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CHODZIK

MARIA KONOPNICKA Czy warto dla ludzi

pisaæ? - powtórzy³ swoim spokoj-

nym, bezbarwnym nieco g³osem,

moje porywcze pytanie i strz¹sa³ z

wolna popió³ z cygara, milcz¹c

d³ug¹ chwilê.

 - Ha, no! - rzek³ wreszcie. -

Ja ci tam tego dowodziæ nie bêdê!

Za du¿o gadano ju¿ o tym. Ale ci

opowiem fakt jeden, drobny fakt z

¿ycia, wiesz... Ot, g³upstwo, jedno z

drugim, ale ci opowiem. W Gene-

wie wtedy by³em i sta³em u Je¿a*.

No, móg³bym ci i o tym powiedzieæ

niejedno, ale co tam! - Machn¹³

rêk¹, pokiwa³ g³ow¹ i westchn¹³.

Po chwili mówi³ dalej:

- Wiosna by³a, pamiêtam, po-

³udnie, siedliœmy tylko co do sto³u.

Naraz wywo³uj¹ mnie. Ktoœ w sie-

niach czeka, pyta o mnie. Wy-

chodzê, patrzê: ch³op. Zwyczajny,

najzwyczajniejszy ch³op polski: w

kamizeli, w p³ótniance, szarawary w

buty, wêze³ek na plecach, kapelusz

na g³owie. Zdj¹³ go, gdym wyszed³,

i przemówi³: Pochwalony... Grzmot-

nê³o mi coœ w piersiach, ale nic.

Patrzê, co z tego. A ju¿eœmy tam

ró¿nych chodzików mieli do sytoœci.

Jeden za drugim, jak procesja szli, a

ka¿dy o te drzwi opiera³, ka¿dy

go³y. Ot, ¿eby jeszcze wszystkim

pomóc mo¿na, ale có¿! Myœla³em,

¿e i ten...

Dokoñczenie na str. 4

1 sierpnia 1939 roku IKC pisa³ jeszcze, ¿e

“sprawa gdañska da siê rozwi¹zaæ bez

wojny, przebrniemy bez niej do 1940 roku”,

a najwiêksz¹ si³¹ Polski jest stan moralny

narodu. Pod koniec miesi¹ca tytu³y arty-

ku³ów krakowskiej gazety alarmowa³y ju¿:

“Niemcy prowadz¹ grê do granicy wojny!”,

“Chc¹ podpaliæ œwiat!”.

W artykule ze Sztokhlomu “Szwed o

naszej postawie wobec gróŸb s¹siada” ga-

zeta przytoczy³a reporta¿ ze “Svenska

Dagbladet” autorstwa specjalnego wys³an-

nika Bertila Svahnstrosma o polskim

pogotowiu bojowym. Autor ju¿ na wstêpie

zaznaczy³, ¿e zasta³ w Polsce “imponuj¹cy

optymizm”. “Optymizm Polaków, który po-

cz¹tkowo dziwi³ autora, usprawiedliwiony

jest wiar¹ w polsk¹ strategiê, bêd¹c¹ za-

sadniczym przeciwieñstwem strategii nie-

mieckiej” – czytamy.

“W wojnie lotniczej Niemcy maj¹ du¿o

wiêcej do stracenia ni¿ Polska. Iloœæ wy-

szkolonych rezerw w Polsce jest taka

sama jak w Niemczech, przyczem najlep-

szymi w armii Wilhelma byli Polacy,

którzy obecnie s¹ zjednoczeni z Macierz¹”

– napisa³ Szwed. IKC zwraca³ uwagê, ¿e

reporter “za najwiêksz¹ si³ê Polski uwa¿a

stan moralny armii i narodu, o którym

przekona³ siê podczas pobytu w Polsce”.

3 sierpnia 1939 w korespondencji Zbi-

gniewa Grabowskiego z Berlina pt.

“Jeszcze nie czuje siê wojny” czytamy, ¿e

“obserwatorzy tutejsi sk³onni s¹ przy-

puszczaæ, ¿e chocia¿ w najbli¿szych tygo-

dniach prze¿yjemy jeszcze nie jeden kryzys

i chocia¿ otrzemy siê o wojnê, to jednak

przebrniemy bez niej do roku 1940”.

(

Autobus ¿ó³ciutki

przez ulice miasta 

z dzieæmi mknie

Do szkó³ i do domów

wszystkie je

bezpiecznie

dowieŸæ chce

Wspomnienia

z pierwszych dni w szkole - str. 6

Czytelnicy Skanera od czasu do czasu poznaj¹ materia³y archiwalne, pochodz¹ce z dawnych

publikacji prasowych, m.in. z Ilustrowanego Kuriera Codziennego, pierwszej ogólnopolskiej gazety

codziennej wydawanej w latach 1910–1939 w Krakowie. Tym razem publikujemy przygotowany przez

Muzeum Historii Polski przegl¹d Kurierowych numerów z sierpnia i wrzeœnia 1939 r. na temat

ówczesnej sytuacji politycznej.

SIERPIEÑ I WRZESIEÑ 1939 ROKU

W “ILUSTROWANYM KURYERZE CODZIENNYM”
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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.
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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

( 4 sierpnia IKC napomkn¹³ jednak, ¿e
Liga Obrony Powietrznej i Przeciw-
gazowej uruchomi³a montowniê “bezkon-
kurencyjnych masek przeciwgazowych”,
a w korespondencji “Wojna czy pokój?”
zamieszczonej 5 sierpnia przyznano, ¿e
Polska “gotowa jest na wszelkie ewen-
tualnoœci”.

“Od marca potencja³ wojenny zosta³
podwojony, potrojony. Setki tysiêcy ¿o³-
nierzy przesz³o wyszkolenie wojskowe.
Polska – jak mówi¹ zagraniczni obser-
watorzy – spokojnie stoi z broni¹ u
nogi” - czytamy.

8 sierpnia w IKC: “Ostrzegamy! Polska

odeprze bezpoœrednie i poœrednie zama-
chy!”. Gazeta cytuje “donios³¹ mowê”
Naczelnego Wodza Marsza³ka Edwarda
Œmig³ego-Rydza, który wo³a³ na b³o-
niach krakowskich: “I niech nikt nie
s¹dzi, ¿e nasza mi³oœæ do Ojczyzny ma
mniejsze prawa lub mniejsze nak³ada
obowi¹zki ani¿eli jego mi³oœæ do Ojczy-
zny. Przed t¹ pomy³k¹ ostrzegamy!”

12 sierpnia zamieszczono koresponden-

cjê “Co mo¿e doprowadziæ do wojny?”
Konrada Wrzosa, który pisa³: “Wojna
jest do unikniêcia, póki nie graj¹
armaty”. “Co mo¿e do niej doprowadziæ?
1. Przypadek. 2. Z³udzenia co do mo¿li-
woœci drugiego Monachium. 3. Nadzieje
rozbicia pokojowego frontu Anglii –
Francji i Polski” – wylicza³ Wrzos.

W tym samym numerze pad³o pyta-
nie: “Czy bêdzie wojna w tym roku?”.
“Daily Express” na podstawie opinii
wiêkszoœci swoich korespondentów roz-
sianych po ca³ej Europie, odpar³: “nie!”
– czytamy w IKC. “Na uwagê zas³uguje
opinia jednego z trzech korespondentów
”Daily Express” w Berlinie, Edwarda De
Pury. Twierdzi on, ¿e Hitler zamierza
zaanektowaæ Gdañsk w sposób pokojo-
wy (!)” – napisano.

