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Urodzi³ siê w 1889 roku jako Ryszard

Srzednicki. Boles³awski to jego

pseudonim sceniczny, pod którym sta³

siê znany najpierw w œrodowisku

artystycznym, z czasem powszechnie.

Przypuszczam, ¿e g³ównym powodem

zmiany nazwiska by³o prawdo-

podobnie to, ¿e ‘Srzednicki’ nie jest

³atwy do wymówienia nawet dla

Polaka, co dopiero obcokrajowców...

Mo¿na siê tak¿e zastanawiaæ,

dlaczego zosta³ akurat Boles³awskim.

S¹ publikacje, gdzie przy Srzed-

nickim wystêpuje dwoje imion: Bo-

les³aw Ryszard (s¹ te¿ takie, gdzie

czytamy, i¿ nie ma dowodów na tê

podwójnoœæ). Tu nasuwa siê myœl, ¿e

albo ‘Boles³awski’ ma zwi¹zek z

(niepotwierdzonym) imieniem, albo na

odwrót - ‘Boles³awski’ powsta³ z nie

do koñca jasnych powodów i dopiero

z czasem ktoœ wpad³ na pomys³, ¿e

mo¿e jest to nazwisko odimienne. Ja

mam jeszcze jedno przypuszczenie -

‘Boles³awski’ ma zwi¹zek z Kon-

stantym Stanis³awskim - re¿yserem

teatralnym, autorem zasad kszta³cenia

aktorów i ich pracy na scenie.

Boles³awski znalaz³ siê w pro-

wadzonym przez Stanis³awskiego

Moskiewskim Teatrze Artystycznym

(MchAT), sk¹d odszed³ w zwi¹zku z

ró¿nic¹ zdañ. Jego droga sceniczna i

filmowa to materia³ na osobny tekst,

tu tylko napiszê, ¿e po ró¿nych

kolejach losu znalaz³ siê

w USA, gdzie na dobre

rozwinê³a siê jego kariera

(s³owa ‘kariera’ u¿ywam

tu w znaczeniu ‘du¿e,

licz¹ce siê osi¹gniêcie’, a

nie po prostu ‘awans za-

wodowy’). Teraz w œwie-

œwiecie artystycznym teoriê Stani-

s³awskiego wymienia siê prawie jed-

nym tchem z metod¹ Boles³awskiego.

Jak ma³o kto s³ysza³ o Ryszardzie

Boles³awskim, tak te¿ niewielu ma

pojêcie o tym, ¿e w czasie pierwszej

wojny œwiatowej istnia³ w armii

carskiej dywizjon u³anów polskich, w

którym utrzymywano narodowy, czyli

polski charakter. S³u¿y³ w nim Bole-

s³awski. Okres wojenno-rewolucyjnego

chaosu w wojsku rosyjskim - po rewo-

lucji lutowej 1917 r. - oraz to, jak w

tej sytuacji radzili sobie Polacy,

którzy próbowali przedostaæ siê w

stronê ojczyzny, opisa³ on w dwóch

wydanych w jêzyku angielskim ksi¹¿-

kach: “The Way of the Lancer” oraz

“Lances Down: Between the Fires in

Moscow” (1932 r., wspó³autorka Helen

Woodward). Drukowany obok frag-

ment pochodzi z pierwszego polskiego

wydania pierwszej z nich (“Szlakiem

u³anów”. Instytut Wydawniczy "Plan",

1939 (1938) Prze³o¿y³ L. J. Wirski).

Jolanta Pawluk

ZAREKWIROWAÆ

SIANO!

ROZKAZ!

RYSZARD BOLES£AWSKI

Ten kawa³ek papieru pali³

mi rêkê. Musia³em wyje-

chaæ w otwarty teren,

gdzie pomiêdzy ch³opami

zaczê³a siê fermentacja.

Mia³em im odebraæ coœ,

co by³o im dro¿sze od ¿ycia: siano,

Ÿród³o ich utrzymania. Nie by³o wy-

kluczone, ¿e dojdzie do walki i ¿e

odmówi¹ wydania go. Có¿ dla tych

ludzi stanowi³ rozkaz? Ale dla mnie

rozkaz by³ jeszcze rozkazem. Musia-

³em przywieŸæ to siano, nawet gdyby

to kosztowaæ mia³o ¿ycie - mnie, lub

ich. Nie inaczej, jak sta³o siê z majo-

rem, który mia³ poruczone za³atwienie

kwitu rekwizycyjnego.

W innych okolicznoœciach, chêtnie

bym postara³ siê o to siano. By³by to

piêkny spacer na wieœ. W obecnych

warunkach - nasuwa³y mi siê ró¿ne

myœli.

W drodze do stajni spotka³em

Chmiela. “To nie pójdzie tak ³atwo” -

odezwa³em siê do niego. “W³aœciciel

nie bêdzie go chcia³ daæ; w ka¿dym

razie bêd¹ trudnoœci”.

Twarz Chmiela rozjaœni³a siê na-

tychmiast. By³ jeszcze ch³opcem, a

rozkaz ten pachnia³ przygod¹. Ju¿

dosyæ mia³ wypoczynku i têskni³ za

nowym atakiem, za nowym marszem,

za zmian¹ miejsca wszystko jedno ( 

BARDZIEJ ZNANY W USA NI¯ W POLSCE

RYSZARD BOLES£AWSKI

Ryszard Boles³awski (1889-1937)
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

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

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

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

w London codziennie

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

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

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( na czym - aby tylko mieæ coœ do
roboty.

- Ojcze - powiedzia³ - wpad³o mi

coœ na myœl. Ubierzemy siê do tego
piêknie. Ju¿ nie pamiêtam, kiedy mia-

³em na sobie galowy mundur.
- Zostaw te g³upstwa, Chmielu. -

Odgrywa³em rolê starszego pana. - Bê-
dziemy mo¿e zmuszeni przenocowaæ w
jakiejœ stajni, lub w chlewie... Wiêc po
co mamy k³aœæ nasze najlepsze rzeczy?

- A dlaczego nie? - nie da³ siê zbiæ
z tropu. - Za³ó¿my siê, ¿e dostaniemy

bardzo dobre i czyste ³ó¿ka do spania,
a poœciele je nam ³adna dziewczyna.

Mo¿esz na tym polegaæ! Jak ciê zobaczy
w spodniach do konnej jazdy, w mun-

durze z czerwonymi wy³ogami - poœciele
najmiêksze ³ó¿ko, na jakim kiedykolwiek

twoje cia³o spoczywa³o.
- A co bêdzie z tob¹, mój ch³opcze?
Rozeœmia³ siê weso³o. - Mnie jest

wszystko jedno. Ja bêdê mia³ ³ó¿ko, w
spodniach do konnej jazdy czy te¿ bez

nich. A teraz naprzód, chodŸ ojcze, nie
psuj zabawy. Od niepamiêtnych czasów
nie stroiliœmy siê wiêcej. Bóg raczy

wiedzieæ, kiedy siê nam znów nadarzy
okazja. Mo¿e ju¿ nigdy wiêcej, bo teraz
wszêdzie siê dziej¹ takie zwariowane
rzeczy.

Próbowa³ zrobiæ powa¿n¹ minê, ale
nie uda³o mu siê to.

Rozejrza³em siê dooko³a. Œnieg by³
œwie¿y, czysty, bia³y, s³oñce œwieci³o.
Dojrza³em bia³e brzozy i ciemnozielone
œwierki, a nad tym wszystkim niebo.

Wszystko by³o takie piêkne, jasne i we-
so³e. A przede wszystkim widzia³em
œmiej¹ce siê, du¿e, b³yszcz¹ce oczy tego
ch³opca, który by³ romantyczny jak noc,

a dziecinny jak uczeñ szóstej klasy...
Powiedzia³em: “Niech ciê diabli

wezm¹! Wiêc siê wystroimy!“
W³o¿y³em ciemnogranatowy mun-

dur z amarantowymi wy³ogami, b³ysz-
cz¹cymi guzikami i jasnoniebieskimi

spodniami. W³o¿y³em na g³owê czapkê
z amarantowym denkiem i bia³¹ otok¹.
Nie up³ynê³a godzina - i byliœmy ju¿
gotowi. Ordynansi tak¿e w³o¿yli czapki
i oczekiwali na nas przy koniach.

