska. Rezultatem tego spotkania było to, iż pan B. zadeklarował publicznie, przy pomocy 
wywieszonych na ścianach ogłoszeń, iż darzy profesor H.W. głębokim i szczerym uczuciem, stara się  
o jej rękę i zaprzestanie porannych ablucji oraz porzuci ulubiony czosnek wówczas, gdy naczelna 
dyrektor BUŁ zgodzi się dzielić z nim życie. Oświadczyny te, mimo iż sprawnie likwidowane przez 
pracowników biblioteki, pojawiały się w rozmaitych częściach budynku i powodowały, że gromadziły 
się przed nimi grupy rozbawionych do łez studentów. Pewnego dnia pan B. zniknął i nie pojawił się 
więcej. Przyczyny jego absencji nie są znane, ale prawdopodobnie cofnięto mu prawo korzystania  
z biblioteki. 
   Wkrótce po niezapomnianym panu B. zapisał się do biblioteki pan S. W odróżnieniu od abnegata 
pana B. ten był zawsze schludnie ubrany, starannie uczesany, ogolony czyli po prostu zadbany 
mężczyzna w średnim wieku. Wkrótce okazało się, że ambicją pana S. jest przeczytanie wszystkich 
książek (druków zwartych) jakie biblioteka posiada i jakie zgromadziła na 5 piętrach przepastnego 
magazynu. Na pozostałych 5 piętrach i w podziemiu stały czasopisma i gazety, ale ta kategoria 
zbiorów na razie pana S. nie interesowała. Dążąc do realizacji swego życiowego powołania pan S. 
zasiadał codziennie przy katalogu alfabetycznym, wyjmował skrzynki od litery „A” i wypisywał 
rewersy do Czytelni Głównej, których liczba dochodziła jednorazowo do 50, a nawet i 80 sztuk. 
Magazynierzy te zamówienia realizowali, pan S zasiadał przy stoliku ze stosem książek przed sobą 
i zamiast je z uwagą czytać przerzucał pospiesznie kartki ledwie muskając okiem ich treść, zamykał 
książkę i sięgał po następną postępując tak samo jak z poprzednią. Tym sposobem w ciągu kwadransa 
pan S. zaspakajał swoją intelektualną ciekawość, oddawał książki, schodził do katalogu i znowu 
wypisywał setki rewersów z kolejnych kart alfabetycznego katalogu. I cała ta operacja powtarzała się 
od nowa. I tak to trwało dwie albo trzy godziny a nawet i dzień cały aż pan S. opuszczał gmach 
biblioteki zaś dyżurni w Czytelni i magazynierzy oddychali z ulgą. Proszono pana S. aby był uprzejmy 
nie wypisywać tylu zamówień naraz bo to dezorganizuje pracę magazynierów, spowalnia realizację 
rewersów innych czytelników. Pan S. był głuchy na te uprzejmie wygłaszane do niego apele i prośby, 
a nawet zachowywał się agresywnie, powoływał się na regulamin biblioteki, uznawał te pretensje za 
szykanowanie jego osoby, więc rewersy nadal zasypywały magazyn a oczywisty bezsens tej sytuacji 
doprowadzał magazynierów do nerwicy i wykrzykiwania słów niecenzuralnych. Sprawa ta trafiła  
w końcu pod obrady kolegium dyrektorskiego BUŁ. Uznano, iż nie ma innego wyjścia jak 
wprowadzenie do regulaminu zapisu o ograniczeniu składanych do czytelń rewersów do 10 sztuk. 
Zanim jednak zmiana w regulaminie została zatwierdzona przez odpowiednią komisję senacką UŁ 
 i rektora (nie było wówczas Rady Bibliotecznej) upłynęło dużo czasu, a tymczasem pan S. 
kontynuował swój szaleńczy zamiar przewracania kartek w każdej książce. W końcu regulaminowe 
ograniczenie zniechęciło pana S. i zaprzestał wizyt w bibliotece. 

Jan Janiak 

 
Stara i nowa część Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z księgozbiorami 
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BRAĆ ? 

Czy nie brać udziału w rajdach Sekcji Turystyki Pieszej Uniwersytetu Łódzkiego? 

