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40 lat od wydarzeñ sierpnia 1980 to dla

jednych powodowana up³ywem czasu

zmiana myœlenia o tym, co siê dzia³o i o

uczestnicz¹cych w tamtych wydarzeniach

postaciach, dla innych - stopniowe zanika-

nie pamiêci, a dla m³odych sprawa raczej

ma³o znana. Niezale¿nie od rocznic sierp-

niem ‘80 stale zajmuj¹ siê historycy.

Ni¿ej - artyku³ Tomasza Leszkowicza,

w którym autor w skrócie przypomina

przebieg tamtejszych wydarzeñ.

31 SIERPNIA

DZIEÑ TRIUMFU

“SOLIDARNOŒCI”

Tomasz Leszkowicz 31 sierpnia 1980 r.

podpisane zosta³o porozumienie miê-

dzy opozycj¹ demokratyczn¹ a rz¹dem

komunistycznym, które sta³o siê za-

cz¹tkiem dziesiêciomilionowego ruchu

maj¹cego przyczyniæ siê do upadku

komunizmu w Europie. “Solidarnoœæ”

odnios³a wówczas wielki sukces.

Prze³om lat 70. i 80. to czas wzma-

cniania siê opozycji demokratycznej w

PRL. Od 1978 r. funkcjonowa³y w

Gdañsku Wolne Zwi¹zki Zawodowe,

powsta³e z inicjatywy Andrzeja Gwiaz-

dy, Antoniego Soko³owskiego i Krzy-

sztofa Wyszkowskiego. Dzia³aczami

Zwi¹zków byli m.in. Bogdan Boruse-

wicz, Lech Kaczyñski, Bogdan Lis,

Anna Walentynowicz i Lech Wa³êsa.

Niezadowolenie spo³eczne, spo-

wodowane systemem represyjnym i

kryzysem gospodarczym, osi¹gnê³o

swój punkt kulminacyjny latem 1980 r.,

gdy krajem wstrz¹snê³y podwy¿ki cen.

Dokoñczenie na str. 4

Dlaczego jêzyk polski jest taki trudny?
Jêzyk polski do naj³atwiejszych nie

nale¿y... To na pewno. Ze swoimi

siedmioma przypadkami, deklinacj¹,

koniugacj¹, zawi³oœciami fonetycznymi

i skomplikowanymi liczebnikami mo¿e

wydawaæ siê nie do nauczenia. Wy-

starczy jednak odpowiednia motywa-

cja, doœwiadczony nauczyciel i... dobre

otoczenie. Wtedy o sukces bardzo

³atwo.

Dobre otoczenie?
Mi³a atmosfera na lekcji, uœmiechniêci

lektorzy, którzy potrafi¹ poprowadziæ

studenta przez ca³y etap nauki jêzyka

i - oczywiœcie - fajni koledzy z kursu…

Nauka nie mo¿e byæ nudna, lekcje

musz¹ inspirowaæ, motywowaæ do

dalszej nauki.

Czy jêzyk polski jest popularny? Od jak dawna
nauczaj¹ Pañstwo polskiego?
W Centrum Jêzyka Polskiego Varia

uczymy ju¿ od siedemnastu lat. Rocz-

nie kszta³ci siê u nas ponad tysi¹c

osób. Mamy studentów z ka¿dego za-

k¹tka œwiata. Cieszymy siê, ¿e tak

du¿o osób chce siê uczyæ naszego

jêzyka.

Jakie kursy s¹ w Varii najbardziej popularne?
W obecnym pandemicznym czasie

wiele osób decyduje siê na kursy

online. Wiadomo - jest to bezpieczny

i bardzo wygodny sposób na naukê

jêzyka.  Nie  trzeba  traciæ  czasu  ( 
Uczestnicy jednego z kursów podczas zwiedzania

Krakowa. Fot. Varia

I SPEAK POLISH – WHAT’S YOUR SUPERPOWER?

Ka¿dy powód do nauki jest dobry. Ka¿dy wiek - odpowiedni

Najwa¿niejsze - znaleŸæ w tym radoœæ!

Jêzyk polski jest jednym z siedmiu tysiêcy jêzyków œwiata. Pos³uguje siê nim oko³o 44-

milionowa populacja. I chocia¿ wielu ludziom wydaje siê niezwykle trudny, czasem nawet

trochê egzotyczny, to liczba obcokrajowców zapisuj¹cych siê na kursy jêzyka polskiego stale

roœnie.

Ni¿ej - rozmowa z Anet¹ Kaw¹, w³aœcicielk¹ Szko³y Jêzyka Polskiego Varia w Krakowie -

o jêzyku polskim, motywacjach do nauki, studentach i o Krakowie.
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

naprawy wszelkich marek i modeli - gwarancja
sprzeda¿ u¿ywanych samochodów

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

(przy Dufferin) London 519-438-3232
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Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

Spotkania Rodziny Radia Maryja i TV Trwam odbywaj¹ siê w trzeci¹
niedzielê ka¿dego miesi¹ca w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 12:15, a po mszy prowadzone

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( na dojazdy i mo¿na wybraæ najlepsz¹
szko³ê w Polsce, mieszkaj¹c nawet w

Nowej Zelandii.

Zdecydowanie najpopularniejszymi

kursami online s¹ kursy semestralne –

czyli lekcje dwa razy w tygodniu przez

cztery miesi¹ce. Ostatnio te¿ coraz wiêcej
osób wybiera intensywne kursy dwu-

tygodniowe.

Dwa tygodnie? To chyba za ma³o, ¿eby nauczyæ siê
jêzyka?
Mo¿e “nauczyæ siê” jest zbyt œmia³ym
stwierdzeniem, ale na pewno jest to wy-

starczaj¹cy czas na solidn¹ dawkê jê-
zyka. Trzy lekcje ka¿dego dnia, zadania
domowe, codzienne powtórki i do tego

dodatkowe warsztaty z jêzyka i kultury
polskiej… A po skoñczonym kursie zawsze

mo¿na zapisaæ siê na kolejne dwa... i na

kolejne dwa... Sporo osób kontynuuje

naukê w Varii. Nauka jêzyka polskiego
jest uzale¿niaj¹ca!

Czy jêzyka polskiego ucz¹ siê g³ównie m³odzi?
Absolutnie nie. Na zajêciach nierzadko

mam osoby po szeœædziesi¹tce. Ucz¹ siê
polskiego z nie mniejszym zainteresowa-

niem i powodzeniem ni¿ ich m³odsi
koledzy z kursu. To osoby z ogromn¹ mo-

tywacj¹ do nauki, nie chc¹ wypaœæ gorzej,
dlatego zawsze s¹ bardzo starannie przy-
gotowani do lekcji. Zadziwiaj¹cy jest te¿
fakt, ¿e osoby starsze doskonale sobie ra-
dz¹ z nowoczesn¹ technologi¹. Zajêcia na
skypie czy na zoomie sprawiaj¹ im

ogromn¹ frajdê.

Kto chêtnie uczy siê polskiego? Sk¹d pochodz¹
uczestnicy kursów?
Na przyk³ad z Wielkiej Brytanii, gdzie

mieszka wielu Polaków. Jest tam mnóstwo

polskich sklepów, jêzyk polski s³ychaæ na
ulicy, Polacy stali siê czêœci¹ wspó³-
czesnej kultury brytyjskiej. Polska, a

zw³aszcza Kraków, to równie¿ popularne
miejsce turystyczne dla mieszkañców
Wysp.

Choæby z tych powodów znajomoœæ
polskiego mo¿e byæ dla nich przydatna,
chêtnie zapisuj¹ siê na kursy polskiego.

Brytyjczycy lubi¹ wyzwania, ale te¿
traktuj¹ naukê polskiego na luzie. Nie

denerwuj¹ siê, gdy coœ im nie wychodzi,

maj¹ du¿o dystansu do samych siebie –

to bardzo pomaga, zw³aszcza w pocz¹t-
kowym etapie uczenia siê.

A co sprawia im najwiêcej problemów i jak szybko
ucz¹ siê naszego jêzyka?
Wielu studentów na pierwszej lekcji, gdy

s³yszy “Czeœæ, jak siê masz?!” twierdzi, ¿e
jêzyk polski brzmi wyj¹tkowo œmiesznie,

egzotycznie. Wszêdzie s³ysz¹ tylko sze-
leszcz¹ce dŸwiêki. Na szczêœcie æwiczenie

czyni mistrza i z czasem idzie im coraz

lepiej. Ju¿ po dwóch tygodniach kursu

bezb³êdnie potrafi¹ powiedzieæ: “Œwiet-

nie, wszystko w porz¹dku!”.

