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REFLEKSJE REDAKCYJNE

Jak ten czas leci! To ju ż  19. rok wydawania 
GŁOSU NAUCZYCIELA, pora zaczynać plano
wanie jubileuszu! Ale musimy trochę ode
tchnąć po złotym jubileuszu Zrzeszenia Na
uczycieli Polskich w  Ameryce z siedzibą w  Chi
cago, szumnie celebrowanjrm przez niemal 
dwa lata —  począwszy od VII Zjazdu Nauczy
cieli Polonijnych w  Las Vegas, w  maju 2002 
roku aż do bankietu w  niedzielę 14 marca 
2004, w  Chicago.

Jeszcze raz serdeczne gratulacje i życzenia 
wielu pomyślnych lat!

Tymczasem wracamy do obecnego numeru 
GŁOSU, kontynuującego serię monograficzną, 
w  której przedstawiamy i przybliżamy czytelni
kom, nauczycielom i młodzieży szkolnej wybit
nych Polaków. Tym razem jest to Jan III Sobie
ski, elekcyjny król polski (1674-1696). Pan 
Bóg obdarzył go wieloma talentami, rodzice od 
dzieciństwa przyzwyczajali do nauki i pracy 
nad sobą, osiągnął więc wiele w  życiu, choć nie 
było ono usłane różami, żył bowiem w  trud
nych, skomplikowanych latach XVII wieku, 
w  kraju szarpanym ustawicznymi wojnami 
i rokoszami.

Jan Sobieski —  to poliglota władający łdlko- 
ma językami, zapobiegliwy gospodarz rozle
głych włości, mecenas sztuk pięknych, autor 
przepięknych Ustów do ukochanej Maiysieńki, 
a w XVII-wiecznej Europie znany jako obrońca 
chrześcijaństwa i pogromca armii turecldej 
pod Wiedniem (13 września 1683).

W  dodatku do biografii Sobieskiego, rzetel
nie opracowanej przez redaktorkę Armę Wi- 
towską-Gmiterek, drukujemy wyjątki z dwóch 
książek o Sobieskim oraz kilka jego listów do 
Marysieńki, nieco “spreparowanych” dla uła
twienia ich lektuiy. Podajemy wyjaśnienia nie

których wyrażeń, resztę pracy zostawiamy na
uczycielom klasd licealnych, jeśli zdecydują 
się na ich wykorzystywanie w  klasie.

V III  Z jazd  N au czyc ie li P o lon ijn ych  i K o 
m ite tó w  R odz ic ie lsk ich . Komisja Oświatowa 
Kongresu Polonii Amerykańskiej przy współ
pracy środowisk pedagogicznych z Nowego 
Jorku, Chicago, Detroit i Forum Nauczycieli 
Zachodniego Wybrzeża, organizuje VIII Zjazd 
Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodziciel
skich. Zjazd odbędzie się w  dniach od 28 do 31 
maja 2004, w  hotelu Holiday Inn Select, 300 
Third Street, w  Niagara Falls, NY 14303. T e 
matem  Zjazdu będzie Próba zag łady  Po lsk i 
w  la tach  1939-1945. Lokalnym  organizato
rem Zjazdu jes t Polska Szkoła im. Ks. Piotra 
Adam skiego w  Buffalo, New York. W  czasie 
Zjazdu będziem y obchodzić 60. rocznicę po
wstania Kongresu Polonii Amerykańskiej, któ- 
ly  został powołany właśnie w  Buffalo w  1944 
roku, jak  również 20-lecie istnienia Komisji 
Oświatowej KPA. W  Zjeżdzie wezm ą udział 
p rzedstaw iciele organizacji nauczycielsk ich  
z Anglii i Kanady oraz goście z Polski. B liż
szych informacji udzielają: M ira Szramel (716) 
681-6739 oraz ks. Tadeusz Bocian (716) 895- 
8091. E-mall: zdzisiek@localnet. com.

Zachęcam y do uczestnictwa w  Zjeżdzie. 
Każdy Zjazd jes t wspanial5Tn przeżyciem, war
to poznać nowych ludzi, nawiązać nowe 1 od
nowić stare przyjaźnie, zobaczyć następny za
kątek Stanów Zjednoczonych i naładować pe
dagogiczne baterie na następne lata.

W  w ia d om ośc ia ch  k u ltu ra ln o -ośw ia to 

w ych  przedstawiam y w iadom ości z życia szkół 
w  Indiana, Illinois, Rhode Island, New Jersey 
i New York. W idać jak  pięknie pracują szkoły, 
jak ie mają pomysły, ja k  utalentowani są na
uczyciele i uczniowie. Gratulujem y Jubileuszy, 
konkursów, jasełek, podtrzym ywania polskich 

tradycji!
Prosimy o nadsyłanie m ateriałów  z życia 

szkół. Może nieraz z opóźnieniem , ale staramy 
się drukować to, co Państwo nadsyłacie. Prosi

my zawsze podawać adres i telefon osoby nad
syłającej materiały, czasem  są problemy z pi
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sownią nazwisk i trzeba je  telefonicznie wyla- 
śniać.

Now e nazw isko  w  stopce redakcyjnej. Do
naszego zespołu redakcyjnego dołączyła mgr 
M on ika  K ończew ska, którą serdecznie w ita
my i przedstawiam y cz3rtełnikom.

Monika Kończewska urodziła się i wycho
wała na północno-wschodnich rubieżach Pol
ski, w  pięknym mieście Białymstoku. Tam 
ukończyła szkołę podstawową, liceum ogólno
kształcące, uzyskała dyplom magistra filologii 
polskiej, pracowała na różnych stanowiskach, 
prowadziła druż5my zuchowe i była instrukto
rem  na harcerskich obozach. Jest mężatką 
i m atką dwójld dzieci —  Maćka i Ewy.

Pani Monika tak pisze o sobie:
Z  krwi i kości białostoczanka, z domieszką 

krwi galicyjskiej. Stąd podczas Świąt Bożego 
Narodzenia przychodził do mnie Aniołek a nie 
Mikołaj, jed liśm y cwibaki a nie keksy. Ukoń
czyłam klasę matematyczno-fizyczną w  I Li
ceum Ogólnokształącym im. Adama M ickiewi
cza w  Bial3rmstoku, ale że przez cały okres 
szkoły średniej prowadziłam drużyny zucho
we, rozpoczęłam  studia pedagogiczne —  na
uczanie początkowe. Po roku przeniosłam się 
na polonistykę na Wydziale Humanistycznym 
FUii Uniwersytetu Warszawskiego w  Białym
stoku. Podczas studiów bardziej pasjonowa
łam  się językoznawstwem  niż literaturą, w  re
zultacie napisałam  i obroniłam pracę magi
sterską pod kierunkiem  prof. Zygmunta Salo- 
niego. Zdobyta u boku profesora wiedza bar
dzo ml pomogła w  pracy korektorskiej w  GA
ZECIE WSPÓŁCZESNEJ i redakcyjnej (adiu
stacja tekstów naukowych) w  Wydawnictwach 
Politechniki Białostockiej. Pracowałam rów
nież w  Szkołę M istrzostwa Sportowego im. Ma
rii Konopnickiej, ucząc języka polskiego w  kla
sach licealnych. Przez pięć lat byłam dyrekto
rem  filii szkoły językow ej FELBERG SJA 
w  Biał3mistoku. Ta praca "wymogła” na mnie 
ukończenie studium podyplomowego z zakre
su zarządzania.

Obecnie pracuję w  Polskiej Szkole rm. Fry
deryka Chopina w  Buffalo Grove, Illinois i uczę 
VII klasę.

Monika Kończewska

Prenum erata GŁOSU NAUCZYCIELA. Na
stąpiła zmiana w  dystrybucji GŁOSU NA
UCZYCIELA w  stanach wschodnich. Prezes 
Centrali, p. Jan Wożniak nie będzie odpowie
dzialny za przyjmowanie opłat za prenumeratę 
GŁOSU, ani za jego rozprowadzanie. Począw
szy od stycznia 2004 prosimy o bezpośrednie 
zamawianie i wpłacanie prenumerat na adres 
Redakcji w  Chicago. Adres i telefon Redakcji 
znajduje się na pierwszej stronie. GŁOS będzie 
wysyłany drogą pocztową. Mamy nadzieję, że 
tą drogą usprawnimy dostawę GŁOSU do 
wszystkich czytelników. Prenumerata roczna 
dla osób indywidualnych wynosi $20.00 rocz
nie. JeśU szkoła prenumeruje tylko jeden  eg
zemplarz —  $25.00. Na każde 10 płatnych 
prenumerat z jednej szkoły dokładamy jeden  
egzemplarz bezpłatnie dla biblioteki szkolnej. 
Bardzo prosimy o współpracę zarówno kierow
ników szkół, jak  i nauczycieli.

Z  okazji nadchodzących Świąt Zmartwych
wstania Pańskiego życzę Państwu wielu błogo
sławieństw Bożych oraz smacznego święconego.

Do zobaczenia na VIII Zjeżdzie!

Helena Ziółkowska 
20 marca 2004
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Droga Pani Heleno,

Dziękuję za życzenia dla Mamy. Wierzę, że 
ws^stko będzie dobrze. Dziękuję też za wysłanie 
jeszcze jednego numeru GŁOSU, zwłaszcza za 
cenną część literacką o Czesławie Miłoszu. Bę
dzie bardzo użyteczna.

Wysyłam Pani z mojej biblioteki książkę Bra
zylia i Polska -  daleko lecz blisko, opracowaną 
przez Jerzego Mazurka z Muzeum Historii Pol
skiego Ruchu Ludowego w Warszawie, wydaną 
w 2000 roku. Książka ta mówi o Polonii brazylij
skiej, jaka ona jest obecnie i jaka była od począt
ku zbliżenia się dwóch, społeczeństw -  brazylij
skiego i polskiego, opowiada o marzeniach kolej
nych fal emigrantów i ich życiu na obcej ziemi.

A tak na marginesie. Kiedyś pisałam Pani 
o moim dziadku i o jego pamiętniku, w  którym 
opowiada on o swoich przygodach i trudno
ściach w Brazym. Właśnie z powodu tego pa
miętnika poznałam Pana Jerzego, osobę bardzo 
sympatyczną, któiy mi dużo pomaga, przysyła- 
jąc matenały o Polsce. Z przyjemnością wyślę 
Pani kopię dziadkowego pamiętnika, zamiesz
czonego w książce Polonia brazyUjska w  pi- 
snu ei^ctw ie  polskim -  antologia, wydanej 
przez to Muzeum w roku 2000.

s i e ? e t  Polonijnego, to niestety okazało
się, ze są problemy techniczne z odbieraniem sy
gnału TV Polonia w  tym lokalu. Z lekcjami języka

ta  się clo T o w a r^ l^ a
m . Tadeusza Kościuszki, gdzie mamy przyjemną

rnki u  założono 15 czerwca 1890

w Brazylii. Polskiej emigracji

Przykro mi, że wśród nas jest tak mało chęt
nych do uczenia się polskiego, że brak tu zainte

resowania językiem  i kulturą polską. Ale nadzie
ja  przetrwania polskości jes t w  tych małych gru

pach uczniów biorących udział w  uroczysto
ściach organizowanych przez Konsulat, różne to
warzystwa i przez Park Jana Pawła II.

W  tym roku, aby się nie spóźnić, już zaczęU- 
śmy świętować i dlatego wysyłam Pani oraz 

wszystkim osobom z Redakcji GŁOSU NAUCZY
CIELA, a także wszystldm  nauczycielom języka 
i kultury polskiej w  USA, nasze życzenia Weso
łych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego No
wego Roku.

Wasza praca w  rozpowszechnianiu polskości 
i tradycji polskich jes t bardzo ważna.

Na tym koriczę i serdecznie pozdrawiam Panią 
i wszystkich czytelników GŁOSU NAUCZYCIELA.

Krystyna Piekarska 
Kutytyba, Brazylia 
18 listopada 2003

D roga  H e le n k o  i  D an u s iu !

Dziękujemy za W asz trud ponoszony w  związ
ku z wydawaniem GŁOSU NAUCZYCIELA. Tutaj 
znajdujemy wiadomości o naszej ukochanej Oj
czyźnie, o je j łiistoril, kulturze, obyczajach i wiel
kich Polakach. Życzymy W am zdrowia i sił do 
pracy. Bóg zapłać.

Helena Jabłońska 
Chicago, Illinois 
Grudzień 2003

S za n ow n a  P a n i H e le n o ,

Jeszcze raz bardzo dziękuję za ofiarowaną na
szej szkole roczną prenumeratę GŁOSU NA
UCZYCIELA. Kwartalnik ten jest dużą pomocą 
merytoryczną i metodyczną oraz wsparciem du
chowym dla małej grupld nauczycieli, którzy 
podjęU się dzieła zorganizowania szkoły. W  za
mian przesyłam Pani tekst oraz kasetę z jasełek, 
które nasza szkoła prezentowała w  ubiegłym ro
ku. Myślę, że może któraś ze szkół w  Chicago bę
dzie mogła skorzystać z tych materiałów dla 

uświetnienia programu świątecznego.
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Przesyłam moc pozdrowień Pani i całemu Ze
społowi Redakcyjnemu. Życzę zdrowia i wytrwa
łości w  pokonywaniu codziennych trudów.

Z wyrazami szacunku
Barbara Maciorowska 
Plainfield, New Jersey 

8 września 2003

Dziękuję za przysłanie mi GŁOSU NAUCZY
CIELA, W iosna-Lato 2003. Przepraszam, że czek 
wysyłam dopiero dzisiaj, ale początek roku, 
wpłaty za szkołę i sprawy organizacyjne pochła
niają dość dużo czasu.

Za każdym razem jestem pełna uznania dla 
kwartalnika, który tworzycie i dlatego przesyłam 
życzenia zdrowia i wytrwałości w  redagowaniu 
tej przydatnej wszystkim nauczycielom lektury. 
Dziękuję.

Ewa Wiśniewska 
Dyrektor Szkoły Polskiej im. Jana Pawia II 

Staten Island, New York 
Grudzień 2003

S za n ow n a  P a n i H e len o !

Pragnę gorąco podziękować za przesłane mi 
egzemplarze GŁOSU NAUCZYCIELA. Zawierają 
wiele cennych Informacji, które pomogą mi 
w  pracy z młodzieżą.

W  załączeniu przesyłam czek na dalszą pre
numeratę tego czasopisma na rok 2004.

Z okazji Nowego Roku przesyłam jak  najgoręt
sze życzenia dużo zdrowia, spełnienia marzeń 
i dalszej owocnej pracy w  Redakcji.

Łączę wyrazy szacimku
Rozalia Kusper 

Chicago. Illinois 
2 stycznia 2004

S za n o w n i P ań stw o ,

Przesyłam choć spóźnione, lecz bardzo ser
deczne życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

Bóg zapłać Drogie Panie za poświęcenie 
i trud, za wszczepianie w  serca dzieci i młodzie
ży zwyczajów i tradycji ojczystych na emigracji.

-  Niech nam i tu, ptak na polską nutę śpiewa...

Józefa Stanescu 
Las Vegas, Nevada 

Styczeń 2004

D roga  R ed a k c jo ,

Z  wielką przykrością informuję Państwa, że 
po 25 latach prac społecznych na rzecz oświaty 
polskiej na Wschodzie i 15-letnlej działalności 
Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wscho
dzie znaleźliśmy się w  głębokim kryzysie, który 
zaistniał z powodów niezależnych od nas. W  w y
niku tej S}Ttuacji odcięto nam dofinansowanie na 
tzw. zadania państwowe na lata 2003-2005 oraz 
bezpowrotnie utraciliśmy kwartalnik ROTA, któ
ry z takim trudem był tworzony, wydawany i kol
portowany na Wschodzie oraz w  kilkudziesięciu 
krajach świata.

Gorąco apeluję do tych wszystkich Rodaków, 
którym bliskie są treści i postawy patriotyczne, 
o pomoc dla naszej zasłużonej Fundacji dla dal
szego jej przetrwania i działalności.

Równocześnie gorąco dziękuję tym wszystkim 
Przyjaciołom z USA, którzy odważnie pospieszyli 
z wieloraką pomocą: materialną, protestami do 
Senatu RP, listami soMaryzującyml się z nami 
oraz darami dla dzieci polskich na Wschodzie.

Z wyrazami głębokiej wdzięczności pozostaje

Józef Adamski Prezes Fundacji 
Lublin, Polska 

2 lutego 2004 roku

S zan ow n a  R ed a k c jo ,

Serdecznie dziękuję za otrzymany numer 
GŁOSU NAUCZYCIELA, który przeczytałam z za
interesowaniem. W  imieniu naszej Polsłtiej Szko
ły przy parafii św. Józefa przesyłam serdeczne 
pozdrowienia dla Redakcji GŁOSU NAUCZYCIE
LA. W  nowym roku życzymy dużo sukcesów 
w  pracy redaktorskiej.

W  załączeniu przesyłam czek na roczną pre
numeratę.

Waleria Sagan
Kierowniczka Polskiej Szkoły przy parafii św. Józefa 

Poughkeepsie, New York 
20 stycznia 2004

K och a n a  Peini H e len o !

Dziękuję serdecznie za pamięć o mnie, czego 
dowodem jest kolejny, tym razem “jesiermy” nu
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mer GŁOSU NAUCZYCIELA, któiy właśnie nie

dawno otrzymałam.
Jak zwykle z zainteresowaniem czytam po

szczególne artykuły, dowiadując się z nich za
wsze czegoś nowego i ciekawego.

Ze względów czysto osobistych, z dużym zain
teresowaniem przeczytałam relację o przebiegu 
i finałach konkursu wiedzy o życiu i twórczości 
mojej Prababki, Marii Konopnickiej. Nie zga
dzam się jednak ze stwierdzeniem p. Barbary 
Szenk iż: (cytuję) “Znawcy literatury nie zalicza
ją  wprawdzie Konopnickiej do czołówld najwybit
niejszych ludzi pióra... ” Ja osobiście nie spotka
łam się z taką opinią, a już na pewno nie można

jej uogólniać. Dlatego na początku w/w zdania 

należałoby dodać słowo: n iek tórzy , gdyż z całą 

pewnością przedstaw iona przez p. Barbarę 

Szenk ocena twórczości Marii Konopnickiej nie 

jest równoznaczna z  opmlą w szystk ich  znaw
ców literatury.

Gwoli sprawiedliwości i uniknięcia mijania się 

z prawdą będę wdzięczna. Pani Heleno, za opubli

kowanie w  GŁOSIE NAUCZYCIELA mojego Ustu.
Pozdrawiam Panią najserdeczniej

Joanna Modrzejewska 
Prawnuczka Marii Konopnickiej 

Łódź, 25 lutego 2004

LONDYŃSKIE 
REFLEKSJE

50 lat w  służbie oświacie.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej 

w maju 1945 roku żołnierze polscy walczący na 
wielu frontach znaleźli się w  różnych krajach 
zachodniej Europy, głównie w  Niemczech i W iel
kiej Biytanli. Ze względu na tragiczny podział 
Polski, będący wynikiem porozumienia pomię
dzy Rooseveltem, Churchillem i Stalinem (Tehe
ran, Jałta, Poczdam), wielu żołnierzy nie mogło 
wrócić do swojego kraju. Setki tysięcy ludzi 
zmieniło munduiy wojskowe na ubrania cywil
ne, często bez przygotowania do pracy w  powo
jennej rzeczywistości. Byli wśród nich inżynie
rowie, prawnicy, studenci i nauczyciele.

Z  micjatywy tych zdemobilizowanych żołnie
rzy powołano w  Londynie w  1953 roku organi
zację oświatową -  Polską Macierz Szkolną Za
granicą^ Nowa organizacja nawiązywała do tra-

w Sos " l̂°żonej
w 1905 roku pod zaborami. Jej pierwszym pre-
zesem zost^ generał Władysław Anders, sym-

no P°l®kl^go spod Monte C a S -
no. Byh zołmerze natychmiast zrozumieli zna

czenie działania swego dowódcy, że pałeczkę 
walki o idee polskości należy przekazać następ
nemu pokoleniu.

Z  powodu trudnych warunków  ekonomicz
nych w  W ielkiej Brytanii w iele rodzin było zmu
szonych do szukania lepszych warunków życio
wych w  Innych krajach. D la około 200 tysięcy 
spośród osób przebywających w  tymczasowych 
obozach uchodźczych Am eryka otworzyła swe 
drzwi. Dla Polonii amerykańskiej był to śwleĄf 
napływ polskości, bow iem  przybysze z Europy 
byli oddani sprawie politycznej, jak  1 kulturowej 
idei kultywowania swej tożsamości. W  nowej oj
czyźnie, w  Am eryce setki byłych żołnierzy włą
czyło się w  organizowanie szkół polonijnych, 
w  budowanie m ostów  trwalej przj^jaźni między 
środowiskami ośwlatowyrmi w  obu krajach, 
przyjaźni wypróbowanej na w ielu polach bitew.

50 lat później.
Kiedy 18 maja 2003 obchodzono 50-Iecłe ist

nienia Polskiej Macierzy Szkolnej Zagranicą, to 
znaczenie tej uroczystości przekroczyło brzegi 
angielskiej wyspy. Środowiska pedagogiczne na 
Zachodzie podkreśliły wspólnotę historii oświa
ty polonijnej, trwałego symbolu tożsamości na
rodowej. A leksandra Podhorodecka, obecna 
prezeska Macierzy, znakom icie uwydatniła tę 
wspólnotę w  pięknej książce W  służbie oświacie 
-  50 lat P o lsk ie j M a c ie rzy  Szkolnej.

Książka Aleksandry Podhorodecklej jest syn
tetycznym kompendium wiaty nielicznej grupy 
ludzi w  celowość przekazywania piękna litera
tury i historii Polski dla następnego pokolenia 
Polonii na obu kontynentach. Ponieważ litera
tura polska w  ciągu wieków była czymś więcej 
niż troską o słowo polskie, książka Podhorodec
klej integruje w  sobie bogaty wachlarz historii 
z ideą polityczną Polonii. Autorka doskonale ro
zumie związki oświaty z przekazywaniem pew
nych wartości, jak ie łączą ośrodki polonijne na 
Zachodzie. Jej książka jest czymś więcej niż 
zwartą kroniką szkolnictwa polskiego w  AngUi, 
oddaje ona także z dużą wiernością jego global
ne powiązania.

Jako prezeska Polskiej Macierzy Szkolnej Za
granicą oraz jako nauczycielka Podhorodecka

posiada doskonały wgląd zarówno w  historię tej 
ważnej organizacji pedagogicznej, jak  i w  jej 
współczesne problemy i skomplikowane decyzje. 
Nowa sytuacja polityczna Polski stwarza także 
nową sytuację pedagogiczną dla Macierzy.

Sukcesem 50-lecla był bankiet, na którym 
tańczyli senatorzy, dyplomaci i przedstawiciele 
MENIS-u (Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu) wspólnie z przedstawicielami środo
wisk emigracyjnych na Zachodzie.

Pokłon dla zasłużonych
Książka Aleksandry Podhorodecklej przed

stawia krótką charakteiystykę szkół polonij
nych na terenie Wielkiej Brytanii oraz personal
ną kronikę wybitnych osobowości, które formu
łowały koncepcję oświaty polonijnej.

Uczniowie klas młodszych wykonali tańce 
polskie z niezwykłym oddaniem.



Lista szkół polonijnych w Anglii jest bardzo 
dhiga: w roku jubileuszowym działają 64 szko- 
h’ dokształcające. Równie długa jest lista osób, 
które w ciągu tego półwiecza starały się pod
trzymać poczucie polskości na Zachodzie. Obok 
bogatej biografii założyciela Macierzy, generała 
Władysława Andersa, autorka z dużym piety
zmem historycznym przedstawia wkład arcybi
skupa Szczepana Wesołego: Zofii Arciszewskiej, 
żony byłego premiera na emigracji; Antoniego 
Czułowskiego: Ryszarda Gabrielczyka, wielolet
niego prezesa Macierzy; Władysława Iwańskiego;

Michała Gotawskiego: Jadw igi Otwtnowskiej 
autorki podręczników szkolnych oraz wielu in
nych działaczy oświaty polonijnej.

Książka Podhorodecklej nie wyczerpuje listy 
dokonań pedagogicznych Macierzy. Jej intencją 
było przedstawienie głównego nurtu historycz
nego oświaty polonijnej w  AnglU. Dzięki swej pe
dagogicznej solidności praca Podliorodeckiej 
przekracza zalires regionalnej historii i stanowi 
część naszej wspólnej historii oświaty polonijnej 
na Zachodzie.

Edmund Osysko

Grupa gości i gospodarzy.

RHODE ISLADD

WlADOraOSCl
K U LT U R A LN O -O Ś W IA T O W E

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. ŚW. JÓZEFA 
W  CENTRAL FALLS, RHODE ISLAND
Sprawozdanie przedstawione na konferencji szkół 
z Massachusetts i Rhode Island w  dniu 20 kwietnia 2002 roku.

Historia szkoły
Nasza szkoła służy społeczności polskiej 

w  Central Falls i okolicy od 1990 roku. Central 

FaUs jest jednym  z większych ośrodków prze

mysłowych stanu Rhode Island, położonym na 

północ od stoUcy stanu, Providence, (Opatrz

ność), tuż przy granicy z Massachusetts. 

Oprócz Central Falls do tego konglomeratu 

przemysłowego należą sąsiednie miasta: Paw

tucket, Cumberland oraz Attleborough (w Mas

sachusetts). To nie przypadek sprawił, że w  ro

ku 1990 Izabella W łilting założyła polską szko

łę właśnie w  Central Falls. To miasto w  latach 

1960-tych było polską stolicą Rhode Island, po

nad 50% mieszkańców miasta stanowili Polacy 

lub osoby pochodzenia polskiego. Sytuacja ta 

zm ieniła się znacznie w  obecnych czasach, tym 

niemniej Polonia jest nadal bardzo liczna w  tej 

części m ilionowego stanu.
Pierwszym administratorem szkoły 1 jej in

spiratorem była Izabella Whltlng. Whiting pro

wadziła szkołę w  latach 1990 -  1995. W  roku 

1995 szkołę prowadzała przez jeden semestr 

Marta Rosół. Od roku 1996 przez trzy lata szko

łą zarządzał Komitet Rodzicielski bez stanowi

ska kierownika szkoły, a od 1998 roku kierow

niczką szkoły jest Maria Łomżyńska de Ms.
Liczba uczniów szkoły utrzymywała się w  za

sadzie na tym samym poziomie przez w s^stk ie  

lata jej działalności. Każdego roku zarejestrowa

nych było przeciętnie 44 uczniów. W  1990 roku 

do szkoły zapisano 42 dzieci. Najwięcej uczniów 

zarejestrowano w  roku 1994 -  68 osób i w  1995 
-  65 osób. W  tych latach szkoła prowadziła lek
cje języka polskiego dla osób dorosłych polskie

go pochodzenia ze słabą znajomością tego języ

ka. W  roku bieżącym zapisanych jest 42 uczniów.
Szkoła przyjęła Imię patrona parafii, przy 

której prowadzi swą działalność -  św. Józefa. 

Od 1995 roku zajęcia lekcyjne odbywają się 

w  tzw. Centrum Parafialnym, udostępnianym 
wszystkim dzlałającjmi przy parafii organiza
cjom kościelnym. Ponieważ z Centrum Parafial
nego korzysta kilka organizacji, przynajmniej 

pięciu lekcji w  roku nie możemy odbyć z powo
du braku miejsca. Dlatego też prowadzimy zaję

cia w  każdy długi weekend.
Brak osobnych pokoi dla poszczególnych klas 

jest największą bolączką naszej szkoły. Tylko 
jedna nauczycielka przeprowadza swoje lekcje 
w  pomieszczeniu, które przypomina salę lekcyj

ną -  a  jest nim biblioteka parafialna. Pozostałe 

klasy mają lekcje w  architektonicznie plęłtnej, 
lecz zupełnie nie przystosowanej do potrzeb 
szkoły sali imprezowej. Tę wielką salę o po
wierzchni ok. 400 metrów kwadratowych dzieli

my na części przeznaczone na poszczególne kla

sy. Wszelltle materiały do nauczania jak  tablice, 
plansze, kredki, kleje itp. przynoszone są na 
każdą lekcję i po każdej lekcji chowane w  m a

leńkim schowku na zapleczu.
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Zasady administrowania szkoły
Od założenia szkoły jej struktura admini- 

sti'acyjna jest zasadniczo taka sama. Szkołę 
prowadzi Komitet Rodzicielski wybierany przez 
rodziców na walnym zebraniu. Kadencja Komi
tetu Rodzicielskiego trwa dwa lata. Skład człon
ków Komitetu waha się od dziewięciu osób do 
czterecłi. Przez ostatnie cztery lata skład Komi
tetu Rodzicielskiego był najniższy, bo tylko czte
ry, pięć osób, podczas gdy przez pierwsze osiem 
lat działalności szkoły Komitet składał się prze
ciętnie z ośmiu osób. Z tej statystyki można wy
ciągnąć wniosek, że chęć rodziców do zadekla
rowania stałej pomocy jest niewielka. Z drugiej 
strony pomoc doraźna, np. pieczenie ciasta na 
im pre^ organizowane przez szkołę, była zawsze 
bardzo duża.

Komitet organizuje zebrania w  każdą ostat
nią sobotę miesiąca. Na zebraniu omawiane są 
bieżące zagadnienia, planuje się 1 przygotowuje 
Impre^, zatwierdza się budżet itp. Oczywiście 
te zebrania nie są wystarczającym forum do 
przedyskutowania spraw szkołnycłi -  bardzo 
często korzystamy z mniej formałnego sposobu 
komunikowania się, mianowicie kontaklu tele
fonicznego.

Również raz w  miesiącu, w  pierwszą sobotę 
miesiąca, odbywają się zebrania nauczycielek 
prowadzone przez kierownika szkoły. Regular
ność zebrań, ustalona na początku roku szkol
nego, ułatwia Icłi przygotowanie. Każde zebra
nie nauczycielskie ma zaplanowany program 
1 z każdego zebrania kierownik szkoły pisze 
sprawozdania, które są przekazywane każdej 
nauczycielce.

Program nauczania
Program nauczania w  naszej szkole można 

scharakteryzować dwiema cechami -  jest uza- 
łezmony od osobowości, umiejętności i zaanga
żowania nauczyciela z jednej strony, a z drugiej 
s ton y  od poziomu języka polskiego uczmów 
o r ^  zaang^owania uczniów i ich rodziców 
w  sobotme lekcje polskiego

Nauczycieltó pracują na bazie programu 
™ » e g „ ,  m r y  p rzy g „ ,„™ j, 3 ™ . ,  a

To ---------------- ------------

otrzymuje kopię. IQerownik koordynuje zajęcia 
wspólne -  jak  np. przygotowywanie uroczystości 
zakończenia roku szkolnego, wspólne okoUczno- 
ściowe zajęcia plastyczne (malowanie jajek, Mi
kołaj, itp). W  tym roku kierowniczka przeraljiała 
z każdą klasą zajęcia na temat “Grzeczność -  
Jak wyrażamy grzeczność słowami”.

Nasza szkoła wykorzystywała podręczniki 
wydane zagranicą oraz podręczniki wydane 
w  Polsce przeznaczone do nauki języka ojczy
stego w  kraju. Ponadto każda nauczycielka 
przygotowywała w e w łasnym  zakresie dodatko
we materiały, zarówno gramatyczne jak  i lite
rackie, aby sprostać potrzebom  dzieci uczęsz- 
czającycli na lekcje polskiego tylko t r ^  godziny 
tygodniowo 1 przebywającycłi na co dzień w  śro
dowisku osób m ówlącycłi tylko po angielsłoi.

Spośród podręczników używanycłi przez na
szych nauczycieli najważniejsze to: Krajobraz 
z  uśm iechem , kł. 2; P oda jm y sob ie ręce, Id. 3; 
Słowo za  słowem , Id. 4 (Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, W -wa, 1997);

Cyłd podręczników T o  lub ię (Wydawnictwo 
Edukacyjne, ICraków, 2001); Danuta Mytko, 
M ój ję z y k  o jc zy s ty  (Polska Macierz, I^ndyn, 
1988).

Od trzech lat prowadzim y nauczanie języka 
polskiego dla dzieci o słabej czynnej znajomości 
języka polsłdego, k tó iym  trudniejsze polecenia 
podawane są także w  języku  angiełsldm. Nauka 
opiera się głównie na ćwiczeniach gramatycz
nych, rozpoznawaniu i ćwiczeniu fleksji, tłuma
czeniu z języka angielskiego na połsłd i odwrot
nie. Ćwiczenia oparte są na wybranych tekstach 
z literatury polsłdej o przystępnjrm dla uczniów 
słownictwie.

W  Idasach najm łodszych akcentujemy głów
nie zajęcia językowe i plastyczne, gdyż warunki 
lokalowe nie pozwalają nam  na wiele ćwiczeń 
ruchowych.

Atrakcje
Przygotowywanie atrakcji dla dzieci nie jest 

naszą najsilniejszą stroną, lecz w  pełni zdajemy 
sobie sprawę, jak  ważne są imprezy o ch a rak te 

rze rozrywkowo-zabawowym dla szkoły. Dlate
go też w  miarę naszych możliwości staramy się

RHODE ISLAND

przygotować kilka uroczystości rocznie, jak  np. 
Mikołaja, Jasełka, Zajączka oraz Dzień Dziec
ka. Do tradycji należy również impreza tanecz
na z udziałem rodziców i dzieci organizowana 
raz w  roku. W  tym roku przygotowujemy pik
nik, na który zamierzamy zaprosić również Po
lonię z okolic.

Plony na przyszłość
W  przyszłym roku zamierzamy wprowadzić 

nowy cykl podręczników W esoła szkoła (Wy
dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) -  ciekawy 
i bardzo urozmaicony cykl książek do naucza
nia ję ^ k a  polskiego w  klasie pierwszej, drugiej 
i trzeciej. Klasa najstarsza nadal będzie korzy
stała z podręczników T o  lubię.

Jednym z zadań, nad którym praca zaczęła 
się rok temu, jest przygotowanie odpowiednich 
materiałów sprawdzających poziom znajomości 
języka polskiego. Staramy się, aby materiał ten 
został oparty na tzw. słownictwie podstawo
wym, sprawdzał znajom ość podstawowych 
struktur gramatycznych oraz uwzględniał ko
munikatywne podejście do języka. Wierzymy 
jednakże, że praca nad redakcją nowych mate
riałów nauczania powinna być prowadzona 
w  grupie kilkunastu nauczycieli, językoznaw
ców oraz przedstawicieli Komisji Oświatowej 
KPA w  ciągu kilku lat. Być może konferencja ta 
zapoczątkuje współpracę.

W  przyszłym  roku chcielibyśmy również 
zwiększyć ilość artystycznych zajęć dla dzieci. 
Chcielibyśmy włączyć do naszego programu 
lekcje muzyki 1 tańca, gdyż te lekcje są możliwe 
do przeprowadzenia. Zamierzamy rówmeż czę
ściej organizować zajęcia plastyczne.

Nasza szkoła pragnie służyć okolicznej spo
łeczności polskiej poprzez pracę pedagogiczną 
nad dziećmi i młodzieżą. Pośrednio, pragmemy 
również wpłynąć na rozbudzenie świadomości 
polskości u dzieci, ze wszystkim co polskość 
oznacza -  głębołde wartości chrześcijańskie, za
interesowanie istotą człowieczeństwa (duszy 
człowieka), znajomość polsłdch tradycji kultu
rowych, 1 oczywiście znajomość języka połslde- 
go. Świadomość polskości u młodych i star
szych przedstawicieli Polonii, a co za tym idzie

umiejętność określania odmienności od innych 
ludzi, jest w  Stanach Zjednoczonych koniecz
nym warunkiem harmonijnego i twórczego 
współistnienia Polonii z przedstawicielami tego 
wielokulturowego kraju. Ponadto, bez świado
mości polskości niemożliwe jest podtrzymywa
nia kontaktu z krajem naszego pochodzenia -  
z Polską.

Maria Łomżyńska de Ris 
Kierowniczka Szkoły 

20 kwietnia 2002

Działalność Szkoły 
w  roku szkolnym 2002 - 2003

Działalność w  zakresie pedagogicznym :
1. zakup nowych podręczników
2. zakup instrumentów muzycznych
3. wprowadzenie warsztatów tematycznych
4. konkurs rysunkowy
5. rekolekcje: 15 1 22 marca
6. spotkanie z misjonarzami

U roczystości szkolne;
1. Mikołaj: 22 grudnia
2. Dzień Babci i Dziadka: 26 stycznia
3. zakończenie roku szkolnego: 15 czerwca

Zabawy
1. Andrzejki: 30 listopada
2. piknik: 16 czerwca

K on tak ty  z  innym i szkołam i
1. udział w  konkursie recytatorskim w  W orce

ster, MA: 17 maja
2. udział w  pikniku w  Palmer, MA: 8 czerwca
3. wyjście do kina na film “W  pustyni i w  pusz

czy” w  Belmont, MA

K on tak ty  z  parafią
1. jubileusz lYoboszcza i ks. Kazimierza: 3 listo

pada, 23 lutego, 30 maja
2. mycie i wypastowanie podłóg: 12 kwietnia
3. Ust do biskupa Roberta Mulvee: 27 stycznia
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BETLEJEMSKA DOBRANOCKA W  POLSKIEJ 
SZKOLE DOKSZTAŁCAJĄCEJ PRZY PARAFII 
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W  PLAINFIELD, NJ

Czas jasełek nie skończył się jeszcze. Ecliem 
świąt Bożego Narodzenia są trwające jeszcze 
imprezy, podczas których śpiewa się kolędy 
i pastorałki, często w  pięloiej oprawie plastycz
nej.

Taki właśnie występ miał miejsce w  niedzie
lę, 5 stycznia 2003, w  kościele św. Stanisława 
Kostki w  Plalnfleld, NJ. Spotkanie artystów 
z publicznością było jednym z ciekawszycli, ja 
kie do tej poiy widziałam w  Stanach Zjednoczo
nych. Na scenie pojawili się aktorzy-amatorzy 
w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat. Chór 
aniołów, Maiyja Panna, Święty Józef to trady
cyjnie już główne postacie betlejemskiej szopki. 
Tymczasem w  nawie pięknego, nowoczesnego 
kościoła w  Plalnfleld pojawUl się bohaterowie 
z dawnych i nowych bajek 1 baśni, autorstwa 
pisarzy z całego świata. W  ich rolę wcielili się 
uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcające] 
w  Plalnfleld. Jest ich trzynaścioro.

Szkoła rozpoczęła oficjalną działalność we 

wrześniu 2002 roku 1 naucza według progra
mów przyjętych przez Centralę Polskich Szkół 

Dokształcających. Trudnej pracy pedagogicznej 
i organizacyjnej podjęły się trzy nauczycielki -  
mieszkanki Plainfield: Renata Tarnawska -  pre

zes szkoły, Barbara M aciorowska -  dyrektor dy

daktyczny 1 Barbara Dąbrowska. Placówka po
lonijnej oświaty w  Plainfield dopiero rozpoczyna 
swoją działalność, m a zatem  wiele problemów 
do rozwiązania.

Dzieci uczą się w  pom ieszczeniach zakrystii, 

w  poniedziałki od godziny 17:30 do 20:00. Jest 
to możliwe dzięki przychylności księdza admini
stratora Franka Rose 1 księdza Jana Krzysztofa 
Lebdowicza -  opiekuna szkoły. “B jw a, że jest 

trudno poradzić sobie ze wszystłdm i sprawami 

organizacyjno-merytorycznymi -  mówi djrek- 
torka szkoły Barbara Maciorowska. -  Ale tak to

Jasełkowa sceno.
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ju ż jest, że wszystlde wielkie sprawy rodzą się 
w  bólu”.

W szyscy nauczyciele pracują bezpłatnie, 
a z problemami finansowjTni muszą radzić sobie 
rodzice gromadki uczniów. Dla wielu z tej gro
madki Polska Szkoła Dokształcająca w  Plaln
fleld jest drugą polską szkołą w  tygodniu. Nie
które dzieci bowiem  także w  soboty uczęszczają 
na naukę ojczystego języka do Polskiej Szkoły 
Dokształcającej przy Fundacji Kulturalnej 
w  Clark.

Skoro jednak nauczanie idzie tak sprawnie 
i owocnie, to znaczy, że istnienie tej placówki 
jest uzasadnione. Najlepszym dowodem są do
konania artystyczne dzieci i ich rodziców. Role 
aniołów oraz Marii 1 Józefa odegrali dorośli, któ
rych obecność na scenie wraz z ich pociechami 
była niecodziermym, wzruszającym zjawiskiem. 
1 tak dokonało się jasełkowe przedstawienie pt.

