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TESTAMENT

OSTATNIEGO  JAGIELLOÑCZYKA

UNIA LUBELSKA

Testamentem naszym obu pañstwom -

Koronie polskiej i Wielkiemu Ksiêstwu

litewskiemu dajemy i przekazujemy i

zostawiamy mi³oœæ, zgodê, jednoœæ,

któr¹ przodkowie nasi uni¹ zwali i moc-

nymi umowami, utwierdzonymi wspólnie

przez obywateli obu pañstw na wiecz-

noœæ ukrzepli. A które z tych dwu

narodów t¹ uni¹ od nas wdziêcznie

przyj¹wszy, mocno trzymaæ bêd¹, tym to

b³ogos³awieñstwo dajemy, aby ich Pan

Bóg w swej ³asce w szerokim i wspól-

nym panowaniu, we czci i s³awie do-

mowej i postronnej i we wszystkim

dobrym i potrzebnym ponad inne naro-

dy ws³awi³ i wywy¿sza³. A który naród

bêdzie niewdziêczny i szukaæ bêdzie

dróg do rozdwojenia, ten niech siê lêka

gniewu Bo¿ego, który ma w nienawiœci

- jak mówi prorok - i przeklina tych,

którzy miêdzy braæmi siej¹ niezgodê.

Ten fragment testamentu, sporz¹-

dzonego przez króla Zygmunta

Augusta na rok przed œmierci¹, dru-

kujemy dla przypomnienia, ¿e Sejm

i Senat RP ustanowi³y rok 2019

Rokiem Unii, a ich uchwa³a uznaje

wydarzenie sprzed 450 lat za akt,

który “z³otymi literami zapisa³ siê

w historii i kulturze narodów

Rzeczypospolitej”. 

O ostatnim z Jagiellonów dwa-

dzieœcia lat temu pisa³ do Skanera

Stefan Król. Artyku³ zatytu³owany

“Zygmunt August - prekursor zjed-

noczonej Europy” przedrukowujemy 

na str. 4

Na Syberiê
przymusowo

Pierwsz¹ z nich jest Ewa

Feliñska z domu Wen-

dorff (1793–1859), pocho-

dz¹ca ze wsi Uznoha w

zaborze rosyjskim (obecnie na Bia³orusi).

Edukacjê w domu i u krewnych zakoñczy³a

maj¹c 11 lat - na nauce czytania, pi-

sania, arytmetyki, szyde³kowania, gry na

fortepianie, tañca, œpiewu i jêzyka fran-

cuskiego. Dalej musia³a dokszta³caæ siê

sama. W 1811 roku wysz³a za m¹¿ za

Gerarda Feliñskiego i zamieszka³a z nim

w Wojutynie. Mieli razem jedenaœcioro

dzieci, z których pi¹tka zmar³a we wczes-

nym dzieciñstwie.

W 1831 roku, podczas przemarszów

wojsk rosyjskich, rodzina Feliñskich

uciek³a do Galicji. Dwa lata póŸniej z po-

wodu gruŸlicy zmar³ Gerard, zostawiaj¹c

Ewê sam¹ z trzema synami i trzema cór-

kami. W 1837 roku Feliñska zamieszka³a

z dzieæmi w Krzemieñcu (obecnie na Ukra-

inie). Za wspó³pracê z Szymonem Konar-

skim i udzia³ w tajnej organizacji patrio-

tycznej Stowarzyszenie Ludu Polskiego

(pe³ni³a tam funkcjê przewodnicz¹cej To-

warzystwa Kobiecego) zosta³a areszto-

wana w 1838 roku, wywieziona do Wilna,

a potem do Kijowa.

W 1839 roku Feliñsk¹ zes³ano bez

utraty szlachectwa do Berezowa nad rzek¹

Pó³nocn¹ Soœw¹, dop³ywem Obu, w gu-

berni Tobolskiej. W ten sposób sta³a siê

ona jedn¹ z pierwszych Polek zes³anych

za dzia³alnoœæ w ruchu niepodleg³oœcio-

wym. (Wczeœniej kobiety pod¹¿a³y na

Syberiê z regu³y w œlad za swoimi mê¿a-

mi czy narzeczonymi, nie bêd¹c do tego

zmuszone.) Dzieci natomiast trafi³y pod

opiekê ¿yczliwych ludzi, którzy zapewnili

im wychowanie i wykszta³cenie. Po dwóch

latach spêdzonych w Berezowie i krótkim

pobycie w Tobolsku w 1841 roku Feliñsk¹

przeniesiono do Saratowa nad Wo³g¹. W

1844 roku wróci³a z zes³ania i zamiesz-

ka³a w Wojutynie z czêœci¹ rodziny, gdzie

do¿y³a reszty swych dni.

Podczas pobytu na Syberii zajê³a siê

pisarstwem. Ju¿ w 1843 roku “Tygodnik

Petersburski” og³osi³ jej pierwszy artyku³:

“Myœli o postêpie ludzkoœci”. W latach

1852–1853 w Wilnie wyda³a swe trzy-

tomowe “Wspomnienia z podró¿y do Sybe-

rii, pobytu w Berezowie i Saratowie”. ( 

PIERWSZE POLKI NA KRAÑCACH ŒWIATA

Dawniej kobiety podró¿owa³y g³ównie u boku mê¿czyzn, jako ¿ony, pielêgniarki, kucharki,

misjonarki i s³u¿¹ce. Jeszcze w XIX wieku samotnie podró¿uj¹ce kobiety spotyka³y siê ze

spo³ecznym potêpieniem, tym bardziej jeœli robi³y to w stroju mêskim (bez gorsetu i spódnicy,

za to w spodniach). K³opoty mog³o równie¿ sprawiaæ wêdrowanie niezamê¿nej kobiety z

mê¿czyzn¹. Ponadto p³eæ piêkna przez wiele lat nie mog³a liczyæ na dofinansowanie ze strony

towarzystw geograficznych (jak równie¿ wstêpowaæ do nich) czy instytucji pañstwowych.

Odmawiano jej tak¿e prawa do kszta³cenia na uczelniach.

Poni¿ej przedstawiam wybór piêciu najciekawszych moim zdaniem polskich podró¿niczek

XIX wieku wêdruj¹cych po pozaeuropejskich ziemiach - pisa³ MATEUSZ BÊDKOWSKI w portalu

historycznym Histmag.org
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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.
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Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( Okaza³y siê one bardzo poczytne, w

efekcie czego przet³umaczone zosta³y na

jêzyk angielski i francuski. W swych

wspomnieniach opisa³a tak¿e zamiesz-

kuj¹ce Syberiê ludy, m.in.: Ostiaków

(obecnie Chantowie), Samojedów i

Mordwinów. Z kolei w Wilnie w latach

1856–1859 wydano piêciotomowe “Pa-

miêtniki z ¿ycia Ewy Feliñskiej”, po-

œwiêcone jej m³odoœci. By³a tak¿e

autork¹ kilku powieœci obyczajowych.

W kraju faraonów

Jedn¹ z ciekawszych Polek, które po-

dró¿owa³y po Egipcie w XIX w., by³a

poetka Anna Neumanowa z domu Szaw-

³owska (1854–1918). Pochodzi³a z zabo-

ru austriackiego, m³odoœæ spêdzi³a na

wsi i we Lwowie. Swój debiut literacki

pod pseudonimem Kalina mia³a w latach

70. XIX wieku w pismach lwowskich i

poznañskich. Wysz³a za urodzonego we

Lwowie Teodora Neumana (1834–1896).

Po spêdzeniu z nim kilku lat w Warsza-

wie, gdzie pracowa³ jako wicekonsul

austriacki, towarzyszy³a mê¿owi na in-

nych placówkach dyplomatycznych.

W sw¹ pierwsz¹ dalsz¹ podró¿ Anna

Neumanowa wyjecha³a w 1879 r. do

Widynia w Bu³garii. Tam Teodor Neu-

man obj¹³ na rok funkcjê konsula

austriackiego. Nastêpnie do 1882 r. by³

konsulem w rumuñskim Turnu Severin.

Najd³u¿ej ma³¿eñstwo przebywa³o na

placówce w Kairze (Neuman równie¿

tam pe³ni³ funkcjê konsula), gdzie przy-

byli na prze³omie lat 1882 i 1883.

Egipt zafascynowa³ Polkê, dlatego

dok³adnie go bada³a i zwiedza³a. Mia³a

okazjê odwiedziæ m.in. Heliopolis, Helu-

an, piramidy w Gizie, Kana³ Sueski,

Memfis i Asuan. 

Anna Neumanowa skupia³a wokó³

swego domu w Kairze lokaln¹ poloniê.