   Turystyka ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala się oderwać od codziennych spraw. Dzięki 
czemu możemy nabrać dystansu do wszystkiego. Chociaż nie wiem, czy nie ważniejszy jest kontakt  
z przyrodą. Może trzeba przemyśleć, jak śpiew ptaków i szum drzew  wpływa na charakter człowieka. 
A już na pewno turystyka uczy pokonywania własnych słabości lub przeszkód, które niejednokrotnie 
zaskakują nas na szlakach. Na rajdach wrześniowych do turystów wdzięczą się czasami jagody lub 
grzyby. I szepczą dyskretnie: „weź mnie, weź mnie!”  
   Las jest również najpiękniejszą świątynią. Pod warunkiem, że nie jest zaśmiecony. Turyści  
z Uniwersytetu  Łódzkiego o tym wiedzą. Śmieci wyrzucają dopiero do koszy na kwaterze. Ale bywają 
jeszcze ludzie, którzy tej zasady nie stosują. I właśnie tej świątyni - lesie każdy mimowolnie zajmuje 
się metafizyką. A więc odkłada materializm na pewien czas na bok.  
   Turystyka ma również duży wpływ na zdrowie. No, może nie zawsze pozytywny. Bo przecież 
bywało, że niektórzy kończyli rajd z zagipsowaną nogą. Niektórzy byli tylko obandażowani.  
   Opiszę teraz przypadek, który chyba potwierdzi dobry wpływ turystyki na zdrowie. Na jednym  
z rajdów podczas wędrówki po górach (a nie były to Himalaje, my uznajemy hasło: „Dobre, bo 
polskie”) jeden z uczestników zasygnalizował, że dostaje zadyszki i chyba serduszko odmawia mu 
posłuszeństwa. Wiadomo, że w takich sytuacjach potrzebny jest jak najszybszy kontakt z lekarzem. 
Prowadzący grupę sprawdził więc na mapie, jak można w najkrótszy sposób dojść do drogi. Poprosił 
kierowcę autokaru o podjechanie w określone miejsce. Grupa ratownicza sprowadziła w to miejsce 
„sprawnego inaczej” turystę, który przecenił swoje możliwości. Dalej procedura była prosta. Wizyta  
u lekarza. Lekarz ordynuje szpital. W szpitalu fundują mu balonikowanie, czyli generalną czystkę 
układu krwionośnego na które w Łodzi wyznaczono mu termin za rok. Na rajdzie miał zabieg zrobiony 
na cito. Jak gdyby był ważnym VIP-em. Jeszcze mogę dodać, że ów turysta żyje długo i jest szczęśliwy. 
Trzeba jednak uzmysłowić sobie, że dobrze jest zadbać o kondycję przed wyjazdem na rajd.                           
Traktowanie rajdu jako sposobu na poprawienie sprawności fizycznej nie jest najlepszą opcją. Ten 
i kilka innych, różnych wydarzeń,  co prawda rzadko, ale jednak przytrafiały się. Zwłaszcza tym, którzy 
prosto od biurka zdecydowały się na wędrówkę po Polsce. 
    A może nawet nie od biurka, tylko od telewizora? 

Witek Kakowski 
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Sekcja Turystyki Pieszej w UŁ 
 

Sprawozdanie z działalności za lata 2014 -2018 
 

   Sekcja Turystyki Pieszej w UŁ powstała oficjalnie w 1986 roku. „Ojcami założycielami” byli: nieżyjący już 
niestety Kazimierz Psarski i Bogdan Rakowski. Celem było  Sekcji było (i cały czas jest) propagowanie pieszej 
turystyki górskiej wśród pracowników UŁ i ich rodzin. 
 

 
 

Uczestnicy jednego z pierwszych rajdów organizowanych przez Sekcję Turystyki Pieszej w UŁ.  
Na archiwalnym już zdjęciu zlokalizowano m.in. Kazia Psarskiego i Ireneusza Skrobisza (stoją w centrum) 
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„Ojcowie założyciele” Sekcji m. in. Bogdan Rakowski w środku (ze szklanką herbaty?) oraz Helena Bielicka 

