
 Ukazuje siê od 1995 r. Bezp³atny miesiêcznik w jêzyku polskim Nr 8 (292), sierpieñ 2019 

SKANER Est. 1995 Free Monthly Magazine in Polish

KRYSTYNA  STALMACH  Jeœli powieœæ

jest epickim listem pisarza do

czytelnika, to wiersz jest telegra-

mem ze œwiata prze¿yæ i refleksji

poety/poetki do odbiorcy. I tak jak

w przesz³oœci otrzyman¹ depeszê

czytaliœmy wiele razy, tak do

wiersza, który nas poruszy³, ci¹g-

le powracamy, nie chc¹c uroniæ

¿adnego s³owa. W zale¿noœci od

naszego nastroju odczytujemy go

inaczej, doszukuj¹c siê nowych

skojarzeñ, metafor, rytmu, na-

stroju, koloru. 

Kto w dzisiejszych czasach

czyta poezje? Podobno ludzie

wra¿liwi na malarstwo, muzykê

przeszukuj¹ pó³ki ksiêgarñ i ku-

puj¹ tomiki poezji. Powtórzê za

Simonidesem z Keos, który po-

równa³ poezjê do malarstwa:

“Malarstwo jest milcz¹c¹ poezj¹,

a poezja – mówi¹cym malar-

stwem” (s³owa przytoczone przez

Plutarcha, De Gloria Atheniensium, 3).

MARIE LITERACKIE

Czêœæ IV

Któ¿ z nas w swojej m³odoœci nie “po-

pe³ni³” wiersza? No có¿, m³odoœæ ma

swoje prawa i chocia¿ nasze próby

poetyckie prawdopodobnie nie by³y zbyt

udane, to szczerze odzwierciedla³y stan

naszego ducha - radosnych uniesieñ,

g³êbokiej rozpaczy czy nieskoñczonej

têsknoty. Przejrzyjmy stare pud³a z no-

tatkami, listami… byæ mo¿e odkryjemy

m³odzieñcze wiersze, pisane z myœl¹ o

konkretnej osobie lub zdarzeniu. Wiêk-

szoœæ z nas “wyros³a” z tworzenia poezji

i niektórzy z nas zamiast pisaæ wiersze

zaczêli je czytaæ. A jest z czego wy-

bieraæ - od wci¹¿ wydawanych klasy-

ków do poezji wspó³czesnej drukowanej

w ma³ych nak³adach lub publikowanej w

internecie.

Na poezjê uwra¿liwi³a mnie pani

Stefania Stelmach - nauczycielka pol-

skiego i moja wychowawczyni ze szko³y

podstawowej. Ci¹g dalszy na str. 6

PRYWATNA WOJNA

PORUCZNIKA

BOCIANOWSKIEGO

WINCENTY POL Przy tym Altenburgu

przypominam sobie osobliwsz¹ historyê,

któr¹ mi opowiada³ zacny nasz Tadeusz

Bieliñski, opowiadan¹ niegdyœ przy

wojskowém œniadaniu starszym oficerom

naszym przez jenera³a D¹browskiego. 

Po bitwie lipskiej by³o wielkie

strapienie i wielki niedostatek. Ksi¹¿ê

Józef* zgin¹³, ca³a francuska i polska

armia cofa³a siê bez ³adu. Zapasy

¿ywnoœci i magazyny odciêli Sasi,

którzy w tej bitwie do sprzymierzeñców

przeszli, a nawet w sztabie jenera³a

D¹browskiego nie by³o ani kawa³ka

chleba, ani czarki wódki, ani nawet

garnca owsa dla koni. Gdy siê sztab

jenera³a wstrzyma³ nieco po pó³nocy po

przegranej bitwie, klê³a wiara, a konie

¿ar³y ziemiê spod siebie. Zawo³any

intendent oœwiadczy³, ¿e nie ma nic do

dania, i ¿e nie ma nadziei nawet, aby

móg³ czegokolwiek dostarczyæ przed

up³yniêciem doby.

Dokoñczenie na str. 2

MOJE MARIE

A gdy serce twe przyt³oczy myœl, ¿e ¿yæ nie warto,

z ³ez ocieraj cudze oczy, chocia¿ twoich nie otarto.