20 sierpnia na pierwszej stronie: “Niem-

cy nie s¹ w stanie zaryzykowaæ wojny.
Silne nerwy Europy i spokój z³ami¹
wyczyny szaleñców”. “Niemcy wpad³y
obecnie w paroksyzm wœciek³oœci, gra-
nicz¹cy z ob³êdem, a Polska sta³a siê
obecnie dla Berlina wrogiem nr 1” –
przyznawano. “Ludzie obserwuj¹cy ten
huraganowy ogieñ propagandy niemiec-
kiej zadaj¹ sobie pytanie – czy jednak
to wszystko nie doprowadzi do wybuchu
wojennego? […] Otó¿ s¹dzimy, ¿e – po-
mimo pozornej logiki - rozumowanie
takie jest nies³uszne. Trzeba tylko umieæ
patrzeæ Niemcom na rêce i zagl¹daæ za
kulisy tej sceny, na której niemieckie
primadonny propagandowe produkuj¹
publicznoœci swe dzikie grymasy.”

22 sierpnia w gazecie ukazuj¹ siê tytu-
³y: “Niemcy pr¹ do rozgrywki – W³ochy
powstrzymuj¹”, ”Ca³y plan uderzenia
Anglii i Francji na Rzeszê w razie ataku
niemieckiego na Polskê jest gotowy”.
Dzieñ póŸniej IKC alarmuje: “Niemcy
prowadz¹ grê do granicy wojny! Wahaj¹
siê jednak, czy podpaliæ œwiat, bo wie-
dz¹, ¿e mieliby wszystkich przeciwko
sobie”.

Pojawia siê te¿ artyku³, w którym
zamieszczono porady, jak uchroniæ ¿yw-
noœæ przed zatruciem gazem bojowym.
“Odka¿anie ¿ywnoœci jest bardzo k³opot-
liwe, wymaga du¿o zabiegów i dlatego
te¿ te produkty, które ulegn¹ bardzo po-
wa¿nemu ska¿eniu, raczej trzeba bêdzie
zniszczyæ i to bez wzglêdu na rodzaj ga-
zów, jakimi zosta³y ska¿one. Op³aci siê
jedynie odka¿anie artyku³ów przy s³ab-
szych ska¿eniach gazami” – radzi³ IKC.
“¯ywnoœæ w mieszkaniach, opakowana
normalnie i przechowywana w zamkniê-
tych szafach (kredensach), doœæ szczel-
nych spi¿arniach, a na wsi choæby w
piecach do pieczenia lub w kominach
powinna byæ uwa¿ana za dostatecznie
zabezpieczon¹ przed ska¿eniem gazami
bojowymi” - uspokajano.

26 sierpnia gazeta odnotowa³a, ¿e
Ojciec Œwiêty wzywa narody do za-
chowania pokoju. Jak napisano – “w
przemówieniu radiowym Ojciec Œwiêty
zwróci³ siê do rz¹dów, aby stara³y siê
rozwi¹zywaæ spory drog¹ porozumienia”.

27 sierpnia ukaza³ siê apel pokojowy

Franklina Delano Roosevelta do Polski
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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

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
Fax 519-451-8838

www.poloniatravel.ca

i Niemiec. 28 sierpnia IKC ponownie
zamieœci³ orêdzie Roosevelta, który ¿¹-
da³ od Adolfa Hitlera “przedstawienia
swego punktu widzenia”. “¯ycie niezli-
czonych ludzi mo¿e zostaæ jeszcze oca-
lone, jeœli pan i rz¹d niemiecki zgodzi
siê na metody pokojowe, przyjête przez
rz¹d Polski. Ca³y œwiat modli siê do
Boga, by tak¿e Niemcy przyjê³y je” –
napisa³ Roosevelt. W tym samym nume-
rze znajduj¹ siê wzmianki o tym, ¿e
“bombowce polskie czuwaj¹” i artyku³ o
“zbrojnych prowokacjach niemieckich na
ca³ej granicy z Polsk¹”.

30 sierpnia IKC publikuje “Uroczysty

protest Polski przeciw niemieckim k³am-
stwom, oszczerstwom i matactwom”; pi-
sze te¿  o tym, ¿e Niemcy nie przyjmuj¹
rêki wyci¹gniêtej do zgody, a Hitler od-
rzuci³ propozycjê zgody premiera Francji
– Edouarda Daladiera.

31 sierpnia Neville Chamberlain, cyto-

wany przez IKC, oœwiadcza: “nie ust¹-
pimy ani na krok”. W korespondencji z
Londynu dla IKC czytamy, ¿e “wœród
olbrzymiego napiêcia Chamberlain oko³o
godz. 15-ej rozpocz¹³ swe historyczne
przemówienie w Izbie Gmin”. “Chamber-
lain oœwiadczy³ na wstêpie, ¿e Anglia
niez³omnie i niezachwianie stoi przy
Polsce i ¿e pozostanie wierna swoim
zobowi¹zaniom”. “Armia i flota Imperium
Brytyjskiego stoi gotowa do zadania
wrogowi pokoju ciosu decyduj¹cego.”

Pierwszy wrzeœniowy numer ukazuje siê

dopiero 14 wrzeœnia. “Warszawa w

p³omieniach” – alarmuje na pierwszej
stronie IKC. Informuje te¿ o “pierwszych
krokach w³adz okupacyjnych w Kra-
kowie”.

15 wrzeœnia mowa jest o groŸbach Rosji

sowieckiej. Dziennikarze informuj¹:
“Tass donosi o naruszeniu granicy
Polaków” i pytaj¹: “czy grozi nam ude-
rzenie w plecy armii czerwonej?”.

16 wrzeœnia IKC donosi o zdobyciu

Przemyœla przez Niemców. Ukazuje siê
tak¿e artyku³ pt. “Rz¹d polski ju¿ nie
istnieje! […] Opuszczono i porzucono
nas”. W numerze tym opublikowano te¿
sprawozdanie ¿o³nierza polskiego wziê-
tego przez Niemców do niewoli pod
Lubartowem, który opowiada o swoich
prze¿yciach. “Opowiadanie jego rzuca
jaskrawe œwiat³o na wprost zbrodnicz¹
lekkomyœlnoœæ z jak¹ nasz rz¹d pro-
wadzi³ nas do wojny” – pisze IKC.

20 wrzeœnia IKC – wówczas wydawany

pod nadzorem Niemców - zamieœci³
artyku³ o przyjeŸdzie Hitlera do Gdañ-
ska pt. “Gdañsk wita Fuhrera”. 

“Wczoraj po po³udniu Fuhrer uda³
siê z Zoppotu do Gdañska. Powoli,
stoj¹c w samochodzie, jedzie Fuhrer po-
przez szpaler niemieckich Gdañszczan.
[…] Im dalej Fuhrer zbli¿a siê ku miastu,
tem gwa³towniej zrywa siê burza
okrzyków radoœci, która w koñcu za-
mienia siê w prawdziwy orkan okrzyków
radoœci na rzecz Fuhrera. Fuhrer w
skromnym mundurze ¿o³nierza z powag¹
i w g³êbokim wzruszeniu wita uszczêœ-

liwionych Gdañszczan” - relacjonowano.
Potem Fuhrer zabiera g³os. Mówi m.in.:
“musieliœmy w ostatnich 6 latach przyj¹æ
od takich pañstw jak Polska nies³ycha-
ne rzeczy. Je¿eli Polska dzisiaj wybra³a
wojnê, to obra³a j¹, poniewa¿ inni wtr¹-
cili j¹ w wojnê”.

21 wrzeœnia IKC pisze o “tchórzliwej

ucieczce Rydza-Œmig³ego”. “Niegodny
nastêpca Pi³sudskiego zdradzi³ swych
walecznych ¿o³nierzy” - napisano.
“Polski wódz przekroczy³ razem z by³ym
prezydentem Moœcickim i by³ym polskim
ministrem spraw zagranicznych Beckiem
ju¿ w poniedzia³ek po po³udniu ru-
muñsk¹ granicê” – donosi IKC.