 
   Choć  inicjatorami jej powstania byli działaczami Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcja od początku 
przeznaczona była dla wszystkich pracowników Uczelni, niezależnie od ich przynależności organizacyjnej  
i statusu. Aby przystąpić do Sekcji wystarczy także dziś złożyć deklarację, w której wymagamy jedynie 
zaakceptowania jej regulaminu. Organizacyjnie podlega ona  Działowi Socjalnemu, któremu składamy coroczne 
sprawozdania ze swej działalności i który nas dofinansowuje z funduszu socjalnego. Korzystamy też chętnie ze 
wsparcia obu związków zawodowych. 
   Inicjatywa utworzenia Sekcji o takim profilu była „trafieniem w dziesiątkę”. W ciągu minionych ponad 30. lat 
liczba aktywnych uczestników przekroczyła 230 osób, a biorąc pod uwagę członków rodzin, chętnych na 
organizowane przez nas wyjazdy jest corocznie ponad 300. 
   Pierwsze, historyczne już, wyjazdy organizowane były w grupach kilkunastoosobowych. Na miejsce zwykle 
docierało się  pociągiem lub autobusem rejsowym, a warunki zakwaterowania bywały często spartańskie. 
Obecnie Sekcja organizuje cztery wyjazdy rocznie w grupach 49. lub 39. osobowych. Grupa dysponuje zawsze 
autokarem, który oprócz dowiezienia nas na miejsce zakwaterowania dostarcza uczestników wyprawy w pobliże 
początku szlaku i odbiera po wycieczce. Także standard zakwaterowania jest dziś  nieporównanie lepszy.  
   Planowaniem i organizowaniem wyjazdów zajmuje się Zarząd, wybierany raz na cztery lata w wyborach 
bezpośrednich. Ostatnie wybory odbyły się 13 marca b.r., przy ponad 90. osobowej frekwencji. Obecnie Zarząd 
będzie działał w składzie: Grzegorz Andrijewski (przewodniczący), Małgorzata Gajewska, Liliana Ladorucka, 
Alicja Nowicka, Jadwiga Sieradz, Radosław Dałkowski i Witold Jarno. Rok pracy Zarządu rozpoczyna się  
w połowie września - po zakończeniu drugiego rajdu jesiennego. Podsumowujemy wtedy cztery ostatnie (tzn. 
roczne) rajdy i decydujemy gdzie chcemy pojechać w następnym roku. 
   Do połowy października szukamy miejsc noclegowych w wybranych lokalizacjach, negocjujemy ceny  
i angażujemy przewodników. Nasze propozycje muszą być oczywiście zgodne z procedurami przetargowymi, 
więc musimy dla każdego rajdu przedstawić kilka propozycji. Do połowy listopada opracowujemy kosztorysy 
poszczególnych rajdów oraz przygotowujemy i składamy wniosek o dofinansowanie z funduszu socjalnego. Do 
wniosku dołączamy sprawozdanie z działalności Sekcji z poprzedniego roku. Do połowy grudnia opracowujemy  
i składamy dokumenty potrzebne do przetargów na autokary. Pod koniec grudnia lub w styczniu odbywają się 
zwykle zebrania członków Sekcji, na których podsumowujemy rok i przedstawiamy propozycje na rok następny,  
a na początku marca Zarząd otrzymuje zwykle z Działu Socjalnego informację o wysokości przyznanej dotacji. 
Łączy się to często z koniecznością korekty kosztorysów.  W połowie marca uruchamiamy zapisy na rajdy 
wiosenne i przeprowadzamy kwalifikację uczestników. Zapisy i kwalifikacja na rajdy wrześniowe odbywa się  
w drugiej połowie czerwca. 
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   W momencie planowania wyjazdów Zarząd wyznacza od razu osoby odpowiedzialne za poszczególne rajdy. 
Do obowiązków tych osób należy opracowanie tras wycieczek (oczywiście w porozumieniu z przewodnikami), 
przygotowanie rajdu od strony technicznej i prowadzenie go na miejscu. 
   W ostatnich latach pojawiło się kilka cennych inicjatyw wartych kontynuowania w kolejnych latach:  
- zwyczaj angażowania na wszystkie trasy profesjonalnych przewodników, 
- rozszerzenie pola zainteresowania o przygraniczne pasma górskie w sąsiednich krajach (Tatry Słowackie, Zlate 
Hory, Rychlebske Hory, Jessienniki, Bromovskie Steny), 
- zabieganie o coraz lepszą atmosferę na rajdach poprzez organizowanie wieczornych imprez  integracyjnych. 
   Bardzo ważne w minionej kadencji było zorganizowanie jubileuszu 30. lat istnienia Sekcji. Jubileusz spełnił 
ważną rolę integrującą i propagandową. Zyskaliśmy dzięki niemu wielu nowych członków  
i sympatyków. Dzięki działalności Sekcji pracownicy Uniwersytetu mają szanse poznawać najbardziej urokliwe 
miejsca naszego kraju i spotkać wielu wspaniałych ludzi o podobnych zainteresowaniach. Uważamy to za 
największe osiągnięcie tej, naszej wspólnej,  organizacji. 