B etlejem ska dobranocka autorstwa księdza 
Jana Paszulewicza i w  reżyserii Doroty Ja- 
strzębslłlej, matki czwórki uczniów w  Plainfield, 
a... niedługo piątki. Opracowanie muzyczne by
ło dziełem Cezarego Jastrzębskiego i jego chóru 
uzdolnionych muzycznie aniołów.

Największą okrasą przedstawienia byli naj
młodsi jego uczestnicy: Czerwony Kapturek, 
Jaś 1 Małgosia, Pinokio, Smerfetka, Dziewczyn
ka z zapałkami. Kopciuszek, Callneczka, Sierot
ka Marysia, Rybak ze złotą rybką. Pszczółka 
Maja i siedmiu rozkosznych krasnoludków. Za 
tak wzruszające przeżycia artystyczne należą 
się słowa podziękowania i uznania w s^stk lm  
pośrednim i bezpośrednim twórcom spektaklu 
i Polskiej Szkole Dokształcającej w  Plainfield.

Krystyna Sak 
NOWY DZIENNIK, 9 stycznia 2003

15 LAT MINĘŁO...
Polska Szkoła Doksztatcajqca im. Zbigniewa Herberta 
1 Molloy Street, Copiaque, NY 11726

(...) od fo rm  dobrych ku coraz lepszym, 
aż na koniec z  szarego kokona  -  
-  w yfrunie motyl doskonałości

Zbigniew Herbert K ró l m rów ek

Trudno uwierzyć. Iż Polska Szkoła im. Zbignie
wa Herberta w  Copiague na Long Island w  sta
nie Nowy Jork w  roku szkolnym 2003/2004 
świętuje 15 lat swojego istnienia. Z  tej okagi, 
w  jedną z październikowych sobót, odbył się 
uroczysty bankiet w  Galaxie Caterers w  Linden
hurst, NY. Nie zabrakło dostojnych gości, popi
sowych występów uczniów szkoły, podziękowań 
i gratulacji, a także smacznego menu.

Szkoła wczoraj...
Podwoje szkoły, istniejącej przy parafii 

W niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  Co

piague, zostały otwarte dzięki staraniom osób, 
które rozumiały jak  istotne jes t zachowanie 
polskiej kultury, języka 1 tradycji wśród naj
młodszego pokolenia Polaków. Należy więc 
wspomnieć: ówczesnego księdza M ariana Bi
cza -  pierwszego duchowego opiekuna szkoły 
oraz Mirkę Rostkowską -  pierwszą dyrektorkę 
placówki, Lucynę i Jakuba Składanek, M iran
dę i śp. Jana Zimnoch, Stefanię i Tadeusza Mi- 
kuckich oraz Elżbietę i Jana Stasiaków.

Na początku swej działalności, w  1988 roku, 
szkoła zarejestrowała około 30 uczniów, je d 
nak z roku na rok systematycznie ich przyby
wało. Społeczność polonijna bowiem  chętnie 
obierała sobie za m iejsce stałego pobytu okoli
ce Copiague, Lindenhurst i Babylon. Powięk
szało się również grono pedagogiczne, którym 
w  latach 1990 -  1994 kierowała Katarzyna A r
ciszewska, a następnie od 1994 do 1999 -  Jo
lanta Szulc, pełniąca obecnie funkcję dyrekto-

—
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Pamiątkowe zdjęcie. Rok szkolny 2002/2003

ra wykonawczego Komisji Oświatowej Kongre
su Polonii Ameiykańsklej.

Polska Szkoła zawsze znajdowała oparcie 
w  duszpasterzach z parafii Our Lady o f tłie As
sumption w  Copiague, gdzie obecnie probosz
czem jest pastor Michael Flyrm. Polskiego kslę- 
^  Mariana Bicza zastąplH kolejno ks. Roman 
Karpiel, ks. Andrzej Waszczenko, ks Leszek 
Więcaszek 1 ks. Paweł Mijas.

P , faktów z historii istnienia
Polskiej Szkoły w Copiague należy wymienić' 
uroczystość pożegnania pierwszych absolwen
tów w  1996 r., wprowadzenie ceremoniału ślu- 
bowama klasy pierwszej w  2000 roku oraz

bertrjitl r.
••• i dziś.

sn h T  szkolnym 2003/04 na
sobotnie zajęcia w  klasach od O do 8 uczęszcza

O uczmow. Obecną dyrektorką szkoły iest
Marzena Regucka, magister pedagogiki wcze-

M   -̂------

snoszkolnej, zw iązana ze szkołą w  Copiague 
od ośmiu lat, wcześniej nauczycielka w  kla
sach najm łodszych. Dodatkowo zajmuje ona 
stanowisko w iceprezesa terenowego na Long 
Island z ram ienia Centrali Polskich Szkół Do
kształcających w  Am eryce. Do obecnego grona 
pedagogicznego liczącego 11 osób należą: Do
rota Bakuła, m agister filo logii polsłdej, pracu
jąca  w  szkole 6 lat; E lżb ieta Barańska, magi
ster nauczania początkowego, pierwszy rok 
w  szkole; Teresa Denarska, m agister pedagogi
ki wczesnoszkolnej, 3 lata  w  polskiej szkole: 
Anna Koniecka, m agister geografii, w  polskiej 
szkole od 3 lat; Iwona Koszelak, magister pe- 
dagogiki wczesnoszkolnej, w  polskiej szkole 
uczy od 4 lat; Bożena M yszcz 5rński, magister 
przedmiotów ścisłych, w  szkole od 5 lat; Elż
bieta Piątkowska, m agister historii, 3 lata 
w  szkole: Beata Razarenkow, absolwentka 
wyższej szkoły pedagogicznej, 5 lat związana 
ze szkołą; Izabela Śliwowska, magister kultu- 
roznawstwa, 3 lata w  polskiej szkole; Małgo
rzata Strąk, m agister filologii polskiej, od 4 lat
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w  polskiej szkole; Beata Szczech, absolwentka 
studium nauczycielskiego, w  szkole od 3 lat; 
Stefania W iśniewska-Leach, absolwentka stu
dium nauczycielskiego, ze szkołą związana 
6 lat.

Lekcje języka polskiego, podstaw historii 
i geografii Polski odbywają się w  soboty w  go
dzinach od 11:45 do 15:15. W  ramach dodat
kowych zajęć prowadzone są: kółko plastycz
ne, grupa jazzowa i tańca ludowego. W  czasie 
roku szkolnego w  polskiej szkole w  Copiague 
ma m iejsce wiele imprez 1 uroczystości. Po
cząwszy od przyjęcia w  poczet braci uczniow
skiej kolejnych pierwszoklasistów, poprzez 
udział w  Paradzie Pułaskiego w  Nowym Jorku 
i Paradzie M ikołajów w  Copiague, wystawianie 
Jasełek, prezentowanie talentów podczas Kon
kursu Muzycznego, świętowanie Dnia Polskiej 
Szkoły w  Doylestown, PA, a skończywszy na 
akcjach charytat)rwnych „Dzieci Dzieciom”, 
w iosennych piknikach i wycieczkach do Inte
resujących miejsc.

Absolwenci naszej szkoły w  maju zdają do
datkowo egzam in ze znajomości języka pol
skiego tzw. Polish Regents, przeprowadzany 
przez Komisję Oświatową Kongresu Polonu

Ameiykańsklej, którego zaliczenie upoważnia 
do otrzymania 3 kredytów na karcie ucznia 
w  lokalnej szkole średniej, czyli high school. 
Nie trzeba udowadniać, że stanowa to dużą 
motywację dla uczniów polskiej szkoły, podob
nie jak  przyznawane co roku stypendium na
ukowe w  wysokości 200 dolarów dla najzdol
niejszego i najbardziej zaangażowanego ucznia 
szkoły oraz listy gratulacyjne od ambasadora 
Rzeczypospolitej w  Waszjrngtonie, DC dla w y
różniających się osób.

Nauczyciele ze swej strony również wnoszą 
swój wkład w  rozwój szkoły w  Copiague, dążąc 
do podnoszenia umiejętności i doskonalenia 
wiedzy. Bierzemy więc udział w  kongresach 
i zjazdach nauczycieli polonijnych oraz korzys
tamy z możliwości wysłuchania wykładów w y
bitnych profesorów i uczestniczenia w  w arsz
tatach metodycznych organizowanych na tere
nie Nowego Jorku. W  naszej pracy wychowaw
czej bezinteresownie 1 zarazem skutecznie po
magają rodzice działający w  Komitecie Rodzi
cielskim.

Mamy również swoją stronę internetową: 
w w w .lip l.org/szko la .h tm , gdzie zam ieszcza
my bieżące Informacje z życia szkoły.

Nauczyciele pracujący w szkole. 
Od lewej: Dorota Bokuło -  

wicedyrektorka szkoły, Bożena 
Myszczyński, Elżbieta Piątkowska, 

Małgorzata Strqk, Beata 
Razarenkow, Iwona Koszelak, Beata 

Szczech, Stefania Wiśniewska, 
Teresa Denarska, Marzena Regucka 

-  dyrektor szkoły. 
Klęczą; Izabela Śliwowska, Anna 

Koniecka

http://www.lipl.org/szkola.htm
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Beco Razorenkow, Dorotc Bokuta -  wicedyrektor szkoły.

NEW YORK

Zespół tańca ludowego prowadzony przez Iwonę Koszelok. Dziewczynki; Antonowicz Karolino, Godlewska Sylwia, 
Jabłonowska Marto, Konia Olivia, Rafołowska Angelika, Zabrocka Patrycjo. Chłopcy: Czerkies Artur, 

llqcz Kordian, Mazewski Oskar, Obrycki Michał, Obrycki Piotr, Rafołowski Paweł.

Sto lat dla polskiej szkoły.
Na bal jubileuszowy w  sobotę 11 październi

ka 2003 roku, z którego dochód w  całości został 
przeznaczony na dalszy rozwój szkoły, przybyli: 
konsul do spraw Polonii Marek Skulimowski: 
przewodniczący Komisji Oświatowej Kongresu 
Polonii Amerykańskiej dr Edmund Osysko wraz 
z Haliną Osysko -  doradcą metodycznym Cen
trali Polskich Szkół Dokształcających w  Amery
ce; wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształ
cających Dorota Andraka; przedstawiciele za
rządu organizacji opiekuńczej PoUsh Friends of 
Copiague; przedstawiciele władz miasta i sądu 
okręgowego oraz osoby, które towarzyszyły na
rodzinom polskiej szkoły; ksiądz Marian Bicz, 
Stefania Mikucka i Miranda Zrainoch.

Część artystyczną rozpoczęto polonezem, 
w  którym zaprezentowało się sześć uczniow
skich par; Angelika Rafałowska i Artur Czer
kies, Patrycja Zabrocka i Piotr Obrycki, Olivia

Kania i Kordian Łącz, Karolina Antonowicz 
i Michał Obrycki, Sylwia Godlewska i Oskar 
Mazewski, Marta Jabłonowska i Paweł Rafa- 
łowskl. Cl sami uczniowie, których przygotowa
ła Iwona Koszelak, w  dalszej części wykonali 
również krakowiaka. Z  kolei kilka słów o patro
nie szkoły Zbigniew ie H erbercie w ygłosili 
uczniowie najstarszych klas: Marta Zadroga 
i Damian Sobolewski z klasy 6; Natalia Śliwow- 
ska, Aneta Pejskl i Norbert Krysiuk z klasy 7; 
Olivia Szyszko i Krzysztof Pejskl z klasy 8.

Podczas części oficjalnej na ręce dyrektor 
szkoły Marzeny Reguckiej dyplomy uznania 
przekazali: dr Edmund Osysko -  przewodni
czący Komisji Oświatowej Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, główny kontroler Steven Bel- 
lone z zarządu Town o f Babylon i Grażyna Ru
siecka -  prezes Polish Friends o f Copiague. 
Z  kolei prezent w  postaci kserokopiarki ufun
dował Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w  No-

17
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Uczestnicy Konkursu Muzycznego. Natalio Śliwowsko -  flet i Artur Czerkies - pianino.

wym Jorku. Nieobecna na jubileuszu Jolanta 
Szulc -  dyrektor wykonawczy Komisji Oświa
towej Kongresu Polonii Ameiykańskiej, prze
słała list gratulacyjny skierowany do grona pe
dagogicznego.

W  imieniu prezesa Centrali Szkół Dokształ
cających w Ameryce Jana Wożniaka, dyplomy 
uznania za pracę na rzecz krzewienia języka 
1 kultury polskiej Marzenie Regucklej oraz 
trzem nauczycielkom szkoły w  Copiague: Do
rocie Bakuła, Stefanii Wiśniewskiej-Leach 
Beacie Szczech, wręczyła wiceprezes Dorota 
Andraka.

Po części artystycznej i oficjalnej p r^szła  
pora na zabawę. Nie zabrakło również wrażeń 
^ ^ ^ y c h  z loteną fantową, którą sponsoro
wali hojm właściciele lokalnych biznesów 
Dzięki nim oraz wszystkim uczestnikom impre- 
^  jubileuszowej wieczór był niezwykle u d ^ y  
Uczczono bowiem nie tylko sukcesy i osiągnię-

społeczn "< ^ ^ e ż  doceniono
społeczną pracę wielu osób z nią związanych

arazem zamanifestowano poparcie dla polo
nijnej działalności na rzecz edukacji.

Zbigniew Herbert (1924-1998) poeta ese 
ta, autor dramatów urodził się we Lwowie.

Ti -̂--------------- --------

Był wszechstronnie wykształconym  pisarzem, 
który zaznaczył swoją odrębność jako artysta 
i jako  au torytet m oralny m im o uwikłania 
w  trudne dośw iadczenia dziejowe XX  wieku. 
Podczas II wojny św iatowej i później studiował 
na w ielu  wydziałach. Zawsze ciekawy świata 
i ludzi m ieszkał w  różnych miejscach, odbył 
wiele podróży po krajach europejskich i Sta
nach Zjednoczonych, wygłaszając odczyty o li
teraturze, nie tylko polskiej. Na kilka lat zado
mowił się we Francji, b y  jedn ak  na stale po
wrócić do Polski.

Jako poeta  deb iu tow ał tom ikiem  poezji 
S truna św ia tła  (1956), gdzie zgromadził wier
sze z 15-letniego okresu tworzenia. Chociaż 
wydal jeszcze sześć kolejnych zbiorów wierszy, 
najbardziej znanym  pozosta ł Pan  Cogito 
(1974), którego tytu łowy bohater na własnym 
przykładzie dem onstruje swoją odrębność na 
tle zniewolonej społeczności, pomaga inn}OT 
zrozumieć św iat i wskazuje drogę do godnego 
życia.

Poezja Herberta to prawdziwe wyzwanie in
telektualne. P odejm ow ana je s t  tu próba 
wskrzeszenia tradycji jako  wartości funda
mentalnej w  życiu jednostki. Poeta stosuje 
uniwersalny kod pełen sym boli zaczerpniętych 
z zasobów kultury śródziemnomorskiej, mi
tów, dzieł sztuki, jako  odpowiedź na moralne
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wyjałowienie 1 niemożność odnalezienia się we 
współczesnym  śwlecie.

Jako eseista Herbert specjalizuje się w  te
matyce historyczno-kulturowej i artystycznej 
zazwyczaj ukazywanej przez pryzmat dzienni
ka podróży po miejscach, gdzie kultura euro
pejska narodziła się i rozkwitła. Jako drama- 
topisarz jes t on mistrzem krótkich form o sze
rokim  wachlarzu tematycznym.

Przez wriele lat Herbert współpracował z T y 
god n ik iem  Pow szechnym , z miesięcznikiem 
Poezja , magazynem  Zapis.

Zbigniew Herbert został nagrodzony kilko
ma nagrodam i literackim i o charakterze m ię
dzynarodowym, m.in. Nagrodą im. Kościel- 
sklego (1963), im. N. Lenaua (1965), im. Her

dera (1973). Nagrodą Jerusalem (1990). Jego 
utwory cieszą się bowiem dużą poczytnością 
i wciąż są chętnie tłumaczone na język i obce.

* * *

Program  na Jubileusz 15 -lec ia  Po lsk ie j 
S zko ły  im . Z. H erberta  w  Copiague w  w yk o 
naniu uczn iów  z  klas na jstarszych .

Szanowni Państwo,

W  dniu kiedy świętujemy jubileusz 15-lecia 
istnienia naszej szkoły chcielibyśmy opowie
dzieć o patronie naszej szkoły -  Zbigniewie 
Herbercie.

Uczniowie i nauczyciele 
podczas Porody Pułaskiego.

Ślubowanie klas pierwszych. 
Na zdjęciu: Marzeno Regucka -  

dyrektor szkoły, Beato Razarenkow -  
wychowawczyni oraz uczniowie.
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By! wielkim poetą i wielkim człowiekiem. 
Nie chodzi tu oczywiście o wzrost, tylko o to, co 
napisat i co zrobił. Był mądiy i dobiy, szczeiy 
i pełen dowcipu, a żył przecież w  trudnej epo
ce, kiedy nie można było mówić prawdy. Gdy 
musiał wybierać, zawsze kierował się swoim 
rozumem i bronił wartości. Na własnej skórze 
wiemy, jak trudno jest czasami trwać przy 
swoim zdaniu.

Poeta, któiy urodził się we Lwowie, gdyby 
żył, miałby dzisiaj 79 łat. Jćiko młody chłopak 
doświadczy! okrucieństwa wojny, gdy walczył 
o niepodległość Polski. Później, przez wiele lat 
studiował na różnych wydziałach i zdobywał 
wiedzę od swoich mistrzów. My też wiemy, jak  
ważne jest zdobywanie wiedzy. Chcielibyśmy 
też żyć w  świecie, w  którym panuje pokój.

PAN OD PRZYRODY
Z bigniew  H erbert

NIE mogę przypomnieć sobie 
Jego twarzy

stawat wysoko nade mną
na długich rozstawionych nogach
widziałem
złoty łańcuszek
popielaty surdut
i chudą szyję
do której przyszpilony był
nieżywy krawat.

(■■■) on nas wprowadził 
przez zloty binokular 
w intymne życie 
naszego pradziadka 
pantofelka

(■■■) w drugim roku wojny 
zabili pana od przyrody 
łobuzy od historii

Jeśli poszedł do nieba -

może chodzi teraz 
na długich promieniach 
odzianych w szare pończochy 
z  ogromną siatką

20

i zieloną skrzynką  
wesoło dyndającą z  tyłu

ale Jeśli n ie poszed ł do góry  -

kiedy na leśnej ścieżce  
spotykam  żuka który gram oli się 
na kopiec p iasku
podchodzę, szastam, nogam i i mówię:
-  dzień dobry pan ie  profesorze  
pozw oli pan  że m u pom ogę  -

przenoszę go  delikatn ie  
i długo za  nim  pa trzę  
aż gin ie
w ciem nym  poko ju  profesorsk im  
na końcu korytarza liści

Herbert wcześnie w ydał swój pierwszy to
m ik poezji pod tytu łem  S truna św iatła. Zaczął 
otrzymywać nagrody i m ógł wreszcie podróżo
wać. Jak pielgrzym  docierał do miejsc, gdzie 
narodziła się kultura europejska. Ach, któż by 
nie chciał podróżować, obejrzeć dzieła sztuki, 
wygrzać się w  złotym  słońcu południa, zako
chać się w  historii i powtórzyć za  poetą;

„Panie,
Dziękuję Ci, że stw orzyłeś św iat piękny  
i bardzo różny (...)
Pozwól, żebym  rozum iał innych ludzi 
inne Języki inne cierpienia  
a nade wszystko żebym  byt pokorny (...) 
dziękuję Ci Panie że stw orzyłeś św iat piękny 
i różny (...)”

Nasz patron m a również amerykański ak
cent w  swoim życioiysie. Przez rok prowadził 
zajęcia ze studentam i na uniwersytecie w  Ka
lifornii. Jego utwory zawsze szybko znikały 
z półek w  księgarniach nie tylko w  Polsce, ale 
też na całym świecie. W yobraźcie sobie, że 
Herbert, który był także filozofem , umiał do
trzeć do różnych łudzi i przekazać im  uniwer
salne prawdy.

Zbigniew Herbert został zgłoszony do pre
stiżowej Nagrody Nobla, ale uznano wtedy, że 
jest za młody i jeszcze przyjdzie na niego czas. 
Później nagrodę odebrał Czesław  Miłosz, a po
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kolejnych paru latach W isława Szymborska. 
Herbert niestety nie doczekał swojej wielkiej 
chwili.

Patron naszej szkoły zawsze troszczył się 
o zwyldego człowieka. Walczył o prawdę, nie 
pozwalał sobie na chwile słabości. Dla nas jest 
wzorem  tego, ja k  należy żyć zgodnie z własnym 
sumieniem  i kierować się rozumem. W ierzy
my, że “credo” zawarte w  jednym  z wierszy 
Herberta powinno wyznaczać nam drogę doro
słego życia:

„Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach 
Wśród odwróconych plecami i obalonych w proch 
(...) masz mało czasu trzeba dać świadectwo 
bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny

w ostatecznym rachunku Jedynie to się liczy 
(...) strzeż się Jednak dumy niepotrzebnej 
(..) strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 
światło na murze splendor nieba 
(..) powtarzaj wielkie słowa powtarzaj Je z uporem 

Jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku 
(..) Bądź wiemy. Idź.

OD REDAKCJI: Wszystkie zam ieszczone 
materiały dotyczące działalności 1 obchodów 
15-lecia Polskiej Szkoły im. Zbigniewa Herber
ta w  Copiague, w  stanie Nowy Jork, opracowa
ła D orota  Bakuła, nauczycielka 1 wicedyrek- 
torka tej szkoły.

Grudzień 2003

POLSKA SZKOŁA IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
Klasztor Ojców Karmelitów Bosych 
1628 Ridge Road 
Munster, Indiana 46321

Polska Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego 
w  Munster, Indiana założona w  1963 roku, jest 
sponsorowana przez Zjednoczenie Polskie Rzym- 
sko-Katolickle. Wykształcenie dzieci to priorytet 
wszystkich rodziców. Edukacja, w  tym znajo
mość języków obcych, jest niezbędna młodemu 
człowiekowi do lepszego startu w  przyszłość. Nie
stety, dla większości dzieci urodzonych w  Sta
nach Zjednoczonych, język polski jest już dru
gim językiem, a w ię c  językiem w  jakiś sposób ob- 
cjrm. Szkoła amerykańska i telewlga robią swo
je. Dzieci, odruchowo, nawet z rodzicami zaczy
nają mówić po angielsku, chociaż potrafią mówić 

1 rozumieją język polski.
JedjmjTTi sposobem utrzymama języka pol

skiego jest przyzwyczajanie dziecka do używama 
obu języków jednocześnie. Celowi temu sprzyja
ją  szkoły języka polskiego. Wielu rodziców zasta
nawia się, po co, skoro mówimy w  domu po pol
sku, mamy posyłać, i zarazem płacić za naukę

mojego i tak w  jakiś sposób polskojęzycznego 
dziecka.

Nic bardziej błędnego. Na przykładzie Polskiej 
Szkoły im. Św. Rafała Kalinowskiego chcę przed
stawić możliwości rozwoju dziecka, jakie daje 
polska szkoła. Szkoła oferuje naukę języka pol
skiego, historii 1 geografii Polski, naukę tańca 
i reUgii. Nauka odbywa się w  soboty, dlatego 
dzieci nie opuszczają lekcji w  szkole ameiykań- 
sklej. Naukę zaczynamy od przedszkola, gdzie 
dzieci rozwijają swoje zdolności plastyczne (ryso
wanie, malowanie), ruchowe (taniec), muzyczne 
(rytmika) 1 oczywiście poznają literaturę dziecię
cą w  postaci bajek, wierszyków i opowiadań.

Nauka w  klasie “O” odbywa się na dwóch pozio
mach. Pierwszy poziom to nauka dzieci mówią
cych dobrze po polsku: wprowadzanie pierwszych 
liter, początki czj^tania, zabawy ruchowe. Drugi 
poziom obejmuje dzieci mówiące wyłącznie po an
gielsku. Wprowadza się tutaj język polski jako ję- 
zyk obcy. Zajęcia odbywają się po angielsku.
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Parada Trzeciomajowa 
Chicago 2003.

INDIANA

Uczniowie klasy III uczq się 
bardzo pilnie.
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Zakończenie roku szkolnego 

2 0 0 2 /2 0 0 3  w  kaplicy Ojców 

Karm elitów .

Uczniowie klasy polsko-angielskiej 
z wychowawczynią Lidiq Witkowskq.

Przedszkolacy z wychowawczynią 
j Motson.

Klasa III z nagrodami od wychowawczyni 
Krystyny Dudzik.

INDIANA

"Mikołaj" -  grupa taneczna prezentuje się w tańcu.

Ci rodzice, któiych współmałżonkowie są Ame- 
lykanaim lub władają jedynie językiem angiel
skim, mogą zaproponować swoim pociechom na
ukę języka polskiego.

Oczywiście szkoła uczy języka polskiego na 
poziomie szkoły podstawowej i liceum. Uczy więc 
czytania, pisania, gramatyki, ortografii, a przede 
wszystkim używania odpowiedniego słownictwa 
(idiomów) oraz rozwija samodzielne myślenie. To 
na poziomie szkoły podstawowej.

Na poziomie szkoły średniej szkoła nasza za
pewnia zapoznanie uczniów z historią literatury 
polskiej, pisanie wypracowań, pogłębianie wie
dzy z zakresu słownictwa, umiejętność dokony
wania tłumaczeń. W  tjnn roku po raz pierwszy 
będziem y mogli sprawdzić wiedzę naszych 
uczniów na egzaminie maturalnym.

Uczymy też historii i geografii. Wykształcenie 
w  tym kierunku obejmuje wiedzę o dawnej 
i współczesnej Polsce, o zwyczajach, kulturze, 
tradycjach, czyli o tym, co ma wpływ na nasze 
życie codzienne. Geografia uzupełnia tę wiedzę 
historyczną. Uczniowie na lekcjach geografii po
znają ukształtowanie terenu, położenie miast 
i rzek, zasoby naturalne, usytuowanie Polski 

w  Europie i w  świecie.
Taniec to zaniedbany przez szkoły publiczne 

element wychowania. Przed drugą wojną świato
wą nie było młodego, wykształconego człowieka, 
któiy nie umiałby tańczyć. W  naszej szkole dzie
ci uczą się tańców tradycyjnych i współcze
snych. Z  tego tjrtułu często występują na róż
nych imprezach towarzyskich i turniejach mię

dzyszkolnych. Dzieci posiadają piękne stroje i są 
ozdobą każdego wydarzenia szkohiego.

Szkoła im. Św. Rafała Kalinowskiego położo
na jest w  pięknym i nowoczesnym ośrodku Oj
ców Karmelitów. Dzięki współpracy z nimi dzieci 
uczą się za darmo religii i przygotowują się do 
sakramentu Pierwszej Komunii Świętej oraz 
Bierzmowania. Uczniowie korzystają nie tylko 
z wyposażenia sal udostępnionych przez Zakon, 
ale także z przyległego parku. Mają więc dużo 
miejsca do pracy i zabawy.

W  ubiegłym roku szkolnym, 2002/2003 dzie
ci zwiedziły Muzeum Polskie w  Chicago. Odwie
dził je  święty Mikołaj. Obchodziliśmy uroczyście 
Dzień Nauczyciela i Dzień Matki. Odbyły się dwie 
duże zabawy szkolne. W  tym roku planujemy 
Sylwestra, Jasełka i Bal Maturalny. Jak widać 
z uroków szkoły korzystać mogą także rodzice.

Kadrę nauczycielską stanowią wykształceni 
pedagodzy z doświadczeniem nabytym w  Polsce 
lub już w  Stanach Zjednoczonych. Jest ich obec
nie 14; Lucyna Bernatowicz -  przedszkole: Lidia 
Wilkowskl -  klasa integracyjna; Bożena Matson 
-  klasa 0-2; Kiystyna Dudzik -  klasa 111 i V; Gra
żyna Biestek -  klasa 6-8; Kiystyna Laverman, 
Urszula Ciruk, Bożena Kuźma -  liceum. Historii 
uczy Dariusz Runger, geografii -  Bożena Kużma, 
tańca -  Lena Romaniuk i Aneta Zawadzka. Dy
rektorem Szkoły jest Elżbieta Grabowski, a kie
rowniczką -  Kiystyna Laverman.

Opracowała Lucyna Bernatowicz 
Nauczycielka Polskiej Szkoty im. Św. Rafała 

Kalinowskiego w Munster, Indiana 
Październik 2003
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NIEZWYKŁY PREZENT

W  sobotę 6 września 2003 r. w  Polskiej 
Szkole im. Generała Heniyka Dąbrowskiego 

w Elmwood Park, Illinois odbyło się rozpoczę
cie roku szkolnego. Dyrektor tej placówki, An
drzej Sitko, specjalnie na tę uroczystość za
prosił niecodziennego gościa. Pani Danuta Ko
walik z Schaumburga jest matką 21-letniego 

Kuby, żołnierza ameiykańskiej piechoty mor
skiej, który zginął w  Iraku 12 maja 2003 r.

Śmierć Kuby była, jak można się spodzie
wać, wstrząsem dla całej rodziny i przyjaciół. 
Ten młody, bardzo utalentowany człowiek 
miał przed sobą cale życie, a jego odejście po
zostawiło w  smutku wszystkich ludzi, którzy 
mieli szansę z nim się spotkać.

Pani Danuta otrzym ała stosy listów z wyra
zami współczucia. Kondolencje przesłali mię
dzy innymi: prezydent George W. Bush z mał
żonką oraz sekretarz obrony Donald Rums
feld, a także senator Peter G. Fitzgerald, któiy 
oprócz listu przysłał też n iezwykłą pamiątkę -  
specjalnie wykonaną flagę, która powiewała 
nad budynkiem  Kapitolu.

W łaśnie ta flaga została w  dniu rozpoczęcia 
roku szkolnego w ręczona d3Tektorow i szkoły. 
Od teraz będzie towarzyszyła uczniom  tej pla
cówki podczas wszystk ich  uroczystości. Dzię
kując za prezent, dyrektor Andrzej Sitko po
wiedział, iż gw iaździsty sztandar na zawsze bę
dzie uczniom  przypom inał o m łodym  człowie
ku, im igrancie z Polski, który zginął za wol
ność w  dalekich piaskach Iraku,

Piotr Micula 
EXPRESS 

12 -  18 września 2003

Dyrektor Ar,drzej Sitko prezentuje flag? ar„erykańskq. Pierwsza z lewej
ij Danuta Kowalik.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA U ^̂ REJA

Październik to dla nauczycieli szczególny mie
siąc, bowiem 14 października obchodzimy Dzień 
Nauczyciela, uroczyście świętowany w  polskich 
szkołach sobotnich. Dla nas, nauczycieli Pols
kiej Szkoły Im. Mikołaja Reja, znajdującej się na 
południu Chicago, dzień ten w  tym roku miał wy
jątkową oprawę ze względu na fakt, że zaszczy
cił nas swoją obecnością konsul generalny RP 
w  Chicago, Franciszek Adamczyk.

Jesteśmy młodą szkołą, bo tylko z trzyletnim 
stażem, dlatego każdy gość dostarcza nam ra
dości 1 dumy. Tak też było tym razem. Pan kon
sul przyjął zaproszenie dyrektorki naszej szko
ły, Kazim iery Gal i pomimo wielu Innych obo
wiązków przybył do nas prosto z Detroit, gdzie 
brał udział w  zjeździe polonijnych inżynierów. 
Pan konsul złożył nam życzenia, podkreślając, 
że na uroczystości Dnia Nauczyciela w  USA jest 
po raz pierwszy. —  "Nauczyciel to nie tylko za
wód —  to powołanie” —  stwierdził.

Podczas naszego świątecznego spotkania wy
stąpił młodziutki chór szkolny pod batutą Da
nuty Ratułowskiej. Oprócz poruszających serca 
piosenek były wiersze o nas, nauczycielach. Ży
we, melodyjne piosenki z podkładem muzycz
nym zachęcały do wspólnego śpiewu. Piękne 
góralki wręczyły nam kwiaty. Było bardzo miło. 
Taka zresztą atmosfera zawsze panuje w  naszej 
szkole. Sprzyja to dobrej pracy. Nauczyciele 
i młodzież z radością spotykają się w  każdą so

botę.
Obecność konsula 1 jego życzenia sprawiły 

nam wielką satysfakcję. W  czasie poczęstunku, 
przygotowanego przez Zarząd Komitetu Rodzi
cielskiego z prezeską Elżbietą Stefaniak, nasz 
Gość obiecał ponownie spotkać się z nami i gim
nazjalistami, aby opowiedzieć o swojej pracy.

Małgorzata Zasadni 
Listopad 2003

Uczennice z zespołu Krakowiacy i Górale
z konsulem generalnym RP w Chicago 
Franciszkiem Adamczykiem

Dzień Nauczyciela -  październik 2003. 
Grono pedagogiczne Polskiej Szkoły im. M. Reja.
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"SIENKIEWtCZ" CELEBRUJE 
NARODZENIE PAŃSKIE

Światło przygaszone, tylko lekko widać scenę. 
Słychać ciche granie kolędy Cicha noc.

NARRATOR: Na naszą ziemię, gdzie miesz
kasz ty, mieszkam ja, na naszą ziemię uśpioną 
i otuloną grudniowym śniegiem, w  ciszy, tajem
nicy, majestacie nocy przychodzi do nas nasz 
Bóg i Pan. Przychodzi, by spotkać się z tobą i ze 
mną i powiedzieć nam: o miłości -  której nie 
można zamknąć w  klatce własnych dłoni; o na
dziei -  przychodzącej codziennie, jak świt poran
ka po ciemnej nocy; o pokoju -  którego pragnie

każdy z nas, mimo że ziem ia nadal krwawi i plą

cze; o radości -  której trzeba nauczyć się dzielić 

z każdym smutnym, niepotrzebnym, zdegrado

wanym w  swoim środowisku. Przychodzi, by na

sze życie nabrało uroku, by stawało się bardziej 

uroczyste, bardziej sensowne.

ly m l uroczystymi słowy rozpocz^  Narrator 

bardzo poetycki program zatytułowany “Hej ko

lęda, ko lęda” , przygotowany przez młodzież Pol

skiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza przy pa

ILLIINOIS

rafii św. Józefa 5641 South 73rd Ave, w  Summit, 
Illinois.

A  oto sceneria;
Niedziela, 28 grudnia 2003, godzina 4 po po

łudniu, kościół św. Józefa. Przybyli bardzo licz
nie uczniowie, rodzice 1 parafianie. Nastrój Świę
tej Nocy, przygaszone światła i ten... niepowta
rzalny urok polskich jasełek.

Nasi młodzi wykonawcy wcielili się w  znane 
nam od dzieciństwa postacie; Maryi, Józefa, pa
sterzy, Trzech Mędrców i aniołów, postacie znane, 
ale równocześnie oglądane na nowo. Akcja jasełek 
przeplatała się z kolędami śpiewanymi przez 
wszystkich zebranych w  kościele. Młodzi aktorzy 
pomagali nam prze^ć to boslde misterium, ten 
moment, w  którym łączą się Niebo i Ziemia.

A  samo zakończenie bardzo zaskakujące; do 
Dzieciątka podchodzi przestraszony chłopiec, 
któiy nie ma żadnych darów, puste ręce, jedynie 
drobne psoty na swoim koncie. 1 do niego Dzie
ciątko kieruje te słowa; To chciałem wiedzieć. 
Przynoś ml zawsze wszystko, co jest złe, brzyd
kie, smutne w  twoim życiu; twoje kłamstwa, wy
mówią, tchórzostwo i złość. Chcę ci je  zabrać. 
Nie potrzebujesz ich. Chcę byś był radosny 
i przebaczę ci każdy twój błąd. Od dziś możesz 
codziennie do mnie przychodzić.

To było wspaniałe przeżycie, pełne krynicz- 
nych wzruszeń. Dziękujemy młodym aktorom za 
wszystko! Słuchacze nie ktyłl wzruszenia i na
gradzali wykonawców rzęsistymi oklaskami. 
Brawo!

Słowa pełnego uznania należą się Małgorzacie 
Kowal, która wspólnie z gronem katechetów zgo
towała nam tę ucztę duchową.

Godzi się tu również wspomnieć o szkolnych 
jasełkach, które odbyły się w  naszej szkole w  so
botę, 20 grudnia, 2003 roku. Nasza młodzież za
prezentowała inny, równie wspaniały program, 
przygotowany pod kierunkiem naszych pań. Był 
to dzień wolny od zajęć, dlatego po przedstawie
niu był czas na dzielenie się opłatkiem i składa
nie życzeń z udziałem młodzieży, rodziców i na
uczycieli.

Bożonarodzeniowe przedstawienia są świetną 
formą zaszczepiania w  sercach naszych wycho
wanków narodowego dziedzictwa, poczucia 
świadomości narodowej i uczuciowego związku 

z Macierzą.

Czesław Knych, polonista 
Polska Szkoła im. Henryka Sienkiewicza 

w Summit, Illinois 
Grudzień 2003

Z ŻYCIA SZKOŁY IM. EMILII PLATER 
W SCHAUMBURG, ILLINOIS

Gwiazdy duże i małe
Czy twoje dziecko miewa sny 1 marzenia, aby 

stać się następną wielką amerykańską gwiazdą 

estrady?
Jeśli tak, to jest w  odpowiednim miejscu, al

bowiem szkoła im. Emilii Plater w  Schaumburg, 
pod przewodnictwem pani Małgorzaty Przybyl
skiej i pani Małgorzaty Biedroń zorganizowała 
koncert talentów dla uczniów tejże szkoły.

Nie trzeba dziś ju ż nikogo przekonywać 
o tym, że ro2TWój talentu u dziecka ma istotny 
wpływ na jego samopoczucie 1 kształtowanie

postawy wobec otaczającego świata. Pokaz ta
lentów odbył się w  dwóch grupach wiekowych. 
Dnia 25 października 2003 roku przed publicz
nością składającą się z uczniów naszej szkoły, 
rodziców i zaproszonych gości, wystąpiły dzieci 
z klas młodszych, natomiast dnia 1 listopada 
mieliśmy okazję podziwiać starszych uczniów 

naszej szkoły.
Koncert talentów okazał się dużym sukce

sem. Uczniowie zaprezentowali bardzo szeroki 
wachlarz umiejętności, począwszy od wierszy, 
poprzez taniec, piosenki, a skończywszy na kla
sycznych utworach fortepianowych takich
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kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Wolfgang 
Amadeusz Mozart, Johan Sebastian Bach czy 
Ludwig van Beethoven. Wszystkim uczestni
kom konkursu gratulujemy wspaniałych wystę
pów, organizatorom udanego pomysłu, a rodzi
com dziękujemy za poparcie i pracę nad rozwo
jem  talentów swoich pociech oraz pomoc 
w  przygotowaniu imprezy.

Halina Rymarz 
Polska Szkoła im. Emilii Plater 

Schamnburg, Illinois 
24 listopada 2003

Uczestnicy koncertu talentów.

Kinga Skowron -  fieł

Paulina Partyka -  taniec

Nicole Biernat -  flet
Dominilca Hebda -  śpiew
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Nicole Przybylski -  klarnet Anno Gawlik -  skrzypce

Ola Chomik -  skrzypce
Diana Bartkowski -  pianino

31
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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
W SZKOLE IM. EMILII PLATER 
W SCHAUMBURG

“Pasuję cię na ucznia szkoły im. Emilii Pla
ter” -  takie słowa 18 października 2003 roku, 
dyrektor tejże szkoły Anna Dunajewska wypo
wiedziała aż 66 ra2y. Właśnie tylu uczniów roz
poczęło swą przygodę z językiem polsłtim w  no
wym roku szkolnym.

Uroczystość ślubowania klas pierwszych, bo 
o tym mowa, rozpoczęła się wniesieniem sztan
daru naszej szkoły przez uczniów klasy gimna- 
galnej: Magdę Posłuszny, Anię Śmiałek i Kry
stiana WUka. Pasowanie piei-wszoklasistów na 
uczniów dostarczyło wszystkim wielu emocji. 
Dzieci, pokonując wstyd i tremę, pięknie recyto
wały wiersze i śpiewały piosenki. Rodzice zaś 
z dumą i łzą wzruszenia patrzyli na swoje pocie
chy, które niczym największe gwiazdy kina i te- 
łew igi sfotografowano wiele razy.

A  tak brzmiały słowa przysięgi:

“Ja, najmłodszy uczeń Polskiej Szkoły im  
Emilii Plater

Ślubuję
Na sztandar naszej szkoły, że będę dbać 

o dobre imię mojej szkoły i klasy.
Będę uczyć się Języka polskiego, który łączy 

mnie i mają rodzinę z  Ojczyzną^
Będę poznawać i szanow ać tradycję i kulturę 

Polski”.