Centrum Varia mieœci siê w Krakowie. Jak Pañstwa
studenci postrzegaj¹ to miasto?

Jaki jest dla nich Kraków? Zaczarowany!

Z niesamowit¹ histori¹, bardzo przy-

jaznymi ludŸmi, krêtymi uliczkami, artys-

tycznymi kawiarniami, studenckimi

festiwalami...

Tu na pewno nikt nie mo¿e narzekaæ
na brak atrakcji. Na naszych stacjo-

narnych kursach polskiego uczymy nie

tylko w szkole, ale te¿ podczas wspólnych

wycieczek i pikników, w kawiarni i w

parku. Z naszymi studentami lepimy

polskie “ruskie pierogi”, œpiewamy polskie

piosenki, odkrywamy Kraków na rowerze

i w kajakach… Staramy siê rozwin¹æ w
nich motywacjê do dalszej nauki, zachêciæ
do ponownego przyjazdu do Krakowa.

Chcemy, ¿eby siê dobrze u nas czuli i
mieli co wspominaæ! Rozmawia³a K.S.

VARIA CENTRUM JÊZYKA POLSKIEGO

KRAKÓW

www.kurspolskiego.pl

info@kurspolskiego.pl

Kursy Polskiego w Varii

Kursy semestralne online

https://www.varia-course.com/en/Polish_c

ourses/semester-online-courses

Kursy dwutygodniowe online

https://www.varia-course.com/en/Polish_c

ourses/two-week-intensive-online-course



SKANER 9 (305), wrzesieñ 2020 3

dr dr Mira i Marek G¹siorowscy

zapraszaj� do swego gabinetu

Pe»en zakres zabiegów dentystycznych
dla ca»ej rodziny

280 W harncliffe Road S.

London  ON  N6J 2L5 519-680-7707

Co niedzielê w Radiu Western 94.9 fm

http://radiowestern.ca/stream

TWOJE RADIO
10:00 - 11:30

prowadzi Jolanta Pawluk

Telefon  519 - 641 - 8894 

Podczas programu  519 - 661 - 3600

Polonia Travel
bilety lotnicze, wycieczki

wypo¿yczanie samochodów

wysy³ka pieniêdzy i paczek do Polski

1246 Trafalgar Street 
London  ON  N5Z 1H5

Tel. 519-451-4112

www.poloniatravel.ca

ZAPAMIÊTANE ZE SZKO£Y SPRZED LAT

Miesi¹c temu obieca³am, ¿e wydrukujê
jeszcze jeden wiersz, który us³ysza³am
od pani Marii Hasij. Oto on:

Jaœ i Kasia

Dok¹d jedziesz, Jasiu?

Na wojenkê, Kasiu

Na wojenkê dalek¹.

WeŸ¿e i mnie ze sob¹
Pojadê ja z tob¹
Jasiu, Jasiuleñku

Na wojence, Kasiu

Strach, co tam siê dzieje
Œwiszcz¹, gwi¿d¿¹ kule
I krew z ran siê leje
Ja muszê wojowaæ
By ojczyznê broniæ
Trudu nie ¿a³owaæ
Wrogów precz odgoniæ
A ty, Kasiu mi³a
Co bêdziesz robi³a
Na wojence dalekiej?

Ja przyniosê wody

Rannym dla och³ody
Opatrzê ich rany
Braciszku kochany

I bêdê prosi³a
Bardzo Pana Boga

¯eby siê skoñczy³a
Bitwa z³a i sroga
¯eby ka¿dy cz³owiek

Pracowa³ spokojny
I ¿eby na œwiecie

Nie by³o ju¿ wojny

W Cyfrowej Bibliotece Polskiej Pio-

senki przeczyta³am, ¿e jest to “stara

pieœñ ludowo-¿o³nierska; w 1926 roku

Karol Szymanowski da³ jej opracowanie

fortepianowe”.

Piosenka wystêpuje w wielu wer-

sjach - najwyraŸniej nios³a j¹ przez lata
tradycja, a ludzie zmieniali s³owa,

dostosowuj¹c je do sytuacji. Wersja

zapamiêtana przez pani¹ Mariê Hasij,

podzielona na dzieciêcy dwug³os: Jaœ i
Kasia, pos³u¿y³a do recytacji podczas

uroczystoœci patriotycznej, zorganizowa-

nej w szkole, do której w Polsce miê-
dzywojennej chodzi³a moja rozmówczyni.

Na uwagê zas³uguje nie samo za-

pamiêtanie wystêpu, ale to, w jaki

sposób pani Maria mówi³a o szkole i
nauczycielach, którzy nie szczêdzili si³,
by przekazaæ dzieciom jak najwiêcej
wiedzy, a oprócz niej mi³oœci do Ojczy-

zny i ¿yczliwoœci do ludzi.
Jedno z przyjemniejszych wspomnieñ

stanowi¹ szkolne wyprawy promem na

drugi, górzysty brzeg rzeki i biwakowa-

nie tam¿e. Inne wspomnienie zwi¹zane
jest z Józefem Pi³sudskim, który uczest-

niczy³ w uroczystoœci winobrania - by³o
to wielkie wydarzenie, wszyscy o obec-

noœci tak wa¿nego goœcia mówili, wiêc
i wœród dzieci w szkole panowa³o szcze-
gólne o¿ywienie. Ma³ej Marii nie uda³o
siê go wówczas zobaczyæ, ale pamiêæ o
du¿ym poruszeniu w miasteczku po-

zosta³a.
Jolanta Pawluk

Internet to niezg³êbione bogactwo. Dziêki
niemu znalaz³am w Bibliotece Jagielloñskiej

miesiêcznik “Polacy zagranic¹”, wydawany

przez Œwiatowy Zwi¹zek Polaków z Zagranicy

i drukowany w Warszawie. W 1938 r. numer

styczniowy informowa³: “Rok 1938 - Rokiem

Ksi¹¿ki Polskiej Zagranic¹”. Ni¿ej - jeden z

zamieszczonych w nim artyku³ów.

W ZARANIU POLSKICH LITER

I LITERATURY

LUDWIK ŒWIE¯AWSKI ZapowiedŸ drukarstwa

wnosi w X wieku Polak, Jan Smera,

“medicus doctus et probus vir“ (uczony

i pobo¿ny m¹¿) na dworze W³odzimierza

Wielkiego. Czy by³ Po³owczaninem, czy

te¿ by³, jak uwa¿aj¹ niemieccy uczeni,

“polskim doktorem" jest niestwierdzone.

W³odzimierz, zamyœlaj¹c przyj¹æ chrzeœ-
cijañstwo, wys³a³ go do obcych krajów,

aby zbada³, które wyznanie naj³atwiej

by³oby wprowadziæ na Rusi.

Smera zjeŸdzi³ kraje po³udniowych

S³owian, Wschód, by³ w Jerozolimie, a

przybywszy do Aleksandrii, przes³a³
W³odzimierzowi pismo, odkryte póŸniej
w klasztorze Zbawiciela pod Samborem.

Ten staro¿ytny list podpisa³ “Medicus

et Rhetor Smera Polowianin" - (uczony

i mówca, wzglêdnie: pose³, Smera Po-

³owczanin). Donosi³, ¿e spostrze¿enia
swoje wyry³ wiernie na dwunastu z³o-
tych tablicach. Dokoñczenie na str. 5
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Sutton Group Realty

Brokerage Inc.

STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprze-

da¿¹ nieruchomoœci

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

P Oprocentowanie kredytów hipotecznych korzystniejsze

ni¿ w bankach - 2.19%

P Przy kupnie pierwszego domu mo¿liwoœæ uzyskania

zwrotów podatkowych (do $10 000)

P Ponad 20 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

W lipcu stanê³y zak³ady przemys³owe na LubelszczyŸnie, osi¹-

gaj¹c korzystne porozumienie w sprawie postulatów ekonomi-

cznych. Jedna iskra wywo³a³a po¿ar w ca³ym kraju. 14 sierpnia

grupa dzia³aczy WZZ pod przewodnictwem Borusewicza, staj¹c

w obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz, wywo³a³a

strajk w Stoczni Gdañskiej. Na teren

stoczni przedosta³ siê te¿ Lech Wa³êsa,

wed³ug legendy przeskakuj¹c zak³a-

dowy p³ot. Strajkuj¹cy robotnicy postulowali przywrócenie do

pracy Walentynowicz i Wa³êsy, postawienie pomnika ofiar

Grudnia ’70, ochronê strajkuj¹cych oraz podwy¿kê p³ac i przy-

znanie dodatków. Nastêpnego dnia do strajku do³¹czy³a

stocznia w Gdyni, a Henryka Krzywonos zainicjowa³a strajk

gdañskiej komunikacji miejskiej.

