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W£ADYS£AWA

KOSTAKÓWNA

PIERWSZA

MISS POLONIA

i

ZAPOMNIANA

BOHATERKA

RUCHU OPORU

W pierwszych wyborach Miss

Polonia w 1929 r. startowa³y naj-

zamo¿niejsze dziewczêta z ca³ej

Polski, jury wybra³o jednak skromn¹ urzêdniczkê W³adys³awê
Kostakównê. By³a piêkna, naturalna i - jak mia³o siê okazaæ -

niezwykle odwa¿na. (Artyku³ pochodzi z portalu histmag.org)

MAREK TELER Przez ca³e ¿ycie W³adys³awa z Kostaków

Œliwiñska udowadnia³a, ¿e uzyskany przez ni¹ tytu³
idealnej Polki by³ tytu³em jak najbardziej zas³u¿onym.

Chocia¿ mia³a mo¿liwoœæ zrobienia kariery w Hollywood na

miarê Poli Negri, wola³a poœwiêciæ siê dzia³alnoœci chary-

tatywnej, a w okresie II wojny œwiatowej ryzykowa³a
¿yciem w emigracyjnym ruchu oporu. Nie pragnê³a roz-

g³osu, czyni³a tylko to, co uwa¿a³a za swój patriotyczny

obowi¹zek. Piêkno, dzielnoœæ i skromnoœæ – W³adys³awa

mia³a w sobie te trzy cechy.

Wychowana na Krymie, odkryta w Pary¿u

Urodzi³a siê 20 grudnia 1908 r. w Warszawie. Rodzina

Kostaków mieszka³a w domu przy ulicy Piêknej. Ojciec,

Stanis³aw, zajmowa³ siê rzeŸbiarstwem. “Pamiêtam tylko,

¿e jako dziecko wchodzi³am do pracowni z lêkiem. Zw³asz-

cza jedna potworna g³owa, wy³aniaj¹ca siê z pnia jakiegoœ,
przeœladowa³a mnie d³ugo… Mia³a takie wielkie oczodo³y…”

– wspomina³a Miss Polonia. Kostak zmar³, kiedy rodzina

przebywa³a na wygnaniu w Rosji. Ci¹g dalszy na str. 3

Wczeœniejszy 13 grudnia

Wczeœniejszy - to znaczy 13 grudnia 1961 roku - o którym mimo

up³ywu lat ma³o kto wie. Wówczas na stoj¹cym w basenie

portowym Stoczni Gdañskiej m/s Maria Konopnicka wybuch³ po¿ar.

Zginê³y dwadzieœcia dwie osoby*. Ni¿ej - rozmowa Arlety Sziler z

Jackiem Antosikiem, którego ¿ycie zosta³o naznaczone tamtym

wydarzeniem.

M/S MARIA KONOPNICKA
W P£OMIENIACH

Jacek Antosik mówi, ¿e do tragedii dosz³o na trzy dni

przed przekazaniem statku armatorowi, kiedy pracownicy

stoczni oraz Przedsiêbiorstwa Us³ug Morskich Port Service

zaczêli w szybkim tempie usuwaæ usterki, wykryte podczas

próbnego i wczeœniej odbytego krótkiego rejsu. Tak¹
deklaracjê z³o¿y³a dyrekcja stoczni, wiêc na wszystkich

wywierano du¿y nacisk, aby dotrzymaæ tej obietnicy.

A.S. Ilu ludzi pracowa³o wtedy na pok³adzie statku?

J.A. Dosyæ sporo, oko³o trzystu, ale dodam, ¿e w czasie

takich prac panuje olbrzymi chaos, ka¿dy siê spieszy, brak

jest jakiejkolwiek koordynacji przy wykonywanych czyn-

noœciach.

WyobraŸ sobie, ¿e jedni usuwaj¹ rozpuszczalnikiem

pozosta³oœci farby po malowaniu, inni czyszcz¹ rop¹
pod³ogê, wszystko robi siê szybko, szybko, aby zd¹¿yæ… ale

przez to w górnej czêœci maszynowni powstaje wybuchowa

mieszanka chemiczna.

A.S. Czyli mamy bardzo korzystne warunki, aby

wybuch³ po¿ar…

J.A. Tak, masz racjê. Podczas wykonywania prac œlusarsko-

spawalniczych z przodu maszynowni nagle dochodzi do

po¿aru. Szczêœcie w nieszczêœciu, bo przed godzin¹ dzie-

wi¹t¹ rano wiêkszoœæ ludzi schodzi ze statku na przerwê
œniadaniow¹, a po¿ar wybucha po dziewi¹tej, inaczej ofiar

by³oby znacznie wiêcej… Nikt jeszcze nie wie, ¿e dwu-

dziestu dwóch pracowników nie przerwa³o pracy. W³aœnie

ta grupa zostaje odciêta przez p³omienie i dlatego chowa

siê w dolnej czêœci maszynowni, gdzie czeka na pomoc.

Niestety, nie wiedz¹, ¿e pomoc ta nie nadejdzie…  (

W³adys³awa Kostakówna

(20 XII 1908 - 1 III 2001)
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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

( A.S. W jaki sposób przebiega³a

akcja ratownicza?

J.A. Œwiadkowie tych wydarzeñ mówi¹
o bardzo chaotycznej akcji ratunkowej.

Brakowa³o specjalistycznego sprzêtu i

umiejêtnoœci dowodzenia.

Przede wszystkim nasta³a panika.

Ludzie uciekaj¹, gdzie mog¹, staraj¹c

siê ratowaæ w³asne ¿ycie. Na domiar

z³ego za³oga m/s Maria Konopnicka po

zauwa¿eniu ognia, postêpuj¹c zgodnie

z wyuczon¹ procedur¹ w takich przy-

padkach, zamyka wszystkie otwory na

statku. Marynarze maj¹ nadziejê, ¿e
odcinaj¹c dostêp tlenu do maszynowni

zdo³aj¹ zdusiæ po¿ar, nie maj¹ pojêcia,

¿e tam schowali siê ich koledzy, ucie-

kaj¹cy przed ogniem.

A.S. Jakie by³y szanse na

uratowanie ludzi pod pok³adem?

J.A. By³a mo¿liwoœæ uratowania tych

ludzi schowanych w maszynowni po-

przez szybkie wyciêcie w burcie

otworów, dok³adnie w tym miejscu,

gdzie przez d³ugi jeszcze czas by³o
s³ychaæ stukanie w burtê statku tych

pracowników, którzy siê tam skryli i

czekali na pomoc. Stoczniowcy chcieli

to zrobiæ, mieli ju¿ przy-

gotowane palniki, ale im

zakazano - i to pod groŸb¹!

Dyrekcja stoczni w czasie

trwania po¿aru kilkakrotnie

konsultowa³a siê z mini-

sterstwem i z KC PZPR w

Warszawie w celu podjêcia
odpowiedniej decyzji, ale nie do-

czekano siê takiej. W efekcie otworów

nie wyciêto, “bo spowodowa³oby to

wiêksze zniszczenie jednostki”. I tak

œmieræ ponios³y dwadzieœcia dwie

osoby…

A.S. Straszne to... A czy oficjalnie

powiedziano, kto zawini³?

J.A. Nie zapominajmy, ¿e by³y to czasy

g³êbokiej komuny. Gomu³ka i spó³ka
przy sterach. Wiemy, ¿e ¿ycie ludzkie

w tym systemie nie bardzo siê liczy³o.
Tak wiêc win¹ za po¿ar na statku

obarczono parê osób z ni¿szego kie-

rownictwa, które mia³y nadzorowaæ
prace nad usuwaniem usterek, nato-

miast dyrekcja stoczni nie ponios³a
¿adnej odpowiedzialnoœci.

Proces s¹dowy trwa³ krótko i

szybko wymierzono w sumie ma³e
kary. Jak najszybciej próbowano o tym

zapomnieæ. My jednak pamiêtamy… 

A.S. Co powiesz o ofiarach?

