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Od redakcji
Szanowni czytelnicy !
Ostatnie robocze redakcyjne spotkanie miało dosyć szczególny charakter. W trakcie
wymiany poglądów w kwestii do kogo chcielibyśmy odnosić treści zamieszczane w naszym
pisemku, doszliśmy do przekonania (bez zbędnej dyskusji), że powinno ono być skierowane do
jak najszerszego kręgu związkowych odbiorców. Więc nie może być tylko redagowane przez
osoby, które będąc w stanie zawodowego spoczynku i mając dużo czasu starają się cokolwiek
jeszcze z siebie wykrzesać. Stąd ich teksty zajmują większość łamów Incydentalnika. Sam zaś
jest „produktem” członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP i generalnie do nich trafia. Nie
widzimy nic w tym złego, że ciekawe przemyślenia czy też wspomnienia „seniorów” wypełniają
i tak ograniczone ze względów organizacyjno-technicznych strony naszego, wspólnego
biuletyniku. Jednakże zauważamy istotny minus, jakim jawi się jaskrawy brak materiałów,
które mogłyby interesować całą naszą związkową społeczność (nie tylko tych już
niepracujących), a odnoszących się do bieżącego życia organizacji. Chodzi nam
o to byśmy mogli zamieszczać w Incydentalniku materiały z działalności Rad Oddziałowych
(a jest ich przecież kilkanaście), czy też samej Rady Zakładowej – tym bardziej, że jest to
przecież Pisemko Rady Zakładowej ZNP w UŁ. Doszliśmy więc do wniosku, że koniecznym
wydaje się uzupełnienie składu redakcji o osobę (najlepiej płci pięknej, a to ze względu m.in.
na parytet), która w miarę możliwości objęłaby kulejący „życiowy” dział pisemka.
Jednocześnie podjęliśmy starania w celu odwołania się do opinii Szanownych Czytelników
w kwestii następnych edycji Incydentalnika, jego charakteru, treści dotąd publikowanych,
zamieszczanych materiałów, prezentowanych opinii, dowcipów, grafiki itp.
Służyć temu będzie przygotowywana i możliwie szeroko rozpowszechniona anonimowa ankieta,
którą po wypełnieniu prosimy przekazać do Sekretariatu Rady Zakładowej ZNP.
Sądzić należy, że taka ankieta pozwoli rozszerzonej redakcji na lepsze, bardziej
interesujące i trochę bardziej profesjonalne wydawanie pisemka przez nieprofesjonalnych
pismaków.
Jest oczywiście oczywistością, iż jej wyniki będą rzetelnie opracowane i powszechnie znane,
bo opublikowane, zainteresowanym Szanownym Czytelnikom. Za przeprowadzenie ankiety i jej
opracowanie
odpowiedzialnym
wyznaczył
się
sam
red.
Marek
M.
Wiktorowski.
W związku z licznymi postulatami ujawniamy oblicza członków redakcji. Oto one:
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I n M e m o r i a m
Uroczystości odnowienie doktoratów
Profesor Zygmunt Maksymiuk należy, w naszej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w UŁ, do grona Kolegów o najdłuższym stażu związkowym. Już w 2005 roku otrzymał
„Odznakę za 50 lat przynależność do ZNP”, przyznaną przez Zarząd Główny. W tym długim
okresie obecności w ZNP Profesor zawsze przejawiał dużą aktywność, szczególnie w Radzie
Wydziałowej, ale niejednokrotnie także na forum uczelnianym. Doceniając Jego działalność
związkową Prezydium ZNP w UŁ przyznało Mu „Medal za szczególne zasługi dla ZNP”.
Tym bardziej miło nam, że przypomniano Jego osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej na uroczystej sesji Senatu, która miała miejsce w Pałacu Biedermana
5 grudnia 2016 roku, a w jej trakcie nastąpił akt odnowienia doktoratu Profesorowi
Maksymiukowi. Tematyka badań hydrologicznych i hydrogeologicznych podejmowanych przez
kol. Maksymiuka jest rozległa, jednak koncentrował się on głównie na badaniach
z zakresu: kartografii hydrograficznej, dynamiki i bilansowania zasobów wodnych, wpływu
antropopresji na stosunki, zjawiska i obiekty wodne. Duża wiedza z zakresu geomorfologii
pomagała Mu w śledzeniu dynamiki wód powierzchniowych, a z geologii - w interpretacji
zjawisk związanych z wodami podziemnymi. Szereg opracowań miało charakter pionierski.
Badania swe kolega prowadził głównie w środkowej Polsce, lecz również poza tym obszarem.
Dzięki badaniom na Podlasiu mógł, niejako przy okazji, ukazywać piękno dotychczas tej słabiej
znanej nam części Polski w trakcie wycieczek organizowanych przez naszą Sekcję Emerytów
i Rencistów. Z okazji odnowienia doktoratu składamy serdeczne gratulacje Panu Profesorowi
i życzymy zdrowia oraz dalszej aktywnej działalności w naszej związkowej organizacji.
***
Na wycieczkach po Polsce organizowanych przez naszą Sekcję Emerytów i Rencistów
niejednokrotnie mieliśmy okazję skorzystać z rozległej wiedzy geograficzno-historycznej
Profesora Marka Kotera. Ta wiedza pozwalała Mu w interesujący sposób przedstawić genezę
i ewolucję zwiedzanych miast, ich przestrzenną strukturę, zabytki, a wśród nich szczególnie
„zabytki przewodnie” (określenie zaproponowane przez niego).
Na trasach wycieczek profesor przekazywał ciekawe informacje o ważnych problemach
łączących się z rozwojem mijanych terenów, o specyfice poszczególnych regionów,
a w obszarach przygranicznych nawiązywał do problematyki kresowej. Te świetne prezentacje
wycieczkowe stanowią dobry przykład umiejętnego popularyzowania wiedzy, która łączy się
z jego tematyką badawczą. Sfera Jego działań jest rozległa a osiągnięcia badawcze są duże, ale
szczególnie niektóre z nich mają zasięg nie tylko krajowy, ale też międzynarodowy.
Doskonałą okazję do przeglądu tych osiągnięć było odnowienie doktoratu Profesora
Marka Kotera w trakcie uroczystej sesji Senatu UŁ w dniu 4 grudnia 2017 roku w Pałacu
Biedermanna. Wśród nich szczególnie cenne są Jego prace z zakresu morfologii i morfogenezy
miast oraz geografii politycznej. Obok osiągnięć naukowych i dydaktycznych w trakcie
uroczystości przypomniano także Jego zasługi w organizacji nauki, w kształceniu kadr
naukowych oraz działalności na rzecz Łodzi i regionu. W związku z odnowieniem doktoratu
składamy serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Markowi Koterowi, życząc kolejnych
naukowych osiągnięć.
Opr. J. Goździk
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B e z

a u t o c e n z u r y
Czy V Rzeczypospolita i jaka ?

Mamy początek 2018 roku, roku jubileuszowego Stulecia Odzyskania Niepodległości. Ma on być
wielkim Polaków świętem i jak zapewniają władze - świętem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej
w kraju i za granicą, bez względu na ich poglądy polityczne, religię czy pozycję społeczną.

Obserwując to co od dwóch lat dzieje się na polskiej scenie politycznej z niejakim przerażeniem
stwierdzam, że wróciliśmy do jak się zdawało odrobionych po 1989 r. lekcji, a odpowiadających na pytania:
co to jest demokracja i państwo prawa? czy niezbędny jest trójpodział władz? po co nam niezależne
sądownictwo i niezawiśli sędziowie?
Niestety jest tak, że moim i nie tylko moim zdaniem ponownie powinniśmy podjąć wysiłek aby nie
dopuścić do jakiejkolwiek recydywy rządów o charakterze autokratycznym (mieliśmy z takimi do czynienia
w okresie II RP), czy wręcz totalitarnym. Obecnie reżimowe media karmią nas, a to: strasznąc wizją
dechrystianizacji Europy, bo musimy tej rzymsko-katolickiej (jednej z wielu nurtów chrześcijaństwa) bronić,
jak nie przymierzając niepodległości ponieważ Polak = katolik; a to: problematyką prawnego zakazu aborcji
bez względu na okoliczności w myśl zasady autorstwa wieloletniej przyjaciółki papieża Jana Pawła II (pani
Półtawskiej), iż: „przerywanie ciąży jest gorsze niż Holocaust, antykoncepcja to nazistowska metoda, a in
vitro - weterynaryjna” (dodać należy, że owa lekarka wpadła też na pomysł tzw. deklaracji wiary, którą
przeciwko aborcji, antykoncepcji i zapłodnienia pozaustrojowego podpisało ok. 3 tys. lekarzy); a to: palącą
koniecznością tworzeniem groteskowego pospolitego ruszenia w postaci brygad Wojsk Obrony
Terytorialnej (czyżby bojówki partyjnej wzorowanej na endeckim ONR i Falangi w tak gloryfikowanego dziś
międzywojnia), formacji w której młodzi (płatni) ochotnicy przechodząc 13. tygodniowy kurs + jednodniowe
miesięczne zajęcia terenowe mają dostęp do broni? I czy zastanawia nas zapowiedź budowy gminnych
strzelnic za 2,6 mld PLN, a te przecież mogłyby być przekazane na służbę zdrowia ! Nadto, a może przede
wszystkim, władze rozsiewają w społeczeństwie strach przed przyjmowaniem uchodźców z Afryki i Azji,
a zwłaszcza „muzułmańskich terrorystów”. Jak to wszystko ma się do miłości bliźniego - kanonu religii
rzymsko-katolickiej, którą praktykuje 38% wiernych chodzących do kościołów co niedziela ?
Według mnie wszystkie te socjotechniczne zabiegi stanowią podstawę budowania antydemokratycznego
systemu polityczno-społecznego przez „Nowych Suwerenów” (tak nazwał siebie i swoich kolegów w Sejmie
jeden z posłów rządzącej partii). „Suwerenów” o nacjonalistyczno-ksenofobicznej i antyunijnej proweniencji.
Podkreślam: „nowych”, bo do takich pretendują wybrani przez nas (przez Prawdziwych Suwerenów - tj.
wyborców dysponujących jeszcze (?) czynnym i biernym prawem wyborczym) na jesieni 2015 r. posłowie
i senatorowie koalicyjnej tzw. Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że swego celu nie osiągną o ile kolejne
wybory odbędą się zgodnie z normami kodeksu wyborczego, a wyniki nie będą sfałszowane. Niestety już
mamy do czynienia ze zjawiskiem majstrowania przez owych „suwerenów” przy prawie wyborczym ! Nie
dość im, że codziennie, na naszych oczach, słowem i czynem demolują elementy i instytucje władzy
społeczności (gr. dēmokratia = władza ludu) i uważając siebie za owych „suwerenów” Rzeczy-pospolitej
(łac. res publica, pol. rzecz wspólna, publiczna, powszechna, państwowa) jeszcze wmawiają nam, iż takiej
Polski chcemy. Odpowiedzmy sobie sami na pytanie: jakiej chcemy ? Bez względu na numerację.
Przyjrzyjmy się więc co o naszej przyszłości mówił Piotr Wiączek w 2013 r. i pozwólcie P.T.
Czytelnicy, że zacytuję in extenso treść mojego artykuliku, który ukazał się w naszym pisemku
o numerze 2/21:

Nie tak dawno wpadła mi w rękę Gazeta Wyborcza z 27 VIII 2013 r. w której przeczytałem
(ze zrozumieniem), mini artykuł Piotra Wiączka, zatytułowany V Rzeczpospolita. Sam tytuł już
mnie zastanowił, bo przecież IV RP (dodam: to chyba pierwszy rząd PiS w nieciekawej koalicji
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z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin z lat 2005-2007), na szczęście, jakoby już mieliśmy. Co
więc miał znaczyć ten tytuł?
Oto występujący w roli wróżbity Wiączek pisze: „Wyobraźmy sobie zatem, że pełnię rządów
w Polsce/…/obejmuje narodowo-radykalna prawica. Nie brak jej przecież politycznych
i władczych ambicji. Ma dziś ograniczone możliwości, by swoje zamiary zrealizować, ale szanse
na przyszłość zawsze pozostają otwarte”. Jak ja rozumiem - władzę zdobywa i rządzi krajem.
Dalej autor wieszczy, że dokonują się radykalne zmiany. „W imię ratowania zagrożonej
suwerenności - pisze - Polska występuje z Unii Europejskiej, układu z Schengen i na zawsze
porzuca wprowadzenie u nas euro. Wypowiada też międzynarodowe umowy dotyczące wolności
i praw człowieka oraz opuszcza Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu”. Ponadto: „ ogranicza,
a może nawet zrywa stosunki dyplomatyczne, handlowe i kulturalne z Rosją. Pod hasłem
powrotu na swe stare ziemie Polska występuje z żądaniem wobec Litwy o zwrot Wilna i okręgu
wileńskiego, wobec Ukrainy - o oddanie nam Lwowa z okolicami, a Białorusi - Grodna
i Nowogródka. Stanowczo zarazem broni przed niemieckimi rewizjonistami piastowskich ziem
zachodnich i północnych”.
Czytając te zdania już mi się jeżą włosy na głowie. Ale ciekawi mnie, co będzie w artykule
dalej. Zaczyna się horror, bo autor dalej kasandrzy: „W zasadniczy sposób ogranicza się
szkolnictwo i instytucje kulturalne mniejszości narodowych. Konfiskuje na rzecz obywateli
polskich wszystkie nieruchomości, które znalazły się w obcych rękach. Nacjonalizuje
przedsiębiorstwa, w których cudzoziemski kapitał przekracza 33 proc. wartości”. Czy więc
czeka nas nowa bolszewia, znana z roku 1944 (reforma rolna) i roku 1947 (nacjonalizacja)?
Czytając dalej stwierdzam, że tak! Oto bowiem: „Nowa władza - sugeruje Wiączek - dokonuje
radykalnej czystki w administracji i służbach mundurowych, w sądownictwie, prokuraturze
i szkolnictwie państwowym wszelkich szczebli oraz w mediach publicznych. Z pracy muszą
odejść ci, którzy zostali w nich zatrudnieni po 1989 r., a pozostałe osoby poddane są zasadniczej
weryfikacji z uwzględnieniem stopni ich współpracy z reżimem III Rzeczypospolitej”.
Już czuję, że powoli wpadam w depresję, gdy widzę zdania, że: „Zamknięciu ulegają niektóre
media prywatne, a w pierwszej kolejności „Gazeta Wyborcza” i TVN. Poważnie rozważana jest
delegalizacja takich stronnictw, jak np. Platforma Obywatelska, SLD czy Ruch Palikota.
Czołowi politycy III RP muszą się liczyć z postawieniem przed Trybunałem Stanu lub sądami
karnymi za zdradę”. W tym momencie przerywam lekturę i idę po antydepresanta
w kieliszku. Wracam na hamak. Patrzę w jezioro i las. Znowu biorę się za lekturę, bo coś jest
o konstytucji. Zakładam okulary i.. żegnam się znakiem krzyża, ponieważ: „Konstytucja
rozpoczyna się od słów: W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, co - jak
pisze Wiączek - pociąga za sobą odstąpienie od zasady, iż Rzeczpospolita jest państwem
bezstronnym w sprawach wyznań religijnych i przekonań światopoglądowych”. Czytam dalej.
Trochę nerwów mi odpuściło. Nie wiem, czy to działanie drugiego antydepresanta, który
przyjąłem w trakcie studiowania następnej partii tekstu, czy też przekonania, że konstytucję
zatwierdza lub odrzuca ogólnokrajowe referendum, mimo że: „Zasada trójpodziału władz ściemnia Wiączek - jako liberalna i utrudniająca sprawne rządzenie zostaje zniesiona, a pełnia
władzy wykonawczej skupia się w rękach prezydenta wybieranego na dziesięć lat na dowolną
liczbę kadencji”.
Dochodzę do fragmentu o demokracji i wolności w przyszłej V RP. Czytam: „Możność
korzystania z pełni praw i wolności człowieka i obywatela uzyskują jedynie te osoby, które
należycie wywiązują się ze swoich obywatelskich obowiązków. Powstaje Centralny Urząd
Certyfikacji Moralności Politycznej, który wydaje obywatelom w tej sprawie stosowne
zaświadczenia. Znosi się urzędy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przestają być ostateczne i podlegają zatwierdzeniu przez
prezydenta. Przywraca się tytuły arystokratyczne zniesione konstytucją RP z 1921 r.”.
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To ostatnie mi się nawet podoba. Musiałbym w genealogii rodzinnej poszukać jakichś grafów
czy baronów, bo wszyscy Polacy, jak powszechnie wiadomo, mają sarmackie pochodzenie, co
prawda bardziej szlachecko-gołocko-zaściankowe, ale zawsze!
W końcowej partii artykułu autor grozi, iż: „Przerywanie ciąży, zapłodnienie in vitro, związki
partnerskie (także nieformalne) są pod groźbą kar zakazane. Karane są czyny o homoseksualnym
charakterze. Znosi się rozwody. Głoszenie ideologii gender jest ścigane na równi
z rozpowszechnieniem ideologii komunistycznej. Zaostrza się prawo karne i przywraca karę
śmierci”.
Na sam koniec pisze: „Na przedsiębiorców nakłada się obowiązek zatrudniania osób
bezrobotnych. Płacę minimalną ustala się na poziomie trzech średnich krajowych. Wiek
emerytalny dla kobiet obniża się do 55 lat, a dla mężczyzn do 60. Osobom zatrudnionym
w aparacie władzy PRL odbiera się emerytury całkowicie, a emerytury tych osób, które
zatrudnione były w latach 1989-20…, poddaje się weryfikacji z możliwością ich obniżenia
o połowę. Wprowadza się pięcioletnie urlopy wychowawcze połączone z zasiłkami na każde
dziecko w wysokości jednej średniej płacy. I tak dalej, i temu podobne”.
Po trzykrotnym przestudiowaniu papierowej wizji Pana Piotra Wiączka stwierdziłem (razem
z nim), że to wszystko może stać się nie tylko prawdopodobne, ale realne. W wakacyjnym
nastroju, po trzecim antydepresancie, wziąłem wędkę i poszedłem nad jezioro łowić ryby. Nie
brały. I to było jak najbardziej realne!
Ireneusz T. Kolendo
P.S. Niestety kasandrzenie nieżyjącego już Piotra Wiączka staje się dzisiaj, zaledwie po
czterech latach, uprawnione i rzeczywiste. A mój felietonik, jaki w założeniu miał być troszeczkę
prześmiewczy, okazał się być nad wyraz smutny. Za co przepraszam.

Wspomnień czar
Odbierając sygnały o dużym zainteresowaniu treścią osobistych wspomnień Janka Janiaka
zatytułowanych „ W kręgu ludzi i książek”, w tym wydaniu Incydentalnika prezentujemy ich
drugą część. Trzecia, mamy nadzieję, ukaże się w kolejnym numerze naszego pisemka.
Jan Janiak
W kręgu ludzi i książek
Część druga