22 wrzeœnia gazeta donosi o wojnie

domowej w Warszawie. “Okropne walki
miêdzy zwolennikami i przeciwnikami
kapitulacji” - czytamy.

Ostatni wrzeœniowy numer IKC ukaza³

siê 26 wrzeœnia. Na czo³ówce czytamy:

“W Warszawie otrzymaæ mo¿na tylko
koninê. Kilometrowe ogonki po chleb”.

Ostatni w dziejach numer IKC ukaza³

siê równo miesi¹c póŸniej. W jego

miejsce wydawano tzw. gadzinówkê,
gazetê ca³kowicie kontrolowan¹ przez
niemieckich okupantów.

Agata Zbieg

14 sierpnia 2019 r., muzhp.pl

Licencja CC 3.0 Polska

Zachowana pisownia z epoki
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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

Dokoñczenie ze str. 1 CHODZIK

Rêkê tedy do kieszeni wsadzam, a mój ch³op stoi, patrzy mi w

oczy i uœmiecha siê, trochê jakby wzruszony, trochê onie-

œmielony.

- Mnie tu do pana... pokazali... - rzecze.

Nie by³o to dla mnie ¿adn¹ niespodziank¹. Jak z³y grosz,

zna³em to “pokazywanie” do cudzej kieszeni. 

Doby³em trochê monety; obiad stygn¹³, chcia³em skoñczyæ.

Ale ch³op usun¹³ rêkê.

- I... nie! Nie potrza, panie! Ja ino wedle ksi¹¿ki... wedle

s³ownika, coby francuski by³...

Spojrza³em bystro.

- S³ownik?... Francuski s³ownik?

- A ino...

- Na có¿ to? Dla kogo?

- Niby dla mnie...

Spuœci³ nagle oczy, twarz mu pociemnia³a, obróci³ kapelusz

w rêku i doda³ ciszej:

- Bo to ja... proszê ³aski pana... po oœwiatê idê...

Myœla³em, ¿em siê przes³ysza³.

- Po co? - zapyta³em, przystêpuj¹c bli¿ej.

- Dyæ... po oœwiatê...

Podniós³ na mnie oczy powa¿ne i ¿ywe. Zdawa³o mu siê

widaæ dziwne, ¿em nie zrozumia³ od razu. We mnie dziw rós³.

- Jak to po oœwiatê? - rzek³em - gdzie?

- A na zachód...

- Do szko³y?

- I... ni... Na zachód. Toæ ta w ksi¹¿kach stoi opisane, co

oœwiata na zachodzie je... takem siê po ni¹ i wybra³.

Zamilk³, jakby zawstydzony czegoœ...

Chwyci³em go za rêkê i do pokoju wci¹gn¹³em.

Wszed³, przerzek³ “pochwalony,” pok³oni³ siê kapeluszem

ku ziemi, i na wezwanie, za sto³em siad³ wprost Je¿a. Poszep-

ta³em z gospodarzem, a on tymczasem, ³y¿k¹ talerz przed sob¹

prze¿egnawszy, jad³. Jedz¹c, podnosi³ od czasu do czasu oczy

i uœmiecha³ siê do nas, patrz¹c nam w twarze wdziêcznie i

przyjaŸnie.

Zaczê³a siê rozmowa, a nade wszystko pytania. Ch³op pra-

wi³, wyra¿a³ siê jasno, a mówi³ tym prastarym jêzykiem, który

wzglêdnie do naszego bezpolnym nazwaæ by mo¿na, gdyby nie

to, ¿e kwieciem polnym pachnie...

Dowiedzieliœmy siê tedy, ¿e nasz chodzik nazywa siê Józef

Strzyboñ, ¿e idzie z Wielkopolski, ¿e ze wsi wyszed³ po kopa-

niu, na twardej jesieni, ¿e zim¹ po drodze tu owdzie najmowa³

siê do robót w domach do pos³ugi, choæ tu Szwabom i nie

honor s³u¿yæ, ¿e wiosn¹ teraz po ogrodach kopa³, i tak sobie

coœ niecoœ uzbierawszy, na zachód idzie. Jaki by to by³ ten

zachód, nie zdawa³ siê jasno pojmowaæ.

O ile s¹dziæ mog³em, wyobra¿a³ on sobie ten “zachód,” jako

miejsce b³ogos³awione i œwiat³a pe³ne, do którego po d³ugiej

i dalekiej drodze dojœæ mo¿na i wzi¹æ stamt¹d tyle “oœwiaty,”

ile jej kto nabraæ zdo³a. Coœ jakby skarbów z zaklêtej jamy...

wiesz... w bajkach...

Na to, ¿e zaszed³szy do Genewy ju¿ jest “na zachodzie,”

nie przystawa³ jakoœ i g³ow¹ krêci³. Jemu “powiadali, co tam je

Francya. Ale jemu ta o Francyê nie tyla, ino coby prêdzej po

tê ta oœwiatê...”

A kiedy to mówi³, kiedy zw³aszcza wymawia³ ten wyraz

“oœwiata,” ciemnia³o mu spojrzenie g³êbokim ogniem, a w g³o-

sie mia³ ¿arliwe akcenty wyznawcy.

Raz i drugi spojrza³em na Je¿a. Drga³y mu powieki i w¹-

sy, ale oczu od talerza nie podnosi³; przeczuwa³em w nich ³zy,

z tych ³ez, które - nie bol¹.

- A co? A co? - rzek³ do mnie nagle i bystrym, siwym

okiem dopowiada³ resztê. Podobny by³ mi do Symeona, który

ogl¹da³ zbawienie Pañskie.
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Tymczasem wda³em siê z chodzikiem w bardziej

szczegó³ow¹ gawêdê; pyta³em, bada³em trochê. Sz³o mi o

przekonanie siê, ile te¿ ten ch³op polski nabierze oœwiaty w

po³ê tej swojej p³ótnianki, kiedy ju¿ “na zachód” zajdzie. Z

gawêdy tej okaza³o siê, ¿e czyta³ wiele i wiele rozumie.

Znaczenie takich nawet wyrazów, jak: “paleontologia,” “kosmo-

grafia,” “astronomia,” “historia,” nie by³o mu obce. T³umaczy³ on

te rzeczy na swój sposób, swoim przepysznym

jêzykiem, ale zdawa³ z nich sobie sprawê

zupe³nie jasno i dok³adnie. A lubo znaæ by³o,

¿e brak tam wszelkiego porz¹dku w tych na-

gromadzonych wiadomoœciach, zdumiony by-

³em, sk¹d mój “Chodzik” tyle wie i to wie

dobrze. Po obiedzie zabra³em go do mego

pokoju. Ledwie na progu stan¹³, puœci³ z r¹k kapelusz i, chwy-

ciwszy siê za g³owê, zacz¹³ siê œmiaæ w najwy¿szym roz-

radowaniu.

- Lo Boga! Lo Boga! - powtarza³. - Co tego! Co tego!

- Czego? - pytam.

- Dyæ ksi¹¿ków? Ju¿em ci ich si³a widzia³, ale ¿em tyla nie

widzia³... Chyba w kramie... Bêdzie ze sto, panie?...

- Bêdzie wiêcej. Ze dwieœcie mo¿e.

- Reta!... Co tego!... I same kaznodzieje?

Nie rozumia³em dobrze.

- Jak to? - rzekê.

- Dyæ mówiê: kaznodzieje. Si³a ju¿ kaznodziejów czyta³em,

ale bym jeszcze chcia³ czytaæ dwóch: jednego Senekê, a

drugiego Jadama. Ino ¿e do nich ciê¿ko.

S³ucha³em milcz¹c zdumiony, kiedy wtem chodzik zobaczy³

na ni¿szej pó³ce “Historyê o prapradziadku i o praprawnuku” -

i rozeœmia³ siê g³oœno z uciechy.

- Tegom te¿ czyta³! - rzek³. - Têgi kaznodzieja! Je¿ mu

rzek¹. Têgo pisze!