Chmiel uœmiechniêty, ci¹gn¹c za

sob¹ szablê, wysoki i prosty jak m³ode
drzewo, zbieg³ po schodach naszego

domu. G³os jego brzmia³ radoœnie, gdy
wymówi³ s³owa u¿ywane od setek lat w

kawalerii polskiej: “Bóg z wami, u³ani!"
Ordynansi odpowiedzieli w tym sa-

mym duchu. “Na wieki wieków, panie
poruczniku!" - Dobrze wychowane konie

odpowiedzia³y kiwniêciem g³ów i parsk-

niêciem. Ka¿dy z nich otrzyma³ ode

mnie i od Chmiela po kawa³ku cukru. W
kawalerii panowa³ zwyczaj, i¿ ka¿dy do-
siadaj¹c konia, dawa³ mu coœ. Dosied-
liœmy i ruszyliœmy w drogê. Mieliœmy j¹
oznaczon¹ na mapie.

Mój koñ “Belle" i “Zmierzch" 

Chmiela by³y w cudownej formie. Ich
wyci¹gniêty k³us zdradza³, ¿e by³y to
konie, dla których praca by³a przy-
jemnoœci¹ i rozumia³y siê na rzeczy.

Czu³y, ¿e maj¹ wielk¹ przestrzeñ do
przebycia i by³y dosyæ m¹dre, ¿eby
oszczêdzaæ si³y. K³usowa³y wiêc równo-
miernie. Jak¿e by³y m¹dre! Gdy je pro-

wadzono na plac æwiczeñ, gdzie musia³y
godzinami chodziæ w ko³o, nie uwa¿a³y
tego za przyjemnoœæ. Sz³y tam zawsze
powoli i ciê¿ko. Nawet kawa³ek cukru
nie móg³ polepszyæ ich nastroju.

Szybko przejechaliœmy przez ma³e
miasteczko. Wszyscy stawali i gapili siê
na nas. Przewa¿nie byli to ¿o³nierze.
Niektórzy nie kryli siê z tym, ¿e widok
dwóch oficerów w towarzystwie ordy-

nansów - gniewa³ ich. Inni podziwiali
formê koni. Jeszcze inni ³amali sobie

g³owy nad tym, co te¿ za zamiary maj¹
tak wystrojeni ludzie.

Jechaliœmy w krótkich, przepisowych
odstêpach. Ju¿ to rzuca³o siê w oczy,

poniewa¿ atutem wtedy by³o: omijaæ jak
najbardziej przepisy. ̄ o³nierze [armii ju¿
nie carskiej, a jeszcze nie bolszewickiej
- przyp. Skaner] chodzili w rozpiêtych
mundurach, z przekrzywionymi czapkami,
rêce trzymali jak najg³êbiej w kiesze-

niach. Nikt nie myœla³ o salutowaniu.
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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

http://radiowestern.ca/stream

TWOJE RADIO
10:00 - 11:30

prowadzi Jolanta Pawluk

Telefon  519 - 641 - 8894 

Podczas programu  519 - 661 - 3600

Polonia Travel
bilety lotnicze, wycieczki

wypo¿yczanie samochodów

wysy³ka pieniêdzy i paczek do Polski

1246 Trafalgar Street 
London  ON  N5Z 1H5

Tel. 519-451-4112
Fax 519-451-8838

www.poloniatravel.ca

Nie by³oby mi przysz³o na myœl
zwracaæ na takie sprawy uwagê. Ale

inaczej by³o z Chmielem: by³ œwiadomy

swej rangi i swego munduru, i gdy mu

nie salutowano, puszcza³ w ruch szpic-

rutê, która œwiszcza³a w powietrzu. Koñ
jego ostrzy³ uszy i zdziwio-

ny odwraca³ g³owê. Chmiel

delikatnie klepa³ go po szyi,
jak gdyby go chcia³ prze-

prosiæ za swoje podra¿nie-
nie.

Gdy minêliœmy miasto,

byliœmy zmuszeni przejechaæ
przez plac æwiczeñ pew-

nego pu³ku piechoty. Dwie

kompanie odbywa³y æwicze-

nia strzeleckie i marszowe.

Zwolniliœmy i przejechaliœ-
my na prze³aj przez to pole,
zamiast je okr¹¿yæ. Chcieliœmy siê przy-
patrzyæ z bliska tym “po¿eraczom kurzu”.

¯aden z nas, nawet i ordynansi - nie

móg³ siê powstrzymaæ od œmiechu. Ka¿-
da kompania mia³a swego oficera, a

ka¿demu z nich przydzielono po jednym

komisarzu politycznym. Komisarze kulili

siê w swych zniszczonych, cywilnych

p³aszczach. Straszliwie marzli. Nie mieli

pojêcia ani o æwiczeniach, ani o ich celu.

Oficerowie byli zmuszeni objaœniaæ im

ka¿dy rozkaz. “To lub tamto konieczne

jest dla tego lub dla tamtego ruchu w

polu“.

Komisarze mieli uwa¿aæ, ¿eby ofice-
rowie w czasie æwiczeñ nie obchodzili

siê z ludŸmi g³upio lub surowo. Mia³o to
swoje usprawiedliwienie, gdy¿ byli ofice-

rowie, którym szczególn¹ przyjemnoœæ
sprawia³o drêczenie rekrutów, którzy nie

wiedzieli, gdzie jest prawa strona, a

gdzie lewa.

Ale œrodki zapobiegawcze przeciwko

temu by³y œmieszne. Gdy pad³ rozkaz:
strzelaæ w pozycji klêcz¹cej
- kompania powoli zgiê³a
kolana; niektórzy pod³o¿yli
sobie nawet p³aszcze, ¿eby
im by³o wygodniej. Wiele

czasu up³ynê³o zanim ko-

misarz zrozumia³ sens tego
æwiczenia.

Zatrzymaliœmy [siê] i

patrzyliœmy. Komisarz pyta³:
“Dlaczego ka¿ecie ludziom

strzelaæ klêcz¹co? Powie-

dziano mi, ¿e obecnie strze-
la siê wy³¹cznie z takich

okopów, w których ludzie mog¹ staæ.
Gdy siê posuwaj¹ naprzód - le¿¹ przy
strzelaniu. Starzy ¿o³nierze mnie za-

pewniali, ¿e nigdy siê im jeszcze nie

wydarzy³o strzelaæ w pozycji klêcz¹cej.
To jest wiêc niepotrzebne. To tylko

mêczy ludzi.“
A ¿o³nierze klêczeli tymczasem jedn¹

nog¹ na œniegu i niecierpliwili siê. Kilku

usiad³o na œniegu, inni stali. Oficer za-

cz¹³ objaœniaæ: - Komisarzu, ¿o³nierz po-
winien umieæ w³adaæ broni¹ w ka¿dym
wypadku, musi siê umieæ przystosowaæ
do obrony w terenie górzystym. W szko-

le wojskowej...

Komisarz przerwa³ mu: - Stare po-

gl¹dy, towarzyszu oficerze...

- Ale przepisy wojskowe?

- A co jest wiêcej warte, ludzie czy

przepisy?

- Ludzie, którzy znaj¹ przepisy i sto-
suj¹ siê do nich.

- Nie, ludzie, którzy s¹ m¹drzy na
tyle, ¿eby siê nie stosowaæ do g³upich
przepisów.

Niektórzy ¿o³nierze jeszcze ci¹gle
klêczeli i czekali na zakoñczenie tej

sprzeczki. Ale teraz nasze konie zaczê³y
siê niecierpliwiæ. Ul¿y³y sobie w ca³ej
swej niewinnoœci, bez ¿adnego zastano-
wienia siê. Czu³em, co nast¹pi. Chmiel

zwróci³ siê do komisarza.