J.A. Ofiary to mê¿czyŸni w wieku od

21 do 53 lat. Ich pogrzeby odby³y siê
na koszt pañstwa. Ale to by³o straszne

dla rodzin.

A.S. Wiem, ¿e ciebie osobiœcie

dotkn¹³ po¿ar na m/s Maria

Konopnicka...

J.A. Tak, jednym z tych, którzy

przyp³acili usuwa-

nie usterek ¿yciem,

by³ mój ojciec.

Mama w mo-

mencie œmierci ojca

mia³a 21 lat i rocz-

ne dziecko, moj¹
siostrê Alicjê. Na

dodatek by³a w siódmym miesi¹cu

ci¹¿y. Ja przyszed³em na œwiat 10

lutego 1962 roku, czyli dwa miesi¹ce

po tragedii…

A.S. To smutne… Czy rodziny ofiar

dosta³y jakieœ rekompensaty, a ich

¿ony i dzieci jakieœ renty?

J.A. Masz racjê, tragedia okropna. Na

przyk³adzie naszej rodziny mogê po-

wiedzieæ, ¿e zostaliœmy otoczeni opie-

k¹ ze strony stoczni i pañstwa. Mama

mówi³a, ¿e za odszkodowanie mog³a
kupiæ wtedy radio i telewizor. Ponadto

dostaliœmy rentê rodzinn¹ do czasu

zakoñczenia naszej edukacji oraz

mogliœmy co roku korzystaæ z funduszu

socjalnego stoczni, to znaczy wyje¿-
d¿aliœmy na wczasy rodzinne, kolonie

letnie i obozy wakacyjne dla dzieci

pracowników.

Czêœæ zmar³ych stoczniowców zo-

sta³a nawet poœmiertnie odznaczona, w

tym mój tata Eugeniusz Antosik. Mia³o
to znacz¹cy wp³yw na wysokoœæ od-

szkodowania i renty dla rodzin ofiar

tego wypadku.
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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

www.poloniatravel.ca

A.S. Jak wasza rodzina radzi³a sobie po tej tragedii?

J.A. Trudno opisaæ moje odczucia po tym, co siê sta³o 13
grudnia 1961 roku. Ja mego ojca zna³em tylko z fotografii

i opowiadañ. Tato w chwili œmierci mia³ 27 lat i szczêœliwe

¿ycie, wszystko przed sob¹, wiêc na pewno losy naszej

rodziny potoczy³yby siê inaczej. Niestety, sta³a siê
tragedia i o tym siê nigdy nie zapomina.

Moja mama, Irena Antosik, do dziœ ¿yje w Gdañsku, w

maju skoñczy 82 lata i - dziêkowaæ Bogu - ma siê dobrze.

Siostra wysz³a za m¹¿, ma trzech synów i równie¿ mieszka

z ca³¹ rodzin¹ w Gdañsku. Ja w roku 1987 po za³o¿eniu

rodziny wyjecha³em na sta³e do Niemiec w poszukiwaniu

nowego, ³atwiejszego startu w doros³oœæ, i nie ¿a³ujê tej
trudnej na tamte czasy decyzji ¿yciowej. Czasami wpadam

do mamy i siostry albo te¿ biorê udzia³ w organizowanych

w Polsce co dwa lata Sportowych Olimpiadach Polonijnych

jako cz³onek Polonii Niemieckiej.

W lutym skoñczy³em 59 lat, jestem szczêœliwym ojcem

trzech córek (Magda, Monika i Claudia), teraz i dziadkiem,

bo radoœci¹ naszego ¿ycia s¹ wnusie (Camila i Amalia), a

latem 2021 przybêdzie nam

jeszcze jedna pociecha.

A.S. Dziêkujê za rozmowê.

J.A. Ja równie¿ dziêkujê

P P P

Tragedii z 13 grudnia 1961 r.

piosenkarz Jacek Kaczmarski po-

œwiêci³ utwór pod tytu³em m/s

Maria Konopnicka, a Andrzej

Perepeczko** powieœæ pt. “Z obu

stron”. Ponadto Andrzej Braun*** napisa³ powieœæ ”Próba ognia i

wody”, która przedstawia po¿ar na statku w stoczni przebiegaj¹cy

tak samo, jak po¿ar na m/s Maria Konopnicka. Jego powieœæ zosta³a
sfilmowana**** pod tym samym tytu³em. (A.S.)

Od redakcji: Zdjêcie zamieszczone na str. 2 nades³a³ Jacek Antosik.

To lista ofiar opublikowana 31 V 2004 r. w “Dzienniku Ba³tyckim”.

* �ród³a ró¿ni¹ siê co do liczby ofiar - podaj¹ 21 lub 22.

** Andrzej Perepeczko - “Z obu stron”. Wyd. Morskie. 1969.

*** Andrzej Braun - “Próba ognia i wody”.  Wyd. Morskie. 1975.

**** Film produkcji polskiej mia³ premierê w styczniu 1979.

W£ADYS£AWA KOSTAKÓWNA

Ci¹g dalszy ze str. 1

Matk¹ W³adys³awy by³a Maria Antonina z Potockich. “The

Milwaukee Journal” opublikowa³ o niej ciekaw¹ wiadomoœæ,
gdy Kostakówna mia³a przyjechaæ na konkurs Miss Uni-

verse do Galveston w Teksasie. Otó¿ Maria Antonina mia³a
byæ hrabiank¹, której rodzina wyrzek³a siê z powodu ma³-
¿eñstwa z osob¹ ni¿szego stanu. Informacjê tê trudno

zweryfikowaæ, chocia¿ rzuca³aby ona nowe œwiat³o na

póŸniejszy sukces warszawianki.

W 1914 r., po wybuchu I wojny œwiatowej, rodzina Kos-

taków musia³a opuœciæ zajêt¹ przez wojska niemieckie

Warszawê. Przez kilka lat W³adys³awa i jej matka prze-

bywa³y na Krymie, gdzie znalaz³y schronienie. W latach

1917-1918 sta³ siê on jednak terenem krwawych walk lud-

noœci tatarskiej z bolszewikami o niepodleg³oœæ Krymskiej

Republiki Ludowej. W 1920 r. Kostakowa i jej córka wróci³y
do Polski, ale ich dom zosta³ przejêty przez nowych w³aœ-
cicieli. “Nasze mieszkanie zaj¹³ ju¿ ktoœ inny. Naszych

mebli, naszych rzeczy ju¿ tam nie by³o. Tylko jeden pusty

kosz i strzaskane wielkie z³ote ramy od portretu pradziada.

Mieszkanie niegdyœ nasze, ograbione doszczêtnie, gospo-

darz wynaj¹³. My wróci³yœmy na bruk…” – opisywa³a
W³adys³awa dziennikarzowi “Expressu Porannego”.

Na pocz¹tku lat 20. dorastaj¹ca dziewczyna wyjecha³a
do Francji, gdzie przez trzy lata przebywa³a w klasztorze

w miejscowoœci Saint-Georges-d'Aurac. Ju¿ wtedy jej uroda

zwraca³a powszechn¹ uwagê. Podczas jednej ze swych wy-

cieczek do Pary¿a Kostakówna zosta³a zauwa¿ona przez

amerykañsk¹ malarkê, która namalowa³a jej portret i pod-

pisa³a jako “polski typ”, zaœ kiedy hrabina Maria Ró¿a
Zamoyska odwiedza³a klasztor, podarowa³a przysz³ej Miss

Polonia ró¿aniec.

Po powrocie do Polski W³adys³awa ukoñczy³a kurs

stenografii i pisania na maszynie, po czym rozpoczê³a
pracê jako korespondentka w Miejskiej Kasie Oszczêdnoœ-
ciowej w Warszawie. Na pocz¹tku 1929 r. zosta³a pierwsz¹
klientk¹  Atelier  Fotografii  Artystycznej  Benedykta  ( 

Tablica pami¹tkowa w Gdañsku. �ród³o:
Wikimedia. Fot. Topory. (CC-BY-3.0)
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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

( Jerzego Dorysa. M³ody fotograf zachwyci³ siê oryginaln¹
urod¹ 21-latki i postanowi³ zrobiæ jej kilka artystycznych

zdjêæ. Nie spodziewa³ siê jeszcze wówczas, ¿e wkrótce o te

fotografie bêd¹ walczy³y najbardziej ekskluzywne sklepy w

stolicy, a on sam stanie siê jednym z najpopularniejszych w

mieœcie.