Pierwszaki! Życzymy wam  samych piątek, 
a słowa złożonej przysięgi niech towarzyszą wam 
przez wszystkie lata nauki w  naszej szkole.

Uroczystość zakończył pyszny poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

Dziękujemy nauczycielom klas pierwszych, 
Agnieszce Głowacldej, An i Osowskiej i Natalii 
Musiał oraz wszystkim, którzy pomagali w  pr^- 
gotowaniu tej jakże wspaniałej uroczystości.

Halina Rymarz

ILLINOIS
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ślubowanie pierwszoklasistów.

Recytacje i piosenki wykonywane przez pierwszoklasistów 
był/ gorqce przyjmowane przez obecnych.

ILLINOIS

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA WEDŁUG KAROLA DICKENSA 
W OCZACH NAUCZYCIELKI I DZIECI

Jestem  nauczycielką w  Polskiej Szkole im, 
Emilii Plater w  Schaumburg. Ostatnio udałam 
się ze swoją klasą V  na spektakl “Teatru 13-tka” 
-  O pow ieść w ig ilijn ą  według Karola Dickensa. 
Ponieważ bardzo cenię p. Bożysławę Ander- 
sohn, a ostatnio trochę mało słychać o Jej teatrze 
i będąc pod wrażeniem spelrtaklu postanowiłam 
napisać krótką recenzję. Pani Bożyslawa po 
spektaklu poprosiła dzieci siedzące na widowni, 
by napisały swoje odczucia po obejrzeniu tej 
mądrej i pięknej opowieści. Moi uczniowie zro
bili to, a efekty najciekawszych prac załączam.

Łączę serdeczne podrowienia

Małgorzata Rudzińska 
nauczycielka kl. VB w Szkole 

im. Emilii Plater w Schaumburg

RECENZJA PANI M AŁGORZATY

Dwa szczęścia na ziemi'
Jedno male, być szczęśliwym.
Drugie wielkie, uszczęśliwiać innych.
Dzieląc to szczęście, pomnażajcie Je.

Te piękne i mądre słowa były myślą przewod
nią spektaklu Opowieść w igilijna według ICarola 
Dickensa w  wykonaniu niezwykle uzdolnionej 
młodzieży z ‘Teatru Trzynastka". Z  lełddm nie
pokojem wybrałam się ze swoją klasą na to 
przedstawienie. Będąc świeżo po lekturze tej 
opowieści, dręczyły mnie trochę niepokojące 
myśli, czy aby sztuka nie będzie za trudna i nie
zrozumiała dla moich 12-łatków?

Akłorzy i aktorki "Teatru Trzynastka" w Chicago.
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Moje obawy rozwiały się, gdy zobaczyłam 
swoje dzieciaki wpatrzone w  to, co się działo 
na scenie.

Na widowni panowała zupełna cisza, nie prze- 
r^'wana nawet szelestem papierków z culderków. 
Z  ogromnym zainteresowaniem i w skupieniu 
oglądaliśmy historię o Ebezenerze Scrooge, któ
ry pod wpływem duchów i nastroju Świąt Boże
go Narodzenia z cynicznego skąpca zmienia się 
w  życzliwego człowieka.

Zachwycała niezwykle realistyczna i profe
sjonalna gra głównego bohatera, w  którego po
stać wcieUł się Adam Wasilewski. Pozostali mło
dzi aktorzy również wypadli wspaniale. Na uwa
gę zasługują świetna dekoracja, pomysłowe stro
je  oraz cudowny, magiczny nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia stworzony przez dzieci i p. Bożysławę 
Andersohn.

S^bciej zaczęły nam bić serca, kiedy chóral
nie odśpiewaliśmy kolędę Bóg się rodzi, gdy za
błysły lampki na choince i gdy ku uciesze dzieci 
pojawił się na scenie Mikołaj z workiem łakoci.

To byt niezwykły spektald, bo niósł ważne 
przesłanie: warto zmieniać świat na lepsze. Jest 
ono szczególnie aictualne w  dzisiejszych trud
nych i niespokojnych czasach. Dziękujemy naj
piękniej, Pani Bożysławo za chwile wzruszeń 
i zadumy.

Czekamy z niecierpliwością na kolejne pre- 
mleiy.

W RAŻENIA UCZNIÓW KLASY VB 
PO OBEJRZENIU OPOWIEŚCI W IGILIJNEJ

Przedstawienie Opowieść w igilijna podoba
ło mi się bardzo. Przyniosło ciepłą, świąteczną 
atmosferę. Przekonallmy się, że pieniądze w  ży
ciu to nie wszystlio. Pan Skrooge bardzo ciężko 
pracował i gromadził majątek, nie widząc niłso- 
go i niczego wokół. Był szorstki 1 nieprzyjazny 
dla Innych ludzi. Nie chciał tałtże słuchać blis
kich osób.

Dopiero duchy wlgUljne pokazały mu prawdę
0 jego życiu. Prawdziwe szczęście możemy po
czuć dopiero, gdy umiemy się dzleUć z innymi
1 mleć dobre serce i dobre słowo dla ludzi. Gdy
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nasz bohater to zrozumiał, zaczął żyć Inaczej. 
Do tej poiy był bardzo nlelubiany i ludzie z tru
dem składali mu życzenia świąteczne, a po no
cy wigilijnej stał się normalnym, dobiym  czło
wiekiem, któiy ma wielu przyjaciół. Myślę, że 
w  okresie Świąt Bożego Narodzenia wiele osób 
powlrmo się zastanowić nad swoim życiem.

Alexandra Roszczyk

W  grudniową sobotę wybraliśmy się do teatru 
na przedstawienie O pow ieść w igilijna. Jak ja 
wyszłam z teatru, to czułam coś ciepłego w  mo
im sercu. Ta opowieść jakby mnie ogrzała, bo by
ła taka piękna. To przedstawienie bardzo ml się 
podobało, bo było dtiżo scen smutnych i rado
snych. Najbardziej podobał ml się koniec, bo 
wszyscy żyli w  spokoju i mleU przepiękne święta.

Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Opo
w ieść w ig ilijną  drugi raz. EUza Szybka

Fteedstawlenle Opowieść w ig ilijna bardzo ml 
się podobało. Podobały mi się stroje aktorów 
i ich gra. Na początku byłam smutna 1 bardzo 
nie lubiłam postępowania niedobrego Slcrooge’a. 
Na końcu jednak zmienił swoje postępowanie 
i z tego byłam zadowolona.

Angela Serwin

Dnia 6 grudnia 2003 roku byliśmy na przed
stawieniu O pow ieść w ig ilijna. Podobało ml się 
to przedstawienie. Ja znałem ju ż tę tilstorię, po
nieważ czytaliśmy to w  szkole angielsłdej. Ta łil- 
storla uczy, żeby być dobiym  dla ludzi. Trzeba 
ludziom pomagać. Podobały ml się kolędy, któ
re śpiewaliśmy, bo one zawsze przypominają 
o Wigilii, prezentach 1 Bożym Narodzeniu.

Matt Zieleziecki

Kiedy oglądałam Opowieść w igilijną, czułam, 
jakby coś magicznego przeszło przeze mnie. 
Czułam się szczęśliwie, ciepło i bardzo wesoło. 
W  tej opowieści podobało ml się na końcu, jak 
pan Scrooge pomógł biednym, dał się przeko
nać, że może się zmienić na dobrego człowieka. 
Myślałam, że najśmieszniejsze momenty były 
'^cdy, gdy Scrooge mówił "Brednie”, bo to mnie 
bardzo rozśmieszało.

Aneta Szubart

ILLIINOIS

SŁOWIAŃSKI PAPIEŻ

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI JANA PAWŁA II

Szkolnictwo polskie funkcjonujące poza 
granicami kraju m a do spełnienia ważne cele: 
utrzymanie 1, o ile to możliwe, rozwój świado
mości polskiej za granicą. Polska Szkoła im. 
Jana Pawła II w  L^mont, Illinois jest jedną 
z w ielu szkół działających poza granicami Pol
ski, dla której wychowanie, nauka nie tylko ję 
zyka, historii, geografii, ale przede wszystłdm 
zapoznawanie dziecka od najmłodszych lat 
z całokształtem  polskiej kultury to cele nad
rzędne. Nauczyciele uczący w  tej szkole zdają 
sobie sprawę, że aby osiągnąć rezultaty w  na
uczaniu, należy sięgać do niekonwencjonalnych 
sposobów ułatwiających przyswajanie wiedzy 
i pobudzających zainteresowanie uczniów.

Z tego powodu zdecydowali się na przepro
wadzenie konkursu aktywizującego szerokie 
kręgi Polonii. Celem konkursu było przybliże
nie sylwetłd największego Polaka w  dziejach 
naszego narodu oraz wskazanie młodemu po
koleniu wartości związanych z działalnością 
Ojca Świętego. Konkurs zbiegł się z rocznicą 
25-lecla istnienia szkoły oraz z 25-leciem pon
tyfikatu Jana Pawła II, co dodało mu splendo
ru. Radością może napawać fakt, iż 19 pol
skich szkół odpowriedzlało na zaproszenie, 
zgłaszając swój udział w  konkursie. Sto osiem
dziesiąt trzy osoby przybyły 15 listopada 2003 
roku do budynku szkoły, aby stanąć do kon

kursu.
Techniczne przygotowanie konkursu pocią

gało za sobą ogromną pracę, gdyż szkoła liczą
ca około 600 uczniów funkcjonowała w  tym 
dniu normalnie. Z  prawdziwą dumą mogę na
pisać, iż olbrzymie zaangażowanie nauczycieli. 
Zarządu 1 absolwentów lat ubiegłych, którzy 
zupełnie bezinteresownie przybyli, aby pomóc, 
przyniosło duży sukces. Opiekunowie uczest
ników konkursu nie mogli wyjść z podziwu, 
jak  sprawTiie, w  przemiłej bezstresowej atmos
ferze udało się go przeprowadzić.

W  konkursie mogli wziąć udział uczniowie 
klas od zerowej do klas gim nazjalnych. 
Wszystkich uczestników podzielono według 
wieku i klas, do których uczęszczają, tworząc 
w  ten sposób pięć grup. Grupy młodsze, I -  IV 
miały za zadanie wyrec3^ować wybrany wiersz 
oraz odpowiedzieć na jedno zadane przez ko
misję pytanie. Zarówno tematyka w ierszy jak  
i pytania dotyczyły Jana Pawła II. Odrębną ka
tegorię stanowiła grupa pląta obejmująca naj
starszych uczniów Idas 8 - 1 1 .  Zgłosiło się do 
niej 50 uczestników z 15 szkół. Wszyscy zobo
wiązani byli do napisania wypracowania, któ
rego temat brzmiał; “S łow iański Pap ież -  ż y 
c ie  i działa lność Jana Pawła I I ” . W  dniu kon
kursu wszyscy uczniowie tej grupy, w  trakcie 
indywidualnego wywodu ustnego trwającego 
nie dłużej niż dziesięć m inut zapoznawali ko
misję ze swoim wypracowaniem.

Uczestnicy grupy piątej wykazali tak dużą 
wiedzę 1 znajomość zagadnienia. Iż organizato
rzy zmuszeni byli dla dziesięciu najlepszych fi
nalistów przeprowadzić dodatkowy egzamin 
w  dniu 22 listopada, k tó iy  po pisemnym teście 
składającym się z dziesięciu szczegółowych 
pytań, wyłonił laureatów. Główna nagroda 
czyli wyjazd do Rzymu przyznana została jed 
nogłośnie uczennicy szkoły Im. Tadeusza Ko
ściuszki -  Anicie Gut. Nagrodą dla zwycięzców 
z poszczególnych grup są natomiast czeki war
tości $150, $100 1 $75.

W  nagrodę za wysiłek uczniów oraz ich ol
brzymie zaangażowanie, każdy uczestnik kon
kursu otrzymał obrazek Papieża z jego własno
ręcznym podpisem. Pragnę podkreślić, iż głów
ną nagrodę ufundował Klub Polski w  Lemont, 
a nagrody pieniężne Zarząd Szkoły im. Jana 
Pawła II. Dziękujemy za cudowną współpracę.

Celem konkursu było zainteresowanie młode
go pokolenia pięknem mowy polskiej 1 danie mu 
możliwości po^ębienia wiedzy o Papleżu-Polaku.
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Mviszę szczerze 1 z wielką radością napisać, 
iż konkurs uważam za bardzo udany. Ilość 
gratulacji z pomysłu 1 sposobu przeprowadze
nia konkursu powoduje, iż czujemy się wspa
niale, pomimo ogromu pracy, jaki na siebie 
wzięła kilkuosobowa grupa nauczycieli z dy
rektorką i Zarządem szkoły na czele.

Podsumowując konkurs, chciałabym po
gratulować i serdecznie podziękować nauczy
cielom Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w  Le- 
mont, tym, którzy stanowili ścisły komitet 
konkursu, za pełną poświęcenia pracę. Panie: 
Bożena Bednarczyk, Marla Flig, Marietta Kra
jewski. Bożena Łazarska, Alina Szailarskl oraz

koordynator konkursu Hanna Kwaśniewska 

swoim zaangażowaniem  przybliżyły sylwetkę 
Naszego Patrona w ielu osobom.

Czy warto było? Pj4anie iście retoryczne. 

Dane nam było przeżyć chw ile wzruszeń, unie

sień, radości, a to nagrody największe, dla któ

rych warto poświęcić czas. Zachęcam  wszyst
kie szkoły do takich przedsięwzięć.

Jolanta Tatara 
Dyrektorka Polskiej Szkoły 

im. Jana Pawła n  w Lemont, lUinois 
Grudzień, 2003

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II

Grupa I -  K lasy O i l

NAGRODY:

1. Mateusz Skiba -  Szkoła Im. Jana Pawła II, Lemont
2. Gabiysia Sokołowska -  Szkoła im. Św. Jakuba, Chicago
3. Natalia Łowisz -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont

WYRÓŻNIENIA:
1. Kuba Celiński -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont
2. Sabinka Ponicki -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont
3. Julia Syrek -  Szkoła im. Św. Jakuba, Chicago

Grupa II  -  K lasy 2 i  3

NAGRODY:

1. Aleksandra Wietecka -  Szkoła Im. Św. Jakuba, Chicago
1. Joanna B iyja -  Szkoła im. H. Sienkiewicza, Summit
2. Jakub Kłapacz -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont
2. Gabriela Węc -  Szkoła Im. M. Kopernika, Niles
3. Patrycja Dziedzic -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont
3. Tom asz Gołąbek -  Szkoła im. Św. Jakuba, Chicago

WYRÓŻNIENIA;

1. Marlena W oźny -  Szkoła im. J. Słowackiego, Wheeling
2. Dagmara Kuczaba -  Szkoła im. I. Paderewskiego, Park Rldge
3. Natalia Szczur -  Szkoła Im. M. Kolbe, Chicago
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Grupa I I I  -  K lasy  4 i 5

NAGRODY:

1. V ictoria Gavaghan -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont

2. M ichał Kosk -  Szkoła im. Św. Jakuba, Chicago

2. Beata Bednarczyk -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont

3. Gerard Ziomek -  Szkoła im. M. Konopnickiej, Chicago

WYRÓŻNIENIA:

1. Joanna Gwiżdż -  Szkoła im. M. Kopernika. Niles

2. Stanisław Zon -  Szkoła im. Św. Faustyny Kowalskiej, Lombard

3. Mikołaj Kowalczyk -  Szkoła im. I. Paderewskiego, Park Rldge

3. Sabina Piotrowski -  Szkoła im. Św. Faustyny Kowalskiej, Lombard

Grupa IV  -  K lasy  6 i  7

NAGRODY:

1. Łukasz Sokołowsłd -  Szkota im. Św. Jakuba, Chicago

2. Piotr W ilk  -  Szkoła im. Kard. St. Wyszyńskiego, Chicago

3. Izabela Kazimlerczyk -  Szkoła im. Św. Jakuba, Chicago

WYRÓŻNIENIA:
1. Anna Bokun -  Szkoła im. St. Cholewińskiego, Chicago

2. Paweł Kozioł -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont

3. Martyna W ózek -  Szkoła im. Św. Faustyny Kowalskiej, Lombard

Grupa V  -  K lasy  8 - 1 1

Główna nagroda -  wyjazd do Rzymu -  Anita Gut, Szkoła im. T. Kościuszki, Chicago 

NAGRODY:
1. Aleksandra Błaszczuk -  Szkoła im. T. Kościuszki, Chicago

1. Claudia Chlebek -  Szkoła im. Jana Pawła II, Lemont
2. Magdalena Domaradzka -  Szkoła im. Św. Faustyny Kowalskiej. Lombard 

WYRÓŻNIENL\:
1. Iga Babińska -  Szkoła im. I. Paderewskiego, Park Rldge

2. Paweł Foryt -  Szkoła im. Emilii Plater, Schaumburg

3. Karolina W ypyszewska -  Szkoła im. Kard. St. Wyszyńskiego, Chicago

Nagroda specjalna została przyznana Piotrowi Uzarowlczowl ze Szkoły im. M. Konopnickiej, 

Chicago.
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KONKURSOWE REFLEKSJE

W yzwanie dobra
Przez wiele miesięcy po mojej zeszłorocznej 

wycieczce do Rzymu chciałam pogłębić swoją 
wiedzę o naszym polsldm papieżu. Niestety, 
jak  to zwykle bywa z dobiym i chęciami, zawie
rucha codzienności -  lekcje, wyjazdy, spotka
nia -  nie pozwalała mi na to, aby spokojnie 
przeczytać, a tym bardziej przemyśleć przeka
zy Jana Pawła 11. Lecz -  dosyć niespodziewanie 
-  pojawiła się okazja na pogłębienie mojej w ie
dzy. a przy tym uczestniczenia w  ekscytują
cym konkursie.

Cóż, nie można powiedzieć, że nie było stre
sów: organizatorzy konkursu upewnili się, że 
tylko najbardziej zaangażowani uczestnicy 
m ieli szansę na wygraną. Ale ju ż minęły emo
cje pisania, tłumaczenia i sprawdzania mojej 
w iedzy -  nadszedł czas przemyślenia, co to 
wszystko tak naprawdę znaczyło.

lYofesjonalnie zorganizowany konkurs po
zwolił mi przede wszystkim głębiej zrozumieć 
postać 1 myśli Jana Pawła 11. A  bez zrozumie
nia rue ma przecież miłości. Pięłme było to, że 
chociaż musiałam znać suche fakty, nie były 
one najważniejsze: w  czasie całego konkursu, 
najważniejsze było poznawanie osoby Karola 
Wojtyły.

W  zeszłym roku w  Rzymie poczułam bez
słowne “wyzwanie dobra” w  osobie papieża. 
Nie przesadzam mówiąc, że konkurs ten po
mógł ml zrozumieć, jak  mogę mu sprostać. Bo 
prawda jest taka, że w  tej codziermości, która 
co roku porusza się coraz szybciej 1 stawia 
mnie przed coraz trudniejszymi decyzjami, 
w  któiych nawet rodzice ju ż nie mogą mi po
móc -  wskazówki papieża -  że Bóg jest pierw
szym źródłem radości człowieka, że bez Chry
stusa nie można tak naprawdę kochać -  mogą 
mnie tylko naprowadzić na ścieżkę, na której 
wiem, że nigdy nie zabłądzę.

Ola Blaszczuk

Niezwykłe przeżycie
Niedawno spotkało mnie niezwykłe przeży

cie, które zakończyło się dla mnie wielkim  suk
cesem. Konkurs “ S łow iańsk i pap ież -  życ ie  
i działa lność Jana Paw ła I I ” rozpoczął się od 
zwykłego zadania szkolnego w  Połslaej Szkole 
im. Tadeusza Kościuszki. Od samego początku 
ten temat bardzo mi się podobał dlatego, że in
teresują mnie dzieje naszego polskiego papieża. 
Miałam wielki zaszczyt reprezentować moją 
szkołę w  finałach konkursu w  Szkole im. Jana 
Pawła II. D la mnie tego typu konkurs był 
czymś nowym. Nigdy wcześniej nie broniłam 
pracy w  języku polskim. Jadąc do Lemont 
pierwszy raz, byłam bardzo niepewna. Ale łde- 
dy weszłam w  progi szkoły, m ila 1 serdeczna at
mosfera spowodowała, że moje zdenerwowanie 
1 nieśmiałość minęły. Parę dni później zostałam 
powiadomiona, że znalazłam się w  pierwszej 
dziesiątce. Tak bardzo się w tedy cieszyłam!

Przygotowując się do kolejnego etapu kon
kursu, starałam się przypomnieć sobie ważne 
daty 1 wszystko, co dotyczy życia i działalności 
Jana Pawła II. W  miarę możliwości, przegląda
łam biografie Jana Pawła II, a  także czytałam 
fragmenty najsławniejszej książki naszego pa
pieża P rzek roczyć  p róg  nadzie i. Przybywając 
do Szkoły im. Jana Pawła II na drugi etap kon
kursu, przyznam, że byłam  spokojna, bo do
brze się czułam w  otoczeniu organizatorów. 
Ostateczny wynik naprawdę przerósł moje naj
śmielsze oczekiwania. Nie m ogłam  uwierzyć, 
że zdobyłam pierwsze miejsce. Zdaję sobie 
sprawę, że wielu uczestników konkursu miało 
także dużo wiadomości. Jestem  tylko repre
zentantem tej grupy, dlatego tym  bardziej się 
cieszę z tego wielkiego zaszczytu.

U roc^stość rozdania nagród odbyła się w  re
stauracji Bohemian Gardens. Było miło i uro
czyście, wiele znajomych twarzy. Kor2ystając 
z okazji, raz jeszcze chciałam z wielką wdzięcz
nością podziękować Dyrekcji i Nauczycielom 
Szkoły im. Jana Pawła II za możliwość uczest
niczenia w  tak niezwykłym konkursie. Jako 
laureatka pierwszej nagrody, będę się starać nie 
zawieść nadziei i dobrze reprezentować mło
dzież polonijną w  czasie pobytu w  Watykanie.

Anita Gut
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WIGILIA POD TABLICĄ...

... w  III KLASIE LICEALNEJ
Okres Bożego Narodzenia można bez wątpie

nia uznać za jeden z najbardziej interesujących 
i pracowitych w  życiu polskich szkół sobotnich. 
Wprawdzie uczniowie niecierpliwie czekają na 
wizytę Mikołaja i prezenty oraz odliczają dni do 
wymarzonych ferii, ale zajęcia odbywają się nor
malnie. Wypełnia je  jednak tematyka związana 
ze Świętami: uczniowie czytają teksty związane 
z polskim i tradycjami bożonarodzeniowymi, 
uczą się kolęd, piszą listy do Mikołaja, życzenia 
świąteczne, przygotowują się do tradycyjnych ja 
sełek.

W  naszej szkole im. Ignacego Jana Paderew
skiego w  Park pydge, Illinois jednym z ważniej
szych wydarzefi w  tym olcresie są organizowane 
ju ż od wielu lat, klasowe wigihe. Odbywają się 
one w  ostatnią sobotę przed przerwą świąteczną 
i są miłym zwyczajem, w  którego przebieg anga
żują się wszyscy uczniowie, rodzice i wychowaw
cy. Oczywiście, w  zależności od wieku uczniów, 
wigUle są mniej lub bardziej uroczyste. Zawsze 
jednak jest opłatek, dodatkowe nakiycie, życze
nia...

A  oto jak  przebiegała tegoroczna wigilia w  naj
starszej, III klasie liceum. Przygotowania rozpo
częliśmy 13 grudnia i polegały one na rozdziele
niu zadań do wykonania. Ponieważ w  wlgUii bio
rą udział wszyscy uczniowie, więc każdy inne 
przyjął na siebie zobowiązanie: przyniesienie po
trawy wigilijnej, białych obrusów, opłatków, na
grań kolęd, świątecznych dekoracji, talerzy, kub
ków i sztućców, serwetek... Nie można było też 
zapomnieć o tak prozaicznych sprawach jak  
world na śmiecie 1 papierowe ręczniki, bo prze
cież do nas należy posprzątanie po wigilii i pozo
stawienie Idasy w  idealnym stanie. Nie mamy 
możliwości korzystania z kuchni, dlatego dama 
wigilijne muszą być tak przygotowane, aby moż
na je  było od razu podać na stół. Nieocenione są 
jak  zwylde mamy, gdyż to one przywożą, często

w  ostatniej chwili, cieplutką lybę czy barszc^k. 
Miłym zaskoczeniem 1 powodem do satysfakcji 
dla mnie, wychowawczyni było to, iż uczniowie, 
kierowani przez Kasię Redllńską, przewodniczą
cą samorządu klasowego, sami, bez mojego 
udziału zadecydowali, co i kto wykona.

20 grudnia to ostatni dzień zajęć przed tego
roczną przerwą świąteczną. Uczniowie klasy III 
liceum, oprócz książek i zeszytów -  pierwsza 
część lekcji odbędzie się normalnie -  w  tym dniu 
jeszcze coś do szkoły przynoszą. Można by to od
dać słowami Mickiewiczowskiej ballady. Iż każdy 
“pod burką wielkiego coś chowa”. Nie są to jed 
nak ani narzeczone, ani narzeczeni, ale talerze, 
półmiski, prezenty, stroiki świąteczne. Inaczej 
też prezentują się uczniowie, bo niektórzy stro
jem  chcą podkreśUć odświętny charakter dzisiej
szych zajęć w  polskiej szkole.

Po dużej przerwie, jak  za dotknięciem czaro
dziejskiej różdżki, zwykła sala szkolna przemie
nia się. Oto na zsuniętych ławkach pojawiają się 
białe obrusy i malutka choinka ozdobiona kolo
rowymi bombkami, a obok świece w  świeczniku. 
Chłopcy włączają odtwarzacz płyt i płyną melo
die polskich kolęd. Na tym dużym stole utworzo
nym z ławek szkolnych dziewczęta ustawiają ta
lerze 1 kubki, rozkładają serwetki i sztućce oraz 
półmiski z wigilijnym potrawami: jest więc czer
wony barszczyk z uszkami, dwa rodzaje piero
gów, łazanki z kapustą, ryba, chleb, kompot 
z suszonych owoców, ciasto na deser, a do picia 
-  soda, jedjrny chyba kulinarny ukłon w  stronę 
codziennych upodobań. Obok każdego nakiycla 
słodka niespodzianka od kolegi -  Krystiana, któ
ry dzisiaj jest nieobecny 1 od wychowawczyni. 
Jeszcze trzeba ułożyć białe opłatki na talerzyku 
z siankiem, sprawdzić, czy jest dodatkowe na
krycie dla nie zapowiedzianego gościa i... zaczy
namy tegoroczną, ostatnią w  polskiej szkole w i
gilię. Na początek wspólna modlitwa oraz życze
nia wychowawczyni. Zaraz potem najważniejszy 
moment: łamanie się opłatldem i składanie sobie
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życzeń. Uczniowie traktują tę część wigilii bardzo 
poważnie -  po kolei składają piękne życzenia 
każdemu obecnemu w  klasie. Po życzeniach Ola 
i Iga biorą do rąk gitary i razem śpiewamy kolę
dę Cicha noc.

Nareszcie można spróbować pyszności znaj
dujących się na stole -  okazuje się, iż wszyscy są 
bardzo głodni i dania wigilijne szybko znikają 
z półmisków. Ktoś prz}?pomina, że tradycja na
kazuje spróbować każdej potrawy, aby nie być 
głodnym w  ciągu roku. Agnieszka Pondo opowia
da o zwyczaju pielęgnowanym w  jej rodzinie. 
Otóż u nich, jak  chyba w  większości polskich do
mów, na wigilię podaje się pierogi. Jednak jeden 
z nich, dziwnym trafem, jest wyjątkowo duży 
i zawsze otrzymuje go osoba najstarsza lub naj
bardziej szanowana. U państwa Pondów tą oso
bą jest babcia, a dzisiaj mnie przypadł 
oooogromny pieróg. W  klasie gaw ia się niespo
dziewany gość -  jest nim pani Barbara Kozłow
ska, dyrektorka Szkoły. Nie jesteśmy zaskoczeni 
-  przy stole jest przecież jedno wolne miejsce, do
datkowe nakrycie oraz opłatek. Pani Kozłowska 
składa nam życzenia i dzieli się opłatkiem. Cho
ciaż bardzo się spieszy, bo chce odwiedzić każdą 
klasę, musi jednak spróbować przygotowanych 
przez licealistów dań.

Tak jest co roku. Podczas wigilii do każdej 
klasy wstępuje ktoś z kierownictwa szkoły, z Za
rządu lub ktoś z rodziców. Uczniowie mogą więc

praktycznie zobaczyć, dlaczego na stole wigilij
nym nie może zabraknąć dodatkowego nakrycia.

Po wyjściu naszego gościa, po zjedzeniu wigi
lijnych dań mamy jeszcze trochę czasu na swo
bodne rozmowy, opowieści o świątecznych trady
cjach i wspomnieniach, na zaśpiewanie kolędy 
Bóg się rodzi oraz Lulajże Jezuniu. Wigilia do
biega jednak końca. Wszyscy szybko zabierają 
się do sprzątania i porządkowania. Znikają 
brudne talerze i nakiycia, cichną kolędy, ławki 
wracają na swoje miejsca. Jeszcze ostatnie ży
czenia Wesołych Świąt i... klasa pustoszeje.

W  szkole im. Paderewskiego nie tylko bardzo 
lubimy nasz szkolny zwyczaj wspólnych wlgOii, 
ale dostrzegamy też w  nim ogromny sens dydak
tyczny i wychowawczy. Uczniowie przez wiele lat 
biorą praktyczny, bezpośredni udział w  przygo
towaniu wigOll, poznają tradycyjne potrawy, na
krywają i dekorują stół, formułują i składają so
bie życzenia, dzielą się opłatkiem, uczą się 
współpracy i odpowiedzialności. WigUla jest oka
zją do tego, aby bliżej się poznać, bo przecież 
większość z nich chodzi do różnych szkół amery
kańskich i w  takim gronie spotykają się tylko raz 
w  tygodniu.

Anna Witowska-Gmiterek 
Wychowawczyni m  klasy licealnej 

w Szkole im. Ignacego Jana Paderewskiego 
Park Ridge, Illinois 

Styczeń 2004

Wigilia w III klasie licealnej Szkoły 
im. I. Paderewskiego, Park Ridge, IL.

Po prawej autorka artykułu 
i wychowawczyni ki. III Liceum -  

Anna Witowska-Gmiterek.
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... W III KLASIE 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ti-adycją Szkoły im. I. J. Paderewskiego jest 
organizowanie w  ostatnią sobotę przed Świętami 
Bożego Narodzenia “Wigilii w  klasie”. W  roku 
szkolnym 2003/2004 odbyła się ona 20 grudnia 

2003 roku.
Klasa III B zaprosiła do Idasy w  tym roku swo

ich rodziców. Uroczystość rozpoczęli uczniowie 
krótką częścią artystyczną. Deklamowali wiersze 
o tematyce świątecznej i noworocznej, przeplata
jąc je  śpiewaniem kolęd.

Później wszyscy łamali się opłatlriem i sldadall 
sobie życzenia. Następnie zasiedli do wspólnego 
poczęstunku składającego się z tradycyjnych po
traw wigilijnych przygotowanych przez rodziców. 
Każdy uczeń otrzymał świąteczny upominek.

Na zakończenie odbył się konkurs klasowy pt. 
“Cty wiesz wszystko o Świętach Bożego Narodze
nia? ” Zwycięzcy konkursu otrzymali dodatkowe 

upominki.
Zofia Augustowska 

Wychowawczyni kl. m  B 
w Szkole im. I. J. Paderewskiego 

Park Ridge, Illinois 
Styczeń 2004

Wigilia w klasie III B. Wychowawczyni Zofia Augustowska.
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KROMKA ŻAŁOBNA

NA WIECZNĄ WARTĘ

Eleonora Lewandowska

o sp.
Wspomnienia 

hm. Eli Lewandowskiej

13 października 2003 roku odeszła na wiecz
ną wartę hm. Eleonora Lewandowska. Druhna 
Ela przeżyła 87 lat. Jeszcze na ostatniej zbiór
ce hufca ‘T a try” w  lutym, harcerki składały jej 
życzenia i śpiewały “S to  la t ” . Znały ją, gdyż 
druhna Ela bjrwała na wszystkich takich uro
czystościach; do końca brała udział w  życiu 
harcerskim.

Urodzona w  Warszawie, gdzie spędziła m ło
de lata i ukończyła studia pedagogiczne, druh
na Ela ju ż w tedy zaangażowała się w  ruch har
cerski. Podczas wojny była żołnierzem Armii 
Krajowej, przeżyła obozy niemieckie, a kilka 
lat powojennych spędziła w  Niemczech. W y
emigrowała do USA wraz z mężem 1 dziećmi 
M aiylką 1 Frankiem no i trafiła do Chicago. Od 
początku włączyła się w  pracę społeczną. 
Uczyła w  Harcerskiej Szkole Przedmiotów Oj
czystych i założyła drużynę harcerską “Bał
tyk” , która działała na południu miasta. Była 
współzałożycielką harcerskiego zespołu “Le- 
chlci” i czynną członldnlą Koła byłych żołnierzy 
Arm ii Krajowej. Jeździła na obozy, złoty, pro
wadziła kursy, cieszyła się przebywaniem ze 
swoimi harcerkami. Jeszcze dwa lata temu

występowała w  roli babci podczas świąteczne
go widowiska w  Muzeum W iedzy i Przemysłu.

Dom pogrzebowy był wypełniony po brzegi: 
ostatni hołd druhnie Eli przybyli złożyć przyja
ciele, koledzy i koleżanłu z AK  oraz ogromne 
grono rodziny harcerskiej. Pożegnały ją  dwie 
harcerki, wychowanki z drużyny “Bałtyk”; 
Grażyna Bazylewska i Grażyna Florczak Kahl. 
Obydwie podkreśliły, że druhna Ela była za
w sze pogodna, uśm iechnięta, pozytywna, 
życzliwa dla wszystkich. O tym j£ik bardzo by
ły związane z druhną Elą “jej harcerki” , św iad
czyła grupa (około 20) byłych członldń druży
ny, które stanęły kręglem, aby pożegnać ko
chaną wychowawczynię. Oddała im  wiele swe
go serca i wywarła na nich wielki wpływ, przy
gotowując ich do życia. Teraz na zawsze pozo
stanie w  ich sercach.

Rodzina harcerek w  Chicago jest uboższa 
o jedną wspaniałą Instruktorkę.

Cześć jej pamięci!
KRONIKA HARCERSKA 

Listopad 2003

Z wielkim żalem donosimy, że w dniu 13 października 2003 roku, 
w wieku 87 lat, zmarła nagle ukochana matka, babcia 

i prababcia nasza

Eleonora Lewandowska
Harcmistrzyni 

(z domu Manowska)
(żona śp. Franciszka) 

była więźniarka Oświęcimia, członkini Ał<. członkini Obwodu 
ZHP w Chicago, drużynowa drużyny "Bałtyk", kierowniczka 

występów harcerskich na Boże Narodzenie 
w Muzeum Przemyślu i Wiedzy w Chicago, 

organizatorka zespołu "Lechici",
Zwłoki będą wystawione w zakładzie pogrzebowym w piątek 

od godziny 3 po południu do 9 wieczorem.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 18 października

0 godzinie 9:30 rano z zakładu pogrzebowego do kościoła Our
Lady oł Mount Carmel {msza św. o godz. 10:00 rano), 
a stamtąd na cmentarz Zmartwychwstania Pańskiego 

do grobu rodzinnego.
O czym zawiadamiają nieutuleni w żalu:

Maria (Andrzej) Kohman, Franciszek (Danuta) Lewandowski, 
dzieci: Andrzej, Ryszard Kohman, Krzysztof (Tina), Jeffrey

1 Robert Lewandowski, wnuki; Dian, Jacob i Victoria, prawnuki;
wraz z pozostałą rodziną w Polsce.

Pogrzebem zajmuje się: Hallowell and James Funeral Home 
301 75th St. w Downers Grove, IL 

Tel: 630-964-6500
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Portret rodziny Sobieskich, mol. Henri Goscar, p | ’ 
1691 rok (Zamek Królewski na Wawelu).

Król Jan III w karacenie, obraz nieokreślonego malarza z XVII w.

JAN SOBIESKI 
1629 -  1696

Młodość, nauka, podróże
Jan Sobieski urodził się 17 sierpnia 1629 

roku w  Olesku na Ukrainie. Był drugim z kolei 
synem Jakuba 1 Teofili z domu Daniłowicz, wo- 
jewodzianki ruskiej, wnuczki Stanisława Żół
kiewskiego. Rodzinne zapisy mówią, iż w  dniu 
jego urodzin szalała burza, a zamek oblegali 
Tatarzy. Po latach Jan, ju ż jako król Polski, tak 
pisał do papieża: “Urodziłem się w  Olesku, 
zamku na wysokiej górze, mila od Białego Ka
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mienia. Podczas urodzenia mego biły pioruny 
barzo... Tatarowle też podpadli w  tenże właśnie 
czas pod zamek, których zaś ów sławny gromił 
Chmielnicki” . W ezwany astrolog przepowie
dział chłopcu nieśmiertelną sławę. Wróżba ta 
zapewne nie dziwiła nikogo; wszak rodzice no
sili znakomite w  XVIl-w iecznej Polsce nazwi
ska.

Początki rodu Sobieskich, herbu Janina się
gają wieku XV. Wówczas to żył niezbyt bogaty, 
bo posiadający zaledwie kilka wsi. Mikołaj So
bieski. Dopiero jednak Marek, dziadek króla 
Jana sięgnął po urzędy państwowe 1 zgroma
dził znaczny majątek, dając początek później
szej magnackiej potędze rodu. Jan Sobieski, ja 
ko jedyny spadkobierca, posiadał ogromne do
bra w  Matopolsce (PUaszkowice koło Zamościa, 
Jarosław, Przemyśl) oraz na Ukrainie (Żółkiew, 
Olesko, Złoczów, Zborów, Pomorzany).

Jan Sobieski wychowywał się w  Żółkwi na 
Ukrainie, w  kulcie pradziada Żółłdewsklego i po
winności żołnierskich oraz w  poczuciu krzywd 
doznanych od Turków 1 Tatarów. Jakub Sobie
ski był wymagającym ojcem. Ten wykształcony 
magnat, dyplomata i senator w  swoich synach 
widział przyszłych wodzów i polityków, obroń
ców Rzeczpospolitej. Zadbał też o ich wyjątko
wo stEiranne wykształcenie.

W  roku 1640 wysłał Jana wraz ze starszym 
bratem Markiem do Krakowa, gdzie zostali za
pisani do Kolegium Nowodworskiego. Studio
wali tu dzieła starożytnych pisarzy rzymskich, 
uczyli się historii, geografii, matematyki, logiki, 
greki, poznawali zasady pisania wierszy. Lekcje 
w  szkole stanowiły tylko część ich edukacji. 
Podczas zajęć z prywatnymi nauczycielami 
uczyli się języków; niemieckiego, włoskiego, 
francuskiego i... tureckiego, zdobywali wiedzę 
polityczną, plsaU wypracowania, aby doskona
lić styl i ortografię. W  sumie nad lekcjami spę
dzali 11-12 godzin dziennie. Zgodnie z zalece
niami ojca słuchali mszy świętych, uprawiali

sporty, poznawali ćwiczenia żołnierskie, brali 
udział w  życiu towarzyskim. W  1643 roku m ło
dzi Sobiescy ukończyli Kolegium i rozpoczęli 
studia na wydziale filozoficznym Akademii Kra
kowskiej. Trzy łata później opuścili m u iy uczel
ni i wczesną wiosną 1646 roku rozpoczęli bar
dzo atrakcyjny okres w  swoim życiu: udali się 
w  podróż po Europie. Celem ich było nie tylko 
wojażowanie, ale nauka dobrych manier i dy
plomacji, doskonalenie konwersacji oraz wy
mowy, zapoznanie się z kulturą polityczną 
1 wojskową niektórych państw Europy Zachod
niej. Dwuletnia podróż objęła Niemcy, Holan
dię, Francję i Anglię. Do kraju bracia Sobiescy 
wrócili w  1648 roku. Ojciec ich ju ż nie żył, a na 
Ukrainie wybuchło powstanie Kozaków pod 
wodzą Chmielnickiego.

Żołnierz i zwycięski wódz
Historia Polski w  XVII wieku to historia nie

kończących się wojen, najazdów, bitew i wy
praw. Wojny te przynosiły cierpienia, zniszcze
nia oraz powolny upadek państwa. Dla wielu 
ówcześnie żyjących były one jednak sposobem 
na życie, umożliwiały karierę i przynosiły sła
wę. Człowiekiem, któiy w  polu i w  obozie spę
dził znaczną część swojego życia był Jan Sobie
ski. Walczył z różnymi przeciwnikami -  z woj
skami kozackimi, tatarskimi 1 tureckimi, mo

skiewskimi, szwedzkimi i siedmiogrodzkimi... 
Wojennymi szlakami Polski, Pomorza, Ukrainy, 
Austrii, Węgier 1 Mołdawii przemierzył tysiące 
kilometrów.