Powa¿nie zasalutowa³, pochyli³ siê
i powiedzia³: - Komisarzu, mam zaszczyt

zwróciæ panu uwagê, ¿e nasze konie Ÿle
siê zachowa³y i ¿e wydaje mi siê wska-

zanym zwróciæ uwagê, ¿eby szanowny

oddzia³ piechoty nie nast¹pi³ na gnój.
Œcisn¹³ konia ostrogami i odgalopo-

wa³. My za nim.

Niezad³ugo jechaliœmy ju¿ w szcze-

rym polu. Jechaliœmy przez pola, rzeki i

strumyki, przez wioski i osady. Powietrze

by³o czyste i œwie¿e. Widzieliœmy parê z
pysków naszych koni, która natychmiast

siê ulatnia³a. Nawet to nas bawi³o.
Uœmiechaliœmy siê do obcych, spotyka-
nych po drodze ludzi i pozdrawialiœmy

ich szpicrut¹, któr¹ podnosiliœmy do

daszka czapki. Ludzie stawali i odprowa-

dzali nas wzrokiem. Prawdopodobnie

byliœmy dla nich wspania³ymi ptakami z

ksi¹¿ki z obrazkami. Nie ¿a³owa³em, ¿e
mia³em na sobie galowy mundur.

Nagle Chmiel zwolni³ galopu. Zro-

biliœmy to samo. Przed nami widaæ  (

Ok³adka pierwszego wydania

USA - 1932
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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

( by³o domek ch³opski i zabudowania, które zwykle

znajduj¹ siê przy domu. Przed domem sta³o troje dziewcz¹t.

Rozmawia³y. Nie mogliœmy przejechaæ obok nich nie daj¹c
im podziwiaæ naszych mundurów.

- Niech Bóg dopomo¿e! - uœmiechn¹³ siê do nich

Chmiel.

- Ale¿ my nie pracujemy... dlaczego¿by mia³ nam

pomóc?- rozeœmia³y siê dziewczêta. 

“Niech Bóg dopomo¿e!“ - by³o tutaj pozdrowieniem

ludzi przy pracy.

- Dobrze, mo¿emy wam coœ daæ do roboty.

- Nie, nie mo¿ecie. Uciek³ybyœmy.

- A my byœmy was prêdko z³apali. Nasze konie dobrze

id¹.
- W domu nie mo¿ecie nas z³apaæ!
- Chyba nie wyrzuci³ybyœcie nas... to by nie by³o

goœcinnie!

- Nie, nie zrobi³ybyœmy tego; ale nie gada³ybyœmy z

wami.

- Ja bym tam nie prosi³ o to.
- A o co byœcie nas prosili?

- Tylko o ca³usa, o nic wiêcej.
- Wiêc po co mielibyœmy po to chodziæ do domu?

Dziewczêta krzycza³y z zachwytu i œmia³y siê ze

swoich ¿artów.

Chmiel pochyli³ siê w siodle do ³adnej czarnuszki.

- Dobrze, wiêc dawaæ... - Nie wypowiedzia³ zdania do

koñca, gdy¿ jak przera¿one wiewiórki dziewczêta uciek³y
do domu.

- Nie trzeba z dziewczêtami tak d³ugo mówiæ o

ca³usach, tylko ca³owaæ. Pozwól sobie to powiedzieæ -

œmia³em siê.
- No, piêknie... s¹ jeszcze inne. Jedziemy dalej.

- Czekajcie, czekajcie - krzycza³ cienki g³os. 
Jedna z dziewcz¹t sta³a we drzwiach i kiwa³a na nas. Za-

wróciliœmy. Wszystkie trzy wysz³y przed dom nios¹c

dzbany ciep³ego mleka i kilka pierogów. Czarnuszka

powiedzia³a: “¯ebyœcie nie myœleli, ¿e jesteœmy

niegoœcinne!“

Szybko za³atwiliœmy siê z mlekiem i z pierogami. Po-

dzieliliœmy siê z ordynansami wszystkim, tylko nie

deserem, który siê sk³ada³ z kilku ca³usów.

Gdy Chmiel by³ ju¿ gotów do dalszej drogi, zapyta³
sw¹ czarnuszkê:

- Czy dla wszystkich obcych, którzy têdy przeje¿d¿aj¹,

jesteœ taka mi³a?

- Ale¿ nie, niech Bóg zachowa, ale wy jesteœcie
pierwszymi czerwonymi oficerami, którzy têdy przeje¿d¿aj¹,

i dlatego chcia³yœmy was ugoœciæ.
Chmiel, cz³owiek o “bia³ych rêkach“ - zmarszczy³ brwi.

- A sk¹d¿e wiecie, ¿e my jesteœmy czerwoni?

- Przecie¿ macie czerwone czapki.

Œmia³em siê na g³os, nawet konie siê œmia³y. Muszê
jednak przyznaæ, ¿e najg³oœniej œmia³ siê Chmiel.

Jeszcze przez d³ug¹ chwilê œmia³ siê sam do siebie.

Ryszard Boles³awski
Od redakcji:

P Jest to fragment rozdzia³u pt. “Skrzypek z Wiednia” z powieœci
“Szlakiem u³anów”, przedrukowany z niewielkimi zmianami zapisu.

P Zdjêcie Ryszarda Boles³awskiego na str. 1 oraz ok³adka pierw-

szego wydania “Way of the Lancer” (str. 3) znajduj¹ siê w domenie

publicznej.

P Cud nad Wis³¹

W sieci mo¿na obejrzeæ film fabularny “Cud nad Wis³¹” z 1921 roku

w re¿yserii Ryszarda Boles³awskiego; œciœlej - obszerne tego filmu

fragmenty, gdy¿ nie zachowa³ sie w ca³oœci. Kiedy przygotowujê
numer do druku, pojawia siê jako pierwszy po wpisaniu w wy-

szukiwarkê Cud nad Wis³¹ film.
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Jednym z patronów roku 2020 Sejm RP ustanowi³ Jana Kowalewskiego. Z tej okazji Poczta Polska wyda³a

widoczny obok okolicznoœciowy znaczek oraz pami¹tkowy folder. Miêdzy innymi o Janie Kowalewskim pisze
prof. dr hab. Grzegorz Nowik w artykule opublikowanym ósmego sierpnia 2011 r. w portalu Muzeum Historii

Polski [ muzhp.pl ].

NAJWA¯NIEJSZY JEST WYWIAD!

Wódz Naczelny Józef Pi³sudski, jeszcze

w listopadzie 1918 r. nakaza³ szybkie

rozbudowanie Oddzia³u Informacyjnego

(Wywiadowczego) Sztabu Generalnego,

a przede wszystkim wzmocnienie kadro-

we jego struktur.

Na szefa wywiadu upatrzy³ Józefa

Rybaka, by³ego podpu³kownika austro-

wêgierskiego Sztabu Generalnego.

Pi³sudski mia³ dlañ wiele szacunku i

sympatii, z czasów gdy Rybak, jako

m³ody kapitan CK armii austro-wê-

gierskiej, by³ szefem wywiadu wojsko-

wego w sztabie krakowskiego korpusu,

wyznaczonym do kontaktów z towarzy-

szem “Wiktorem”, ówczesnym emigran-

tem politycznym z zaboru rosyjskiego,

kierownikiem polskiej irredenty i ruchu

wojskowo niepodleg³oœciowego w Gali-

cji. Ju¿ wówczas Komendant, dostrzeg³

w kapitanie Rybaku patriotê w mun-

durze zaborcy i zdania tego nie zmieni³.