16 sierpnia w³adze stoczni zgadzaj¹ siê na realizacjê

postulatów strajkuj¹cych, Wa³êsa jest gotów rozwi¹zaæ strajk,

jednak po namowach innych dzia³aczy og³asza strajk solidar-

noœciowy z innymi zak³adami. Zawi¹zuje siê Miêdzyzak³adowy

Komitet Strajkowy (MKS). Nastêpnego dnia powstaje 21 po-

stulatów MKS – czêœæ ma charakter polityczny (zgoda na po-

wstanie niezale¿nego zwi¹zku zawodowego, ¿¹danie przestrze-

gania konstytucyjnego zapisu o wolnoœci s³owa, przywrócenie

do pracy i na uczelnie osób represjonowanych), czêœæ spo³ecz-

no-ekonomiczny (m.in. wolne soboty, podwy¿ki p³ac). Drew-

niane tablice z postulatami zosta³y wywieszone na bramie

stoczni. Do stoczni zje¿d¿ali

opozycjoniœci z ca³ej Polski, w tym

wielu reporterów (strajkuj¹cy nie

wpuœcili na teren zak³adu ekipy pañstwowej telewizji,

œwiadomi zagro¿enia manipulacj¹).

18 sierpnia rozpocz¹³ siê strajk w stoczni szczeciñskiej,

kilka dni póŸniej utworzono tam MKS. Wed³ug raportów

MSW, strajk obj¹³ ok. 700 zak³adów w ca³ym kraju (w trzy-

nastu miastach stanê³a komunikacja miejska). W strajk za-

anga¿owanych by³o ok. 700 tys. pracowników. S³u¿ba

Bezpieczeñstwa podjê³a dzia³ania przeciwko strajkuj¹cym,

bardzo szybko odciêto po³¹czenia telefoniczne, przeprowadzono

te¿ akcjê aresztowania g³ównych opozycjonistów (m.in. Miro-

s³awa Chojeckiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Leszka

Moczulskiego, Zbigniewa Romaszewskiego).

23 sierpnia rozpoczê³y siê rozmowy gdañskiego MKS z

delegacj¹ rz¹dow¹ kierowan¹ przez wicepremiera Mieczys³awa

Jagielskiego. Przy kierownictwie strajku powo³ano Komisjê

Ekspertów w sk³adzie: Bohdan Cywiñski, Bronis³aw Geremek,

Tadeusz Kowalik, Waldemar Kuczyñski, Tadeusz Mazowiecki,

Jadwiga Staniszkis, Andrzej Stelmachowski, Jerzy Stembrowicz,

Jan Strzelecki i Andrzej Wielowieyski. MKS-y w ca³ym kraju

(oprócz szczeciñskiego kierowanego przez Mariana Jurczyka)

podporz¹dkowa³y siê komitetowi gdañskiemu, który mia³

reprezentowaæ je w rozmowach z rz¹dem.

Ostateczne porozumienie w Gdañsku podpisano 31 sierp-

nia 1980 roku (dzieñ wczeœniej podobn¹ ugodê zawarto w

Szczecinie). W³adza zaakceptowa³a postulaty gdañskie i wy-

puszczenie na wolnoœæ aresztowanych opozycjonistów. Szóste-

go wrzeœnia stanowisko I sekretarza partii straci³ Edward

Gierek zast¹piony przez Stanis³awa Kaniê. W myœl porozu-

mienia, rozpoczêto starania o legalizacjê niezale¿nego zwi¹zku

zawodowego. Ostatecznie 10 listopada 1980 r. zarejestrowano

Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy “Solidarnoœæ” –

po raz pierwszy s³owo to pojawi³o siê w tytule Strajkowego

Biuletynu Informacyjnego, a wykorzystanie go jako nazwy

zwi¹zku zaproponowa³ Karol Modzelewski, rzecznik prasowy

organizacji. Rozpocz¹³ siê trwaj¹cy 16 miesiêcy “karnawa³

Solidarnoœci” – okres odwil¿y w Polskiej Rzeczypospolitej Lu-

dowej, przerwany brutalnie 13 grudnia 1981 roku...

Tomasz Leszkowicz

Miejsce pierwotnej publikacji:

Portal historyczny Histmag.org (CC BY-SA 3.0)

DZIEÑ TRIUMFU “SOLIDARNOŒCI”

Dokoñczenie ze str. 1



SKANER 9 (305), wrzesieñ 2020 5

Pierwszy druk - po odkryciu go - roz-

poczêto w Harlemie dzie³em napisanym

przez Polaka, Macieja z Krakowa. Uczo-

ny ten dosta³ siê z Krakowa na wysokie

godnoœci w œwiecie, by³ rektorem uni-

wersytetu w Pary¿u, póŸniej biskupem
Wormacji i kanclerzem cesarza Ruperta.

Wyda³ ma³e, kilkunastostronicowe dzie-

³o pt. “Ars moriendi". To w³aœnie dzie³ko
by³o pierwsz¹ z drukowanych ksi¹¿ek w
Harlemie. Grób Macieja “de Cracovia“

znajduje siê w Worms.

Wspania³a pieœñ Bogurodzica roz-

poczyna polsk¹ literaturê. Jest to jakby
u³o¿ony przez dzieje wstêp do piœmien-

nictwa wielkiego narodu, pobo¿ne i

wznios³e “w imiê Bo¿e" napisane na

pierwszej stronie ksiêgi narodowej

literatury.

Powsta³a w XIII wieku i jest naj-

starsz¹ ze znanych pieœni i najstaro¿yt-
niejszym polskim wierszem. Do dzisiaj

nad grobem œw. Wojciecha duchowieñ-
stwo gnieŸnieñskie œpiewa tê pieœñ,
której u³o¿enie jemu przypisywano.

Najdawniejszy jej odpis, jaki siê
dochowa³, pochodzi z pocz¹tku XV w.

W psa³terzu floriañskim, w pierw-

szym rêkopiœmiennym dziele po polsku

napisanym z koñcem wieku XIV, a za-

wieraj¹cym psalmy Dawida, czytamy:

“Plecoma swoima zas³oni ciebie i pod
piórmi jego pwaæ* bêdziesz. Szczytem

ogarnie ciebie prawda Jego, nie bê-
dziesz siê baæ od strachu nocnego, od
strza³y lataj¹cej we dnie, od potrzebizny

chodz¹c we æmach".

Kochanowski napisa³ to tak:
W cieniu swych skrzyde³ zachowa ciê

wiecznie

Pod jego pióry ule¿ysz bezpiecznie.

Statecznoœæ jego tarcz i puklerz mocny,

Za którym stoj¹c, na ¿aden strach

nocny,

Na ¿adn¹ trwogê, ani dbaj na strza³y,

Któremi sieje przygoda w dzieñ bia³y.

W ZARANIU POLSKICH LITER

I LITERATURY

Dokoñczenie ze str. 3

Pierwsza drukowana ksi¹¿ka polska

wysz³a oko³o 1511 roku w Krakowie,

wydana przez Biernata z Lublina. By³
to zbiór modlitw pod tytu³em: “Raj

duszny". (Naturalnie nie duszny z powo-

du braku powietrza, tylko raj duszy).

Wtedy na pocz¹tku XVI wieku uka-

zuj¹ siê pierwsze polskie ksi¹¿ki spod
prasy drukarskiej. Rzucono siê na nie
chciwie, z takim zapa³em czytelniczym,

¿e wszystkie pierwsze wydania znisz-

czono przez gorliwe czytanie.

Przyda³aby siê teraz choæ drobna
czêœæ tej gorliwoœci w czytaniu ksi¹¿ek.

Wœród drukarzy krakowskich by³
Jan Haller z Rottenburga, który za³o¿y³
pierwsz¹ w Polsce drukarniê oko³o 1503
roku i na sta³e osiad³ w Krakowie. Z

innych by³ wtedy Hieronim Wietor i

drukarz, który t³oczy³ dzie³a Kochanow-

skiego, Marek Szarfenberger.

