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GUSTAW HERLING–GRUDZIŃSKI PATRONEM 2019 ROKU
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej każdego roku wybiera patronów, aby uczcić pamięć wybitnych Polaków i przypomnieć ważne wydarzenia w dziejach Polski. Wiąże się to okrągłymi rocznicami
przypadającymi na dany rok. Patronami 2019 roku są: działaczka niepodległościowa Anna Walentynowicz (90. rocznica urodzin), pisarz Gustaw Herling-Grudziński (100. rocznica urodzin), kompozytor Stanisław Moniuszko (200. rocznica urodzin), pianistka i kompozytorka Maria Szymanowska (230. rocznica urodzin), unia lubelska (450 rocznica zawarcia), powstania śląskie (stulecie wybuchu pierwszego
z nich), Liga Morska i Rzeczna (stulecie organizacji) oraz matematyka (stulecie Polskiego Towarzystwa
Matematycznego).
Gustaw Herling-Grudziński, jeden z patronów, urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach. Był pisarzem, eseistą, krytykiem literackim, dziennikarzem. Studiował dwa lata filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, pisał dla czasopism „Ateneum”, „Pion”, „Nowy Wyraz” oraz redagował tygodnik „Orka na Ugorze”. W marcu 1940 próbował przedostać się na Litwę. Został aresztowany i skazany na 5 lat
pobytu w obozach. Następnie, poprzez więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, trafił do łagru w Jercewie. Pobyt w obozie opisał
później w książce Inny świat. Walczył pod Monte Cassino w armii
gen. Andersa, za co otrzymał Order Virtuti Militari. Po wojnie,
w 1945 roku, został emigrantem politycznym. Krytykował komunizm w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Pisał dla londyńskiego tygodnika „Wiadomości”, współtworzył i redagował miesięcznik
„Kultura”. Był także członkiem Instytutu Literackiego. W 1946 roku
we Włoszech przystąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Publikował
w czasopismach partyjnych. W późniejszym okresie współpracował
z Komitetem Obrony Robotników i Polskim Porozumieniem Niepodległościowym w kraju. W III RP działał w Ruchu Stu. W latach 1952–

https://wizjalokalna.wordpress.com/2011/08/17/defaeco

1955 pracował dla Radia Wolna Europa w Monachium. W 1955 roku -ergo-sum/gustaw-herling-grudzinski/
osiadł na stałe w Neapolu, gdzie zmarł 4 lipca 2000 roku.
Przez cały okres PRL-u twórczość autora podlegała cenzurze, dopiero po 1989 roku została upowszechniona w kraju. W 1990 roku został on laureatem literackiej Nagrody Polskiego PEN Clubu
im. J. Parandowskiego, zaś w 2000 roku odebrał w Krakowie doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został odznaczony również Orderem Orła Białego. Jak przypomniano w uchwale Sejmu:
„Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
ŻS
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SZACHOWE

Urodził się jako czternaste z kolei dziecko w małej mieścinie Stawiski pod Łomżą. Od najmłodszych lat zaskakiwał inteligencją, więc nic dziwnego, że został umieszczony w szkole rabinackiej.
Traf chciał, że szkoła ta znajdowała się w Białymstoku, podówczas stosunkowo silnym ośrodku
szachowym. Nie trzeba było długiego czasu, żeby zetknął się z królewską grą. I w zasadzie od pierwszej
chwili, od początkowego gambitu, czy też jednej z pierwszych roszad, stało się jasne, że społeczność żydowska straci wielkiego rabina, zaś szachy zyskają jednego z największych graczy w swojej historii.
Akiba Rubinstein, bo o nim to wspomnienie, rozpoczął błyskawiczną karierę. Gdy wygrał już ze
wszystkimi szachistami w Białymstoku, wyjechał do Łodzi, miasta będącego w tamtych latach najważniejszym miejscem polskich szachów. Mając zaledwie dwadzieścia lat, został mistrzem Łodzi, niedługo zaś po
tej wiktorii wygrał serię turniejów międzynarodowych.
W 1909 roku odbył się w Petersburgu pod patronatem cara Mikołaja II wielki turniej szachowy,
w którym wzięli udział wszyscy najważniejsi szachiści świata, na czele z mistrzem doktorem Emmanuelem Laskerem. Ku ogólnemu zdumieniu w bezpośrednim pojedynku Akiba Rubinstein pokonał mistrza świata i w ogólnym rozrachunku, po zdobyciu równej liczby punktów, podzielili między
sobą pierwsze miejsce i główną nagrodę.
Stało się jasne, że Lasker musi stawić czoła Rubinsteinowi w bezpośrednim meczu o mistrzostwo świata.
Jednak obawa przed porażką pchnęła Laskera do nieprzystojnych sztuczek, mających na celu opóźnienie
rozgrywki czy nawet doprowadzenie do jej nierozegrania. Piętrzył żądania co do miejsca spotkania, pory
dnia rozgrywania partii i temu podobne. Gdy Rubinstein zgodził się już na wszelkie żądania Laskera, ten
zażądał wpłaty w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich, kwoty na tamte czasy astronomicznej. To nie zniechęciło Rubinsteina, który z mozołem zaczął gromadzić środki. Gdy był już bliski zebrania całej sumy, w Rosji wybuchła rewolucja i te, w pocie czoła oszczędzone pieniądze, stały się łupem
bolszewików.

W ten oto sposób Rubinstein, jeden z naj-

większych szachistów świata, stracił możliwość zdobycia
tytułu mistrza.
Akiba Rubinstein miał wielką świadomość narodową, przez
całe życie czuł się Polakiem, na każdym kroku podkreślał,
że reprezentuje Polskę.