Z żywiołem wojny 19-letnl Sobieski zetknął 
się wkrótce po powrocie z zagranicy. Chrzest 
bojowy przeszedł w  wojnie z Kozakami 1 Rosją 
w  latach 1648 -  1651. Na czele własnych cho
rągwi w a lc^ ł pod Beresteczkiem, gdzie został 
rarmy, pod Żwańcem i Ochmatowem. Kolejne 
bitwy i żołnierskie doświadczenia przyniósł mu 
najazd szwedzki. Kiedy latem 1655 roku potęż
na armia Karola Gustawa przekroczyła granice 
Rzeczpospolitej, Jan Sobieski pospieszył do 
szeregów, ale jak  większość wojska przeszedł 
na stronę Szwedów i Ich zwycięskiego króla. 
Pobyt w  obozie szwedzkim dużo go nauczył. So
bieski poznał organizację armii Karola Gusta
wa, jej taktykę, styl dowodzenia, nauczył się 
doceniać rolę piechoty i artylerii. W  marcu 
1656 roku odstąpił od najeźdźcy i przyłączył 
się do wojsk króla Jana Kazimierza. Dostał się 
pod komendę Stefana Czarnieckiego. Przy bo
ku tego wielkiego wodza zmywał hańbę zdrady 
i uczył się różnych sposobów walki. W  bitwie 
pod Warszawą (1657) dowodził nie tylko w ła
snymi pułkami, ale również oddziałem sprzy
mierzonych z Polską Tatarów. W  bitwie tej 
ujawni! swój talent dowódczy, kierując natar
ciem na skrzydło 1 tyły szwedzkie. Jan Kazl-
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mierz wynagrodził młodego żołnierza stanowi- 
slciem cłiorążego koronnego, Ictóre otwierało 
wldołd na dalszy awans.

W  ołtresle potopu szwedzłdego Jan Soblesld 
zbliżył się do Itróla 1 jego dworu. Miał też moż
liwość po raz pierwszy zetknąć się z profrancu- 
ską polityką tego władcy. W  ostatnich latach 
swego panowania Jan Kazimierz starał się prze
prowadzić w  kraju reformy skarbowo-państwo- 
we, dążył do zniesienia liberum veto oraz do 
dokonania wyboru swojego następcy na tron 
polsld. Plany te spotkały się z oporem szlachty 
i magnatem, które w  elekcji vivente rege, prze
prowadzanej, gdy król jeszcze żył, widziały za
mach na źrenicę wolności szlacheckiej -  wolną 
elekcję. Obawy budził też proponowany kandy
dat; Francuz Kondeusz, postrzegany jako sym
patyk władzy absolutnej.

Na czele opozycji stanął Jerzy Lubomirski. 
Doszło do rokoszu, wyroku banicji 1 otwartej 
wojny domowej (1665 -  1666). Po jednej stro
nie walczyła szlachta zgromadzona przez Lubo
mirskiego, a po drugiej król Jan Kazimierz oraz 
wierne mu wojsko. Jam Sobieski brał udział 
w  tej wojnie po stronie króla. Dziwna to była 
wojna: obie strony walczyły niechętnie, usta
wicznie zmieniały miejsce, wzajemnie niszczyły 
swoje dobra. ‘T o  nie była wojna, ale goniony ta
niec -  pisał Jan Chryzostom Pasek -  bośmy

Kara Mustafa, miedzioryt z około 1691 roku.

ustawicznie z miejsca na miejsce gonili, nie go
niąc, a oni (rokoszanie) też przed nami ucieka
li, nie uciekając”. Najbardziej tragicznym mo
mentem dwuletniej wojny domowej była bitwa 
pod Mątwami, w  której wojska krółewsłńe po
niosły druzgocącą klęskę. Zginęło wtedy około 
4 000 walczących. Cały pułk Sobieskiego zo
stał rozbity, a on sam podczas przeprawy przez 
Noteć zrzucony przez uciekających żołnierzy do 
wody. Niechlubna wojna przyniosła Janowi So
bieskiemu kolejny awans: 30 kwietnia 1666 ro
ku został hetmanem polnym czyli zastępcą 
hetmana wielkiego, głównego dowódcy wojsk 
koronnych. Poparcie króla przeciw Jerzemu 
Lubomirsłdemu nie przysporzyło jednak popu
larności młodemu hetmanowi wśród szeroliich 
rzesz polskiej szlachty.

Rok 1667 przyniósł Rzeczpospolitej kolejne 
zagrożenie i kolejny, wiele lat trwający, konflikt 
z Turcją 1 Tatarami. W iosną tego roku Tatarzy 
wtargnęli na Wołyń i Podole. Na niedawno m ia
nowanego hetmana polnego spadła ogronma 
odpow iedzialność -  zgrom adzenie wojska 
i obrona wschodnich ziem przed hordami tu- 
recko-tatarsldmi. Nie było to łatwe zadanie, 
gdyż skarbiec państwa świecił pustkami, a żoł
nierz, któremu zalegano z żołdem, niechętnie 
patrzył na kolejną wyprawę. Jan Sobieski, czę
sto angażując własne środld, zgromadził jed 
nak 18 000 żołnierzy 1 opracował śmiały, choć 
niezwykły plan walki. W iększość wojska roz
rzucił po Wołyniu, natomiast piechotę i artyle
rię postanowił skoncentrować w  warownym 
obozie, gdzie zamierzał się bronić. Jako miejsce 
obrony wybrał Podhajce otoczone z trzech 
stron lasami, stawami 1 bagnami. Taktyka 
i plan działań okazały się skuteczne. Przeciw
nik musiał rozdzielić swoje siły, nie mógł też 
bezkarnie łupić miejscowej ludności. W  głów
nej bitwie pod Podhajcami wojsko Sobieskiego, 
po 2 tygodnie trwającym oblężeniu, pokonało 
połączone siły tatarsko-kozacltie 1 zatrzymało 
pochód wroga w  głąb kraju. Wygrana bitwa 
przyniosła Janowi Sobieskiemu sławę, miano 
bohatera 1, pośrednio, kolejny awans. Na po
czątku 1668 roku otrzymał z rąk lo-óla buławę 
1 tytuł hetmana wielkiego koronnego.
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W  lipcu 1671 roku państwo polskie ponow
nie stanęło do walla o Ukrainę, a Soblesld, tym 
razem jako głównodowodzący, znowu wyruszył 
w  pole. Po wyczerpującym marszu, podczas 
którego w  ciągu 5 dni przebył 250 kilometrów, 
odniósł błyskawiczne zwycięstwo nad wojska
mi tatarskimi pod Bracławiem, odzyskał Mohy
lew 1 Raszków oraz znaczną część prawobrzeż
nej Ukrainy. Rok 1672 był jednak ju ż nmiej po
myślny. Na polslae kresy wkroczyły wojska tu- 
recłde. Padł Kamieniec Podolski, a Turcy pode
szli aż pod Lwów, Leżajsk i Przemyśl. Hetman 
wielki, Jan Sobieski nie mógł stawić czoła stu
tysięcznej arrmi tureckiej, gdyż miał zaledwie 
kilka tysięcy żołnierzy. Postanowił jednak za
pobiegać grabieżom 1 uwalniać, gdzie to było 
możliwe, wziętych w  jasyr. Zrywai swoich żoł
nierzy ze snu o północy, chcąc zaskoczyć nie
przyjaciela. W  ten sposób udało mu się odbić 
około 20-30 tysięcy jeńców, między Innymi pod 
Krasnymstawem. W  kampanii tej dowodził “ni
gdy prawie nie śpiąc, nigdy się nie rozbierając, 
ognia nie niecąc, ledwie co jedząc, bo w  spusto- 
szałym kraju o bochenek chleba trudniej niż 
o tysiąc Tatarów”.

W  1673 roku Rzeczpospolita przygotowała 
nową wyprawę przeciw Turcji. 10 listopada do
szło do decydującej bitwy pod Chocimiem. Na 
pierwszy rzut oka siły były prawie wyrównane. 
Sobieski miał 35 tysięcy żołnierzy i 50 dział, 
a Turcy 40 000 żołnierzy 1 60 dział. Jednakże 
nieprzyjaciel był wypoczęty, sjrty, rozlokowany 
w  warownym obozie, żołnierze polscy nato
miast zmęczeni długim, prawie miesięcznym 
marszem 1 osłabieni głodem. Bitwa rozpoczęła 
się po południu: obie armie ostrzeliwały się 
z dział i Turcy odparli pierwszy szturm wojska 
polsldego. Cała armia turecka stanęła w  pogo
towiu, oczekując drugiego natarcia. Ale zgod
nie z rozkazem hetmana Sobieskiego, Polacy 
nie natarli. Nadeszła noc, padał gęsty śnieg, 
dokuczało zimno. Arm ia polska przez cały czas 
stała w  szyku bojowjrm. Sobieski wiedział, co 
robi. Nieprzyjaciel również nie spał, a przyzwy
czajony do ciepłego klimatu, znacznie gorzej 
zniósł to czuwanie. Rano 12 listopada, po nie
przespanej nocy, hetman, który czuwał na rów

ni ze swoim wojskiem, nakazał atak. Żołnierze 
Jana Sobieskiego wdarli się do obozu. Turcy 
ratowali się ucieczką, ale most na Dniestrze -  
jedyna droga odwrotu -  załamał się 1 ginęli 
w  nurtach rzeki. Bitwa zakończyła się wspa
niałym zwycięstwem. Był to również najwięk
szy sukces militarny Jana Sobieskiego, Lwa 
Lechistanu, jak  go nazywali Turcy. Powrócił 
z wyprawy w  glorii niezwyciężonego, wspaniałe
go wodza, uwielbianego przez żołnierzy. Na bo
haterskiego hetmana czekała królewska koro
na.

Ani zwycięstwo pod Chocimiem, ani królew
ska korona nie oznaczały jednak końca zma
gań z Turcją. Król Jan Sobieski pierwsze dwa 
lata panowania poświęcił na kontynuację woj
ny na wschodzie kraju. Z  tego powodu odłożo
no nawet jego koronację. W  1676 roku król od
parł oblężenie Żurawna 1 w  październiku pod
pisał z Turcją traktat pokojowy, któiy zwalniał 
Polskę od haraczu 1 dawał Rzeczpospolitej 
upragniony pokój.

Okres pokoju i odpoczynku trwał krótko, bo 
zaledwie kilka lat. W  czerwcu 1683 roku ponad 
100-tyslęczna armia turecka dowodzona przez 
Kara Mustafę przekroczyła granice cesarstwa 
austriackiego, zagrażając całej chrześcijańskiej 
Europie. W  połowie lipca Turcy dotarli pod 
Wiedeń 1 rozpoczęli oblężenie tego miasta. 
W  sierpniu wojsko kororme wyruszyło na po
moc oblężonej stolicy Austrii. Cesarz austriac
ki Leopold 1 tak pisał do polskiego króla, Jana 
Sobieskiego: “Nie tyle oczekujem y wojsk
WKMości, ile osoby Waszej, pewni, że osoba 
WKMości na czele naszych wojsk 1 imię Wasze, 
tak groźne dla wspólnych nieprzyjaciół, same 
zapewnią wrogu klęskę”.

Na początku września wojska sprzymierzo
ne: polskie, austriackie 1 niemieckie spotkały 
się i rozpoczęły marsz w  Iderunku Wiednia. 
Jan Sobieski objął dowództwo. Został też przy
jęty jego plan działania. Król zamierzał uderzyć 
na wojska tureckie od północy, przez gęsto za
rosłe wąwozy i wzgórza Lasu Wiedeńskiego, 
stoczyć bitwę I rozbić wroga na przedpolu 
Wiednia. Miał do dyspozycji około 65 tysięcy 
żołnierzy, w  tym 21 tysięcy żołnierzy polskich.

49



MATERIAŁY FAKTOGRAFICZINE

Annia turecka w  czasie dwumiesięcznego oblę
żenia stopniała i była mniej więcej tak samo 
liczna, jak  armie przybyłe z odsieczą. Front cią
gnął się na odcinku około 12 kilometrów. W iel
ki We2y r  aż do dnia bitwy zajęty był przygoto
waniami do ostatecznego szturmu na broniący 
się ostatkiem sił Wiedeń. Nie wierzył, że na cze
le wojsk chrześcijańskicłi stoi sam Sobieski 
i nie przewidział kierunku ataku od strony 
wzgórz.

Bitwa rozpoczęła się 12 września wczesnym 
ranem. Hecliota polska weszła do walki dopie
ro w  południe. Pokonywała bowiem trudny, 
rozmokły i gęsto porośnięty teren. Miała jednak 
ze sobą wszystkie swoje działa, które żołnierze 
często zmuszeni byli przenosić na własnycłi 
barkacłi. Koło godziny 16 zakończyła się 
wstępna faza bitwy; cała armia odsieczowa 
znalazła się w  jednej linii na równym terenie 
nadającym się do działań jazdy. Sobieski, któ- 
ly  planował rozegranie bitwy o Wiedeń w  ciągu 
dwócłi dni, teraz doszedł do wniosku, że moż
na ją  rozstrzygnąć jeszcze tego samego popołu
dnia. Cłiciał wykorzystać chęć do walki swoicłi 
żołnierzy i zaskoczenie przeciwnika oraz unie
możliwić przegrupowanie sil tureckich w  nocy. 
Husaria i jazda pancerna z impetem ruszyła na 
szylti nieprzyjaciela. Konnica turecka nie wy
trzymała siły uderzenia i rzuciła się do uciecz
ki. Żołnierze polscy znaleźli się w  obozie turec
kim, gdzie Kara Mustafa próbował stawiać 
opór, aby dać możliwość wycofania się swoim 
wojskom. Bez skutku. Jego armia, przerażona, 
zaczęła uciekać z poła walki, porzucając sztan
dary i chorągwie oraz cały obóz: pięknie hafto
wane, bogate namioty, wielbłądy i wspaniale 
konie, cenną broń, działa, przedmioty zbytku...

Po zakończonej bitwie polski król donosił 
papieżowi “Venlmus, vidimus et Deus vicit” -  
“Przybyliśmy, zobaczyliśmy a Bóg zwyciężył” . 
Zaś do żony Marysieńki tak pisał w  liście: “Bóg 
i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycię
stwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki 
przeszłe nigdy nie słyszały". O zwycięskim wo
dzu pisano: “Król polski dowodził jako wódz 
naczelny 1 był wszędzie tam, gdzie był najwięk
szy ogień”. Karol Lotaryńsld, głównodowodzący
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wojskami austriackimi stwierdził: "Król polski 
zdobył sobie w  tym spotkaniu nieśmiertelną 
sławę, że przybył ze swojego królestwa na tak 
wielkie przedsięwzięcie i że tu działał jako w iel
ki król i wielki wódz". Zaś królowa szwedzka, 
Krystyna tak oceniała zwycięstwo Sobieskiego: 
“Ocaliłeś wszystkie państwa i narody! Dałeś ży
cie i wolność przyjaciołom i nieprzyjaciołom. 
Tobie się należy panowanie nad światem! Tyś 
pierwszy, któryś we nmie zazdrość obudził! Za
zdroszczę ci, że jesteś oswobodzicielem clirze- 
ścijaństwa”. Janowi Sobieskiemu wiedeńczycy 
zgotoweJi wspaniale powitanie, ale wdzięczność 
Austriaków nie trwała długo.

Wiktoria wiedeńska była bez wątpienia jed 
nym z najważniejszych wydarzeń w  dziejach 
nowożytnej Europy oraz ogromnym sukcesem 
militarnym polskiego władcy jako dowódcy 
i żołnierza.

Sobieski pragnął wykorzystać zwycięstwo 
wiedeńskie i na zawsze usunąć niebezpieczeń
stwo turecłue wiszące nad chrześcijańskimi 
krajami Europy. Myślał o usunięciu Turków 
z Węgier oraz o odebraniu im Podola i Ukrainy. 
Zdawał sobie sprawę, że armia turecka została 
pod W iedniem rozbita, ale nie zniszczona. 
Znaczna większość żołnierzy ocalała z pogro
mu. Domagał się szybkiego ścigania nieprzyja
ciela. Austriacy nie poparli tego planu, nie 
chcieli długiej wojny, obawiali się, że Sobieski 
dąży do związania Węgier z Polską. Uzgodniono 
jedynie, iż sprzymierzeni zdobędą Ostrzyhom, 
leżący po drugiej stronie Dunaju. Przeprawy 
i dostępu do miasta broniła twierdza Parkany. 
Na początku października 1683 roku doszło 
tutaj do kolejnej bitwy wojsk polsko-austria
ckich z Turkami. Jak znaczną siłą dysponował 
jeszcze wróg, okazało się w  pierwszej części 
walk o Ostrzyhom. Jazda turecka pokonała 
straż przednią i główne siły polslde, które rzu
ciły się do ucieczki, pociągając za sobą króla. 
Dwa dni później doszło do drugiej bitwy pod 
Parkanami, w  której zniszczono oddziały turec- 
kie dowodzone przez Kara Mahmeda. W yprawa 
wiedeńska dobiegała końca. W  grudniu, opro
mieniony sławą Jan 111 Sobieski wraz z armią 
przekoczył granice Rzeczpospolitej.
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Zwycięstwa pod Wiedniem i Parkanami były 
ostatnim i sukcesami militarnymi polskiego 
króla, ale nie ostatnią jego wyprawą wojenną. 
Jan Sobieski nie zaniechał planów całkowitego 
pokonania Turcji, a przede wszystkim odzyska
nia Podola, Ukrainy i Kamieńca Podolskiego, 
które Rzeczpospolita utraciła na rzecz tego 
państwa. W  jego planach pojawił się jeszcze in
ny projekt: podporządkowanie Mołdawii i W o
łoszczyzny -  państewek rumuńskich. Książęta 
tam panujący zwali się hospodarami i byli len
nikami Turcji. Król zorganizował czteiy nieuda
ne wyprawy na Mołdawię: w  1684, 1685, 1686 
i 1691 roku.

W  trzeciej wyprawie Sobieski, osobiście do
wodzący 35-tysięczną armią, dotarł do Dunaju 
i zdobył stolicę Mołdawii, Jassy. Ale klimat, 
upal i brak wody, zdolności wodza tureckiego, 
Mustafa Paszy, któ iy prowadził wojnę podjaz
dową, a także niechęć Rumunów do podpo
rządkowania się władzy polskich magnatów -  
ani hospodar mołdawsłtl, ani wołoski nie 
udzielili obiecanego wsparcia -  przyczyniły się 
do tego, że Jan 111 Sobieski zrezygnował z dal
szego marszu i zarządził odwrót.

Gwiazda Sobieskiego jako niezwyciężonego 
żołnierza i wodza powoli zaczynała blednąć. 
W  roku 1691 król po raz ostatni wyruszył na 
wyprawę wojenną, po raz czwarty do Mołdawii. 
Wojska Sobieskiego nie dotarły nawet do Jassy 
i musiały się wycofywać, nękane ciągłymi na
padami wroga. Król stracił wiarę w  skutecz
ność swych poczynań militarnych i nie popro
wadził ju ż wojska przeciw nieprzyjacielowi.

Jan Sobieski i Marysieńka
Jan Sobieski i Marysieńka to para, która 

przeszła do historii nie tylko z racji zasiadania 
na polskim tronie, ale również dzięki miłości 
utrwalonej w  przekazach i listach, które do sie
bie pisali. Poznali się w  1655 roku na dworze 
królewskim w  Warszawie. Marysieńka miała 
wówczas 14 lat i była ulubioną dwórką Marii 
Ludwiki, żony Jana Kazimierza. Maria Kazi
m iera  de la Grande d’Arquien, bo tak brzmiało 
jej pełne imię i nazwisko, odznaczała się urodą 
i dowcipem. Miała zręczną figurę, ciemne, uło-

Maria Kazimiera (1041-1710), królowa od 1674.
Malarz francuski, XVII w.

żone w  pukle włosy, twarz o drobnych ustach 
i śliczne oczy wycięte w  migdal. Przyciągała 
męskie spojrzenia. Sobieski -  Pan Polonus -  
jak  go nazywała młodziutka Francuzka -  był 
dwudziestosześcioletnim magnatem. Wesoły, 
skoiy do szabli i kielicha, wrażliwy na wdzięki 
ruewleście, ju ż wtedy zwrócił uwagę na śliczną 
dworkę. Bliższą znajomość młodzi zawarli do
piero w  1659 roku, kiedy Maria Kazimiera była 
ju ż żoną ordynata, Jana "Sobiepana” Zamoy- 
skiego. Niezbjrt szczęśliwa w  małżeństwie, za
niedbywana i zdradzana przez męża, nudziła 
się w  Zamościu. Chętnie więc przyjmowała ado
racje Jana Sobieskiego, mieszkającego w  pobli
skich. rodowych PUaszkowicach. Zaczęli kore
spondować ze sobą i początkowo niewiimy ro
mans przerodził się w  żarliwą, namiętną m i
łość. W  1661 roku Sobieski i pani Zamoyska 
zaprzysięgli sobie w  kościele Karm elitów
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w  Warszawie dozgonną wiarę i miłość, a na pa
miątkę ślubowania zamienili pierścionki. Uko
chana Sobieskiego coraz częściej myślała o roz
wodzie, ale opatrzność rozwiązała problem ina
czej. 17 kwietnia 1665 roku Jan Zamoyski 
zmarł.

Królowa Maria Ludwika postanowiła nie tyl
ko uszczęśliwić zakochianą parę, ale wykorzy
stać sytuację także dla własnych planów. Zgo
dą na ślub wdowy po Zamoyskim wymusiła na 
Sobieskim jego poparcie dla pltinów reformy 
państwa oraz wystąpienie przeciw Jerzemu Lu
bomirskiemu. 14 maja 1665 roku, a więc zale
dwie w  kilka tygodni po śmierci pierwszego mę
ża, odbył się w  kaplicy królewskiej na warszaw
skim zamku potajemny ślub Marysieńki z Ja
nem Sobieskim. Małżeństwo zostało zawarte 
w  tajemnicy z dwóch względów. Po pierwsze, 
chciano uniknąć skandalu, gdyż Maria Kazi
miera była wdową niecałe dwa miesiące i nie 
odbył się jeszcze pogrzeb Jana Zamoysldego. 
Po drugie, uważano, że jako oficjalna wdowa, 
może starać się o spadek po zmarłym. Skandal 
jednak wybuchł 1 wielu ze zgorszeniem ocenia
ło postępowanie, zarówno Marysieńki jak  i So
bieskiego. Drugi, ju ż jawny ślub Sobieskich 
miał miejsce 5 llpca 1665 rołcu. Udzielał go 
młodej parze nuncjusz papieski Pignatelli, póź
niejszy papież Innocenty XII. Uroczystości we
selne trwały trzy dni, a wśród wielu znakomi
tych gości na weselu obecny był król 1 królowa, 
prymas, ambasador francuski, hetmani, woje
wodowie. Małżeństwo to przypieczętowało 
związek Jana Sobiesltiego z dworem Icrólew- 
słdm. Mąż Marysieńki przez wiele lat był też 
najczyrmiejszym stronnikiem polltyld francu
skiej w  Polsce.

Stanowczo jednak opierał się naleganiom 
żony, aby we Francji kupić posiadłość 1 osiąść 
tam na stałe. Jak zaawansowane były działa
nia Marysieriki w  tym kierunku, świadczy fakt, 
iż Ludwik X IV  oficjalnie obiecywał Sobieskiemu 
godność marszałka Francji, tytuł książęcy oraz 
odpowiednie uposażenie. Sobieslcl Francję 
traktował jednak jedynie jako zabezpieczenie 
na wypadek politycznej klęski w  Polsce.

52

Młodzi małżonkowie nie mieli dla siebie zbyt 
wiele czasu. Już kilka dni po ślubie Jan Sobie
ski musiał wyruszyć na front. I tak było przez 
wiele, wiele lat. On walczył, brał udział w  kolej
nych wyprawach wojennych i bitwach. Ona 
czekała w  Warszawie, Żółkwi lub Pilaszkowi- 
cach. Czasem na krótko spotykali się w  jakimś 
obozie czy miejscowości, gdzie akurat zatrzy
mał się ze swoimi wojskami. Bywało też tak, że 
to Marysieńka wyjeżdżała do Francji, aby za
biegać o urzędy 1 tytuły dla ojca, negocjować 
warunki osiedlenia się w  tym kraju, aby zasię
gnąć rady lekarzy czy urodzić dziecko. W  jed 
nym z listów Jan Sobieski ubolewał, że w  cią
gu pierwszych trzech lat małżeństwa spędzili 
razem zaledwie trzy miesiące. M aiysieńka uro
dziła Sobiesldemu trzynaścioro dzieci, z któ
rych przeżyło czworo: synowie Jakub (Fanfa- 
nlk), Aleksander (Minionek), Konstanty (Mur- 
monek) oraz córka Teresa Kunegunda (Papu- 
sierika). Z  najstarszym synem Jan 111 wiązał 
plany stworzenia dynastii i to jego widział na 
tronie polskim po swojej śmierci. Bardzo bolał, 
gdy Marysieńka faworyzowała drugiego syna, 
zdolniejszego i przystojniejszego Aleksandra. 
Dla ambitnej matki Jakub był tylko synem het
mana, podczas gdy Aleksander to syn króla. 
Obserwując niechęć Marii Kazimiery do Jaku
ba, zapewne prz)q3ominał sobie Itról własne re
lacje z matką, Teofilą Sobieską. Ich stosunki 
nigdy nie były ciepłe. Starszy brat Jana, Marek 
był tym bardziej kochanym 1 wyróżnianym sy
nem.

Długoletni romans Jana Sobieskiego 1 histo
ria niezwykłej miłości wypełniającej cale jego 
życie zostały utrwalone w  listach pisanych do 
Marli Kazimiery. Najwcześniejsza korespon
dencja obejmuje listy kochanków piszących do 
siebie szjrfrem, aby uniknąć zdemaskowania. 
Maryslerika to Róża, Astrea, Jutrzenka, Bu- 
łdet, zaś Sobieski ukrywa się pod pseudoni
mem Celadona, Jesieni, Sylwandera. Swoje Li
sty określali jako “konfitury” albo “owoce”.

Listy do Marysieriki -  żony układają się 
w  Idlka zespołów pisanych na przestrzeni lat 
1665 -  1683. Stanowią swoisty pamiętnik m i
łości, odzwierciedlający wielokrotne rozstania
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małżonków i ujawniający głębię i poetyczność 
uczucia, którym Sobieski darzył żonę. Są to 
przede wszystkim listy miłosne, listy pisane do 
ukochanej kobiety. Zaczjmają się zwykle pięk
nym, barokowym nagłówkiem: “Jedyna duszy 
1 serca pociecho, najśliczniejsza i najukochań
sza Marysleńku! ” , “Największe a jedyne duszy 
kochanie, najśliczniejszy serca mego panie! ”, 
“Jedyne serca i duszy kochanie, wszystkie na 
tym śwlecie pociechy, najśliczniejsza, naj
wdzięczniejsza Maiysiefiku, pani 1 dobrodziej
ko moja! ” .

Swojej “najśliczniejszej i najukochańszej” 
Marysieńce pisał o wszystkim: o miłości, tęsk
nocie i mękach rozstania. Są tam wspomnienia 
miodowych miesięcy, miejsc 1 chwil razem spę
dzonych, skargi na jej nieczułość i chłód, lęk 
o zdrowie, opisy własnych niedomagań 1 trosk. 
Z  listów tych wyłania się Jan Sobieski Jako 
człowiek bardzo rodzinny, subtelny kochanek, 
troskliwy ojciec, wyrozumiały 1 cierpliwy mąż. 
Sobieski pisał też o polityce 1 jej kulisach, o ży
ciu obozowym, bitwach, przemarszach, klę
skach 1 zwycięstwach. W  jego korespondencji 
odbija się autentyczne, ówczesne życie polslde 
widziane oczami hetmana i króla. Smaku tym 
listom dodaje to, że przeważnie datowane są 
z miejsc Jakże historycznych: Lwów, Podhajce, 
Kamieniec, Chocim, Wiedeń...

Listy do Maiyslerild to listy znakomitego pi
sarza, arcydzieło staropolskiej prozy eplstolo- 
graficznej. Pisane prostym, subtelnym języ
kiem dowodzą, że Jan Sobieski był nie tylko 
królem i rycerzem, ale także znakomitym pisa
rzem XVIl-wleczneJ Polsld.

Na królewskim tronie
Korona królewska była nie tylko uwieńcze

niem osobistej kariery Jana Sobieskiego, ale 
tałcże przykładem zawrotnego awansu rodu. 
Dziad Jana, Marek, wybił się z ogromnej rzeszy 
szlacheckiej, osiągnął znaczny majątek 1 jako 
pierwszy w  rodzie piastował urzędy państwo
we: chorążego nadwornego, kasztelana lubel- 
sklego i wojewody lubelskiego. Ojciec Jakub 
zmarł jako kasztelan krakowski i jako pierwszy 
świecki senator Rzeczpospolitej. W  przeciągu

niespełna stu lat Sobiescy stali się jednym 
z najbogatszych i najbardziej znaczących ro
dów magnackich.

Zanim wnuk Marka ozdobił swe skronie ko
roną królewską, pełnił inne ważne urzędy. 
W  styczniu 1665 roku król Jan Kazimierz 
nadał mu tytuł marszałka wielldego koronne
go czyli pierwszego ministra Rzeczpospolitej. 
Była to godność głównie reprezentacyjna: obo
wiązki marszałka polegały na przewodniczeniu 
posiedzeniom senatu oraz obradom wspólnym 
sejmu i senatu, gdy uczestniczył w  nich łtról. 
W ładza marszałkowska dawała też możliwość 
karania gardłem w  promieniu mili od rezyden
cji królewskiej. Nadanie tej godności postawiło 
Jednak młodego, 36-letniego magnata w  bar
dzo niezręcznej sytuacji. Urząd wcześniej ode
brano bowiem Jerzemu Lubomirskiemu, który 
stał na czele opozycji szlacheckiej przeciw kró
lowi. Wyrok sejmu skazujący Lubomirskiego 
na banicję i pozbawiający go urzędów Sobieski 
uważał za niesłuszny. Na dodatek, wobec uka
ranego miał dług wdzięczności: pod Berestecz- 
klem Lubomirski uratował mu życie. Jan So
bieski Itilka miesięcy unikał przyjęcia urzędu, 
a tym samym jednoznacznego opowiedzenia 
się po stronie króla, a przeciw Lubomirskiemu 
1 braci szlacheckiej broniącej swoich przywile
jów. Uległ jednak kobiecemu “szantażowi”, gdy 
Maria Ludwika swoją zgodę na ślub z owdo
wiałą Marysieńką uzależniła od przyjęcia god
ności marszałka. 18 maja 1665 roku Sobieski 
jako marszałek wielki koronny złożył przysię

gę-
Następne lata przyniosły marszałkowi So- 

biesłdemu kolejne urzędy i godności. Najpierw 
hetmaristwo polne (1666) po zmarłym Stefanie 
Czarnieckim, a dwa lata później hetmaństwo 
wiellde koronne (1668). Tym samym Jan So- 
blesltl stanął w  szeregu tych, którzy rządzili 
Rzeczpospolitą. Nikt jeszcze dotąd w  Polsce nie 
jednoczył w  swym ręku buławy wleUdej 1 laski 
marszałkowskiej 1 nie posiadał takiej władzy 
jak  on. Godnościom i tytułom towarzyszyła co
raz większa sława oraz popularność hetmana. 
Przypieczętowało ją  zwycięstwo pod Choci
miem, które zbiegło się ze śmiercią króla Mi
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chała Koiybuta Wiśiilowleckiego. Podobnie jak  
w  poprzedniej elekcji o tron polski ubiegało się 
w ielu zagranicznych kandydatów, ale najwięk
sze szanse miał Karol Lotaiyński popierany 
przez Austrię oraz Wilhelm, książę neuburski, 
wysunięty przez Francję. Początkowo o kandy
daturze krajowej nie było mowy. Jednak Maria 
Kazimiera bardzo szybko zdała sobie sprawę 
z popularności i dużych szans małżonka. Za
częła agitować za osobą hetmana, hojnie sy
piąc złotem i obietnicami. Uzyskała też popar
cie Francji. Wysunięta kandydatura Jana So
bieskiego, jako nowego Piasta na tronie, zosta
ła przez znakomitą większość posłów przyby
łych na elekcję przyjęta z entuzjazmem. Sprze
ciwili się jednak Litwini na czele z Pacami, któ
rzy opowiadali się za kandydaturą austriacką. 
W  decydujących dniach elekcji nie brakowało 
denerwujących momentów i demonstracji siły. 
Owdowiała królowa Eleonora, która wcześniej 
wyraziła zgodę na poślubienie Lotaiyńczyka, 
łdlkakrotnie mdlała -  wszak ważyły się również 
jej losy. Sobiesłdego namawiano do rozwodu, 
obiecując rękę królowej -  wdowy. W  kierunłai 
pola elekcyjnego posuwały się nie tylko tłumy 
szlachty, ale również uzbrojone chorągwie Pa- 
ców i hetmana Sobieskiego, gotowe w  razie po
trzeby siłą wesprzeć swoich kandydatów. 
Wreszcie Litwini ustąpili i 21 maja 1674 roku 
biskup Andrzej Trzebicki, zastępujący zmarłe
go podczas sejmu elekcyjnego prymasa, ogłosił 
Itrólem Jana Sobieskiego. Zewsząd rozległy się 
okrzyki: Vivat Joannes rex!. F^zy wtórze armat
nich wystrzałów, dzwonów i wiwatów z podwar
szawskich pól elekcyjnych do stolicy ruszył 
uroczysty pochód. Tutaj w  katedrze św. Jana 
nowy król złożył przysięgę. Tym razem korona 
przypadła najbardziej godnemu z Polaków, 
człowiekowi, o którym napisano wtedy. “Jan III 
(...) nie będąc z krwi królewskiej, miał duszę 
królów”.

Moment elekcji stworzył między nowoobra- 
nym Icrólem i narodem atmosferę wyjątkowej 
ufności oraz serdeczności. Szlachta w  pierw
szym entuzjażmle prosiła go, aby zachował bu
ławę hetmańską, z czego Sobieski nie skorzy
stał. Ze swej strony Jan 111 na cele wojenne
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ofiarował kosztowności i znaczne sumy pienię
dzy oraz odłożył koronację do chwili wyparcia 
Turcji z granic Polski. Powszechnie sądzono, iż 
nowy władca odwróci nieszczęścia i wyprowa
dzi kraj z zastoju.

Koronacja Jana Sobieskiego i Marii Kazimie- 
ly  odbyła się dopiero dwa lata później, 2 lutego 
1676 roku w  Krakowie. Na tę wspaniałą uro
czystość miasto przybrało odświętny wygląd. 
Obecni byli dygnitarze na czele z nowym pry
masem Andrzejem Olszowskim, który w  kate
drze wawelskiej dokonał aktu koronacji.

W  okresie 22-letniego panowania na czoło 
polityld Jana III wysunęło się lulka zagadnień: 
ostateczne pokonanie i wyeliminowanie zagrożenia 
tureckiego, odzyskanie Pomorza i Prus Książę
cych, walka z samowolą szlachecko-magnacką 
oraz opozycją, a także zabezpieczenie tronu dla 
syna.

Pierwsze lata panowania upłynęły Sobie
skiemu na kontynuowaniu wojny z Turcją -  
wszak na Polsce ciążył haniebny traktat bu 
czacki i obowiązek corocznego haraczu, w  rę
kach wroga znajdowały się województwa bra- 
clawskie, kijowskie i podolslcie z bardzo ważną 
twierdzą Kamieńcem Podolskim. Sama zaś 
Turcja nie wyzbyła się planów kolejnych najaz
dów i zdobyczy terytorialnych kosztem Rzecz
pospolitej. Po dwóch latach zmagań w  Żuraw- 
nie zawarto traktat pokojowy, który dawał Pol
sce kilka lat pokoju oraz wytchnienia.

W  roku 1678 w  polityce króla rozpoczął się 
etap zabiegów o utworzenie w ielkiej ligi anty- 
tureckiej. Wysłano poselstwa do W iednia, Rzy
mu, Londynu, Paryża, Lizbony, Madrytu a na
wet Moskwy. Cała ta akcja dyplomatyczna nie 
przyniosła pozytywnych rezultatów. Państwa 
europejskie nie były zainteresowane wojną 
z Turcją. Do czasu! W  1681 roku Austria po
czuła się zagrożona, gdy Węgrzy, walczący od 
1678 roku przeciw Habsburgom, przyjęli pro
tekcję Turcji, a to oznaczało możliwość dalszej 
ekspansji Porty. W iosną 1683 roku doszło do 
podpisania przym ierza polsko-austriackiego. 
Państwa te zobowiązały się do wzajemnego 
udzielania sobie pomocy na wypadek wojny 
z Turcją. Po zwycięstwie pod W iedniem  Jan
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Sobieski powrócił do koncepcji ligi państw 
chrześcijańskich, gdyż tylko przymierze tych 
krajów mogło na stałe usunąć niebezpieczeń
stwo tureckie wiszące nad chrześcijańską Eu
ropą. Po krótkich negocjacjach 5 marca 1684 
roku w  Linzu podpisano Ligę Świętą, przymie
rze pod protektoratem  Stolicy Apostolskiej. 
Austria, Polska i Wenecja zobowiązały się do 
wspólnej walki z  Turcją i zawarcia z nią wspól
nego pokoju. Przymierze to miało doprowadzić 
do odzyskania przez sygnatariuszy ziem  utra
conych na rzecz państwa ottomańskiego. Po
dzielono też strefy wpływów: Polska miała zdo
być Mołdawię i Wołochy, Austria -  Węgry, W e
necja -  Kretę i Moreę. Papież obiecał poparcie 
moralne i finansowe. Liga Święta ograniczyła 
swobodę polityki polskiej 1 nie przyniosła 
Rzeczpospolitej żadnych korzyści. Sobieskie
mu, m imo czterech wypraw, nie udało się zdo
być Mołdawii. Nie odzyskano też Podola. Pol
ska została uwikłana w  długoletnie, kosztow
ne zmagania, których owoce zbierała Austria. 
Król w  pewnym momencie zrozumiał błąd 
i próbował, bezskutecznie, wycofać się z “ja rz
m a” Świętej Ligi.

W  latach 1675 -  1678 Jan III Sobieski pró
bował zmienić kurs polityki Rzeczpospolitej 
i slderował swe zainteresowania na północ, ku 
Bałtykowi. Pojawiła się wówczas szansa odzys
kania zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi, 
zwierzchnictwa utraconego na rzecz Branden
burgii w  1657 roku podczas wojny ze Szwecją, 
oraz umocnienia się nad Morzem Bałtyckim. 
Wydawało się to możliwe w  sojuszu z Francją 
i Szwecją, gdyż państwom tym zależało na po
hamowaniu wzrostu znaczenia elektora bran
denburskiego Fryderyka W ilhelma i księcia 
pruskiego, Fryderyka Hohenzollerna. Francja 
potrzebowała wspólnika na wschodzie, gdyż 
prowadziła ciężką wojnę z koalicją, w  skład 
której wchodziły Holandia, Brandenburgia, Au
stria, Hiszpania i Dania. W  1675 roku Sobieski 
zawarł w  Jaworowie tajny traktat z Francją, 
w  którym zobowiązywał się podjąć działania 
wojenne przeciwko Brandenburgii i Austrii. 
Działania dyplomatyczne Francji doprowadziły 
też do podpisania przez króla traktatu ze Szwe-

Jan Sobieski jako hetman wielki koronny, 
portret wykonany przez nieznanego malarze.

cją. Sobieski zgodził się uderzyć wspólnie ze 
Szwedami na Prusy Książęce i Brandenburgię 
w  zamian za gwarancje, iż Szwedzi uznają pra
wo jego i jego następców do Prus Książęcych. 
Realizacja tych pięknych i leżących w  interesie 
PteeczpospoUtej planów napotkała na nieprze
zwyciężone trudności zarówno w  kraju, jak  i na 
arenie międzynarodowej. Polityka królewska 
nie spotkała się ze zrozumieniem ogółu szlach
ty z wielu powodów. Typowy szlachcic gotów 
był wałczyć o Ukrainę, lecz nie mteresowai się 
Bałtykiem czy Śląskiem. Magnaci obawiali się 
dalszego wzmocnienia Sobieskiego i jego rodu. 
Zaważyła też niechęć znacznej części społe
czeństwa polskiego do Francji i Szwecji. A u 
stria i Brandenburgia storpedowały plany kró
la, złotem oraz intrygami wspierając niechętną 
tym planom opozycję. W  1678 roku Francja za-
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Królewicz Jakub w zbroi zachodniej,
portret wykonany przez nieznanego malarza z XVII w.

kończyła swoje wojny z koalicją 1 zawarte trak
taty stały się jej niepotrzebne. Tym samym bał
tycka polityka Jana III załamała się ostatecz
nie.