Na tron wst¹pi³ Zygmunt Stary,

zaczyna³ siê z³oty wiek.

Pierwsza biblioteka œwiecka w Pol-

sce by³a zebrana w owym czasie przez

króla. Sk³ada³a siê jeszcze przewa¿nie z
rêkopisów, ale ju¿ i wszystkie nowoœci
drukarskie przybywa³y do niej. Zgroma-

dzona by³a w ni¿szym zamku wileñskim.

Biblioteka ta œwiadczy³a o wysokim

umyœle króla. By³y tam ksiêgi ³aciñskie,
polskie, czeskie, ruskie i serbskie. Zbiór

zawiera³ biblie, msza³y, antyfonarze,

prawa kanoniczne, psa³terze, kazania,

pisma doktorów koœcio³a. Oprawne by³y
w srebro i adamaszki ró¿nobarwne. 

Ze œwieckich ksi¹g by³y:
Statut Korony Polskiej £askiego -

zbiór praw polskich, wydany w Krako-

wie w 1506 r., z wydrukowan¹ po raz
pierwszy pieœni¹ Bogurodzica.

Z³ota Legenda Jakuba de Voragine

- s³ynne, najbardziej rozpowszechnione

przez wiele wieków ¿ywoty œwiêtych.
“Revolutiones caelestes" (ksi¹¿ka z

dzia³u astronomii).

Xiêgi Zielnika. Xiêgi aptekarskie.

Aesopus moralistus (popularne wtedy

bajki Ezopa, przet³umaczone po polsku

przez Biernata z Lublina). Almanach

perpetuum (wieczysty kalendarz). Kro-

niki œwiata.

Nastêpnie historia zburzenia Troi,

(sprawa, która interesowa³a przez d³ugie
wieki), historia Flawiusza - i inne.

Równie¿ “Xiêga po polsku o Alexandrze

Wielkim", w srebro okowana.

W 1529 r. wyda³ Stanis³aw Zbo-

rowski gramatykê ³aciñsk¹, przy której
umieœci³ arkusze z ortografi¹ polsk¹.

Ale litera jest martwa, ¿ywa jest

literatura.

Epokowa data piœmiennictwa pol-

skiego to rok 1543, czyli rok wydania

“Krótkiej rozprawy miêdzy panem,

wójtem i plebanem" Miko³aja Reya.

Pisma Kochanowskiego ukaza³y siê
drukiem dopiero w rok po œmierci wiel-

kiego poety, w 1585 r. pod tytu³em “Jan

Kochanowski". By³y jednak znane w od-

pisach za jego ¿ycia.
Rey pierwsz¹ oryginaln¹ rodzim¹

twórczoœci¹ i ¿ywym barwnym jêzykiem,

Kochanowski pierwszym wielkim talen-

tem i bogactwem, jêzyka, który sam

omal tworzy³, tchnêli ¿ycie w polskie

litery.

Ludwik Œwie¿awski

�ród³o: Polacy zagranic¹. Miesiêcznik. Organ

Œwiatowego Zwi¹zku Polaków z Zagranicy. IX

rok wydawnictwa. Grudzieñ - styczeñ 1938.

Redaktor W³adys³aw Oszelda.

* pwaæ - ufaæ

W przedruku dokonano niewielkich zmian 

pisowni, typu “Jakub” zam. “Jakób”. Grafika na

str. 3 to ilustracja towarzysz¹ca artyku³owi

Ludwika Œwe¿awskiego. (Przyp. Skaner) 
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek. 

Si hortum in bibliotheca habes, deerit  nihil. 

Marek Tuliusz Cyceron

Lato jeszcze trwa i wszyscy mamy
nadziejê, ¿e pandemia powoli wy-
gaœnie. Biblioteki - pomimo zmniej-
szonej liczby zachorowañ - w dalszym
ci¹gu oferuj¹ ograniczony serwis -
tzw. “curbside pickup”. Wprawdzie na
ich stronach internetowych jesteœmy
zapewniani, ¿e pracuj¹ nad rozsze-
rzeniem oferty, ale podejrzewam, ¿e
dopóki mamy dobr¹ pogodê to
nieprêdko doczekamy siê istotnych
zmian. Ja zamówi³am i przeczyta³am
w ostatnich czterech tygodniach kilka
polskich ksi¹¿ek. Niektóre z nich s¹
godne polecenia.

Zachwyci³am siê ksi¹¿k¹ Manueli
Gretkowskiej “Poetka i ksi¹¿ê”, wy-
dan¹ przez “Znak” w 2018 r. Jest to
powieœæ biograficzna o Agnieszce
Osieckiej, opieraj¹ca siê na faktach i
skupiaj¹ca siê na jednym wydarzeniu
z ¿ycia poetki – podró¿y do Anglii i
Francji oraz rodz¹cym siê uczuciu
miêdzy m³od¹ poetk¹ i trzydzieœci lat
starszym od niej redaktorem paryskiej
“Kultury” Jerzym Giedroyciem.

Znajdziemy tam nie tylko opis ¿ycia
polonijnego w Londynie i Pary¿u w
1957 roku, ale równie¿ wiele infor-
macji dotycz¹cych literatury w kraju i
na emigracji.

Przez powieœæ przewijaj¹ siê zna-
ne nazwiska, np. Marek H³asko (to
jego opowiadania przemyci³a Osiecka
w podwójnym dnie walizki - aby
dostarczyæ do Maisons-Laffitte), Cze-
s³aw Mi³osz, Witold Gombrowicz,
Konstanty “Kot” Jeleñski, Juliusz Mie-
roszewski. Nie brak równie¿ miesz-
kañców Maisons-Laffitte – Zofii i
Zygmunta Hertzów, Józefa Czapskiego
i Marii Czapskiej.

Ksi¹¿ka jest niewielkich roz-
miarów, tylko 300 stron druku, na
których autorka opisa³a, jak wzajemna
intelektualna fascynacja miêdzy
dziewczyn¹ i starszym mê¿czyzn¹
przeistacza siê w g³êbsze uczucie.
Uczucie, któremu nie dane by³o w
pe³ni siê rozwin¹æ, bo poetka wraca
do kraju i zostaje pozbawiona pasz-
portu na d³ugie siedem lat.

Przetrwa³a poezja mi³oœci w po-
staci wiersza Osieckiej, pieczo³owicie
przechowywnego przez Jerzego Gied-
roycia wœród najdro¿szych mu
osobistych pami¹tek.

Wiersz “Przywilejem polityka...” -
zgodnie z ostatni¹ wol¹ ksiêcia emi-
gracji - po jego œmierci otworzy³
ostatni numer “Kultury” (wydany w
2000 roku numer 10). W tym to roku
“Kultura” zosta³a zamkniêta. Dom w
Maisons-Laffitte sta³ siê bibliotek¹ i
miejscem pracy polskich naukowców

nad archiwizacj¹ dzie³a Gieroycia.
Prawie wszystkie wiêksze biblio-

teki ontaryjskie maj¹ w swoich zbio-
rach “Poetkê i ksiêcia”. W London ta
powieœæ biograficzna znajduje siê w
bibliotece centralnej (2nd Floor World
Languages – klasyfikacja Pol F Gre),
w Sarni – klasyfikacja LANG LPOL
FIC GRETK, Toronto ma dwa eg-
zemplarze tego tytu³u w filiach High
Park i Runnymede (klasyfikacja
FICTION GRE).

Powieœæ biograficzna traktowana
jako gatunek powieœci historycznej
jest coraz bardziej popularna wœród
wspó³czesnych pisarzy. Zazwyczaj
oparta jest na dokumentach, a te
fragmenty ¿yciorysu, które nie znaj-
duj¹ odzwierciedlenia w historiografii,
uzupe³niane s¹ przez autorów/autorki
hipotezami i fikcj¹ literack¹. I tak na
przyk³ad prawie wszystkie ksi¹¿ki to-
rontoñskiej pisarki Ewy Stachniak to
powieœci biograficzne. Znana polska
autorka Maria Nurowska bardzo
chêtnie tworzy w tym gatunku (pisa³a
m.in. o generale Andersie, Krystynie
Skarbek, Ryszardzie Kukliñskim, Jani-
nie Lewandowskiej, Leonie Niemczy-
ku). Dla Manueli Gretkowskiej to
pierwsza tego typu próba. Wed³ug
mnie bardzo udana! A¿ siê chce
siêgn¹æ do literatury faktu i porównaæ,
co jest fikcj¹, a co naprawdê siê
wydarzy³o.