Dostrzeg³ patriotê, który wiedzia³ i do-

myœla³ siê wiêcej ni¿ meldowa³ swym

w³adzom, staj¹c siê bardziej lojalny wo-

bec Pi³sudskiego ni¿ wzglêdem swych

austriackich mocodawców. Z drugiej

strony Komendant widzia³ w nim fa-

chowca, który mia³ zorganizowaæ centra-

lê polskiego wywiadu na wzór i podo-

bieñstwo Ewidenzbiuro austro-wêgier-

skiego Sztabu Generalnego oraz

pozyskaæ do niej fachowców.

Wezwanie do Warszawy dotar³o do

Józefa Rybaka na pocz¹tku grudnia

1918 r., gdzie pe³ni³ s³u¿bê w (polskiej)

Komisji Likwidacyjnej przy austriackim

Ministerium Wojny w Wiedniu. Przy-

jecha³ niezw³ocznie do Warszawy 11

grudnia 1918 r., miesi¹c po powrocie

Pi³sudskiego z Magdeburga, a nazajutrz

Wódz Naczelny osobiœcie w obecnoœci

nowego szefa sztabu gen. Stanis³awa

Szeptyckiego powierzy³ mu obowi¹zki

szefa polskiego wywiadu wojskowego.

Tego samego dnia na jego zastêpcê wy-

znaczy³ mjr. Ignacego Matuszewskiego,

oficera rezerwy armii rosyjskiej, peo-

wiaka, oficera wywiadu KN III w Ki-

jowie. Terenowy aparat wywiadowczy,

zarówno frontowe komórki sztabów

dywizji, armii i frontów, jak i wywiad

agenturalny mia³ byæ oparty na ideowej

kadrze legionistów i peowiaków oraz

konspiratorów z dawnej OB PPS,

których Rybak wprowadzi³ w arkany

tajnej s³u¿by.

Józef Pi³sudski nie zna³ wczeœniej

Matuszewskiego, ale mia³ o nim jak

najlepsze opinie, o jego inteligencji,

charakterze i zdolnoœciach, a przede

wszystkim o znajomoœci Rosji i tego, co

siê w niej dzieje - od pocz¹tku rosyj-

skiej rewolucji i po przewrocie bolsze-

wickim. Wiedzia³, ¿e by³ wspó³orga-

nizatorem I Ogólnego Zjazdu Wojsko-

wych Polaków w czerwcu 1917 r. w

Piotrogrodzie, wspó³tworzy³ wywiad I

Korpusu Wschodniego, a nastêpnie w

jego strukturach konspiracyjny Zwi¹zek

Walki Czynnej. Organizowa³ na rzecz

korpusu sieæ konspiracyjnych komórek

wywiadowczych na terenie ogarniêtej

rewolucj¹ Rosji i Bia³orusi. Po nieuda-

nym przejêciu dowodzenia I Korpusem,

wyjecha³ do Kijowa, gdzie zosta³ szefem

wywiadu KN-III, ukierunkowanego na

Ukrainê, Bia³oruœ i Rosjê.

“Tandem” Rybak – Matuszewski,

³¹cz¹cy niew¹tpliwe zdolnoœci i rutynê

kadrowego oficera wywiadu w przypad-

ku pierwszego z nich, z ideowoœci¹,

b³yskotliwoœci¹ i nieszablonowymi me-

todami dzia³ania drugiego, stworzy³

fundament centrali polskiego wywiadu

wojskowego. Jak w osobie Józefa Pi³-

sudskiego koncentrowa³a siê pe³nia

w³adzy wojskowej i pañstwowej od-

radzaj¹cej siê Rzeczypospolitej, tak w

wywiadzie wojskowym zogniskowaæ siê

musia³a wiedza o polityce zagranicznej

i potencjalnym zagro¿eniu militarnym ze

strony pañstw s¹siaduj¹cych z Polsk¹.

Pu³kownik Rybak, obejmowa³ sta-

nowisko szefa wywiadu, gdy oddzia³y

Armii Czerwonej by³y ju¿ w Miñsku

Litewskim, a w koñcu grudnia pod-

chodzi³y pod Wilno. W jednym z pierw-

szych raportów stwierdzi³ w koñcu 1918

r., ¿e (...) walna rozprawa wojenna z Ro-

sj¹ Sowieck¹ jest nieunikniona, przez

ni¹ postanowiona i gotowana; jest tylko

kwesti¹ czasu.

Pu³kownik Rybak za punkt honoru

poczytywa³ sobie pozyskanie najlep-

szych specjalistów z wywiadu austro-

wêgierskiego. Do s³u¿by w Oddziale

Informacyjnym wci¹gn¹³ kolegê, znawcê

spraw Rosji, w tym tak¿e rewolucyjnej

Rosji, który wiedzia³ o niej wiêcej ni¿

ktokolwiek inny w tym czasie - nie tyl-

ko w Polsce, ale i w Europie. By³ nim

mjr Szt. Gen. Karol Bo³desku³, oficer

radiowywiadu, a nastêpnie od jesieni

1915 r. do sierpnia 1917 r., szef radio-

wywiadu pañstw centralnych na froncie

wschodnim. Przez niemal dwa lata kie-

rowa³ on dzia³aniem kilku grup radio-

stacji austriackich i niemieckich moni-

toruj¹cych rosyjskie sieci radiowe,  (
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( przejmuj¹cych ca³¹ ich jawn¹ i tajn¹
korespondencjê operacyjn¹, dyplo-

matyczn¹ i wewnêtrzn¹. Nastêpnie w

komórkach kryptoanalitycznych by³a ona
poddawana dekrypta¿owi. By³o to dla
pañstw centralnych niezwykle cenne –

bodaj najcenniejsze – Ÿród³o informacji

o nieprzyjacielu.

Mimo ¿e na froncie wschodnim nad

wojskami koalicyjnymi – niemieckimi i

austro-wêgierskim naczelne dowództwo

sprawowali Niemcy, radiowywiad pozo-

sta³ w rêkach austro-wêgierskich. Dziêki
temu doœwiadczeniu Bo³desku³ zna³ nie
tylko doskonale metody dzia³ania radio-
wywiadu, ale by³ bardzo dobrze zorien-
towany w organizacji struktur, procedur,

zasad funkcjonowania, a nawet zwycza-

jów obowi¹zuj¹cych w rosyjskiej radio-

telegrafii; zna³ nazwiska kadry do-

wódczej i oficerów radiotelegrafii oraz

stosowane przez Rosjan systemy szyf-

rowe. Po rewolucji lutowej 1917 r.

obserwowa³ w eterze proces rozpadu

starej armii carskiej, rozpadu pañstwa

oraz anarchii ogarniaj¹cej rozleg³e
imperium. Obserwowa³ proces wyko-

rzystywania radiotelegrafii w szerzeniu

propagandy, w tym tak¿e bolszewickiej.

Wojna przechwytywanych informacji

Po przejœciu pp³k. Rybaka do s³u¿by w
Ministerstwie Spraw Wojskowych, mjr

Bo³deksu³ z dniem 1 kwietnia 1919 r.

obj¹³ funkcjê szefa oddzia³u. Rola i

g³ówne zadanie mjr. Bo³desku³a – do-

tycz¹ce zorganizowania radiowywiadu

na Rosjê – by³y tak utajnione, ¿e nie
wiedzieli o nim nawet prominentni i za-

ufani wspó³pracownicy Józefa Pi³sud-
skiego, do których nale¿a³ m.in. zaj-

muj¹cy siê kontrwywiadem Bogus³aw
Miedziñski. Wspomina³ on, po kilku-

dziesiêciu latach, nadal nie znaj¹c roli
i zadania Bo³desku³a: Jeszcze gorzej [ni¿
z Rybakiem] by³o z moim bezpoœrednim
szefem – szefem Oddzia³u II – majorem

austriackim o dziwacznie brzmi¹cym na-
zwisku. Ten po prostu robi³ wra¿enie, ¿e

nie rozumie nic z tego, co siê ko³o nie-
go dzieje. Z tego, co Bogus³aw Mie-

dziñski napisa³ o majorze “B” (oznaczy³
go w swych wspomnieniach tylko

inicja³em), wyziera krytyka nie tylko

szefa Oddzia³u Informacyjnego, ale po-

œrednio tak¿e jego prze³o¿onych, w tym

przede wszystkim Wodza Naczelnego,

który przez ponad rok, a¿ do koñca lipca
1920 r., mia³by tolerowaæ na tak wa¿-
nym stanowisku osobê w równym stop-

niu niekompetentn¹ co aroganck¹ (jak o
tym napisa³ Miedziñski).