W Oddziale Gromadzenia panowała koleżeńska atmosfera i skłonność do pomagania sobie
w trudnych sytuacjach nawału pracy. Wpływ na życzliwe relacje jakie istniały między nami miał
niewątpliwie Janusz Dunin, który sam był człowiekiem życzliwym, otwartym, tolerancyjnym,
łączył ludzi, a nie dzielił, nie czepiał się drobiazgów, ale potrafił bardzo trafnie i sprawiedliwie
ocenić pracę każdego z nas. Imponował księgoznawczą erudycją. Szczególnie znał się na tzw.
literaturze jarmarcznej, którą z bibliofilskim pietyzmem gromadził w domowej bibliotece i której
poświęcił swoją badawczą, naukową pasję. Świetnie znał rynek antykwaryczny w Polsce
i uczestnicząc w aukcjach nabywał dla Biblioteki wiele wartościowych książek. W latach 1984 -
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1987 był dyrektorem Biblioteki, a potem profesorem w Katedrze Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej. Dwa, albo trzy razy gościłem w jego mieszkaniu i oglądałem niezwykłą
kolekcję powieści zeszytowych, komiksów, literatury brukowej, kramarskiej, pierwszych
książek dla dzieci. Zbierał także ekslibrisy, których był wytrawnym znawcą. Znakomity
gawędziarz, o dużym poczuciu humoru, dowcipny i towarzyski.
Studia zaoczne w Instytucie Historii UŁ oraz dwuletnie Międzywydziałowe Studium
Bibliotekoznawcze powołane do życia z inicjatywy dyrektora ukończyłem w marcu 1972 roku.
Upłynęły chyba dwa tygodnie od tego faktu, gdy zadzwoniła sekretarka zapraszając mnie na
rozmowę do Świderskiego. Byłem zaskoczony, nieco zaniepokojony, no bo o czym może
rozmawiać dyrektor z szeregowym pracownikiem? W jakiej sprawie jestem wzywany? Sprawa
okazała się prosta dla dyrektora, ale nie dla mnie. Rozmowa dotyczyła zdawania przeze
egzaminu dla bibliotekarzy dyplomowanych. Nakłaniał mnie usilnie, żebym przystąpił do tego
egzaminu. Sesja egzaminacyjna miała się odbyć we Wrocławiu w grudniu tegoż roku. Broniłem
się i wykręcałem. Nie bardzo miałem ochotę. Po pięciu latach męczącego łączenia pracy ze
studiami nie chciało mi się podejmować kolejnego, niemałego wysiłku, tym bardziej, że
panowała opinia, iż egzamin zdają nieliczni, że egzaminatorzy są bardzo wymagający
i surowi, że jest bardzo trudny ponieważ obejmuje całość wiedzy bibliotekoznawczej
i księgoznawczej, teoretycznej i praktycznej. Przekazywano sobie z ust do ust treść niektórych
zaskakujących pytań jakie członkowie komisji egzaminacyjnej zadawali zalęknionym
delikwentom jak np. pytanie o skład chemiczny introligatorskiego kleju. Ostatecznie dyrektor
przekonał mnie argumentem, iż jako absolwent Międzywydziałowego Studium
Bibliotekoznawczego będę zwolniony z części egzaminu. Na koniec powiedział, że nie będę
sam, bo na przystąpienie do egzaminu zdecydowała się Jadwiga Dura z Sekcji Dokumentów
Życia Społecznego. Ta wiadomość dodała mi otuchy. Znałem dobrze sympatyczną, dowcipną,
lubianą Jadwigę (obecnie prof. dr hab. Jadwiga Konieczna - kierownik Katedry
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ), ponieważ, niezależnie od naszych kontaktów
w pracy, siedzieliśmy przez dwa lata w jednej ławce jako słuchacze wspomnianego Studium.
Uzgodniliśmy, że będziemy przygotowywać się do egzaminu razem, a więc przepytywać się
z lektur, które dyrektor B. Świderski polecił nam jako obowiązujące. Bardzo przydatne okazały
się notatki z wykładów Michała Kuny, Józefa Robowskiego, Mariana Balceraka, Bolesława
Świderskiego i innych, którzy uczyli w Studium. Forma egzaminu dla kandydatów na
bibliotekarzy dyplomowanych przypominała zdawanie matury. Najpierw trudziliśmy się nad
pracą pisemną, której streszczenie trzeba było napisać w wybranym przez siebie języku obcym.
Następnego dnia za długim stołem pokrytym oczywiście zielonym suknem z doniczkami
paprotek siedzieli członkowie komisji, a z drugiej strony stały krzesła, po których przesuwali się
od jednego do drugiego egzaminatora stremowani bibliotekarze i bibliotekarki. Ponieważ
kandydatów było sporo to i przepytywanie trwało długo bo trzy dni. Obowiązkowy był także
egzamin z języka obcego, który polegał na przetłumaczeniu kilku stron fachowego tekstu.
Zdanie egzaminu wcale nie oznaczało automatycznego zatrudnienia na etacie naukowo dydaktycznym, ale czekało się na taki etat nawet dość długo, niekiedy nawet dwa lub trzy lata.
Ja czekałem tylko rok.
Następnym miejscem mojej pracy od dnia 1 października 1974 roku był Oddział Magazynów
i Konserwacji Zbiorów, do którego wróciłem jako kierownik po piętnastu latach od chwili, gdy
Wacław Drzewiecki uznał, iż Michał Kuna popełnił poważny błąd angażując mnie do Biblioteki.
Z okna pokoju kierownika widziałem codziennie, po drugiej stronie patia, okna pawilonu do
których zimą 1959/1960 roku brnąłem po śniegu po wetknięte pod „chorągiewkę” rewersy
i kładłem na parapecie zrealizowane zamówienia. Mirek Cieślak i ja spotkaliśmy się więc po
latach w tym samym miejscu, rzec można „u źródeł”. Nie bardzo lubiłem siedzieć w swoim
pokoju nad papierami czyli statystykami, protokołami skontrum, protokołami firm
introligatorskich, wykazami braków w księgozbiorze, miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi
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sprawozdaniami itp. Wolałem przebywać z ludźmi i dlatego chętnie pomagałem w niektórych
pracach Sekcji Inwentarza, a niemal codziennie wsiadałem w windę i jechałem na III p.
Magazynu. W okresach czytelniczego oblężenia wkładałem fartuch, chwytałem rewersy,
wybierałem z półek książki i pomagałem przygotowywać transport do Wypożyczalni.
Z pośród stałego grona personelu pracującego na III piętrze nie mogę pominąć Marii
Dębowskiej, która dbała sumiennie o ład i porządek w kartotekach wypożyczeń. Jej osobista
kultura, cechujący ją spokój i szacunek jakim się cieszyła wpływały kojąco na nierzadko bardzo
nerwową atmosferę pracy. Obok niej wspominam Wandę Kaczmarską, Stanisława Rybarczyka,
Andrzeja. Jastrzębskiego. Stefana Łuczyńskiego. Stały, pracujący ze sobą wiele lat zespół
pracowników był wartością samą w sobie. Negatywnym zjawiskiem była fluktuacja kadrowa.
Przychodzili młodzi ludzie do pracy, odchodzili po dwu, trzech miesiącach, przybywali nowi
i znowu szybko znikali. Ten brak stabilności negatywnie wpływał na funkcjonowanie Oddziału.
Oczywiście przyczyną było niskie uposażenie.
Zanim przejdę do relacji z kolejnego etapu mojej pracy chciałbym zatrzymać się na moment na
nieistniejącej już, niestety, kawiarni i zarazem barze o dobrotliwej nazwie „Piekiełko”. Było to
miejsce ważne i dla czytelników i dla pracowników. Składająca się z dwu sal kawiarnia miała
w swojej długoletniej historii czasy dobre i takie sobie. Czy było to miejsce „kultowe”
i „magiczne” jak to się dzisiaj modnie określa? Nie wiem, ale jedno jest pewne: tutaj tętniło
studenckie życie towarzyskie. W kawiarni uczyli się, grali w karty, umawiali na randki,
dyskutowali. Kawiarnia była zawsze pełna przytłumionego gwaru. Unosił się dym z papierosów,
których palenie jeszcze nie było zabronione. Niekiedy wszystkie stoliki były zajęte. Była
wygodnym miejscem dla spotkań przy kawie z kimś ze znajomych, kto wpadł na moment do
Biblioteki po książki. Niektórzy pracownicy Biblioteki organizowali tutaj przyjęcia z okazji
przechodzenia na emeryturę, a dwa razy odbył się bibliotekarski karnawałowy bal ostatkowy.
Warunkiem uczestnictwa był odpowiedni strój czyli przebranie się za kogokolwiek lub
cokolwiek, np. za motyla. Pamiętam pewną puszystą koleżankę, która wspaniale wyglądała jako
motyl właśnie. Są zdjęcia z tych ostatkowych imprez. Muzykę zapewniała oczywiście Sekcja
Muzykaliów. Skoro mowa o imprezach rozrywkowych to warto wspomnieć, że w Bibliotece
odbywały się uniwersyteckie bale sylwestrowe. Tańczono w hallu, tutaj na podium grał zespół
muzyczny, a stoły z jedzeniem zajmowały aulę, w której nie było jeszcze Sekcji Dokumentów
Życia Społecznego.
„Piekiełko” przechodziło różne kulinarne fazy. Na początku lat 60. sprzedawano nawet piwo,
ale ta dobroć, ku głębokiemu żalowi studentów, skończyła się po dwu, albo trzech miesiącach.
Potem pojawili się bardzo ambitni ajenci, którzy serwowali sporo ciepłych dań, rozmaitych
sałatek, kanapek, ciastek, słodyczy, kawę, herbatę, różnorodne napoje. Wielkie kulinarne
ambicje kończyły się plajtami, albowiem ceny nie były obliczone na realną możliwość ani
studenckich, ani bibliotekarskich kieszeni, a więc i zyski były mniej niż skromne. Niektórzy
narzekali, że studenci kupują tylko herbatę, a tutaj, o proszę, taka szeroka kulinarna oferta... Ci
ajenci, którzy kalkulowali trzeźwo i nie liczyli, że zostaną milionerami prowadzili bar kawiarnię długo i z jakąś tam finansową satysfakcją. W latach dyktatury kartek na żywność
kawiarnia okresowo (gdy „rzucili” dostawę) stawała się sklepem mięsnym, w którym
zaopatrywali się nie tylko pracownicy BUŁ, ale i pracownicy UŁ w takie deficytowe wówczas
przysmaki jak szynka, kiełbasa, wieprzowina, wołowina, karkówka, schab i tak dalej. Wtedy
„Piekiełko” przemieniało się w kolejkowe piekło... Po powrocie do ekonomicznej normalności
kawiarnia znowu stała się tym czym powinna być.
Po lewej stronie, zaraz przy drzwiach wejściowych, stały dwa stoliki zarezerwowane dla
personelu Biblioteki i przy tych stolikach codziennie o godzinie 10.00, a więc w porze drugiego
śniadania, zasiadało grono osób, jakkolwiek nie każdego dnia w tym samym składzie: Michał
Kuna, Jerzy Andrzejewski, Krystyna Bielska, Janusz Dunin, Bogumił Karkowski i ja. Czasami
przysiadał się Jerzy Tynecki. Wymieniano poglądy na wiele spraw bibliotecznych, kłócono się,
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rodziły się pomysły dotyczące funkcjonowania Biblioteki, omawiano politykę zakupów
antykwarycznych, radzono nad ciasnotą w magazynie, planowano publikacje dokumentujące
cenne kolekcje i nad wieloma jeszcze innymi sprawami debatowano mieszcząc się
w przeznaczonej na śniadanie pół godzinie. Dominowała osobowość Michała Kuny, ale nikomu
nie narzucał swojego stanowiska w tej, czy innej sprawie. Przysłuchiwanie się tym rozmowom
było dla mnie świetną szkołą, znakomitym szkoleniem warsztatowym odległym od książkowych
teorii, ale bliskim codziennej praktyki.
Michał Kuna był dwukrotnie wicedyrektorem Biblioteki (1959 - 1973 i 1981 - 1983),
organizatorem i wieloletnim kierownikiem Oddziału Zbiorów Specjalnych, księgoznawcą,
bibliofilem, kolekcjonerem ekslibrisów i grafiki, prezesem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół
Książki a także znakomitym wykładowcą. Cieszył się wyjątkowym autorytetem i był bardzo
lubiany z powodu swojego bezpośredniego, bezpretensjonalnego sposobu bycia i gotowości do
rozmowy na zawodowe tematy z każdym kto się do niego z jakimś problemem zwracał.
Interesował się sytuacją młodych pracowników, niektórych czasem wspierał materialnie.
Słuchałem jego wykładów jako student Międzywydziałowego Studium Bibliotekoznawczego.
Był świetnym mówcą i zawsze nękał mnie ( innych też) dylemat: słuchać, czy notować? Tak jak
przejrzyście i jasno mówił, tak też pisał. Czynny, ruchliwy, nie potrafił długo usiedzieć w swoim
pokoju, krążył po agendach Biblioteki, najczęściej przebywał w którejś z sekcji zbiorów
specjalnych, albo w magazynie, albo w introligatorni, więc był wiecznie poszukiwany. Na
korytarzach słyszało się często takie dialogi: „Nie widziała pani Kuny? Szukam go
i szukam...”Może wiesz, gdzie jest Kuna? Mam do niego ważną sprawę, a on gdzieś się ulotnił”.
Ktoś ukuł nawet takie powiedzenie: „ Kuna jest jak Pan Bóg. Wiadomo, że jest, ale nikt go nie
widział”. Rozmowa z Michałem Kuną była zawsze kształcąca, szczodrze dzielił się swoją
wiedzą, doradzał w sprawach trudnych.
Jerzego Andrzejewskiego poznałem w Wypożyczalni Miejscowej, gdy pomagał w okresach
szczególnego nasilenia pracy przy obsłudze czytelników. Nie pamiętam, czy pracował w jakimś
oddziale poza Oddziałem Zbiorów Specjalnych, gdzie po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu
dla bibliotekarzy dyplomowanych został powołany na stanowisko kierownika Sekcji Rękopisów.
Był najbliższym współpracownikiem Michała Kuny, który upatrywał w nim swojego następcę
jako kierownika Oddziału. Został powołany na to stanowisko po odejściu Kuny na emeryturę.
Michał Kuna był dla Jurka wzorcem intelektualnym i osobowościowym. Łączyła ich relacja
mistrz - uczeń i to „terminowanie” oraz naukowe zainteresowania Jurka sprawiły, że stał się
wkrótce autorytetem w wielu zagadnieniach bibliotekarstwa i księgoznawstwa. Pisał
i publikował dużo. Jego dorobek obejmuje metodologię bibliografii, problematykę opracowania
zbiorów specjalnych, papiernictwa, dziejów łódzkiego drukarstwa, konserwacji książki,
bibliofilstwa, budownictwa bibliotecznego i czytelnictwa. Z historii czytelnictwa napisał
rozprawę doktorską pod kierunkiem wybitnego księgoznawcy, twórcy nauki o książce prof.
Krzysztofa Migonia z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Uniwersytecie
Wrocławskim, w którym Jerzy studiował. Podobnie jak Michał Kuna był dwukrotnie
wicedyrektorem Biblioteki (1984 - 1987 i 2000 - 2008).
Moja z Jerzym długoletnia znajomość przechodziła kilka faz. Od bardzo bliskich kontaktów w
latach 70. przez nieco chłodniejszą „szorstką przyjaźń” w późniejszym okresie i kilku lat bliskiej
współpracy datującej się od momentu, gdy Jerzy zgodził się, na moją prośbę, objąć w roku 2000
stanowisko wicedyrektora, a kilka lat później seniora budowy nowego gmachu Biblioteki.
Zbliżała się druga rocznica mojej pracy na stanowisku kierownika Oddziału Magazynów
i Konserwacji Zbiorów, gdy zostałem poproszony na rozmowę do dyrektora. Zapytałem
sekretarkę, czy wie w jakiej sprawie mam przyjść, żeby się przygotować, zabrać jakieś
dokumenty, ale nic nie wiedziała. Zapytałem też czy będą inni jeszcze kierownicy, ale
zaprzeczyła. Po co więc mnie wzywał?
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Bolesław Świderski objął stanowisko dyrektora w październiku 1969 roku po odejściu na
emeryturę prof. Heleny Więckowskiej. Przedtem, w latach 1955 - 1968, był wicedyrektorem
Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Miał stopień naukowy
doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1984. Z jego
inicjatywy powstało (w 1970 r.) Międzywydziałowe Studium Bibliotekoznawstwa, a w 1972
roku Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ przekształcony potem w Katedrę,
którą kierował do roku 1987. W roku 1981 zrezygnował z funkcji dyrektora Biblioteki. Jakim
był człowiekiem? Przede wszystkim bardzo opanowanym, wydawałoby się, że pozbawionym
emocji, a w każdym razie doskonale nad emocjami panującym. Sprawiał wrażenie człowieka