Literackim detektywom polecam
ksi¹¿kê Magdaleny Grochowskiej
“Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”,
wydan¹ przez Œwiat Ksi¹¿ki w 2009 r.,
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a znajduj¹c¹ siê na pó³ce biblioteki w

Sarni (klasyfikacja LANG LPOL 943

GRO).

Pozostañmy jeszcze w krêgu po-

wieœci historycznej. Dla mnie odkry-

ciem ostatnich czterech tygodni jest

cykl historyczny “Owoc granatu”

m³odej pisarki Marii Paszyñskiej,

która debiutowa³a piêæ lat temu

powieœci¹ “Warszawski niebotyk”.

W sk³ad cyklu “Owoc granatu” wcho-

dz¹ cztery powieœci, wydane przez

Wydawnictwo Ksi¹¿nica w Poznaniu

w 2018 i 2019 r.:

1. Dziewczêta wygnane

2. Kraina snów

3. Œwiat w p³omieniach

4. Powroty

Jest to opowieœæ o losach sióstr

bliŸniaczek: Stefanii i El¿biety (Halsz-

ki). Akcja zaczyna siê na kresach w

maj¹tku ziemskim dziadków sióstr, w

pobli¿u Borys³awia, gdzie tu¿ przed

wybuchem drugiej wojny œwiatowej

przebywaj¹ 15-letnie bliŸniaczki. W

czasie tych wakacji zakochuj¹ siê w
tym samym ch³opcu. Ch³opiec idzie na

wojnê, a w lutym 1940 roku siostry i

ich rodzinê Sowieci wywo¿¹ na Sybir.

A tam - œmieræ bliskich, katorga, wal-

ka o przetrwanie, wreszcie tak zwana

“amnestia” i podró¿ wraz z armi¹
Andersa do Teheranu. Potem próby

zapomnienia o okropnoœciach wojny i

u³o¿enia ¿ycia na nowo w Persji:

mi³oœci, ma³¿eñstwa, przewrót poli-

tyczny i ucieczka do Francji w 1979

roku. Wreszcie powrót w latach

osiemdziesi¹tych do Polski.

Poszczególne czêœci mo¿na czytaæ
po kolei lub na wyrywki, bo autorka

tam, gdzie to konieczne, przypomina

poprzednie w¹tki, maj¹ce znaczenie

dla zrozumienia wartko tocz¹cej siê
fabu³y.

Ja wola³abym, aby nie by³o
streszczeñ, wtedy poszczególne po-

wieœci cyklu by³yby znacznie mniejsze

objêtoœciowo, ale rozumiem intencje

autorki, która stosuj¹c ten zabieg po-

zwala czytelnikowi na ³atwy powrót

do cyklu po d³u¿szej przerwie (po-

szczególne powieœci ukazywa³y siê w
kilkumiesiêcznych odstêpach).

Podziwiam gigantyczn¹ pracê,
jak¹ wykona³a pani Paszyñska, aby

wspaniale nakreœliæ t³o historyczne,

spo³eczne i kulturowe. Jest tam s³ow-

nictwo ³agru syberyjskiego, opis kon-

wenansów w prowadzeniu irañskiej

rozmowy, s¹ nawet perskie baœnie (we

mnie utkwi³a ta najpiêkniejsza - o

s³owiku i kropli deszczu). Nie brak

zwrotów akcji. Bohaterki, które na

pocz¹tku snucia opowieœci wydaj¹ siê
trochê papierowe, w miarê up³ywu

czasu staj¹ siê wielowymiarowe, na-

bieraj¹ g³êbi psychologicznej i potrafi¹
nas zaskoczyæ, bo wojna wyry³a w

duszach tych postaci ostre, nie do

wyg³adzenia skazy.

Pisarka dotar³a do tysiêcy ma-

teria³ów Ÿród³owych i - jak sama

pisze w swoich pos³owiach - wiele

epizodów z ¿ycia bohaterek zosta³o
zaczerpniêtych z prawdziwych historii

kobiet, które po piekle II wojny

œwiatowej zdecydowa³y siê pozostaæ
w Persji, tam zdobywa³y wykszta³-

cenie, zak³ada³y rodziny. Nawet ten

najbardziej nieprawdopodobny w¹tek,

¿e Polka wysz³a za ksiêcia, jest za-

czerpniêty z ¿ycia.

Z wielk¹ wiedz¹ i zrozumieniem

pani Paszyñska, która oprócz prawa

studiowa³a równie¿ iranistykê, przy-

bli¿y³a nam genezê rewolucji islam-

skiej z 1979 r. Jej opis spo³eczeñstwa

irañskiego jest pe³en ciep³a i og-

romnej sympatii. I tu przypomina mi

siê spotkanie sprzed kilku miesiêcy z

by³ymi Sybirakami w Sarni, którzy

jako dzieci przeszli gehennê zes³ania.

Oni pobyt w Persji wspominali jako

raj na ziemi i o mieszkañcach Tehe-

ranu i portowego miasta Pahlawi

(Bandar-e Pahlavi nazywa siê obecnie

Bandar-e Anzali) wyra¿ali siê w sa-

mych superlatywach. Zwykli miesz-

kañcy tego kraju dzielili siê z wy-

cieñczonymi by³ymi zes³añcami tym,

co mieli - choæby to by³ tylko owoc z

ich ogrodu.

Zachêcam czytelników Skanera do

wypo¿yczenia powieœci tego cyklu.

Sarniañska biblioteka ma wszystkie

cztery tomy (klasyfikacja LANG LPOL

FIC ), londoñska ma dwie pierwsze

czêœci (“Dziewczêta wygnane” i “Kra-

inê snów” – klasyfikacja Central 2nd

Floor, World Languages Pol F Pas).

Radzê wywrzeæ presjê na biblio-

tekarzach odpowiedzialnych za zakup

materia³ów do ksiêgozbioru biblioteki,

aby zamówili nastêpne tomy (squeaky

wheel get the grease!), bo naprawdê
warto je przeczytaæ. Prawie po³owa

cz³onków sarniañskiego klubu “Czy-

telnik” jest ju¿ po lekturze tego cyklu.

Niektórym zajê³o to tylko cztery-piêæ
dni!

¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach
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Polski Klub Seniora w London

zaprasza na wspólne wycieczki
imprezy oraz spotkania

Sala parafialna koœcio³a przy 419 Hill St.
ostatnia œroda ka¿dego miesi¹ca

godz. 14:00

Informacje: Anna Paczkowski

tel. 519-668-6981

WAC£AW KRAJEWSKI W ostatnich czasach
coraz czêœciej na ekranach i afiszach kin
ukazuje siê nazwisko Ryszarda Boles³aw-
skiego, re¿ysera najpotê¿niejszej wytwórni
filmowej Metro-Goldwyn-Mayer w Holly-
wood.

Nazwisko to dla naszych mi³oœników
sztuki filmowej stanowi du¿¹ si³ê atrak-
cyjn¹, mimo ¿e zazwyczaj o powodzeniu
danego filmu decyduj¹ wy³¹cznie nazwiska
g³oœnych na ca³y œwiat gwiazd i gwiaz-
dorów filmowych.

Dla szarego przeciêtnego bywalca
kina obojêtne jest natomiast, kto re¿yse-
ruje film, byleby tylko obraz mo¿na by³o
okreœliæ lakonicznie i banalnie s³owem
“dobry"'.

Nazwisko Boles³awskiego jest bez-
sprzecznie polskie, a jednak zdarzy³o siê
niedawno doœæ zabawne nieporozumienie.

S³ynna nasza rodaczka, Pola Negri,
która od tylu lat prawie stale przebywa w
Hollywood i mia³a sposobnoœæ niejedno-
krotnie stykaæ siê z Boles³awskim -
uwa¿a³a go zawsze za Rosjanina i dowie-
dzia³a siê ze zdumieniem o jego polskim
pochodzeniu dopiero w pocz¹tkach roku
bie¿¹cego.