Grzegorz Andrijewski 

 

 
Karpacz 2014 
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Bieszczady 2014 

 
Pokrzywna 2015 
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Lądek 2015 

 
                                     Bieszczady 2014                                                                                Karpacz 2016 

 
                           Kudowa 2016 
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Takie sobie myśli 

Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego 

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

 
Antysemityzm – postawa wyrażająca dyskryminację, uprzedzenie, niechęć, wrogość wobec Żydów oraz osób 

żydowskiego pochodzenia postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub rasowa argumentowana powodami 

religijnymi, gospodarczymi lub politycznymi. 

Celebryta – (od: celebrans – duchowny odprawiający nabożeństwo) to osoba różnej płci, która ciężko 

pracuje, aby stać się znaną. Następnie nosi okulary, aby nikt jej nie poznał. Zawsze publicznie przerywa 

milczenie chwilę po tym jak przerywa myślenie. 

Priorytet(y) – pierwszeństwo, przywilej, prerogatywa. Najczęściej wymawiane zaklęcie przez członków 

rządu i jego premiera a odnoszące się do wszystkich sfer życia politycznego, gospodarczo-społecznego  

i kulturalnego po zdobyciu władzy przez PiS i „przystawki” na jesieni 2015 r. 

Semita – etn. członek jednego ze spokrewnionych etnicznie ludów zamieszkujących Azję południowo-

zachodnią (Bliski Wschód) i północną Afrykę, tj. Arabów, Aramajczyków, Babilończyków, Kartagińczyków, 

Etiopczyków, Hebrajczyków i Fenicjan. Inne znaczenie: wyznawca judaizmu, żyd. 

Suweren – panujący, monarcha, władca. Suwerenność – niepodległość, niezależność, niepodzielne 

zwierzchnictwo nad terytorium państwa. Także: niezależność władzy państwowej w stosunkach  

z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, inaczej: ostatnio polski proces „wstawania z kolan”. 

Szmalcownik - termin wywołany przez europosła Richarda vel Ryszarda Czarneckiego i użyty wobec 

europosłanki Róży Gräfin von Thun und Hohensteina (za co ów zapłacił utratą stanowiska 

wiceprzewodniczącego Rady Europejskiej), który skutkował(uje) zawirowaniami politycznymi w kraju i za 

granicą. Etymolog. - słowo wywodzi się  z gwary złodziejskiej (od: szmalec, szmal-pieniądze, smarować-dawać 

łapówkę). W czasie okupacji hitlerowskiej osoba szantażująca lub wymuszająca okup od ukrywających się 

Żydów lub pomagającym im Polaków w zamian od odstąpienia od denuncjacji. 

 

 
Szmalcownictwo  - zjawisko rabunku mienia ludzi, którzy z różnych powodów nie zdążyli go zabezpieczyć lub 

zabrać, opuszczając lub być zmuszonymi do zmiany dotychczasowe miejsce pobytu np. w wyniku 

przymusowego przesiedlenia, ucieczki przed represjami, działaniami wojennymi, aresztowaniami, 
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zamknięciem w ośrodkach odosobnienia.  (Uwaga: słowo nieodnotowane w Słowniku Języka Polskiego PWN, 

Warszawa 1984) 
Zakon(nik) – wiele organizacji religijnych grupująca ludzi prowadzących wspólne życie, oparte na określonej 

regule, mającej na celu realizowanie wzorów życia  w sposób bardziej rygorystyczny niż to czynią przeciętni 

wyznawcy danej religii. Także: „zakon PC” - popularna nazwa grupy najbliższych Jarosławowi K. osób,  

z którymi prezes PiS utworzył w 1990 r. swoją pierwszą chadecką partię Porozumienie Centrum. Również: 

osoba należąca do zakonu, jak np. redemptorystów z której wywodzi się mnich, o. Tadeusz R., działający  

z Torunia (potentat biznesowy o ogromnych wpływach na polskiej scenie politycznej). 

 

   

Żona – (łac. Żonus mężulus dreczycielus) – osoba przeważnie płci żeńskiej, mieszkajaca razem  

z mężem i wg pewnych żródeł notorycznie utrudniająca mu życie. Często wystepujące działania chaotyczno-

histeryczne to: łzawe reakcje mające charakter obronny bądź napastliwy czy niemoc seksualna na widok 

męża w podkoszulku. Uwaga – bardzo często w komplecie mężowie otrzymują teściową ! 
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Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota 