Major Bo³desku³ przyj¹³ do s³u¿by
w Biurze Szyfrów kolejnych oficerów z

austriackiego Abhorchdienst. Od pocz¹t-
ku roku prowadzony by³ nas³uch, a od
marca systematyczne monitorowanie

obcych sieci “czerwonych” i “bia³ych”,
³¹cznie z flot¹ czarnomorsk¹ i radiostac-
jami ukraiñskimi i wêgierskimi, tym bar-

dziej ¿e wiosn¹ 1919 r. w Budapeszcie

rozpoczê³a siê bolszewicka rewolucja.

Polskie radiostacje nas³uchowe roz-

mieœci³ mjr Bo³desku³ niemal w tych sa-

mych miejscowoœciach, gdzie pracowa³y
radiostacje austriackie w latach 1915–

1917. Problem by³ jednak z dekrypta¿em
(³amaniem) szyfrów rosyjskich.

W lipcu 1919 r. do s³u¿by w Od-

dziale Wywiadowczym NDWP przyjêty
zosta³ por. Jan Kowalewski, przyby³y do
Polski wraz z 4 Dywizj¹ Strzelców gen.

¯eligowskiego. Porucznik Kowalewski,

³odzianin, absolwent tamtejszego gim-

nazjum handlowego i Politechniki w

Liége, pe³ni³ podczas wojny s³u¿bê w
rosyjskich formacjach in¿ynieryjnych. W
ich sk³ad wchodzi³y pododdzia³y tele-
graficzne i radiotelegraficzne, wiêc zna³
rosyjskie procedury obowi¹zuj¹ce w

radiotelegrafii. Po rozpadzie carskiej

armii wst¹pi³ do II Korpusu Polskiego,

a po bitwie kaniowskiej zosta³ oficerem
wywiadu POW KN-III w Kijowie, by

nastêpnie zostaæ szefem wywiadu 4 DS.

Pocz¹tki jego s³u¿by w Biurze Szyfrów

opisa³a Judith Hare w opublikowanej w

Londynie w 1952 r. biografii Jana Ko-

walewskiego: Pewnego dnia jego kolega
porucznik Sroka, chcia³ iœæ na dwu-

tygodniowy urlop z powodu ma³¿eñstwa
swej siostry. Zapyta³ Jana, czy za-

st¹pi³by go na s³u¿bie podczas jego
nieobecnoœci. Polega³a ona na czytaniu

przejmowanej korespondencji radiowej w
ró¿nych jêzykach. Zawsze gotowy do

pomocy Jan zgodzi³ siê. Ma³¿eñstwo
uroczej panny Sroczanki zapocz¹tkowa³o

seriê wypadków, których nastêpstwa
wp³ynê³y na bieg ¿ycia Jana. (…)

Trzeciego dnia w pakiecie ze stacji
radiotelegraficznej Lwów, znalaz³ dwa

intryguj¹ce telegramy, zapisane kali-
graficznym pismem przez podchor¹¿ego,

który nawet zakreœli³ ramkê wokó³
tekstu. Pierwszy telegram by³ adreso-

wany do dowództwa sowieckiej XII
Armii w Kijowie, podpisany przez do-

wódcê Grupy [Operacyjnej] Jonê E. Ja-
kira oraz jego szefa sztabu. Drugi by³

ca³kowicie zaszyfrowany, z wyj¹tkiem
pierwszego s³owa, “Delegat”, które by³o

ujête w cudzys³ów. Janowi, gdy patrzy³
na rosyjskie telegramy, zaœwita³a w

g³owie pewna myœl. By³ on dobrym ma-
tematykiem, powinien sobie poradziæ z

ich rozwi¹zaniem. Wynik móg³by byæ
interesuj¹cy.

Ca³a jego znajomoœæ kryptografii

ogranicza³a siê do znanej mu z dzieciñ-
stwa lektury noweli Edgara Alana Poe

“Z³oty ¿uk”. Opowiada³a ona historiê
odczytania pirackiego szyfrogramu za-

pisanego sympatycznym atramentem na

skórze i odnalezienia skarbu piratów.

Znaleziony przypadkowo na pla¿y frag-
ment skóry, nie wiêkszy od chustki do
nosa, równie przypadkowo ogrzany nad

œwiec¹ ujawni³ tekst zapisany sympa-

tycznym atramentem. Jan Kowalewski

pamiêta³, ¿e niezbêdne jest znalezienie
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punktu zaczepienia, s³abego

punktu szyfrogramu. Rosyj-

ski zna³ doskonale, potrafi³

pos³ugiwaæ siê tym jêzykiem

niemal jak ojczystym, po-

trafi³ pisaæ, czytaæ, mówiæ,

liczyæ a nawet myœleæ po

rosyjsku. Zna³ rosyjsk¹ po-

ezjê i wojskowe procedury,

schematy rosyjskich doku-

mentów operacyjnych oraz

terminologiê, zwroty, cha-

rakterystyczny “szymel” roz-

kazów i meldunków. W czasie wojny

œwiatowej, jako rosyjski oficer pisa³ i

czyta³ oraz szyfrowa³ dziesi¹tki takich

dokumentów. Wiedzia³, ¿e w szyfrogra-

mie musi siê znaleŸæ s³owo “dywizja”,

oraz nazwisko dowódcy w podpisie.

S³owo “dywizja” ma w jêzyku ro-

syjskim, charakterystyczny uk³ad, ka¿da

druga litera w sylabie to litera “i” – “è”

(“äèâèçèÿ”). Kowalewski wy³ama³ zêby

grzebienia w regularny sposób i prze-

suwaj¹c nim po tekœcie szuka³ takiej

sekwencji znaków (cyfr, które zastêpo-

wa³y w szyfrogramie ka¿d¹ literê), gdzie

co druga grupa (dwóch cyfr) bêdzie siê

powtarza³a. Gdy znalaz³ – dysponowa³

ju¿ piêcioma literami (1/5 alfabetu),

kolejne odkry³ dziêki ewidentnemu b³ê-

dowi szyfruj¹cego, podaj¹cego nazwisko

dowódcy i szefa sztabu tekstem otwar-

tym. W ten sposób w sierpniu 1919 r.

Jan Kowalewski z³ama³ pierwszy rosyj-

ski szyfr o nazwie “Delegat”. By³ on

nieskomplikowanym szyfrem, w którym

dwie cyfry zastêpowa³y jedn¹ literê

alfabetu. Do rzêdu cyfr otrzymywanych

w ten sposób, dodawanych by³o dwa-

naœcie cyfr klucza. Szyfr po zast¹pieniu

liter przez cyfry by³ sta³ym szyfrem

podstawowym, ale dwanaœcie cyfr klu-

cza ulega³o zmianie. By³o tam szeœæ

odrêbnych grup cyfr, sk¹d bra³o siê

szeœæ wersji szyfru “Delegat”. Jego

z³amanie i odczytanie teks-

tu przynios³o sensacyjne

informacje. (...) Z³amanie ro-

syjskich szyfrów przez Jana

zelektryzowa³o Naczelne

Dowództwo Wojska Pol-

skiego. Szef Sztabu Gene-

ralnego (...) poleci³ Janowi

zorganizowanie (...) dekryp-

ta¿u. (...) Porucznik Jan Ko-

walewski (...) osi¹gn¹³ bar-

dzo wysoki poziom skutecz-

noœci, tak ¿e Polacy czytali

praktycznie wszystkie telegramy wysy-

³ane i odbierane przez Armiê Czerwon¹.