O Boles³awskim pisano w prasie pol-

skiej jeszcze przed wojn¹. W tygodniku

warszawskim “Œwiat“ znany literat Remi-

giusz Kwiatkowski wydrukowa³ w r. 1912

artyku³ pt. “Obcym bogom“. W artykule

tym autor pisze o Boles³awskim jako o

znanym ju¿ i œwietnym re¿yserze w Mos-

kiewskim Teatrze Artystycznym, wyra¿aj¹c
jedynie ¿al, ¿e ten niezwykle uzdolniony

Polak znalaz³ siê na scenie rosyjskiej. 
Moskiewski Teatr Artystyczny pod

dyrekcj¹   Konstantego   Stanis³awskiego

POETA EKRANU

nigdy nie by³ narzêdziem carskiej polityki,
lecz prawdziw¹ œwi¹tyni¹ sztuki, nie by³o
zatem ¿adn¹ ujm¹ dla honoru Polaka zna-
leŸæ siê w zespole stoj¹cym na wy¿ynach
artyzmu.

Moskiewski Teatr Artystyczny, inaczej
Teatr Stanis³awskiego, uwa¿any za naj-
lepszy w rozleg³ym pañstwie carów, wy-
je¿d¿a³ kilkakrotnie do stolic europejskich,
gdzie dozna³ ogromnego powodzenia. Do-
daæ nale¿y, ¿e by³ subsydiowany przez
znanego moskiewskiego bogacza Moro-
zowa.

Trudno siê jednak dziwiæ Boles³aw-
skiemu, ¿e wst¹pi³ do teatru rosyjskiego,
skoro urodzi³ siê i wychowa³ w œrodowi-
sku rosyjskim w Odessie, gdzie te¿ ukoñ-
czy³ tamtejsz¹ szko³ê realn¹ oraz szko³ê
dramatyczn¹.

Wakacje spêdza³ za to niemal co-
rocznie na wsi w P³ockiem, u rodziny swej
matki.

W odludnej wsi polskiej na Mazo-
wszu Boles³awski jako kilkunastoletni
ch³opiec zorganizowa³ teatr amatorski,
którego by³ dyrektorem i re¿yserem. Do
tego pierwszego w swym ¿yciu zespo³u
teatralnego, którym mu wypad³o kierowaæ,
wci¹gn¹³  swych  krewnych oraz letników

i tê trupê amatorsk¹ wtajemnicza³ cierpli-
wie w arkana sztuki aktorskiej. Przedsta-
wienia cieszy³y siê na ogó³ powodzeniem,
aktorzy jednak nie ujawniali tyle zapa³u,
co ich re¿yser, który nie zra¿a³ siê ¿adny-
mi przeciwnoœciami i pracowa³ z nie
mniejszym entuzjazmem, ni¿ to dziœ czyni
w Hollywood. Po kilku tygodniach pobytu
na wsi wraca³ Boles³awski do swej s³o-
necznej Odessy.

Bêd¹c ju¿ starszym, bra³ udzia³ w
przedstawieniach rosyjskich kó³ek ama-
torskich, gdzie uwa¿any by³ za najwybit-
niejsz¹ si³ê. Pierwsz¹ sztuk¹, w której gra³
g³ówn¹ rolê (w teatrze odeskim), by³ dra-
mat Czirikowa pt. “Jewrei“. Od owego cza-
su mia³ ju¿ jasno wytkniêty cel: dzia³al-
noœæ artystyczn¹, od której zdo³a³a go
oderwaæ na kilka zaledwie lat wielka
wojna.

Do debiutu w Moskiewskim Teatrze
Artystycznym przygotowywa³ siê d³ugo i
sumiennie, tote¿ pierwszy jego wystêp w
tym teatrze w 1909 roku by³ prawdziwym
triumfem. Ca³a prasa moskiewska uzna³a
jego niezwyk³y talent. Doœæ przytoczyæ ta-
kie zdanie jednego z recenzentów: “Kiedy
wchodzi na scenê Boles³awski - wchodzi
s³oñce“.

Ca³y plik recenzji przys³a³ wówczas
Boles³awski do Odessy swej matce, wiêcej

RYSZARD BOLES£AWSKI - BARDZIEJ ZNANY W USA NI¯ W POLSCE (ur. 1889 jako Ryszard Srzednicki, zm. 1937)

Rosja: przed 1910 zacz¹³ graæ w teatrze Stanis³awskiego, od 1912 zacz¹³ re¿yserowaæ, w 1914 - aktorski debiut w filmie, 1915 - re¿yseruje

pierwsze filmy;

Polska: 1920 - gra w teatrze, re¿yseruje spektakle i filmy, pisze artyku³y; od lutego 1921 wystêpy w Europie, m.in. Berlin i Pary¿;
USA: od jesieni 1922 - re¿yseruje w teatrach Nowego Jorku i na Broadwayu, daje lekcje gry aktorskiej (zmodyfikowa³ metodê Stanis³awskiego);

1923 - tworzy The American Laboratory Theatre (ALT); 1925-1928 - uczy i re¿yseruje w ALT, du¿o publikuje, staje siê autorytetem w dziedzinie

gry aktorskiej; od 1930 - w Hollywood. Pierwszy re¿yserowany przez niego film to “Last of the Lone Wolf” (Columbia); od 1932 zwi¹zany jest

g³ównie z Metro-Goldwyn-Mayer, gdzie re¿yseruje i wspó³pracuje przy produkcji filmowej tak¿e w innym charakterze. 1933 - pisze pracê “Acting:

The First Six Lessons”, która do dzisiaj s³u¿y adeptom sztuki aktorskiej.

Ni¿ej - artyku³ na temat Ryszarda Boles³awskiego, opublikowany w 1935 r. w wydawanym w Krakowie tygodniku AS.
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uradowanej przychyln¹ ocen¹ debiutu jej jedynaka przez prasê,

ni¿ upominkiem, otrzymanym przezeñ od cara.

Nie ustaje w pracy nad doskonaleniem swego talentu -

mimo ci¹g³ych sukcesów. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e w œrodowisku

obcym ulegnie rych³o asymilacji, jak tylu Polaków, odpornoœæ

jednak Boles³awskiego by³a zadziwiaj¹ca. Interesuje siê nader

¿ywo polsk¹ literatur¹, t³umaczy z polskiego na rosyjski utwory

dramatyczne, a równoczeœnie uczy siê obcych jêzyków, których

opanowanie przychodzi mu z wielk¹ ³atwoœci¹.

Pracê Boles³awskiego w Moskiewskim Teatrze Artystycznym

przerywa wybuch wielkiej wojny. W maju 1916 roku ukoñczy³

szko³ê wojskow¹ w Twerze i niebawem widzimy go w mundurze

rosyjskiego oficera u³anów. W czasie rewolucji opuœci³ szeregi

rosyjskie i wst¹pi³ do jednego z korpusów polskich na Wscho-

dzie. Wspomnienia z tych czasów pos³u¿¹ mu w przysz³oœci za

temat do napisania powieœci, która nazwisko jego uczyni

g³oœnym.

Z chwil¹ ukoñczenia wojny wraca do dzia³alnoœci artystycz-

nej, która jest jedyn¹ treœci¹ jego ¿ycia. W 1921 roku zostaje

re¿yserem w Teatrze Polskim w Warszawie.

T³umaczy z angielskiego na polski kilka dramatów. W tym¿e

roku pod jego re¿yseri¹ nakrêcony zosta³ film z czasów wojny

polsko-bolszewickiej. Film ten, przy nader ma³ych mo¿liwoœciach

skromnej warszawskiej wytwórni, zniechêci³ Boles³awskiego do

dalszych prób w tym kierunku. Jego d¹¿enia sz³y znacznie dalej.

Wyje¿d¿a niebawem do Berlina i Wiednia, zdaj¹c sobie

sprawê, ¿e w Polsce nie znajdzie jeszcze zarówno zrozumienia,

jak i odpowiednich warunków dla swych rozleg³ych i na szersz¹

skalê pojêtych zamierzeñ artystycznych. Po kilku latach pobytu

w Berlinie i Wiedniu wyje¿d¿a do Nowego Jorku, gdzie da³ siê

poznaæ jako œwietny re¿yser agencji teatralnej Schuberta, a po-

tem jako dyrektor szko³y dramatycznej.

Z Nowego Jorku przenosi siê do stolicy filmu - Hollywood -

i obejmuje stanowisko re¿ysera w wytwórni Metro-Gold-

wyn-Mayer.

Boles³awski, nie maj¹c mo¿noœci zupe³nego wypowiedzenia

siê w re¿yserowanych przezeñ filmach, postanawia zostaæ twórc¹

w dziedzinie literatury i równie jak Joseph Conrad poczyna

tworzyæ “w mowie obcej mu za dni m³odoœci i dzieciñstwa, w tej

mowie, tak niezrównanie wyrobionej w ci¹gu d³ugiego szeregu

stuleci“.