Wyg³asza³a te¿ po francusku odczyty

dotycz¹ce Polski i Litwy, za co otrzy-

ma³a dyplom cz³onka-korespondenta od

lokalnego towarzystwa geograficznego.

Goœcinnoœæ Neumanów by³a dobrze

znana, do ich domu przyje¿d¿ali w od-

wiedziny przedstawiciele arystokracji

polskiej, m.in. Sapiehowie, Lubomirscy,

Potoccy. Jednak najbardziej Neumanowa

cieszy³a siê z wizyty swego przyjaciela,

Henryka Sienkiewicza, na pocz¹tku 1891

r. Jako ¿onie konsula Polce przypada³

te¿ obowi¹zek przedstawiania w³adcy

Egiptu przybywaj¹cych z Austrii dam, w

tym jej rodaczek. Warto wspomnieæ, ¿e w

1884 r. Neumanowa pomog³a przyby³ym

do Egiptu Polakom wyprawiaj¹cym siê

do Mozambiku – Stanis³awowi i Kazi-

mierzowi Stebleckim, Antoniemu Pisu-

liñskiemu i W³adys³awowi Jautzowi –

otrzymaæ rekomendacje do placówek

dyplomatycznych Niemiec i Portugalii w

Adenie i Zanzibarze.

W 1891 roku ma³¿eñstwo Neuma-

nów na krótko wróci³o do Wiednia,

gdzie Teodor zosta³ tym razem wyzna-

czony na konsula w greckim Patras.

Pisarka wróci³a na ziemie polskie w

1893 r. i zamieszka³a we Lwowie, gdzie

prowadzi³a aktywn¹ dzia³alnoœæ spo-

³eczn¹. Pod koniec ¿ycia przenios³a siê

do Wiednia. Tam zmar³a i zosta³a po-

chowana.

Anna Neumanowa by³a autork¹

ksi¹¿ek wspomnieniowych “Zza Dunaju

nad Nil, wspomnienia z podró¿y po

Egipcie” (Lwów 1886) i “Obrazy z ¿ycia

na Wschodzie” (Warszawa 1899). W tym

drugim, dwutomowym dziele, opisa³a

poza samymi podró¿ami tak¿e swój po-

byt w Rumunii, Bu³garii, Egipcie i Gre-

cji. Warto dodaæ, ¿e by³a chyba pierw-

sz¹ Polk¹, która opublikowa³a tak

dok³adne informacje o Egipcie, w³¹cza-

j¹c w to opisy etnograficzne (z uwzglêd-

nieniem sytuacji kobiet). Nastêpnie

wyda³a pozycjê “Legendy i baœnie

Wschodu” (Kraków 1899), która jednak

spotka³a siê z krytyk¹ czytelników.

Na afrykañskiej wyspie

Z Afryk¹ zwi¹zana by³a równie¿ po-

wieœciopisarka i t³umaczka z Sandomie-

rza Helena Janina Boguska (1862–1927),

o pseudonimie literackim Hajota. Wy-

kszta³cenie odebra³a na pensjach pry-

watnych. Na Czarny Kontynent trafi³a

dziêki swemu pierwszemu mê¿owi, zna-

nemu wówczas podró¿nikowi, Stefanowi

Szolc-Rogoziñskiemu (1861-1896). Po-

zna³a go za poœrednictwem jego przyja-
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ciela, Boles³awa Pru-

sa, podczas jednego z

odczytów podró¿nika

po wyprawie kameruñ-

skiej (1882–1885), w

Warszawie w r. 1886. 

Po œlubie w 1888

roku Rogoziñscy udali

siê w podró¿ przez

Kadyks, Maderê, Te-

neryfê i Monroviê w Liberii, na wyspê

Fernando Po (obecnie Bioko) znajduj¹c¹

siê u wybrze¿a Kamerunu, gdzie Stefan

zakupi³ plantacjê kakao o powierzchni

500 hektarów. Na wyspie ma³¿eñstwo

prowadzi³o badania nad ma³o jeszcze

znanym plemieniem Bubi. Choæ Hajota

zachwycona Afryk¹ nie by³a, notatki

mê¿a wykorzysta³a póŸniej do swych

dzie³: “Z dalekich l¹dów”, “Ich syn”, “Jak

cieñ” i “Ostatnia butelka” (Warszawa,

kolejno: 1893, 1894, 1895 i 1902).

Rogoziñscy odwiedzali te¿ s¹siednie

kraje, m.in. Nigeriê, a tak¿e dawnego to-

warzysza podró¿y Stefana, Leopolda Ja-

nikowskiego, który mieszka³ wówczas na

wysepce N’Gande w Gwinei Równiko-

wej. Warto dodaæ, ¿e Hajota jako pierw-

sza znana Polka, a byæ mo¿e i Europej-

ka, wesz³a na Pico Basilé - najwy¿szy

szczyt Fernando Po (3008 m n.p.m.).

Plantacja nie przynios³a spodziewa-

nych zysków. W 1891 roku Stefan i Ha-

jota opuœcili wyspê i przez Hiszpaniê

powrócili do Warszawy. Czas od jesieni

1892 do lata 1893 r. Rogoziñski spêdzi³

bez ¿ony w Egipcie. Helena Szolc-Ro-

goziñska wyst¹pi³a wówczas o rozwód,

który sfinalizowany zosta³ w 1895 r.

Rogoziñski zap³aci³ Hajocie trzy tysi¹ce

rubli, by zrzek³a siê praw do alimen-

tów, a kolejne dwa tysi¹ce posz³y na

koszty procesu. Kilka lat póŸniej Helena

wysz³a za architekta Tomasza Pajzder-

skiego. Zmar³a w Warszawie, pochowano

j¹ na Pow¹zkach.

U stóp Himalajów

Pierwsze himalaistki pojawi³y siê ju¿

pod koniec XIX wieku (warto pamiêtaæ,

¿e wiele kobiet udawa³o siê wówczas w

góry w spódnicy zamiast spodni). Pierw-

sz¹ znan¹ Polk¹ w tym regionie, choæ

jeszcze bez wielkich osi¹gniêæ wspinacz-

kowych, by³a aktorka teatralna Ewa

Dzieduszycka (1879–1968) urodzona w

Ch³opicach pod Jaros³awiem.

Dzieduszycka pochodzi³a z zamo¿nej

i wp³ywowej w zaborze austriackim ro-

dziny Koziebrodzkich. Kszta³cona by³a

przez prywatnych nauczycieli i krew-

nych. W 1900 roku wziê³a œlub w Koz-

³ówce z hrabi¹ W³adys³awem Janem

Jakubem Dzieduszyckim (1875–1940).

Mieli razem trójkê dzieci.

Sw¹ najwiêksz¹ podró¿ Ewa odby³a

w latach 1909–1910, na statku przez

Egipt do Indii. Tam mia³a okazjê zwie-

dziæ m.in. Bombaj, Ahmadabad, Jaipur,

Agrê, gdzie znajduje siê Tad¿ Mahal,

Delhi, Benares i Kalkutê. Po tym kraju

podró¿owa³a przede wszystkim poci¹-

gami, a mieszka³a w hotelach. Dotar³a

tak¿e do Dard¿yling u podnó¿a Hima-

lajów. Choæ Mont Everest i Kanczen-

dzongê obserwowa³a tylko z oddali, to

sama zdoby³a konno szczyt Tiger Hill

(2600 m n.p.m.).

Na podstawie tej wyprawy napisa³a

ksi¹¿kê “Indie i Himalaje. Wra¿enia z

podró¿y” (Lwów 1912). Poza opisami

etnograficznymi i geograficznymi po-

œwiêci³a w niej wiele miejsca ¿yciu reli-

gijnemu Hindusów. Poza Europê wypra-

wi³a siê jeszcze w 1913 roku, kiedy

wêdrowa³a po Egipcie i Palestynie. Po-

dró¿ ta zaowocowa³a ksi¹¿k¹ “Z wêd-

rówek po Ziemi œwiêtej” (Lwów 1914).

Po inwazji rosyjskiej na Polskê w

1939 roku zbieg³a z mê¿em do Stanis³a-

wowa, a nastêpnie do Lwowa. Tam W³a-

dys³aw zosta³ aresztowany przez Rosjan

i zamordowany w wiêzieniu w 1940 r.