Panowanie Jana Sobieskiego to także histo
ria jego zmagań z opozycją magnacką, która 
zdecydowanie występowała przeciw Itrólew- 
skim planom wzmocnienia władzy, wprowa
dzenia dziedziczności tronu, zniesienia libe
rum veto, ukrócenia gadulstwa sejmów czy 
zwiększenia armii. Opozycja nie tylko unie
możliwiała reformatorskie poczynania władcy, 
ale również utrudniała politykę zagraniczną 
1 miała negatywny wpływ na prestiż Polski 
w  Europie. W  1677 roku doszło do pierwszego 
otwartego starcia Icróla z opozycją, na której 
czele stall Krzysztof i Michał Pacowie, Ogiński, 
Dymitr Wlśnlowieckl, biskup Andrzej Trzeblckl, 
Jan Leszczyński. Rok później miał miejsce spi
sek, którego celem była detronizacja Jana III. 
Planowano osadzić na tronie Karola Lotaryń-
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skiego, zbuntować wojsko i podjąć walkę 
z królem przy pomocy posiłków austriackich. 
Uprzedzony o spisku król zdołał zapobiec za
machowi, ale wewnętrzne rozdarcie doprowa
dziło do wycofania się Hieronima Lubomlrsłae- 
go z Węgier, gdzie Rzeczpospolita wspierała 
powstanie antyhabsburgskie oraz do niepowo
dzenia planów odzyskania Prus. Na zwołanym 
do Grodna sejmie ostro łtrytykowano profran- 
cuską politykę króla, a także pomoc powstań
com węgierskim dowodzonym przez Thokolya. 
Doszło jednak do załagodzenia konfliktu, a za
razem do ponownego nawiązania stosunków 
z cesarstwem austriackim, Tym  samym Sobie
ski naraził się innej grupie magnatów. Przeciw 
królowi występował teraz obóz profrancuskl, 
z podskarbim wielkim koronnym, a prywatnie 
poetą barokowym, Andrzejem  Morsztynem, 
hetmanem Stanisławem Jabłonowskim  oraz 
Sapiehami na Litwie.

Osamotniony król nie był w  stanie przygoto
wać armii na wypadek wojny, gdyż kolejny 
sejm, w  1681 roku został zerwany. Daremnie 
w mowie tronowej wyrzucał opozycji, że swą 
postawą naraża Rzeczpospolitą na najwyższe 
niebezpieczeństwo. Do rozprawienia się z prze
ciwnikami, przynajmniej na jak iś czas, doszło 
przed wyprawą wiedeńską. Król Sobieski po
stąpił zgodnie z rzymską zasadą “dziel i rządź”. 
Podzielił opozycjonistów, zjednując sobie nie
których nowymi nominacjami. Andrzeja Morsz
tyna oskarżył na sejmie w  1683 roku o spisek 
1 zdradę. Dowody, w  tym  korespondencja 
z Wersalem, były tak przekonujące, że Morsz
tyn nie próbował się bronić i zbiegł do Francji.

Działania opozycji, jak  zawsze wspomagane 
zagranicznym i “podarkam i” , w zm ogły się 
w  parę lat po wyprawie wiedeńskiej. Na jej cze
le stanął tym razem hetman wielki Stanisław 
Jabłonowski, Krzysztof Grzymułtowskl, m ar
szałek wielki Stanisław Lubomirski, litewscy 
Sapiehowie, popularny demagog Jan Chryzo
stom Odrowąż Pieniążek. Opozycja starała się 
przede wszystkim nie dopuścić do sukcesji 
tronu przez Sobieskich. Dlatego też krytyko
wała wszelkie zabiegi Jana III o uczestnictwo 
jego syna w  organach państwowych, obecność
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Jakuba przy boku króla w  uroczystych mo
mentach czy w  radach Senatu, dowództwo 
nad hetm anam i 1 arm ią pod Kamieńcem 
w  1687 roku. Nadal przewijała się koncepcja 
detronizacji Sobieskiego. Austria, Szwecja 
i Brandenburgia w  poparciu dla opozycji posu
nęły się aż tak daleko, że podpisały układ zo
bowiązujący te państwa do ochrony wolnej 
elekcji łcróla polskiego.

Najbardziej dramatyczne w  walce króla 
z opozycją byty lata 1687 -  1689, kiedy mogło 
łatwo dojść do wojny domowej. Podczas sejmu 
w  1688 roku opozycja zablokowała obrady, nie 
doszło nawet do wyboru marszałka, co dotych
czas jeszcze nigdy się nie zdarzyło. Sejm został 
zerwany. Część posłów namawiała króla do 
zwołania pospolitego ruszenia 1 ukarania ma
gnatów, którzy dezorganizowali państwo. So
bieski nie zdecydował się na tak drastyczne 
kroki, ale mimo to został gwałtownie zaatako
wany na posiedzeniu rady Senatu przez woje
wodę sieradzkiego Pieniążka 1 obarczony winą 
za zerwanie sejmu, za ograniczanie wolności 
oraz dążenie do samodzielnych rządów. Grożo
no nawet wojną domową. W  roku następn3rm 
zwolennicy króla Jana porwali za szable, 
chcąc rozprawić się z biskupem chełmińskim 
Kazimierzem Opalińskim, który, zarzucając 
ło-ółowl tolerancję 1 sprzyjanie innowiercom, 
ośmielił się w  izbie sejmowej powiedzieć: “W y
słuchaj uciśnionych albo przestań rządzić” . Po 
tym incydencie powrócił postulat zwołania sej
mu konnego, na który zjechałaby się cała 
szlachta, by rozliczyć się z magnackimi mal
kontentami. Jednak 1 tym razem Jan Sobieski, 
obawiając się zbrojnej rozprawy, nie zdecydo
wał się na zebranie szlachty w  swojej obronie. 
Skierował sprawę do sądu sejmowego, zarzu
cając grupie magnatów spisek. Jednak pod 
naciskiem Austrii komisja śledcza umorzyła 
postępowanie. Jan III poniósł porażkę, ale 
w  tym ołtresie zmagań z magnatami mial so
juszników. Była to szlachta, która oburzała się 
przeciwko spiskującym w  oparciu o obce dwo
ry magnatom. Do króla wysyłano poselstwa 
z deklaracjami poparcia i wierności. Ponawia

no zapewnienia o gotowości skonfederowania 
się przy jego boku.

Jednak Sobieski nie zdecydował się na 
zniszczenie opozycji 1 uporządkowanie spraw 
państwa w  oparciu o wielki ruch szlachecki. 
Zaważyły zapewne własne doświadczenia z 
wojny domowej za panowania Jana Kazimie
rza, swoista solidarność klasowa -  sam prze
cież był magnatem -  oraz rozbieżność celów 
szlachty 1 króla. Szlachta broniła wolnej elek
cji, podczas gdy Itról usilnie zabiegał o przy
wrócenie w  Rzeczpospolitej tronu dziedziczne

go.
Przez prawie cały okres panowania Sobie

skiego opór rywalizujących z nim magnatów 
zaostrzały ambicje króla, aby zostawić tron sy
nowi 1 stworzyć d3mastlę umocnioną odpo
wiednimi małżeństwami. W  planach króla po
jawiało się kilka opcji. Pierwszą z nich było 
osadzenie na tronie w  Prusach Książęcych Ja
kuba jako lermika. Prusy byłyby tym wianem, 
którym opłacono by dziedziczność tronu. Stąd, 
między Innymi, w  polityce dworu misterne pla
ny i tajne traktaty z Francją oraz Szwecją 
zm ierzające do ponownego siwlerzchnictwa 
Polski nad Prusami.

Inna koncepcja polltyczno-dynastyczna to 
przejęcie tronu węgierskiego po Thokolym 
przez Jakuba Sobieskiego 1 poślubienie przez 
niego córki cesarza austriackiego Leopolda I. 
Koncepcja ta była jak  najbardziej zgodna z tra
dycjami jagiellońskimi i z Interesem Rzeczpo
spolitej, u której połudrriowych granic pojawił
by się przyjazny, a nie ekspansywny, jak  
Habsburgowie, sąsiad, Do realizacji tego planu 
zmierzało zarówno zbrojne poparcie powstań
ców węgierskich, zaangażowanie się w  walki 
na Węgrzech bezpośrednio po zakończeniu b i
twy o Wiedeń, a także próby pośrednictwa 
w  rokowaniach pomiędzy Leopoldem I a Tho
kolym. Król, pozostając na Węgrzech, chciał 
wykorzystać odniesione zwycięstwo; otworzyć 
Jakubowi drogę do tronu węgierskiego i do
prowadzić do usunięcia Turków 1 Tatarów 
z Podola. Niestety, cesarz austriacki nie był 
skłonny do kompromisu w  sprawie Węgier. 
Jan 111 pod presją wojska zdecydował się na
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powrót do ki'aju 1 rezygnację z planów węgier
skich.

Niepowodzenie planów węgierskich skłoniło 
Sobieskiego do szukania nowych rozwiązań, 
które przyczyniłyby się do zapewnienia jego 
synowi Jakubowi, następstwa na tronie pol- 
slum i umocniłyby pozycję Sobiesłdch jako dy
nastii środkowo-europejskJej. Co nie powiodło 
się nad Bałtykiem i Dunajem, mogło zakoń
czyć się sukcesem nad Morzem Czarnym. Osa
dzenie młodego Sobieskiego na hospodarstwie 
mołdawskim było jednym  z celów nieudanych 
wypraw na Mołdawię.

Schyłek życia
w  ostatnich latach swego życia schorowany 

król tracił siły i nie panował nad sytuacją 
w  kraju. Stało się tak dlatego, że Jan III, w iel
ki strateg wojskowy, okazał się słabym takty
kiem 1 nie potrafił na codzień prowadzić zręcz
nej g iy  politycznej. Sukcesów militarnych oraz 
blasku sławy wystarczyło na pierwszą połowę 
panowania. Rozgoryczony, osamotniony Itról, 
wcześnie się postarzał, stał się małostkowy 
i chciwy, a nieżyczliwi dali mu przydomek 
“król-sobek”. W  coraz w iększym  stopniu 
w  sprawach państwa 1 dynastii ulegał wpły
wom żony Marysieńki oraz spowiednika Voty. 
Królowa czuła się regentką i trzymała w  swych 
rękach ster spraw Rzeczpospolitej.

Stan zdrowia króla z dnia na dzień pogar
szał się. Dokuczały mu puchlina wodna, oty
łość, reumatyzm, często miewał atałd apoplek
sji. Wśród cierpień zmarł 17 czerwca 1696 ro
ku w  Wilanowie, w  obecności rodziny i wielu 
senatorów. Naoczny świadek zgonu, biskup 
Załuski zapisał: “Przyjął ofiarę śmierci daleko 
chętniej niż ofiarę tronu przed dwudziestu 
dwoma laty”. 1 dalej; “Zdaje mi się, że schodzi
my równocześnie z nim do grobu -  pisał Zału
ski -  Sława ojczyzny z nim stała i z nim prze
padła. Nosił koronę królewską tak, że powadze 
królewsluej dodał więcej niż od niej nabierał. 
Nie bez podstawy lękam się, że wraz z jego zgo
nem umrze 1 dzielność Polaków”.

Król Jan III Sobieski pochowany został 
w  kościele Kapucynów w  Warszawie, dokąd
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w  1717 roku przewieziono zwłoki Marii Kazi
miery, która po kilkuletnim pobycie w  Rzymie 
wróciła do Francji i tam zmarła. W  1734 roku 
August III Sas złożył uroczyście prochy Sobie
skiego na Wawelu.

*  *  *

Do historii życia Jana Sobieskiego -  Icróla, 
hetmana, zwycięzcy spod Wiednia, pisarza -  
warto dorzucić jeszcze kilka uwag. Sobieski, 
choć wychował się w  kręgu kultury francu
skiej, pozostał zawsze typem najczystszego Po
lonusa, całe życie nosił polski strój i zachowy
wał polsla obyczaj. Byt najbardziej polskim 
królem w  naszej historii XVII i XVIII wieku, 
a jego dwór był polskim dworem.

Doprowadził do porządku zamek królewsłd 
w Warszawie splądrowany przez Szwedów 
w  czasie “potopu”, ale na zamku spędzał mało 
czasu. Nieprzywykły do życia miejskiego chciał 
stworzyć sobie w  pobliżu stolicy własną w iej
ską rezydencję, dającą warunki do spokojnego 
wypoczynku po wyprawach wojennych czy de
batach sejmowych. W  1677 roku zakupił wieś 
Wilanów, w  której zbudował barokową rezy
dencję -  pałac. Jego architektem, projektan
tem i budowniczym był August Locci, zdolny 
Inżynier amator, Polak włosldego pochodzenia. 
W  Wilanowie król gromadził obrazy i założył 
pracownię malarską, która przekształciła się 
w  szkołę malarską.

W  wolnych chwilach Jan Sobieski jeździł na 
polowania, które go pasjonowały całe życie, 
doglądał ogromnych posiadłości, sadził drze
wa, łowił ryby, grał w  karty, szachy lub warca
by. Kochał wschodni przepych, wystawność 
życia -  to on zapoczątkował modę na turecczy- 
znę. Był człowiełdem utalentowanym, rozum
nym, przystępnym dla ludzi, lubił bawić się 
książką, interesował się żywo malarstwem, ar
chitekturą, geografią i kartografią. Pod w ielo
ma względami przerastał swoje otoczenie.

Opracowała 
Anna Witowska-Gmiterek
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SOBIESKI
Dobraczyński, Jan.
S p o tk an ia  ja sn ogó rsk ie .
W arszawa: Instytut W ydawniczy PAX, 
1995, 387 stron.

Projekt napisania Spotkań wyszedł od ks. kar
dynała Stefana Wyszyńskiego (1901 -  1981), 
długoletniego Prymasa Polski. Był to okres ob
chodów sześćsetlecia przybycia obrazu Matłd 
Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę. Na te
mat obrazu istniały legendy, opowiadania 1 opisy 
łiistoryczne, ale zdaniem ks. Prymasa “brak by
ło odtworzenia mocy oddziaływania na duchową 
formację małych C2y  wielkich Polaków”. W  liście 
do pisarza Jana Dobraczyńskiego Prymas pisał 
w  roku 1979:

‘Tu  trzeba czegoś więcej. Trzeba wnlłmąć 
w  prawdziwe misterium trwania Pani Jasnogór
skiej. Myślę, że w  kraju tylko Twoje pióro zdoła
łoby sprostać zadaniu. Gdybyś Panie Janie 
chciał się tego podjąć, ufam, że praca ta przy c e 
niłaby się do przezwyciężenia deflacji społecznej, 
jaka opanowywuje coraz szersze kręgi naszej in
teligencji”.

Pisarz zainteresował się tematem i po osobi
stych spotkaniach i rozmowach z Prymasem 
podjął się opracowania.

W  roku 1979 opublikowano pierwsze wydanie 
Spotkań. W  książce autor umieścił 14 opowia
dań opracowanych na podstawie faktów, prze
żyć, wydarzeń związanych z życiem poszczegól
nych osób. Obok Sobiesłdego autor pisze o Puła
skim, o królowej, świętej Jadwidze, Poniatow
skim i Innych.

Poniżej pubUkujemy wyjątki z opowiadania 
SOBIESKI. W  opowiadaniu autor skupia się na 
podróży rodziny Sobieskich do Krakowa. Po dro
dze zatrzymują się w  Częstochowie. Jest to rok 
1683, krótko przed oblężeniem Wiednia przez ar
mię turecką. Jan III Sobieski, król Polski na pod
stawie porozumienia zawartego między Polską 
a Austrią został uznany naczelnym wodzem 
wszystkich wojsk sprzymierzonych, mających za

zadanie obronę Wiednia. F*rzed królem p iętr^  się 
wiele trudności. Coraz bardziej przygniatają go 
różne wspomnienia spowodowane wydarzeniami 
politycznymi, problemami rodzinnymi. Czuje się 
coraz starszy. Znękany ciągłymi walkami coraz 
częściej zapada na zdrowiu. Martwi się, myśląc, 
że nie podoła ogromowi obowiązków związanych 
ze zbliżającą się obroną Wiednia. Wspomina cza
sy dzieciństwa, młodości, wychowania w  atmos
ferze patriotyzmu i kultu religijnego, szczególnie 
dla Pani Jasnogórskiej. Czuje się osamotniony.
Szuka pomocy u Jasnogórskiej Pani.

Danuta Schneider

Kareta kolebała się mlęłdco. Spoza okien sły
chać było parskanie koni towarzyszących kró
lewskiemu pocztowi żołnierzy, stukot kopyt, gło
sy ludzkie. Trwała susza 1 spod nóg końskich 
podnosiły się tumany pyłu, otaczając poczet ni
by zasłoną z dymu. A  jednak ze względu na upał 
trzeba było trzymać oltna otwarte. Lato tego ro
ku było upalne, a zarazem dziwnie duszne. 
W  miastach wybuchły epidemie. Mówiło się, że 
Kara Mustafa jest wielkim czarodziejem i nasyła 
na Polskę trujące powietrze, by powstrzjanać Po
laków od wyruszenia z pomocą Wiedniowi. Ale te 
pogłoski tylko wzmagały zawziętość. Kraj zbroił 
się i szykował do walki z nieznanym od lat zapa
łem. Poczet królewski wciąż napotykał na drodze 
oddziałkl zbrojnej szlachty, która ciągnęła do 
swych formacji. Szli także ludzie, aby się zacią
gnąć do piechoty. Właśnie mijali jedną z takich 
gromad. Tamci -  młode chłopaki lada jak  ubra
ne, wyrostki wiejskie lub terminatorzy rzemieśl
niczy -  zatrzymali się. Zrozumiaws^, że to jedzie 
król, zdjęli czapki z głów 1 zaczęli wznosić okrzy
ki na cześć Sobieskiego. Wychylił się z okna i po
machał im ręką.

-  Cala Rzeczpospolita ruszyła -  powiedział.
-  Zerwali się ludzie -  przyznała Marysierika. -  

Jeszcze nie widziałam tu, w  Polsce, takiego zapa
łu.

-  A  tamci -  na wspomnienie zacisnął pięść -  
chcieli nmie powstr^mać. Pamiętam, jak wołali: 
Co nas obchodzi Turek, gdy łupi ze skóry Nie- 
mlaszków! ? Głupcy. Po obłupienlu tamtych.
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przyszedłby nie zwlekając do nas. A  wtedy mu
sielibyśmy stanąć sami przeciwko niemu. Głup
cy. A może i nie głupcy. Zapłacono im za te krzy
ki złotem...

-  Orzeł tego nie chciał -  zapewniła. Jak za
wsze broniła Ludwika. -  Winni są de Vitiy 
i Morsztyn. Słusznie obu im się dostało. Zwłasz
cza Morsztynowi należało się za jego Idamstwa...

Zmilczał. Wiedział dobrze, co o tym sądzić. 
Odlayty spisek otworzył mu oczy na wiele 
spraw. Ale ju ż nie cłiciał do nicłi wracać. I^agnął 
zapomnieć o tym, co mu tak boleśnie dopiekło, 
zdusić w  sobie podejrzenia i świadomość zdrady. 
Jadę do Matki Boskiej, myślał, i nie chcę do ni
kogo czuć urazy. Czy sam kiedyś, zwalczając 
króla Michała, nie byłem taki jak oni? Wyba
czam im, aby 1 mnie było wybaczone. Odkąd 
przekonał się, że usiłowano go zgładzić, myślał 
coraz częściej o śmierci. Perspektywa wojny 
z Turltiem -  nie samotnej, na własnej, spusto
szonej ziemi, ale wspólnie z innymi, pod opieką 
papieskiego błogosławieństwa -  obudziła w  nim 
entuzjazm, nie pozbawiła jednak zdolności 
chłodnej kalkulacji. Nie lekceważył wojny. Turcy 
byU bardzo potężni. Wierni Ormianie donieśli 
mu dokładnie o siłach, któiyml dowodził wielki 
wez3T. Wyszkolona przez Francuzów artyleria 
była chyba najpotężniejsza w  śwlecie. Pułki jan 
czarskie znane były ze swej bitności. Turków 
wspierali Węgrzy -  i choć Sobieski wiedział, że 
Thokoli z konieczności tylko opiera się na soju
szu z Turkami, rozumiał tałtże, że dla Węgrów 
sprawa wolności jest ważniejsza niż klęska, jaką 
mogli ponieść rakuscy papiścl.

Już teraz zdawał sobie z tego sprawę, że ar
mia, z którą wyruszy, nie osiągnie obiecanej Au
striakom liczby. Litwa zwłóczyła i, prawie był już 
pewny, że raz jeszcze go zawiedzie. Rekrutacja 
kozaków, którą polecił dokonać, przeznaczając 
na nią własne fundusze, jakoś nie posuwała się. 
Brandenburski lennik kręcił i zwodził. A  tam 
wojska cesarskie były nieliczne, zmęczone wal
ką. Cesarz wzywał Sobieskiego rozpaczliwie. 
Jednocześnie przecież nie ufał mu. Kto przyjdzie 
na pomoc i z jalcimi sUaml z Europy skłóconej, 
zajętej własnymi sprawami? Armia, z którą wy
ruszał, jak  na możliwości Rzeczypospolitej była
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duża. Ale w  zestawieniu z armią turecką -  bar
dzo mała. Wiele już razy stawał z małymi siłami 
przeciwko o wiele potężniejszemu przeciwnikowi, 
ly m  razem jednak dysproporcja wydawała się 
ogromna.

W  tej walce ważyło się wszystko. Można było 
zwyciężyć -  i można było zginąć. Czy nie tak wła
śnie szedł niegdyś naprzeciw nadciągającemu 
wrogowi Wameńc;yk?

Świadomy wielkości czekającej go rozprawy, 
a jednocześnie grożących niebezpieczeństw, po
wziął decyzję odwiedzenia w  drodze do Krakowa 
-  dokąd na jego rozkazy ściągały wojska -  Czę
stochowy, Różnie biegło jego życie, ale wyniesio
ny z czasów młodości kult Matki Najświętszej 
pozostał mocny. Wspaniała lampa, niegdyś ofia
rowana do jasnogórskiego sanktuarium w  po
dzięce za odzyskane zdrowie żony, paliła się tam 
nlegasnącym płomieniem. Za otrzymane dobro
dziejstwa zwyłd był dziękować godnie. Syn Alek
sander, wyratowany ze śmiertelnej choroby, zo
stał oddany w niewolę Maryl. Fundował kościoły 
i kaplice, obdarzał suto klasztory, opłacał wie
czyste msze. Bóg mi dał -  nieraz lubił się prze
chwalać -  niech wie, że nie jestem niewdzięczni
kiem!

Ale teolog dworsłd, biały zakonnik z Nowej Je
rozolimy, obalił to rozumowanie. “Niewielka za
sługa dawać z bogactw, które otrzymałeś, wasza 
królewska mość -  mówił. -  Twoi poprzednicy zro
zumieli to. Nie cenne wota, ale siebie dali Matce 
Bożej. Uznali Ją za ICrólową. Nie miej żalu, że ci 
to mówię, nie było jednak dotąd na tronie pol
skim królowej, która by nosiła imię Maria, gdyż 
tylko Matyja ma prawo do korony. Wiem, że ko
chasz swą małżonkę, a ta miłość wiele usprawie
dliwia... Byłoby przecież dobrze, abyście oboje 
razem udali się do Matki Bożej i ofiarowali się Jej 
oboje...”

Klekot kopyt towarzyszącej eskorty stał się 
głośniejszy. Porzucili piaszczysty szlak, wjechali 
na kamienistą drogę. Kurz opadł, za oknem ka
rety widać było zielone wzgórza. Nagłe wśród ja 
dących podniósł się krzyk. Poczet zatrzymał się.
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Koło drzwiczek łcrólewskiej karety zjawił się 
ubrany biało zakonnik.

-  Wasza królewska mość -  powiedział. -  W i
dać Jasną Górę,

Wyruszając tego dnia powiedział Papczyń- 
skiemu, że gdy po raz pierwszy ukaże się na ho
ryzoncie wieża klasztoru, ma zatrzymać poczet. 
Dał znak. Siedzący na koźle kozaczek zeskoczył, 
otworzył drzwiczki karety, przystawił stołek. 
Podtrzymywany przez służących Sobiesld wy
siadł. Stanął na skraju traktu, przyłożył dłoń do 
czoła. W  blasku lipcowego słońca, daleko za 
wzgórzami, rysowała się cieniutka linijka.

-  Za parę godzin dojedziemy -  rzekł.
Także Maiysieńka i dzieci wysiadły z powo

zów. Francuska opiekunka trzymała na rękach 
Jasia. Cłiłopczyk zobaczywszy ojca wyciągnął do 
niego rączłd. Był blady, ledwo chodził, nic jesz
cze nie mówił. lekarze kręcili nad nim frasobli
wie głowami. Czy wychowa się jak Konstanty 
i Aleksander? Dla najmłodszego syna, podobnie 
jak  dla jedynej córki, żywił szczególnie mocne 
uczucia.

-  Ave Maria gratia plena... -  zaintonował oj
ciec Stanisław.

Z wzrokiem utkwionym w  majaczącą w  dali 
wieżę odmawiali cząstkę różańca. Potem zaczęto 
wsiadać z powrotem do karet 1 powozów. Mary
sieńka siedziała teraz w  innej karocy, by jechać 
z synami. Sobiesld zabrał do swojej Teresę i ojca 
Stanisława.

Droga była Itręta, wiła się między wzgórzami -  
wieża łdasztoru to znikała, to znowu ukazywała 
się, za każdym razem bliższa. Mijali półka pokry
te dojrzałym już zbożem, łąki i zagajniki. Gdy 
przejeżdżali obok jakiejś chłopskiej osady, przed 
kurne, łayte słomą chaty, wybiegały jasnowłose 
dzieci i pozdrawiały jadących machaniem rą
czek. Teresa wychyliła się z okna i powiewała 
w  odpowiedzi chusteczką. Matka nie byłaby po
zwoliła na takie pospołltowanle się, ale przy ojcu 
dziewczynce było wszystko wolno.

Papczyński siedział zamyślony. Nagle z toku 
tych myśli wyrwany powiedział;

-  Ci ludzie, choć tak skrzywdzeni, wyciągają 
przecież ręce z miłością,..

Sobieski poruszył się.

Klasztor Jasnogórski.

-  Wciąż o nich mówisz, ojcze -  zauważył.
-  Wciąż o nich myślę, wasza królewska mość. 

Jestem przecież jednym z nich...
... Jechali dalej w  milczeniu. Zakonnik spłótł 

dłonie i modlił się. Teresa, zmęczona drogą, 
przysnęła z głową opartą na ramieniu ojca. Jej 
złote włosy rozsypały się i nieomal pokryły całą 
buzię. Wśród innych dzieci, słabowitych i wciąż 
chorujących, ona jedna zdawała się tryskać 
zdrowiem.

Zbliżali się do celu wędrówła. Ciągnęli do Czę
stochowy wolno, zatrzymując się często. Namó
wieni przez PapczjTiskiego odwiedzili przed paro
ma dniami Studzianną. Tam, w  kościele ojców 
oratorianów, zwanych częściej filipinami, czczo
na była również Matka Najświętsza. Kochowski, 
dawny towarzysz od Czamlecłdego, a teraz przy 
dworze królewskim pisarz i poeta, zapewniał, że 
konterfekt Matki Bosłdej ze Studziannej jest naj
sławniejszy w  Rzecz}rpospołitej, bardziej sławny 
niż obrazy czczone w  Sokalu, w  Leżajsku, w  Tro
kach, w  Bochni, w  Chełmie, w  Żyrowicach, 
w  Skępem, w  Pajęcznej, w  Jarosławiu, w  Tucho
wie, w  Myślenicach, w  Podkamleniu, w  Klewa- 
niu, w  Piotrkowicach, w  Gidlach i w  Krakowie na 
Piasku. Nie wszyscy się z tym zgadzali, każdy 
głosił sławę obrazu szczególnie sobie drogiego. 
Była przecież jeszcze Matka Boska Łaskawa u je 
zuitów, opiekunka Warszawy i Królowa Różańca 
Świętego u dominikanów. Sobieski pamiętał, że
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Pac czcił gorąco swoją Ostrobramską, Ale Pac 
był wrogiem, który gotów był walczyć zbrojnie, 
aby iiie dopuścić do obioru Sobieskiego, a przed
tem tyle razy stawał mu naprzeciw. C7y jednak 
dlatego -  myślał -  jeden obraz miałby mieć więk
szą wartość niż drugi? Przecież te wizerunki -  to 
tylko przypomnienie, że Maiyja jest, słucha nas, 
czeka na nas, kocha nas i pragnie nam poma
gać. Jedne mogą się wydawać piękniejsze niż 
drugie -  są przecież dziełem ręki ludzkiej. Nie ob
raz czcimy -  ale Ją, żywą Istotę, ukrytą przed na
mi, piękniejszą niż najpiękniejszy wizerunek.

"Jedź, wasza królewska mość, do Częstocho
wy -  mówił mu Papczyńsłd. -  Nie dlatego, aby na 
Jasnej Górze było bliżej Maryi niż w  innym ko
ściele. Traiisz do Niej równie dobrze także w  Goż- 
Unie. chociaż proboszcz Broliński jest przeciwni- 
łdem wiary w  Niepokalane Poczęcie... Kto pra
gnie do Niej trafić, zawsze znajdzie drogę. Ale 
Ona na Jasnej Górze okazała łaskawość całemu 
narodowi. Tam Ją czcili królowie. Tam powinie
neś pojechać, złożyć swoje ślubowanie... ”

Więc jadę -  myślał. Jadę i oddam Jej siebie. 
Niech da ocalenie i zwycięstwo. Nie mnie, ale 
swemu królestwu. Tak bardzo była mu zawsze 
droga rycerska sława. Nie wystarczyło mu zwy
ciężyć. Lubił o tym zwycięstwie mówić i słuchać, 
gdy inni mówili, wysławiając je  pod niebiosa...

... Ale lata biegły, zdrowie się psuło. Inaczej 
się czuł, gdy szedł pod Chocim przed dziesięciu 
laty. Te dziesięć lat uczyniło go ostrożniejszym. 
W  Radziejowicach długie godziny spędził nad 
mapami, które kazał sobie przywieźć. Plan wojny 
został przemyślany w  każdym szczególe. Nie 
chciał nic zostawić improwizacji. Pod Chocimiem 
był zuchwały. Wyruszając na Wiedefr tylko uda
wał zuchwałego. Za śmiałym planem, który 
wiózł, kryły się rozwaga i doświadczenie. A  także 
przekonanie, że nie jest już tym, kim był.

Ona musi pomóc, powtarzał w  duchu.

Nareszcie znaleźli się wśród zabudowań Czę
stochowy. Miasto było małe, rozciągnięte nad 
wąską, pł3mącą Iffętym nurtem rzeką. Zaraz za 
ostatnimi domami widać było pola 1 ogrody po
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krywające długie zbocze. Szczyt góry okalały 
drzewa, a nad irimi, jakby zawieszony w  powie
trzu, unosił się klasztor z wysoką wieżą. Od mia
sta do klasztoru prowadziła szeroka biała droga.

Wjechawszy na rynek nie mogli ruszyć dalej, 
gdyż na Sobieskiego czekał pragnący go powitać 
tłum mieszkańców Częstochowy. Na przodzie 
stał burmistrz z rajcami, za nimi tłum postrojo- 
nych kobiet i dzieci, przedstawiciele cechów 
i bractw ze sztandarami, w  barwnych strojach. 
Powitano karetę królewską głośnymi wiwatami. 
Huknęły nawet jakieś moździerze, być może na 
tę uroczystość wypożyczone z klasztoru. Dzieci 
otoczyły powozy i obsypały kwiatami królową 
i królewnę. Żona burmistrza, w  otoczeniu żon 
rajców, przyniosła chleb i sól na tacy pokrytej 
haftowanym ręcznikiem. Stojąc przed Sobie- 
sliim, który wysiadł z karety, burmistrz rozpo
czął przemowę... Tłum nie przestawał wiwato
wać, ale król dał znak, aby poczet ruszył dalej. 
Zjechali z rynku ku cmentarzowi, a potem wydo
byli się na prowadzącą w  górę drogę.

W  połowie zbocza, wśród ogrodów, znajdował 
się kościół Św. Jakuba, otoczony budynkami 
przytułku dla chorych pielgrzymów i cmenta
rzem. Tutaj Sobieski kazał zatrzymać karetę. 
Wysiadł. Od tego miejsca postanowił iść piecho
tą, żeby chociaż w  ten sposób zaznaczyć, że jego 
odwiedziny są pielgrzjrmką. Wsparty na czekanie 
ruszył w  górę. Z jednej strony szedł ojciec Stani
sław, z drugiej w iemy Matczyńskl, koniuszy ko
ronny. Synowie i Teresa postępowali z tyłu. Tyl
ko Marysieńka z najmłodszym pozostali w  kare
tach, które wolno jechały za idącymi.

Nie uszedł jednak nawet do połowy góry, gdy 
już poczuł się zmęczony. Twarz miał czerwoną, 
pot spływał mu z czoła, ciężko dyszał. Papczyń- 
ski i Matczyńskl ujęli go pod ręce. Podjechała ka
reta i Marysieńka, wychyliwszy się z okna, prosi
ła męża, aby wsiadł. Sobieski jednak upierał się 
iść dalej. Wierzchem mógł jeździć, niezbyt się na
wet męcząc, ale gdy szedł piechotą, obrzmiałe 
nogi ledwo potrafiły nieść nadmiernie tęgie ciało.

Wlókł się dalej, było mu jednak z każdym Iffo- 
klem ciężej. W  dole brzucha odzywał się kłujący 
ból, biodra zesztywniały, męczyła zadyszka. Je
stem słaby, bardzo słaby -  kołatała myśl prze-
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płatając się z pulsowaniem krwi w  skroniach. 
Maiysierika ma rację -  przelatywało przez głowę. 
Nie zdzierżę. Nie tak bardzo żałował życia. Ludzie 
go zawiedli. Marysieńka nie kochała go napraw
dę i nie potrzebowała. Jedynie Teresa i mały Jaś 
okazywali mu uczucie... Niech umrę, myślał, ale 
niech Ona wpierw pozwoli zwyciężyć. Niech to 
będzie Jej zwycięstwo. Chciał za wszelką cenę 
dotrzeć do kaplicy i powiedzieć Maryi, że pra
gnie, aby cała sława zwycięstwa, jeśli Ona ze
chce je  dać, przypadła Jej samej. A  on gotów jest 
dać życie...

Ale, choć zbierał sity, musiał w  końcu skorzy
stać z jadącej za nimi karety. Maiysierika, obok 
której usiadł, powiedziała cicho:

-  Widzisz, że miałam rację. Nie powinieneś je 
chać.

Nic nie odpowiedział. Ileż by dal, aby kobieta, 
którą tak bardzo kochał, zrozumiała jego uczu
cia. Ale niestety -  myślami byli od siebie dale
ko...

...Kareta podskakiwała na wybojach, kolebiąc 
się gwałtownie na elastycznych pasach. Każdy 
wstrząs boleśnie odczuwały nerki. Wreszcie zaje
chali przed bramę. Oczekiwał ich tłum paulinów, 
stała załoga fortecy klasztornej, pięknie, jednoli
cie ubrana w  granatowe, szamerowane kurty, 
z samopałami w  ręku. Pr^szły  z Częstochówki 
i od kościołów Św. Rocha i Św. Barbary bractwa 
religijne. Zebrał się barwny tłiun chłopów z oko
licznych wsi; z Grabówka, z Lisińca, z Szarlejka, 
z Kawodr^, z Gnaszyna, z Łojków, z Konopiski 
i z Blachowni. Orkiestra klasztorna, stojąca na 
murach osłaniającego bramę raweUnu, wybuch- 
nęła hymnem powitalnym. Na wałach odezwały 
się działa i biły raz po raz. Prowincjał, przeor i ka
pituła szli witać. Postrojone dzieci niosły kwiaty. 
Znowu byty pieśni, wiwaty i mowy. Uroczyście 
wprowadzono parę Itrólewską w  głąb zabudowań 
klasztornych. Rozdzwoniły się dzwony. Orkiestra 
grała. Nie przestawano bić z dział.

Zaprowadzono gości do przeznaczonych dla 
nich apartamentów, a potem do refektarza 
Idasztomego, gdzie już przygotowany był dla 
nich posiłek. Marysieńka rozglądała się po ścia
nach zdobionych stiukaml i malowidłami...

Wieczorem Sobieski zapragnął się wyspowia
dać. Papczyńskl postarał się o klucze i zamknął 
się z królem w  jednej z pustych kaplic.

Spowiedź była krótka. Sobieski spowiadał się 
przede wszystkim ze swych porywczych gnie
wów, którym ulegał. Ojciec Stanisław znał już 
dobrze swego penitenta, wiedział, że pod poryw
czością kryje się dobroć, a każdy wybuch wyrów
nywany był zaraz szczodrobliwością. Gdy król 
przestał się oskarżać, zakonnik ukrył twarz 
w  dłoniach i przez chwilę modlił się w  milczeniu. 
Potem rzeld:

-  Powiedziałeś, że przyjechałeś tutaj z myślą, 
aby oddać swe życie Najświętszej Pannie -  aby 
Jej powiedzieć, że przyjmujesz śmierć, byleby 
Ona ocaliła chrześcijaństwo i Rzeczpospolitą... 
To piękne ślubowanie, piękne -  ale nie całkowi
te. Bo dać siebie Maryi, znaczy poddać Jej woli 
całą swoją wolę. Mówisz; Zwyciężyć, a potem zgi
nąć. Wiem; życie stało ci się ciężkie. Ale musisz 
pamiętać, źe Ona może zechce dać zwycięstwo, 
nie zabierając twego życia... A jeś li stanie się tak, 
że zwycięstwo, błogosławione dla drugich, dla 
ciebie obróci się w  cierpienie i gorycz? JeśU 
wszystko, co dziś dręczy twoje serce, pozostanie? 
Czy 1 wtedy uznasz Jej wolę i przyjmiesz ją  po
kornym sercem?

Klęczał ciężko dysząc, ledwie mogąc znieść 
ból ścierpniętych nóg. Papczyńskl dostrzegł to 
i wskazał mu ławkę.

-  Siądź, królu -  powiedział. -  Widzisz -  mówił 
dalej -  Ona czyni zawsze tak, aby ocalić i spra
wę, i człowieka. Sprawa jest wielka, musimy ją  
błagać, aby nas wspomogła. Ale nie powinniśmy 
określać zbyt dołdadnie tego, co pragniemy Jej 
dać... Chcesz dać życie. Życie to rzecz wielka, 
może największa, jaką mamy. Ona jednak sama 
powinna powiedzieć, czy chce tego ^c ia , czy mo
że właśnie chce, abyśmy żyU,.. Bo żyć czasem 
ciężej niż zginąć... A  to, co cięższe, większej jest 
ceny. Kochasz tak bardzo twoją żonę...

-  Kocham -  westchnął. -  ale tak się między 
nami wszystko popsuło...
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-  Tak bywa między ludźmi. Wy jednak jeste
ście ze sobą związani. Związani na wieczność. 
Wziąłeś za nią odpowiedzialność.

-  Kocham ją...
-  Kochać to nie tylko szukać radości z kocha

nia. To znosić człowieka... Tylko Ona naprawdę 
wie. czym może pomóc temu, kogo kochamy...

... Prowadzona procesjonalnie przez sznur za
konników ze świecami w  rękach, królewska pa
ra szła od swych pomieszczeń do wejścia kapli
cy. Sobieski był ubrany w  biały żupan z wenec
kiego brokatu zapięty na złociste guzy, z których 
każdy był klejnotem. Na ramionach, mimo gorą
ca, mlal narzuconą cenną delię. Marysieńka 
ubrana była w błękitną robronową suknię 
z francuskim dekoltem 1 złocisty szal na ramio
nach. Ułożone w  pukle i loki czarne włosy spięte 
były zapinką z pereł. Równie postrojone były 
dzieci królewskie i towarzysząca Sobieskim świ
ta. Pochód kroczył powoli, z powagą i majesta
tem, wywołując zachwyt wśród ciżby skupionej 
na walach.

Rozległa się fanfara i odsłonięto obraz. & ó l 
dźwignął się z fotela i ukląkł na klęczniku. Mary
sieńka naśladowała go. Ona także poprzedniego 
wieczoru spowiadała się u swego kapelana.