chłodnego, ale moje częste z nim kontakty, szczególnie w latach 1976 - 1979 zaprzeczały
w dużym stopniu takiemu postrzeganiu jego osoby. Nie mniej jednak dominowały u niego
powściągliwość i dystans. Na określenie płytkości, powierzchowności czyichś poglądów lub
bylejakości wykonanej przez kogoś pracy używał powiedzenia: „dziobanie po krawędziach”.
„Dziobanie po krawędziach” weszło do języka pracowników Biblioteki. Zarzucano mu niekiedy,
że na zbyt wiele spraw patrzy „z lotu ptaka” co miało, zdaniem jego oponentów, prowadzić do
stagnacji, ale on uważał, że nadany przez jego poprzedniczkę impuls zapewnił bezawaryjne,
spokojne funkcjonowanie bibliotecznej machiny. Nie było więc powodów do jakiś radykalnych
zmian i wystarczało tylko dokonywać czasem drobnych korekt wymuszanych przez doraźne
potrzeby. Interesował się zagadnieniami informacji naukowo - technicznej. Brał udział
w ogólnopolskich naradach poświęconych tym problemom, wysyłał pracowników do Głównej
Biblioteki Medycznej celem zapoznania się z systemem informacji medycznej MEDLARS,
przedstawiciele BUŁ uczestniczyli w pracach zmierzających do specjalizacji bibliotek
i ośrodków informacji naukowej, ale to wszystko dotyczyło tylko sposobów tworzenia
i dystrybucji informacji, a nie kompleksowej, sieciowej automatyzacji prac bibliotecznych. Po
prostu nie było wtedy takich możliwości technicznych. Pamiętam, że w Bibliotece za sukces
uznano usługę, która polegała na wykonywaniu kserokopii spisów treści z ponad 400 tytułów
czasopism zagranicznych i dostarczaniu ich pracownikom naukowym. Dzisiaj można się tego
pośmiać, ale wówczas było to osiągnięcie, które w środowisku akademickim UŁ przydawało
Bibliotece znaczenia jako ośrodka informacji naukowej.
Dyrektor czytał systematycznie angielskie, amerykańskie i niemieckie fachowe
czasopisma i książki, w których pisano o automatyzacji bibliotek amerykańskich, angielskich
i niemieckich. Dzielił się treścią tych lektur na zebraniach kierowników oddziałów, a także
zobowiązał kilka osób do referowania artykułów i rozdziałów z książek, których wykaz
sporządził, ale na słowa „komputer” i „komputeryzacja” wzruszano ramionami i wymownie
spoglądano na siebie. I temu nie można się dziwić. Nikt nie widział żadnego komputera, osobiste
komputery (PC) jeszcze nie istniały, zachodnie biblioteki były tak odległe jak planety
z odmiennymi formami życia, a opiniotwórczy śniadaniowy stolik w kawiarni żywo, ale chłodno
komentował wizje dyrektora jako nierealne mrzonki...Okazało się z biegiem czasu, że
teoretyczne rozprawianie o komputeryzacji na podstawie lektur to oczywiście za mało.
Monotonne, rutynowe życie Biblioteki umilała od czasu do czasu muzyka fortepianowa, którą
nieco przytłumioną, słychać było w całym gmachu. Kto grał? Grał sam dyrektor Bolesław
Świderski! Otóż wkrótce po jego przeprowadzce z Poznania do Łodzi w mieszkaniu po prof.
Więckowskiej ustawiono fortepian. Po pewnym czasie w porze drugiego śniadania dobiegły do
naszych i czytelników uszu utwory Schumanna, Chopina, Mozarta. Koncertował jednak rzadko
ku ogólnemu rozczarowaniu bo codziennie wszyscy nastawiali uszu w oczekiwaniu na muzykę.
Dodam tutaj gwoli wyjaśnienia, że profesor Helena Więckowska mieszkała w Bibliotece
w latach 1959 - 1969 w małym pokoju z łazienką, na parterze, zaraz za amfiladą pomieszczeń
Katalogu Opracowania Alfabetycznego.
Wracam do dnia, kiedy sekretarka zawiadomiła o oczekującej mnie rozmowie z dyrektorem.
Poszedłem mocno zaintrygowany Intuicja podpowiadała mi, że to nie będzie dwusetna rozmowa
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o braku miejsca w magazynie. Rozpoczął od informacji, że Krystyna Pieńkowska złożyła
rezygnację z funkcji wicedyrektora ( trzy lata wcześniej, w roku 1973 na własną prośbę przestał
być wicedyrektorem Michał Kuna). W tej sytuacji poprosił mnie o objęcie tego stanowiska
z jednoczesnym dalszym kierowaniem Oddziałem Magazynów i Konserwacji Zbiorów.
Milczałem dobrą chwilę zaskoczony. W końcu wydusiłem kilka słów podziękowania za zaufanie
i prosiłem o czas do namysłu. Zgodził się na jeden dzień, ale odniosłem wrażenie, że był nieco
zdziwiony, iż nie podskakuję z radości i że chcę się zastanowić. Pół dnia i całą noc rozmyślałem
jak postąpić. Ogarniał mnie niepokój i obawy, gdy uświadomiłem sobie, że oto ja mam być
nagle, z dnia na dzień, przełożonym Michała Kuny, Janusza Dunina, Krystyny Pieńkowskiej
(kierownik Oddziału Opracowania Alfabetycznego), Mariana Balceraka (kierownik Czytelni
Głównej), Ireny Treichel (kierownik Oddziału Prac Naukowych), Wandy Frontczakowej
(kierownik Oddziału Informacji Naukowej), Weroniki Kubickiej (kierownik Oddziału
Opracowania Przedmiotowego), Janiny Racięckiej (kierownik Oddziału Bibliotek
Zakładowych), Janiny Jaworskiej, Hanny Tadeusiewicz, Krystyny Kamińskiej, Krystyny
Bielskiej. Wszystkie te osoby posiadały w swoim dorobku publikacje naukowe
i dokumentacyjno - bibliograficzne, miały za sobą duży staż zawodowy, byłe znane i cenione nie
tylko w środowisku bibliotekarskim Łodzi, ale w bibliotekarskiej Polsce. Ich pozycja zawodowa,
prestiż, autorytet były niekwestionowane. Jak będę przez nich przyjęty? Czy zostanę
zaakceptowany? A jeśli spotkam się z afrontem? Czy dam sobie radę? A kontakty
z administracją w Uczelni? Nikogo tam nie znałem. I będę zupełnie sam. W tamtych czasach
wicedyrektor był jeden. Nie było podziału obowiązków między dwu lub trzech zastępców
naczelnego. Do tego dochodziły jeszcze obowiązki kierownika oddziału. Czy mogłem jednak
odrzucić propozycję dyrektora Świderskiego? Był w trudnej sytuacji po odejściu Krystyny
Pieńkowskiej ze stanowiska, ale dlaczego zwrócił się właśnie do mnie? Czy liczył, że złagodzę
napięcia jakie pojawiły się między nim a kierowniczą kadrą Biblioteki? Ostatecznie przecież nie
bez powodów Kuna zrezygnował z funkcji wicedyrektora, a teraz Pieńkowska... Przyszła mi do
głowy myśl, żeby poradzić się Michała Kuny. Przedstawiłem mu swoje obawy. Po długiej
i bardzo szczerej rozmowie uspokoiłem się. Wiedziałem już, że zostanę zaakceptowany na
stanowisku wicedyrektora. 1 października 1976 roku objąłem tę funkcję.
W poszukiwaniu możliwości zastosowania w BUŁ jakiegoś modelu nowoczesnej informacji
naukowej dyrektor Świderski wysłał mnie do Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo
- Technicznej Politechniki Wrocławskiej żebym przypatrzył się systemowi Selektywnej
Dystrybucji Informacji działającego w ramach Wielodostępnego Abonenckiego Systemu
Cyfrowego. Zaprowadzono mnie najpierw do Centrum Obliczeniowego, gdzie w obszernym
pomieszczeniu stały metalowe szafy, w których zapalały się i gasły czerwone, zielone i białe
lampki. Do tego szemrało i brzęczało. Z boku jednej z szafek raz po raz wysuwały się szerokie
i długie taśmy zadrukowanego papieru. Objaśniono mnie, że jedna z tych szaf to maszyna
cyfrowa ODRA będąca jednostką centralną (nie używano jeszcze nazwy serwer), a przy niej
urządzenia peryferyjne, czyli w terminologii dzisiejszej terminale (m.in. drukarka) połączone
z kolei z terminalami na kilku wydziałach uczelni i w bibliotece głównej. W ramach WASC
abonowano zachodnie bazy streszczeń artykułów naukowych na dyskach taśm magnetycznych,
w oparciu o które generowano poprzez maszynę ODRA zestaw streszczeń z określonego tematu
(profilu) zamówionego przez użytkownika. Usługę taką realizowano także na zamówienie
instytucji naukowo – badawczych w kraju. Oprócz systemu wyszukiwania i udostępniania
informacji działały podsystemy opracowania druków zwartych, gromadzenia i opracowania
wydawnictw ciągłych. Moja wizyta we Wrocławiu nie miała żadnych skutków praktycznych. Co
prawda w Ośrodku Obliczeniowym Instytutu Organizacji i Zarządzania UŁ pracowała ODRA,
ale nie było woli władz, ochoty szefów Ośrodka, no i pieniędzy na prenumeratę drogich dysków
magnetycznych z bazami danych. Przede wszystkim jednak zadano zasadnicze pytanie: kto
będzie z nich korzystał w humanistycznej uczelni, poza gronem pracowników nauk
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matematycznych i przyrodniczych? W grę nie wchodziło także kupowanie tematycznych profili
od Politechniki Wrocławskiej. Tańsze było sporządzanie kserokopii spisów treści naukowych
czasopism...Ewentualna adaptacja na potrzeby BUŁ podsystemów maszynowego gromadzenia
i opracowania zbiorów nikogo nie interesowała. W październiku i listopadzie 1978 roku,
również z inicjatywy dyrektora, przebywałem w Moskwie.
Pojechałem tam razem
z trzydziestoma innymi bibliotekarzami z całej Polski, żeby kształcić się w Instytucie
Podwyższania Kwalifikacji Pracowników Informacji. Liczyłem, że zapoznam się (zgodnie
z nadesłanym programem) z pracą sławnego VINITI (Vsjechsojuznyj Institut Naucznoj
i Techniczeskoj Informacii), gdzie zastosowano maszyny cyfrowe RIAD do generowania
abstraktowego czasopisma „Referativnij Żurnal”. Publikowano 300 tomów każdego roku.
W trakcie kursu raz po raz zapowiadano, że już jutro, najdalej pojutrze zaprowadzą nas do
VINITI. I tak przez dwa miesiące. Pobyt w Moskwie się kończył, a z nim perspektywa wizyty
w Instytucie. Gdy pytaliśmy Rosjan dlaczego tak się dzieje, odpowiedzieli szepcąc
i rozglądając się trwożliwie na boki, że prawdopodobnie KGB nie życzyło sobie, żeby
cudzoziemcy pałętali się po tej instytucji. A swoją drogą, mój pobyt w Moskwie zasługuje na
osobne wspomnienia...
W październiku 1979 roku odszedłem z Biblioteki UŁ na etat naukowo - dydaktyczny
w Zakładzie Historii Myśli Politycznej w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UŁ.
Zakładem kierował prof. dr hab. Andrzej F. Grabski, wybitny historyk historiografii polskiej
i europejskiej, który od roku 1978 był promotorem mojej rozprawy doktorskiej. Przestrzenne
oddalenie wcale nie oznaczało zerwania moich kontaktów z Biblioteką. Przychodziłem tutaj
często, sprawy Biblioteki znałem na bieżąco z rozmów z Jerzym Andrzejewski, Michałem Kuną,
Januszem Duninem i z wieloma innymi pracownikami.
Janusz Dunin kończył kadencję dyrektora BUŁ z dniem 30 września 1987 roku. Zamierzał
całkowicie poświęcić się pracy naukowo - dydaktycznej w Katedrze Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej. Kilka osób namawiało mnie usilnie do powrotu do Biblioteki i objęcia
stanowiska po Duninie. W końcu zdecydowałem się kandydować. Kontrkandydatem był dr Jerzy
Andrzejewski. Pierwsze głosowanie członków Rady Bibliotecznej nie przyniosło
jednoznacznego rozstrzygnięcia. Rada Biblioteczna głosowała po raz drugi i tym razem
uzyskałem wymaganą liczbę głosów. Z dniem 1 października Rektor UŁ powołał mnie na
stanowisku dyrektora Biblioteki UŁ. Objęcie stanowisk wicedyrektorów zaproponowałem
Teresie Kalas (kierownik Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów) i Halinie
Rosieckiej (kierownik Oddziału Bibliotek Zakładowych). Obie zgodziły się i miałem w ich
osobach fachowe i koleżeńskie wsparcie, pomoc, życzliwą radę. Po objęciu stanowiska
dyrektora kilkakrotnie spotykałem się z Duninem, żeby zapoznał mnie z rozpoczętymi sprawami
z okresu jego kadencji. W roku 1985 zakończono opracowanie założeń technicznych
i ekonomicznych rozbudowy Biblioteki. Zostały zaakceptowane przez władze UŁ i Zarząd
Inwestycji Szkół Wyższych w Łodzi oraz Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki. Planowano budowę magazynu książek, który miał być przedłużeniem obecnego.
Współautorem tych założeń był Jerzy Andrzejewski we współpracy z mgr inż. architektem
Jerzym Wiśniewskim. W nowym magazynie przewidywano regały kompaktowe i podwieszone
transportery dla szybkiego przesyłania książek do czytelń i Wypożyczalni. Inwestycja ta nigdy
nie została zrealizowana z powodu biurokratycznej obstrukcji dyrekcji Zarządu, a przede
wszystkim z braku funduszy. Powtórzę raz jeszcze to, co napisałem kilka stron wyżej: i dobrze
się stało, bo dzisiaj mielibyśmy dwa zapchane budynki magazynowe, prawdopodobnie spore
problemy z wydłużającą się drogą książki do czytelnika, a przede wszystkim nie byłoby nowego
gmachu i wolnego dostępu do księgozbioru.
Drugą sprawą było nawiązanie współpracy z British Council w Warszawie. Zgodnie z umową
między UŁ a British Council w Łodzi powstawała Czytelnia i Biblioteka Brytyjska podległa
dyrektorowi BUŁ. W tym celu remontowano byłą studencką stołówkę zwaną „Gęsiakiem” przy
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ul. Piotrkowskiej 45. Z ramienia British Council tworzenie się tej placówki nadzorował
sympatyczny, pełen energii Russell Drury. Poznałem też wtedy Agnieszkę Teresińską, którą
Janusz Dunin powołał na stanowisko kierownika. Sporo było kłopotów i wielce nieprzyjemnych
sytuacji wynikających z opieszałości brygad remontujących „Gęsiak”. Russell Drury bardzo się
niepokoił ( i ja też) czy zostanie dotrzymany termin zakończenia prac, ale po wielu
interwencjach u rektora UŁ prace zakończono w ostatniej chwili i w listopadzie 1988 roku miało
miejsce uroczyste otwarcie tej placówki. Usytuowanie Czytelni Brytyjskiej na ul. Piotrkowskiej
wydawało się na początku znakomitym pomysłem. Lokal był obszerny, wyposażony
w angielskie regały, krzesła, fotele, biurka, podpórki do książek i inne drobiazgi,
a wszystko w pastelowych kolorach co odróżniało Czytelnię od szarzyzny bibliotek polskich.
Personel biblioteczny opłacany był przez UŁ. Uczelnia ponosiła też koszty remontu i bieżącego
utrzymania lokalu. Anglicy dostarczali książki, gazety i czasopisma. W istocie Czytelnia
Brytyjska miała charakter biblioteki publicznej, a nie naukowej. Korzystali z niej przede
wszystkim nauczyciele angielskiego, uczniowie szkół średnich, uczestnicy kursów językowych,
a w bardzo niewielkim procencie studencii pracownicy naukowi. Podstawowym jej zadaniem
było propagowanie kultury brytyjskiej. Można więc zapytać dlaczego Czytelnia Brytyjska
została usytuowana w strukturze organizacyjnej Biblioteki UŁ i była finansowana przez UŁ?
Początkowo Anglicy chcieli, żeby była podporządkowana Urzędowi Miasta Łodzi jako
biblioteka publiczna właśnie, ale zdecydowanie odmówiono. Natomiast z ochotą zgodziły się
władze UŁ, które uznały, że posiadanie Czytelni doda uczelni splendoru. Żeby już nie powracać
do tego tematu powiem tylko, że w roku 1990 pojawił się właściciel kamienicy. Posesję
odzyskał i zażądał opuszczenia lokalu zajmowanego przez Czytelnię. Po paru miesiącach
otwarto tam sklep z dywanami, a dzisiaj jest księgarnia. Czytelnię przeniesiono na Plac
Wolności, do budynku obok Starego Ratusza, a po dwu lub trzech latach, z powodu wysokiego
czynszu, do kamienicy przy ul. Jaracza, aż wreszcie Czytelnia Brytyjska znalazła swoje miejsce
w gmachu Biblioteki UŁ.c.d.n.