Wiêkszoœæ wojny Dzieduszycka spêdzi³a

u krewnych i znajomych na Rzeszow-

szczyŸnie i LubelszczyŸnie. Aresztowano

j¹ w Krakowie w 1944 r. razem z czêœci¹

rodziny i przyjació³mi. Ewê zwolniono,

natomiast syna Wojciecha z jego ¿on¹

Mari¹ i jej rodzin¹ wywieziono do obo-

zów koncentracyjnych w Ravensbrück i

Gross-Rosen. By³a podró¿niczka prze-

bywa³a nastêpnie w Zarszynie razem z

wnuczk¹. Po wojnie zamieszka³a wraz z

uwolnionym synem we Wroc³awiu, gdzie

zmar³a. 

Ewa Dzieduszycka wspó³pracowa³a

z lwowskim “S³owem Polskim” i “Wêd-

rowcem”. W 1962 r. w “Przekroju” uka-

za³ siê jej artyku³ pt. “Ze wspomnieñ”. 

Mateusz Bêdkowski

Miejsce pierwotnej publikacji – Portal histo-

ryczny Histmag.org (CC BY-SA 3.0). Artyku³

ukaza³ siê 8 marca 2015 roku. Wizerunek Ewy

Feliñskiej na str. 1 pochodzi z ksi¹¿ki Piotra

Chmielowskiego "Autorki polskie wieku XIX",

1885 (autor portretu nieznany), zaœ zdjêcie

Heleny Janiny Pajzderskiej - Hajoty (str. 3) -

z folderu z 1909 roku. Znajduj¹ siê w domenie

publicznej. 

Za miesi¹c - sylwetka Antoniny Czaplickiej.

Hajota
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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

STEFAN KRÓL Du¿o mówi siê dzisiaj*,

szczególnie w Polsce, o Europie, o wcho-

dzeniu lub niewchodzeniu do Unii Europej-

skiej, czyli zjednoczonej Europy. Warto

mo¿e przy tej okazji przypomnieæ dawnych

pionierów jednoczenia kontynentu, który da³ œwiatu wspó³-

czesn¹ cywilizacjê.

Ostatnio Stefan Bratkowski** przypomnia³ pierwszych, jak

siê wydaje, pionierów wspólnej Europy, która “mia³a byæ

Europ¹ równych sobie, samodzielnych pañstw, poddanych

jedynie Bogu, ale i wobec Niego równych”. Bohaterami jego

ksi¹¿ki s¹ benedyktyn Gerbert z Aurillac, w latach 999-1003

papie¿ Sylwester II, i jego uczeñ Otto III, cesarz “cesarstwa

rzymskiego narodu niemieckiego”, który w roku 1000 przyby³

do Gniezna, aby do Europy do³¹czyæ “Europê œrodkow¹ i

wschodni¹” - jak byœmy powiedzieli wspó³czesnym jêzykiem.

Niniejszy tekst chce przypomnieæ polskiego bohatera jed-

noczenia Europy o piêæ wieków póŸniejszego ni¿ bohaterowie

ksi¹¿ki Bratkowskiego - cz³owieka renesansu, twórcy Unii

Lubelskiej, króla,

który nie chcia³ byæ

królem swoich pod-

danych. I dlatego w

jego pañstwie po-

kaŸna czêœæ Europy

mog³a ¿yæ w pokoju, bez wojen religijnych, których widowni¹

by³a wspó³czesna mu Europa zachodnia.

Sprawy wolnoœci religijnej, tolerancji, poszanowania ró¿-

nych postaw, sta³y siê dziœ sprawami centralnymi dla

ludzkoœci i chrzeœcijan. St¹d pochodzi wspó³czesna wa¿noœæ

doœwiadczeñ religijnych Polski i Rzeczypospolitej w jej z³otym

wieku. Chodzi przecie¿ o wielki kraj przyzwyczajony od dawna

do wspó³¿ycia katolików i prawos³awnych, który uzna³ w XVI

stuleciu - miêdzy innymi za spraw¹ Zygmunta Augusta -

wszystkie Koœcio³y i wspólnoty na gruncie reformy

protestanckiej.

Zygmunta Augusta, ostatniego króla polskiego z dynastii

Jagiellonów, najlepiej przedstawiæ wspó³czesnym mu tekstem.

Oto fragment œpiewnika historycznego z koñca XVI w.:

August Zygmuntów nie wyda³ te¿ Taty,
Choæ go nie doszed³ dojrza³ymi laty.
(Ze lwa nie ryœ, lecz tak¿e lew siê rodzi;
To¿ siê nam o tym zacnym królu rzec godzi.)
Nie wyda³ w cnocie i w grzecznej dzielnoœci,

Nie wyda³ w sprawach rycerskich, zacnoœci.

Jest to wrêcz entuzjastyczna pochwa³a ostatniego Jagiellona.

Trzeba tylko uœwiadomiæ sobie, ¿e w ówczesnej polszczyŸnie

“nie wydaæ rodzica” znaczy³o “dorównaæ mu, nie przynieœæ

wstydu”.

Podobnie “dobr¹ prasê” mia³ Zygmunt August przez czte-

rysta lat i to zarówno wœród historyków, jak literatów czy

malarzy. Dopiero w naszych czasach znalaz³ król “osobistego

wroga” - jeœli tak mo¿na powiedzieæ - w postaci Paw³a Jasie-

nicy, œwietnego zreszt¹ pisarza historycznego, ale ten w ogóle

nie znosi³ dynastii Jagiellonów.

Pocz¹tek panowania Zygmunta Augusta nie zapowiada³

œwietnoœci, rozpoczê³o siê ono bowiem od ostrego konfliktu

króla ze szlacht¹, od “awantury o Basiê”, by pos³u¿yæ siê ty-

tu³em uroczej powieœci Kornela Makuszyñskiego. Królewska

awantura, choæ nie mniej dramatyczna ni¿ awantura po-

wieœciowa, by³a z pewnoœci¹ mniej urocza. Materia ¿ycia nie

ZYGMUNT AUGUST

PREKURSOR

ZJEDNOCZONEJ EUROPY
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zawsze wygrywa - niestety - w wyœcigu o urok z fikcj¹. W
ka¿dym razie w 1547 roku król o¿eni³ siê potajemnie z córk¹
magnata litewskiego Jerzego Radziwi³³a, wdow¹ po woje-
wodzie Gaszto³dzie. Sejm w Piotrkowie w roku 1548 potêpi³
króla i nie rozpatruj¹c ¿adnej wielkiej wagi spraw rozszed³ siê
bez uchwa³. Po pewnym czasie szlachta ust¹pi³a i po dwu la-
tach odby³a siê koronacja Barbary. Ten dramatyczny zwi¹zek
ma³¿eñski by³ zreszt¹ krótkotrwa³y - w rok po koronacji
Barbara umar³a. Wróæmy jednak do sejmu piotrkowskiego. W
czasie obrad podniesiono miêdzy innymi dwie kwestie: jedn¹
moraln¹, drug¹ spo³eczn¹.

Kwestia pierwsza - g³os ma król: “[...] chcê, jak wszyscy
ludzie, za¿ywaæ wolnoœci kochania; z³amaæ œlubu nie mogê
bez obra¿ania sumienia; nie ma s³usznej przyczyny rozwodu”.
G³os ma arcybiskup Dzierzgowski: “Mi³oœciwy królu, s³uszne
przyczyny mog³yby siê znaleŸæ”. G³os ma król: “Mog³yby,
gdybym by³ przestronnego sumienia, ale nie jestem”.

Kwestia druga - g³os ma pose³ przemawiaj¹cy w imieniu
izby: “Poni¿a nas, ¿eœ, mi³oœciwy królu, poj¹³ za ¿onê nie-
wiastê z takowej familii i takowego ludu, który dopiero przed
pó³tora wiekiem przyj¹³ chrzeœcijañstwo i herby od nas, Pola-
ków. Szlachectwo przodków, a dopiero póŸniej szlachectwo
obyczajów robi¹ cz³owieka zacnym”.

Nikt na sejmie nie przeciwstawi³ siê temu niechrzeœcijañ-
skiemu pogl¹dowi. Ale poza sejmem, ówczeœnie, gor¹co pro-
testowali przeciwko temu najœwiatlejsi, m.in. Miko³aj Rej i
Andrzej Frycz Modrzewski.

Ten romans królewski i póŸniej ma³¿eñstwo z Barbar¹ za-
fascynowa³y wielu potomnych, zw³aszcza wyobraŸniê roman-
tyków. Pos³u¿y³ on za kanwê wielu dramatów i powieœci,
trafi³ do filmu. Jest to niew¹tpliwie jeden z najs³ynniejszych
polskich romansów.