Czytywano korespondencje bolsze-

wickie ze wszystkich frontów wojny

domowej na Ukrainie, w po³udniowej

Rosji i na Kaukazie. Jan Kowalewski

z³ama³ tak¿e szyfry u¿ywane przez

Armiê Ochotnicz¹ i “bia³¹” Flotê

Czarnomorsk¹, a tak¿e stosowane przez

Armiê Ukraiñskiej Republiki Ludowej

(Naddnieprzañskiej). Da³o to mo¿liwoœæ

œledzenia wydarzeñ na rozleg³ych tere-

nach Rosji od Syberii po Piotrogród i

od Murmania po Morze Czarne.

Owoce pracy polskiego radio-

wywiadu dawa³y najwy¿szym polskim

czynnikom wojskowym i politycznym, a

przede wszystkim Naczelnikowi Pañstwa

i Wodzowi Naczelnemu – Józefowi Pi³-

sudskiemu orê¿ szczególny, niezwykle

wa¿ny w polityce zagranicznej i dzia-

³aniach wojennych. Dostarcza³ on

najtajniejszych, najbardziej wszech-

stronnych, wiarygodnych i aktualnych

informacji o przeciwniku.

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Instytut Studiów Politycznych PAN

Muzeum Józefa Pi³sudskiego

w Sulejówku
(CC-3.0 Polska)

Zdjêcie znaczka - materia³y prasowe Poczty

Polskiej; zdjêcie Jana Kowalewskiego -

Wikipedia.

Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY

W OJCZYSTYM

JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów

i bibliotek.

Si hortum in bibliotheca habes, deerit

nihil.

Marek Tuliusz Cyceron

KRYSTYNA STALMACH  Lato jest gor¹ce
tego roku i szkoda, ¿e nasze plany
wakacyjne zosta³y bardzo powa¿nie
ograniczone - mo¿emy podró¿owaæ

jedynie w obrêbie Kanady, a najlepiej
tylko po Ontario - i to z w³asnym
kamperem! Na szczêœcie pandemia
powoli wygasa. Nadal jednak musimy
kontrolowaæ nasze kontakty, unikaæ

zgromadzeñ, bo w ka¿dej chwili mo¿e
siê okazaæ, ¿e wirus COVID-19 na
nowo jest aktywny.

W czasie leniwych dni lipcowych,
gdy ¿ar la³ siê z nieba, dzieli³am czas
miêdzy prace w ogródku i czytanie
lub s³uchanie ksi¹¿ek Agnieszki
Krawczyk. Jej twórczoœæ przypomina
mi trochê powieœci irlandzkiej pisarki
Maeve Binchy (1939-2012), któr¹
by³am zafascynowana w pierwszej
dekadzie XXI wieku.  Mia³am wtedy
bardzo stresuj¹c¹ pracê oraz problemy
zdrowotne, a ksi¹¿ki pani Binchy
pozwala³y mi na oderwanie siê od
codziennych k³opotów. Chyba prze-
czyta³am prawie wszystkie jej po-
wieœci i opowiadania (16 powieœci,
kilka zbiorów opowiadañ). Pisa³a o
codziennym ¿yciu i wykorzystywa³a
bohaterów drugo- i trzecioplanowych
do budowania nowej akcji w kolejnych
ksi¹¿kach - prawie wszyscy jej boha-
terowie byli jakoœ ze sob¹ powi¹zani.
Niestety, tylko kilka jej ksi¹¿ek  (

Jan Kowalewski
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( zosta³o przet³umaczonych na jê-
zyk polski; na przestrzeni trzech

dekad przet³umaczono osiem tytu³ów
i prawdopodobnie wiêkszoœæ z nich

jest ju¿ niedostêpna na rynkach

wydawniczych. Jedynie tytu³ “Noce

deszczu i gwiazd” znajduje siê w bi-

bliotece w Toronto (filia New Toronto

– klasyfikacja – Polish Fiction,

FICTION BIN).

Dlaczego porównujê twórczoœæ
Agnieszki Krawczyk z niektórymi po-

wieœciami irlandzkiej pisarki? Dodam:

pisarki bardzo popularnej, której

twórczoœæ by³a szeroko t³umaczona, a

autorka zdoby³a popularnoœæ w kilku-

dziesiêciu krajach globu ziemskiego

od Chin do Australii. Có¿ je ³¹czy, a

co dzieli?

Na pewno ³¹czy je pisanie o co-

dziennoœci ¿ycia kobiet. Obie wiernie

kreœl¹ t³o spo³eczne, wplataj¹ w¹tki
historyczne i s¹ bardzo pozytywnie

nastawione do postaci, które opisuj¹;

akcja toczy siê leniwie, w zwolnionym

tempie. Wystarczy wymieniæ tutaj

“Czary codziennoœci” i “Uœmiech losu”

Polki oraz “Scarlett feather”, “Tara

Road” czy te¿ “Circle of friends”

Irlandki. Pani Krawczyk, du¿o m³odsza

od pani Binchy, nie jest a¿ tak po-

pularna, du¿o trudniej przebiæ siê nie

pisz¹c w jêzyku angielskim. (Kiedyœ
znajoma bibliotekarka z Polski s³y-
sz¹c, ¿e jestem czytelniczk¹ Maeve

Binchy, stwierdzi³a trochê pogardli-

wie: - Ach, to taka literatura kobieca!)

No w³aœnie, có¿ to znaczy:

literatura kobieca? Bo ksi¹¿ka jest

napisana przez kobietê i przedstawia

losy kobiet? Bo opisuje problemy

kobiet? Bo autorka pisze o roli kobie-

ty w spo³eczeñstwie? Zostawmy te

dywagacje znawcom literatury. Dla

mnie liczy siê fakt, ¿e to, o czym pisz¹
obie autorki, jest bardzo bliskie memu

sercu. Ka¿da z nich opowiada historie

kobiet, umieszcza je w konkretnym

miejscu, w tej a nie innej sytuacji 

spo³ecznej, politycznej i historycznej. A

przy tym czujemy, i¿ autorki rozumiej¹
swoje bohaterki i darz¹ je sympati¹.

Na sierpniowe dni polecam

przeczytanie ksi¹¿ek Agnieszki Kraw-

czyk z serii “Czary codziennoœci”,
sk³adaj¹cej siê z czterech tomów:

“Siostry”, “Przyjaciele i rywale”,

“S³oneczna przystañ” i “Magiczny

wieczór”. Seria ukazuje ¿ycie sióstr

Niemirskich: Agaty, Tosi i Danieli.

Akcja powieœci toczy siê w

fikcyjnym “Zmys³owie” - ma³ym

miasteczku po³o¿onym w pobli¿u
Cieplic na Dolnym Œl¹sku. W tej serii

znajdziemy mnóstwo dobrej energii

wynikaj¹cej z przyjaŸni, mi³oœci, em-

patii, bezinteresownej pomocy. Nie ma

wielkiego dramatyzmu, emocje s¹
dozowane, ale czyta siê bardzo przy-

jemnie. W sam raz na gor¹ce dni lata!

Biblioteka w London jest w po-

siadaniu wy¿ej wymienionych ty-

tu³ów serii (znajdziecie je w Central,

2nd floor World Languages –

klasyfikacja Pol F Kra).

Urodzona w 1972 roku Agnieszka

Krawczyk to mieszkanka Krakowa,

autorka powieœci obyczajowych i opo-

wiadañ kryminalnych. Jej czytelnicy z

wielk¹ radoœci¹ przyjêli trzytomow¹
seriê “Uœmiech losu” z 2018 -2019 r.,

której fabu³a umiejscowiona jest w

Dêbicy – dzielnicy krakowskiej. 