Z Globtroterami w świat
Elżbieta Zujewska
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dubaj

Panorama Dubaju
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Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja 7 emiratów, zajmująca powierzchnię 83 tys. km2,
tj. około 1/4 powierzchni Polski. Charakteryzuje się gorącym, pustynnym klimatem. 97%
powierzchni kraju zajmuje pustynia. Brak tu naturalnych cieków wodnych. Ciężkie warunki nie
przeszkodziły jednak Zjednoczonym Emiratom stać się obecnie jednym z najbogatszych państw
świata. Spektakularny rozwój zapoczątkowało odkrycie w połowie XX w. pokładów ropy
naftowej. Mądre, choć rozrzutne rządy kolejnych szejków-prezydentów, doprowadziły do
zmiany nieprzyjaznej pustyni w raj na ziemi, nie tyle turystyczny co i ekonomiczny. A ten stał
się centrum bankowości i finansów oraz przyciąga także biznesmenów, światowe firmy
i korporacje, a ostatnio także laboratoria nowoczesnych technologii.
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Emiratu Dubaju datuje się na ok. 3000 lat
p.n.e. Obszary te zamieszkiwali wówczas koczowniczy pasterze bydła. Ziemie leżące nas Zatoką
Perską stanowiły wówczas dość ważny ośrodek pod względem handlowym oraz przemysłowym
od czasów sumeryjskich. Już w III tys. p.n.e. sięgały tutaj wpływy cywilizacji z Mezopotamii.
W pierwszych wiekach n.e. miał tu napływ plemion arabskich z Arabii Południowej, a ok. 260 r.
dotarła na ten teren pierwsza fala chrześcijan. W 240 r. obszary te znalazły się pod wpływami
Persów i pozostały pod ich panowaniem do VII w. Wtedy bowiem podbite zostały przez
arabskich Omajjadów. W VII w. ludność zamieszkująca te ziemie przyjęła islam jako swoją
religię. Za czasów kalifatu rejon dzisiejszego Dubaju znalazł się na szlaku handlowym
prowadzącym na wschód. Dominowało rybołówstwo i budowa statków. Z czasem (zwłaszcza
między VIII a XIII w.) wielkiego znaczenia nabrał handel poławianymi w ZatocePerskiej
perłami.