“Limba” wkracza na salony

10 stycznia 1929 r. redakcje trzech pism: “Expressu Po-

rannego”, “Kuriera Czerwonego” i “Œwiatowida” og³osi³y
wybory Miss Polonia. Nazwê konkursu wymyœli³ Tadeusz

Boy-¯eleñski, który zreszt¹ zasiad³ nastêpnie w jego jury. Nie

by³o to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Z podobn¹
inicjatyw¹ wyst¹pi³o cztery lata wczeœniej kobiece czasopismo

“Pani”, które nada³o tytu³ najpiêkniejszej Polki Halinie

Dunin-£abêdzkiej. Akcja nie by³a jednak kontynuowana, gdy¿
jeszcze w tym samym roku gazetê zamkniêto. Kolejne tego

typu przedsiêwziêcia to wybór w 1927 r. “Królowej Kina”

Anieli Boguckiej, a w 1928 r. og³oszenie nieoficjaln¹ polsk¹

Miss Janiny Smoliñskiej, która wygra³a w dwóch zagranicz-

nych konkursach piêknoœci. Podobn¹ zabawê organizowa³y te¿
amerykañskie krêgi polonijne.

W³adys³awa Kostakówna postanowi³a wzi¹æ udzia³ w

pierwszych wyborach Miss Polonia, ale ze wzglêdu na wro-

dzon¹ skromnoœæ przyjê³a pseudonim - “Limba”. Wys³ane
przez ni¹ zdjêcie wykonane w pracowni Dorysa poprowadzi³o
j¹ do zwyciêstwa. 27 stycznia 1929 r. w hotelu “Polonia”

dziesiêæ najpiêkniejszych kobiet wybranych przez czytelników

zaprezentowa³o siê przed jury w sk³adzie: pisarz Tadeusz

Boy-¯eleñski, malarze Karol Frycz i Tadeusz Pruszkowski,

rzeŸbiarze Henryk Kuna i Edward Wittig oraz literaci Zdzi-

s³aw Kleszczyñski i Jerzy Zagórski. Tajemnicza “Limba” za-

chwyci³a artystów swoj¹ s³owiañsk¹ urod¹ oraz urzek³a
niebywa³¹ skromnoœci¹ i wdziêkiem, pokonuj¹c w rywalizacji

przedstawicielki arystokracji: hrabiankê Alinê Ryszczewsk¹ i
Hannê Daszyñsk¹, córkê marsza³ka Ignacego Daszyñskiego.

Zwyciêstwo by³o dla W³adys³awy Kostakówny ogromnym

zaskoczeniem. Nagle o zwyk³ej urzêdniczce Miejskiej Kasy

Oszczêdnoœciowej zaczê³a mówiæ ca³a Warszawa, wszyscy

chcieli dowiedzieæ siê jak najwiêcej na temat enigmatycznej

piêknoœci. “Jestem oszo³omiona! Nigdy nie spodziewa³am siê
takiego wyniku!” – skomentowa³a werdykt w wywiadzie

udzielonym “Expressowi Porannemu” dzieñ po konkursie.
Ze wzglêdu na wysokie zainteresowanie, szef W³adys³a-

wy, dyrektor Huzarski, kaza³ przenieœæ jej biurko z piêtra na
parter, aby wielbiciele nowo wybranej Miss nie zak³ócali
pracy urzêdu. Sto³eczne domy mody oferowa³y Kostakównie

swoje us³ugi z nadziej¹, ¿e zdecyduje siê podj¹æ z nimi

d³u¿sz¹ wspó³pracê. Natychmiast poprawi³a siê te¿ sytuacja
materialna W³adys³awy i jej matki – kobiety otrzyma³y
wygodne mieszkanie z dwoma pokojami i kuchni¹.

Wybór Kostakówny na Miss Poloniê odbi³ siê echem

nawet w polskim parlamencie. W lutym 1929 r. wicemarsza³ek
Sejmu Jan WoŸnicki sugerowa³ jednemu z pos³ów Bezpartyj-

nego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem, ¿e utrzymuje finansowo

Kostakównê. Zapewne anonimowy pose³ by³ po prostu jednym
z wielu adoratorów Miss.

Blaski i cienie s³awy

Wkrótce po og³oszeniu wyników W³adys³awa wyjecha³a do
Pary¿a, gdzie 7 lutego 1929 r. zmierzy³a siê z siedemnastoma

innymi kandydatkami w walce o tytu³ Miss Europe. Zajê³a w
konkursie drugie miejsce, przegra³a jedynie z Wêgierk¹ Erzsé-

bet (Böske) Simon. Po powrocie z Pary¿a wypoczywa³a przez
dwa miesi¹ce w Zakopanem.
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Sukces polskiej piêknoœci we Francji pozwoli³ jej wzi¹æ
udzia³ w konkursie Miss Universe, rozgrywaj¹cym siê
wiosn¹ 1929 r. w Galveston w Teksasie. Kostakówna wy-

cofa³a siê z niego jednak po otrzymaniu listu od biskupa

Galveston Christophera E. Byrne’a. Zdaniem hierarchy

szanuj¹cym siê kobietom nie przystawa³o paradowanie

przed ogromn¹ widowni¹ w kostiumach k¹pielowych. Od

d³u¿szego czasu konkursy piêknoœci budzi³y w dostojnikach

Koœcio³a niesmak jako œwiadectwo “zepsucia obyczajów”.

Byrne wys³a³ podobny list wszystkim pochodz¹cym z

Europy kandydatkom.

Podczas pobytu w Pary¿u W³adys³awa pozna³a praw-

dziwy smak popularnoœci, lecz mia³a te¿ okazjê poznaæ jej
ciemne strony. Kiedy rozdawa³a autografy wielbicielom,

tajemniczy mê¿czyzna podsun¹³ jej do podpisu trzy blan-
kiety wekslowe, które nastêpnie wype³ni³ na kwotê piêciu
tysiêcy z³otych ka¿dy. Szczêœliwie oszust zosta³ z³apany,
a Kostakówna uniknê³a konsekwencji.

O wszystkich przygodach piêknej Polki, tak¿e tych

poza granicami pañstwa, skrupulatnie informowa³y dzien-
niki sensacyjne. Sukces W³adys³awy Kostakówny móg³
staæ siê dla niej przepustk¹ do s³awy, jednak blask fleszy

i kariera w Hollywood zupe³nie jej nie interesowa³y. W
wywiadzie udzielonym “Expressowi Porannemu” wyraŸnie
podkreœla³a, ¿e nie przyjmie ¿adnej oferty filmowej. S³owa

dotrzyma³a. Zagra³a tylko opiekunkê sierot w filmie spo-

³ecznym i propagandowym Leona Trystana “Zwyciêstwo

mi³oœci”, chocia¿ rolê filmow¹ z korzystnym wynagrodze-

niem proponowa³ jej miêdzy innymi amerykañski aktor Rex

Ingram.

Szczêœliwa ¿ona i troskliwa macocha

Kostakówna wola³a rolê pani domu ni¿ wystêpy na wiel-

kim ekranie. Ju¿ w maju 1929 r. kr¹¿y³y plotki, ¿e piêkna
Polka ma zostaæ ¿on¹ ³ódzkiego fabrykanta lub prze-

mys³owca z Borys³awia. “Ja wyjdê za m¹¿ tylko dla

szczêœcia i szczêœcia swego nie bêdê ukrywa³a w tajem-

nicy” – odpowiada³a pragn¹cym poznaæ jej matrymonialne

plany dziennikarzom. 5 stycznia 1930 r. w katedrze œw.