Boles³awski przystêpuje do pisania w jêzyku angielskim po-

wieœci, która przyczyni³a siê do wyniesienia go na najwy¿sze

szczeble kariery artystycznej. W powieœci tej wykaza³ Boles³aw-

ski tak doskona³¹ znajomoœæ przebiegu rewolucji rosyjskiej, której

by³ naocznym œwiadkiem, ¿e powierzon¹ mu zosta³a re¿yseria

filmu “Ostatnia carowa“, mimo groŸnej rywalizacji kilku innych

wybitnych re¿yserów. Po wielkim sukcesie tego filmu Bole-

s³awski na oficjalnej liœcie najs³ynniejszych re¿yserów œwiata

zajmuje siódme miejsce. W niektórych obrazach filmowych, re¿y-

serowanych przez Boles³awskiego, s¹ sceny opracowane z takim

mistrzostwem i tchn¹ce takim niezapomnianym piêknem, ¿e

zyska³ sobie miano “poety ekranu“.

Obraz kinowy, chocia¿by przedstawia³ w sztuce filmowej

wartoœæ najwy¿szej miary, jest bardzo krótkotrwa³ym dzie³em

sztuki, tote¿ doskona³ym uzupe³nieniem twórczoœci Boles³aw-

skiego w dziedzinie filmu jest napisana przezeñ powieœæ, tytu³

której brzmi: “Way of the Lancer“ (“Droga u³ana").

Treœci¹ tej niezwykle ciekawej ksi¹¿ki s¹ opowiadania autora

o swych przygodach i prze¿yciach w czasie wielkiej wojny, kiedy

by³ oficerem w oddziale u³anów, z³o¿onym z kilkuset Polaków.

Akcja rozgrywa siê w Rosji w chwili agonii caratu, a

nastêpnie podczas rewolucji, gdy wszyscy Polacy porzucaj¹

szeregi armii rosyjskiej i przystêpuj¹ do tworzenia wojska

polskiego, które wœród ci¹g³ych walk i utarczek z bolszewikami

zd¹¿a ku granicom Polski. 

Wychodz¹cy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej

polski “Dziennik dla wszystkich“, pisz¹c o tej ksi¹¿ce przytoczy³

twierdzenie krytyka amerykañskiego Martina, ¿e dzie³o to  (
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( przewy¿sza pod ka¿dym wzglêdem
g³oœny utwór Remarque‘a “Na zachodzie

bez zmian“. Sprawozdawca “Dziennika dla

wszystkich“ podkreœla, ¿e “Droga u³ana“
posiada nie tylko wybitn¹ wartoœæ li-

terack¹, ale i dokumentaryczne wprost

znaczenie.

W tych dniach w³aœnie powieœæ
Boles³awskiego ukaza³a siê w wydaniu

niemieckim i nosi tytu³ “Polnische

Ulanen“.

 - - - - - - - - - -

W Ameryce dopiero znalaz³ Boles³aw-

ski odpowiednie warunki dla rozwoju

swej silnej, odrêbnej i twórczej indy-

widualnoœci artystycznej. Maj¹c za so-
b¹ szereg lat pracy na stanowisku

re¿ysera w ró¿nych teatrach, a przede
wszystkim w czo³owym teatrze Rosji

wczorajszej, tj. w teatrze Stanis³aw-

skiego, zajmuje wreszcie Boles³awski

w³aœciwe dla siebie miejsce wœród elity
œwiata artystycznego.

Wac³aw Krajewski

�ród³o: AS: ilustrowany magazyn tygodniowy.

Rok 1. Nr 11. Kraków. 12 V 1935.

Przedrukowano z uwspó³czeœnieniem pisowni.

Od redakcji:

Pierwsze wydanie ksi¹¿ki “Acting. The First

Six Lessons” w jêzyku polskim ukaza³o siê w
2013 r. pt. “Aktorstwo. Szeœæ pierwszych lek-

cji”. Przek³adu dokona³ Miros³aw Po³atyñski

[ atlasstage.com ] znany polski aktor i re¿yser,

który od lat dzieli czas i pracê artystyczn¹
miêdzy Polskê i Kanadê (to od niego dowie-

dzia³am siê o istnieniu Ryszarda Boles³aw-

skiego - jp). Miros³aw Po³atyñski podaje

cztery filmy zrealizowane przez Boles³aw-

skiego w Rosji, trzy w Polsce i 21 w USA. Z

kolei Kazimierz Braun pisze tam, ¿e w filmach

Boles³awskiego gra³y takie s³awy jak Marlena

Dietrich, Greta Garbo i Robert Montgomery,

a uczniem by³ m.in. Lee Strasberg, “z którego

Actors Studio wyszli Marlon Brando, Robert

De Niro, Dustin Hoffman, Marylin Monroe,

Paul Newman, Al Pacino i inni.“

Informacja we wstêpie na str. 8 - na podst.

artyku³u Marka Kuleszy w Encyklopedii

Teatru Polskiego.

WINDSOR

100-LECIE

BITWY WARSZAWSKIEJ

i DZIEÑ ¯O£NIERZA

Stowarzyszenie Weteranów Armii Pol-

skiej (SWAP) Placówka 126 w Wind-

sor oraz Federacja Polek w Kanadzie

Ogniwo 20 dnia 15 sierpnia zebrali siê
pod Pomnikiem Weterañskim, aby

wspólnie uczciæ 100. rocznicê Bitwy

Warszawskiej i Dzieñ ¯o³nierza.

Pomnik powsta³ w latach 90. ub.

stulecia dziêki staraniom Placówki

126 SWAP i przy niema³ym wk³adzie

œp. kpt. Zygmunta Armaty, ¿o³nierza II

Korpusu, Kawalera Orderu Virtuti

Militari i cz³onka Placówki 126, który

z zawodu by³ architektem.

Nie wszyscy mogli przybyæ, bo

mamy przecie¿ czas wakacji i stan

pandemii, ale mimo to uroczystoœæ,
któr¹ sprawnie prowadzi³ Andrzej

Olichwier, Adiutant Finansowy Pla-

cówki 126, odby³a siê i w godny spo-

sób zaznaczono 100. rocznicê zwyciê-
stwa Polskiej Armii nad wojskami

bolszewickimi.

Spod pomnika cz³onkowie Placówki

126 udali siê na cmentarz Heavenly

Rest w Windsor, gdzie znajduje siê
kwatera polskich weteranów. Z³o¿yli

tam kwiaty na grobie Jana (Johna)

Jaworskiego i zatknêli polsk¹ flagê -
w ten sposób oddali ho³d zmar³emu w

czerwcu br. cz³onkowi weteranów.

Arleta Sziler

WYBORY UZUPE£NIAJ¥CE

DO RADY MIASTA WINDSOR

OKRÊG 7

MICHELLE GAJEWSKI

W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady

Miasta Windsor (Okrêg 7 - Ward 7)

kandyduje Michelle Gajewski. Miejsce

zwolni³ nasz rodak Irek Kuœmierczyk,

który w ubieg³ym roku jako kandydat

Partii Liberalnej zosta³ wybrany  do

Parlamentu Kanady.

Z powodu epidemii wybory uzu-

pe³niaj¹ce w Windsor zosta³y prze-

suniête z wiosny br. na 29 i 30 wrzeœ-
nia oraz 1 i 3 paŸdziernika (to terminy

wczeœniejsze); g³ówny termin to 5

paŸdziernika, zaœ miejsce - centrum

sportowe WFCU.

Michelle urodzi³a siê w Windsor.

Jej rodzice przybyli z Polski do

Kanady w latach 70. ubieg³ego wieku

(mama Helena jest cz³onkini¹ Fede-

racji Polek w Kanadzie - Ogniwo 20).

Michelle studiowa³a na University of

Windsor (magisterium z socjologii),

ponadto na uniwersytecie w South-

hampton w Anglii ukoñczy³a prawo.

Od wielu lat dzia³a spo³ecznie w

Windsor i w Polonii. Sprawdzi³a siê i
pokaza³a z jak najlepszej strony, o

czym œwiadcz¹ przyznane jej nagrody

i wyró¿nienia. 