Domki poławiaczy pereł

Statki handlowe docierały stąd nawet do Chin. Pierwsza pisemna wzmianka o okolicach
Dubaju pojawia się w roku 1095 w książce andaluzyjskiego historyka i geografa Al-Bakriego,
a sama osada - w zapiskach weneckiego handlarza perłami dopiero w 1580 r. Od 1799 r. znana
jest już pod nazwą - Dubaj. W XV wieku terytorium to zostało zdobyte przez Turków, którzy
jedynymi właścicielami tych terenów byli tylko przez jeden wiek. XVI wiek to początek
wpływów europejskich. To Portugalczycy interesując się szlakami handlowymi w regionie
zdominowali wkrótce handel w zatoce. Ich wpływy trwały do wieku XVII. Do XIX wieku
wybrzeże to zwane było Wybrzeżem Piratów za sprawą arabskich korsarzy, którzy wyposażeni
w kindżały i bułaty napadali na europejskie statki pływające po wodach Zatoki Perskiej. Na
początku XIX wieku leżące tam państewko Ras al-Chajma miało 390 tys. mieszkańców oraz
flotę złożoną z 880 statków obsadzoną przez 19 tysięcy żeglarzy. Piraci ci zapuszczali się aż na
Ocean Indyjski, co w połowie XIX wieku zmusiło Wielką Brytanię do interwencji w obronie
zachodnich flot handlowych. Brytyjczycy zniszczyli Ras al-Chajmę, potwierdzając w ten sposób
swe panowanie na morzu. Zaś w 1820 r. podpisano Generalny Układ Pokojowy z Wielką
Brytanią zakazujący piractwa w Zatoce Perskiej, a w 1838, 1839 i 1847 podjęto zobowiązania
wobec brytyjskich rezydentów, dotyczące zaprzestania sprowadzania niewolników z Afryki.
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W roku 1892 podpisano układ o protektoracie z Wielką Brytanią, czego wynikiem było
utworzenie Omanu Traktatowego. Bogactwo jakie zapewniły miastu połowy pereł sprawiło, że
stał się on szybko jednym z największych portów w tym rejonie. Jednak dopiero odkrycie złóż
ropy naftowej doprowadziło do pełnego rozkwitu Dubaju. W 1952 r. utworzono - pod
brytyjskimi patronatem - radę szejków 7 emiratów. W latach 60. wydobycie ropy i płynące stąd
środki finansowe doprowadziły do dominacji ekonomicznej Abu Zabi oraz Dubaju nad
pozostałymi emiratami. W 1968 r. rząd brytyjski ogłosił zamiar wycofania swoich wojsk
z regionu w ciągu najbliższych trzech lat i natychmiast podległe koronie emiraty rozpoczęły
rozmowy mające na celu utworzenie jednego państwa: Federacji Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Jednak dopiero w roku 1971 Abu Zabi, Adżman, Dubaj, Fudżajra, Ras al-Chajma,
Szardża i Umm al-Quwajn podpisały umowę i 2 XII 1971 ogłosiły niepodległość oraz zawarły
z Wielką Brytanią nowy układ o współpracy. Przyczyną przeciągającej się decyzji o utworzeniu
niezależnego państwa były ambicje poszczególnych szejków; w efekcie rozmów z udziału
zrezygnowały Katar i Bahrajn. W przeciągu tygodnia od podpisania umowy nowe państwo
zostało przyjęte do Ligi Arabskiej i zostało 132. członkiem Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Emiraty posiadały różne ustroje (od monarchii absolutnej do parlamentarnej).
Przyjęto tymczasową konstytucję, wybrano szejka Abu Zabi na prezydenta i szejka Dubaju na
wiceprezydenta.
W drugim co do wielkości emiracie - w Dubaju - w ciągu 50. lat liczba ludności wzrosła 50.
krotnie osiągając liczbę blisko 3 mln mieszkańców, z tego jedynie ok. 15% to obywatele ZEA,
a np. Hindusi stanowią ok. 50%. Rząd nie zezwala na żadną formę naturalizacji dla
obcokrajowców.
Centralnym punktem Dubaju jest zatoka Dubai Creek, wokół której powstał pierwszy port.

Zatoka Dubaj Creek

To stąd w XIX wypływali poławiacze pereł, handlarze (także niewolnikami) oraz rybacy. To
właśnie miejsce, w którym zaczyna się historia Dubaju. Zatoka wcina się w ląd na długości kilku
kilometrów. Jej linia jest bardzo nieregularna: na południu tworzy większy zbiornik
z poszarpanym nabrzeżem,a na północy wpada do Zatoki Perskiej. Na północ od Dubai Creek
znajduje się lotnisko International - główna baza Emirates oraz Fly Dubai. Po zachodniej stronie
rozpościera się dzielnica Bur Dubaj, a po przeciwnej - Dejra. Widok tych dzielnic może nieco
zdziwić turystów, którzy spodziewają się znaleźć w Dubaju jedynie luksusowe drapacze chmur.
Zarówno Bur Dubaj, jak i Dejra pielęgnują dawne tradycje i starają się o zachowanie
architektonicznych zabytków. W panoramie dominują drewniane statki towarowe, które
przypłynęły z różnych krajów: Iranu, Indii, Omanu czy Jemenu, przywożąc wszelkiego rodzaju
towary. Wieczór to najlepsza pora, by przyjrzeć się załadunkowi tradycyjnych statków dhow na
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nabrzeżu Port Said. Wielkie statki są obsługiwane w Port Rashid oraz Jebel Ali Port, ale tu
nadal cumują dziesiątki małych jednostek.
Zupełnie inny rodzaj atrakcji oferuje nam
południowo-zachodni kraniec zatoki. Ten
otoczony podmokłymi terenami obszar to
rezerwat Ras Al Khor Wildlife Sanctuary.
Przyaltują tu ogromne ilości migrujących
ptaków. Największą atrakcją są olbrzymie
stada flamingów, których widok na tle
dubajskich wieżowców jest naprawdę
wyjątkowy. Nie można wejść na jego
obszar rezerwatu, ale dla turystów przygotowano specjalne pomieszczenia, z których
możliwa jest obserwacja ptaków.
Deira to jedyna część Dubaju, którą można nazwać "starym miastem”. Osada w Deirze
zaczęła rozwijać się na początku XIX w. To właśnie w Deirze oraz w położonym
po przeciwnej stronie Dubai Creek Bur Dubai siedzibę miały władze autonomicznego od
1830 r. i pozostającego pod kontrolą brytyjską emiratu Dubaju. Dziś Deira słynie przede
wszystkim z suków, czyli tradycyjnych targów. Najbardziej znane są: Suk Przypraw, Złoty
Suk oraz Suk Perfum.

Pełna ona jest wąskich uliczek usianych sklepami i kramami, zachowując prawdziwy arabski
klimat, choć sprzedawcy to imigranci. Deira żyje całą dobę, mimo że niektóre suki są zamykane
na noc. Na południową stronę Dubai Creek najłatwiej przedostać się abrą - tradycyjną
drewnianą łodzią, którą przez wiele lat mieszkańcy Dubaju poruszali się między dwoma
brzegami zatoki. Dziesiątki tych łódek łączą Deirę z Bur Dubai przez całą dobę. Bur Dubai to
teoretycznie dzielnica nieco starsza od Deiry, jednak nie mająca już tak „lokalnego" charakteru.
W południowej części starego Dubaju tradycyjne suki mieszają się z wieżowcami. Dziś Dubaj to
niekończąca się budowa, która skupia w jednym miejscu 1/3 wszystkich dźwigów budowlanych
na świecie. Olbrzymie inwestycje spowodowały szybki napływ turystów, napędzając boom
w branży budowlanej, który zaowocował powstaniem takich projektów jak Palm Islands, The
World, Dubai Marina, Burj Chalifa, Business Bay i Dubailand.
Szejk al-Maktum, wsparty mistrzowskim PR-em, stworzył z monarchii, do niedawna nic nie
znaczącej na mapie, jedno z najbardziej rozreklamowanych miejsc na świecie. Z małej wioski,
bez prądu i bitych dróg Dubaj rozwinął się w nowoczesną metropolię z przemysłową
infrastrukturą i komunikacją miejską na światowym poziomie (np. w pełni zautomatyzowane
metro dł. 70 km). Tak szybki rozwój gospodarki zawdzięcza Dubaj m.in. temu, że ma stabilny
system polityczny oraz dostęp do bardzo taniej siły roboczej (91% siły roboczej stanowią
obcokrajowcy), a także rewolucji w technologii odsalania wody morskiej. Obecnie ropa naftowa
daje tylko ok. 6% PKB. Najważniejszym sektorem gospodarki są dziś transakcje finansowe.
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Dochód przynosi także turystyka i szeroko pojęty handel, a wolny rynek sprawił, że w kraju
działa wiele banków, w których posiadaczami kont jest grupa bogatych i znanych na świecie
ludzi. Wielki handel (największy port kontenerowy na świecie) w szybkim tempie rozwijająca
się giełda i banki sprawiły, że kraj stał się usługowym zapleczem Bliskiego Wschodu.
W Dubaju znajduje się jeden z największych na świecie portów lotniczych, przyjmujący ok. 50
mln pasażerów rocznie; do roku 2030 liczba ta ma wzrosnąć do 150 mln. Terminal nr 3 tego
lotniska jest największym na świecie budynkiem pod względem powierzchni i obsługuje
wyłącznie linie Emirates. W rozbudowie jest olbrzymi port lotniczy Jebel Ali przeznaczony
głownie do przewozu i przeładunku milionów ton towarów. Ważnym przedsięwzięciem, które
z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy kraju jest organizacja Światowej
Wystawy EXPO 2020 w Dubaju.
Aspiracje rządzącego szejka są odzwierciedlone przez ultranowoczesną architekturę,
unikatowe wieżowce takie jak Emirates Towers, które są dwunastym i dwudziestym czwartym
budynkiem na świecie pod względem wysokości, czy Burj al-Arab - hotel żagiel wybudowany
na sztucznej wyspie - do niedawna najwyższy i najbardziej luksusowy hotel na świecie.