Prowincjał wyszedł ze mszą świętą. Chór za
konników śpiewał. Obraz spowił błękitny dym 
kadzidlany.

Sobieski spuścił głowę. Bił się w  piersi i cięż
ko wzdychał. Powtarzał pokornie: “Daj, Najja
śniejsza Pani, zwycięstwo. Pośpiesz z pomocą 
i ratunkiem. A  ze mną samym uczyń, jak ze
chcesz. Cokolwiek ześlesz: śmierć czy ^cie , 
przyjmę w  pokorze. Wiem, jaki byłem i jaki je 
stem, Pozwól, abym to ja  wycierpiał za to, czym 
tak bardzo zgrzeszyliśmy oboje,.. ”

Spojrzał z boku na żonę i zobaczył, że i ona 
modli się. A  potem podniósł wzrok na Obraz.

Maryja patrzyła na niego. Ciemna jej twarz 
wydawała się przytłoczona ciężarem dźwiganej 
korony, a w  przymrużonych oczach, wydawało 
mu się, dostrzegł ból. Nagła myśl przebiegła mu 
przez ^owę. Ta korona, którą Ją obdarzono, by
ła bolesnym brzemieniem. Zamiast Ją uczcić, 
myślał, zepchnęliśmy na Nią całą odpowiedzial
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ność. Szukaliśmy dla siebie honorów i sławy, 
a Jej zostawiliśmy trud... Ale Ona przyjęła to. Nie 
wiem, za co nas kocha -  a jednak kocha, choć 
odpowiadamy na Jej miłość niewdzięcznością 
i zdradami. Papczyńskl ma rację: Ona nie szuka 
radości z kochania. Ona znosi człowieka.,.

Daj zwycięstwo -  błagał -  1 niech to będzie tyl
ko Twoje zwycięstwo.

Kiedyś, jadąc na Chocim i nie mogąc inaczej 
skłonić hetmana Paca, by nie odchodził z woj
skiem litewskim, ofiarował mu naczelne dowódz
two, To był jakiś poryw nieznany, obcy jego na
turze lubującej się w sławie. Teraz pomyślał, że 
to może Ona, już wówczas, podsunęła mu tę de
cyzję,..

Msza skończyła się, Czechowicz zszedł ze 
stopni ołtarza, by poświęcić stojącą z boku kopię 
obrazu przeznaczoną dla króla. Potem zbliżył się 
do Sobieskiego. Z gromady braci wysunął się za
konnik niosący na purpurowej poduszce szablę 
w drogocennej pochwie z jaszczuru, nabijanej 
drogimi kamieniami. Stanąwszy przed królem 
prowincjał powiedział:

-  Oto, miłościwy panie, szabla, którą Itiedyś 
złożył w  skarbcu twój pradziad z życzeniem, by 
Najświętsza Panna Jasnogórska dala ją  w  ręce 
tego, kto zwycięży pychę niewiernych. Spełniamy 
Jej wolę i dajemy ją  dziś tobie, miłościwy panie. 
Weź ją, idź i zwycięż! Ocal chrześcijaństwo.

Zakonnik przykląkł 1 podał szablę Sobieskie
mu. Król wziął ją  i, czas jakiś myśląc, ze wzru
szeniem przyglądał się wspaniałej perskiej broni, 
która od ponad sześćdziesięciu lat czekała na 
niego. Powoli wysunął szablę z pochwy. Uniósł ją  
w  górę. Stal błysnęła błękitnie w  blasku świec.

Dziękuję wam, wielebni ojcowie, za wasz dar 
-  rzekł. -  Wezmę tę czcigodną broń 1 użyję jej 
przeciwko wrogom krzyża. Jeśli Najświętsza 
Panna pozwoli -  ten oręż wywalczy zwycięstwo, 
Ale chcę, byście odłączyli głownię. Zabiorę broń, 
nie wezmę rękojeści ani pochwy. Niech klejnoty, 
wyrażające chwałę, pozostaną u stóp Panienki 
bez Grzechu Poczętej. Niech mówią przez wieki, 
że to Ona dała triumf i ocalenie. My, ludzie, po
winniśmy się czuć tylko nieużytecznymi sługa
mi, jak to gdzieś czytałem w  Ewangelii...
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JAN SOBIESKI Z BUSKA
W yją tk i z  k s ią żk i B ron is ław a  H eyduka J a n in a  -  zn a k  S o b ie sk ich . 
K raków , W yd aw n ic tw o  L iterack ie, 1977, 261 stron.

NA KRÓLA SOBKA

Niespodziewana ranna ulewa pokrzyżowała 
plany obławy. Wokół pałacu szumiały strugi 
dżdżu, białawe opary zawisły wśród drzew. Od
wołano przygotowania, rozeszli się łowcy, ścią
gnięto z dziedzińca szczekUwe, niecierpliwe oga

ry-
Król w  pałacu poczuł się zawiedziony, samot

ny. Czas jakiś starał się pisać -  szło mu nlespo- 
ro. Potem przeglądał księgi wyłożone poręcznie 
Wreszcie podniósł się i przeszedł do biblioteki 
Na pulpicie natknął się na kasetę Marysieńki 
w  której przechowywała przybory do haftu. Za
myślony uniósł czarne, ozdobne wieko. Nici 
barwnych było niewiele, a sporo pism, więc, choć 
nigdy tego nie czynił, wydobył papiery i jął je 
przeglądać. Usiadł, Coraz mocniej wciągała go 
lektura. Stroszył się jak  sęp, to znów uśmiech 
kwaśny jak  cienkie wino wykrzywiał mu usta. 
Znaczną część pism włożył z powrotem w  kase
tę, kilka wszakże zatrzymał i wetknął za żupan. 
Gdy południowy posiłek miał się ku końcowi, 
Jan 111 wydobył pisma 1 podał je  księdzu Vocle.

-  Czytaj, mości dobrodzieju, proszę.
Ksiądz Vota pochylił swą wąską czarną figu

rę, spojrzał na króla. Że rękopis polski czytał nie
szczególnie, zmieszał się nieco. Jan Sobieski 
przerzucił kilka luźnych kart, skrzywił się, 
uniósł brew 1 jął sam czytać dobitnie, z dykcją, 
tyleż przy tym zadumany, ile rozbawiony.

... Choć go stan szlachecki zrodził, 
przecie rychło się wyrodzit.
Z  bracią szlachtą pit ze skopka, 
teraz urósł w króla Sobka...

-  To już racja, że mi tu nikt nie pochlebia... -  
mruknął i czytał:

Stan szlachecki rad by zdradził...
Wedle siebie synków sadzi 
Pod baldachim rad by z nimi -  
Kaligula^ polskiej ziemU

Chytry skąpiec -  wolność kąsa. 
sumiastego kręcąc wąsa.
Złoto wielbi-Juści, na to, 
aby wolność kupić za to!

Z  cudzoziemką skarb gromadzi 
by tyranię zaprowadzić.
Niechby rychło zszedł do cieni 
Kcdigula polskiej ziemi!

Cisza zapadła w  sali. Na Marię Kazimierę wy
stąpiły ognie. Nim, pełna oburzenia, głos podję
ła, uprzedził ją  małżonek.

-  Przepraszam za niedyskrecję, nieczęsto mi 
ją  przyganią, aleć czasem i to potrzebne, aby pa
nujący dowiedział się wszystkiego,,. Co o nim 
myślą, szczególnie... Co szczerze, to szczerze -  
roześmiał się bez wtóru.

-  Nie wiem, co rzec! Nie wiem -  oburzała się 
Maiyslerika.

-  Już to samo, że paszkwil w  próżnię trafia, 
niezdolen poruszyć umysłu jego królewskiej mo
ści, bezsilności paszkwilanta i bezpodstawności 
zarzutów dowodzi -  oznajmił ksiądz Vota odzy
skawszy swą zwyczajną przytomność.

-  Paszkwil każdy ziarno prawdy mieści -  pod
jął król -  a że autor utajony, przeto pochlebiać 
nikomu nie musi. Mnie także, bom Kaligula, 
więc wlnienem pójść do Hadesu na spotkanie

' Kaligula -  cesarz rzymski z I wieku, despota, znany z okrucieństwo.
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z antycznymi cieniami... 1 jakiż ze mnie król. Ja
kiż pater patriae?2 Sic transit gloria mundiia _ 
dorzuci! z odrobiną goryczy.

-  MUościwy panie -  wpadł mu w słowa mar
szałek nadworny -  paszkwil to ohydny, jeno 
w  ogień cisnąć, paszlcwiłanta znaleźć, ukarać 

przyldadnie...
W  sukurs przyszła pani.
-  Jachniczku, wierszydło nikczemne! Nik

czemne -  powtórzyła. -  Po cóż to czytać?
-  Czy ja  wiem? -  wahał się Jan III, -  Czytać 

zawdy warto. Dziwowałem się ongiś, że Jan Ka
zimierz abdykuje. Najazd, krwawy "potop” od
party, zwycięskim zowlą go królem, a on... koro
nę słdada... Dziś się mniej dziwuję. Ja... anim 
zebrał owoce zwycięstwa...

-  Co też mówisz, mężu, królu -  gorszyła się 
Marysieńka. -  Przecie sil masz sporo. Lata, życie 
przed tobą. Jeszcze dokonasz niejednego.

-  Czy Ja wiem -  powtórzył Jan Sobieski. -  
OnegdaJ werset Jakowyś zgrabny, ucieszny plątał 
mi się w  głowie. Nim sięgnąłem po pióro, znikł. 
Pojmujesz, serce moje -  zniłtł. Rozwiał się. Co
dzienne fatygi porwały go na strzępy. Tak Jest 
w  moim wieku, stanie umysłu, sil, woli. Prawda, 
że zdolen Jeszcze jestem do pracy, do czynu... 
Gdy wszakże pomyślę o opozycji, która się for
muje zawdy przeciw wszystkiemu, co podejmuję, 
opadają mi ręce. Cóż z tego, że wierzę w  słusz
ność, skuteczność zamierzeń? Do poczynań trze
ba sił dubeltowych. Do wojny z opozycją i do sa
mych działań. Otóż tych sił, tej ochoty, uporu co
raz częściej nie dostaje... Przeto...

-  Przeto, co? -  spytała pani.
-  Przeto rezygnuję -  oświadczył król. -  Ustę

puję, nie walczę, choć wiem, że źle czynię... -  
przymknął oczy, pochyMl głowę.

Pani oznajmiła z żywością, że taka rezygnacja 
szkodliwa jest dla ciała i umysłu.

-  Także i dla duszy -  poparł Ją ksiądz Vota. -  
Człek musi działać, żyć, miłować, walczyć, my
śleć o wiecznym żywocie. Sposobić się doń przez 
całe życie. Tu, na świecie, wśród grzechów i błę
dów piąć się przecież ku górze, ku swemu prze

znaczeniu. Różnych ludzi różna jest droga. Nie
jednemu starczy być po prostu uczciwym. Losy 
kierowane wolą bożą postawiły niektórych ludzi 
wysoko. Im wyżej, tym większe zadania. Odpo
wiedzialność ciąży na takim człowieku. Wielki 
ciężar odpowiedzialności...

-  Tak -  przyznał Sobieski. -  Wielki ciężar... 
O Janie Kazimierzu Już wspominałem... Nie mógł 
go znieść. Może i mnie tak uczynić należy? Nie 
będzie nikt życzył mi rychłej śmierci...

-  Ach! -  oburzyła się ponownie pani Marie. -  
Niby to tyUto dla humoru, niby strzępy bez zna
czenia, a przecież ustawicznie do tego wracasz! 
Podła kanalia, napisze byle co i zaraz do serca to 
brać, trapić się! Mon Dieu, czy warto?!

-  Najjaśniejszy panie -  podjął ojciec Vota -  
każdy władca ma swoich wrogów. To rzecz nie
unikniona. Z natuiy ludzkiej to wynika, dotknię
tej piętnem szatana. Nawet Ojciec święty ma ich 
także. Wszyscy wrogowie Kościoła są zaciekłymi 
wrogami chrześcijańskich królów i samego pa
pieża. Życie to walka. Błogosławieni męczermicy, 
błogosławieni walczący w  Imię Boże...

-  W  imię Boże walczyłem zawdy -  rzeld Jan III.
-  Czy nie dostrzegasz, ojcze, że i mnie także zwal
czają w  imię Boże?...

Ciemne oczy księdza Voty, zwykle przysłonię
te powiekami, stały się wielłde i surowe,

-  Nie rozumiem, najjaśniejszy panie. Twoi 
wrogowie irmej są wiaiy.

-  Prawda -  przyznał Jan Sobieski, Jakby się 
dopiero teraz dowiedział. -  A  sojusznicy nie
szczerzy, fałszywi?...

-  Każdy sojusznik obiecuje sobie w  przymie
rzu więcej zyskać, niż dać. Stąd zniechęcenie, 
rozczarowanie...

-  Więc i Ja małom ręki przyłdadał? -  żactmą! 
się lo-ół.

-  Miłościwy panie! -  ksiądz Vota skłonił się ni
sko. -  Któż tak śmiałby utrzymywać? Cały świat 
zna twe czyny, wielbi je. Zapisała je  historia...

-  Więc cóż?...
-  Czas by temat odmienić, najjaśniejszy panie

-  stwierdził ksiądz.

2 pater patriae -  ojciec ojczyzny.
3 Sic transit gloria mundi -  tak przemija stawa świata.
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Jan Sobieski zamilkł, zasępił się, odłożył pa
piery. Czas dłuższy nie podejmował rozmowy.

WSPOMINKI (tytuł od Redakcji)

Na obliczu Jana Sobieskiego pojawił się 
uśmiech. Wspomnienia podsunęły nowe obrazy.

“Szczęśliwy byłem, jak  tylko człek może być 
szczęśliwy. Dwa i pół tysiąca usarsklch kopii, 
szum skrzydeł i pęd. Szkarłatny, olbrzymi na
miot wielkiego wezyra, widoczny z dala. Nad nim 
zatknięta wysoko zielona chorągiew Mahometa. 
Łoskot kotłów, ryk trąb...

Przeciem wiedział, kiedy uderzyć! Fortuna 
niejednemu szepce do ucha, byle usłyszeć i pójść 
za Jej głosem. Słyszałem ją  pod Kahlenbergiem. 
Wiedeń znaki dawał racami, że już nie odeprze 
nowego, spodziewanego szturmu. Byle ją  dosły
szeć! Teraz, teraz... -  szeptała rrri głosem Mary- 
sierikl... Dwa i pół tysiąca usarsklch kopii. Skru
szyli je  prawie wszystkie. Nocą 13 septembra za
siadłem w  namiotach wezyrsklch, by pisać do je 
dynej serca mojego pociechy. Wszystkie działa, 
ilość prochów niezmierzona, kosztowna broń, 
precjoza^, srebro i złoto, tysiące przepysznych 
koni, kobierce, tkaniny, jedwabie, hafty, naczy
nia, żywności składy, wielbłądy, muły, stada by
dła... Namioty wezyra i jego dworu to Jakby osob
ne miasto, nie mniejsze chyba niż Warszawa lub 
Lwów w  obwodzie murów. Czegóż tam nie było! 
Same namioty wielkie Jak domy, ogrody, hare
my, fontanny, łaźnie, kuchnie, ba!, nawet pięk
ny zwierzyniec zamorskiego zwierza i ptactwa.

Łupił, kto mógł, mieszczanie nawet przesadzi
li wały i rowy i ciżbą zalali turecki obóz. Nam się 
wszakże dostało najwięcej... ”

...Mam wszystkie znaki Jego wezyrskie, które 
przed nim noszą. Chorągiew mahometańską. któ
rą mu dał cesarz Jego na wojnę... Namioty, wozy 
wszystkie... Mnóstwo przedmiotów Jego pięk
nych, bogatych, przebogatych! Lubo s ię  Jeszcze 
sita rzeczy nie widziało. Nie ma porównania z łu

pami wziętymi pod Cłwcimieml Kilka samych scy- 
daków rubinami, szafirami sadzonych -  stoją na 
kilka tysięcy czerwonych złotycti. Nie rzekniesz 
mi tak, moja duszko. Jako tatarskie żony mawiać 
zwykły mężom bez łupów wracającym- “tyś nie 
Junak, skoroś bez zdobyczy wrócił! ” Bo, Jużci, 
ten. co zdobywa, na przedzie być musi!

Wracali traktem na Lubowlę i Stary Sącz. Tu 
spotkał się z Marysieńką. Potem już prosto na 
Kraków, w  którym stanęli dopiero na Gody. W i
cher dąl ciepły i mokry. Daleko wprzód wybiegła 
witać delegacja miejska. Opóźniło to marsz, trze
ba było raz jeszcze nocować przed murami Kra
kowa.

Ttum ludzi rozmaitej kondycji rósł z godziny 
na godzinę. Ustał wiatr, ścisnął mróz; ślizgawica 
i gruda dały się koniom we znaki. W  południe jął 
padać śnieg -  cicho, dostojnie. Miasto starożyt
ne, które tak cierpiało od Szwedów, stanęło 
przed rumi, jak w  pięknej bajce. Daleko bieżał 
głos, witały cechy z chorągwiami. Akademia, 
kler, zakony, senatorowie i pospólstwo. Nad 
wszystkie wiwaty, salwy dział, powitalne kwieci
ste oracje, kapele, strrmy, dzwony, werble 1 trą
by, grał “Zygmunt” basem sławy.

Z wysokości Wawelskiego Wzgórza, z okien 
murowanej wieży bił ten głos potężny, najdostoj
niejszy. Powitanie proste, a prawdziwie lo-ólew- 
skie, jakie jeno Kraków może zgotować w  swych 
starych murach i w najpiękniejszym, królew
skim zamku.

Jan Sobieski nie miał Już dość siły 1 cierpliwo
ści obserwować nakazów dworsldego ceremonia
łu -  powitań, przyjęć -  które ułożono sltrupulat- 
rrie i podano na piśmie ozdobnym.

Nazajutrz długo wczasował w  pięknych, zam
kowych komnatach. Z  wysokiej Kurzej Stopy 
wyjrzał na lukrowane miasto, a tu Już u stóp wa
łów orszak stał myśliwski. Poszczekiwały psy, 
wciągały pod siebie ogony drżąc z niecierpliwo
ści. Dojeżdżacze, oszczepnlcy, strzelcy zabijali 
w  dłonie na mrozie. Ucieszył króla ten widok. 
Mieli spłynąć na krypach w  dół Wisłą i polować

^ precjoza -  (z francuskiego) kosztowności.
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w NiepolomlckleJ Puszczy. Już gotów do drogi, 
skierowat swe kroki do katediy. Orszak czekał. 
Król jegomość pewno krótką modlitwę odmówi 
i niebawem wróci. On sam nie myślał inaczej. 
Gdy wreszcie mljal wejście do podziemnej kryp
ty, przystanął i kazał podnieść płytę. Po czym za
żądał światła 1 pogrążył się w  lochy. Zawdy, Ile
kroć był w  Krakowie, od młodości ciągnęło go to 
miejsce z siłą nieodpartą. W  surowej, romańskiej 
kiypcie proste kolumny, okrągłe, kamienne łukl 
w  doskonałej fomile dawały mu uczucie siły, 
równowagi, trwałości. W  nicłi wyważony maje
stat wieków, któiy się sprzągł z powagą śmierci, 
i trwają tu niezmiennie w krypcie królewskich 
prochów. Iluż tu ich leży -  jego poprzedników? 
Od Władysława Łokietka niemal wszyscy. To 
miejsce na świecie jedyne. Nie żaden cmentarz, 
nie sanktuarium, jeno kiypta starożytna. Szary 
kamleii trwały, niespożyty i prochy ich, a przecie 
nieśmiertelnych już przez to samo, że królowali 
temu wielkiemu, sławnemu krajowi. Ludzie 
w  nim od wielu błędów nie wolni, skłóceni, swar- 
Uwl, do okrucieństwa pyszni, a przecie, jak może 
żadni inni, zdolni zadziwiać świat. Tacy już są 
i snadż inni być nie mogą -  Polacy.

Leżą tu królowie różni, wielcy, potężni, sław
ni, szczęśliwi -  jak Kazimierz zwany Wielkim, Ja
giełło, Zygmunt, 1 zgoła nieszczególni, jak  jego 
poprzednik, Michał Korybut Wiśnlowiecki. I on 
tu jest, jako inni, bo królem był, jako Inni. Histo
ria wszakże sądzi, dziejoplsowle pracują -  mierzą 
1 ważą, oceniają życie i czyny. Tak, przede 
wszystkim czyny -  głośne, sławne, w  następstwa 
brzemierme. Więc pokój prochom, a żywym trud, 
praca i walka.

W  krypcie kaganek przygasł, stoczek^ trzeba 
było założyć nowy. Katedralny sługa, namówio
ny przez łowców, kasłał w  kącie mocno, świa
tłem migotał, a Jan 111 stał, patrzał na pięknie 
odrobione kamierme łukl, na tallowaną posadz
kę, na sarkofagi, napisy czytał i oddawał się 
swym myślom, które raz przenikały go spokoj
nie, ciepło, głęboko, jak dostałe wino, to znów

5 stoczek -  cienka świeca woskowa, zw inięta spiralnie.
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zrywały się jak ptaki po strzale, jak  konie ude
rzone ostrogą.

Nie doczekali się w  tym dniu łowcy. Krótki 
dzień ubiegł. Polowanie tr'zeba było przełożyć na 
dzień następny.

Piękne to były święta, najpiękniejsze Gody, po 
zwycięstwie spędzone w  Krakowie.

PAMIĘTNIKI

Gdy króla na jego życzenie wyniesiono z krze
słem do sadu, biskup Załuski, który na prośbę 
Marii Kazimiery został w  Warszawie, postanowił 
sobie raz jeszcze przystąpić do rzeczy.

-  Pogoda piękna, ciepło, słonko. Trawy tak 
zielone, sokami nabrzmiałe... -  rozpoczął ksiądz 
biskup, wiedząc, że król jegomość na piękno na
tury wielce jest czuły.

Jan 111 milczał, pochyliwszy głowę, tak że tę
gie podbródki oparł na piersiach.

-  Gadał mi ogrodnik, że szczepy sadzone ręką 
waszej królewskiej mości p r^ ę ły  się pięknie -  cią
gnął biskup. -  A  topole, a Upy jakie wieUde! Któryż 
to już rok opieki króla jegomości nad Wilanowem?

-  Lata lecą, drzewa rosną -  mruknął Jan So
bieski,

-  Jużci. Dziatki rosną i drzewa. Aleć drzewom 
dłużej na świecie niż ludziom -  westchnął biskup 
Załuski,

Chory król nachmurzył się.
-  Nie chcę doma dostojnym gościom uchybić, 

ale chciałbym ptaków posłuchać. Gżegżółka. 
Słyszy jegomość dobrodziej gżegżółkę?

Gdy biskup Załuski podniósł się z zydla, król 
uniósł rękę.

-  Bez obrazy, mości biskupie dobrodzieju. To 
jeno, że z góry wiem, ku czemu wasza rozmowa 
zmierza...

Biskup Załuski uniósł oczy w  górę ku koronie 
drzew......

-  Odebrałem ostatnio Ust od byłego lekarza 
waszej królewskiej mości -  podjął z innej beczki. 
-  Owego Szkota, Bernarda O’Connora.

MATERIAŁY FAKTOGRAFICZNE

-  Człek poczciwy -  ocenił król.
-  Rozumny, pełen prawdziwych sclencyj^ -  

podjął biskup. -  Uwierzy wasza królewska mość 
-  pamiętniki pisze ze swego tu w  Polsce pobytu. 
Przysłał ml kilka ekscerptów, zaznaczając, że 
przecie panegirystą nie był i nie jest, zatem co pi
sze, to rzetelnie, tak jako rzecz widział...

Król ożywił się.
-  Masz, mości dobrodzieju, te pisma?
-  Nawet przy sobie. Bom sobie obiecywał ro

zerwać nieco melancholię waszej królewskiej 
mości.

-  Wybornie. Można posłuchać.
Przez Uście drzew spadały na murawę złociste 

cynki. Sad tętnił śpiewem ptaków. Biskup Zału
ski czytał:

...Co się tyczy powierzchowności króla polskie
go, Jest ona następująca: wzrost wysoki otyły 
w sobie, twarz pełna oczy duże. Ubiór zwykł no
sić polsici, a ten od innych europejskich ubiorów 
różny Jest i nierównie poważniejszy. Król Jest na
der miły, wielce dla wszystkich przystępny, wie
lu ozdobiony przymiotamL Nie tylko w sztuce wo

jennej, lecz i w literaturze, w naukach biegły. 
Oprócz ojczystego Języka, umie doskonale po ła
cinie, nadto po Jrancusku, a także włosku, nie
miecku i turecku. Lubi nader historię, a nawet 
sztukę lekarską. Kocha się bardzo w ludzi uczo
nych rozmowach, których u boku swego zwykł 
miewać.

Dniajednego król siedząc u stołu z biskupami 
i innymi duchownymi -  między którymi był 
ksicidz Vota, sławny Jezuita -  król zwracając się 
do mnie zapytał po łacinie, w której by to części 
ciała dusza miała swe siedlisko?

Ja. chcąc się uwolnić od tak śliskiego pytania, 
odpadem:

-  Miłościwy panie, do mnie. Jako do lekarza, 
należy tylko struktura ludzkiego ciała. Co się ty
czy duszy, wielebni duchowni lepiej o tym będą 
umieli rozprawiać.

Obrócił się król do biskupów, ci według Arysto
telesa naukę tę Jęli wykładać. Oponował im król 
nader dowcipnie. Biskupi i inni duchowni zacho

wali się z umiarem lecz Jezuita Vota, ze zwykłą 
zakonowi swemu śmiałością, śmielszy od innych, 
upomniał króla, aby się w te materie, które świec
kich nawet zgorszyć mogą, wdawać nie raczył...

Jan III uśmiechnął się. -  Jużci, tak było -  
przyznał.

Biskup Załuski szybko obrócił kartę, ale król 
zauważył:

-  Proszę niczego nie taić. Nic mnie nie urazi, 
jeno ubawić może.

Biskup spojrzał nieco zakłopotany i rzuciwszy 
uwagę, że zawdy co cudzoziemiec, to cudzozie
miec, a teraz już na innym chleble, więc rad 
rzecz amplifikuje^ i ubarwia, czytał przymuszo
ny:

Król Polski przez wiele lat swego panowania, 
corocznie znaczne sumy składając do skarbu, 
dawał Je na procent kupcom gdańskim hambur- 
skim  amsterdamskim, najwięcej zaś Żydom  któ
rych moc niezmierna znajduje się w Polsce.

Nadto, lubo to nie pozwolone królom polskim, 
znaczne dobra zakupił Trzej synowie Jego Ja
kub, Aleksander i Konstanty, gdyby się rządzić 
umieli, każdy po 50 tysięcy Jiintów szterlingów 
rocznego dochodu liczyć by mógł. Wiedzieć bo
wiem należy, iż w Polsce synowie majątek ojcow
ski dzielą zarówno...

Biskup spojrzał na króla Sobieskiego, że ów 
milczał, czytał dalej.

KróhwapanL lubo pod pięćdziesiąty rok liczy
ła, nie wydaje się mieć i czterdziestu. Nosi się po 
Jrancusku, Jak wiele innych co przedniej szych 
dam polskich Mówi i pisze po polsku. Pani ta 
wszystkie dostojeństwa w Koronie mogła przeda- 
wać. Gdy bowiem prawa zabraniają tego czynić 
królowi c i co się starali o honory, wiedzieli do
brze, że do królowej udawać się im trzeba. Pani 
każdego obdarowanego pod przysięgą zobowią
zywała, że na Jednego z synów Jej wotować bę
dzie...

-  Może i tak było -  wtrącił król -  ale teraz ina
czej... Rozterki... Jakub w  oczach matki coraz 
bardziej nienawistny. Ma wad sporo, ale czy 
młodsi mniej?..

*  sciencja -  (z tac.) w iedza, mqdrosc, nauka.
^am p lifikow ać -  (z tac.) powiększać, wzmacniać, rozszerzać zakres.
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Biskup Zahiski, by monarcha nie popadł 
w  przykre deliberacje. podjął lekturę, w pośpie
chu ruszając passus, któiy mlal zamiar pominąć.

... Królewicz Jalcub smagłego oblicza, nieco 
chuderlawy, szczupły, niewielkiego wzrostu, całą 
postacią bardziej do FYanciiza lub Hiszpana niż 
do Polaka podobny. L iM  towarzystwo. Nie ma 
więcej. Jalc lat trzydzieści Z  natury dość hojny. 
Ma dwóch młodszych braci, Aleksandra i Kon
stantyna. Pienuszy za moich czasów w Warsza
wie miał lat dwadzieścia dwa, drugi szesnaście. 
Niewiele o nich powiedzieć można. Aleksander 
postacią nąjpięlmiejszy, twarzy prawdziwie pol
skiej. Kocha go królowa więcej niż Jakuba za 
najmniejszą słabością przepadała za nim  Prze
ciwnie. choć królewicz Jakub był słabowity, 
mniej uważała na to. Zdziwiłem sip patrząc. Jak 
mało szlachta polska okazuje poszanowania dla 
synów królewskich: nie więcej oni są szanowani. 

Jalc i inni synowie panów. Polacy dwóch młod
szych królewiczów, urodzonych po wyniesieniu 
na tron ojca. Jakby więcej miłuje}, mniemając we
dług przyjętych uprzedzeń, że sięJuż z królewski
mi urodzili przymiotami

Król Jedną ma tylko córkę, której imię Teresa 
Kunegimda, dziś rok dwudziesty trzeci licząca 
Nie była ona doskonałą pięlmością, przecież ład
na. wzrostu miernego. Wdziękami wesołością, 
dowcipem nie sposób Jej równać z matkc^ prze
cież nie zbywało JeJ na rozumie, skromności 
i wszystkich tak wysokiemu urodzeniu przyzwo
itych przymiotach. Oprócz polskiego znajęzyk ła
ciński Jrancuski i włoski Acz grzeczna i uprzej
ma w rozmowie, wyniosły Jednak posiada umysł 
i dumnajest nieco...

-  Nieprawda -  zaprzeczył król. Kochane dziec
ko. Teresa Pupusieńka... Czytaj dalej, proszę -  
rozkazał, jakby zapominając, że to sam biskup 
jest mu lektorem. Wielebny Załuski uniósł gło
wę, a widząc króla wielce zainteresowanym, ru
szył ramionami 1 czytał:

...Za moich czasów wydaną została za panu
jącego dziś elektora bawarsidego. Król i królowa 
łatwo na to małżeństwo zezwolili oprócz kosz
townej wyprawy i zaopatrzenia da lije j 50 tysię
cy czerwonych złotych w posagu. Odprawiono 
wesele w miesiącu sierpniu 1694 roku w Warsza
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wie. Zjechali się najznaczniejsi panowie z żonami 
z całego Królestwa. Upłynęło bowiem więcej niż 
półtora wieku, Jak żadna królewna polska za 
mąż nie była wydawana...

Zadumał się staiy ki-ól. Stłoczyły się wspo
mnienia. “Żona. córka... Z  wnukami jeszcze nic 
nie wiadomo, a z synami nie lepiej... Jan III herbu 
“Janina". Dziwnie to brzmi, osobliwie, jak  na mo
narchę. W  połowie szlachetczyzną trąci... Gdybym 
Jana Ul witał we Francji oddałbym mu honory, Ja- 
Ide przystają elekcyjnym królom,. -  pisał Ludwik 
XTV. A  pod oswobodzonym Wiedniem Jakież krę
tactwa, etykieta, ceremonie, zawijasy... Wreszcie 
Habsburg, przyparty, wyznał, że prawej ręki dać 
mu nie może. Jakubowi na ukłon nawet nie odpo
wiedział. Jużci, co elekcyjny król, to nie dziedzicz
ny. Król z łaski panów-braci, magnatów i szara
ków, kupionych, spitych... 1 król z królów, z rodu 
królów, któren ród Im starszy, tym szacowniejszy 
i trwalszy. Jużci, król a la-ól. A  przy tym jakowaś 
ciągłość, sens, ład. trwałość, myśl i czyn -  pań
stwo! Tak, państwo. Nareszcie państwo, boć Już 
czas najwyższy... Dążyłem, próbowałem, chciałem 
tego i owego: Śląska, Prus, Bałtyku 1 Mołdawii, 
Ukrainy, Wołoszczyzny, by się oprzeć, by się 
umocnić z domem mym -  Sobieskich...”

Kiedyż to poczuł po raz pierwszy swój wzrost 
mocny, raptowny? Chyba po szczęśliwych Pod- 
hajcach. Rychło potem otrzymał z rąk Jana Ka
zimierza p r ^  powszechnej aprobacie -  hetmań- 
stwo wielkie koronne. Prawie w  tym samym cza
sie urodził mu się w  Paryżu Jakubek, jego pier
worodny, i Ludwik XIV do cłirztu go trzymał oso
biście. “Janina”, tarcza rodowa Sobieskich, 
uniosła się w  górę ponad wszystkie szlacheckie 
herby. To jeszcze nic. Tarczę rodową przyozdobił 
koroną królewską, zdobjrtą Chocimiem, potwier
dzoną w  tylu kampaniach. 1 tego wszystkiego nie 
dosyć? Aż lęk piersi ściska, bo nic pewnego nie 
masz, choć trzech synów wychował i rad by 
w  nich trwać, panować... Własne przedłużyć ży
cie, dziejoplsom nie pozwolić zapomnieć lycłiło. 
Przecie był czas pewien, że o nim mówił cały 
świat. Był bez ochyby jednym z najsławniejszych 
Polaków nie tylko wśród sobie rówieśnych. Nie 
było sławniejszego przed nim! I tego też nie do
syć?
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NIE DBAM o NIC

Od pewnego czasu Jan Sobieski Jakby praw
dziwie polubił biskupa Załuskiego (a może jego 
lekturę). Wzywał go często do siebie, pytając
0 nowe ekscerpty, słuchał pUnie, aprobował, 
chwalił, to znów spierał się o to i owo, aż zmęczo
ny zapadał jakby w  sen czy półsen, w  któiym 
przeżywał raz jeszcze życia swego legendę.

Przybywały widma i zjawy przeróżne. Stary 
król przymykał obrzękłe powieki, gwarzył i z ni
mi, i ze sobą. Biskup Załuski, choć nic nie wi
dział, pojmował, co się dzieje wokół chorego
1 w  nim samym.

Długo przesiadywał przy łóżku króla, a potem 
wychodził cicho, pocieszał małżonkę, że miłości
wy pan rozbawiony usnął, że jakby w  zdrowiu je 
go dostrzegał niejaką poprawę, że może pozyska 
jakie takie zaufanie monarchy i sprawę ustano
wienia jego ostatniej woU -  na czym pani bardzo 
zależało -  doprowadzi do pomyślnego skutku.

Gdy biskup w  pamiętnikach O’Cormora prze
czytał raz passus-okarżenle o tym, że pierwszy 
lekarz królewski Jonas księżnę Katarzynę Radzi- 
wiłłową, rodzoną siostrę króla, cierpiącą na wą
trobę 1 pęcherz, bez skutku usiłował kurować Je
zuickimi proszkami -  usta Jana Sobieskiego 
skrzywiły się grymasem.

-  To było tak. jako i ze mną -  oznajmił. -  Ul- 
timum refugiumS czy ultima próba, gdy już nic 
nie pomagało. Siostrę miałem tylko jedną, młod
sza była ode mnie, darzyła mnie miłością, admi- 
rowałem Ją zawdy...

Biskup Załuski czytał o ptakach i lybach, 
o niedźwiedziach hodujących porwane lub znale
zione w  lesie nieletnie dzieci, o dziwnościach pol- 
skiej ziemi, o jej mieszkańcach:

...Nie masz w Europie narodu, który by mocą 
ciała, żywością umysłu, długością życia z Polaka
mi się równał. Nie pochodzi to zapewne z zimne
go ich kłima -  Szwedzi i Moskale żyją bowiem 
Jeszcze w zimniejszym Niemcy w równym Jak 
on i a przecież różnymi są od nich. Siła ich zatem

Jizyczna i umysłu właściwości zdaje mi się, od 
następujących przyczyn pochodzc^ od pokarmu -  
ten zwykł się składać z mięsiwa i ptactwa, z na
pojów mocnych -  wina węgierskiego i wódki Bar
dziej wszakże wszystko od hartownego życia 
sposobu. W pogardzie są u nich zniewieściałe 
obyczaje. Pałac i lepianka zarówno dobre. W  naj
tęższe mrozy gotowi spać bez pościeli Zdarza się. 
że matki swe maleńkie dzieci po zimie bez koszu
li nawet noszą.

Myślistwo i łowy na grubego zwierza niemało 
ich hartują. Zwykli dni całe pędzić, uganiając się 
za żubrami niedźwiedziami dzikami Rzadko 
kiedy zsiadają z koni -  biegli w toczeniu nim i Ten 
przymiot dał może pochop do herbu litewskiego 
Pogoni Ustawiczny ruch i ćwiczenia ciała nie są 
im przeszkodą i lubią^ Jak Francuzi towarzyskie 
rozmowy. Twarde łoża, wstrzemięźliwość w cza
sie długich postów niemało przyczyniają się do 
długiego życia Żyją bez bojażni i niespokojnoścl 
używając swobód zupełnych. Re bowiem niewola 
przygniata siły umysłu i ciała, tyle właśnie wol
ność, radując umysł, pokrzepia ciało.

-  Tak -  przyznał Icról i zamyślił się głęboko.
...Polacy są koloru białego -  czytał biskup Za

łuski -  włosy k:h Jasne, postać ciała więcej niż 
średnia, do otyłości skłonni Zdrowie ich wybor
ne. Kobiety starają się być delikatne i piękne, po
gardzają wszakże malowidłem Mówiłem Już 
o ich (Polaków) stroju. Chód ich pełen Jest powa
g i  noszą w ręku obuchy lub czekany. U boku sza
bla zakrzywiona IdóreJ nie odpasujc^ aż idą do 
łoża Polacy są szczerzy i uczciwi łatwiej dadzą 
się oszukać, niż oszukają Dla wyższych pełni 
uszanowania Dla obcych grzeczni i gościnni nie 
tylko zapraszają ich do siebie i zjeść z nimi lubią  
lecz często naśladować ich pragną

“Wielu Ja widziałem panów polskich -  mówił 
Hautuille -  którzy w domach swych utrzymywali 
Francuzów, Włochów, Niemców nie z innej przy
czyny. Jak tylko że ci byli biedni i nie wiedzieli co 

z sobą począć... ’’

* ultimum refugium -  (z tac.) ostateczna ucieczka, ostatni rachunelc.
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-  Byli i tacy, co się polonizowali lychlo i zupeł
nie. Wielu obcych doszło do znaczenia, godności, 
majątków -  dorzucił król.

-  Wasza królewska mość słucha pilnie -  rzeld 
lektor -  a tu ziąb i wiatr bije od okna. -  Wstał, 
odłożył papieiy. -  Trzeba mi je  zawi'zeć.

-  Na burzę się zbiera -  rzekł Jan Sobieski. -  
Niechby i była: duszno i parno. Powieki ciężkie 
i głowa. Ptaki zamilkły w  sadzie. Posłucham jesz
cze. Czytaj, mości dobrodzieju!

Biskup Załuski podjął na nowo lekturę.
...Polacy od pierwszej młodości oddają się na

ukom. lecz najwięcej uczą się tylko łaciny. Prze
cież nie zbywało im na mówcach. JUozofacli. ma
tematykach. dziejopisach i poetach. Więcej byliby 
w świecie znani, gdyby nie mała liczba dndcarń 
w ich kraju. Dziś w żadnym paiistwieJęzyk łaciń
ski tak doskonale znany nie Jest. Jak w Polsce. 
Polacy wszyscy z natury sidonni są do oręża, wy
znaćJednak trzeba, że mniej dzisiaj niż dawniej...

-  O, tak -  westchnął król. -  Ów O'Connor wart 
pięknej nagrody, choć dziej opisem być mu trud
no...