Jana w Warszawie wziê³a œlub z cenionym warszawskim

adwokatem Leonem Œliwiñskim, 37-letnim wdowcem sa-

motnie wychowuj¹cym nastoletniego syna. W czasie wojny

polsko-bolszewickiej w 1920 r. by³ on oficerem ³¹czniko-
wym Sztabu Generalnego z Ochotnicz¹ Sprzymierzon¹
Armi¹ genera³a Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza.

Dokoñczenie w nastêpnym numerze Marek Teler

Zdjêcie na str. 1 - Studio Dorys. Domena publiczna

KRYSTYNA STALMACH W lutym, w czasie najwiêkszych mrozów,

siêgnê³am po ksi¹¿ki £ukasza Orbitowskiego. W³aœciwie to za-

interesowa³am siê tym pisarzem, poniewa¿ gdzieœ wyczyta³am, ¿e
jest synem Janusza Orbitowskiego (znanego krakowskiego mala-

rza i by³ego profesora Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie),

którego abstrakcje mo¿na od czasu do czasu zobaczyæ na wy-

stawach sztuki wspó³czesnej lub kupiæ w domach aukcyjnych.

Ostatnio Desa Unicum zapowiedzia³a licytacjê jego obrazu z 1966
r., zatytu³owanego Kompozycja, a przedstawiaj¹cego zachodz¹ce
na siebie kolorowe geometryczne plamy.

£ukasz Orbitowski urodzi³ siê w 1977 roku

i ukoñczy³ filozofiê na Uniwersytecie Jagiel-

loñskim. Debiutowa³ w 1999 roku tomikiem

opowiadañ “Z³e wybrze¿a”. Pisze powieœci,
opowiadania, scenariusze s³uchowisk, nagrywa

podcasty, zamieszcza felietony i recenzje w

ró¿nych pismach. By³ wielokrotnie nomino-

wany i nagradzany. Ma na swoim koncie m.in.

z³ote i srebrne wyró¿nienia Nagrody ¯u³aw-

skiego, Nagrodê Literack¹ Warszawy, Paszport Polityki 2015,

nominacje do Nagrody Literackiej “Nike”.

Mnie uda³o siê pos³uchaæ ¿artobliwego s³uchowiska w od-

cinkach pt. “Recepcja”, wydanego przez Audiotekê. Przeczyta³am
równie¿ dwie jego powieœci: “Kult” i “Inn¹ duszê”, które zosta³y
zauwa¿one przez krytykê literack¹, a i wielu czytelników bardzo

pochlebnie siê o nich wypowiada³o.

Powieœæ “Kult” ukaza³a siê w 2019 roku dziêki wydawnictwu

Œwiat Ksi¹¿ki. Nie wiedzia³am, jak j¹ przyjmê, bo temat niezbyt

mi odpowiada³ – zbeletryzowana historia wizjonera Kazimierza

Domañskiego i cudów na dzia³kach. Nic o objawieniach

Maryjnych w podwroc³awskiej O³awie nie wiedzia³am, bo w 1983

roku, gdy ten fenomen siê rozpocz¹³, ju¿ nas w Polsce nie by³o.
Dopiero po przeczytaniu powieœci siêgnê³am do dostêpnych
Ÿróde³ w internecie i zapozna³am siê z informacj¹ dotycz¹c¹
uzdrowieñ, objawieñ, pielgrzymek i konfliktu z Arcybiskupstwem

Wroc³awskim. Polecam artyku³ napisany przez architekta Woj-

ciecha Mazana, dostêpny w internecie (ukaza³ siê w gazecie.pl pt.

“Schizma w O³awie. Jak pewien dzia³kowiec porwa³ t³umy i

niemal dokona³ podzia³u w polskim Koœciele”). (

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 

£ukasz Orbitowski
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( A jaka jest ksi¹¿ka?

Bardzo ciekawa. Wzbudzi³a

we mnie ogromny szacunek

do autora, bo nie jest to

ksi¹¿ka o cudach, lecz o

¿yciu mieszkañców ma³ego

miasteczka w beznadziej-

noœci lat osiemdziesi¹tych i

w dzikim kapitalizmie dzie-

wiêædziesi¹tych. 

Autor zastosowa³ kolo-

rowy styl gawêdziarski. Bo-

haterami s¹ dwaj bracia Hausnerowie:

starszy - Zbigniew (postaæ fikcyjna),

który na dziesiêciu taœmach (roz-

dzia³ach ksi¹¿ki) opowiada £ukaszowi

Orbitowskiemu przebieg wydarzeñ, i

m³odszy - Henryk (postaæ luŸno

oparta na losach wizjonera objawieñ

o³awskich - Kazimierza Domañskiego),

o którym starszy Hausner z czu³oœci¹

opowiada. S¹ równie¿ jeremiasze -

pielgrzymi szukaj¹cy uzdrowienia i

pocieszenia, s¹ mateusze - porz¹dko-

wi pomagaj¹cy utrzymaæ ³ad zgro-

madzeñ wielotysiêcznego t³umu na

dzia³kach, jest pan Poldek, jest ksi¹dz

wikary, patrz¹cy z zazdroœci¹ na

rosn¹c¹ u boku konkurencjê, jest

równie¿ kap³an emeryt, odprawiaj¹cy

msze na dzia³kach, jest funkcjonariusz

bezpieki i wysoko postawiony przed-

stawiciel o³awskiego PZPR-u. Nar-

racja nielinearna, ale klarowna,

czytelnik nie ma problemu z umiejsco-

wieniem akcji w odpowiednich latach.

Gawêda Zbyszka wzrusza, smuci

i rozœmiesza. Mówi o wielkiej po-

trzebie nadziei. Na tle polskiej na-

skórkowej i rytualnej religijnoœci kreœli

portret Henia g³êboko wierz¹cego w

swoje pos³annictwo, pe³nego mi³oœci

do ludzi, altruistycznie wype³niaj¹cego

misjê powierzon¹ mu przez Wielk¹

Pani¹.

Snuje ten ma³omiasteczkowy

filozof-fryzjer opowieœæ o swoim m³od-

szym bracie Heniu, przy

okazji czêstuj¹c s³uchacza -

pana £ukasza - ¿yciowymi

m¹droœciami. Oto jedna z

nich: “Pan wygl¹da mi na

takiego, co nosa z ksi¹¿ek

nie wystawia. To wielki

b³¹d. Na staroœæ pan siê

pop³acze, ¿eœ pan przeczyta³

¿ycie, zamiast je prze¿yæ.”

Zbysio ¿yje pe³n¹

piersi¹. Nie wybiela siê,

przyznaje siê do zdrad, b³êdów i

krzywd, które wyrz¹dzi³ bratu i swojej

rodzinie. Wnikliwie obserwuje spo³e-

czeñstwo u kresu wytrzyma³oœci

ekonomicznej, rozgrzesza z pope³-

nianych szwindli i stara siê poj¹æ

¿arliwoœæ Henia pracuj¹cego ponad

si³y.

Zachêcam do przypomnienia sobie

wydarzeñ z ubieg³ego wieku. Pewnie

w niejednym czytelniku powieœæ

poruszy sentymentalne struny. Poni¿ej

komentarz w stylu Zbysia, napisany

przez jednego z czytelników do autora

na temat “Kultu”: “Ja Panu powiem,

Panie £ukaszu. Jak Pan siê rodzi³eœ,

ja ju¿ za pannami biega³em, a nawet

i sprawy mia³em, wiêc pamiêtam

trochê lepiej. Te konfiety w ruskim

kasynie te¿. Przyznaæ jednak muszê,

¿eœ Pan kawa³ znakomitej roboty

odwali³. Kilka strun sentymentalnych

tr¹ci³, a kilka to nawet ca³kiem mocno

szarpn¹³. Ot, czasy siê przypomnia³y.

One same mo¿e i fajne nie by³y, takie

siermiê¿ne, milicyjne i na kartki, ale

my... byliœmy tacy... ¿e ho, ho! Teraz to

ju¿ nie to samo...”

Mnie ta lektura pozwoli³a za-

poznaæ siê z wielk¹ histori¹ ma³ego

miasteczka. Koœció³ wybudowany

przez wizjonera z pomoc¹ pielgrzy-

mów zosta³ przekazany Archidiecezji

Wroc³awskiej ju¿ po œmierci Kazi-

mierza Domañskiego.