 - A widzia³eœ go te¿? - spyta³em podstêpnie.

- Co bym go ta widzieæ mia³. Pomar³ dawno.

- Jak to? Siedzia³eœ dziœ przy stole wprost niego.

- Co pan mówi¹? Ten maluœki, starzeñki, w tym szarym

kubraku? Taki kaznodzieja, w takim kubraku?...

Nie móg³ siê opamiêtaæ, poruszony by³ do g³êbi, do dna

duszy prostej... Naraz siê rozœmia³.

- A ino! - rzek³ weso³o. - Nie têdy do pola! Panisko sobie

wyprowadza œmiech z ch³opa, a ch³op nie taki g³upi! - To

jak¿e? To taki, co praprawnuka mia³, i historyê o nim spisa³,

bêdzie panu jeszcze podczas ¿y³?... A toæby on ze dwieœcie

roków musia³ mieæ, ¿eby do tego dnia po œwiatu chodzi³...

Nie da³ sobie wyperswadowaæ. Dla niego wszystko, co

napisane, musia³o byæ te¿ prze¿yte, na w³asne uszy s³yszane,

na w³asne oczy widziane. Tak tylko pojmowa³ historyczn¹

prawdê i dokument ¿ycia.

- A ino! - do³o¿y³ wreszcie. - Ju¿ mnie panisko nie

zmani**, ani z tej strony, ani z tej strony. To te¿ choæ i ksi¹dz

na wsi, a ornaty po sobie rozpuszcza i w kolorach se ró¿nych

chodzi, a taki by w kubraku zaœ mia³?... A ino!...

Rozeœmia³ siê i pokiwa³ g³ow¹, jak cz³owiek, co siê dobrze

na ¿artach rozumie.

Nagle spojrza³ na stolik. Na stoliku le¿a³

siódmy tomik “Liry.” Wzi¹³ j¹ w rêkê, od-

wróci³ kartê i patrzy³ uwa¿nie, namarszczyw-

szy czo³o.

- Znam! - rzek³. - Gomulicki! Te¿ têgi

kaznodzieja!

Teraz zacz¹³em pojmowaæ szczególne to okreœlenie.

- Wolicie Gomulickiego, ni¿ innych? - spyta³em, za-

dziwiony nieco.

- I... nie to! - odrzek³. - Ale ¿e tê¿szy od innych je, wiêcej

poradzi. Inni to siê to po dwóch, po trzech na on¹ “Lirê”

sk³adali; ró¿nie, jak siê ta kto przepomódz móg³... A ten sam

poradzi³ caluœkiej!

Co by³o mówiæ? I to argument.

Wyszuka³em s³ownik i da³em mu. Nie pamiêtam, ¿eby mi

kto tak dziêkowa³ za co. Potokiem rzuci³a mu siê z piersi

wymowa rzewna, gor¹ca, modlitwa niemal. Powiadam ci,

zawstydzi³ mnie, szarpn¹³ mi sercem tak, ¿em a¿ zêby œcisn¹³,

¿eby nie wybuchn¹æ. Czym, pytasz? A ot, nie wiem. Jakimœ

¿alem, jak¹œ skruch¹, nie wiem sam...

Mój chodzik tymczasem do wêze³ka siêgn¹³, wyj¹³ z niego

niedobielon¹ koszulê lnian¹, grub¹, w której mia³ zawiniêty

kawa³ czerstwego chleba, ksi¹¿kê obok chleba umieœci³, z³o¿y³

razem i tobo³ek do drogi wi¹zaæ zacz¹³.

A kiedy to robi³, ³zy mu jasne, wielkie, kropliste na on¹

koszulê zgrzebn¹ pada³y, a rêce trzymaj¹ce ksi¹¿kê tak siê

trzês³y, jakby w nich klucze z³ote od onych œnionych skarbów

mia³.

Zaczem raz jeszcze dziêkowa³, do r¹k, do kolan siê rzuci³,

na progu: “pochwalony” przerzek³, i jak sta³, tak z miejsca

ruszy³: “Na zachód, po oœwiatê...”

Zaduma³ siê mój towarzysz; milczeliœmy obaj.

- Hm! - przerwa³ milczenie po chwili. - Czy warto dla ludu

pisaæ?...
Maria Konopnicka

* Je¿ - chodzi o Zygmunta Mi³kowskiego, (1824-1915) pos³uguj¹cego

siê pseudonimem Teodor Tomasz Je¿, publicystê, powieœciopisarza,

dzia³acza spo³ecznego i politycznego.

** zmaniæ - zwieœæ, oszukaæ.

W przedruku uwspó³czeœniono pisowniê
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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

Mój pierwszy dzieñ w szkole

Pierwszy rok w szkole

po przyjeŸdzie do Kanady

Zosta³em przyjêty do Holy Rosary, bo

to chyba by³a jedyna szko³a pod-

stawowa, która mia³a ESL (English as

a Second Language). By³a dosyæ daleko

od domu i sama jazda autobusem

rankiem zajmowa³a z godzinê. Wy-

dawa³o siê, ¿e autobus pó³ miasta

codziennie przeje¿d¿a³. By³em jednym z

pierwszych dzieciaków na jego drodze,

ale na szczêœcie to znaczy³o, ¿e z po-

wrotem by³em jednym z pierwszych,

którzy z tego autobusu wyskakiwali. Jak

to mo¿liwe? Dzieci, które jeŸdzi³y do

szko³y ¿ó³tymi autobusami, ka¿demu to

wyjaœni¹.

Dni w szkole wydawa³y siê bardzo

d³ugie. W Polsce mog³o siê mieæ po

kilka klas (lekcji - przyp. Skaner)

dziennie, czêsto z przerwami du¿ymi na

pi³kê no¿n¹ czy inne zabawy z ko-

legami. I jeszcze - tam wszyscy koledzy

blisko mieszkali. W Kanadzie tak to nie

wygl¹da³o. Wraca³em do domu du¿o

póŸniej, a szkolni koledzy mieszkali w

ró¿nych czêœciach London.

Na szczêœcie po jednym miesi¹cu mnie

“wykopano” z ESL-u. Wtedy nawet nie

zastanawia³em siê, jaki jest mój angiel-

ski, ale przypuszcza³em, ¿e by³o wy-

starczaj¹co du¿o innych dzieci, co

potrzebowa³y ESL-u bardziej ode mnie.

Wa¿ne by³o, ¿e od nastêpnego wrzeœnia

mog³em iœæ do szko³y du¿o bli¿ej domu,

bli¿ej ni¿ by³ przystanek autobusowy do

pierwotnej szko³y. Inna wa¿na rzecz -

nowi koledzy mieszkali w pobli¿u. To

znaczy³o, ¿e czêœciej mog³em siê z nimi

spotykaæ. Uda³o siê!

S.¯.

Na rozpoczêcie swego

pierwszego w ¿yciu

roku szkolnego sz³am w piêknym mun-

durku: granatowa plisowana spódniczka,

¿akiecik w tym samym kolorze i piêkny,

wykoñczony a¿urkiem bia³y ko³nierzyk.

Ca³oœæ odprasowana rêkoma Babci, wiêc

nie by³o na nim ¿adnej  zmarszczki czy

zagniecenia.

Wiedzia³am, ¿e muszê zachowywaæ

siê grzecznie, uwa¿aæ, jak chodzê, nie

biegaæ, nie skakaæ, nie siadaæ na trawie.

Jednym s³owem - szanowaæ to, co mam.

Dodatkowo dochodzi³y emocje zwi¹-

zane z nowymi kole¿ankami, now¹ pani¹

i ca³kiem nowym szkolnym rozk³adem

jazdy.