Emirates Tower

Burij al-Arab

Obecnie miasto jest ważnym ośrodkiem i portem turystycznym (Jebel Ali - największa
stworzona przez człowieka przystań na świecie), ale także jest ośrodkiem dla przedsiębiorstw
informatycznych oraz finansowych razem z nowym Światowym Centrum Finansowym - Dubai
International Finance Centre. W Dubaju wszystko musi mieć poziom rekordu Guinnessa. Burj
Khalifa jest symbolem miasta i najwyższym (828m) budynkiem świata (202 kondygnacje;
używane są 163 piętra). Na 124 piętrze jest restauracja, na 143 piętrze - taras widokowy, zaś na
158 meczet. Na 72 piętrze mieści się położony najwyżej na świecie basen. U podstaw budynku
mieści się XI piętrowy luksusowy Hotel Armani.

Hotel Armani

Dubaj Marina

Koszt budowy tego budynku to aż 1,5 miliarda dolarów. A Dubai Marina - wg projektantów
idealne miasto marzeń - to ponad 200 wieżowców o wysokości ponad 200 m. The Dubai Mall największa na świecie galeria handlowa to ponad 1200 sklepów, 120 restauracji,
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pełnowymiarowe lodowisko, gigantyczne akwarium (10 mln l wody) z możliwością nurkowania
z rekinami oraz podwodne zoo. W akwarium podziwiać możemy 330 gatunków zwierząt
morskich. Kryty stok narciarski - oczywiście największy na świecie. Śnieg, niska temperatura,
cieple kurtki, narty i snowboard. A wszystko to w centrum handlowym, gdzie za oknem
temperatura w sezonie letnim sięga nawet 50o C. To tylko niektóre ze zrealizowanych inwestycji.
Planuje się też budowę kolejnego, jednego z najwyższych planowanych budynków na świecie,
o wysokości przekraczającej 1 km.

Akwarium

Lodowisko

Stok narciarski

Dubaj znajduje się na pustyni, ale dzięki umieszczonej pod powierzchnią sieci rurek
nawadniających odsoloną wodą morską możemy podziwiać jego zielone obszary (drzewa, trawę
oraz kwiaty).

Biznesową część Dubaju rozpoczyna wieżowiec Dubai World Trade Centre. Ukończony
w roku 1978 budynek, uroczyście otwarty przez brytyjską królową Elżbietę II, był pierwszym
drapaczem chmur w mieście. Choć do dziś funkcjonuje i jest symbolem rozwoju emiratu, przy
nowszych budynkach wygląda przestarzale. Wolne strefy takie jak Jebel Ali są jednym
z fundamentów dubajskiej gospodarki. Firmy tam działające są zwolnione z większości
praw obowiązujących w ZEA, w tym z wymogu, by ponad 50 proc. kapitału należało do
obywateli Emiratów. Obecnie poza strefą Jebel Ali działają również, m.in. Dubai Media City,
Dubai
Internet
City
oraz
Dubai Knowledge Village (gdzie filie
ma wiele znanych uniwersytetów
z całego świata). Gospodarka ZEA
ma być oparta na nowoczesnym
przemyśle przetwórczym surowców
(żelaza, aluminium i produkcja
materiałów
budowlanych)
oraz
usługach
(m.in.
na
turystyce,
bankowości, transporcie morskim
i lotniczym). Istotną gałęzią mają być niebawem również odnawialne źródła energii. Jebel Ali
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Free Zone - to wolna (specjalna) strefa ekonomiczna stworzona w 1985 r. Jest wydzieloną
częścią terytorium, na której obowiązują preferencyjne warunki działalności gospodarczej (np.
zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw). Strefa ta znajduje się w zachodniej części Dubaju,
niedaleko Abu Zabi. Jest jedną z największych takich stref na świecie. Strefie zależy przede
wszystkim na stałych, długoterminowych klientach i zagranicznych inwestorach. W strefie nie
ma opłat celnych, formalności związanych z pracą za granicą (takich jak pozwolenie na pracę
itp.), podatków korporacyjnych, czy restrykcji związanych z walutą. Coraz większe sumy
pieniężne są przeznaczane na inwestycje w zakresie sportu, turystyki i bankowości. Istnieje tu
wiele nowoczesnych i luksusowych hoteli. Warto zauważyć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie
posiadają dobrą sieć dróg i autostrad. Pośrednimi celami polityki gospodarczej państwa
są: dywersyfikacja struktury gałęziowej gospodarki oraz nadanie systemowi gospodarczemu
cech nowoczesności. Zgodnie z oficjalnymi planami strategicznymi priorytety te mają Emiratom
zapewnić do 2030 roku uniezależnienie się od koniunktury na światowym rynku ropy naftowej
oraz oparcie struktury gospodarczo-społecznej państwa na dynamicznych gałęziach działających
prorozwojowo: nowoczesnym przemyśle przetwórczym, wykorzystującym własne zasoby
energetyczne i surowcowe (petrochemia, hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł materiałów
budowlanych) oraz szeroko rozumianych usługach (hotelarstwo, turystyka, transport morski
i lotniczy, usługi finansowe), zdolnych do konkurowania na skalę międzynarodową. Do dziedzin
tych dołączą również m.in. przemysł lotniczy i informatyka, energetyka jądrowa oraz energetyka
oparta na odnawialnych źródłach energii. Rozwój ten ma być wspierany przez tworzony od
podstaw przy współpracy z czołowymi ośrodkami nauki i techniki na świecie sektor naukowobadawczy. Do 2020 roku energia atomowa ma stanowić 25% całości energii produkowanej
w ZEA, gdy ukończone zostaną wszystkie 4 budowane reaktory. Rząd wyznaczył siedmioletnią
Narodową Strategię Innowacji, która ma spowodować, iż ZEA staną się jednym z najbardziej
innowacyjnych krajów w skali globalnej do 2021 r. Strategia opiewa 7 głównych dziedzin, tzn.
energia odnawialna, transport, edukacja, zdrowie, technologia, woda, przestrzeń kosmiczna. Na
ten rok planowana jest bezzałogowa misja na Marsa. Ważnym przedsięwzięciem, które
z pewnością wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy kraju jest organizacja tam Światowej
Wystawy EXPO 2020 r.
Cechą charakterystyczną polityki eksportowej ZEA jest silne oparcie wymiany zagranicznej na
strefach wolnego handlu („freezones”), z których pochodzi blisko 80% eksportu towarów innych
niż węglowodory. Strefy wolnego handlu podlegają, co do zasady, wyłączeniu spod regulacji
prawnych obowiązujących na terytorium celnym ZEA (licencjonowanie, umowy agencyjne,
„emiratyzacja”, własność państwowa) i rządzą się własnymi, wewnętrznymi prawami. Rząd
Dubaju bardzo dba o swoich obywateli. Kiedy młoda obywatelka Dubaju wychodzi za mąż,
otrzymuje willę wartą nawet 450 000 euro. Przy narodzinach dziecka para dostaje comiesięczny
zasiłek na start. Obywatele maja zapewnione bezpłatne szkolnictwo, ubezpieczenie zdrowotne,
pracę i emeryturę. Nie jest możliwe zdobycie dubajskiego obywatelstwa. Jeśli kobieta poślubi
obcokrajowca traci wszystkie przywileje obywatelskie. Ograniczone są prawa kobiet, mają one
jednak prawa wyborcze. Panie nie mają obowiązku zakrywania włosów czy noszenia
muzułmańskich strojów okrywających większość ciała.
Dubaj, obok Abu Dhabi, należy do najbardziej pod tym względem liberalnych emiratów. Tutaj
kobiety są na uprzywilejowanej pozycji i mają pierwszeństwo w wielu kwestiach. Mają swoje
ladiesnight, gdzie w klubach całą noc mogą bawić się na koszt lokalu. Mogą też korzystać
z szybszych kolejek w sklepach i w urzędach. Pewna „segregacja" płciowa (wybór, z którego
można, ale nie trzeba korzystać) paradoksalnie jest wygodna dla kobiet. To mężczyźni nie
mogą przebywać w niektórych miejscach, a nie odwrotnie. Bycie kobietą w Emiratach jest więc
bardzo wygodne. Poziom wykształcenia kobiet jest dość wysoki, ale aż 27% ogółu mieszkańców
powyżej 15 roku życia jest analfabetami. 76% wszystkich mieszkańców wyznaje islam, z czego
większość obywateli państwa wyznaje islam sunnicki. Władze Dubaju gwarantują imigrantom
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wolność wyznania, bo mogą oni budować na terenie tego emiratu swoje świątynie. W Emiratach
nie ma jednak synagog. Zakazana jest działalność misjonarska i rozprowadzanie literatury
religijnej innej niż muzułmańska. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców mają
charakter ogólnie obowiązujący i nie dyskryminują obywateli żadnego kraju, jednakże 91% siły
roboczej ZEA stanowią obcokrajowcy. Warunkiem zatrudnienia w ZEA jest uzyskanie wizy do
pracy, której sponsorem jest przyszły pracodawca lub zleceniodawca w przypadku dzieła (prac)
do wykonania. Pracodawcą lub zleceniodawcą może być tylko obywatel ZEA lub firma
zarejestrowana zgodnie z miejscowymi przepisami. Wiza rezydencka, którą zapewnia
pracodawca, może być ważna najwyżej 2 lata. Świadczenie usług wymaga obowiązkowego
większościowego współudziału obywatela ZEA w tej działalności oraz wykupienia
odpowiedniej, odnawialnej co rok licencji. Prawie wszystkie komercyjne zakłady są prowadzone
przez obcokrajowców przy cichej współpracy lokalnego biznesmena, który tylko „wypożycza”
licencję za odpowiednią opłatą. Zarówno rząd federalny ZEA, jak i władze poszczególnych
emiratów - w tym Dubaju - prowadzą politykę gospodarczą zmierzającą do uniezależnienia się
od koniunktury na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. Stawiają na edukację i naukę oraz
nowoczesne technologie.

Rejestracja szejka

Stara zabudowa z XIX w.