Pozosta³e dwa ma³¿eñstwa Zygmunta te¿ nie by³y szczêœ-
liwe. Pierwsza ¿ona - jeszcze przed Barbar¹ - El¿bieta
Habsbur¿anka umar³a m³odo. Trzecia ¿ona Katarzyna, siostra
pierwszej, by³a chora na epilepsjê i król jej nie znosi³. 

Martwi³ siê tym srodze ojciec królowej, cesarz Ferdynand.
Tote¿ gdy Marcin Kromer, g³oœny pisarz, a podówczas sekre-
tarz Zygmunta Augusta, przyby³ do Wiednia, cesarz w poufnej
rozmowie zapyta³ go wrêcz, czy prawd¹ jest, ¿e królestwo
polscy nie ¿yj¹ ze sob¹, czy wiêc zatem nale¿y siê spodziewaæ
wygaœniêcia dynastii Jagiellonów. Na to Kromer odpowiedzia³
krótko: - Nie wiem, najjaœniejszy panie, gdy¿ jestem tylko
dziennym sekretarzem mego króla.

Z ostatniej kochanki królewskiej, któr¹ by³a warszawska
mieszczka Barbara Gi¿anka, urodzi³a siê królowi córeczka, za
co uszczêœliwiony w³adca ofiarowa³ kochance olbrzymi¹ sumê

pieniêdzy. Poza Zygmuntem Augustem ma³o kto jednak wie-
rzy³ w to ojcostwo. Z trzech wielkiej pasji ostatniego Jagiel-
lona: koni, klejnotów i kobiet, stanowczo najgorzej wyszed³ on
na tej ostatniej.

Odnotujmy dwa innego rodzaju wydarzenia z czasów jego
panowania. W³adcy wielkich imperiów zawsze dbali o œrodki
komunikacji. Cesarz August zastrzeg³ by³ dla siebie osobiœcie
opiekê nad drogami w Imperium Romanum. To samo uczyni³
Karol Wielki w swoim rozleg³ym pañstwie. Przypomnijmy
wiêc, ¿e w 1558 roku Polska zosta³a w³¹czona do europejskiej
sieci pocztowej. Pierwsze sta³e po³¹czenie z zagranic¹ otrzy-
ma³ Kraków z Wilnem przez Warszawê. “Poczta Królestwa
Polskiego” by³a przedsiêbiorstwem królewskim. Do tego czasu
³¹cznoœæ Polski z zagranic¹ utrzymywa³y niektóre wielkie
domy bankierskie i handlowe, obce i polskie. 

W 1570 r. zbudowano pierwszy sta³y most na Wiœle w
Warszawie. Fakt ten Jan Kochanowski upamiêtni³ nastêpuj¹c¹
fraszk¹:

Nieub³agana Wis³o! pró¿no wstrz¹sasz rogi,

Pró¿no brzegom gwa³t czynisz i hamujesz drogi;

Nalaz³ fortel król August, jako ciê mia³ po¿yæ,

A ty musisz tê swojê dobr¹ myœl po³o¿yæ,

Bo krom wiose³, krom promów, ju¿ dziœ such¹ nog¹

Twój grzbiet nieuje¿d¿ony wszyscy deptaæ mog¹.

Ostatni z Jagiellonów zostawi³ po sobie testament. Zygmunt
sporz¹dzi³ go po ³acinie, przek³adu na piêkn¹ polszczyznê do-
kona³ sam Piotr Skarga. O wielkoœci tego króla œwiadczy
g³ówny adresat tego testamentu, którym jest ca³a Rzecz-
pospolita. Jej te¿ - po œmierci sióstr królewskich - mia³a
przypaœæ bogata kolekcja arrasów, zbroje i armaty. Wyprzedzi³
wiêc Zygmunt August znacznie epokê, której w³adcy traktowali
swoje zbiory jako prywatn¹ w³asnoœæ, bez skrupu³ów sprze-
dawan¹ b¹dŸ rozdawan¹.

Nasz pierwszy hymn pañstwowy “Modlitwa za Rzecz Po-
spolit¹ nasz¹ i króla”, napisany przez Andrzeja Trzecieskiego,
poœwiêcony by³ ostatniemu z Jagiellonów. Poeta prosi³ w nim
Boga:

Króla Augusta z jego poddanymi

Chowaj w ³asce Twej mi³oœciwie z nimi.

Ta modlitwa protestanckiego poety za katolickiego króla jest
jego najwiêkszym pomnikiem.

Stefan Król

* Artyku³ Stefana Króla pochodzi z 1999 r. Skaner. Nr 10 (53).
** Stefan Bratkowski. Wiosna Europy. Mnisi królowie i wizjonerzy. Wyd. Iskry.

Warszawa 1997.
Wizerunek króla Zygmunta Augusta na str. 4 to szkic o³ówkiem Jana Matejki.

Domena publiczna.
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KRYSTYNA  STALMACH Uwielbiam “Noce i

dnie”. Zupe³nie nie przeszkadza³o mi, ¿e
powieœæ zosta³a zekranizowana. Pani

Jadwiga Barañska w roli Barbary i pan

Jerzy Biñczycki w roli Bogumi³a tak

wspaniale zagrali g³ówne postaci ksi¹¿-
ki, ¿e zatar³y siê moje pierwotne wyob-

ra¿enia o bohaterach. Zagrali tak, jak

opisa³a ich Maria D¹browska. Barbara

i Bogumi³ byli jak noc i dzieñ, wza-

jemnie siê uzupe³niali, reprezentuj¹c
odmienne postawy wobec ¿ycia, i trwali

przy sobie na dobre i na z³e. On -

prostolinijny realista, ona skupiona na

sobie nostalgiczna marzycielka. Stano-

wili ca³kiem udane ma³¿eñstwo, choæ
wielu czytelników tak jak ja pewnie

zastanawia³o siê, czy Barbara kocha³a
Bogumi³a. 

Moim ulubionym

cytatem z tej

ksi¹¿ki jest ten
o ¿yciu:
“Cz³owiekowi

czêsto siê zdaje,

¿e ju¿ siê

skoñczy³, ¿e siê

w nim nic wiêcej

nie pomieœci. Ale

pomieszcz¹ siê

w nim jeszcze zawsze nowe cierpienia,

nowe radoœci, nowe grzechy.”

Nie wiem, czy

“Cudzoziemkê” przeczy-

ta³am z w³asnej woli, czy

te¿ dlatego, ¿e by³a “na
liœcie”. Pamiêtam, ¿e jako
nastolatka po tej lekturze

denerwowa³am siê na

Ró¿ê ¯abczyñsk¹… ¿e
taka zo³za, ¿e sama

swojemu nieszczêœciu
winna, ¿e zatruwa ¿ycie swoich naj-

bli¿szych itp. Przypomnia³am sobie o tej

powieœci przed kilku laty, gdy natra-

fi³am w internecie na spektakl teatru

telewizji, zrealizowany na jej podstawie

w 1970 roku, ze wspania³¹ obsad¹ (m.in.

wystêpowali: Halina Miko³ajska, Cze-

s³aw Wo³³ejko, Anna Nehrebecka, W³o-
dzimierz Press, Hanna Stankówna).

Po jego obejrzeniu po¿yczy³am
ksi¹¿kê z biblioteki i przeczyta³am “Cu-

dzoziemkê” na nowo, zebra³am trochê
wiêcej informacji o samej Kuncewi-

czowej i… spojrza³am na powieœæ inaczej.
To piêkna ksi¹¿ka, gdzie akcja dzieje siê
w³aœciwie na przestrzeni jednego dnia,

a zawiera w sobie ca³e ¿ycie; to historia
mi³oœci, z³amanego ¿ycia i straconego
talentu. Doceni³am kunszt pisarki w

stworzeniu powieœci psychologicznej za-
wieraj¹cej w¹tki autobiograficzne, bo

przecie¿ “Cudzoziemka” to literacka

transpozycja biografii matki pisarki i

jej stosunku do córki. Zachwyci³am
siê jêzykiem, który zawiera w sobie

element muzyczny, zmienia siê w za-

le¿noœci od sytuacji i napiêæ emocjo-

nalnych. Jest wyraŸna ró¿nica w

jêzyku narratora i wypowiedziach

Ró¿y, która - gdy tylko zabiera g³os
- rozsiewa wokó³ siebie wra¿enie
niepokoju i paniki. 