...Polacy -  czytał biskup-lektor -  dziś więcej 
własnych zysków i wygód, niż wojennej chwaty 
szukąjc^ Śmiele Jednak rzec można, że gdyby 
karność i porządek mogły być wśród nich wpro
wadzone. niezwyciężonym stałby się lud ten. tak 

Jest mężny, tak na wszelkie niepogody i niewcza- 
sy wytrwały. Widziano nieraz wojsko polskie 
w zimie stojące obozem całe pod śniegiem.. Tak 
było na przyldad w roku 1663. gdy Jan Kazi
mierz wyruszywszy na Moskwę we wrześniu, 
nie powrócił Jole na wiosnę następnego roku,

Polacy. Jakem to Już nadmienił, nad wszystkie 
inne narody kochają się w okazałościach i zbyt
kach. Stąd to mnóstwo sług. kont żołnierzy, któ
rymi otaczać się zwyklt Zawdy lubili zagraniczne 
ubiory. Wojskowi pierwsi wprowadzUi tę modę. 
W  wojnie z Moskalami używali długich sukien, 
podszytych Jutrami i czapek wysokich. Gdy po
tem na Wschodzie boje z Turkami toczyli, przyjęli 
strój turecki i tatarski Na koniec w wojnie ze 
Szwedami - p o  szwedzku i po niemiecku nosić się 
zaczęli Najdroższe ju tra  z północnej Moskwy 
sprowadzać zw ykli Do wojennego stroju używa

ją  skór lwich i tygrysicłt Sobole po tysiąc talarów
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płacą. Złoto, srebro. Jedwabie, drogie kamienie, 
perły -  ozdobami są pierwszych niewiast. Że dzi
siejsza królowa Jest rodem z Francji strój francu
ski zwyczajnym u dworu się stcye. Przyjeżdżają
cy do Polski kupcy za najmniejsze fraszk i niemi
łosiernym sposobem damy tamtejsze zdzierać 
zw ykli Na te zbytki i próżności tak mężczyżni, 
Jak kobiety niezmierne wydają intraty. tak że nie
raz wszystko strwoniwszy, sami przychodzą do 
nędzy.

... Gmachy wznoszone są we włoskim guście, 
dawniejsze bowiem są szczupłe i ciasne. Że nie 
lubią chodzić po schodach mieszkania ich są na 
dole. lecz nie w Jednym zakresie. WJednym miej
scu dom mieszkalny, gdzie indziej kuchnie, oficy
ny, stajnie. W  pośrodku dziedziniec okrc^ły lub 
czworograniasty. Najwięcej domów Jest Jeszcze 
drewnianych, lecz Już budują z kamienia i cegły. 
Mieszkańcy Ukrainy i Podola przez bojażń usta
wicznych napadów tatarskich nie zdobią domów 
swych i na prostych przestają potrzebach. Że la
sów i drzew mają mnóstwo, nie bardzo się kocha
ją  w ogrodach.

-  Cóż znowu? -  zaoponował stary król. Tego 
b}Tn Polakom nie przyganił.

-  Nie każdy taki miłośnik natury jako wy, mi
łościwy panie. Błyska się -  dodał spojrzawszy 
w okno -  choć grzmotów nie słychać jeszcze. 
Z daleka burza nadciąga. Może pacierz odmówi
my wspólny.

-  D o c ^ a j jeszcze, proszę -  rzekł Jan III i cięż
ka jego ręka uścisnęła dłoii biskupa.

-  Wspominki, zda mi się, dość jeszcze bezład
ne w  układzie, niektóre ustępy jakby powtarza
ły, co jiaż było przódziej. -  Spojrzał na kartę. -  
Tu, exemplum, Polacy tak się kochają w okaza
łościach, że żony ich choć o kilka kroków nie wy
ruszą się Jak w poszóstnych karetach. Mężowie 

Jeżdżą wierzchem, chodzić pieszo wielkim Jest 
wstydem I  mężczyźni i kobiety licznym otoczeni 
są dworem gdy wyjeżdżają w nocy, mnóstwo 
pochodni oświeca im drogę. Bogate damy trzyma
ją  na dworze ochmistrzynię do panien, swoje kar
ły, służbę i podeszłego wiekiem dworzanina, któ
ry nie odstępuje je jm ośc i wsiadającej i wysiada

jące j z powozu rękę podaje.
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Lubo Polacy dla małżonek swoich wiele mają 
czci i ludzkości te Jednak dochodami mężowski
mi nie śmieją samowolnie zarządzać. Gdy potrze
bują czego, padają do nóg mężowsldch, ściskają 

Je i proszą. Dochody atoli z masła. Jaj, lnu, drobiu 
-  wyłącznie należą do żon.

Wesela tak bogatych. Jak i ubogich, przez trzy 
dni odprawiają się. co niemało pociąga wydat
ków. Jeżeli królowa pannę z dworu swego za któ
rego z dworzan wydaje lub Jeżeli który z senato
rów żeni się -  król przez dwa dni uczty sprawia, 
na koniec wielką wydaje wieczerzę. Pogrzeby 
wyglądają Jak triumfy. Stypy bogate... -  biskup 
Załuski spojrzał ukradkiem na króla.

-  Człek poczciwy -  stwierdził ponownie król. -  
Szkoda, że odszedł zbyt rychło.

Biskup Załuski uznał, że chwila sposobna.
-  Raduję się, żem was rozbawił nieco, miłości

wy panie. Pan O’Connor przyjął służby u jej mi
łości elektorowej -  córuchny umiłowanej, a więc 
żałować ojcu nie trzeba. Byłby może i siedział...

-  Gdyby co?
-  Gdyby nie współkonkurent...
-  Jonas -  dopowiedział król. -  Rozumiem, za

raz i Betsal będzie na widoku... Że też każdy -  
i wielki, i mały -  by ino chwUa była sposobna, 
obracać musi własną pieczeń na rożnie! -  roze
śmiał się.

-  Radość na obliczu monarszym wielkie urazy 
niweczy i płaci -  stwierdził biskup, skłoniwszy 
głowę.

-  Broń, Boże, uraz! Anim myślał -  żachnął się 
Jan 111. -  Kiedym to Jonasowi dał wiarę i ucho? 
Wtedy, gdy poznałem snadnie na sobie, że cała 
czereda lekarzy bezsilnie się miota. Każdy człek 
ratunku szuka. Gdy lekarz niemocen, gdy nie 
sposób inaczej, gdy poprawy w  zdrowiu nie 
masz, chory sam sobie lekarzem. W  gusła wie
rzy, czarów i czarowników szuka. W  różne stare 
księgi, w  recepty starożytne zaziera, rad słucha 
wszystkich. Dlatego pozwoliłem, dopuściłem do 
siebie Żyda Jonasa, bo w  uczonych katolickich 
medykach nie znajdywałem już dla siebie nicze
go. Betsal też był mi pewniejszy, akuratniejszy

niż panowie-bracia herbowa szlachta... Czasem 
zda się, że nawet wierzenia ludu, ciemnota pleb- 
su mieści w  sobie jakoweś ziarna. Jakoby szczot
ki mądrości dawnej, która była zaginęła.

-  Są choroby -  podjął biskup -  które się cią
gną latami, doskwierają, łagodnieją, cichną, 
a przecie koniec zawdy jednaki...

-  Racja -  rzekł król pogodnie. -  Iluż przede 
mną było królów wielkich, potężnych, lltiż przed 
wami, dobrodzieju, biskupów.

-  Zatem... -  szepnął biskup Załuski, patrząc 
królowi w  oczy.

-  Wiem. Prawdziwie cenię trudy księdza bi
skupa, podejmowane wielekroć. Wiem, że to na 
prośby jejmość pani... Ale tyła rzeczy czyniłem 
w mym życiu zgoła na próżno, po cóż jeszcze tę 
u schyłku... Powtarzam: nie chciano mnie słu
chać za życia, będąż to po śmierci? Rzecz niepo
dobna. Właśnie chybionych trudów mi żal. -  za
myślił się głęboko. Pewnego dragona, który mi 
wydrę zabił i poszedł na praszczęta^...

-  Miłościwy pan żartuje.
-  Nie całkiem, mości dobrodzieju. Żałuję, żem 

wyrok na Łyszczyńsłdego podpisał...
-  Wasza królewska mość -  przeraził się ksiądz 

biskup -  dyć to był ateista!
-  To sprawa jego i Boga. Nie podpisałbym po 

raz wtóiy takowego wyroku.
Biskup Załuski zadrżał ze zgrozy.
-  Miłościwy panie -  podjął po chwili -  to 

oskarża nas, episkopat, i sejm Rzeczypospolitej.
-  Może... -  rzekł król z wolna, po namyśle. -  

Ja żałuję -  powtórzył. Testamentu nie będę sta
nowił, nie widzę nijakiej potrzeby i sensu. Wiem, 
co gadają. Żem zdziwaczał, żem chciwy i skąpy. 
Ten grosz, który ostawię, niech dzieciom mym 
służy. Póki miałem siły, walczyłem o imię Sobie
skich. Ostaną synowie i matka. Zgody nie 
masz... Może scheda jaką taką zgodę sklei albo 
jeszcze rozpali spór. Testament mój nic tu nie 
pomoże, to jeno papier... Chciałem inaczej... Bóg 
nie poszczęścił... -  Niech wół spasie łąkę. niech 
ogień spali spichrze, po śmierci nie dbam o to 
nic!

praszczęta -  rózgi
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FRAGMENTY LISTÓW SOBIESKIEGO 
DO MARYSIEŃKI

We wsi pod Garwolinem , 
w  n ied z ie lę  (29 V III 1666) po południu

Wszystkie duszy pociechy, jedyne serca ko
chanie, najśliczniejsza 1 najwdzięczniejsza Ma- 
lysieńku!

Skarżę-ć się, moja złota panno, naprzód, 
żem  snu na oczach przez całą nie miał noc; tę- 
slmo zaś tak, że tego ani wyrazić, ani wypisać 
podobna. Choćby nie chciała jedyna Jutrzen
ka, ju ż by teraz przyznać musiała, że afekt 
i miłość wiernego jej zawsze Celadona nie 
zmniejsza się, bo je j coraz to więcej przybywa, 
jeś li to tylko można; bo przyznam się, że gdy
by mię kto zm ęczył', tedy bym inaczej powie
dzieć nie mógł, tylko że tego sam zgadnąć nie 
mogę, jeś li teraz bardziej kocham, czy-łl 
pierwszego dnia od poznania mego... Jakom 
tedy jest nieszczęśliwy, bywszy oddalonym na 
tak długi czas od serca mego, od wszystkich 
delicji życia mego, snadno uważyć może naj
wdzięczniejszy Bultiet.

Pierwszy nocleg w  Dzleclnowie2 dość mieli
śmy nieszczęśliwy, bo mojej w  stodole zapo
mnieli prochowniczki, a Borzechowsklemu 
w  drugiej ułtradli kontusz, czapkę i buty. Dziś 
w  Żelechowie nocować mam wolę, dwanaście 
ju ż mO od wszystkich pociech moich. Jako to 
tedy moja ciężka musi być droga 1 każde pra
wie stąpienie końskie, które mię oddala od te
go, dla którego tylko żywot ml jest miły! -

We Lwowie,
w  puste ln icy  ks. Żółk iew skiego, 2 X

(1666).
Jedyne duszy 1 serca mego kochanie, naj

śliczniejsza Marysieńku!

Przyjechawszy do Lwowa, stanąłem  tu 
w  łdasztorze, jako ten, który ni ocz ju ż  na tym 
nie dba śwlecle, tylko o szczególną swoją Ju 
trzenkę, 1 któiy ju ż cale świat 1 wszystkie jego 
porzucił delicje dla konserwowania się naj
wdzięczniejszemu Bukietowi...

Trafił ml się tu jm p. Stadnicki, k tó iy  tu z 
polecenia Króla JMci przyjeżdżał do poprawy 
namiotami. Przez niego tedy te rzeczy, któiy- 
cheś Wć w  Ustach swych potrzebowała, posy
łam Wci sercu memu, co 1 jakokolw lek w  tak 
krótkim czasie się sprawić i kupić się mogło. 
Naprzód czapkę białą aksam itną sobolą; jeśli 
żle zrobiona, nie moja wina, moje serce, dosyć 
żem się z krawcem męczył jak  z miedżwie- 
dzlem. Futra szlamowegoS lisiego błam  nle- 
szpetny, ale nie od Guzika, jakoś W ć pisała, bo 
ten powiedział, że nie ma pięknego futra lisie
go. -  Na wór dla zagrzania śhcznych nóżek Wci 
serca mego posyłam wilczych ogonów samych 
błam, w  któiy włożyłoby się sto takich nóżek, 
jako u Wci serca mego. Jest to rzecz tak ciepła, 
że niepodobna nic cieplejszego, nie trzeba bę
dzie i flaszy kłaść z ciepłą wodą. Dla Kxogulec- 
klego, jakoś Wć moja panno rozkazała, posyła 
się sztuka hatłasu błęłdtnego, bo zielonego do
stać nie możno...

Piszesz mi Wć moje serce, pytając się, ry
chło się z tej mojej miłej wrócę drogi. Ja sam 
tego wiedzieć ani zgadnąć nie mogę. Jeśli woj
sko nie zechce pójść na Ukrainę, a tu w  Polsz
czę zimować będzie, to o św. Marcinie rozejdą 
się z obozu; jeśli by zaś chciało pójść wojsko 
w  Ukrainę, to ju ż na całą zimę.

Piece 1 kominy w  Żółlcwl naprawione dobrze. 
Ja przez ju tro tu tylko zabawię; o wtorku, 
a najdalej o środzie prosto ju ż  w  obozową w y
biorę się drogę...

' wziqt na męki, poddał torturom. 2 „ad Wistq, naprzeciw Góry Kalwarii. 3 ^
mowego -  z brzuchów i boków.
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Ja tu u ks. Żółkiewskiego niesłychany mam 
wczas. Duszy żywej z Importunów^ do mnie 
nie puści, a nawet ju ż i potrzebnych. Umierać 
przychodzi ze śmiechu, co i księdza, i nie księ
dza na łeb zaraz z podwórza wypycha, powia
dając, że “nie masz licencji na ciebie, abyś tu 
wchodził! ”

A  Żółkiew , 
16 I I  (1668)

... Chłopcu naszemu w  tym pakiecie posy
łam kiereczkęS, która suknia jest najkształt
niejsza 1 najwcześniej sza6 dla tak małych ka
walerów, 1 kiymeczkę'^ bardzo dobrą robotą. 
Tylko ją  trzeba będzie na klocek włożyć, bo się 
pomiąć musiała; boby też Inaczej nie wiedzieć 
kiedy doszła do rąk Wci serca mego 1 zima by 
ju ż tymczasem minęła. Sama ją  jmp. wojewo- 
dzinaS uwijała 1 obszywała; a miarę brano 
z Sienlasla małego, bo się nie godziło brać z le- 
da kogo na tak humorowatego kawalera. 
Ogonki umyślnie przyszyto, żeby je  sam sobie 
pourywał. Na wiosnę może w  niej chodzić, wy
wróciwszy futrem, tak jako św. JCazimierza 
malują. Tuzłuczek^ zrobiony, ale niepodobna 
to oraz posłać, bo 1 tak grubo; a do tego, że nie 
tak wczesny dziecięciu małemu. Taka zaś nie
słychanie śliczna 1 wczesna sukienka. Wszyscy 
się tu tego napatrzyć nie mogli; 1 Jemu, wiem, 
że przypadnie do fantazji, jako temu, co się Już 
zna na różnych strojach. -

We Lwow ie, 
25 V II (1675).

Wszystkie duszy, myśli 1 życia pociechy, 
najśliczniejsza, najwdzięczniejsza i najuko
chańsza Marysieńku, jedyny serca mego pa
nie!

Będąc wczora na Wysokim Zamku, uważa
łem długo zachodzące nad Jarosławiem słońce 
1 w  tamtą obłoki bieżące stronę. O jakożem so
bie życzył obrócić się w  jaką kropelkę deszczu

albo rosy a spaść na najśliczniejszą busleńkę 
serca mego albo którążkolwiek partię naj
wdzięczniejszego ciała, wiedząc, że moje kocha
nie na deszcz rado wychodzi. W  tej tedy tak m i
łej będąc ponurzony Imaginacji, nie oderwałem 
się od niej, aż rzetelniejszą rzeczą, tj. pisaniem 
ślicznej rączeńki pana mego, które ml oddał 
p. Bliskowski. Napieściwszy się tedy, nacało- 
wawszy 1 łzami skropiwszy, powróciłem do sie
bie, gdzie z kilku miejsc naraz zastałem przy
prowadzonych językówio. Poszczęścił bowiem 
P. Bóg w  kilku miejscach Jednego dnia naszym, 
tj. pod Dubnem, Leśnlowem i Szczurowlcami, 
gdzie wszędzie Tatarów hałasowali nasi i języ
ków nabrali. Cl wszyscy języcy zgadzają się, że 
nieprzyjaciel ze wszystką potęgą Już stanął pod 
Zbarażem, którego dobywać chce, że komisarze 
nasi pod wartą turecką, a że Adzi GireJ poszedł 
w  zagony ku Polesiu, a syn chański ku Sokalo
wi. Ale ten już powracał nazad, tj. syn chański, 
nie bawiąc mało co; trzecich, co się byli zapu
ścili ku Pokuciowi, prędkim zawrócono ordy- 
nansem. To z tych trzech miejsc pobrani Ję^cy 
tak się na jedną zgadzają; z czwartego zaś miej
sca, których pobrał p. Puhaczewskl, rotmistrz 
p. wojewody ruskiego, i tu Ich sam przyprowa
dził, między Zbarażem a Założcami, osobliwie 
jeden, czy-łl wielki frant, czy-11 nazbyt rzeczy 
wiadomy, cale się z tamtymi nie zgadza, bo po
wiada, że chan i Imbralm pasza lubo stanęli 
pod Zbarażem, ale to tylko uczynili dla odmia
ny paszy, i szyję w  tym swoją stawia, że go do
bywać nie będą, że się Kamieńcem samym 
kontentować będą...

Odsiecz wiedeńska
W}rprawa wojsk polskich w  1683 roku prze

ciwko armii tureckiej była konsekwencją przy
mierza zawartego przez Jana III Sobieskiego 
z austriackim cesarzem Leopoldem 1. Sobieski 
na czele połączonych wojsk polskich (około 27

natrętów. ^ b u r k a ,  s z u b k a ,  zwierzchnie okrycie. *  najodpowiedniejsza. 7 czapka futrzana. 
® (wojewodzina) ruska. Jabłonowska. ’  rodzaj zw ierzchniego okrycia. jeńcy -  informatorzy.
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tysięcy) i austriacko -  niemieckich (około 43 
tysiące), rozbit 12 września oblegającą Wiedeń 
annię turecką (około 70 tysięcy) dowodzoną 
przez wielkiego wez}rra Kara Mustafę. Do zwy
cięstwa szczególnie przyczynił się atak polskiej 
hvisarii ze wzgórza Kalilenberg.

O pokonaniu Tui'kow pisze sam Jan ILI Sobieski 
w  liście do Maiysieńki datowanym 13 września 
1683. który zaczyna się bardzo wzniosłymi 
słowami: Bóg dal zwycięstwo 1 sławę narodowi 
naszemu, o jałilej wieki przeszłe nie słyszały. 
Zaraz potem następuje opis przepychu w  obo
zie wezyra 1 bogactwa zdobyczy, a taltże -  cza
sami między wierszami -  organizacji wojska 
tureckiego. W  dalszej części listu warto zwró
cić uwagę na sposób powitania połsłdego kró
la przez wiedeńską ludność przez kilka tygodni 
żyjącą w  obleganym mieście i porównać ze 
spotkaniem Sobiesłdego z cesarzem I^eopoldem. 
które zostało opisane w  Liście z 17 września. 
Mimo że w  listach jest m nóstwo finezji 
w  przedstawianiu uczuć (której nam w  dzisiej
szych czasach tak samo brakuje jak  odręcznie 
pisanych listów), to wielka polityka, która 
w  królewsltlch listach zajmuje równie dużo 
miejsca, przepełnia goiyczą, bo upływ lat nie 
zmienił jej reguł do czasów dzisiejszych.

Monika Kończewska

W  nam iotach w ezyrsk ich  
13 IX  (1683) w  nocy.

Jedyna duszy i serca pociecho, najśliczniej
sza 1 najukochańsza Marysieńku!

Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dal 
zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej 
wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa 
wszystłde, obóz wszystek, dostatki nieoszaco- 
wane dostały się w  ręce nasze. Nieprzyjaciel, 
zasławszy trupem aproszeii. pola 1 obóz, ucie
ka w  konfuzjl. Wielbłądy, muły. bydle, owce, 
Irtóre to miał po bokach, dopiero dziś wojska 
nasze brać poczynają, przy których Turków

trzodami tu przed sobą pędzą; drudzy zaś, oso
bliwie [odszczepieńcy, renegaci,] na dobrych 
koniach i pięknie ubrani od nich tu do nas 
uciekają. Taka się to rzecz niepodobna stała, że 
dziś ju ż między pospólstwem tu w  mieście 
i u nas w  obozie była trwoga, rozumiejąc 1 nie 
mogąc sobie Inaczej perswadować, jeno że nie
przyjaciel nazad się wróci. Prochów samych 
i amunicyj porzucił więcej niżeli na milion.

Wezyr tak ucield od wszystłciego, że ledwo 
na jednjnm koniu 1 w  jednej sułmi. Jam  został 
jego sukcesorem, bo po wiełłdej części wszyst
kie mi się po nim dostały splendory; a to tym 
trafunłdem, że będąc w  obozie w  samym prze
dzie i tuż za wezyrem  postępując, przedal się 
jeden pokojowy jego i pokazał nam iotyjego, tak 
obszerne, jako W arszawa albo Lwów w  mu- 
rach. Mam wszystkie znałd jego  wezyrsłde, któ
re nad nim noszą; chorsigiew mahometańską, 
którą mu dał cesarz jego  na wojnę i którą dziś- 
że jeszcze postałem do Rzymu Ojcu św. przez 
Tałentego pocztą.... ICilka samych sajdaków ru
binami i szafirami sadzonych stoją się kilku ty
sięcy czerwonych złotych. Nie rzełtniesz mnie 
tak, moja duszo, jako więc tatarskie żony ma
wiać zwyłsly mężom bez zdobyczy powracają
cym, “Żeś ty nie junak, kiedyś się bez zdobyczy 
powrócił” , bo ten. co zdobywa, w  przedzie być 
musi. Mam i konia wezyrskiego ze wszystkim 
siedzeniem; i samego 1 2  mocno dojeżdżano, ale 
się przędę salwował. Lflhaję jego, tj. pierwszego 
człowieka po nim, zabito, i paszów niemało. 
Złotych szabel pełno po wojsku, 1 innych wo- 
jermych rynsztunków. Noc nam  ostatka prze
szkodziła i to, że uchodząc, okrutnie się bro
nią... Janczarów swoich odbiegli w  aproszach, 
których w  nocy wyścinano, bo to była taka har- 
dość i pycha tych ludzi, że kiedy się jedn i z na
mi bUi w  polu, drudzy szturmowali do miasta; 
jakoż mieli czym co począć.

Ja ich rachuję, prócz Tatarów, na trzykroć 
sto tysięcy; drudzy tu rachują namiotów sa
mych na trzykroć sto tysięcy i biorą proporcję 
trzech do jednego namiotu, co by to wynosiło

' oproszę -  kręte rowy oblężnicze, ułatwiające atakującym dojście do twierdzy. - tj. wezyra.
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niesłychaną liczbę. Ja jednak rachuję namio
tów sto tysięcy najmniej, bo lulką obozów sta
ll. Dwie nocy i dzień rozbierają ich, kto chce, 
ju ż i z m iasta wyszli ludzie, ale wiem, że i za 
tydzień tego nie rozbiorą. Ludzi niewinnych 
tutecznych Austriaków, osobliwie białych głów 
i łudzi siła porzucili; ale zabijali, kogokolwiek 
tylko mogli. Siła bardzo zabitych leży blałych- 
głów. ale i siła rannych 1 które żyć mogą. 
Wczora widziałem  dzieciątko jedne we trzech 
leciech. chłopczyka bardzo najmilej szego, któ
remu zdrajca przeciął gębę szkaradnie i głowę. 
Ale to trefna, że wezyr wziął tu był gdzieś 
w  którymś ci cesarsłdm pałacu strusia żywego 
dziwnie ślicznego; tedy i tego, aby się nam 
w  ręce nie dostał, kazał ściąć. Co zaś za deli
cje miał przy swych namiotach, wypisać nie
podobna. Miał łaźnie, m iał ogródek i fontanny, 
króliki, koty; 1 nawet papuga była, ale że lata
ła, nie mogliśmy jej pojmać.

Dziś byłem w  mieście, które by ju ż było rrie 
mogło trzymać dłużej nad pięć dni. Oko ludz
kie nie widziało nigdy takich rzeczy, co to tam 
miny porobiły: z bełuardówis podmurowanych 
olcrutnie wielkich 1 wysoldch, porobiły skały 
straszliwe 1 tak je  zrujnowali, że więcej trzy
mać nie mogły. Pałac cesarski wnlwecz od kul 
zepsowany.

Wojska wszystkie, które dobrze bardzo swo
ją  czyniły powinność, przyznały P. Bogu a nam 
tę wygraną potrzebę. liiedy ju ż nieprzyjaciel 
począł uchodzić i dal się przełamać -  bo mnie 
się przyszło z wezyrem łamać, który wszystkie 
a wszystkie wojska na moje skrzydło prawe 
sprowadził, tak że ju ż  nasz środek albo kor
pus, jako i lewe skrzydło nie m laly nic do czy
nienia i dlatego wszystkie swoje niemieckie po- 
siłld do mnie obróciły -  przybiegały tedy do 
nmie książęta, jako to elektor bawarski, Wal- 
deck, ściskając mię za szyję a całując w  gębę, 
generałowie zaś w  ręce i w  nogi; cóż dopiero 
żołnierze! Oficerowie i regimenty wszystkie ka
walerii i Infanteril wołały:,, Ach, unzer brawe 
Kenik'14” Słuchały mię tak, że nigdy tak nasi.

Cóż dopiero, i to dziś rano, książę lotaryński, 
saski (bo mi się z nimi wczora widzieć nie przy
szło, bo byli na samym końcu lewego skrzydła, 
którym do p. marszałka nadwornego przyda
łem był kilka usarsklch chorągwi); cóż komen
dant Staremberk tuteczny! Wszystko to cało
wało, obłapiało, swym Salwatorem zwało. By
łem potem we dwóch kościołach. Sam lud 
wszystek pospolity całował mi ręce, nogi, suk
nie; drudzy się tylko dotykali, wołając: "Ach, 
niech tę rękę tak waleczną całujemy! ” Chcieli 
byli wołać wszyscy “Vivat!” , ale to było znać po 
nich, że się bali oficerów i starszych swoich. 
Kupa jedna nie wytrwała i zawołała; “Vivat!” 
pod strachem, na co widziałem, że krz}rwo pa
trzano; dlatego zjadłszy tylko obiad u komen
danta, wyjechałem z miasta tu do obozu, a po
spólstwo ręce wznosząc prowadziło mię aż do 
bramy. Widzę, że i komendant krzywo tu pa
trzą na się z magistratem miejskim, bo łuedy 
mię witali, to ich nawet ml i nie prezentował. 
Książęta się zjechali i cesarz daje znać o sobie, 
że jest za mUę; a ten Ust nie kończy się, aż te
raźniejszym rankiem, nie dają mi tedy dopiso- 
wać i dłużej się cieszyć z Wcią sercem moim.

Naszych niemało zginęło w  tej potrzebie... 
Z  wojsk cudzoziemskich książę de Croy zabity, 
brat postrzelony i kilku znacznych zabitych. 
Padre d’Aviano, który mię się nacałować nie 
mógł, powiada, że widział gołębicę białą nad 
wojskami się naszymi przelatującą.

My dziś za nieprzyjacielem się ruszamy 
w  Węgry. Elektorowie odstąpić mię nie chcą. 
To takie nad nami błogosławieństwo Boże, za 
co Mu niech będzie na wiełd cześć, sława 
1 chwała! Kiedy ju ż postrzegł wezyr, że wytrzy
mać nie może, zawoławszy synów do siebie, 
płakał jako dziecię. Potem rzekł do chana;., Ty 
mię ratuj, jeśli możesz! ” Odpowiedział mu 
chan; “My znamy króla, nie damy mu rady 
i sami o sobie myśleć musimy, abyśmy się sal
wować mogU".

Gorąca tu mamy tak srogie, że prawie nie 
żyjemy, tylko piciem. Teraz dopiero znaleziono

baszty. Ach, nasz dzielny król!
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okn itną jeszcze moc wozów z prochami i oło
wiem: ja nie wiem. czym już oni będą strzelali. 
W ten moment dają nam znać, że ostatnie kil
kanaście dziatek małych letkich porzucił nie
przyjaciel. Już tedy wsiadamy na koń ku wę
gierskiej stronie prosto za nieprzyjacielem, 
i jakom  dawno wspominał, że się. da P. Bóg, 
w  Stryju aż z sobą przywitamy; gdzie p. Wy- 
szjaiski niech każe kończyć kominy i stare po- 
prawować budynki.

List ten najlepsza gazeta, z którego na cały 
świat kazać zrobić gazetę, napisawszy, [że jest 
to list króla do królowej]. Książęta saski i ba
warski dali mi słowo i na kraj świata iść ze 
mną. Musimy iść dwie mili wielltim pośpie
chem dla wielkich smrodów od trupów, koni, 
bydeł, wielbłądów.... Cesarz ju ż tu tylko o mil 
półtorej, płynie Dunajem; ale widzę, że się nie
szczerze chce widzieć ze mną, dla swej podob
no pompy, życzyłby zaś był sobie jako najprę
dzej w  mieście [odśpiewać Te Deum] i dlatego 
ja  mu stąd ustępuję, mając sobie za najwięk
sze szczęście ujść tych ceremonij, nad które 
niceśmy tu jeszcze nie doznali.

Fanfanik na piądź mię jeszcze nie odstąpił. 
Z księciem bawarskim (któiy lezie wszędzie do 
nas i wczora przyjechał do nas do komendan
ta, dowiedziawszy się o mnie) jako brat z bra
tem, zdobyczy mu swoje Fanfanik rozdaje 
ostatnie. Książę de Hesse von Cassel, którego 
tylko nie dostawało, przybył tu do nas.

...Jużże tedy kończyć muszę, całując i ści
skając ze wszystkiego serca i duszy najślicz
niejszą moją Marysieńkę.... Niech się wszyscy 
cieszą, a P. Bogu dziękują, że pogaństwu nie 
pozwolił pytać się:,, A  gdzie wasz Bóg? ” Dzie
ci caiuję i obłapiam. Minionek ma się z czego 
cieszyć, bo jego chorągiew wezyra złamała 
i sławę największą u wszystkiego utrzymała 
wojska. M. le Comte zdrów dobrze, nie odstą
pił mię i na piądź, Do Litwy piszę, tj. do dwóch 
hetmanów, aby ju ż nie tu, ale prosto szli do 
Węgier; Kozacy zdrajcy niechaj za mną idą. Te 
listy do hetmanów litewskich odsyłać jako naj

pilniej; którędy będą m ieli iść Litwa, oznajmi 
się drugą okazją.

W  ob o z ie  pod  w sią  Szenau 
na gościńcu  p reszow sk im  nad Dunajem , 

m il t r z y  od  W iedn ia , (17  IX  1683).
Narzekano kiedyś za Rzym ian na Annibala, 

że zniósłszy wojsko ich, zażyć wiktorii nie 
umiał; my byśmy zaś umieli, ale czy nie chce
my, czy Bóg nie pozwala, w idząc niewdzięcz
ność naszą za tak wielkie nam pokazane łaski, 
czy też jest coś w  tym, czego m y rozumieć nie 
możemy. Myśmy tu w  przedzie, a przed nami 
jeszcze mil kilka p. starosta łucki z p. Strzał
kowskim, ścieląc trupem drogi i niewolników 
tureckich trzodami po szlaku i gościńcu zbiera
jąc. Wojska Cesarza JM ci i inne stoją za nami,
0 milę tylko od Wiednia. M y dziś dalej w  imię 
Boże ruszamy; oni jeszcze pewno zostaną. 
Książę saski powrócił ju ż  i z swym wojskiem 
nazad, pokazawszy znacznie swój dysgust
1 [urazę], któremu wczora na pożegnanie posta
łem dwóch koni bogato ubranych, dwie chorą
gwie turecłde, czterech więźniów, dwie śliczne 
f a r f u r z e i s  i bogatą zasłonę dla żony. Szablę we 
złoto jego jenerałowi Gulczowl oprawną, zdo
byczną; i temu oficerowi, który mię żegnać 
przyjeżdżał, konia dobrego. Z  niewymowną to 
przyjął wdzięcznością, ale jeszcze z większym 
podziwieniem, że ich ten upomlnkuje, którego 
samego tu upominkować było potrzeba.

Z  Cesarzem JM cią w idzieliśm y się też przed 
wczorem, k tó iy  po m oim  się ruszeniu od W ied
nia w  łdlka godzin zaraz do m iasta przyjechał. 
Ja tedy, nie spodziewając się z nim  ju ż  w i
dzieć, ponieważ jeszcze przed potrzebą usta
wicznie go obiecywano, ode dnia do dnia, od 
godziny do godziny odkładano, posłałem  
z komplementem i powinszowaniem jm ć ks. pod
kanclerzego, dawszy mu znak jeden  wezyrskl 
na pamiątkę szczęśliwej naszej wiktorii. Zbli
żywszy się tedy jm ć ks. podkanclerzy pod mia
sto, stanął w  jak im ś ci pustym  ogrodzie, cze
kając na przyjazd cesarski, bo go był poprze
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dził; a tymczasem tak grzeczny chorąży jego 
Jaskólski, k tó iy  ten znak niósł za nim, posta
wił gdzieś ten znak tak nieostrożnie i niedbale 
w  ogrodzie, że mu go ukradziono. Z  którą w ia
domością dogoniono mię ju ż  o dwie mili; tak aż 
drugi, który-m był dla siebie zostawił, musia
łem posłać. Ale takich mam jeszcze dwa. Prze
nocowawszy tedy jm ć ks. podkanclerzy tę noc 
na burku 16, czy-li na bukszpanie, bo 
go do miasta nikt nie prosił (ale my 
i tej podobnej nocy m ieliśmy ze czte- 
ly), nazajutrz rano do miasta wjechał. 
Tymczasem Gałecki o północy jako 
szalony przybiega do mnie od p. Sza- 
fgocza, że cesarz wielce utrapiony, że 
przez jm ć ks. podkanclerzego mówić 
z nim chcę, a on nie z oratorem moim, 
ale ze m ną sam ym  rozm ówić się 
chce... W  godzin dwie znowu przybie
ga p. Szafgocz... Omyłka się stała! Pan 
Gałecki źle zrozumiał i powiedział, że 
ks. podkanclerzy będzie od króla pe
rorował, nie sam król z cesarzem m ó
wić będzie. W idząc tedy, że drwali, 
powiedziałem, że "ja z monarchami 
i z książęty, i mnymi według potrzeby 
sam mawiam, ks. podkanclerzy odpo
wiada tylko ode mnie komisarzom, 
miastom, kapitułom ltd., za czym nie
potrzebny wasz słcrupuł; ale powiedz
cie mnie, czego wy potrzebujecie, cze
go chcecie. Podobno to wam o prawą 
idzie rękę; ale na wszystko znajdzie 
się sposób, tylko się zwierzyć potrzeba”. Odpo
wiedział p. Szafgocz, że tak jest, że Cesarz JMć 
tym się turbuje, że prawej ręki dać nie może... 
Dałem mu tedy sposób, że się ja  tego dnia 
z wojskiem  ruszę; skoro tedy cesarz zbliżać się 
będzie, wyjadę od wojska ku niemu i przywita
my się na koniach i staniemy przeciwko sobie; 
ja  od mego wojska, a on od swego i od W ied
nia; on m iędzy elektorami, a ja  między swoim 
synem, senatorami i hetmanami. Przyjęli tedy 
ten sposób z w ielką ochotą i tak się stało.

Buńczuk tatarski, 
XVII wiek.

Przyjechał cesarz z samym tylko elektorem 
bawarskim, bo ju ż saskiego nie było; kilka
dziesiąt z nim kawalerów dworskich, urzędni
ków i ministrów, drabanci za nim, trębacze 
przed nim... Siedział na koniu gniadym, snadź 
hiszpańskim. Przywitaliśmy się tedy dosyć 
ludzko; uczyniłem mu komplement kilką słów 
po łacinie; on tymże odpowiedział językiem, 

dosyć dobrymi słowami. Stanąwszy 
tedy przeciwko sobie, prezentowałem 
mu syna swego, który się mu zbliżyw
szy ukłonił. Nie posiągnął cesarz na
wet ręką do kapelusza; na co ja  pa
trząc, ledwom nie zdrętwiał. Toż uczy
nił i wszystkim senatorom i hetma
nom. Nie godziło się jednak inaczej 
(aby się świat nie skandalizował, nie 
cieszył albo nie śmiał), jeno jeszcze 
kilka słów mówić do niego; po których 
obróciłem się na koniu, pokłoniwszy 
się wspólnie, i w  swą pojechałem dro
gę. Jego zaś p. wojewoda ruski popro
wadził do wojska, bo sobie tego życzył; 
i widział wojsko nasze, które okrutnie 
było żałosne i głośno narzekało, że im 
przynajmniej kapeluszem tak wielkiej 
ich pracy i straty nie nagrodzono.

Po tym się widzeniu zaraz tak 
wszystko się odmieniło, jakoby nas ni
gdy nie znano. Odjechali od nas i Sza
fgocz, i ablegat, który się zaraz po po
trzebie tak odmienił, że by go człowiek 
żaden przedtem go znający nie poznał, 

bo nie tylko że pyszny, że stroni od wszystkich, 
ale jeszcze gada, upiwszy się, [impertynencje]. 
Prowiantów żadnych nie dają, na które Ojciec 
św. przysłał pieniądze do rąk jm ci ks. Bonwlze- 
go, któiy się został w  Lmcu. Poseł liiszpańskl, 
który tak bardzo pragnął audiencji i ju ż to był 
u mnie otrzymał, że na audiencji prywatnej mia
no mu było dać stołek, teraz się nie odzywa. 
Chorzy nasi na gnojach leżą i niebożęta postrze
leni, któiych bardzo siła, a ja  na nich uprosić 
nie mogę szkuly jednej, abym ich mógł do Pre-

na bruku. |^p|
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Jan III Sobieski pod Wiedniem,
mai. Jerzy Eleuter Siemiginowski, po 1Ó86 roku.

szburku spuścić i tam ich swoim sustentować^s 
kosztem; bo nie tylko im, ale mnie gospody, 
a przynajmmej w  niej sklepu za moje pieniądze 
pokazać nie chcieli, aby było rzeczy złożyć z wo
zów tych, od któiych konie pozdychały. Ciał 
zmarłych na tej wojnie zacniejszych żołnierzów 
w kościołach w mieście chować nie chcą, poka
zując pole albo spalone po przedmieściach, peł
ne trupów pogańsłdch cmentarze; któiym zaś 
grobu w mieście pozwolą, trzeba nie tylko pie
przem, ale i solą dobrze osolić! Pazia za mną 
o czteiy kroki jadącego uderzył okrutnie dragon 
fuzją w  nos i twarz i srogo okrwawił. Skarżyłem 
się zaraz księciu lotaiyńskiemu; żadnej nie od
niosłem sprawiedliwości. Drugiemu, także za 
nmą jadącemu, opończę moją wydarH. Wozy

nam rabują, konie gwałtem biorą, które zosta
wione za górami, teraz za nami przychodzą. I^ j- 
tarów moich kilku, przy działach nieprzyjaciel
skich zostawionych (które w  kupę zbierać, a po
tem równie się nimi dzielić rzekliśmy sobie, łu
bom ja  je  sam prawie wszystkie pobrał), odarli 
z płaszczów, na których cyfiy moje były, z su
kien i koni obnażyli; i tu żadnego na śwlecie nie 
uznawamy ukontentowania.