Ksi¹¿ka znajduje siê w bibliotece

centralnej w dziale World Languages

(klasyfikacja Pol F Orb).

Po “Kulcie” siêgnê³am po “Inn¹

duszê”, wydan¹ w 2015 roku w serii

“Na F/Aktach” przez wydawnictwo

“Od deski do deski”. Za³o¿ycielem

wydawnictwa i pomys³odawc¹ serii

jest Tomasz Sekielski. “Na F/Aktach”

to ksi¹¿ki powsta³e na podstawie

autentycznych zdarzeñ kryminalnych.

Ca³y cykl tworz¹ dokumentalne po-

wieœci pisane przez autorów wspó³-

czesnych. 

K s i ¹ ¿ k a

Orbitowskiego

okaza³a siê naj-

lepsz¹ powieœ-

ci¹ tej serii. To

za ni¹ autor do-

sta³ Paszport

Polityki.

 Historiê m³o-

dego mordercy

wybra³ spoœród zaproponowanych

przez wydawnictwo ró¿nych wydarzeñ

kryminalnych. Przestudiowa³ akta

sprawy i informacje w mediach o

dwóch morderstwach Jacka B., za

które m³odociany przestêpca dosta³

do¿ywocie. Na kanwie faktów stwo-

rzy³ “Inn¹ duszê” - powieœæ o trzech

ch³opcach z Bydgoszczy, którzy przy-

jaŸnili siê w latach dziewiêædziesi¹-

tych, w dobie przemian ustrojowych.

Nastoletni ch³opcy Darek, Jêdrek

i Krzysiek chodz¹ do ró¿nych szkó³,

ale spêdzaj¹ ze sob¹ du¿o wolnego

czasu. Od samego pocz¹tku wiemy, ¿e

ktoœ zostanie zabity, nie znamy jednak

motywów mordercy oraz sposobu, jaki

wybierze, ¿eby zabiæ. Ciemna, z³a

Bydgoszcz, ulica Jasna, blokowisko

Fordon, rzeka Brda, dobre i z³e

rodziny, zakupy na zeszyt, kradzie¿e,

alkoholizm, restauracje, speluny,

si³ownie,  no¿e, praktyka  cukiernicza,
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Legia Cudzoziemska we Francji... O tym wszystkim

prostym jêzykiem opowiada nastoletni narrator

Krzysztof, kreœl¹c historiê przyjaŸni i narodziny z³a w

swoim przyjacielu. S³ownictwo proste, bez metafor,

zdania krótkie, sprawozdawcze. Brak ³adunku emocjo-

nalnego. Niby prosta historia, a przedstawiona na

kartach powieœci staje siê w trakcie czytania praw-

dziwym majstersztykiem. Odbiorca bêdzie siê za-

stanawia³, czy w rodzinach tych nastolatków jest

jakakolwiek mi³oœæ.
Najbardziej poruszy³a mnie postaæ Krzysia, który

radzi sobie z ojcem alkoholikiem i matk¹ w wiecznej

depresji, godz¹c¹ siê na los uleg³ej ¿ony. Krzyœ mimo

trudnoœci rodzinnych stara siê iœæ swoj¹ dobr¹ drog¹,

dystansuje siê od rodziców, próbuje znaleŸæ najlepsze

rozwi¹zania w trudnych sytuacjach ¿yciowych. Jedynie

on napawa mnie optymizmem.

Portret psychologiczny Jêdrka i jego zmagania z

w³asn¹ to¿samoœci¹ przechodz¹ przera¿aj¹c¹ meta-

morfozê. Pomimo rozpaczliwej próby zatrzymania z³a w

samym sobie (ten bohater zaci¹ga siê do Legii

Cudzoziemskiej, aby uciszyæ “inn¹ duszê”), z³o roœnie w

si³ê, a Jêdrek przegrywa.

Wed³ug autora - ka¿dy ma swój czarny punkt. Ten

punkt jest inny dla ojca Krzysia, a inny dla Jêdrka. Jest

inny dla ka¿dego z nas. Nie ka¿dy musi walczyæ ze
z³em, bo czarny punkt nie zmaterializowa³ siê w

naszym ¿yciu.

Ja zastanawia³am siê nad tym, jak cienka jest

granica miêdzy dobrem a z³em, miêdzy niewinnoœci¹ a

napiêtnowaniem spo³ecznym. Nie znalaz³am od-

powiedzi na to swoje pytanie. S¹dzê, ¿e niektórzy z

nas docieraj¹ do osobistych czarnych punktów, ale nie

przekraczaj¹ niewidzialnej granicy, za któr¹ jest ju¿
tylko z³o, zaœ inni - podobnie jak Jêdrek - przekroczyli

tê granicê i dla nich nie ma powrotu do normalnego

¿ycia, jest tylko staczanie siê ku przepaœci.
“Inna dusza” by³a dla mnie trudn¹ lektur¹, lecz nie

¿a³ujê, ¿e poœwiêci³am czas na przeczytanie tej ksi¹¿ki.
Mo¿na j¹ wypo¿yczyæ z biblioteki (sygnatura Pol F

Orb).

¯yczê dobrej lektury i zachêcam

do czytania powieœci £ukasza Orbitowskiego

Krystyna Stalmach

Zdjêcie £ukasza Orbitowskiego na str. 5 pochodzi z Wikipedii.

Autor - Pawe³ Dembowski. (CC BY-SA 3.0)

PAUL LANDOWSKI
(1 VI 1875 - 31 III 1961)

AUTOR CHRYSTUSA ODKUPICIELA W RIO DE JANEIRO

Ka¿dy z nas zna - przynajmniej ze zdjêæ lub filmów -

38-metrowy pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro.

Ods³oniêto go 12 paŸdziernika 1931 roku. Nie ka¿dy jednak

wie, ¿e jego autorem by³ rzeŸbiarz polskiego pochodzenia,

obywatel francuski Paul Landowski. Kim by³?... na to pytanie

odpowiada i krótk¹ biografiê publikuje Polonijna Agencja

Informacyjna.

Paul Landowski urodzi³ siê 1 czerwca 1875 roku w Pary¿u,

by³ synem powstañca styczniowego. Paul mia³ pi¹tkê
rodzeñstwa, by³ najm³odszy. Po stracie rodziców Paul i jego

rodzeñstwo zostali pod opiek¹ wujka, a po œmierci wuja

dzieæmi zajmowa³ siê najstarszy z braci. Paul Landowski

szybko wzi¹³ œlub, z pierwszego zwi¹zku mia³ dwójkê dzieci. W

1895 roku Paul zosta³ uczniem Akademii Sztuk Piêknych.

Artysta skoñczy³ kursy portrecisty, zafascynowa³ siê anatomi¹,

rysowa³ miêdzy innymi tablice naukowe. W 1900 roku rzeŸbiarz

zdoby³ nagrodê Prix de Rome za swoj¹ rzeŸbê Dawida. Od

1903 bywa³ na paryskich salonach, gdzie prezentowa³ swoje

dzie³a. W 1906 roku Landowski przeprowadzi³ siê do pod-

paryskiej miejscowoœci Boulogne-Billancourt. Artysta owdowia³,
a potem wzi¹³ drugi œlub, z którego tak¿e mia³ dwójkê dzieci.

Obie córki Landowskiego odziedziczy³y po nim artystyczny

talent – by³y malarkami. Artysta zmar³ 31 marca 1961.

Twórczoœæ < S³awê przynios³a artyœcie rzeŸba, która w 1909 r.

znalaz³a siê pod kopu³¹ Panteonu. Paul Landowski by³
autorem rzeŸby œwiêtej Genowefy, czyli pomnika patronki

Pary¿a znajduj¹cego siê na Pont de la Tournelle. RzeŸbiarz

stworzy³ tak¿e pomnik Reformacji w Genewie. Niewiele osób

w Polsce wie, ¿e Paul Landowski jest autorem pomnika

Chrystusa Odnowiciela w Rio de Janeiro. W Pary¿u mo¿na
podziwiaæ miêdzy innymi fontanny przy Porte de Saint-Cloud

i grób marsza³ka Focha w Invalides wykonany przez artystê.
Oprócz rzeŸb Landowski tworzy³ tak¿e obrazy.