Michelle ma wiele planów i po-

mys³ów na to, jak poprawiæ ¿ycie

mieszkañcom Windsor. Zd¹¿y³a ju¿
udowodniæ, ¿e jest solidna i mo¿na na

niej polegaæ! (AS)

Œp. Jan Jaworski
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

Okazuj¹c niniejsze og³oszenie uzyskaj¹ Pañstwo
2 dolary zni¿ki przy zakupach*

* Oferta wa¿na do 30 wrzeœnia  2020 r.; nie dotyczy lekarstw na receptê; jedna
zni¿ka przy zakupie; minimalna kwota zakupu - 5 dolarów

PROTEZY DENTYSTYCZNE
przystêpne ceny, dogodne warunki p³atnoœci

protezy dentystyczne ka¿dego rodzaju
relines • poprawki i naprawy • bezp³atna konsultacja

MARIAN WÓJCICKI, DD (ret.)
MIKE V. Pisek, DD

236 Oxford St. W.
London

519-672-7580

1489 Dundas St. E.
London

519-453-6520

TEOFIL LENARTOWICZ (1822-1893)

ABECAD£O WIEJSKIE
Wiersz do nauczyciela wiejskiego

PójdŸ, a wiejskie wytknij abecad³o;

Jako chacin dach tak A usiad³o,

B z³ociste jak dynia przy dyni,

C jak chom¹t, co siê na koñ czyni,

D jak ucho przyleg³e do dzbana,

E jak grabia z kija rozebrana,

F jak kosa z r¹czk¹ do ujêcia,

G jak podków, co ma dwa zagiêcia,

H jak ¿erdka pomiêdzy dwa p³oty,

co siê k³adzie od tej strony do tej.

I jak dr¹¿ek, co siê wszemu przyda

dobry jako k³onica i dzida.

K by œciana podparta dwukrotnie,

usuñ podpór, œciana o ziem grzmotnie.

L jak w zimie potrzebne oskardy,

co siê nimi lód rozwala twardy.

M jakoby dwie przy sobie budy,

w których budach ¿ywie naród chudy.

N jak budka sadowych w ogrodzie,

z wywieszonym strachem przeciw szkodzie.

O przeœliczne jak pierœcionek srebrny,

P jak pa³asz ¿o³nierzu potrzebny.

R jak ch³opiec, co weso³o kroczy,

S jak ¿mija, co siê krêgiem toczy.

T jak krokwia w stodole u ch³opa,

za któr¹ siê zmieœci zbo¿a kopa.

U jakoby kieliszek bez denka,

W jak w wodzie razem dwa czó³enka.

Y jak wid³y, a Z klêczy sobie,

jako cz³owiek w swej w³asnej osobie.

W rêkopisie Teofila Lenartowicza “Abecad³o wiejskie” poprzedzone

jest nastêpuj¹cym dopiskiem:

Przypisane Konstantynowiczowi

- Nauczycielowi Wiejskiemu w Galicyi 

przez Lenartowicza

Towarzyszy mu taka oto dedykacja:

Dobry cz³eku, Bóg ci zap³aæ za to,

¿eœ siê œwiêtej ofiarowa³ sprawie,

Jako pielgrzym ¿eœ stan¹³ przed chat¹,

Kmieæ ja stary tobie b³ogos³awiê.

STYPENDIA FUNDUSZU MILENIUM

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie - Polish Heritage

Foundation of Canada [ phfweb.ca ] przypomina, ¿e do 15 wrzeœnia

studenci mog¹ sk³adaæ podania o stypendia, które przyznaje  Fun-

dusz Wieczysty Milenium Polski Chrzeœcijañskiej - Canadian Polish

Millennium Fund.

Podania przed wys³aniem do Funduszu Milenium powinny byæ

podpisane przez lokalnego kuratora Funduszu Milenium, Prezesa

Okrêgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej lub ks. Proboszcza.

Dok³adne informacje (w jêzyku polskim i angielskim) znaleŸæ

mo¿na pod millenniumfund.ca/podania.htm .
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Tel. 519-659-8228 
800-773-7871 

mbakowska@rogers.com 
972 Hamilton Rd. #6, London  ON  N5W 1V6

Bilety lotnicze I ubezpieczenia I wakacje
wysy³ka pieniêdzy i paczek
zaproszenia i t³umaczenia

poniedzia³ek - pi¹tek: 9:00 - 18:00, sobota 10:00 - 14:00

1290 Trafalgar St., London
Tel. 519-659-9797
Fax 519-659-2729

  www.alicias.ca

bezkonkurencyjne wêdliny

artyku³y delikatesowe z Europy

najwiêkszy wybór produktów prosto z Polski

Niskie ceny - zawsze mi³a obs³uga
Promocyjne ceny wybranych artyku³ów!

ZAPRASZAMY

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz 9.00 - 21.00

w soboty 9.00 - 18.00 i w niedziele 10.00 - 17.00

P£ANETNICY. DESZCZ i GRZMOTY

Na p³anetach (chmurach) mieszkaæ maj¹
p³anetnicy. S¹ to ludzie olbrzymy, nago

chodz¹, cia³a ich od stóp do g³ów ob-

roœniête d³ugim w³osem, a si³a ka¿dego
jest tak wielka, ¿e poradzi on ska³ê
zwaliæ, stuletni d¹b jak chwast wyrwaæ
z korzeniem, a byle jak¹ górê unieœæ na
swych szerokich barkach, jak zwyczajny

korczyk owsa. Kurz¹ (pal¹) oni tytoñ i
za¿ywaj¹, jak grzeszni ludziska tabakê,
lecz nadewszystko lubi¹ piæ tak mocn¹
gorza³kê, ¿e zwyczajny cz³owiek, gdyby

jej spróbowa³, oczy by mu wnet wy-

sadzi³a i kiszki spali³a; lecz im nic ona

nie szkodzi. Przez d³ugi czas ludzie nic
o tych olbrzymach nie wiedzieli; dopiero

szczególnym trafem dowiedziano siê na
ziemi o wszystkiem, co tylko wiedzieæ
mo¿na; a by³o to tak:

Pewnego razu jeden z tych p³anet-
ników tak sobie w ³eb zala³, ¿e po-

toczywszy siê, spad³ na ziemiê i o ska³ê
sromotnie siê pot³uk³. W pobli¿u tego
miejsca sta³ w polu owczarz, podbieg³

wiêc ku niemu, koœci pot³uczone za-

mówi³ i podkadzi³ takiem zielem, ¿e mu

siê odrazu dobrze zrobi³o.
Skoro tylko olbrzym do przytom-

noœci powróci³, owczarz go siê pyta, co
on zacz, a ten na to, ¿e p³anetnik z ko-
piastej p³anety.

- A du¿o was takich?

- Jak piasku na ziemi.

- A co to robicie, ¿e macie odpsute

barki i ramiona?

- ¯elaznemi dr¹gami przepychamy

z jednego miejsca na drugie p³anety,
boby was woda na nic zala³a; a gdzie
odpoczywamy, tam na ziemiê deszcz pa-
da. A jak siê popijemy - tak dalej pra-

wi³ olbrzym - to nieraz ca³e tygodnie
œpimy, a tymczasem chmura sobie stoi,

deszcz na ziemiê wci¹¿ w jedno miejsce

wali, a¿ póki siê nie ockniemy. 

- A dlaczego grzmi, kiedy deszcz

pada?

- Oto bo widzicie, my na p³anetach
mamy pe³ne zastronia* wody, zastronia

s¹ takie, jak u was po stodo³ach, jeno
tysi¹c razy wiêksze, a jest ich na ka¿dej
p³anecie po dziesiêæ, dlatego, ¿eby by³o
poddostatkiem wody. Skoro tylko z jed-

nego zastronia woda deszczem wypada,

to zaraz przelewamy do niego wodê z
wy¿szego przedzia³u, a wtedy to na-

stêpuje straszny huk, czyli grzmoty.

Wtem przerwa³a siê ciekawa roz-

prawa, bo p³aneta, która siê nieznacznie
opuœci³a na ziemiê, pochwyci³a olbrzy-
ma i szybko unios³a go w górê.

Mieczys³aw Roœciszewski (1855-1928)

Przedruk na podst. “Bajki, baœnie i legendy

ludowe na tle przyrodniczem. Wed³ug Ÿróde³
swojskich i obcych opracowa³ Mieczys³aw
Roœciszewski. Lwów 1922. Spó³ka Nak³ad.

“Odrodzenie”. Zachowana pisownia epoki.

* zastronie -  od strona - miejsce obok. 

Œrodek stodo³y, gdzie m³ócono cepami

zbo¿e, zwano boiskiem, z jednej jego strony

to jest na zastroniu znajdowa³o siê siano, a

z drugiej – zbo¿e.