Z należnymi wyrazami wobec IPN-u 

   Jakem Szamot, wsparty się niczym Neron na szlezągu,  ostatnio dostaję dużo zapytowań. A to: 

jaka będzie pogoda w wakacje?, czy solić mięso przed, w czasie czy po ugotowaniu (chodzi  

o wieprzowinę)?, albo inne: wiadomo, że skleroza nie boli, ale czy jest na nią jakieś lekarstwo poza 

chodzeniem w kółko?, ale też osobiste, jak. np.: czy moja towarzyszka-żona Tekla jest ruda  

(w domyśle fałszywa), a ja łysy? etc., etc. Coraz częściej pojawia się jednak pytanie 

Wyspiańskiego „Co tam, panie January nowego, w polityce”? Oczywista oczywistość nie wiem na 

nie cojak odpowiedzieć, nie wiedząc o jakową idzie. Wewnętrzną czy zagraniczną i w jakiej 

dziedzinie życia naszego ona polityka się wtranżala. Stąd moje refleksyjne uwagi mogą nie 

zadowolić zapytujących. Sam temat jest bowiem ogromny niczym niezdobyty zimą szczyt K2. 

Więc Huston … mam problem ! 

   Zacznę więc od twierdzenia, że jest jak najbardziej ogólnie w porzo. Polityka zawsze jest 

obecna i będzie nam pośrednio lub bezpośrednio dokopywała. Będzie uwierać niby odcisk na małym 

palcu u nogi również wtedy, gdy pozbawiono nas prawa zakupów w niedziele na ten przykład.  

W takiej sprawie, nie mówiąc o wielkich doniosłych kwestiach natury państwowej, możemy jej 

(polityce) nim (palcem) tylko pokiwać w dziurawym, polskim, bucie. A przecie, jak mniemam, to 

jest to odgórne bezalternatywne, choć tylko „niedzielne”, ograniczenie naszej wolności wyboru.  

I nie chodzi o to czy możemy szurać do galerii czy do kościoła, ale o  wolną przyrodzoną naszą 

wolę wolności, która jest nam w stopniu dotąd niespotykanym ograniczana poprzez różne 

niekonsultowane noc-ustawy, nowelizacje, regulaminy czy bzdurne przepisy obsługi np. mopa. Nie 

mylić z mopsem. Następnym krokiem rządzących może być na ten przykład ustawowe 

wprowadzenie bezmięsnych poniedziałków (kiedyś przecie już to ćwiczyliśmy), zakaz konkubinatu, 

rozwodów i piątkowych postów całkowitych - co by 

przypodobać się jeszcze bardziej ePiSkopatowi - jakby nie 

skłamać prowatykańskiej naczelnej władzy w narodowo-

katolicko-chrześcijańskim naszym kraju. Mam zresztą całą 

listę takowych nakazo-zakazów i chętnie ją udostępnię 

odpowiednim czynnikom państwowym i prawno-twórczym.  

A tera trochę innych opowieści dziwnej treści. Oto któryś 

z polityków podjął temat przyszłości „Snu Pijanego cukiernika ”(tak w „warszawce” nazywany jest 

Pałac Kultury i Nauki, dar genneralisimussa Iosifa Wassirionowicza Dżugaszilego - „Kobe”, pseudo 

Stalin), który ma rzekomo szpecić piękne centrum stolicy. A to jest, jak wiemy, zabudowane m. in. 

drapaczami chmur, „Złotymi Tarasami”, tudzież odnowionym Dworcem Centralnym. Zresztą 

otwartym za Gierka. 

    Czyżby  więc należałoby wysadzić PKiN i DC w powietrze lub rozebrać jak wiele innych 

(podobno ponad 350 sztuk) postsowieckich czy postpezetpeerowskich pomników? Na pewno 

saperzy mieliby dużo roboty, lecz mając już doświadczenie przy burzeniu innych obiektów 

zapewne „daliby radę”, jak drzewniej bywało, a ostatnio przy  rozbiórce pomnika Świerczewskiego 

w Bieszczadach. Dumam się nad tym, że możebnie, przy  radosnej „tfurczości” i nadmiaru głupoty 

decydentów krajowych oraz lokalnych, tak przy okazji, nie dałoby się zburzyć wszystkich szkół - 
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„Tysiąclatek”, szpitali i osiedli wzniesionych w ciągu półwiecza panowania komuny. I to w myśl 

zasady: co by tu jeszcze 

spieprzyć, panowie? Co by 

tu jeszcze” ? - jak śpiewał  

nieodżałowany  autor wielu 

znakomitych piosenek -  

W. Młynarski. 

   W ramach ustawy dekomunizacyjnej zdecydowano,  

a jakże, „zdekomunizować” place i ulice. I  tak np.   

w Warszawie nie ma już części Trasy Łazienkowskiej - ulicy 

Armii Ludowej, którą zastąpiła ul. Lecha Kaczyńskiego, Oskara Langego (wybitnego ekonomisty 

światowej sławy), a nawet Johna Lenona. Za co tego ostatniego ? Ani chybi za przebój z 1971 r. 