Na wspomnianym powyżej turnieju

w Petersburgu zabroniono mu reprezentowania Polski, dlatego
przy tabliczce z jego nazwiskiem widnieje nazwa Łódź ( pisana Fotografia dokumentuje jedyną w historii partię szachów rozegraną
cyrylicą), co widać na umieszczonej obok fotografii.

przez Emanuela Laskera i Akibę Rubinsteina. Grali w Petersburgu
w 1909 roku. Wygrał Rubinstein.

Był tytanem pracy. Ogólnie wiadomo, że studiował szachy od
ośmiu do dziesięciu godzin dziennie, przez trzysta dni w roku, gra w turniejach zabierała mu około pięćdziesięciu dni. Pozwalał sobie tylko na dwa tygodnie wypoczynku.
To wielkie wytężenie umysłu nie pozostało obojętne dla jego zdrowia psychicznego. Popadał w różnego rodzaju psychozy i fobie, bał się dotyku fizycznego innych ludzi, nie znosił ich bliskości. Stał się odludkiem,
w zasadzie nie odzywającym się do nikogo. Te problemy przerwały jego wielką karierę w szczytowym jej
momencie w 1932 roku. Stał się pacjentem zamkniętego oddziału psychiatrycznego w Belgii, dzięki czemu
uniknął śmierci w komorze gazowej jednego z niemieckich obozów koncentracyjnych.
Zmarł w 1961 roku, w domu starców w Antwerpii. Kompletnie zapomniany przez świat geniusz,
jeden z największych mistrzów wszechczasów.

Paweł Tochowicz
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Duchowe życie zwierząt Petera Wohllebena zainteresuje wszystkich, którzy kiedykolwiek zastanawiali się, czy zwierzęta czują i myślą podobnie do
ludzi. Autor próbuje odpowiedzieć na to pytanie,
przytaczając
ciekawe
anegdoty ze swojego życia, kiedy to obserwował
zachowania różnych zwierząt: swoich psów, królików, kóz, jak również
owadów, ptaków, wiewiórek czy jeleni. Niejednokrotnie powołuje się na
różne ciekawe wnioski
wysnute przez innych badaczy, zachowując przy
tym zwięzłość i prostotę
języka. Książka podzielona jest na kilkadziesiąt małych rozdziałów. Najlepiej jednak przeczytać ją w całości, ponieważ wtedy historyjki łączą się w piękną opowieść o stworzeniach tak bardzo podobnych do nas.
ŻS

WAŻNE
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I

POLECAMY

Junior opiekun osób starszych Barbary Gawryluk
to edukacyjna książeczka dla dzieci z serii Pies na
medal. Do serii należą też m.in. Morus pies ratownik czy Falco pies lotniskowy. Wszystkie opowiadania
przedstawiają
niezwykłe,
mądre psy, z których każdy
ma na co dzień inne zadania do wykonania. Junior
pracuje w domu opieki dla
osób starszych. Mieszka
w schronisku, a do domu
opieki przychodzi, aby dotrzymać towarzystwa jego
mieszkańcom. Sprawia, że częściej się uśmiechają
i są bardziej ożywieni. Czy oprócz pracy znajdzie
również w ośrodku kąt dla siebie? Książka zaznajamia młodego czytelnika z tematem psów przebywających w schroniskach, które czekają na adopcję. Pokazuje, że takie zwierzęta nie tylko zasługują na miłość i dom, ale także mają dużo do zaoferowania – wdzięczność, oddanie, pociechę, zabawę.
ŻS

NADCHODZĄCE

WYDARZENIA

2 stycznia – 100. rocznica urodzin Adama Bahdaja, prozaika i tłumacza, autora książek dla
dzieci i młodzieży, m.in. Podróż za jeden uśmiech,
Stawiam na Tolka Banana.

styczeń – kolejne spotkanie dla młodzieży z cyklu
Opowieści snute smyczkiem, prowadząca – wiolonczelistka Olena Zhurova-Tsolka (ŻurowaCiołka), Filia Skolimów przy ul. Moniuszki 22B.

14 stycznia – 85. rocznica urodzin Marka Hłaski, pisarza i scenarzysty filmowego.

pierwszy wtorek miesiąca – Bookcrossing –
uwolnij książkę, Filia Grapa przy ul. Sobieskiego 5, akcja trwa przez cały czas w godzinach
otwarcia biblioteki.

15 stycznia – 150. rocznica urodzin Stanisława
Wyspiańskiego, dramatopisarza, poety, malarza,
reformatora teatru.
21 stycznia – Dyskusyjny Klub Książki w Filii
Skolimów przy ul. Moniuszki 22B, godzina 18.00,
omawiana książka – Skrawki Sigrid Combüchen.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl
https://www.facebook.com/bibliotekakonstancin/
Biuro: Moniuszki 22B, tel. 22 757 31 45

w każdą środę – konsultacje z zakresu obsługi
komputera, Filia Grapa przy ul. Sobieskiego 5,
godzina 14.00–15.00.
w każdy czwartek – spotkania klubu Zwolennicy
Szachów – Biblioteka Skolimów, Filia Skolimów
przy ul. Moniuszki 22B, godzina 14.30–17.00.

Biblioteka Główna, Mirkowska 39A, tel. 22 484
Filia Skolimów, Moniuszki 22B, tel. 22 756
Filia Grapa, Sobieskiego 5 tel. 22 750
Filia Opacz, Opacz 8, tel. 22 750
Filia Słomczyn, Wiślana 83, tel. 22 484
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