Maria Konopnicka

MÓJ PIERWSZY DZIEÑ W SZKOLE

Jeszcze trwaj¹ wakacje, ale niebawem pocz¹tek roku szkolnego. St¹d

propozycja dla Czytelników, by przys³ali do redakcji krótkie - na pó³

strony - wspomnienie z pierwszego dnia w szkole (mo¿e byæ opisane

inne wydarzenie z czasów nauki, ale takie, które mocno utkwi³o w pa-

miêci). Nades³ane wspomnienia zamieœcimy w najbli¿szych Skanerach.
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

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

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

(przy Dufferin) London 519-438-3232

SKANER  Miesi�cznik M»odych

Redaguj�/Editors: Jolanta Pawluk oraz

Adam, Stefan i Tadeusz òochowscy. 

Informacje z Windsor - Arleta  Sziler. 

Wydawca/Publisher: Adam òochowski

Adres/Address: 1654 Attawandaron Rd.,

London, Ontario  N6G 3M6

Tel.: 519-641-8894

e-mail: skaner@skaner.net

SKANER (English: scanner) - a free Polish

magazine published monthly and circulated

in London and Windsor areas. First

published in May 1995.

Materia»ów niezamówionych redakcja nie
zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów. Wyraóone w tekstach opinie
naleó� do autorów i nie zawsze odzwierciedlaj�
stanowisko wydawcy i redakcji.  Za treÑ� og»o-
sze½ i reklam redakcja nie odpowiada. 
Przedruki dozwolone na podstawie pisemnej
zgody redakcji. 

Redakcja dzi�kuje panu Mariuszowi Pacynce za

bezinteresowne dostarczanie numerów do Windsor. 

Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

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

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

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

PRYWATNA WOJNA PORUCZNIKA BOCIANOWSKIEGO

Ci¹g dalszy ze str. 1

Spojrzano po sobie i z³e znaczy³y siê

rzeczy. Wówczas to przyst¹pi³ do

jenera³a D¹browskiego porucznik

Bocianowski, oficer podobno z 13go

pu³ku jazdy, który by³ w dniu tym do

sztabu na s³u¿bê wys³any od pu³ku i

rzek³: “Je¿eli pan jenera³ oddasz dwa

szwadrony pod moj¹ komendê, to

wszystkiego dostarczê, czego dla

sztabu i pu³ku mego potrzeba."

Bocianowski ten by³ wielki zuch i

znany ze swoich sztuczek junackich.

Jenera³ D¹browski kaza³ mu tedy

napisaæ rozkaz; a Bocianowski wzi¹w-

szy dwa szwadrony ruszy³ k³usem ku

Altenburgowi. Zna³ bowiem tê okolicê

dobrze i jej zamo¿noœæ, stoj¹c uprzed-

nio garnizonem w tem ksiêstwie. Na

spotkanie jego wybieg³ ca³y dwór

ksi¹¿êcy. Oœwiadczy³ marsza³kowi

dworu, czego potrzebuje, wymieniaj¹c

liczbê wo³ów i baranów, fur owsa i

siana, wina i wódki, chleba i krup,

kie³bas i szynek, s³owem podaj¹c na

kartce ca³y wykaz potrzebnego fura¿u

i prowiantów i zas³aniaj¹c siê roz-

kazem jenera³a D¹browskiego, ¿¹da³

tego wszystkiego natychmiast.

Wszak¿e gdy na meldunkach tych

rzeczy przesz³a godzina, a Bocia-

nowski nie widzia³, aby folgê dawano

¿¹daniu, lub jakiekolwiek dawano roz-

kazy celem dostarczenia prowiantów,

uda³ siê Bocianowski w dziesiêciu

ludzi z pa³aszem na temblaku i od-

wiedzionym pistoletem w rêku na

ksi¹¿êce pokoje, roztr¹ci³ kilku dwo-

raków i dotar³ tak ostro, ¿e go w

koñcu tylko jedne drzwi szklanne

przedziela³y od gabinetu ksiêcia.

Wystraszony marsza³ek oœwiadczy³, ¿e

do ksiêcia wejœæ nie wolno i w ka¿-

dym razie musi uprzednio zameldowaæ

jego przybycie. Na to rzek³ Bocia-

nowski: “To proszê meldowaæ".