„Imagnie”, jakoby propagujący manifest komunistyczny! Podobnie Dąbrowszczaków* w Olsztynie, 

nie zapominając wszakże i o F.D. Roosevelcie - za Jałtę. Ale ja przepraszam: w Jałcie był także 

W.S. Churchill. Co z nim zrobić? A jak zdekomunizować głównego aktora alianckiej konferencji 

Stalina? Oto są dopiero dylematy dla takich lokajskich profesorów jak A. Nowak czy J. Żaryn 

(nawet senator) i całego IPN-u. Przy pierwszym dumny Albion mógłby nałożyć na nas sankcje,  

a przy drugim…? A tak na marginesie: komu na moim osiedlu przeszkadzał nieznany większości 

osiedleńców Z. Studziński (łodzianin, b. dowódca ORP Błyskawica, najmłodszy admirał  

w powojennym MarWoju) ? Bo mnie nie.  

   Myślę sobie, żeby trzeba zdekomunizować ulice 1. Maja. I to w całym kraju, boć przecie 

większość z nas tego, wolnego od pracy wiośnianego dzionka, niegdyś uczestniczyła (czyżby 

przymusowo ?) w radosnych pochodach i festynach. A wyskakując co chwila z zatrzymujących się 

przed trybuną honorową (nie mylić z „Ludu”) rozentuzjazmowanych szeregów można było nabyć, 

drogą kupna, po trasie pochodu, zwyczajną lub czekoladki (przyznam, że mieszanka wedlowska 

nadal drażni moje kubki smakowe). Jestem przekonany, że nie bardzo ten cyrk wszystkim 

przeszkadzał. Oj tam, Oj tam…chyba jednak z tym projektem się nie przebiję. Boć to przecie 

dzień imienin św. Józefa, wdowca, konkubenta, następnie męża Maryji Zawszedziewicy  

z Nazaretu. Ponadto Jej Oblubieńca i opiekuna pasierba Jezusa oraz Świętej Rodziny  

(z poruczenia Boga wg Biblii), a i świętego Kościoła powszechnego, patrona małżeństwa 

chrześcijańskiego, każdej rodziny i ludzi pracy (przypominam: Józef był ubogim cieślą). IPN na 

taką rewolucję raczej swej zgody nie da. 

    Ale, ale… gdyby do jedynki dodać cyfrę 2 wyszłoby 12 maja, co podkreślałoby pierwszy dzień 

krwawego Zamachu Majowego 1926 r., dokonanego, paradoksalnie, także przez Józefa P. - dziś 

namaszczanego jako twórca Niepodległej w 1918 r. Tym chytrym sposobem by można jeszcze 

podnioślej i mega godnie uczcić 100 lat Odrodzonej. Poddaję więc ten nowy pomysł pod rozwagę 

dekomunizatorom. 

   W tym całym szalonym procesie zmian proszę również nie zapomnieć o innych pomnikach czy  

setkach tablic pamiątkowych wmurowanych przez władze dawno minionego „komunistycznego 

reżimu”, słusznie odesłanego w niebyt na nowo PiSanych kart historii. 

   Jednakowoż, oraz ażeby „ciemny lud” zaskoczyć, bez obcyngalania się, jak najszybciej należy 

wpisać do planów miast, miasteczek, a nawet wsi nowe nazewnictwo ulic, skwerów i placów. 

Tudzież zmienić patronów szkół i innych instytut(cji)ów. Na ten przykład: ulicę Romualda Rajsa 

„Burego” - za mordowanie prawosławnej ludności cywilnej na Podlasiu (swego czasu uznane  przez 

IPN za „noszące znamiona ludobójstwa”), czy wprowadzić do obiegu innych z grona „żołnierzy 

niezłomnych” (sam nie wiem czy byli to ci sami co „wyklęci”), którym błyskawicznie tworzy się 

legendę, jak w  przypadku np. mjr. Szyndzielarza („Łupaszki”) czy  mjr. Kurasia („Ognia”)**. 