W sk³ad sagi wchodz¹: “Kamie-

nica pod szczêœliw¹ gwiazd¹”, “Dobre

uczynki” i “Szczêœcie na wyci¹gniêcie
rêki”. Przeczyta³a mi te ksi¹¿ki swoim

piêknym g³osem pani Ma³gorzata

Lewiñska. (Tak, tak... kupi³am sobie

pliki MP3 ksi¹¿ki mówionej, dziêki
temu mog³am je ods³uchaæ podczas

gotowania w kuchni i pielenia ogród-

ka.) Choæ kamienica i ulica GwiaŸ-
dzista s¹ ca³kowicie fikcyjne, to ju¿
opisy rynku dêbickiego, bulwarów

nadwiœlanych, przychodni lekarskiej i

niektórych obszarów Dêbicy s¹ bar-

dzo autentyczne. W porównaniu do

“Czarów codziennoœci” seria ta jest

bardziej dramatyczna, mamy kilka

zwrotów akcji, a postaci nakreœlono

bardziej wyraziœcie.
To nie tylko historia domu, do

którego mieszkañcy zawsze mog¹
wróciæ, chocia¿ droga do niego mo¿e
byæ krêta i pe³na tajemnic; to równie¿
historia miasta. Mamy w¹tek historii

getta, zwi¹zany z poszukiwaniem Sary

- dziewczynki ¿ydowskiej, która

ocala³a dziêki pomocy po aryjskiej

stronie, jest równie¿ w¹tek solidar-

noœciowego ruchu oporu, jest te¿ i o
ruchach emigracyjnych. Opis choroby

i leczenia nowotworowu u jednej z

bohaterek brzmi bardzo wiarygodnie,

bo autorka konsultowa³a siê z onko-

logiem.

Nawet powstawanie ogrodu spo-

³ecznoœciowego, który zjednoczy³
mieszkañców trzech kamienic, sta³o
siê mi bardzo bliskie. Niestety, ¿adna

z wiêkszych bibliotek w Ontario nie

ma tej serii w swoich zbiorach.

Zachêcam, by poprosiæ o jej zakup do

naszych bibliotek.  (
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Kilka s³ów

o literackich rocznicach

tego lata

9 lipca – 75. rocznica

œmierci wielkiej poetki

Marii Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej z domu

Kossak.

10 sierpnia – 130. lub 131.

rocznica urodzin wiel-

kiej pisarki Zofii Kossak

(Szczuckiej-Szatkow-

skiej).

W zwi¹zku z tymi rocz-

nicami postanowi³am prze-

czytaæ ksi¹¿kê Joanny Jur-

ga³y-Jureczki o kobietach

Kossaków, wydan¹ przez

PWN w 2015 r.

Nie jest to naj³atwiejsza

lektura, bo koligacje w ro-

dzie Kossaków s¹ bardzo

rozbudowane. Na szczêœcie
ju¿ na wstêpie ksi¹¿ki
autorka prezentuje drzewo

genealogiczne, do którego

w trakcie czytania czêsto
powraca³am, aby siê nie

pogubiæ. W “Kobietach Kos-

saków” kreœlone s¹ sylwetki

nie tylko buntowniczek, ma-

larek i literatek, ale tak¿e
dostojnych matron i matek.

Ta pozycja jest dostêpna w

bibliotece miejskiej w Lon-

don (Central 2nd Floor

World Languages – klasy-

fikacja Pol 943.8 KosJ).

¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach

Dla kogoœ, kto redaguje

lub pisze, nie ma chyba

wiêkszej przyjemnoœci ni¿
kontakty z czytelnikami.

Ceniê sobie wszystkie, bo

dziêki nim dowiadujê siê,
co siê komu podoba (lub

nie) i czego oczekuje.

Zdarza siê tak¿e, ¿e
ktoœ chce siê podzieliæ
przemyœleniami nie zwi¹-

zanymi ze Skanerem albo

jakimœ wspomnieniem z

w³asnego ¿ycia. Efektem

jednej z takich rozmów s¹
drukowane obok wersy,

zapamiêtane przez pani¹
Mariê Hasij jeszcze z cza-

sów, gdy by³a uczennic¹
szko³y podstawowej (a od

tamtej pory wype³nione

wydarzeniami lata wprost

bieg³y - jeœli siê nie mylê,
pani Maria obchodzi³a w
marcu 95. rocznicê uro-

dzin).

Pani Maria zadzwoni-

³a do mnie kiedyœ zim¹.

Umówi³yœmy siê na kolej-

n¹ rozmowê, ale wesz³y w

¿ycie ró¿ne oko³owiruso-

we obostrzenia i kontakt

nam siê urwa³. 
Us³ysza³am wtedy je-

szcze jeden wiersz, ale o

nim napiszê we wrzeœniu.

Teraz przede wszystkim

chcê podziêkowaæ i pani

Marii, i kilku znanym i nie

znanym mi osobom, które

pomog³y w ponownym

nawi¹zaniu kontaktu.

Jolanta Pawluk

Wiêc prawda, ¿e piêkne cudze kraje,

Lecz w sercu czegoœ nie dostaje;

Koœcio³y wielkie, zamki, wie¿e,
Ale za serce nic nie bierze...

We w³asnym kraju, tam, w ojczyŸnie

Wszystko ci pachnie, wszystko ci mi³e,
G³os ma dla ciebie zrozumia³y
Ta ziemia szara, ten kraj ca³y.

Te lasy twoj¹ szumi¹ mow¹,

I d¹b staruszek nad d¹brow¹,

Te czaple, czajki i ³abêdzie 

Coœ swego mówi¹, s³ychaæ wszêdzie...

DZIÊKUJÊ
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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

ROZMYŒLANIA

GRANICE

“Czego te dzieciaki s³uchaj¹? Znowu
kakofonia jakaœ. £ami¹ wszystko, co
przyzwoite. Tego siê nie da zro-
zumieæ!” - wielu s³ysza³o to w dzie-
ciñstwie. “Œwiat musi byæ u granicy
schy³ku!”

Czy je¿eli ludo¿erca je

widelcem i no¿em - to

postêp?

Stanis³aw Jerzy Lec*

Mówi¹c o granicach najczêœciej
myœlimy - zw³aszcza my, emigranci -
o pañstwowych. Jakiœ posterunek,
szlabanik, kontrola paszportu. PóŸniej
dopiero myœlimy o tych innych,
których doprawdy du¿o: kulturowe,
spo³eczne, p³acowe, jêzykowe, etyczne,
œwiadomoœciowe, religijne... A w³aœnie
to te inne najczêœciej definiuj¹ kszta³t
pierwszych. 

Przyk³ad na przekraczanie granic,
który trochê mnie bawi, stanowi¹ epi-
tety. Kiedy s³owo staje siê przekleñ-
stwem albo obra¿a? Kiedy przekracza
granice neutralnoœci?  

Ty ka³amarnico! 

Przecie¿ s³owo ka³amarnica samo w
sobie nie jest z³e - wszystko zale¿y
od sytuacji, kontekstu, intonacji...  Jak
ktoœ mi powie “Kurczê pieczone!”, to
mnie nie oszuka. Dobrze zrozumiem
powód u¿ycia - to znaczy, czy chodzi
mu o kulinaria, czy nie. 

Musimy znaæ, rozumieæ i rozró¿niaæ
granice. Kiedy i dlaczego one po-
wsta³y. I co teraz znacz¹.

Ninety percent of sf is crud,

but then, ninety percent of

everything is crud.** 
Theodore Sturgeon

Ka¿dego dnia pisze siê du¿o wiêcej
ni¿ da siê przeczytaæ. Ka¿dego dnia
powstaje wiêcej kompozycji muzycz-
nych ni¿ da siê ich jednego dnia
wys³uchaæ. Ba, codziennie jest te¿
wiêcej nowego materia³u TV ni¿
da³oby siê w ci¹gu dnia obejrzeæ.  

Potrzebujemy granic, aby nie zgin¹æ
pod lawin¹ nieznanego, nowego,
odmiennego i - niewiele znacz¹cego.

Znajdujesz tylko to, na co

jesteœ nastawiony.