Marsza³ek odszed³, bawi³ d³ugo, a

wyszed³szy rzek³, ¿e panuj¹cy ksi¹¿ê

Bocianowskiego przyj¹æ nie mo¿e i

¿adnych liwerunków** nie da, bo jesz-

cze przed wypowiedzeniem wojny

oœwiadczy³ siê neutralnym, tak wobec

cesarskiej armii, jak wobec armii

sprzymierzonych, wiêc dziœ z ¿adn¹

stron¹ traktowaæ nie mo¿e.

- Co! - krzykn¹³ Bocianowski -

neutralny? To powiedz twemu ksiêciu,

¿e ja mu na w³asn¹ rêkê wydajê

wojnê - i pchn¹³ marsza³ka do gabi-

netu ksiêcia, a potem tak krzy¿ow¹

sztuk¹ prze¿egna³ drzwi szklanne, ¿e

siê wszystkie do razu posypa³y szyby.

Strza³em z pistoletu przez okno

danym obudzi³ czujnoœæ u³anów. W

dziedziñcu powsta³a wrzawa i w

zamku lêkano siê, ¿eby komendant nie

da³ do rabunku has³a.

Marsza³ek uprowadzi³ ksiêcia

gdzieœ przez tajne wyjœcie z gabinetu,

ale w tej chwili by³ rozkaz dany, aby

wszystkiego dostarczyæ, czego Bocia-

nowski ¿¹da³.

Jako¿ œci¹gnê³y siê ³adowne wozy

z prowiantami w jednej chwili, resztê

wydano ze spi¿arni i piwnicy ksiêcia;

wo³y, barany przypêdzono przed za-

mek i rezerwowy szwadron zabra³ to

wszystko  pod  stra¿  swoj¹,  a  Bo-

Wincenty Pol (1807-1872)
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dr dr Mira i Marek G¹siorowscy

zapraszaj� do swego gabinetu

Pe»en zakres zabiegów dentystycznych
dla ca»ej rodziny

280 W harncliffe Road S.

London  ON  N6J 2L5 519-680-7707

Co niedzielê

w Radiu Western 94.9 fm

TWOJE RADIO
10:00 - 11:30

prowadzi Jolanta Pawluk

Telefon  519 - 641 - 8894 

Podczas programu  519 - 661 - 3600

Polonia Travel
bilety lotnicze, wycieczki

wypo¿yczanie samochodów

wysy³ka pieniêdzy i paczek do Polski

1246 Trafalgar Street 
London  ON  N5Z 1H5

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

www.poloniatravel.ca

cianowski zjad³szy z kolegami jeszcze

na zamku œniadanie, podpisa³ traktat
pokoju z ksiêciem Altenburgskim, i

wraca³ z ca³ym nabytkiem do sztabu.

- Có¿eœ zrobi³? - zapyta³ go je-

nera³ D¹browski. 

Na to rzek³ porucznik Bocianowski

powa¿nie: “Ksi¹¿ê Altenburgski zas³a-
nia³ siê neutralnoœci¹ i nie chcia³ daæ
prowiantów. Otó¿ wyda³em mu na

w³asn¹ rêkê wojnê, a ¿e ksi¹¿ê armii

nie mia³, nie przysz³o do wojny, ale

zgodnym sposobem liwerunek œci¹g-

n¹³em, œniadanie z kolegami zjad³em, a

przy podpisie traktatu pokoju kaza³em
sobie od konia zap³aciæ kosztów wo-

jennych po dwa napoliony; i zawsze by

tak by³o panie jenerale, gdyby porucz-

nik Bocianowski komenderowa³ dwoma

szwadronami". 

Wypito tedy zdrowie Bocianow-

skiego winem, które przywióz³, a ¿e to
nie facecya, znalaz³a siê przy likwi-

dacyi kosztów wojennych  b o n a*** 

porucznika Bocianowskiego, wydana

ksiêciu Altenburgskiemu w formie trak-

tatu pokoju, zawartego w dzieñ po

lipskiej bitwie pomiêdzy porucznikiem

Bocianowskim z jednej, a ks. Alten-

burgskim z drugiej strony, w której

porucznik Bocianowski spisa³ powody

i punkta zawartego pokoju. Akt ten

wypada³oby zaci¹gn¹æ do narodowe-

go archiwum tych, co od czasu do

czasu na w³asn¹ rêkê wydaj¹ wojnê.
Wincenty Pol

�ród³o: Dzie³a Wincentego Pola wierszem i

proz¹. Pierwsze wydanie zupe³ne przejrzane i

uporz¹dkowane przez samego autora. Tom

dziesi¹ty. Serya druga: dzie³a proz¹. W³asnoœæ
i wydanie rodziny. Lwów. 1878.