W czora po południu posyłałem  [mojego 
kapitana Okara] do księcia lotaiyńsklego, pyta
jąc się, co wzdy ju ż uradzUl, co czynić dalej bę
dziemy, gdyż konie nasze ju ż  dalej nad sześć 
dni nie wytrwają, a jeśli deszcz, uchowaj Boże, 
nad trzy; jakoż to jest tak pewna, jako że słoń
ce świeci. Nigdyśmy w  tak złym nie byli razie: 
kieby nas był obóz turecki nie posiłkował obro
kami, ju ż byśmy byli wszyscy zostali pieszo. Ta
kie to jest nieszczęście, że drobiny słomy nie do
stanie ani takiej trawy, co by się gęś na niej po
żywić mogła; ziemia tylko sama czarna została 
od wielkości wojsk pogańskich, a będzie jeszcze 
tego mli łdlkanaścle, jeś li nie ucz3mlą miłosier
dzia, że nam na Dunaju nie postawią mostu, 
abyśmy jako najprędzej w  łcraj nieprzyjacielski 
wnlść mogli, gdzie pożywienia dosyć. Oni nas 
zaś zwłóczą ode dnia do dnia, a sami wszyscy 
w  Wiedniu siedzą, zażywając tycłiże podobno 
swych gustów i plezyrów, za które ich P. Bóg 
sprawiedliwie karać chciał. Tedy tego księcia lo- 
taiyńskiego zastał u komendanta wiedeńsłde- 
go, gdzie jedli i pili; obadwaj go dosyć na zimno 
przyjęli i z niczym odprawUi, sprzeczając się tyl
ko, że “wy bierzecie prowianty”, któiych oko tu 
niczyje nie widziało ani o nich ucho słyszało. 
Nasłuchał się tam różnych dyskursów, mów i 
pełnych niewdzięczności. Na ostatek, że Polacy 
cisną się dla pożjrwlenia do miasta, aby z głodu 
nie umierałl, postanowił komendant ju ż ich dziś 
nie puszczać i kazał na nich ognia dawać: a to 
za to, że któiyś strzelił w  bramie, co mu konia 
wydzierano. Jam  teraz tam posłał ks. ł-Iacłdego, 
jezuitę, zabierając chorych, i aby ich wykupił 
z gospody, a potem aby najął pod nich statek

zywic, utrzymywać.

i aby ich za nami wodą spuścił pod Preszburk. Ja 
dla rzeczy moich ledwom się wprosił do oo. jezu
itów, i to osobnego na nie nie chcieli dać miej
sca ani pod rejestrem odbierać; tak się tedy to 
na Bożą zostawiło łaskę.

Raczże to tedy Wć moje serce wszystko opo
wiedzieć jm ci ks. nuncjuszowi: jeżeli za taką 
naszą akcję, gdzie tak wiele zacnej trupem pa
dło szlachty, powirmlśmy odpadać od koni, 
a potem być pośmiewiskiem? Pisał ks. kardy
nał Bonvisius, że na sto tysięcy wojska na ośm 
dni przygotowany prowiant; a teraz nas za
wiódłszy, suchym jeszcze na zgubę naszą pa
trzą okiem ani się tu nam nikt od niego nie 
odezwie. Bo co o rządców Cesarza JMci, cl by 
podobno i to nam radzi odjęli, co mamy. Druga 
rzecz: a cóż po tej wiktorii, łdedy w  ziemie nle- 
przyjaciełsłae nie idą i nas wprzód zgubią, ni
żeli tam dojdziemy? Jesteśmy teraz tu właśnie 
jako zapowietrzeni, nikt się do nas nie pokaże; 
a przed potrzebą przecisnąć się było w  tak w iel
kich moich nie można namiotach. Wiemy, że 
Ojciec św. daje, że i sreber kościelnych nie ża
łuje, że i prywatni ludzie sldadają wielkie sumy 
-  a na cóż się to zejdzie? By też i dano potem, 
ju ż te konie, co pozdychały i pozdychają, pew
nie nie zmartwychwstaną. Bóg widzi, że 1 czło
wiek umiera tysiąc razy na dzień, uważając tak 
szczęśliwe okazje, pogody tak śliczne: bo tu go
rąca teraz daleko większe niżeli u nas podczas 
kanikuły. Cokolwlekeśmy hazardowali, uczyni
liśmy to wszystko w  nadzieję obietnicy Ojca 
św., a teraz żałośnie nam tyłko wzdychać przy
chodzi, patrząc na gmące wojsko nasze, nie od 
nieprzyjaciela, ale od największych, którzy by 
nam być powinni, przyjaciół naszych.

Przyjechał też p. Giza z Absołonem do nmie 
od Tekolego, który by wszystko na mnie uczynił 
i na słowo moje. Daję o tym znać cesarzowi. Ich- 
mość nie dbają, widzę, teraz ju ż na nic; znowu 
się do dawnej wrócono pychy i podobno tego, że 
jest nad nami P. Bóg, nie uważają. Ja się dziś 
dałej ruszam lubo w  takiż jeszcze albo 1 większy 
głód, ale przynajmniej dlatego, aby się oddalić 
od tego Wiednia, gdzie do naszych strzelać po
stanowili; i posyłamy tam pod miasto i chorych 
zbierać, 1 zdrowym i żjrwności tam potrzebują

cym zjeżdżać, aby zaś do jałiiej nie przyszło 
konfuzjl. Kiedy się tam różni żołnierze przy byt
ności Okara skarżyli księciu lotaiyńskiemu, że 
tego w  bramie odarto albo wóz rozbito, albo ko
nia wydarto, to na to nic, tyłko: “Poznawaj so
bie! ” Co moment przybiegają towarzystwo 
z płaczem, jako im ich rabują mijające Wiedeń 
a za nami idące wozy. W  koniach powodnych 
wielką ponoszą i w  rynsztunkach szkodę. Sto
imy tu nad tymi brzegami dunajsklml, jako łde- 
dyś lud izraelski nad babilońską wodą, płacząc 
nad końmi naszymi, nad niewdzięcznością tak 
nigdy niesłychaną i że tak dogodną nad nie
przyjacielem opuszczamy okazję.

Obraz tu jeden cudownym dosyć sposobem 
dostał mi się, o którym historia na osobnej 
karcie. Owego p. Stadnickiego z fuzją dotąd tu 
nie widać. Nadjechali p. wojewoda bracławski 
i p. wojewoda bełski ju ż po potrzebie. Posyła
my tam ks. Szumlańsłdego, którego W ć moje 
serce prezentuj ks. nuncjuszowi; nie bawić go 
tam, bo on tam w  Ukrainie i do Wołoch będzie 
bardzo potrzebny. Nasi owi Tatarowle, co so
koły nosili, dokazują: więźniów wodzą, a po
czciwie i wiernie się sprawują. Marco d’Avlano, 
święty 1 poczciwy człowiek, płacze patrząc na 
te rzeczy, a czyni, co może, w  Wiedniu, aby ich 
te tam rady zagrzał i do jakiejkolwiek przy
wiódł rezolucji.

Z listów tych moich każ Wć moje serce ga
zety koncypować; ale tego nie pisać, na co się 
tu skarży -  a to trzjrmając się starego wierszy
ka Kochanowskiego:

Nieźle czasem zamilczeć, co człowieka boli 
By nie rzekł nieprzyjaciel, że cię mam po woli.

To tylko pisać, że komisarze cesarscy zawie
dli wojska w  prowiantach, na łrtóre Ojciec św. 
tak wielkie ordynował sumy; że mostu nie 
masz; że wojska cesarskie bawią się Jeszcze pod 
Wiedniem; że saksońskie poszło nazad; że łcrół 
w  przedzie; że jego łeksza kawaleria w  tropy 
idzie za nieprzyjacielem; że kieby nie to spusto
szenie tak wielkie kraju, dla łrtórego nieprzyja
ciel i sam ginie, i rzuca wszystko, noga by Ich 
nie uszła: że łcról ustawicznie posyła do cesa
rza, aby co prędzej w  nieprzyjacielską wchodzić
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ziemię, aby ze dwie fortece razem oblec, póki 
jeszcze czasy pogodne: że Tekoli przysłał posłów 
do mnie, chicąc wszystko uczjmić, ale na niczy
je, tylko na moje słowo: i tym rzeczy podobne.

Naszych stąd siła się napiera nazad i za
trzymać to będzie z trudnością. Jedni z srogi
mi zdobyczami wymykają, drudzy dla głodu 
koni (bo co dla siebie, nabraliśmy u nieprzyja
ciela dosyć pożywienia), trzecim się przykrzy 
wojna, czwarci mają różne sprawy, potrzeby. 
Całuję zatem wszystkie śliczności i miłe ści
skam najśliczniejszego ciałeczka Wci serca 
mego jedynego...

Z tej okazji przepomniałem Wci sercu me
mu tego oznajmić:

Ruszywszy się od Wiednia, szedłem sam 
przy przedniej straży; skąd obaczywszy na do
le wielki zamek nie zepsowany, pytałem, co za 
zamek. Powiedziano mi, że to ten, gdzie lwy

cłiowają; Jecłiałem  tam tedy, aliści usłysza
łem, zbliżając się, że tam strzelają. (1 to trzeba 
opisać w  gazecie.) Posłałem  się dowiedzieć, co 
by to było takowego; aliści m i dają znać, że kil
kadziesiąt janczarów, którzy ju ż  późno w  noc 

z aproszów wyszli w iedeńskich, zam loięli się 
tam w  jednej wieży, spodziewając się, że wezyr 
przyjdzie do rekolekcji i tu się znowu powróci, 
a że Niemcom żadną m iarą poddać się nie 
chcą. Jakoż ju ż  siła łudzi byli nastrzelałl, 
a onych chyba m iną by stamtąd wyrzucić było 

potrzeba. Kazałem im  tedy o sobie powiedzieć, 
i tak zaraz na im ię moje wyszli, i zdrowo zapro

wadziłem ich aż do swego obozu. Zastałem 
tam jeszcze i lwicę, i głodną bardzo nakarmi

łem -  ałe co większa, zastałem  tam  z pięćdzie
siąt tysięcy worów  sucharów tureckich, które 
stamtąd do obozu na każdy dzień wożono.

ROGALIKI KRÓLA JANA

Anna Świrszczyńska

Po wilanowslcim ogrodzie 
król Jan Sobieski chodzi.
Kopie ziemię, co chwila 
z łopatą się pochyla.
Kubrak wdział na się staiy 
i proste szarawary, 
a że mu wadzi tusza, 
więc sapie, gdy się rusza.
Co robi Itról dobrodziej?
Sadzi drzewa w  ogrodzie.
Polewki piwnej podjadł 
i zrazów się nałykał, 
więc zanim dadzą obiad, 
bawi się w  ogrodnika.
Sadzi w  ałei topole 
i patrzy na stawy w  dole.
A  tam w  słonecznej mgle 
nad wodę czajka mknie.
Mknie na dalekie ostrowy 
w  jasny poranek sierpniowy.
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A  pośród kwiatów 
wonnych rabatek 
biega gromadka 
królewskich dziatek.
Leci ich śmiech beztroski 
przez cichy park wilanowski.
Za dziećmi —  żona królewska, 
cna Marysieńka Sobleska 
ostrożnie po kamykach 
w  jedwabnych stąpa trzewikach. 
Olśniewa blasldem  urody 
i sułoiią francusldej m ody 
sercem umiłowana 
małżonka ła-óła Jana.
Oczy je j czarne i duże, 
usta jak  koral rumiane.
Wpina we w łosy różę, 
rozmawia z królem Janem.
-  W  takim lichym ubiorze 
chodzić jeszcze w  tej porze! 
Zaniedbujesz się, waszmość, 
tak być dłużej nie może.
Balwierz francusłd w inien w  tej dobie 
włos cudnie trefić łcróla osobie. 
W inien pachnącą kropić cię wódką, 
a waść z łopatą stoisz w  ogródku.

Waść sadzisz drzewa! Rzecz nad pojęcie. 
Niegodne króla takie zajęcie.

I<ról ze śmiechem 
klasnął w  ręce 
i tak mówi 
Marysieńce:
-  Niech jejm ości 
to nie złości,
że szlacheckie 
w  Itrólu kości.
Grube kości, 
gruba dusza -  
niech waćpani 
gniew nie rusza.
Te pachnldła i balwierze 
dobre dla fircyka.
Ja tam wolę z masztalerzem 
ćwiczyć arabczyka.
Nie wstyd bratu łacie 
z pługiem, przy łopacie.
Nie rodziłem ja  się, żono, 
w  łsrółewsłdej komnacie.

Gdy tak gwarzą, od bramy 
bieży hajduk zdyszany.
Bieży w  monarchy stronę, 
woła z nlsłtim ukłonem:
-  Goście tu jadą  aleją!
Karoce złotem  jaśnieją.
Rumaki w  cudnym rzędzie, 
wstęgi i czuby śliczne.
Pewnie to j aid pan będzie 
lub posły zagraniczne.

Cna Marysieńka 
ręce łamie;
-  Król z rydlem w  ręku!
Goście w  bramie!
Zwołuje żwawo dziatki, 
suknią modrą szeleści
i szybko do komnatki 
idzie s loyć się niewieściej.

MATERIAŁY FAKTOGRAFICZNE

Z nisko zgiętym kolanem 
stają goście przez Janem. 
Cesarscy to posłowie,

strach i boleść w  ich mowie. 
łClęka poseł przy pośle, 
woła z trwogą i wzniośle:
-  O biada, biada, 
świat się zapada! 
Chrześcijańslcim ludom 
grozi zagłada!
Ratuj cesarza kraj.
Pomoc, pomoc nam daj!

-  Cni posłowie, na Boga, 
skąd ta rozpacz i trwoga?
Skąd ta trwoga i żałość?
Cóż to Niemce spotkało?

-  Turek pod Wiedeń sięga, 
ogromna jego potęga.
W  rozsypce wojsko, 
bezradni wodze.
Cesarz Leopold
drży w  wielkiej trwodze.
Los Europy w  twej dłoni, 
któż nas od zguby obroni?
Gdy Turek Wiednia dobędzie, 
pójdzie ju ż śmiało wszędzie.
I spali wieczny Rz3rm, 
i świat nasz spłonie z nim. 
Uczonych mądrość cala, 
poetów bosłdch chwała 
rozwieje się jak  dym.

Przerwał król; —  Szkoda słów. 
Co innego, pośle, mów.
Kto pogańsłde sprawia szyld? 
Kto w  bój wiedzie wojowniki?

-  Kara Mustafa krwawy, 
chciwy rzezi i sławy.
Wódz srogi, mądiy, dziki.
Z  nmi bogactw 1 sług bez miary, 
i święte I^oroka sztandary. 
Sztandary zielone, co snadż 
zwycięstwo mają mu dać.
W  złocistym siedząc namiocie, 
w  bój śle janczarów krocie 
i pisze wsłuchany w  kuł świst 
do swego sułtana Ust;

83



MATERIAŁY FAKTOGRAFICZIXE

"Sułtanie wielki, żyj w  chwale zdrów! 
Nim dwakroć błyśnie miesiąca nów, 
przyślę ci dziesięć koron i głów.
Cisnę do stóp twycli sułtańskicłi 
dziesięć głów królów cłirześcijańslticli 
i Europę całą -  
przyrzekam ci to śmiało”.
I^i'ól Jan słucha zły, 
król Jan zmarszczył brwi 
i wota: —  Na mą duszę, 
zaraz pod Wiedeń ruszę.
Nie ocalą Mustćily Kaiy 
Mahometa święte sztandaiy.
Paść musi ta potęga, 
która po cudze sięga.
Zwykły tyranów Icres 
to śmierć i hańba jest!...

W  cudnym namiocie Mustafa Kaiy 
drogich wonności krążą opary.
U drzwi bezsenni
stoją kamienni
wierni lycerze —  janczaty.
A  namiot slcrzy się i mieni 
od blasku drogich kamieni.
Ściany broń wschodnia pokrywa, 
na ziemi perski dywan.
Poduszka na tym dywanie 
wzorzysta niesłychanie, 
a na niej Mustafa Kara 
zasiada w  szarawarach.
(Wie o tym każde dziecko, 

że siedział po turecku).
Siedząc więc na tym dywanie 
spożywa wódz śniadanie.
Na czole mając troskę 
je  ly ż  dymiący z czosnkiem 
i z rożna udo baranie.
A  potem słodką je  chałwę 
i pije czarną kawę.
Słudzy o licach z hebanu 
stąpają jak  duchy z bajki.
Na klęczkach podają panu 
przedziwne wschodnie fajki.
Na brodę mu leją wonności 
i czeszą grzebykiem z kości 
słoniowej. I namiot cały

pachnie jak  kwiat migdału, 
jak  róże w  Proroka raju, 
gdzie dusze wiernych mieszkają. 
Lecz wodza to nie bawi, 
wódz dzisiaj gniewny śniada.
Z brzęłaem misę odstawił, 
aż sług zbladła gromada.
Dzban z kryształu roztrzaskał, 
na świat cały niełaskaw.
Zaciska wargi zły 
i marszczy groźnie brwi, 
aż padli na twarz drżący 
czam l jego służący.
Ach, bo przed chwilą posły 
złe mu wieści przyniosły.
Że Lechistanu król 
ciągnie z ojczystych pól, 
aby u W iednia bram 
bitwę mu wydać sam.
Kara Mustafa mężny jak  lew, 
a przecie w  sercu lęk m a i gniew. 
Wie o tym Allach, prawdziwy bóg: 
Icrół Lechistanu —  straszny to wróg.,

Od Warszawy do W iednia 
droga prosta i przednia, 
dzielny nie zna złej drogi, 
kiedy jedzie na wrogi.
Lśnią pancerze ze stali, 
w  zbrojach słońce się pali.
Król jegom ość na przedzie 
swych husarzy tak wiedzie.
Choć ma lata i tuszę, 
wiedzie ich z animuszem,
I wąsa ciągle kręci, 
wojackiej pełen chęci.
Minął dzionek niejeden 
i przybyli pod Wiedeń.
-  Ej, Turczynie, Turczynie, 
będziesz z nami miał biedę!

Powstał Mustafa w  swoim  namiocie, 
wzjAva do walki rycerzy krocie:
-  Do boju, w ierni słudzy Proroka! 
Szable do góry, łukl do oka!
Kto padnie w  bitwie, pójdzie do raju, 
gdzie go rozkosze wieczne czekają.
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Biegnie janczarów  sławna piechota, 
a tu naprzeciw husarii rota.
Huczą janczarów  celne rusznice, 
husarslńch kopii lśnią błyskawice.
Ten z krzywą szablą, a len  z koncerzem, 
zwarli się w  boju lycerz z rycerzem.
Ten woła: —  Allach! —  Ten woła: —  Boże! 
I wielka bitwa była w  tej porze.
1 minął dzień, 
i przeszła noc.
I padła w  proch 
turecka moc.
Już wolny W iedeń! Już do bram 
ła-ól Jan Sobieski w jeżdża sam.
A  gdy wjechał na rumaku siwym, 
lud całował pasma końskiej grzywy,
Lud całował szaty króla i dłonie.
-  Oto zbawca, k tó iy  W iedeń obronił!
A  dziewczęta radośnie wołały:
-  Jałd wąs, jak i wąs ma wspaniały!

W itały go mleszczany, 
proste łyczki i pany, 
złotnikl, szewce, cieśle, 
biegłe w  swoim rzemieśle.
A  piekarze w  tej chwUi 
na pamiątkę walk srogich 
bułki piec umyślili

jak  półksiężyc dwurogie.
Gdy królowi dali jedną uroczyście, 
król ją  posłał Marysieńce w  liście.
1 te skreślił słowa 
swą królewską ręką:
-  Bóg cię w  zdrowiu chowaj, 
miła Marysieńko.
Gdy nam losy dały 
Turczyna zwyciężyć, 
przyjm ten kołacz mały, 
krzywy jak  półksiężyc.
Kołacz z Wiednia jechał 
aż ku Marysieńce.
Patrzy nań z uśmiechem, 
bierze w  śliczne ręce.
Mówi do piekarza:
-  Niechże waść uważa.
Niech upiecze z makiem 
rogaliki takie.

Więc od czasów łtróla Jana 
i bitwy pod Wiedniem 
co dzień jem y wieczór, z rana 
rogaliki przednie.
Cienkie, krzywe i rogate 
jak  Allacha godło, 
co na podbój ongi świata 
ćmy tureckie wiodło.
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GODZINA RÓŻAŃCOWA to najstarszy pol
ski katolicki program radiowy nadawany dla 
Polonii w  USA i Kanadzie. Program został 
założony przez o. Justyna Figasa, franciszka
nina, w  1931 r. w  Buffalo, w  stanie Nowy Jork. 
Sieć radiowa Godziny Różańcowej początko
wo obejmowała teren pięciu Wielkich Jezior 
stanowiąc symboliczny różaniec łączący sku

GODZDVA RÓŻAŃCOWA O. JUSTYNA
P. o. Box 454 ^  A lłlOL SPRINGS, NY 14010

"  ̂ rd season o f  b rou d cis tin g  in Polish 
B eg in n ing  N o v c m lx r  2. 200^

U S T  OF RADIO STATIONS
Location Day Time
CONNECTICUT
i i r i d g c p o r i  W V 'O F ............. 8 8 .5 ... S u n d a y .............8 :1 0  A M

 \VV O F (F M )  ...88 .5 ... S u n d a y  8 :1 0  A M
H a r t f o r d  W A C E ..............7 3 0  ... S u n d a y ............. 1 :30  P M

H a r t f o r d  W  R V M .............8-*0.... S u n d a y .............2 :3 0  P M

N e w  B r ita in  . . .W A G E ..............7 30.... S u n d a y ............. 1 :30  P.M
N e w  B r ita in  . . .W R Y M .............8 4 0 . .. S u n d a y ............. 2 :3 0  P M

W a t c r b u r v  W R Y M .............840 .... S u n d a y ............. 2 :3 0  P M

DEIAWARE   -̂--
C l a y m o n t  W N W R .......... 1 5 40  .. S u n d a y .........1 2 :00  n o o n

W i lm in s t o n  ...W N W R .......... 1 5 4 0  . .S u n d a y ........ 1 2 :00  n o o n

FLORIDA -------------------------
‘ ’ r la n d o .................V i-T IS .......... 1 1 10 . .S a tu rd a y ............ 5 0 0  P M

St, P e t e r s b u r g . .W T IS .............1 1 10 ..S a tu rd a y .  5 0 0  P M
................w r i s ..............1 1 1 0 . .S a tu rd a y  S Ofl PM

ILLINOIS
C h ic a g o ...............W C E V .......... 1 4 5 0 .. S a tu r d a y ........... 7 :0 0  P M

C h ic a g o ................W S B C .......... 12 40  ...S a tu rd a y ........... 9 :0 0  P.M
C h ic a g o .......... W P N A ...............1 4 9 0 . .S u n d a y .............4 30  P M

IND IANA
....................W S B C ............1 2 4 0 ..S a tu rd a y .........  9  0 0  P.M

■South B e n d .....W H L Y ............1 6 2 0 ..S u n d a y   8  3 0  A M
M is h a w a k a  W H 1 .V ............1 6 2 0 . .S u n d a y . 8 -^ 0  A M

M AKYLA1«)
 W IR O ...............1 5 9 0 .. S u n d ay ... p m

MASSACHUSETTS
 W U N R .............1 6 0 0 .. S u n d a y .............6 :0 0  P M

C h i c o p e e ....... W A G E ...............730 .... S u n d a y   1 3 0  P M

 W A R E ..............1 2 50  . .S u n d a y   1 ^ 5  p m
S o u th l ,r id g e . . .W E S O ..............97 0 .. . S u n d a y ........... ! 8  3 0  I m

^ P '- " ’ S f 'e I d .........W A C E .......... 7 3 0  ... S u n d a y ... 1 ■ j o  P M

 W A C E ..............7 3 0 .. . .S u n d a y ........ :  I ^ O P M

 ..........^ 7 0 . . . . S u n d a ^ ............
MICHIGAN

...............W N Z K ......... 6 9 0 ...........Sa tu rd a y  8  3 0  A M
  W C A R ......... 1 0 90  . . .S u n d a y ^ ...... 4 I 0  P M

 W 'N Z K ........ 6 9 0 ...........S a tu rda y...... s l o A M

 -  W C A R ......... 1090  . . . .S u n d a y L : : ...... 4  3 0  P M
D e a r b o r n  H ts. W G A R  1090  ....S u n d ay  ' 4 : 3 0  P M

piska polonijne. Stąd też pocliodzi je j nazwa. 
Program ma charakter ewangelizacyjny, ale 
porusza również problem y społeczne, kultu
ralne i obyczajowe.

Kontakt telefoniczny pod numerem: (716) 
627-3861 lub przez pocztę elektroniczną pod 
adresem office@rosaiyhour.net.

Location. • Station Dial . Day . . Time
NEW JERSEY
Camdcn...... ...WNWR....... l')40 ..Sunday.... 12:00 noon
New ark...... ...WNSW........ .1430 ..Saturday. .....4;00 PM
NEW YO R K
Amsterdam ....WCSS......... .. 1490 -Sunday.,.. .....9:00 AM
Buffalo C IAO .......... ... 530 ... Saturday......8:00 PM
Buffalo W LOF(FM), - 101.7..Sunday... .....7:00 AM
Buffalo ...WM NY....... 1120 ..Sunday.... .....1:00 PM
Buffalo ...WHLD........ .. 1270 ..Monday ......1:30 PM
New York ...WNSW........ .. 1430 ..Saturday......4:00 PM
Oswego...... ...WSGO........ .. 1440 ..Sunday........3;00 PM
Syracuse..... , ,,WTLA.......... .. 1200 ..Sunday... .....3:00 PM
OH IO
Cleveland...-WT.I.W'........ .. 1330 ..Sunday... .... 9:00 AM
I'olcdo........ ..W NZK........ ... 690.... Saturday...... 8:30 AM
PENNSYLVANIA
Allentown -.W'ALN(FM).. „92.1 ...Sunday. 8:00 AM&PM
Berwick ...... ..WTBS.......... 1280.. Sunday... ....11:30 AM
Carbondale.. -WARM ........ 1460 ..Sunday... .... 7:30 AM
Hrie.............. . WFNN . 1330 ..Sunday... .... 9:30 AM
Hazleton..... ..WA2L.
Philadelphia. ..WNWR . 1540 ..Sunday... 12:00 noon
McKeesport. ..WKDO......... .810....Sunday... .... 3:30 PM
Pittsburgh ..WFDO......... .810..,. Sunday... .... 3:30 PM
Pittston........ .-WAR.M 1460 ..Sunday... .... 7:30 AM
Reading ..WALN(FM)... . 92.1 ...Sunday.. 8:00AM&PM
Scranton..... ..WARM ........ . 1460,. Sunday 7 30 AM
Wilkes-Barre ..WAR.M ........ . 1460 ..Sunday........ 7:30 AM

CANADA
Burlington, ON...CJMR.........  1320..Saturday.. 10:30 AM
Edmonton, AB CKER(F.M)... 101.9.. Sunday 3:30 PM
Hamilton, O N  CJMR.........  1320.. Saturday.. 10:30 AM
Kitcliener, ON ,...C;iAO..........530 ... Saturday.... 8:00 PM
London, O N  W N Z K ....... 690 ... Saturday ...8:30 AM
.Missisauga, ON ...CIAO.......... 530 ...Saturday.... 8:00 PM
.Montreal, QC CFMB......... 1280.. Sunday 9:30 PM
Oakyille, O N ..... CJMR............1320.. Saturday..10:30 AM
0,shawa, O N ......CJMR........... 1320.. Saturday ,10:30 AM
Toronto, O N ......CJ.MR...........  1320., Saturday„10:30 AM
Toronto, O N ......CIAO............ 530 ... Saturday....8:00 PM
Toronto, O N ......W H LD ..........1270 „Monday .... 1:30 PM
Vancouver, BC....CJVB.......... 1470.. Sunday 2:00 PM
Winnipeg, .MB CKJS........... 810 ... Saturday „.. 4:30 PM

www.rosaryhonr.net......... on the Internet in ReslAiuiio
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POLISH TEACHERS ASSOCIATION IN AMERICA, INC. 
ZRZESZENIE NAUCZYCIELI POLSKICH W AMERYCE

6005  W . Irv ing Park  Rd., Chicago, IL  60634 
T e ł./Fax 773-777-7150

CENNIK PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I POMOCY NAUKOWYCH
O bow iązu je od 1 listopada 2003

Zamówienia kierować na powyższy adres. Zwrotów nie przyjmujemy.
Cena wysyłki: 10% zamówienia, ale nie mniej niż $4.25 

Tel. domowy kolportera: 1-773-772-3168 e-mail: jwlodarska@yahoo.com

KLASA AUTOR TYTUŁ CENA

PRZEDSZKOLE

A. Bojakowska Zeszyt trzylatka 3.50
A. Bojakowska Zeszyt czterolatka 3.50
A. Bojakowska Zeszyt pięciolatka 3.50
Ł. Grodzicka ABC sześciolatka:

Poznaję litery 5.00
Zaczynam czjrtać 5.00
Przygotowanie do pisania 5.00
W3rprawka (wycinanki) 9.00
Kaseta (piosenki 1 wiersze) 9.00
Przewodnik metodyczny do ABC sześciolatka 6.00

H. Freń Zeszyt sześciolatka. Cyferki 3.00
H. Freń Zeszyt sześciolatka. Literki 3.00
Tokarczykowie Piszę liteiy od A do Z 3.00
J. Białobrzeska Od A do Z. Bawimy się głoskami i literami 9.00
J. Białobrzeska Karty pracy 14.00
M. Czyżowska Świat przedszkolaka -  co przedszkolak

wiedzieć powinien 9.00

KLASA I

Falski Elementarz 10.00
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) Moje ćwiczenia elementarzowe do Elementarza

Falskiego: Zeszyt I, Zeszyt II (każdy) 8.00
Zrzeszenie Zeszyt do klasy 1, II, III 0.75

ABC -  alfabet ruchomy 1.00
W. Gawdzik Piszę 1 opowiadam. Ćwiczenia uzupełniające

1 sprawdziany 2.00
Pawlusiewlcz Kopia programu dla klasy I 10.00

Lektury: Tuwim Lokomotywa 3.00

KLASA II

Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) Asy z drugiej klasy. Czytanka 20.00
Pawlusiewlcz (Zrzeszenie) Asy z drugiej klasy. Ćwiczenia 18.00

Dobrowolska Moja pierwsza czytanka (brak ćwiczeń) 5.00

Pawlusiewlcz Kopia programu dla klasy II 10.00
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KLASA AUTOR TYTUŁ CENA

KLASA III

Lektury:

Pawlusiewicz (Zrzeszenie) 
Pawlusiewicz (Zrzeszenie)

Podowska (Zrzeszenie)
Pawlusiewicz
Konopnicka

Z uśmiechem i słońcem -  czytanka 
Spacerkiem po ścieżkach gramatyki i ortografii 
(ćwiczenia do Z uśmiechem i słońcem) 
Porachunki z gramatyl^ą, ortografią, fonetyką 
Kopia programu dla klasy 111 
Na jagody

16.00

12.50
5.50 

10.00
2.50

KLASA IV

Lektury:

Pawlusiewicz (Zrzeszenie) 
Pawlusiewicz (Zrzeszenie) 
Kowalczewska 
Duszjoiska

Piękna nasza Polska cała -  czytanka 
Pięlma nasza Polska cala -  ćwiczenia 
Język polski dla kl. FV i V 
Cudaczek wyśmiewaczek

20.00
20.00

5.00
4.00

KLASA V

Lektury:

Ziółkowska (Zrzeszenie) Ukochany kraj -  Czytanka dla kl. V 
Berdychowska (Zrzeszenie) Nowa czytanka i ćwiczenia (w przygotowaniu) 
Bobiński (PAU) Historia Polski, część 1

podręcznik + ćwiczenia (w przygotowaniu) 
PWN Ortograficzny słownik ucznia 
Prus Katarynka

6.00

11.00
2.50

KLASA Aa

Lektury:

Wnorowska (Zrzeszenie) 
Jaworski

Zając
Nawara (Zrzeszenie) 
Sienkiewicz

Czytanka dla kl. VI
Język ojczysty dla kl. VI i VII
Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne
Geografia Polski (do użytku w klasach VI -  VIII)
Ćwiczenia geograficzne dla kl. VI
Janko Muzykant

10.00

5.00
7.00
7.00 
2.50

KLASA Vn

Lektury:

Ziółkowska (Zrzeszenie) 
Bobiński 
Nagą]owa 
Nagajowa

Nawara (Zrzeszenie) 
Sienkiewicz 
Żeromski 
Sienkiewicz

Ziemia od innych droższa, czytanka
Świat w słowach i obrazach, czytanka (kl. I gtmn.)
Język ojczysty, ćwiczenia do w/w czytanki
Jak uczyć języka polskiego w klasie I gimnazjum
(według reformy w Polsce)
Ćwiczenia geograficzne dla kl. VII
Komedia pomyłek
Siłaczka
Latarnik

8,00
8.00
5.50

6.00
7.00
2.50
2.50
2.50

^wlusiewlcz (Zrzeszenie) Pory roku. Polskie tradycje 10.00
i rodzirń-J^w materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w szkole
dla dzieci w klaSch S "o "d ? v “  ^^g^^ki, krzyżówki

CENNIK ZRZESZENIA

KLASA AUTOR TYTUŁ CENA

KLASA VIII

Bobiński Świat w słowach i obrazach, czytanka (kl. II gimn.) 8.00
Orłowa-Synowiec Ję^k  ojczysty, ćwiczenia do w/w czytanki 5.50
Orłowa-Synowiec Jak uczyć języka polskiego w klasie II gimnazjum

(według reformy w Polsce) 6.00
Nawara i Schneider
(Zrzeszenie) Ćwiczenia geograficzne dla kl. VIII 7.00
Zakrzewska (Zrzeszenie) PAN TADEUSZ, opracowanie dla nauczycieli 7.00
Zakrzewska (Zrzeszenie) PAN TADEUSZ, opracowanie dla uczniów 7.00

Lektury: Lasocki Wojtek spod Monte Casino 4.00

Dodatkowe podręczniki do wykorzystania w klasach od IV do VIII

Nagajowa Słowo za słowem -  czytanka 8.00
Nagajowa Słowo za słowem -  ćwiczenia 5.50
Nagajowa Słowa zwykłe i niezwykle -  czytanka 8.00
Nagajowa Słowa zwyltłe i niezwykle -  ćwiczenia 5.50
Nagajowa Słowa i świat -  czytanka 8.00
Nagajowa Słowa i świat -  ćwiczenia 5.50

GIMNAZJUM

Wydawnictwa Szkolne Starożytność -  Oświecenie 8.00
i Pedagogiczne Romantyzm 8.00

Pozytywizm 8.00
Młoda Polska 8.00
Literatura polska lat 1918-1939 8.00
Literatura polska po 1939 roku 8.00

W. Mandecka Literatura polska, klasa I 19.00
W. Mandecka Literatura polska, klasa II 19.00
W. Mandecka Literatura polska, klasa III 19.00

Lektury szkoły średniej - opracowania:
Od Starożytności do Oświecenia, Romantyzm,
Pozytywizm, Młoda Polska, 20-lecie międzjrwojenne.
Literatura współczesna (każde) 6.00

-  scenariusze Scenariusz lekcji języka polskiego dla szkoły
średniej: klasa 1, II, 111, IV (każdy) 6.00

Kiyda Krajobraz poezji polskiej, antologia 7.00

Lektury: Kochanowski Odprawa posłów greckich 2.50
Konopnicka Dym 2.50
Mickiewicz Grażyna 2.50
Nałkowska Mediiony 2.50
Orzeszkowa ABC 2.50
Orzeszkowa Dobra pani 2.50
Prus Antek 2.50
Prus Katarynka 2.50
Prus Grzechy dzieciństwa 2.50
Prus Placówka 4.00
Prus Wybór nowel: Antek, Nawrócony, Michalko,

Katarynka, Kamizelka, Na wakacjach.
Przygoda Stasia, Powracająca fala 4.00

Pms Z legend dawnego Egiptu 2.50
Sienkiewicz Sachem 2.50
Sienkiewicz Wspomnienia z Maripozy 2.50
Sienkiewicz Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela 2.50
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K L A S A  A U T O R T Y T U Ł C E N A

KLASY POLSKO-ANGIELSKIE

Zrzeszenie Polska mowa, część I (miękka okładka) 7.50
Polska mowa, część II (miękka okładka) 7.50
Polska mowa. część I (6 kaset) 35.00
Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy cz. I 1.50
Wskazówki metodyczne do Polskiej mowy cz. 11 1.50

(komlksy-comlcs) Smok wawelski 1 królowa Wanda 2.00
O Poplelu 1 myszach 2.00
O Piaście Kołodzieju 2.00

POMOCE NAUKOWE

Mapy Mapa Polski administracyjna, ścienna 40.00
Mapa Polski fizyczna, ścienna 30.00
Polska w okresie rozbiorów, ścienna 30.00
Mapa Europy, ścienna 30.00
Mapa świata, ścienna 30.00
Mapa. Stoiy of Poland 3.50
Atlas geograficzny Polski 9.00
Atlas historyczny Polski -  wyd. Romera 10.00
Atlas historyczny Polski -  wyd. Denmart 
(dla gimnazjum) 9.00

Zrzeszenie Dziennik lekcyjny -ł- Księga ocen 8.00
Świadectwo szkolne od kl. I-V1I 0.50
Świadectwo ukończenia VIII kl. 0.50
Świadectwo gimnazjum 0.50
Świadectwo ukończenia gimnazjum 0.50
Zaświadczenia dla przedszkoli 0.50
Zaświadczenie dla zerówki 0.50
Dyplom uznania 0.50
Tragedia Katyńska (video) 
w języku polskim lub angielskim 25.00

A. Bonusiak (Zrzeszenie)
Forgotten Odyssey (video) tylko angielska wersja 25.00
Dzieje polskiego szkolnictwa sobotniego
w metropolii chicagowskiej, 1951-1997 10.00

NAGRODY

Klasy młodsze
M. Konopnicka Krasnoludki 1 inne wiersze 4.00
M. Grądzka Legendy polskie 6.00

Brzechwa dzieciom 6.00
Tuwim dzieciom 6.00

Klasa VIII i maturzyści

Polskie dzieje od czasów najdawniejszych 
do współczesności 16.00
Cuda Polski -  najpiękniejsze miejsca 16.00
Jan Paweł II -  pasterz i pielgrzym 16.00
Ilustrowane dzieje Polski 16.00
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FUNDACJA JANA PAWŁA II
JOHN PAUL II FOUNDATION

VIA DI PO RTA  A N G ELIC A , 63 -  00193 ROM A -  tel/fax 39/06-6861844 -  e-mail: jp2f@netcuno,it

K O M U N IK A T PRASOWY

UNIWERSYTET LETNI KULTURY POLSKIEJ -  RZYM 2004

Fundacja Jan a Pawła II oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski 
organizują od 14 czerwca do 3 lipca 2004 r. w D om u Polskim Jana Pawła II.

Via Cassia 1200 w Rzymie U N IW E R SY T E T  L E T N I K U L T U R Y  PO L SK IEJ.

T E M A T : P R L: 1945-1989 H IS T O R L \ I K U LTU R A .
Z W Ł O K I Z  K U L T U R Ą  E U R O P E JSK Ą  I ŚW IATOW Ą.

P R O G R A M : Dawna i najnowsza historia Polski, myśl religijno-moralna Jana Pawła II, społeczno-
gospodarcza sytuacja Polski, literatura polska, sztuka polska, polski film i teatr, muzyka 
polska, polska literatura i sztuka na emigracji, Kościół na emigracji, wkład polskiej 
emigracji w kulturę światową.

W ykłady w języku polskim i angielskim. Studenci mogą uzyskać 5 punktów (credits).

Przewidywana jest audiencja z O jcem  Świętym, zwiedzanie Rzymu i Muzeów Watykańskich oraz 
wycieczki do Asyżu, Orvieto, M onte Cassino i Pompei.

Uniwersytet Letni jest otwarty dla wszystkich pragnących pogłębić znajomość problematyki kultury 
chrześcijańskiej i polskiej. Trzytygodniowy wspólny pobyt uczestników i wykładowców pozwala 
stworzyć rodzinną oazę polskości w W iecznym Mieście. Stał się on już stałym punktem w kalendarzu 
polonijnych spotkań wakacyjnych.

Koszt uczestnictwa łącznie z mieszkaniem i wyżywieniem w Dom u Polskim oraz wycieczkami wynosi 
1150 dolarów U SA  (studenci 1000 dolarów); przejazd do Rzymu na koszt uczestnika. Przy zapisie obo
wiązuje przedpłata w wysokości 300 dolarów USA  lub równowartości w innej walucie, którą potrąca się 
od kosztów uczestnictwa. Pozostałą kwotę uczestnicy wpłacają po przyjeździe do Rzymu.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 15 m aja 2004 wraz z czekiem lub M .O . 
wystawionym na jeden z niżej podanych adresów.

T H E  K O Ś C IU S Z K O  F O U N D A T IO N  
15 East 65th Street 

N ew  York, N Y  10021-6595, U SA  
teL 212 /7 3 4 -2 1 3 0 , fax 212/628-4552  

E-mail: thekfaddy@ aol.com  
http://w w w .Kościuszkofounda tion.org

FU N D A C JA  JA N A  PAW ŁA II 
Via di Porta Angelica 63 

00193 Rom a, ITALIA 
tel 39/06-9761-7577, tel./fax 39/06-686- 

E-mail: jp2f@ nettuno.it 
http://www.jp2f.opoka.org.pl

Osoby, które chcą przyjechać wcześniej lub pozostać dłużej, mogą zatrzymać się w Dom u Polskim Jana Pawła II, 
rezerwując pokój na trzy miesiące przed przyjazdem.

mailto:thekfaddy@aol.com
http://www.Ko%c5%9bciuszkofounda
mailto:jp2f@nettuno.it
http://www.jp2f.opoka.org.pl