 Prof. Farish A. Jenkins

Ograniczenie przep³ywu pomys³ów i
informacji nie jest najlepszym roz-
wi¹zaniem. Czêsto s³yszê, jak ktoœ
komuœ publicznie wmawia, i¿ nie zna
prawdy, bo nie czerpie wiadomoœci z
tej dobrej, w³aœciwej  gazety. To iro-
nia, ¿e ci, co najg³oœniej chc¹ prze-
konaæ o swojej racji, maj¹ najczêœciej
tylko jedno Ÿród³o wiedzy. 

Markowi Twainowi przypisywane jest
takie ¿artobliwe ostrze¿enie:

Never let your schooling

interfere with your education.

Uczyæ siê trzeba zawsze, w ka¿dym
miejscu, a nie ograniczaæ siê do
wiedzy wyniesionej ze szko³y. 

Wolnoœæ jest w nas.
ks. Jerzy Popie³uszko

Granice te¿. Mo¿emy byæ granic¹
sami dla siebie.

Definiuje nas miêdzy innymi to, czego
sobie i innym zakazujemy, oraz to, co
nakazujemy. W du¿ej mierze sami
sobie tworzymy wrogów i wiêzienie.
Jedynie przegl¹d naszych ograniczeñ
mo¿e nas uwolniæ. Poszerzajmy wie-
dzê, omijajmy zabobony (ale wiedzmy,
co one reprezentuj¹). 

Ju¿ Sokrates narzeka³ na m³odzie¿, ¿e
siê bawi zamiast przywi¹zywaæ wagê
do nauki. Za to m³odzie¿, na z³oœæ
Sokratesowi, przez ostatnie 2500 lat
nie pozwoli³a ludzkoœci upaœæ.

A ja - ze wzgêdu na ograniczone
miejsce na stronie - muszê ju¿ swe
rozmyœlania koñczyæ.

Adam ¯ochowski

* Tak! To myœl Stanis³awa Jerzego Leca,

a nie - jak to czêsto mo¿na widzieæ w
ró¿nych miejscach www - Stanis³awa

Lema. Piszê to z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹,

bo le¿y przede mn¹ tom pt. “Myœli
nieuczesane wszystkie” Leca. (Wyd. Noir

sur Blanc. Warszawa. 2007).

** W wolnym przek³adzie: dziewiêædziesi¹t

procent [literatury] science fiction jest do

niczego, ale i dziewiêædziesi¹t procent

wszystkiego innego nie ma du¿ej war-

toœci.
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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 sierpnia  2020 r.; nie dotyczy lekarstw na receptê; jedna
zni¿ka przy zakupie; minimalna kwota zakupu - 5 dolarów

PROTEZY DENTYSTYCZNE
przystêpne ceny, dogodne warunki p³atnoœci

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

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

236 Oxford St. W.
London

519-672-7580

1489 Dundas St. E.
London

519-453-6520

MARIA KONOPNICKA (1842-1910)

TY, COŒ WALCZY£...

Ty, coœ walczy³ dla idei,
Chwa³a ci!
Boœ wykrzesa³ z twej nadziei
Nawskróœ burzy i zawiei —
Jasne dni...
Ciebie nios³y w wielkie boje
Archanielskie skrzyd³a twoje,
I odzianyœ jest przed œwiatem
Blaskiem ducha i szkar³atem
W³asnej krwi!

Ty, coœ poleg³ dla idei,
Chwa³a ci!
Boœ pad³ w progu twej nadziei,
Nie czekaj¹c swej kolei
Jasnych dni...
U twych prochów, u mogi³y
Bêd¹ wieki szukaæ si³y,
I naznacz¹ twoje koœci
Wielk¹ drogê ku przysz³oœci
Œladem krwi!

Jeszcze wiêksza tobie chwa³a,
Ty, co ¿yjesz dla idei,
Przêd¹c dla niej szaty cia³a
Przy ogarku twej nadziei
Jasnych dni...
W pracy, w mêce
Krwawisz rêce,
Na jutrzenn¹ œwiatu przêdzê
Ból swój wij¹c, swoj¹ nêdzê...
A nikt nie dba i nie zgadnie,
Gdzie ostatnia kropla padnie
Twojej krwi!

SKANER  POLECA

Ka¿dego, kto ma dostêp do internetu, a zastanawia siê, czym po-

¿ytecznym zaj¹æ czas, redakcja zachêca do zajrzenia pod:

ninateka.pl - ten portal przedstawia filmy dokumentalne, fabularne,

reporta¿e, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli

teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumen-

tuj¹ce ¿ycie kulturalne i spo³eczne oraz audycje radiowe. Zobaczyæ
tam mo¿na m. in. cykl filmów dokumentalnych “Walka o granice

1918-1921”, przedstawiaj¹cych najwa¿niejsze wydarzenia i postaci

w historii Polski od prze³omu XIX i XX wieku po rok 2018.

www.jp2concert.com - gwiazdy Metropolitan Opera i artyœci z wielu

krajów œwiata w trwaj¹cym prawie trzy godziny koncercie pamiêci

œw. Jana Paw³a II (widzów witaj¹: Arcybiskup Stanis³aw G¹decki,

Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski oraz Kardyna³
Timothy Dolan, Arcybiskup Nowego Jorku; artystów jest zbyt wielu,

by ich tu wymieniæ; organizator koncertu to Fundacja Kultury i

Sztuki - www.fkis.org ).

phfweb.ca - Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie. Polish

Heritage Foundation of Canada - publikuje wiele przydatnych dla

Polonii informacji, a redakcja Skanera dziêkuje za przesy³anie pism

z Ambasady RP.

skaner.net - strona w budowie; s¹ tam numery pisma od stycznia tego

roku pocz¹wszy, z czasem przybywaæ bêdzie numerów archiwal-

nych, pojawi¹ siê te¿ spektakle Teatru Scena 419 i niektóre

nagrania Twojego Radia. �



12 SKANER 8 (304), sierpieñ 2020

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

KUNDLE
powieœæ z francuskiego

Cz³owiek cnotliwy, lecz obci¹¿on troski,

Szed³ wieczorem mimo wioski;

Pies zacz¹³ szczekaæ, a za nim tu¿ drugi,

Wkrótce trzody wierne s³ugi,

Z ca³ej wsi kundle wypad³szy skwapliwie

Wyæ zaczê³y przeraŸliwie.

Czemu¿, ktoœ siê ich spyta³, tak straszne szczekanie?

Nie umia³ odpowiedzieæ ¿aden na pytanie,

¯aden nie zna³ przyczyny, wszyscy wyli razem.

Publicznych wrzasków to jest prawdziwym obrazem.

Ten b³êdnie coœ us³ysza³, drugi wraz powtarza,

£aje, szkaluje i ogieñ roz¿arza.

Pe³en ¿ó³ci i goryczy,

Sam nie wie, dlaczego krzyczy.

Cnotliwy - ktoœ mi powie - potwarze te znosi,

Z³y je cz³owiek wymyœla, a g³upi roznosi.

Lecz cnotliwy czêstokroæ ¿yciem je przyp³aci³.

Przez nie Sokrates wolnoœæ najprzód straci³,
I - zawstydzaj¹c zarzuty bezczelne -

Pi³ mê¿nie jady œmiertelne.

Przez nie Arystyd wygnaniem skarany,

Przez nie Scypio szkalowany;

Przeœladowaniem, podstêpn¹ robot¹,

Zazdroœæ mœci³a siê nad cnot¹:

Ona skruszy³a wolnoœci o³tarze;

Któ¿ Rzymu, Grecji kwitn¹ce krainy

Podda³ w niewolê i okry³ ruiny?

Zazdroœæ, niezgody, potwarze.

Moi panowie, widzicie przyk³ady,

Nie pos¹dzajcie¿ cnotliwych o zdrady,

Ojczyzna na tym najwiêcej szkoduje,

Wy siê gryziecie, któ¿ j¹ poratuje!

Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841)

Od redakcji:

Dla u³atwienia lektury podzia³u na wersy dokona³ Skaner.