Nie mog³am spokojnie usiedzieæ w

³awce, bo ca³y czas poprawia³am spód-

niczkê, aby nie zagnieœæ plisy, schyla-

³am siê pod ³awkê, aby sprawdziæ, czy

r¹bek spódnicy nie dotyka pod³ogi i siê

nie brudzi, naci¹ga³am rêkawy ¿akie-

cika, ¿eby nie wypcha³y siê ³okcie. Na

dodatek dziewczynka siedz¹ca obok

mia³a tyle kolorowych kredek i takie

piêknie pachn¹ce gumki do wymazywa-

nia, ¿e moja g³owa bardzo czêsto by³a

zwrócona w bok, a nie w kierunku tab-

licy. Przede mn¹ siedzia³a inna dziew-

czynka - z tak du¿¹ kokard¹ na czubku

g³owy, ¿e jak ju¿ pamiêta³am o patrzeniu

na tablicê, to musia³am siê unosiæ z

miejsca, aby dojrzeæ, co na tej tablicy

siê dzieje. Jak siê unios³am, to musia³am

na powrót usi¹œæ. Jak usiad³am, to mu-

sia³am sprawdziæ spódniczkê, czyli zerk-

n¹æ pod ³awkê. Jak zerknê-

³am, to musia³am siê unieœæ,

aby zobaczyæ, co nowego pojawi³o siê

na tablicy. Jak siê unios³am, to jeszcze

obowi¹zkowo musia³am sprawdziæ, jakie-

go koloru kredki u¿ywa moja s¹siadka z

³awki. Jednym s³owem - nie mog³am

spokojnie usiedzieæ w miejscu. Przy-

s³owiowa ze mnie by³a wiercipiêta.

Niestety, moja pani to zauwa¿y³a i

wziê³a mnie za nadpobudliwe dziecko,

które nie potrafi siê skoncentrowaæ, za

dziecko, z którym bêd¹ same k³opoty.

Na szczêœcie emocje pierwszego

dnia opad³y po tygodniu. Mój piêkny

mundurek sta³ siê codziennoœci¹, a

wkrótce zosta³ zast¹piony stylonowym

fartuszkiem, jaki rada pedagogiczna

uzna³a za obowi¹zkowy strój szkolny.

Dziewczynka siedz¹ca obok mnie zosta-

³a moj¹ najlepsz¹ kole¿ank¹ i dzieli³a

siê kolorowymi kredkami i gumkami,

które wci¹¿ bajecznie pachnia³y. Dziew-

czynka z przodu zaczê³a zwi¹zywaæ

w³osy w dwa warkoczyki, które nie

przys³ania³y ju¿ tablicy.

Pani¹ przekona³am do siebie pil-

noœci¹, zgrabnymi literkami (bardzo

szybko pozwoli³a mi pisaæ w zeszycie w

jedn¹ liniê!) i piêknymi szlaczkami, które

kopiowa³am z zeszytów starszej siostry.

Pozosta³y wspomnienia szkolnych

przygód i szkolnych przyjaŸni. I zdjêcie

w rodzinnym albumie. Ma³a dziewczynka

w szkolnym mundurku z bia³ym ko³nie-

rzykiem wykoñczonym a¿urkiem.

Mariola Mrowiec

Pierwsze dni w szkole

w Polsce
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MARIE LITERACKIE

Czêœæ V

Ju¿ jako ma³a dziewczynka Maria pisa³a

i malowa³a. Od dziecka uwa¿ana by³a
przez rodziców za wielki talent literacki.

To “tatko” (Wojciech Kossak) sfinan-
sowa³ wydanie pierwszego tomiku poezji

“Niebieskie migda³y”. Ten zbiorek wier-
szy nie sprzeda³ siê. Dopiero dobre

recenzje krytyków i pochwa³y kolegów
i kole¿anek po piórze (Skamandrytów,

Maryli Wolskiej, Kazimiery I³³akowi-
czówny) spowodowa³y, ¿e czytelnicy

zaczêli siêgaæ po jej utwory. 
Za ¿ycia wyda³a piêtnaœcie zbior-

ków poetyckich. Te najbardziej znane
oprócz debiutanckiego tomiku to “Ró¿o-

wa magia” (1924), “Poca³unki” (1926) i
“Cisza leœna” (1928). Krytycy zachwycali

siê szczególnie “Poca³unkami” - zbiorem
sk³adaj¹cym siê z oko³o szeœædziesiêciu

bardzo krótkich, bo czterowersowych
utworów. Niektórzy porównuj¹ je do

haiku (nierymowanych, trójwersowych
miniaturek poetyckich o uk³adzie syla-

bicznym 5-7-5, rodem z XVII-wiecznej
Japonii). Ja wolê wieloznaczne okreœ-

lenie dla tej formy - miniatura poetycka
- bez wyznaczników co do formy czy

tematyki.

“Niebieskie

migda³y” –

tomik wydany

w 1922 r. 

z ilustracjami

poetki 

przez 

d³ugie lata

zalega³ strych

Kossakówki.

Kolega poetki po piórze, Tadeusz

Peiper z Awangardy Krakowskiej, tak
pisa³ o “Poca³unkach”: “Ruch. O, nie

ten, który wygardlaj¹ krzykacze. Ruch
myœli. W utworach czterowierszowych

dzieje siê tu wiêcej ni¿ w s¹¿nistych

wierszyskach wielbionych u nas s³owo-
lejów” (Zwrotnica, 1927 nr 12). Ja tak¿e

uwielbiam skrótowoœæ wierszy i te nie-
spodziewane puenty, bo zatrzymuj¹ mnie

w po³owie kroku, zaskakuj¹ i przywo³uj¹
nowe myœli, skojarzenia. Oto jeden z

nich - o jesieni - zatytu³owany “Liœcie”
(najczêœciej cytowany jako przyk³ad

poetyki haiku wed³ug wyznacznika
jednoœci podmiotu i przedmiotu). Mnie

poetka zaskakuje tym, ¿e “drzewom rêce
opadaj¹”:

Rumieñce lata poblad³y,

Liœæ z³oty z wiatrem mknie,

I klonom rêce opad³y,

i mnie…

Wszyscy znamy wiersz o mi³oœci, za-
czynaj¹cy siê od s³ów “Nie widzia³am

ciê ju¿ od miesi¹ca…”, czy te¿ ten o

fotografii: “Gdy siê mia³o szczêœcie,
które siê nie trafia…” Moim ulubionym

jest “Ofelia”. Byæ mo¿e dlatego, ¿e na-
wi¹zuje do “Hamleta” Szekspira, wielkiej

literatury, wielkiej tragedii, a sam w
sobie ten czterowiersz jest lekki, prze-

œmiewczy. I ta ma³a nutka melancholii
na koñcu, utwierdzaj¹ca czytelnika w

przekonaniu… no có¿, w ¿yciu siê zdarza,
¿e nas ktoœ nie kocha:

Ach, d³ugo jeszcze pole¿ê

w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,

zanim nareszcie uwierzê,

¿e mnie nie kochano, po prostu.

Czytaj¹c wiersze tej poetki czujê siê tak,

jakbym czyta³a jej pamiêtniki i razem z
ni¹ wêdrowa³a przez jej ¿ycie, gdzie jest

mi³oœæ, pró¿noœæ, k³opoty dnia co-
dziennego, obawa przed staroœci¹,

nowinki mody, kobiece rekwizyty,
podró¿e... Wiedz¹c, ¿e a¿ trzy razy by³a

zamê¿na i mia³a co najmniej jeden
p³omienny romans, zawsze siê za-

stanawiam, dla którego z mê¿czyzn który
wiersz napisa³a.

Lilka (tak na ni¹ wo³ano w domu)
ju¿ jako nastolatka modli³a siê o cud

odwzajemnionej mi³oœci. Pierwszy “cud
mi³oœci” - “Bzunio”, czyli oficer armii

austriackiej W³adys³aw Roman Janota
Bzowski - poœlubi³ poetkê w 1915 roku.