   Stąd wprowadzenie innych adresów zamieszkania ludzi i instytucji stanie się zadaniem „na 

wczoraj”. I co, niejako przy okazji, odpowiednim ministerstwom i służbom posłuży do dokładnego 
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prześwietlenia miejsca pobytu każdej Kowalskiej czy Jabłońskiego. Da decydentom możliwość 

dalszej, pogłębionej i trwałej inwigilacji każdego obywatela.  

   Wyobraźmy sobie kartkę, list czy pismo urzędowe. Wzór: Jan Kowalski- Pcim Górny, ul. Dobrej 

Zmiany 2015  lub Pikutkowo Dolne - Plac Damy Radę  2019, tudzież: Związek Nauczycielstwa 

Polskiego w UŁ, Łódź, Al. Prezesa XXI wieku 68 III p. (sic!). W sumie niepotrzebne, kosztowne, 

śmieszne, ale i niebezpieczne. 

   A może poza wyżej wymienionymi działaniami w jakiś sprytny sposób pozbawić historycznej 

treści okres w dziejach naszych zwany komuną (45 lat PRL-u od 1944 do 1989 r.)? Stworzyć 

wirtualny niebyt, a powojenne dzieje zacząć opisywać od pierwszego rządu PiS z lat 2005-2007 ? 

Lecz co począć ze rujnowanym nie tylko przez ostatnie osiem lat państwem do cezury jesieni 

2015 r. - przełomowej daty, gdy narodziła się pisowska ideologia pod hasłami Dobra Zmiana i Damy 

Radę? Czyżby na postsolidarnościowych gruzach budowana jest jakaś inna Rzeczypospolita Polska 

(D)obrej (Z)miany (D)amy (R))adę czyli w skrócie RP DZDR. Jest to bardzo istotne pytanie dla 

badacza-historyka, socjologa, politologa (tudzież oczywiście psychiatry), którzy starają się 

systematyzować dzieje naszego ustroju politycznego i wypełniać je prawdziwymi, obiektywnymi,  

a przede wszystkim naukowymi materiałami określającymi fakty, przyczyny i ich następstwa. 

   Wracając do meritum - dekomunizujmy wszystkich i wszystko. Jestem ambiwalentnie za  

a nawet przeciw. Aż do dna! Póki ono nie odleci i ukaże drugie dno dna.  

   Ja też proszę uprzejmie nie tylko o totalną dekomunizację jedynie  ulic, placów i budynków, ale 

tudzież o zdekomunizowanie mojej osoby - Januarego Szamota - wraz z towarzyszką, legalną (do 

sprawdzenia już przez służby w USC) żoną mą, Teklą. Chcąc ułatwić pracę Wielkim 

Dekomunizatorom z Instytutu Pamięci Narodowej 

- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu (to pełna nazwa tej szacownej 

instytucji) osobiście dokonuję w tym miejscu 

auto(samo)denuncjacji. Oto dysponuję bowiem 

kilkoma dokumentami rodem z PRL-u. A to: 

świadectwem ukończenia siedmioletniej szkoły 

podstawowej, świadectwem religii z V klasy, maturą czteroletniego liceum oraz dyplomem 

ukończenia studiów humanistycznych. Także kilkoma legitymacjami przynależności do. Tudzież 

kilkoma odznaczeniami. Niestety, nigdy nie dosłużyłem się żadnego stopnia wojskowego (ze 

względu na ułomności psych.-fiz. i LWP w postaci Studium Wojskowego UŁ mnie nie chciało) i stąd 

nie istnieje możliwość mojej degradacji nawet do stopnia szeregowego. Szkoda. Byłbym czuł się 

co najmniej jak byli generałowie, a być możliwie też wszyscy oficerowie jakoby niebyłego 

Ludowego Wojska Polskiego. 

Czołem towarzysze dekomunizatorzy (na razie) ! 

 

Powyższy tekst nie zawierał lokowania produktu. Wyraża prywatne poglądy jego autora. 

 
*Międzynarodowe Brygady to złożone z ochotników(także Polaków) oddziały „komunistów” - vide: E. Hemingway, 

walczące po stronie hiszpańskiej republiki z faszyzmem Franco i wspomagającym go regularnymi jednostkami włoskimi  

i min. hitlerowskim Legionem Condor w latach 1936-1939. 