Odebra³am tê lekturê bardzo osobiœcie,
zastanawiaj¹c siê, jak to mo¿liwe, ¿e oni
wszyscy: Adam, W³adyœ i Marta s¹ w
stanie kochaæ Ró¿ê, chocia¿ zadawa³a
im tak wiele bólu. W dalszym ci¹gu nie
potrafi³am polubiæ g³ównej bohaterki,

ale trochê j¹ zrozumia³am. Mo¿e po-

mog³a mi w tym zdolnoœæ obserwacji

losów Polaków tutaj - na emigracji w

Kanadzie: ich rozpacze, depresje, straco-

ne talenty, trudnoœci w znalezieniu

swojego miejsca, poczucie wyobcowania

i tzw. “siedzenia na p³ocie”, czyli ani

tu… ani tam… Sama te¿ mia³am za sob¹
kilka pora¿ek ¿yciowych i to pozwoli³o
mi na zrozumienie goryczy Ró¿y i jej

pretensji do mê¿a i ca³ego œwiata po

stracie dziecka. No có¿, to nasze do-

œwiadczenia (tzw. baga¿ ¿yciowy) spra-

wiaj¹, ¿e jesteœmy bardziej wyrozumiali,

tolerancyjni w stosunku do niedoskona-

³oœci drugiego cz³owieka.

MOJE MARIE LITERACKIE - Czêœæ III

A gdy serce twe przyt³oczy myœl,
¿e ¿yæ nie warto,

z ³ez ocieraj cudze oczy, 
chocia¿ twoich nie otarto.

Maria Konopnicka

Miesi¹c temu Krystyna Stalmach pisa³a:

Jaros³aw Iwaszkiewicz – jeden z najwiêk-

szych pisarzy XX wieku - kiedyœ powie-

dzia³: “[…] za ksi¹¿k¹ kryje siê autor. Jego

pisanie jest wiêc zawsze listem do czytel-

nika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjació³.

Ksi¹¿ka jest listem autora do przyjaciela.”

Dosta³am wiele tych listów od moich przy-

jació³ek-pisarek Marii. Nie oczekiwa³y ode

mnie odpowiedzi, ale ich literackie listy

nios³y pocieszenie, dawa³y wytchnienie od

codziennoœci, pozwala³y poznawaæ œwiat,

historiê, kulturê i uczy³y patriotyzmu. Te

Marie ¿y³y w ró¿nych epokach, reprezento-

wa³y ró¿ne style, pisa³y o ró¿nych spra-

wach, by³y identyfikowane z ró¿nymi

kierunkami w literaturze, ale zawsze w od-

powiednim momencie poprzez pani¹ biblio-

tekarkê – pocztmistrzyniê, przysy³a³y do

mnie swój osobisty list.

Autorka przedstawi³a wówczas Mariê

Rodziewiczównê, a na zakoñczenie doda³a:

Oczywiœcie dostawa³am listy literackie

równie¿ od innych pisarek - Marii. Nie-

które z nich dostarczane by³y przez mojego

polonistê, poniewa¿ znajdowa³y siê na

listach tzw. lektur obowi¹zkowych. Do nich

nale¿a³y “Noce i dnie” Marii D¹browskiej

(1889-1965) i chyba “Cudzoziemka” Marii

Kuncewiczowej (1895–1989). O tych Ma-

riach i ich ksi¹¿kach - za miesi¹c. 

W lipcu pora wiêc na to zapo-

wiedziane uzupe³nienie.

Maria D¹browska

(1889-1965)

Maria Kuncewiczowa

(1895-1989)
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Na pewno powrócê do tej pisarki, bo
przecie¿ porusza³a te¿ problematykê
wojny i powik³anych losów ludzi w II

wojnie œwiatowej (powieœæ “Gaj oliw-

ny”), pisa³a o losach Polaków na ob-

czyŸnie (dziennik “Klucze”, powieœæ
“Zmowa nieobecnych”), tak¿e o wp³y-
wie historii, zw³aszcza powstania

styczniowego na kszta³towanie siê
charakteru i uczuæ patriotycznych (po-
wieœæ “Leœnik”).

W ci¹gu ostatnich kilku
lat bardzo “zaprzyjaŸni³am
siê” ze wspó³czesn¹ pisark¹
Mari¹ Nurowsk¹ i regular-
nie dostajê od niej literac-
kie listy na ró¿ne tematy:

np. o ¿yciu genera³a W³a-
dys³awa Andersa, o losach braci -

Leona i Ludwika Niemczyków, o

dzia³alnoœci szpiegowskiej Krystyny

Skarbek. Czasem te listy s¹ bardziej
osobiste i opisuj¹, jak siê autorce mie-

szka w Tatrach, mówi¹ o jej sympatii

do wilków czy te¿ o sytuacji politycz-
nej w Polsce. Najbardziej spodoba³y
mi siê epickie listy o pannach i wdo-

wach z rodu Lechickich (Zniewolenie,

Poker, Pio³un, Czyœciec, Zdrada). Wy-

j¹tkowo zal¹¿kiem powieœci/sagi o

dziejach piêciu dam na tle stu lat

polskiej historii by³ scenariusz do

serialu telewizyjnego i do filmu na

du¿ym ekranie. W trakcie realizacji

filmu autorka scenariusza Maria Nu-

rowska równolegle rozpoczê³a pisanie
ksi¹¿ki. Jak to w œwiecie twórców

bywa, na planie filmowym dosz³o do
powa¿nych spiêæ artystycznych miêdzy
ni¹ a re¿yserem Januszem Zaorskim.

Rozliczne polemiki prasowe obu stron

nag³oœni³y serial, film i ksi¹¿kê wœród
szerszej publicznoœci oraz przysporzy³y
reklamy. Ja (jak zwykle) da³am pierw-

szeñstwo s³owu drukowanemu i naj-

pierw przeczyta³am ksi¹¿kê.

W  telewizji obejrza³am dwa odcinki i

pomimo bardzo dobrej obsady (m.in.

Maja Komorowska i Katarzyna Figura

– moje ulubione aktorki) po obejrzeniu

czêœci serialu da³am sobie spokój,

uznaj¹c wy¿szoœæ powieœci nad filmem.

Maria Nurowska studiowa³a filo-
logiê polsk¹ i s³owiañsk¹ na Uniwer-

sytecie Warszawskim, debiutowa³a w
1974 r. na ³amach miesiêcznika “Lite-

ratura”. Jest bez w¹tpienia jedn¹ z
najp³odniejszych polskich wspó³-
czesnych pisarek, jej ksi¹¿ki t³u-
maczone by³y na niemiecki, fran-

cuski i czeski. O swojej twórczoœci
autorka tak napisa³a: “Zawsze

chcê sprzedaæ to, co prze¿ywam,

na tym polega mój zawód. Myœlê,
¿e nie powinno to byæ zarzutem.

Przecie¿ literatura jest sprzedawaniem

siebie, swojego doœwiadczenia.”

Krytycy ró¿nie wypowiadaj¹ siê na
temat jej twórczoœci, ale doceniana jest
za warsztat i wyobraŸniê, niestrudzenie
zg³êbiaj¹c¹ zarówno tematy historycz-

ne, jak i skomplikowany œwiat ludzkich

uczuæ. Ma na swym koncie zawrotn¹
liczbê niemal czterdziestu pozycji

ksi¹¿kowych, potrafi wydawaæ nawet

dwie powieœci rocznie. Mnie uda³o siê
przeczytaæ oko³o 20 tytu³ów. Poniewa¿
lubiê historiê, wiêc do moich ulubio-

nych nale¿¹ zbeletryzowane biografie,

np. “Mi³oœnica” o Krystynie Skarbek i

”Pamiêtnik znaleziony w Katyniu” o

Jance Lewandowskiej wiêzionej w Ko-

zielsku; tak¿e osadzone w ramach

historycznych powieœci o silnych ko-
bietach, takie jak saga rodu Lechickich

“Panny i wdowy” lub te¿ trylogia

lwowska “Imiê twoje”, “Powrót do Lwo-

wa”, “Dwie mi³oœci”.
Ksi¹¿ki by³y, s¹ i bêd¹ zawsze

obecne w moim ¿yciu. Oczywiœcie moje

upodobania czytelnicze podlegaj¹
ci¹g³ym zmianom. Ostatnio zasmuci³a

mnie statystyka, bo og³oszono, ¿e w 2018

roku tylko 37% Polaków przeczyta³o przy-
najmniej jedn¹ ksi¹¿kê. Pocieszam siê, ¿e
pewnie czytaj¹ prasê i internet. W ubie-

g³ym miesi¹cu zainteresowa³ mnie krzy-

cz¹cy nag³ówek w tygodniku “Angora”

(przegl¹d prasy krajowej i zagranicznej) –

“6 minut czytania dziennie przed³u¿a

¿ycie o 2 lata”. Znalaz³am artyku³ w

wydaniu z 14 kwietnia, by³ to przedruk z
“Dziennika £ódzkiego”, zatytu³owany

“Ksi¹¿ka – lekarstwo dla mózgu?” Zaraz

na pocz¹tku artyku³u t³ustym drukiem

powita³y mnie nastêpuj¹ce stwierdzenia:

“Ju¿ 6 minut dziennie poœwiêconych na

lekturê pozwala obni¿yæ ciœnienie têtni-

cze oraz poziom hormonu stresu. Mo¿e

te¿ wyd³u¿yæ ¿ycie a¿ o 2 lata.” I dalej o

ekspertach, którzy przekonuj¹ nas, ¿e
jedna przeczytana powieœæ mo¿e przyczy-
niæ siê do powstania nowych po³¹czeñ
pomiêdzy neuronami w mózgu. Stymulo-

wanie tego organu jest dla niego gim-

nastyk¹, poprawia pamiêæ i zwiêksza
neuroplastycznoœæ. Naukowcy brytyjscy

po wieloletnich badaniach na bliŸniêtach
stwierdzili, ¿e liczba przeczytanych ksi¹-
¿ek ma wp³yw na wyniki osi¹gane w

testach IQ, a amerykañscy uczeni z Uni-

wersytetu Yale udowodnili, ¿e 3,5 godziny
czytania w tygodniu pozwala ograniczyæ
ryzyko przedwczesnej œmierci o 23%. Pro-

fesor Becca R. Levy potwierdza, ¿e na

“podobny efekt mog¹ liczyæ tak¿e osoby
czytaj¹ce przede wszystkim gazety i cza-

sopisma, choæ klasyczne mole ksi¹¿kowe

i tak wypadaj¹ lepiej pod wzglêdem sta-

tystycznej d³ugoœci ¿ycia”
Tak wiêc ¿yczê czytelnikom Skanera

stania siê molami ksi¹¿kowymi i stu po-

godnych lat ¿ycia w zdrowiu - z ksi¹¿k¹
na wyci¹gniêcie rêki!  �

�ród³a zdjêæ: Maria D¹browska - Wikipedia

(CC BY-SA 3.0), Maria Kuncewiczowa - NAC

(Domena publiczna), Maria Nurowska -

Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

Maria Nurowska
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O zieleni mo¿na nieskoñczenie - pisa³
poeta. Z Julianem Tuwimem zgadzam

siê tu w ca³ej rozci¹g³oœci, a ta jego

fraza samoistnie wydobywa siê z mej

pamiêci za ka¿d¹ bytnoœci¹ w Niles-

town.

Tego roku mog³am tam byæ do-

piero na pikniku parafialnym, czyli w

po³owie czerwca. Z przyjemnoœci¹
kontemplowa³am œwie¿¹ i w ró¿nych

stadiach rozwoju zielonoœæ i nie w¹t-

piê, ¿e takie otoczenie przyczynia siê
do sukcesu prowadzonych w nim

przedsiêwziêæ.
Przyroda, pogoda i ludzie to kilka

istotnych elementów powodzenia im-

prezy na œwie¿ym powietrzu. Na te-

mat przyrody nie bêdê siê rozpisywaæ,
musi wystarczyæ to, co na wstêpie;

jeœli chodzi o pogodê, to jedynie nad-

mieniê, ¿e drobny i krótko padaj¹cy

deszczyk nikogo nie wystraszy³; nato-

miast pisaæ o ludziach - zarówno tych

pracuj¹cych nad ca³oœci¹, jak i  ko-

rzystaj¹cych z owoców ich pracy -

mo¿na jak o zieleni - nieskoñczenie.

Doroœli g³ównie siedzieli, jedli,

spacerowali i prowadzili rozmowy, na-

tomiast dzieci oddawa³y siê bardziej

zró¿nicowanym zajêciom. Chêtnie siê
huœta³y (tu pomagali im doroœli),
biega³y, podskakiwa³y i dokonywa³y
przeró¿nych odkryæ. W pewnej chwili

zauwa¿y³am, ¿e jedno drugiemu wska-

zuje coœ r¹czk¹ wyci¹gniêt¹ w stronê
nieba. Pod¹¿y³am za ni¹ wzrokiem i

zobaczy³am coœ, co zna³am jedynie z

opowiadañ i literatury: du¿y ptak szy-

bowa³ z szeroko rozpostartymi skrzy-

d³ami, za nim pod¹¿a³ ma³y, który

swymi ma³ymi skrzyde³kami musia³
siê nieŸle napracowaæ, ¿eby doœcign¹æ
tamtego. Doœcign¹³ i obni¿y³ lot na

tyle, ¿eby du¿ego dziobn¹æ w g³owê.
Robi³ tak kilkakrotnie - a¿ oba ptaki

znik³y gdzieœ za horyzontem.

WŒRÓD ŒWIE¯EJ ZIELENI

Inna scenka: ma³a, najwy¿ej trzyletnia

dziewczynka biegnie po trawie. W

zasadzie trudno ten niezdarny sposób

przemieszczania siê nazwaæ biegiem,

bo jej nó¿ki nie bardzo sobie radz¹ z

nierównym pod³o¿em, co kilka kroków

dziecko musi zwolniæ tempo, by z³apaæ
równowagê. Pod¹¿a za ni¹ starszy

mê¿czyzna, zapewne dziadek, ale i

jemu nie jest ³atwo. Buzia dziewczynki

coraz bardziej wykrzywia siê do p³a-

czu, by w mgnieniu oka zmieniæ wyraz

na zdecydowanie radosny. Sk¹d ta

zmiana? To Marcin Rodak zacz¹³ graæ
na akordeonie i ju¿ pierwsze takty

zatrzyma³y dziecko w miejscu. Gdy

tylko dziewczyneczka zlokalizowa³a
Ÿród³o muzyki, to ju¿ spokojnie i z

uœmiechem na twarzy powêdrowa³a w

stronê przygotowanej na wystêp Cra-

covii sceny, na której zaczê³a swój

w³asny, niezbyt jeszcze zgrabny ta-

niec.

Chwilê potem widzê ksiêdza pro-

boszcza Eugeniusza Dziedzica - z

du¿ym pud³em, z którego - gdy tylko

dostrze¿e dziecko w pobli¿u - wy-

dobywa jak¹œ zabawkê. Ch³opcy
najczêœciej wybierali pi³ki lub frisbee,

dziewczynki wola³y misie i maskotki.

Moj¹ uwagê przyci¹gnê³o dwóch mal-

ców, którzy na ró¿ne sposoby eks-

perymentowali z frisbee, i to nie tylko

z samym wyrzucaniem w powietrze;

wyraŸnie szukali te¿ innych sposo-

bów na wykorzystanie tych kr¹¿ków.

Inny, nieco starszy od nich ch³o-
piec mia³ w³asn¹ zabawkê. Przyszed³
z niewielkim dronem i bawi³ siê nim

sam. Reszta dzieci wola³a obserwo-

waæ jego poczynania z bezpiecznej

odleg³oœci.
Tak by³o na zewn¹trz, ale i w po-

mieszczeniu tak¿e sporo siê dzia³o.

Uwija³y siê panie w kuchni, nie brak³o
pracy paniom sprzedaj¹cym ciasto..., a

to zaledwie czêœæ pracy, jak¹ w³o¿ono

w przygotowanie pikniku. Przypusz-

czam, ¿e nie przesadzê zak³adaj¹c, i¿
pracowa³o przy nim oko³o stu osób.

Meczu ministranci-ojcowie nie wi-

dzia³am, ale wiem, ¿e wygrali starsi.

Moi doroœli synowie podsumowali

wynik nastêpuj¹co: “Trudno by³o nie

zrobiæ prezentu ojcom w ich œwiêto”.
Nie widzia³am te¿ wystêpu Cra-

covii, która od pewnego czasu æwiczy

na zwiêkszonych obrotach, ¿eby jak

najlepiej wypaœæ podczas lipcowego

festiwalu w Rzeszowie. Du¿o te¿
tañczy poza London. O tym, jak dobra

atmosfera panuje w zespole, najlepiej

œwiadczyæ mo¿e fakt, ¿e byli tancerze

(tzn. ci, którzy “wyroœli” ju¿ z zespo³u)

przygotowali taniec na jubileuszowy

festiwal, który odby³ siê w Nilestown

2 czerwca. Nie wszyscy mieszkaj¹ ju¿
w London, niektórzy za³o¿yli rodziny -

mimo to znaleŸli czas, by zaprezen-

towaæ taniec rzeszowski tak¿e i na

pikniku parafialnym. Jolanta Pawluk

Od lewej: Waldemar D¹browski, ks. Wac³aw Chudy i

Eugeniusz Truszkowski. Napis na koszulce ksiêdza “Tu

bije polskie serce” przyci¹ga³ uwagê i wzbudza³ po-
wszechn¹ aprobatê. Fot. Tadeusz ¯ochowski
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TADEUSZ ¯OCHOWSKI  By³a to jeszcze epoka przedinter-

netowa, gdy przekazywano sobie z ust do ust dowcipy na

temat trudnych pytañ i ³atwych odpowiedzi Radia Erewañ.