Nie by³o to dobrane ma³¿eñstwo, nie
rozumia³ jej twórczoœci i nie akceptowa³.

Drugim “cudem” (ci¹gle jest mê¿atk¹)
by³ “Gwaœ”, czyli Jan Gwalbert Henryk

Pawlikowski. Tutaj zainteresowania
by³y zbie¿ne - czaruj¹cy literat, znawca

folkloru tatrzañskiego, wspaniale pisz¹cy
gwar¹. Poetka jest zakochana… W jed-

nym z listów pisze: “Ja Ciê, Jaœku, chcê
mieæ wiêcej jeszcze – jeszcze bardziej –

choæby jeszcze okropniej […] Czemu nie
mogê w objêciach Twoich umrzeæ wœród

œmiertelnych dreszczów, by poczuæ siê w
Tobie…” (

MOJE MARIE

A gdy serce twe przyt³oczy myœl,

¿e ¿yæ nie warto,

z ³ez ocieraj cudze oczy,

chocia¿ twoich nie otarto.

Maria Konopnicka

KRYSTYNA  STALMACH W poprzednim Skanerze

pisa³am, ¿e poezja opisuje œwiat prze¿yæ i

refleksji. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

jako pierwsza kobieta w poezji polskiej

wtargnê³a na niwê liryki mi³osnej i od pra-

wie stu lat zaprasza kolejne pokolenia

czytelników do swego œwiata prze¿yæ i ref-

leksji, ukazuj¹c mi³oœæ jako nie tylko Ÿród³o

radosnych uniesieñ, ale równie¿ jako nie-

skoñczon¹ krynicê mi³osnych cierpieñ,

têsknoty i bólu. Intensywne ¿ycie uczuciowe

potrafi³a wyraziæ bardzo skrótowo, za po-

moc¹ kilku wersów. Ta skrótowoœæ, ta

celnoœæ doboru s³ów jest doceniana przez

krytykê literack¹, a zwykli odbiorcy jej twór-

czoœci lubi¹ i ceni¹ te wiersze za nastrój,

klimat, aluzje literackie i za to, ¿e opisuje

siebie sam¹, swoje mi³oœci, swoje bardzo

osobiste postrzeganie przyrody i œwiata.
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( Mi³oœæ do Pawlikowskiego zrodzi³a najpiêkniejsze erotyki.
W najwiêkszym nasileniu uczucia nazywa “Gwasia” “Panem”

i prawie modli siê do niego. Oto fragment:

O Panie ukochany – Mêk¹ by siê sta³a

myœl o mej niegodnoœci i niedoœcigniêciu

dusz¹ moj¹ twej duszy, cia³em twego cia³a

- Gdyby nie dobra Prawda w naszych ust zetkniêciu…

Aby mog³a wyjœæ za Jasia, “tatko” wy³o¿y³ fortunê na

adwokatów (czêœæ zap³aci³ w obrazach), którzy jeŸdzili a¿ do
Rzymu, aby ma³¿eñstwo z “Bzuniem” uniewa¿niæ. Œlub z

Pawlikowskim Maria wziê³a w 1919 roku w jednej z bocznych

kaplic katedry na Wawelu. Po œlubie m³oda para zamieszka³a
u rodziny mê¿a w Zakopanem. I nie by³a to sielanka, ale có¿,
mi³oœæ wszystko wybacza… I to, ¿e m¹¿ nie pozwala³ “kupczyæ
sztuk¹”, i to, ¿e nie by³o pieniêdzy na nowe suknie czy te¿ na
fryzjera. Nawet Tatry, których Maria siê ba³a, jakoœ
próbowa³a sobie oswoiæ, bo m¹¿ by³ taternikiem. �le znios³a
wyjazd Jasia do Wiednia i to straszliwe oczekiwanie na listy

od niego. Wszystko jakoœ sobie t³umaczy³a, sk³onna by³a
wybaczyæ nawet romans Pawlikowskiego z tancerk¹ pann¹
Wally Konchinsky (Waleri¹ Koñczyñsk¹). Ale gdy m¹¿
zaproponowa³ zaadoptowanie dziecka kochanki - tego by³o
dla niej za wiele. 

Opuœci³a mê¿a i wróci³a do Kossakówki. Powstaj¹ wtedy

bardzo smutne utwory o zdradzie, samobójstwie, przemijaniu…

Na szczêœcie korespondencja z portugalskim lotnikiem i poet¹
José Sarmento de Beires, która przekszta³ci³a siê w romans,

pozwoli³a poetce podnieœæ siê z dna i raz jeszcze uwierzyæ w
mi³oœæ. A w poezji pojawia siê… aeroplan: 

Aeroplan, najpiêkniejszy ptak bia³y,

Leci w oddal, ponad chmur szarzyznê –

Ma skrzyd³a jak szarañcza. Jest jak orze³ œmia³y.

A oczy ma i serce mê¿czyzny.

Ostatnim “cudem” by³ Stefan Jerzy Jasnorzewski. Pierwszy raz

poetka zobaczy³a go w szpitalu, gdzie “Lotek” - oficer

lotnictwa - le¿a³ po wypadku. By³a to mi³oœæ od pierwszego

wejrzenia. Nie przeszkodzi³a ró¿nica wieku (Lotek by³ o 10 lat
m³odszy) i wbrew rodzinie m³odzi zakochani pobrali siê w
1931 r. w Poznaniu, bo tylko tam w owym czasie udzielano

œlubów cywilnych. Po œlubie zamieszkali w Krakowie, a potem

w Dêblinie. Pobyt w Dêblinie nie by³ dla Marii ³atwy, nie

znosi³a ¿on oficerów, a jej styl ¿ycia nie zyskiwa³ w tym

œrodowisku aprobaty i zrozumienia (nie umia³a prowadziæ
domu i - o zgrozo - jeŸdzi³a na rowerze).

W 1939 roku Maria musia³a emigrowaæ nie tylko ze

wzglêdu na mê¿a, który ju¿ na pocz¹tku wrzeœnia dosta³
rozkaz opuszczenia Polski, ale równie¿ przez swoj¹ twórczoœæ.
Jej antyhitlerowska sztuka “Baba-Dziwo”, której prapremiera

odby³a siê w r. 1938 w krakowskim Teatrze im. S³owackiego,

a warszawska premiera w Teatrze Nowym tu¿ po wybuchu

wojny - 2 wrzeœnia przy zaciemnionej widowni - jest wyraŸn¹
satyr¹ na totalitaryzm w hitlerowskim wydaniu.

Czwartego wrzeœnia Jasnorzewscy pojechali samochodem

do Lwowa, aby stamt¹d przedrzeæ siê do Rumunii. Z Rumunii

tak jak inni uchodŸcy przedostali siê do Francji, a po

kapitulacji Francji do Anglii. Zamieszkali w Blackpool ko³o
Manchesteru, gdzie by³a jednostka RAF-u. W 1941 r.

dowództwo RAF-u przenosi Lotka do Londynu, a poetka

zostaje w Blackpool sama.

Nie znosi³a wojny. Mówi³a, ¿e j¹ szatan sp³odzi³ i szkodzi
rodzinom.

Choæbyœcie j¹ nazwali – “s³uszn¹” czy “ob³êdn¹”,

“Wojn¹ skrzyde³”, “narodów” czy “ras” – wszystko jedno,

Gdy¿ mam ju¿ dla niej imiê, co w ka¿dej godzinie

Potwierdza siê: to wojna przeciwko rodzinie…

Odmawia³a pisania wierszy, które by³yby ku “pokrzepieniu
¿o³nierzy”. Widzia³a i krytykowa³a ma³ostkowoœæ œrodowiska

emigracyjnego i wojny polityczne “na górze”. Lotek nie po-

zwala³ jej wypowiadaæ siê na temat polityki, “bo go cholera

bierze i w¹troba siê mu przewraca”. Zdawa³a sobie sprawê, ¿e
jej krytyczne s³owa mog³yby zaszkodziæ Lotkowi i stara³a siê
nie wyra¿aæ swoich opinii w towarzystwie.