Musée-jardin Paul Landowski < W Boulogne-Billancourt

mieœci siê muzeum poœwiêcone rzeŸbiarzowi. W otaczaj¹cym go

ogrodzie mo¿na podziwiaæ rzeŸby artysty. Warto wspomnieæ, ¿e
w tej samej podparyskiej miejscowoœci znajduje siê Espace

Landowski, czyli centrum kulturalne. W tym nowoczesnym

miejscu znajduje siê tak¿e muzeum lat 30., gdzie znajduj¹ siê
prace artysty.

�ród³o: Polonijna Agencja Informacyjna

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=11809/ (CC BY 4.0)
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Pytanie tego rodzaju wyda siê niejed-

nemu zbyteczne a nawet niedorzeczne

“Jakto? Przecie¿ nikt nie mówi gru-

dzienia, kocio³eka, lecz grudnia,

kocio³ka!”

Niew¹tpliwie, pod tym wzglêdem

jeszczeœmy siê nie wyzwolili z pod

ogólnie obowi¹zuj¹cych prawide³ od-

miany, jeszcze nie tylko grudzieñ, ale

i styczeñ, i marzec, i kwiecieñ, i lipiec,

i sierpieñ, i wrzesieñ maj¹ 2 przyp. l.

poj. stycznia, marca, kwietnia itd. a w

podobny sposób

kocio³ek - kocio³ka, ro¿en - ro¿na,

bochenek - bochenka,

popio³ek - popio³ka,

wo³ek - wo³ka,

guzek - guzka, itp. 

Czujemy jeszcze wyraŸnie, ¿e owo e

lub (i)e w 1 przyp. l. poj. jest ruchome

i potrzebne tylko do ³atwiejszego

wymówienia zbiegu spó³g³osek, nie

mamy zaœ œwiadomoœci, ¿e ono zara-

zem jest potomkiem staros³owiañskiej

samog³oski ß (ú).

Kiedy siê jednak spostrze¿e który-

kolwiek z wymienionych rzeczowników

napisany wielk¹ g³osk¹ na pocz¹tku,

a wiêc u¿yty za nazwisko, od razu

niektórzy przestaj¹ myœleæ logicznie,

¿e  w i e l k a   g ³ o s k a  nigdy

nie mo¿e wp³ywaæ na odmianê i po-

czynaj¹ rozumowaæ, a rozumowanie to

prowadzi ich prosto na bezdro¿a.

“Co innego - mówi¹ - kocio³ek, a

co innego Kocio³ek". Bardzo s³usznie;

ale i to prawda, ¿e co innego noga a

Noga, co innego ³opata a £opata, co

innego kulka a Kulka itp. a przecie¿?

- przecie¿ zarówno noga jak Noga

maj¹ 4. przyp. L. poj. nogê - Nogê, 6.

l. poj. nog¹ - Nog¹ itp.

Jaki¿ powód, abyœmy dla rze-

czowników pospolitych mêskich czynili

wyj¹tek, nie czyni¹c tego dla ¿eñ-

skich? Ale nijakie? - Prawda, nijakie

jak: Futro, Piórko, Side³ko, Ziarko i

Oczko, maj¹ w l. poj. odmianê ¿eñsk¹,

bo dzia³a na nie wp³yw takich na-

zwisk jak: Fredro, Jagie³³o, Orzeszko

itp. i dlatego w l. mn. razem z nimi

przechodz¹ do odmiany mêskiej, ale

one nie s¹ dowodem, bo na nie wp³y-

nê³a nie ró¿nica znaczenia, ale podo-

bieñstwo formy innych nazwisk. Tego

tedy argumentu nie mo¿emy u¿yæ.

Wracajmy do nazwisk mêskich.

Nikomu nigdy na myœl nie przysz³o,

aby stare nazwisko polskie Pieni¹¿ek

odmieniaæ: Pieni¹¿eka, Pieni¹¿ekowi

itd. albo W³odek - W³odeka, Wilczek

- Wilczeka, Zaj¹czek - Zaj¹czeka; cze-

mu siê tedy dzieje, ¿e coraz czêœciej

spotykamy formy nazwisk: Jeloneka,

£ojeka, G¹deka, Bobeka, a za temi:

Kocio³eka, Grudzienia, Kocio³a i Go-

³¹ba albo nawet Go³omba (Now. Ref.

1900. 255). Formy te czytaliœmy i czy-

tamy, ilekroæ siê podobne nazwiska

znajd¹ w szeregu mianowañ, podawa-

nych przez urzêdow¹ “Gazetê”, a z

niej za poœrednictwem no¿yczek

redakcyjnych, bez ¿adnego udzia³u

“redakcyjnego” o³ówka dostaj¹ siê w

inne dzienniki a nawet czasopisma

(Muzeum) i tym sposobem szerz¹

zarazê. Gutta cavat lapidem* - S¹

tacy, którzy siê ju¿ oswoili z form¹: p.

Kozio³a, p. Go³¹ba, a niebawem prze-

stanie ich raziæ, forma: Wróbela, Bo-

beka, Wilczeka i bêdziemy dalej pisaæ:

Maczeka, Bro¿eka, Pi¹teka itp.

Niech¿e siê ocknie sumienie jêzy-

kowe. Pieni¹¿ek czy Pi¹tek, Kozio³

czy Zaj¹czek, Go³¹b czy Wróbel, nie

zmieniaj¹ deklinacyi, chocia¿ s¹

nazwiskami, i nikomu ubli¿aæ to nie

powinno bez nara¿enia siê na œmiesz-

noœæ, je¿eli siê powie i napisze

Wróbla, Go³êbia, Jelonka.

To jest jedyny prawy sposób -

inne formy s¹ pogwa³ceniem praw

jêzykowych.

#

Artyku³ z “Poradnika Jêzykowego” zo-

sta³ przedrukowany z zachowaniem

ówczesnej pisowni oraz wyró¿nieñ

edytorskich. Wyjaœniæ jedynie wypada,

¿e to, co autor okreœla mianem “wiel-

ka g³oska”, to dzisiejsza wielka litera.

S¹dzê, ¿e ca³oœæ nadal jest zrozumia³a

- nawet dla czytelnika z wieku XXI.

Dodam jeszcze, ¿e wszystkie pol-

skie nazwiska mêskie siê odmieniaj¹,

a odmiana zale¿y od ostatniej g³oski -

jeœli nazwisko koñczy siê spó³g³osk¹,

obowi¹zuje deklinacja mêska, jak w

przyk³adach w artykule z “Poradni-

ka...”, natomiast mêskie nazwiska za-

koñczone samog³osk¹ -o odmieniaj¹

siê wed³ug deklinacji ¿eñskiej, co

równie¿ artyku³ przybli¿a.

Nieco inne zasady rz¹dz¹ od-

mian¹ nazwisk ¿eñskich zakoñczonych

spó³g³osk¹, nazwisk dwucz³onowych i

obcych - ale o tym innym razem.
Jolanta Pawluk

* Gutta cavat lapidem (³ac.) - “kropla dr¹¿y

kamieñ” (z Owidiusza: Gutta cavat lapidem

non vi sed saepe cadendo ³aciny - kropla

dr¹¿y kamieñ nie si³¹, lecz czêstym spada-

niem); dzisiaj znana g³ównie czêœæ pierwsza

jako “kropla dr¹¿y ska³ê”.