Jeden z dowcipnych dialogów,

który mi utkwi³ w pamiêci, to: -

Czy prawd¹ jest, ¿e na Placu

Czerwonym rozdaj¹ samochody? 

Radio Erewañ odpowiada: -

Tak, to prawda, ale nie samochody, tylko rowery, nie na

Placu Czerwonym, tylko w Nowosybirsku, i nie rozdaj¹, ale

kradn¹.

 Z niepotwierdzonymi, czêsto wprost wymyœlonymi

informacjami czêsto siê spotykamy. Rzadko siê zdarza, by

pojawi³o siê sprostowanie. Jeœli siê pojawi, to dopiero po

jakimœ czasie, kiedy prawie nikt ju¿ nie pamiêta, czego

dotyczy, do tego wydrukowane gdzieœ na dole szpalty i

ma³ymi literami. Co gorsze, "bajeczki" podchwytuj¹ inne

publikatory ¿¹dne sensacji. 

Nie jest to bynajmniej wytwór obecnych czasów. Moja

¿ona, która chêtnie czyta wszelkie starocia i równie chêtnie

dzieli siê nimi nie tlko ze mn¹, ale i z czytelnikami

Skanera, znalaz³a coœ takiego w tygodniku “Rozmaitoœci”

sprzed dwustu lat:

* * *
Nastêpuj¹ce ciekawe doniesienie wyjêliœmy z niemieckiego
peryjodycznego pisma pod nazw¹ Der Freimüthige: “Donosz¹
z Hawru: Z³owiono tu rybê z dwiema p³etwami, które do
ramion s¹ podobne.” Journal des Debats: “W Hawrze z³owiono
w sieæ rybê, która ma dwa ramiona”. Voleur: “W Hawrze
pokazuj¹ teraz osobliwoœæ, t.j. nieznan¹ dotychczas rybê,
maj¹c¹ dwa ramiona, które do r¹k ludzkich zupe³nie s¹
podobne.” Dziennik Frakfortski: “Przesz³ego miesi¹ca by³ w
Hawrze wielki rozruch. Pewien rybak z³owi³ rybê, która ma
twarz, ramiona, rêce i nogi cz³owiecze. Zamyœlaj¹ zawieŸæ j¹
do Pary¿a.” Korespondent Hamburski: “Z Hawru d. 6 kwietnia.
Wczoraj wesz³a dotychczas nieznana ryba w niewód, która
zupe³nie do cz³owieka podobna, prosto stoj¹c p³ywa³a i gdy j¹
na l¹d wyniesiono, ‘Ach, biedna!’ wykrzyknê³a.” Gazeta Vossa:

“Hawre. Kilku rybaków z³owi³o u nas, jak tutejszy dziennik
donosi, jeszcze wcale nieznan¹ rybê. G³owa tego zwierzêcia
(aha!) podobna jest do g³owy ma³py; ma ona dwa ramiona,
dobrze ukszta³cone rêce i dok³adnie oznaczone piersi.
Zadnia czêœæ cia³a koñczy siê zupe³nie w rybê i ³usk¹ jest
pokryta. Ma ona pó³ piêta stopy d³ugoœci, i przedni¹ czêœci¹
zwykle z wody wystaje. ¯artowniœ móg³by tutaj zrobiæ uwagê:
“Tym sposobem z³owiono nareszcie tego tak d³ugo
po¿¹danego morskiego samca; jeszcze tylko samicê morsk¹

u³owiæ potrzeba.” Gazeta Spenerska: “W Hawrze z³owiono rybê. 
Jest to niezawodnie jakiœ ¿art dzienników opozycyjnych!”
Gazeta polityczna w Mnichowie: “Dzienniki z Hawru pod d. 6

kwietnia donosz¹, i¿ ubogi rybak
z³owi³ jak¹œ dotychczas nieznan¹
rybê, maj¹c¹ cztery ramion i ma³¹
g³owê. Rybak ten otrzyma³
pozwolenie pokazywania takowej

publicznie za pieni¹dze. Tym sposobem Bóg, który zawsze
opiekuje siê biednemi, pob³ogos³awi³ pracy tego poczciwego
cz³owieka.” Kuryjer Halle-Burgski: “W Hawrze z³owiono do-
tychczas nieznan¹ rybê, ma ona ramiona do cz³owieka
podobne.” Gazeta dla œwiata eleganckiego: “W dzienniku pod
nazw¹ Wolny port z Francyi donosz¹, i¿ w towarzyskich ko³ach
w Hawrze rozprawiaj¹ dziwne rzeczy o rzadkiej rybie, któr¹
tam¿e z³owiono, a która wyobra¿aæ ma przejœcie ryby w
cz³owieka.” Augsburska Gazeta Powszechna: “Z Hawru (do-
niesienie prywatne): Wiele dzienników donios³o mylnie,
jakoby tu z³owiono rybê, maj¹c¹ podobieñstwo cz³owieka. (

NIE TYLKO O RYBIE CZ£OWIECZEJ

TAK¯E O MEDIACH
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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

Travel Expressions Ltd.
201 Wellington Street, London  ON  N6B 2K9

BERNADETA KAWA

cell:   519-902-4717

office:  519-663-0301
bernadetatravel@gmail.com

pon.-pt. 10:00 - 20:00

sobota 10:00 - 14:00

TICO # T735784

P wycieczki
indywidualne i grupowe 

P ubezpieczenia
P bilety lotnicze
P wynajmowanie 

samochodów 
P rejsy statkami 

(  Wiadomoœæ ta wysz³a z jednego z

dzienników opozycyjnych i zawiera

w³aœciwie satyrê na jednego z teraŸ-

niejszych deputowanych, zowi¹cego siê

Poisson (ryba), który w samej rzeczy jest

bardzo zimnego temperamentu.”

Doniesienie to

ukaza³o siê pod

tytu³em “Plotki

gazeciarskie”.

Trudno nie

zauwa¿yæ, ¿e tak

tam wszystko 

ewoluowa³o, ¿e na

koniec wysz³a niemal warszawska

Syrenka. 

Ca³¹ historiê uprawdopodobniono

wiadomoœci¹ o rzekomym przewie-

zieniu okazu do Pary¿a w celach

badawczych. 

Podobnie zmyœlonych opowiastek,

niemal primaaprilisowych, o UFO, po-

tworach ukrywaj¹cych siê w jeziorach

czy yeti w œnie¿nych górach, media

nam ci¹gle dostarczaj¹, zw³aszcza w

wakacje, czyli w tak zwanym sezonie

ogórkowym, gdy niewiele siê dzieje.

S¹ te¿ w to czasem wplecione ele-

menty prawdziwe, by dodaæ wiary-

godnoœci. Dziennikarze czêsto szukuj¹
sensacji w nawet najdrobniejszej spra-

wie, a my - odbiorcy - rzeczy nawet

z natury prawdziwe i oczywiste widzi-

my jak w krzywym zwierciadle.

Te rozwa¿ania pchnê³y mnie do

napisania krótkiego wierszyka na

temat obecnych mediów (a mo¿e nie

tylko?).

Niedoœcignione w szukaniu wad

Wypiêty brzuszek, wydatny zad

Na nosie pryszczyk... a to komedia!

Tak widz¹ nas dzisiejsze media

One dostrzeg¹, co jest nie tak

Nie zauwa¿¹, gdy braków brak

A s¹ w tym szczere a¿ do koœci
Ile¿ zez daje im radoœci

A có¿ dopiero, gdy ujrz¹ garb

Jakby najwiêkszy znalaz³y skarb

Zajm¹ siê zaraz t¹ chimer¹
Szybko chwytaj¹c j¹ kamer¹ 

Piêknie poka¿¹ od do³u wzwy¿
Powykrêcany dziwnie krzy¿
I œmieszny tors, i œmieszny bark

A jeszcze bardziej ten t³usty kark

Och, fajnie jest sobie poszydziæ
Nie trzeba nawet nienawidziæ
Ot tak, pokazaæ dla hecy

Powyginane trudem plecy

Dlaczego to ludzie robi¹ ?