Ostatnio przeczyta³am pamiêtnik poetki z czasów wojny

- wstrz¹saj¹ce dzienniki tu³aczki wojennej, Oto jeden z

fragmentów na powitanie Nowego Roku, A.D. 1941: “…ja chcê
wróciæ, wróciæ! Do siebie, do nas, ratowaæ w³asn¹ Ojczyznê,
czyli swój dom, Tatce, Mamie ¿ycie ró¿ami œcieliæ… wróciæ do
kraju lat dziecinnych. Nowy Rok 1941. Zaklinam ciê, b¹dŸ
dobry, wróæ mnie i Lotka domowi w Krakowie. Przybli¿,
otwórz poczty, telegramy. Nazywaj siê radosnym rokiem

Pokoju. Zachowaj mi moich w najlepszym stanie. Roku 1941,

b³ogos³awiê ciê w imiê Trójcy Œwiêtej i jej mocy dziennej.”

Nie tylko pisa³a o swojej nieutulonej têsknocie, ¿yciu
wojskowo-emigracyjnym, ale równie¿ opisywa³a dok³adnie
przebieg choroby nowotworowej, która poma³u wysysa³a z niej
¿ycie.
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Oto co pisa³ Tymon Terlecki o

dziennikach poetki: “Przeczyta³em
notatniki Pawlikowskiej w nocy po-

przedzaj¹cej dzieñ jej pogrzebu i nie
pamiêtam nic równie wstrz¹saj¹ce-
go. Ten dokument jest tak poufny, ¿e
zapewne nigdy nie bêdzie móg³ byæ
og³oszony w ca³oœci. To, co w nim

przejmuje najbardziej, to niestêpiona
ostroœæ, czujnoœæ mózgu, bezlitosna,

niezawodna obserwacja, notuj¹ca
prawie po proustowsku to, co siê
dzia³o z udrêczonym, sponiewiera-

nym cia³em.”

Ja tê ksi¹¿kê czyta³am etapami, bo nie da³o siê jej czytaæ
jednym ci¹giem. Ksi¹¿ka-dokument, bardzo intymna literatura

przedstawiaj¹ca kobietê samotn¹, cierpi¹c¹, pró¿n¹. W czasie

lektury rodzi³y siê we mnie bardzo sprzeczne emocje i ca³e
spektrum uczuæ - od ³ez, smutku, wspó³czucia, podziwu poprzez

irytacjê a¿ po z³oœæ. Denerwowa³a mnie jej ma³ostkowoœæ, roz-
czula³a têsknota, bawi³y komentarze dotycz¹ce mody, ta dba-

³oœæ o siebie, o swój wygl¹d: uczesanie, poñczoszki, szlafroczki,
siateczki na w³osy – wszystkie te kobiece atrybuty - pomimo

wojny, biedy i choroby. W zapiskach robi po³owiczny rachunek

sumienia, ¿a³uje wydarcia sp³aty z Kossakówki, która po-

ci¹gnê³a za sob¹ sprzeda¿ ogrodu i zubo¿enie rodziny.

Przyznaje siê do zbyt surowego oceniania rodzeñstwa i

przysporzenia wielu k³opotów rodzicom. No có¿, za póŸno,
ziemia zmieni³a w³aœciciela, z³otówki nic nie by³y warte, a

rodzina musia³a sobie jakoœ radziæ w okupowanym Krakowie.

Szczególnie wstrz¹snê³y mn¹ opisy zmagania siê z chorob¹.
Jej ostatni wpis z 30 czerwca 1945 o poddaniu siê wywo³a³ u
mnie skurcz w gardle i ³zy: “Zdaje mi siê, ¿e nie mogê ju¿.
S³aboœæ straszna – “

Pomimo choroby pisa³a wiersze do koñca ¿ycia. Ostatni

utwór, zatytu³owany “Litania” - tworzony ju¿ u progu tamtego

œwiata - jest jej literack¹ modlitw¹. Zachwyca i wzrusza, jest

przedœmiertelnym powrotem Jasnorzewskiej do najczystszej

poezji.

Polska mocy cudotwórcza,

Rodaczko promienna, efigio,

Mi³a Wszechmario!

Nubijko zaœwiatowa,

O ub³agana,

O ustêpliwa, ³agodna,

Strzelaj¹ca b³yskami cudów,

Strojna w per³y, korale…

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska zmar³a 9 lipca 1945 roku i
zosta³a pochowana na cmentarzu w Manchesterze.  Tam te¿

spocz¹³ jej ostatni “cud mi³oœci” - Stefan Jerzy

Jasnorzewski, który kocha³ j¹ do koñca.

W sierpniu 1982 w obserwatorium Klet w pobli¿u Czes-

kich Budziejowic Zdenka Vavrova odkry³a now¹ planetoidê

(nr 4114). Nazwano j¹ “Jasnorzewska”.

Krystyna Stalmach

* Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. “Wojnê szatan sp³odzi³. Zapiski

1939-1945" Wyd. Agora SA. Warszawa 2012.

�ród³a materia³u ilustracyjnego: 

� str. 7 - ok³adka tomiku Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt.

“Niebieskie migda³y”. Wyd. Krakowska Spó³ka Wydawnicza. Kraków.

1922. Domena publiczna.

� str. 9 - portret sporz¹dzony przez ojca poetki znajduje siê w

“Szkicowniku poetyckim” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wyd.

Józef Mortkowicz. Warszawa. 1939. Domena publiczna.

Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska

sportretowana przez ojca

Wojciecha Kossaka (1856-1942).
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ZOBACZYÆ i US£YSZEÆ

W kwietniu czytelnicy Skanera do-

wiedzieli siê, ¿e londoñska Cracovia
zosta³a zakwalifikowana do udzia³u w

tegorocznym XVIII Œwiatowym Festi-
walu Polonijnych Zespo³ów Folklorys-

tycznych w Rzeszowie. Festiwale te
zazwyczaj organizowane s¹ co trzy lata

(poprzedni odby³ siê w roku 2017).
Tegoroczny - dla uœwietnienia jubile-

uszu piêædziesiêciolecia - odby³ siê
nietypowo, gdy¿ po przerwie zaledwie

dwuletniej. Trwa³ od 17 do 25 lipca,
transmitowa³a go TVPolonia. Przyjecha³y zespo³y z dwu-

nastu krajów œwiata. 
Tym, którzy z ¿alem konstatuj¹, ¿e istniej¹c¹ od 1955

roku Cracoviê czêœciej podziwiaæ mo¿na poza London ni¿

w nim samym, poleciæ wypada wejœcie
pod www.youtube.com/watch?v=GTR14QV4HMg

(do nagrania dotrze siê równie¿ po
wpisaniu Cracovia London - Koncert

Galowy Rzeszow 2019). Znajduje siê
tam wystêp Cracovii wybrany przez

Tadeusza Chorosteckiego z ca³oœci kon-
certu galowego. 

Na przygotowany przez Cracoviê
fina³ z³o¿y³y siê dwie pieœni Stani-

s³awa Moniuszki (wszak trwa Rok
Moniuszkowski): “Z³ota rybka” ze s³o-
wami Jana Zachariasiewicza, œpiewana
w duecie przez Nataliê D¹browsk¹ i

Adama Chorosteckiego, oraz “Przyczyna” z tekstem Stefana
Witwickiego, œpiewana przez Ulê Mastej i Marka Choro-

steckiego. Pomiêdzy pieœniami znajduje siê ¿ywio³owo
odtañczony taniec limanowski.