Czytelnicy Skanera dowiedzieli siê miesi¹c

temu, ¿e pierwszy numer “Poradnika

Jêzykowego” ukaza³ siê w 1901 roku i ¿e

wiele poruszanych w nim zagadnieñ jest

aktualnych tak¿e dzisiaj. WeŸmy na przyk³ad

odmianê nazwisk, z któr¹ Polacy maj¹ k³opot

chyba nawet wiêkszy ni¿ przed laty - coraz

czêœciej nazwiska nie s¹ odmieniane, jakby

ju¿ nie istnia³y dla nich inne przypadki ni¿

mianownik, a niektórzy podobno a¿ siê

domagaj¹ , by ich nazwiska nie odmieniaæ. O

tym innym razem, teraz zaczerpniêta z tamte-

go “Poradnika Jêzykowego” odpowiedŸ na

pytanie

GRUDZIENIA CZY GRUDNIA?

KOCIO£EKA CZY KOCIO£KA?
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CZY CI NAJMILSZY?

HENRYK SIENKIEWICZ ...W dali by³o
widaæ ciemn¹ wstêgê boru, przed

borem ³¹kê, a wœród ³anów zbo¿a
sta³a chata, pokryta s³omian¹
strzech¹ i mchami. Brzozy zwiesza³y
nad ni¹ zielone warkocze, na œwierku

w gnieŸdzie sta³ bocian, a w sadzie

wiœniowym czernia³y ule.

Przez otwarte wrota na

dziedziniec wszed³ wêdrowiec i rzek³
do niewiasty, stoj¹cej w progu: - Pokój tej cichej chacie,

tym drzewom, zbo¿om i okolicy ca³ej, i tobie, matko!

Ona, powitawszy go goœcinnie, rzek³a: - Chleba i

mleka przyniosê ci, wêdrowcze, a tymczasem si¹dŸ i

odpocznij, bo widaæ, ¿e z dalekiej wracasz podró¿y.

- Jako ów bocian i jako jaskó³ka, wêdrowa³em; wracam

z daleka i od dzieci ci twoich wieœæ przynoszê.
Wiêc onej matce dusza ca³a zbieg³a do oczu i zaraz

spyta³a wêdrowca: - Czy wiesz co o synu moim, Jaœku?
- Czy ci on najmilszy, ¿e o niego pytasz najpierwej?

Oto jeden twój syn w puszczach z siekier¹ pracuje i w

jeziora sieæ zapuszcza; drugi konie na stepie pasie, pieœni

têskne zawodzi i w gwiazdy patrzy; trzeci po górach siê
wspina, na turniach i halach z owcami noce spêdza, w

or³ów krakania siê ws³uchuje. Do kolan siê wszyscy twoich

chyl¹ i pozdrowienia ci przysy³aj¹...

- A Jaœko? - pyta³a z trosk¹ na twarzy.

- Wieœæ smutn¹ chowam na ostatek. �le siê Jaœkowi

wiedzie: rola plonu mu nie daje, bieda i g³ód dokucza, w

niedoli p³yn¹ mu dnie i miesi¹ce. Wœród obcych i nêdzy

mowy twej nawet zapomina, wiêc i ty zapomnij o nim, bo

on ju¿ nie twój... zapomnij!...

Gdy to rzek³, kobieta, wzi¹wszy go za rêkê, wwiod³a
do spi¿arni w chacie i, zdj¹wszy bochenek chleba z pó³ki,
rzek³a: - Wêdrowcze, daj to Jaœkowi.

Na koniec z chustki rozwi¹za³a pieni¹dz srebrny,

b³yszcz¹cy i dr¿¹cym g³osem rzecze:

- Niebogatam ja sama, ale i to dla Jaœka.

- Niewiasto! - rzek³ ze zdziwieniem wielkim wêdrowiec

- synów masz wielu, a jednemu wszystko oddajesz. Czy go

kochasz najwiêcej? Czy ci on najmilszy?

Ona zaœ, podniós³szy wielkie, smutne oczy, ³zami

zalane, tak rzecze: - B³ogos³awieñstwo moje wszystkim, ale

datki temu jednemu, bom ja matka, a on najbiedniejszy. �

FRUWA STARA MARYNARA

TADEUSZ ¯OCHOWSKI Czy muzyka albo piosenka mo¿e
przywo³ywaæ wspomnienia? Jak najbardziej. Przes³uchuj¹c

stare przeboje przewa¿nie wracam do ró¿nych wspomnieñ
z czasów, z którymi tê piosenkê kojarzê. Tak by³o i tym

razem. W³aœnie s³ucha³em przeboju Wojciecha M³ynar-

skiego "Fruwa twoja marynara", gdy przypomnia³ mi siê
mój pierwszy koncert (nie ten, na którym wystêpowa³em,

ale ten, w którym uczestniczy³em jako widz). By³ to koncert

Niebiesko-Czarnych w hali sportowej Jagiellonii w Bia³ym-

stoku.

W tym czasie telewizory jeszcze zbyt powszechne nie

by³y, ale niemal regularnie chodzi³em do kina, wiêc
widzia³em w Kronikach Filmowych, jak takie wystêpy
wygl¹daj¹ - powszechne by³o wtedy podrzucanie czapek

i marynarek na koncertach. Stanowi³o to swoisty sposób

okazywania zadowolenia i aplauzu.

(

Pastuszek

O³ówkiem na kartonie

rysowa³ Zygmunt Grabowski

(1891-1939)
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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

( Wybra³em siê na tê imprezê

ca³kiem dobrze przygotowany - za-

opatrzy³em siê w dwie stare czapki

ojca i jedn¹ jego star¹ marynarkê.

Przewidzia³em dobrze, ¿e przy tych

t³umach czapka raz wyrzucona do góry

nie wróci ju¿ do w³aœciciela, bo to w

koñcu nie bumerang.

Na sali by³ sza³, co i mnie siê

udzieli³o, skutkiem czego pierwsza

czapka szybko polecia³a w górê. Ju¿

wkrótce widzia³em j¹ - szar¹, w jode³-

kê - fruwaj¹c¹ w ró¿nych czêœciach

hali. Podobny los spotka³ te¿ drug¹

czapkê i star¹ marynarkê.

Widaæ by³o, ¿e nie ja jeden wpad-

³em na taki pomys³, bo fruwaj¹cej

garderoby by³o du¿o wiêcej. Jeœli jakiœ

fanatyk poœwiêci³ swoje w³asne ubra-

nie, to wspó³czujê, bo przy tych t³u-

mach póŸniejsze odnalezienie by³o

raczej niemo¿liwe.

Oczywiœcie ojciec pyta³ (chyba

bardziej dla zasady, bo bez wiêkszego

¿alu), gdzie zapodzialiœmy jego czap-

kê, ale odpowiedŸ otrzyma³ dopiero po

latach, kiedy ju¿ na dobre o czapce

zapomnia³. Moje przyznanie siê do wi-

ny, ju¿ po czasie, tylko go rozbawi³o.

Co do doznañ estetycznych, to pa-

miêtam, jak by³em oczarowany wtedy

Januszem Pop³awskim, który by³ na

topie gitarzystów w Polsce. Jego

"Szko³a na gitarê basow¹" by³a pierw-

sz¹ w kraju publikacj¹, poœwiêcon¹

temu instrumentowi, na dodatek bar-

dzo nowoczesn¹. PóŸniej, chyba w na

pocz¹tku lat 60., by³ koncert Marino

Mariniego z jego najwiêkszym przebo-

jem "Nie p³acz, kiedy odjadê", by³y te¿

Czerwone Gitary.

Nie wiem, czy w³aœnie te pierwsze

koncerty nie zadecydowa³y, ¿e z cza-

sem gitara sta³a siê dla mnie czymœ

wyj¹tkowym - i tak mi zosta³o do dziœ.

Kiedy swymi wspomnieniami po-

dzieli³em siê z przyjacielem, ten na-

tychmiast przywo³a³ z pamiêci jeden

ze swoich pierwszych koncertów. Wy-

bra³ siê na Trubadurów, a ca³oœæ za-

pamiêta³ doskonale, bo w trakcie ich

wystêpu w pewnym momencie zabra-

k³o pr¹du. Wszystkie instrumenty

podpiête do wzmacniaczy zamilk³y. Tu

zimn¹ krew zachowa³ perkusista, gra-

j¹c przez jakieœ dziesiêæ minut solów-

kê. Po tym czasie uda³o siê usun¹æ

awariê, a perkusista otrzyma³ wielki i

w pe³ni zas³u¿ony aplauz.