Myœl¹, ¿e na tym zarobi¹
Lecz nie podskocz¹ nigdy wzwy¿
Gdy¿ sami maj¹ zbyt giêtki krzy¿ 

Nie gardz¹ k³amstwem ani blefem

Gn¹c kark przed swoim szefem

Krêgos³up swój ³ami¹ dla celu

I nie s¹ sami, jest ich wielu

P³awi¹ siê w s³awy blasku

Dla g³upiego gawiedzi poklasku

I przyznaæ siê nie s¹ skorzy

¯e im te¿ garb siê tworzy.

* * *
Winiê o to wszystko g³ównie twórców

tak zwanego fake news'a, ale przy-

gl¹daj¹c siê bli¿ej zauwa¿am, ¿e i od-

biorcy, nawet ci narzekaj¹cy, maj¹ w

tym swój udzia³ - ci¹gle oczekuj¹ sen-

sacji, wiêc nie s¹ zupe³nie bez winy.

Tu panuje zasada czysto ekonomiczna

- popyt kszta³tuje poda¿. Nie by³oby

krwawej korridy, gdyby nie publika

¿¹dna wra¿eñ i wype³niaj¹ca trybuny

do samego koñca. 

Wiêkszoœæ przekazicieli wiado-

moœci stara siê jednak dotrzeæ do

faktów, na dodatek dobrze je zwery-

fikowaæ i potwierdziæ, natomiast jest

te¿ niewielka, ale zauwa¿alna czêœæ
twórców, psuj¹ca renomê dzienni-

karstwu - uprawiaj¹ca kuglarstwo

medialne. 

Idzie lato, wiêc nale¿y siê spo-

dziewaæ wysypu informacji wziêtych z

tak zwanego sufitu. B¹dŸmy ostro¿ni,
zw³aszcza co do tych sensacyjnych

doniesieñ. ¯eby nie by³o tak zupe³nie
smutno i ponuro, zakoñczê ponownie

cytuj¹c odpowiedŸ Radia Erewañ: 

- Czy autorzy dociekliwych pytañ
dostaj¹ zap³atê? 

- Tak, od roku do do¿ywocia.

Tadeusz ¯ochowski

�ród³em “Plotek o rybie cz³owieczej” s¹ Roz-

maitoœci. Pismo dodatkowe do Gazety Lwow-

skiej, Nr 31. 3 sierpnia 1839. (Przedruk z za-

chowaniem ówczesnej pisowni)

Wizerunek Syrenki Warszawskiej pochodzi z

Kuriera Warszawskiego. Nr 186. 1845 r.

(Domena publiczna)
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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 31 lipca 2019 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

989 Talbot St.
St. Thomas

519-631-3130

ANTONI LANGE (1861 lub 1863 -1929)

SIELANKI

II

Ciê¿ko patrzeæ w letnie s³oñce:
P³omieniami z nieba wali —

Rozpalone i pal¹ce,

Niby w ogniu sztaba stali.

A ma blaski takie jasne,

¯e gdy zamkniesz od nich oczy,

Widzisz ogniów ko³a kraœne

Lub fioletów deszcz uroczy.

Gdy rozwarta twa powieka,

Ujrzysz tarcz œród firmamentu,

Rozpalon¹ a¿ do mleka,

Co ma blaski dyamentu.

Wokó³ tarczy mg³y przejrzyste

Od promieni jej odbite,

Pó³ bezbarwne, pó³ srebrzyste

Niby strugi d¿d¿u obite.

A przez niebo, przez lazury,

W nieskalanej p³yn¹ bieli

Bia³oœnie¿ne, drobne chmury,

Jak ³abêdzie lub anieli.

I znów kryjê siê pod klonem,

Znów siê k³adê w ch³odnym cieniu

I po niebie niezmierzonem

Wiodê okiem w pó³ marzeniu.

POLONIA W LONDON

LIPIEC

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzy-

organizacyjnego w styczniu tego roku - z uwzglêdnieniem zmian

zg³oszonych redakcji po zebraniu.

Niedzieln¹ kawiarenkê Jednoœæ funkcjonuj¹c¹ w sali parafialnej w

godz. 8:00-14:00 prowadz¹ w lipcu nastêpuj¹ce organizacje:

21 lipca - Rodzina Radia Maryja,

28 lipca - Katolicka Liga Kobiet.

PODZIÊKOWANIE

Dziêkujê paniom z Katolickiej Ligi Kobiet za przeznaczenie dochodu
z prowadzonej 26 maja kawiarenki Jednoœæ na rzecz Radia Western
94.9 fm, dziêki któremu istnieje Twoje Radio. Dziêkujê równie¿
wszystkim, którzy tego dnia z oferty kawiarenki skorzystali. 
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Radiu Western zasadami otrzymana
kwota zosta³a przekazana kierownictwu stacji. 

Prowadz¹ca Twoje Radio
Jolanta Pawluk
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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

Z Wiednia sygnalizuj¹ wiadomoœæ o

nowym wynalazku, który dokona zu-

pe³nego przewrotu w œwiecie.

Prof. Steinach, s³ynny wynalazca meto-

dy odm³adzania, po d³ugich i mozolnych

doœwiadczeniach odkry³ hormon mózgu,

preparat, za pomoc¹ którego mo¿na bê-

dzie leczyæ g³upotê. Ka¿dy skoñczony

idjota bêdzie móg³ poddaæ siê kuracji u

Steinacha, po której je¿eli nie geniu-

szem, to w ka¿dym b¹dŸ razie zostanie

mêdrcem. Z pojêciem: nieuleczalny g³u-

piec – trzeba bêdzie raz na zawsze siê

po¿egnaæ. Trzeba bêdzie tak¿e zachowaæ

wiêksz¹ wstrzemiêŸliwoœæ w szafowaniu

wyrazami dureñ, kretyn, bêcwa³, tuman,

bo zainteresowana osoba przedstawi

œwiadectwo lekarskie o poddaniu siê

kuracji odg³upiaj¹cej i oszczercy groziæ

bêdzie kara wiêzienia za rozsiewanie

fa³szywych wiadomoœci.

Wynalazek prof. Steinacha dotknie

wszystkich dziedzin ¿ycia. Z czego np.

bêd¹ ¿yæ rozmaite ptaki niebieskie,

spryciarze, kanciarze, aferzyœci itp. za-

wodowcy, je¿eli zbraknie tzw. frajerów?

Kto bêdzie próbowa³ nabiæ bliŸniego w

karafkê czy w butelkê, je¿eli ten bliŸni

oka¿e siê takim samym spryciarzem, je-

¿eli nie lepszym? Kto bêdzie naci¹ga³

na wujaszka, na konsula, na egzekutora,

na sekwestratora, na rewizora, je¿eli

frant z góry bêdzie wiedzia³, ¿e trafi na

franta, który wytnie mu kuranta?

Monotonia, szarzyzna naszego ¿ycia

jeszcze bardziej siê pog³êbi. Przecie¿

Bogiem a prawd¹ oni, tj. g³upcy i fra-

jerzy, wnosz¹ do naszego ¿ycia, na ogó³

smêtnego i ponurego, tê iskierkê nie-

frasobliwego humoru i beztroskiej weso-

³oœci, która ¿ycie to czyni jako tako

znoœnym. Przecie¿ nie czyim innym, ale

w³aœnie kosztem jednego durnia mo¿na

siê samemu ubawiæ i ca³y dom, ba, ca³y

sejm, rozweseliæ.

I naraz zabraknie tych, których ni-

gdy nie siano, a sami zawsze siê rodzili.

Pafnucy, przed którym zwierzy³em siê z

tych moich obaw, powiada:

– Twoje wywody s¹ logiczne, ale

maj¹ tylko pozory s³usznoœci, obawy zaœ

s¹ zupe³nie nieuzasadnione. Nie znaj-

dziesz na œwiecie takiego g³upca, który

by wierzy³ w to, ¿e jest g³upi, a tym

bardziej, ¿eby siê do tego przed kimkol-

wiek przyzna³, nawet przed lekarzem,

którego obowi¹zuje dyskrecja i tajem-

nica zawodowa. Gdyby g³upi zdawa³

sobie sprawê ze swej g³upoty, nie by³by

g³upi. Mo¿e to brzmieæ paradoksalnie,

niemniej przeto tak jest. Pozb¹dŸ siê za-

tem twoich obaw. Ród g³upców nie za-

ginie, albowiem g³upstwo jest wieczne.

Steinach na swem nowem odkryciu

interesu nie zrobi.

Kir-Kor.

�ród³o:

Nowiny Codzienne. 29 stycznia 1933 r. War-

szawa. Rok 2. Nr 32.

Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni.

G£UPSTWO JEST WIECZNE