Na publicznej plaży

Fort Al Fahidi - najstarszy budynek w Dubaju z 1788 r.
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A camel bez względu na nakazy i zakazy spacerujący tam gdzie chce

Z polityczno-społecznego kołonotatnika Szamota
Reaktywacja
Jestem pod wrażeniem. Solidaryzuję się z profesorstwem z Uniwersytetu Medycznego, które odesłało
do Belwederu przyznane nie tak dawno przez dzisiejszego prezydenta wysokie odznaczenia.
A wszystko to w proteście za podpisy złożone pod nocno-ustawami głosowanymi przez izbę poselską
i senacką parlamentu VIII kadencji, czyli jakby nie było „reprezentantów narodu”. Więc Pełen Szacun jak mówi młodzież - ode mnie.
A przecież niby jest dobrzyzm. Było nie było, dopóki jest jak jest, zawsze jakoś będzie. Podobno po
wyborach w 2015 r. zwycięzcy zastali państwo w całkowitej ruinie nie tylko materialnej, ale i wszelkiej
innej. Pono wstaliśmy już z kolan. Jednak moim zdaniem (Szamota )walimy czerepem o sufit, bo to co
dzieje się w sejmie najtęższym łbem nie obejmiesz. Podobnie jest w izbie refleksji i dumania. Tu i tam
partia rządzi, a prokurator stanu wojennego przewodzi z mównicy i w tzw. komisji sprawiedliwości
i praw człowieka. A to przecie powtórka z rozrywki z lat powszechnie sądzonych za minione.
Czy więc czekają nas autokratyczne rządy, czy też już je mamy? Po „reformach” w trzeciej władzy,
majstrowaniu przy ordynacji wyborczej i „efektach” nocnych obrad parlamentu Szamot przychyla się do
tej drugiej części twierdzenia. Widzi, że następuje szybka pislamizacja Polski, w której do głosu dochodzą
skrajne nacjonalistyczne, rasistowskie i na poły faszystowskie ugrupowania w postaci ONR-u, Ruchu
Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej i falangistów. Jakem geriatryk, były nauczyciel akademicki, ale
liberał i demokrata, żądam ich delegalizacji - wszystkich - boć przecie jest na to odpowiedni paragraf
połamanej, lecz obowiązującej jeszcze, konstytucji.
Jeżeli władza codziennie demonstruje pogardę wobec niekwestionowanych autorytetów naukowych
i artystycznych, a przede wszystkim wobec mnie - prostego obywatela Januarego Szamota - to ma
u mnie… przekichane (oględnie mówiąc). Ja obywatel „drugiego sortu”, „wykształceniuch PRL-u”,
wzorem Szan. Profesorów, gotów jestem oddać na złom wszystkie posiadane medale. Mam bowiem
kupione na targowisku przy Dolnej i Virtuti Militarii i Polonia Restituta, i Medal za Obronność Kraju,
i W Służbie Państwa i Narodu oraz kilka jeszcze innych. Trzech na pewno nigdy za doczesnego mego
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żywota nie zwrócę. A to: Medalu KEN, Złotej Odznaki ZNP i Złotej Odznaki Wzorowego Żołnierza (zresztą
tego ostatniego też nabytego drogą kupna na bazarze).
Nie zamierzam prostować banana, bo jest z natury krzywy ale dla takich jak ja, jeszcze nie do końca
sklerotyków, proponuję wskrzesić Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (zniknął w 1990 r.
„przekształcony” w kombatantów i osoby represjonowane za tzw. komuny - vide: Pietrzak i Wolski)
i nadać mu nową nazwę - ZBoWiD-Odnowa - tj. organizacji jak najbardziej na czasie. Zrzeszającej
wszystkich tych, którzy pzez 45 lat byli „zniewoleni” za rządów przebrzydłej komuny oraz
funkcjonowania III RP do 2005 r oraz w latach 2007-2017 (wyjaśniam, że 2 lata przerwy to próba budowy
IV RP przez premiera Kazimierza M. z Gorzowa i prezesa/ premiera z Żoliborza. Osobiście, jakem Szamot,
gotowym jest stanąć na czele tego stowarzyszenia i być Pierwszym Prezesem ZBoWiD-u Odnowa. O ile
ktoś z Państwa, a sądzą, że będą Was całe rzesze, reflektuje na członkostwo w tym projekcie to proszę
o pisemny kontakt z dopiskiem na kopercie w brzmieniu: January Sz. SuperPrezes ZBoWiD -u Odnowa.
A oto zaprojektowane przeze mnie logo:

Performance Galery - Szamot-Kom-Net-Wiki sp. z. o. o.
Nowa (?) scenka polityczna
Ja Szamot - nie bez satysfakcji - wraz z moimi wiewiórkami, umieszczonymi
w ABW, CBA, Policji Państwowej, Służbie Granicznej, Służbie Skarbowej, Służbie
Ochrony Kolei, Państwowej Straży Pożarnej, Lidze Obrony Kraju oraz innych
inwigilujących dziś nas służb, a które nie zapadły w zimowy sen, w poprzednim
numerze przewidziałem - więc moje słowo ciałem się stało - skład nowego/starego
rządu RP. Albowiem 9 stycznia A.D.2018 OMC Naczelnik Państwa – Nadpremier Prezes Tysiąclecia – Wódz - Zbawca Narodu - Polityczny Demiurg - dokonał był
jeszcze „Lepszej Zmiany”.

Oto rząd RP po restrukturyzacji rekonstrukcji:
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Takie sobie myśli
Encyklopedia Polskiego Życia Publicznego

Trudne wyrazy według prof. Jerzego Bralczyka
/Uzupełnione przez redakcję/
Sygnaliści – członkowie organizacji mającej być powołaną dla kapowania sąsiadów, urzędników, dyrekcji
zakładów, w zamian za ochronę prawną i pieniądze. Czyli: donosiciel, kabel, a dawniej – TW w Służbie
Bezpieczeństwa PRL.
Manifestacja – dawniej: protest publiczny, skarga wniesiona do sądu w sprawie krzywdy osobistej; dzisiaj to
publiczne masowe wystąpienie dla wyrażenia sympatii, solidarności, protestu.
Demonstracja – pokaz, ostentacyjne pokazywanie (np. uczuć), siły (np. wojskowej), uliczny pochód, wiec.
Opozycja – przeciwstawianie się, przeciwdziałanie, opór. W polityce: grupa partii, stronnictw czy stowarzyszeń
przeciwna rządowi, większości parlamentarnej lub partii rządzącej. Dzieli się na parlamentarną
i pozaparlamentarną. Totalna x totalna = Opozycja2.
Narracja – przekaz, opowiadanie (w utworze epickim), narrator – człowiek opowiadający przebieg akcji,
opowiadacz, gawędziarz (wg W. Kopalińskiego)
Autorytarny system – ustrój polityczny, w którym władza skupiona jest w rękach przywódcy i jego najbliższego
środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego są zatwierdzane przez podporządkowany mu
wyłoniony parlament (o ile istnieje). W tym systemie ważną rolę spełnia cenzura, policja polityczna i wojsko,
które są narzędziem opresji i tłumienia przejawów aktywności opozycji oraz niezadowolenia społecznego.
W tym systemie może wystąpić partia pozornie rządząca wraz z „przystawkami”, w zasadzie jednak funkcjonuje
jednopartyjny system jej rządów.
Totalitaryzm – ekstremalna wersja systemu autorytarnego, który - jak podpowiada historia – przeradzał się
w dyktaturę, faszyzm i stalinizm.

Śmiesznostki (nie o nas !!!)
Rozmawia dwóch kumpli.
- U mnie w pracy tylko Marek nie ma wrogów.
- Taki sympatyczny?
- Nie, po prostu ma najniższą pensję!
Pasażerka w autobusie przeprasza siedzącego obok niej emeryta:
- Tak mi przykro, że usiadłam na pańskich okularach…
- Nic nie szkodzi - odpowiada uprzejmie staruszek:
-Moje okulary nie takie rzecz widziały!
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Starszy pan przychodzi do czarownika i prosi żeby zdjął z niego klątwę, która wisi nad nim od 50. lat.
Czarownik mówi:
- Żeby coś powiedzieć, muszę znać dokładną treść tej klątwy. Jak brzmiała?
- Jakoś tak: „i czynię was mężem i żoną”!
Do pacjenta podchodzi pielęgniarka.
- Ile pan ma lat?
- 82 – odpowiada pacjent.
- Nie dałabym panu - mówi pielęgniarka.
- A ja nawet nie śmiałbym prosić…
-Dziadku, dziadku, a kiedy pierwszy raz się kochałeś?
-Na wojnie, wnusiu…
- A z kim?
- Jak to z kim? Na wojnie się nie wybiera…
Spotyka się dwóch emerytów:
- A co to ja pania kolego, tak długo nie widziałem?
- Ano w pierdlu siedziałem.
- W więzieniu? A za co?
- Pamięta pan, proszę pana, tę moją gosposię? Otóż ona oskarżyła mnie o gwałt!
- O gwałt? I co naprawdę ją pan, panie kolego, tego…?
- Nieee, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem.
- I ile pan dostał?
- Sześć miesięcy.
- Tylka sześć miesięcy za gwałt?!
- Nieee, proszę pana, za fałszywe zaznania…
U seksuologa pacjent skarży się, że w trakcie stosunku słyszy gwizdy.
- Hmmm…
- A ile pan ma lat?
- 60+
- To co, chciałby pan słyszeć oklaski?
Rozmawiają dwaj redaktorzy. Pierwszy pyta drugiego:
- Witek, jak tam z twoim seksem?
- Kiepsko, już od pięciu lat nic!
- A ja odpukać od trzech!
Dziennikarz rozmawia z grupą emerytowanych panów w parku:
- Panie January, czy pamięta pan imię pierwszej dziewczyny, którą pan pocałował?
- Młody człowieku - odpowiada pytany - nie pamiętam nawet imienia tej ostatniej.
Nie wiesz kiedy spadnie śnieg? Zapytaj drogowców!
Usłyszane u fryzjera: Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubańczykom.
Wojciech Mann: „nie ufam politykom - tylko Jurkowi Owsiakowi”!
Jestem dla was alfons i omega - zwrot majora Studium Wojskowego UŁ do studentów (stare).
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„Zwierzęta czynią nas ludźmi” /Temple Grandin/

’
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
Redaguje zespół: Jan Janiak, Witold Kakowski, Ireneusz T. Kolendo [redaktor
(nie)odpowiedzialny] i Marek M. Wiktorowski. Pisemko inspirowane i nadzorowane (a zespół
ponaglany) przez Wydawcę, tj. RZ ZNP w UŁ, ul. Narutowicza 68 p. 318. Biuletyn wyłącznie
do użytku wewnętrznego. Z jego treścią i treścią wcześniejszych numerów można zapoznać się
na stronie internetowej www.znpul.pl a także w Sekretariacie RZ i Radach Oddziałowych.
Skład, korekta i łamanie własne. Cenzura wewnętrzna. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ewentualnych
ogłoszeń. Materiałów niezamówionych nie zwraca i nie wypłaca wierszówek ani jakichkolwiek innych gratyfikacji. Drukuje jednak
przedruki i teksty autorów, z którymi zwykle, ale nie zawsze się zgadza. Skutki lektury obciążają czytającego.
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