50 LAT TEMU - KARDYNA£ KAROL WOJTY£A W KANADZIE

Piêædziesi¹t lat temu - w r. 1969 - Kardyna³ Karol Wojty³a
odwiedzi³ Kanadê. Mia³o to zwi¹zek z obchodami 25-lecia
Kongresu Polonii Kanadyjskiej, ale dostojny goœæ znalaz³
równie¿ czas na spêdzenie dwóch dni - 11 i 12 wrzeœnia -
w London. W ksi¹¿ce “Polonia i parafia Matki Boskiej

Czêstochowskiej w London, Ontario” ks. prof. Jan Walkusz
pisze: “PóŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II [...] z³o¿y³ wówczas

wizytê biskupowi Geraldowi E. Carterowi, udzieli³ kilku
wywiadów prasowych, odprawi³ nabo¿eñstwo w koœciele
Matki Boskiej Czêstochowskiej, podczas którego przekaza³
londoñskiemu ordynariuszowi relikwie œw. Stanis³awa

Biskupa i Mêczennika, spotka³ siê z Poloni¹ w sali
parafialnej, a nastêpnego dnia po mszy œw. odprawionej w

polskim koœciele i œniadaniu opuœci³ London”. 

Na pocz¹tku sierpnia 1976 r. odby³ siê w Filadelfii 41.

Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Dziêki temu
London móg³ ponownie goœciæ kardyna³a Karola Wojty³ê,
który by³ jednym z polskich duchownych uczestnicz¹cych
w Kongresie. Ks. prof. Walkusz pisze o tej wizycie: “W œro-
dê 19 sierpnia przyby³ on w godzinach popo³udniowych
wraz z biskupem W³adys³awem Rubinem, biskupem Janem

Ob³¹kiem i ks. Zdzis³awem Peszkowskim, z³o¿y³ wizytê
przewodnicz¹cemu Konferencji Episkopatu Kanady bisku-

powi G. E. Carterowi, a nastêpnie przyby³ do plebanii
polonijnej parafii oraz odwiedzi³ dopiero co osiedlone w

London siostry urszulanki przy 55 Adelaide St., by o 19:00
odjechaæ do Hamilton”.

OD 2020 ROKU - ETIAS

ETIAS to European Travel Information and Authorization
System - Europejski System Informacji i Zezwoleñ na
Podró¿e. Od 2020 r. obejmie obywateli z 61 krajów, którzy
obecnie mog¹ przebywaæ w krajach Schengen bez wizy do
90 dni, w tym Kanadyjczyków oraz tych Polaków z Kanady,
którzy nie korzystaj¹ z polskiego paszportu. Wiêcej na ten
temat 

po polsku pod www.aina.pl/a/wiza-do-ue-od-2020-rok-witamy-etias

po angielsku: www.schengenvisainfo.com/etias/

Natalia D¹browska i Adam Chorostecki w Rzeszowie
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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 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

HENRYK ZBIERZCHOWSKI (1891-1942)

SPACER DO NIEBA

Nie siedŸmy za okien krat¹, 

Gdy tak z³ocisty jest wrzesieñ -

To, co ukrad³o nam lato, 

Podwójnie oddaje jesieñ.

Potoki lej¹ siê s³oñca

Z b³êkitu przeczystej krasy -

I dal jest taka bez koñca

I takie bliskie s¹ lasy.

Wiêc pójdŸcie dzisiaj wraz ze mn¹ 

Do lasu, zjadacze chleba. 

Znam jedn¹ œcie¿kê tajemn¹, 

Która prowadzi do nieba.

Bo skryta w gêstwin opoñczy

Do góry wspina siê szczytu,

A tam, gdzie œcie¿ka siê koñczy,

Okienko œwieci b³êkitu.

Po zwiêd³ych liœci dywanie 

Pójdziemy cicho i miêkko, 

A gdy ju¿ œcie¿ki nie stanie, 

Dotkniemy nieba sw¹ rêk¹.

POLONIA W LONDON

WRZESIEÑ

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: 

15 wrzeœnia - Rodzina Radia Maryja.

22 wrzeœnia - Katolicka Liga Kobiet,

29 wrzeœnia - Klub Seniora.

PONADTO

31 sierpnia - 2 wrzeœnia (sobota, niedziela, poniedzia³ek) -

mistrzostwa pi³ki no¿nej w Nilestown (patrz ni¿ej),

 8 wrzeœnia (niedziela) - odpust w Melrose.

Zapr oszenie  do Oœrodka Rekreacyjnego w Nilestown

gdzie przez trzy dni 

od 31 sierpnia do 2 wrzeœnia

(sobota, niedziela, poniedzia³ek)

trwaæ bêd¹

XXII OTWARTE MISTRZOSTWA KANADY

DRU¯YN POLONIJNYCH

W PI£CE NO¯NEJ

Turniej bêdzie rozgrywany w trzech kategoriach:

I - open (tu po raz pierwszy dru¿yny nie tylko polonijne)

II - over 35, III - over 50

Oprócz emocji sportowych organizatorzy przygotowuj¹ dwie zabawy

taneczne (w sobotê przy muzyce na ¿ywo, w niedzielê przy muzyce

dyskotekowej) i zapewniaj¹, ¿e przez wszystkie dni turnieju czynna

bêdzie kuchnia i bar.
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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

I.

O klasztorze mi siê marzy, 

Ale trudnoœæ w tem jedynie: 

Tam siê modl¹ z brewiarzy,

Ja nie umiem po ³acinie.

Wiêc mi matka, wiêc mi ciotka 

Przywo³a³y mêdrca dziada,

Co ka¿demu, kogo spotka, 

Horacego ody gada. 

Ten mi w d³ugich chwil przeci¹gu 

Nieskoñczone mêki czyni: 

O c, o k, o dyftongu*, 

Feminini, masculini**.

Jak przypadki siê odmienia 

Przez koñcówek zmianê sam¹... 

Sz³o mi wszystko jak z kamienia, 

A najtrudniej s³owo amo***.

II.

Widzi matka, widzi ciotka,

¯e czas nauk darmo p³ynie, 

¯e po polsku choæ szczebiotka, 

Nic nie umiem po ³acinie.

Matka, ciotka rada w radê, 

¯e up³ywa piêkna pora, 

¯e do mniszek nie pojadê, 

Trzeba zmieniæ praeceptora****, 

¯e staruszek choæ co chwila 

Zdañ ³aciñskich palnie trzysta 

Z Horacego i Wirgila, 

Nic dziewczyna nie skorzysta.

Wróci³ pewny Staœ z Berlina, 

Dobry ch³opiec z piêkn¹ fam¹,

Ten niech kursa rozpoczyna, 

Niech wyk³ada s³owo amo.

III.

W¹s mia³ czarny, bystre oko 

I z pochwalnym wróci³ listem. 

Spojrza³ w oczy, och! g³êboko, 

I odmieni³ nauk system. 

Uca³owa³ w r¹czki, w lice,

¯em pojê³a bez mistrzyni, 

Co to znaczy w gramatyce: 

Feminini, masculini...
............ 1853. Wilno

Ludwik W³adys³aw Franciszek Kondratowicz

znany jest równie¿ z pisania pod pseudonimem

W³adys³aw Syrokomla. (Syrokomla to herb, ja-

kim pieczêtowa³a siê jego rodzina.)
* dyftong - dwie samog³oski obok siebie, two-

rz¹ce jedn¹ sylabê (por. au-to), inaczej ni¿ w
s³owie o-a-za, gdzie o i a tworz¹ dwie sylaby); 

** feminini, masculini - formy przypadkowe od

³ac. femininum, masculinum, okreœlaj¹cych ro-
dzaje gramatyczne ¿eñski i mêski, 
*** amo (³ac.) - kocham,

**** praeceptor (³ac.) - nauczyciel.

LUDWIK KONDRATOWICZ (1823-1862)

GRAMATYKA