**Józef Kuraś „Orzeł” lub „Ogień” poszedł do partyzantki, by zmazać hańbę kolaboracji prowadzonej pod szyldem 

Goralenvolku. Oskarżany był o prawie wszystkie bandyckie napady na Podhalu. (nie chodziło tu jedyne o akcje 

aprowizacyjne, ale pogromy). Zresztą AK wydało na niego wyrok, którego nie wykonano. Zaraz po wojnie Kuraś dostał 

propozycję pracy w MO i UB. W tych formacjach działał z Nowego Targu. Po pewnym czasie  poszedł znowu w góry, by 

walczyć z komunistami. Otoczony przez wojska KBW w lutym 1947 r. został ranny. Zmarł w szpitalu (grobu nie 

odnaleziono). Ma on i jego bandyci (podobno żołnierze) krew na rękach m.in w Krościenku, dokonując mordu na Żydach 

ocalonych z Zagłady. Przeprowadzone badania polskiego i słowackiego IPN akty bandytyzmu jego oddziału i samego 

„Ognia” bezspornie potwierdzają. 
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                  Performance Galery - Szamot-Net-Wiki-Memy sp. z. o. o. 

Odsłona I. 

Temat: Premiera Morawieckiego projekt innowacyjności  w polskiej gospodarce: 

 

  

  
  

  

Odsłona II. 

 

  
 

Temat: My - wpuszczani w kanały, ale jeszcze z prawem wyboru: 
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Odsłona III.  

Temat: Zastanów się: czy istnieje jeszcze konstytucyjna neutralność (rozdział)  kościoła od  państwa ( wg art. 25. 

ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r.) ? 
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 Śmiesznostki (nie o nas !!!) 
 

  
 

Policjant drogówki zatrzymuje kierowcę. 

Jakie są podstawy zatrzymania ? - dopytuje sie kierowca ! 

Policjant: już szukam podstaw ! 

 

Dlaczego pani płacze ? - pyta policjant. 

Złodziej ukradł mi torebkę tramwaju. 

Straciła pani coś cennego ? - dopytuje policjant. 

Nie, ale był tam taki straszny bałagan i tak mi teraz wstyd… 

 

Do egzaminatora w ośrodku ruchu podchodzi mężczyzna: 

- Wie pan, jutro moja żona zdaje egzamin na prawo jazdy…ale pewnie nie zda. 

Na to egzaminator: 

- A założy się pan o trzy tysiące, że zda? 

 

Poseł jadąc samochodem potrącił dwóch pieszych na przejściu. 

Przychodzi do znajomego prokuratora i pyta: co z tym zrobimy ? 

Prokurator  po chwili odpowiada: 

- Myślę, że ten który głową rozbil przednią szybę może dostać 5 lat za uszkodzenie mienie, 

a ten drugi co odleciał w krzaki 8 lat za próbę ucieczki z miejsca wypadku.  

 
Myśli za złote 

Jeżeli jesteś pracowity jak pszczółka, silny jak niedźwiedź, harujesz jak wół, a do domu wracasz 
zmęczony jak pies, idź do weterynarza ! - prawdopodobnie jesteś OSŁEM (zasłyszane). 
 

Prawo ludzkie musi być podporządkowane prawom boskim, a grzech stać się przestępstwem  

(Kornel Morawiecki). 
 
„Odkrycie naukowe   nie jest może lepsze od seksu, ale satysfakcja trwa dłużej”. 
„Ludzie, którzy chwalą się swoim IQ są frajerami” ( Stepfen Hawkins). 
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„Julia Przyłębska  - Człowiekiem Wolności, a Jarosław Kaczyński - sportowcem roku” 

(wiceprezydent Łodzi o nagrodzie tygodnika „Sieci”)   

Faceci sądzą, że to oni mają moc, ale pamiętajcie, że prąd idzie z gniazdka, a nie z wtyczki ! 

Sklerozy nie można wyleczyć. O niej można tylko zapomnieć ! 

Przyjaźń miedzy kobietą a mężczyzną to jak kompot z ogórków. Nie ma takiego kompotu ! 

Jeżeli twój szef myśli, że dużo ci płaci, pracuj tak by myślał, że dużo pracujesz ! 

Oczywiście, że kobiety nie pracują tak dużo jak mężczyźni. 

Robią wszystko poprawnie za pierwszym razem ! 

W pracy dają z siebie 100% - 12% w poniedziałek, 23% we wtorek, 40% w środę,  

20% w czwartek, 5% w piątek ! 

 

Kto pyta nie błądzi.          

 Kto silny ten rządzi. 

Kto głupi ten pieprzy.  

Kto pierwszy ten lepszy’ 

Zacząłeś to skończ.  

Się uczysz to błądź.  

Nie byłeś to bądź.  

Chcesz mieć - musisz wziąć ! 
 
Ogłoszenia za drobne 
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