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Poprawki historyczne. Stanisław Gliwa – artysta książki z naszej dzielnicy 

 

 Minął już ponad rok od opublikowania książki Kresy Polskiego Londynu. Społeczność emigracyjna w 

dzielnicach Lewisham, Bromley, Bexley i Greenwich w drugiej połowie XX wieku (Londyn – Kraków 2018), 

będącej w istocie historią Polskiego Ośrodka Lewisham i tutejszej parafii. Jak to zwykle bywa, dopiero po 

wydrukowaniu dostrzegłem pewne potknięcia, a i niektórzy Czytelnicy dodali drobne uzupełnienia. Od razu 

powiem, że zauważonych dotąd pomyłek jest na szczęście bardzo mało i mają one zdecydowanie szczegółowy 

charakter. 

 Korzystając z miłej dla mnie okoliczności zaproszenia na łamy „Komunikatu” pragnę sprostować jedną 

z nich (a jeśli będzie okazja, to kiedyś może i następne). Rozważając dawną, ogólną specyfikę południowo-

wschodnich rejonów Londynu napisałem: „Tu była wieś! Przy Grove Park – farma [Downham], krowy, kury 

(mama brała stamtąd pierze na kołdry dla wnucząt) – wspomina Maria Turczańska”. I kontynuowałem dalej: 

„Większość instytucji Polskiego Londynu mieściła się w zachodniej części brytyjskiej stolicy. Tam też mieszkali 

w największej liczbie luminarze emigracyjnego życia społeczno-politycznego i kulturalnego. Znajdziemy jednak 

wyjątki. Wybitny artysta-drukarz Stanisław Gliwa znalazł swój londyński dom i warsztat pracy w New Elhtam 

(75 Green Lane)” (s. 86). 

 Otóż – sam nie wiem jak się to stało – pomyliłem 

numer posesji… Jeden z najsłynniejszych polskich 

typografów (żył w latach 1910–1986), wcześniej sowiecki 

więzień i żołnierz Generała Andersa, od 1969 roku 

mieszkał i tworzył przy tej ulicy, ale pod numerem 165! 

Niech to sprostowanie będzie pretekstem do przywołania 

tej niezwykłej postaci (drukował przy pomocy ręcznej 

prasy składane i ilustrowane przez siebie piękne, 

bibliofilskie publikacje), jak i do przypomnienia faktu, o 

którym zawsze warto pamiętać. Społeczność polska w UK, 

w Londynie, także w rejonie South-East, ma swoją długą, 

datującą się od kilkudziesięciu lat tradycję. Pamiętajmy o 

niej, gdyż jest ona po prostu powodem do dumy. 

             Drukarz przy kaszcie, linoryt S. Gliwy.  

             Przedruk z: Stanisław Gliwa. Artysta grafik, drukarz i  

             typograf wierny tradycji, Toruń 1997, s. 17. 
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Z życia we wspólnocie: 

 Niestety, ale zmuszeni jesteśmy odwołać Bal Karnawałowy dla dzieci, planowany na sobotę 3 

marca. Wszystkich zawiedzionych serdecznie przepraszamy.  

 Nasz żelazny temat – Brexit. Sprawy nieco się komplikują i być może jeszcze to nie nastąpi w tym 

miesiącu. Skoro Rząd Wielkiej Brytanii nie wie jak to będzie wyglądało za cztery tygodnie, tym 

bardziej my tego nie wiemy. Ale będziemy śledzić wszelkie wydarzenia i szukać ekspertów na 

spotkania informacyjne. Będziemy do Państwa dyspozycji z wszelką pomocą. 

 Luty zaskoczył nas ciepłą pogodą, zachęcającą do korzystania z ogrodu. Co prawda pogoda 

wróciła do (zimowej) normy, ale pan Darek Ryczko zadba by ogród był gotowy do użytku gdy 

tylko słońce znów zaświeci. Przydatne dla dzieci z Polskiej Szkoły Sobotniej i wszystkich 

uczestników spotkań w Domu Ośrodka. Panu Darkowi dziękujemy za opiekę nad ogrodem. 

 Kalendarz zajęć i spotkań w Domu Ośrodka wygląda następująco: 

Poniedziałek: 10.00 – Msza święta 
   19.15 – LaLaJump 
Wtorek:    9.50 – Kwoka 
   17.30 – Kwoka oraz Polak Mały w Anglii 
   19.15 – LaLaJump 
Środa:  17.00 – Kolorowe Kredki 
   18.45 – Kółko brydżowe 
   19.15 – LaLaJump 
Czwartek:  18.30 – Msza święta oraz spotkania Parafialne 
   19.15 – LaLaJump 
Piątek:  17.00 – Polska Szkoła Sobotnia 
   19.15 – LaLaJump 
   20.00 – Spotkania Parafialne 
Sobota:  10.00 – Polska Szkoła Sobotnia 
Niedziela:    9.00 – Msza święta a potem Kawiarenka 

To tak w skrócie, po więcej informacji odsyłam na Facebooka oraz strony internetowe Ośrodka, 

Parafii i Polskiej Szkoły Sobotniej. 

Zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach lub zaproponowania/poprowadzenia nowych! 

Dom Ośrodka jest dostępny dla wszystkich i gorąco namawiamy aby z niego korzystać. Zarówno 

jako uczestnicy jak i organizatorzy. Jeśli potrzebne Państwu miejsce aby rozpocząć własną 

działalność, a nie będzie to kolidowało z naszymi zajęciami czy naszym Statutem – to prosimy o 

kontakt.  

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Lutym dokonano następujących 

wpłat członkowskich: A. Wójcik (£40) oraz J. Vargem i J. Hebovija (wynajęcie Domu Ośrodka, 

£75). 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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