Takie wspomnienia ze swych

pierwszych koncertów ma zapewne

ka¿dy z nas i czasem jakaœ melodia

lub zaledwie kilka nut potrafi przy-

wo³aæ wspomnienia, czasem nawet z

rzewn¹ ³ezk¹ - jak to kiedyœ by³o

piêknie.

MARYNARA JU¯ NIE FRUWA

Co tu powiedzieæ o dzisiejszych cza-

sach? Ktoœ by mo¿e zapyta³, czy

bêdzie cokolwiek do wspominania -

poza tym, czego nie by³o? Od roku nie

ma ¿adnych wystêpów na ¿ywo, za to

- jak w epoce mego dzieciñstwa i

m³odoœci - jest radio i telewizja, do-

szed³ te¿ internet. Zaledwie rok temu

(w lutym i marcu) londoñski Teatr

Scena 419 pokaza³ sztukê "Generalna

próba". Z czystym sumieniem mogê

powiedzieæ, ¿e te dwa wystêpy by³y

takie, ¿e a¿ boki zrywaæ. Mnie osobiœ-

cie “Próba” tak siê spodoba³a, ¿e na-

pisa³em do niej krótki satyryczny

wstêp "Przed wystêpem", który mo¿na

by³o przeczytaæ w marcowym Ska- 

nerze (nr 3/299). By³y te¿ przymiarki

do nagrania “przedwystêpu” do Two-

jego Radia, do nagrania na wideo i nie

tylko, ale... przysz³a pandemia. 

Muszê dodaæ, ¿e to pandemia “wy-

musi³a" zamieszczanie archiwalnych

numerów Skanera w internecie - pod

adresem - skaner.net . Ludzie maj¹

teraz mniejsz¹ mo¿liwoœæ dotarcia do

wydania drukowanego na papierze,

inaczej planuj¹ zakupy, rzadziej wy-

bieraj¹ siê do sklepów, wiêc nadszed³

czas na zmiany w Skanerowskiej

ofercie.

Pod skaner.net mo¿na równie¿

s³uchaæ Twojego Radia (nie tylko od

10:00 w niedzielê, ale dowolnego dnia

tygodnia o dowolnej porze), us³yszeæ

lokalnie przygotowane nagrania ‘po-

zaradiowe’ i obejrzeæ przedstawienia

Teatru Scena 419.

Wracaj¹c do wy¿ej wspomnianej

“Generalnej próby” powiem, ¿e ze

wzglêdu na jej du¿e powodzenie ze-

spó³ zamierza³ iœæ za ciosem i wysta-

wiæ j¹ po raz trzeci albo i czwarty, ale

wirus pomiesza³ ró¿ne plany - nie

tylko tego teatru. Szczêœciem w tym

wszystkim jest to, ¿e Pawe³ Fija³ z

Krzysztofem Pietruszewskim sfilmowali

“Generaln¹ próbê”, Pawe³ póŸniej na-

grania zmontowa³ (podobnie jak

poprzednie spektakle) i w sytuacji, gdy

wiadomo, ¿e do wznowienia tej sztuki

ju¿ nie dojdzie, nagranie zosta³o

umieszczone w internecie (patrz znowu

pod skaner.net ). Polecam - zabawa

gwarantowana.

Tadeusz ¯ochowski
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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 marca  2021 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

MIECZYS£AW BRAUN (1902-1941 lub 1942)

RADIO

W takiej ciszy tak ucho natê¿am ciekawie,

¯e s³ysza³bym g³os z Litwy... JedŸmy!

Nikt nie wo³a...

Mickiewicz

Œród zielonego suchej trawy oceanu

Jak ³ódŸ samotna, ton¹c na dalekim Krymie,

mijaj¹c koralowe ostrowy burzanu

S³uchaj fali: ktoœ wo³a na Litwie twe imiê!

 

Ju¿ iskra elektryczna niewidzialn¹ drog¹

Glob obieg³a, w powietrze wsi¹k³a jak w bibu³ê,

Ju¿ mog¹ j¹ pochwyciæ i s³yszeæ j¹ mog¹ –

Aparaty najczulsze i serca nieczu³e.

 

Koncert z Rzymu w Londynie, z Tokio w Kopenhadze,

Ryk syren okrêtowych znów na kontynencie,

Razem z gie³d¹ w Berlinie i odczytem w Pradze,

To zmieszany gwar œwiata, bij¹cy w zamêcie!

 

W Moskwie s³ysz¹, jak pluszcze s³odka fala Wis³y,

A my – jak huczy ogieñ, który ktoœ rozpala –

T³umie ludzi, ustami chwytaj¹cych iskry,

Mo¿e tu ciê po³¹czy elektryczna fala!

 

Gdy samotny wêdrowiec na ch³odnej obczyŸnie

S³uch natê¿a³ – innego chcia³ s³yszeæ wo³ania,

Innej fali i szeptu, którym serce bliŸnie

Umie dr¿eæ, gdy wymowne oczy mg³a przes³ania.

 

Gdy ze mnie, jak z anteny, tryskaj¹ na wszêdzie

Me s³owa, zatrzaœniête na zawsze w iskierce,

Nie wiem, kto bêdzie s³yszeæ, kto ich s³uchaæ bêdzie,

Tak jak twoje jedyne ma³e dobre serce.

KILKA MARCOWYCH PRZYS£ÓW

� Gdy mróz marca dziesi¹tego, jeszcze czterdzieœci dni

mrozu takiego.

� Na Józefa piêknie - zima prêdko pêknie.

� Jeœli w marcu plucha, to w maju posucha.

� W marcu, gdy s¹ grzmoty, uroœnie zbo¿e nad p³oty.

� Wiosna by tak nie smakowa³a, gdyby przedtem zimy nie

by³o.

� Wiosn¹ nadzieje rosn¹, przychodzi lato, czekamy na to,

w jesieni mo¿e siê zmieniæ, przychodzi zima znowu nic nie

ma.
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

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

Miko³aj Biernacki

(1836-1901)

PIÊKNA POLSZCZYZNA

Pan Piotr mia³ wypadek ma³y;

Onegdaj, pod wsi¹ Kamykiem,

Dwa poci¹gi siê spotka³y..

— Jakim pan mówisz jêzykiem!

Nie mów pan nigdy spotka³y,

Lecz poci¹gi siê zderzy³y;

To wyraz dla ucha mi³y!

...Otó¿ pan Piotr, w tem zdarzeniu,

Poleca siê Bozkiéj pieczy,

I myœli o wyskoczeniu...

— Jak pan polszczyznê kaleczy!

Nie — myœli o wyskoczeniu,

Ale — na skok reflektuje,

To dopiero rzecz maluje!

...Zatem, natychmiast siê zrywa,

I choæ ju¿ nie by³o trwogi,

Niemniéj zamiar wykonywa...

— Ach! panie! na wszystkie Bogi!

Dziœ nie mówi¹ wykonywa,

Lecz poprawnie: wykonuje.

To samo ucho wskazuje!

...Wiêc pan Piotr okno wybija,

A choæ krzycz¹: z³amiesz nogê!
On zdrow¹ radê pomija...

— Panie! ja s³uchaæ nie mogê!
Wy¿szy styl dziœ nie pomija

Rady, lecz j¹, abstrachuje!

¯e te¿ pan tego nie czuje!

...Oto¿ skoczy³ i wpad³ w b³oto;
Tym sposobem niepotrzebnie

Wystawi³ siê na œmiech oto,

— Ach! jak pan mówi haniebnie!

Wystawi³ siê na œmiech oto!

Zblamowa³ siê! tak mój panie!

Pozwól, ja powiem to zdanie.

Pan Piotr na skok reflektuje,

Bo poci¹gi siê zderzy³y;

I zamiar swój wykonuje,

Choæ nie radz¹. Zbiera si³y,

Skacze, radê abstrachuje...

Zblamowa³ siê! Ka¿dy przyzna,

¯e to jest piêkna polszczyzna! P
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