Od redakcji:

Przytoczony fragment to wyj¹tek z

czêœci pamiêtników opisuj¹cych wyda-

rzenia na granicy saskiej, w Saksonii,

Lipsku i DreŸnie. Tytu³ “Prywatna woj-

na porucznika Bocianowskiego” i po-

ni¿sze przypisy przygotowa³ Skaner.

* Bitwa pod Lipskiem i œmieræ ksiêcia
Józefa Poniatowskiego to paŸdzier-

nik 1813 r.

** liwerunek - podatek w naturze na

utrzymanie wojska.

*** bona - dawne okreœlenie tego, co

wspó³czeœnie ma formê ‘bon’ (wiele

osób zapewne pamiêta z okresu PRL-u

bony PeKaO SA, potem Pewexu);

s³owniki definiuj¹ bon jako “papierowy

znak zdawkowy, opiewaj¹cy na monetê
krajow¹, z zastrze¿onym terminem

wa¿noœci i gwarantowan¹ wymian¹ na
walutê obiegow¹”.

KTÓRY ROK - KTÓRY GENERA£

Tytu³em dodatkowego wyjaœnienia:
opowieœæ Pola dotyczy wydarzeñ z

roku 1813, ale autor nie móg³ byæ ich
œwiadkiem (urodzi³ siê w 1807). Za-

notowa³ to, co wci¹¿ by³o ¿ywe w

Saksonii w roku 1832, kiedy uczestnicy

powstania listopadowego przemierzali

ten kraj w drodze na emigracjê. By

u³atwiæ przemieszczanie siê (kolumny

¿o³nierzy liczy³y do dwustu osób), ge-

nera³ Józef Bem organizowa³ tam

punkty etapowe, a Polowi przypad³o
zadanie zorientowania siê, czym dys-

ponuj¹ poszczególne punkty wsparcia.

Wtedy us³ysza³ o “prywatnej wojnie”.

Nie zawadzi wspomnieæ, ¿e Pol

pisze te¿ o wielkiej ró¿nicy, w jaki

sposób przemieszczaj¹ce siê kolumny

traktowano w Prusach, a jak w Sakso-

nii, gdzie podejmowano Polaków wiêcej
ni¿ ¿yczliwie - z asyst¹ honorow¹ woj-

ska saskiego, oficjalnymi delegacjami

mieszkañców mijanych miast i muzyk¹.
Ju¿ w listopadzie 1831 r. zaczê³y tam 

powstawaæ Komitety “Przyjació³ Pola-

ków". Pol pisa³ o Saksonii: “Sympatyê
wszystkich warstw spo³ecznych mieliœ-
my za sob¹” i dalej: “To, co u³atwia³o
zetkniêcie siê z ludŸmi pod wp³ywem

trudniejszych politycznych stosunków,

by³a ¿yczliwoœæ miejscowych ludzi, na

których natrafia³em wszêdzie. £atwo

by³o odpytaæ w ka¿dém mieœcie, gdzie

jest klub lub kasyno ‘Przyjació³ Po-

laków’".

225 LAT 

P IERWSZYCH POLSKICH BANKNOTÓW

Przy okazji “bony” porucznika Bocia-

nowskiego nie zawadzi wspomnieæ o
pierwszych polskich pieni¹dzach pa-

pierowych. Ukaza³y siê 225 lat temu -

w sierpniu 1794 r. - i mia³y wspomóc

koszty zwi¹zane z powstaniem koœ-
ciuszkowskim (uzbrojenie, wyp³ata ¿o³-
du itp.). Wszystkie opiewa³y na jedno

nazwisko - F. Malinowski - które by³o
symbolem obywatela-przedstawiciela

ludu; mo¿na je by³o wykorzystaæ do

op³acenia po³owy nale¿noœci podat-

kowych (tylko po³owy - resztê nale¿a³o
uiœciæ tradycyjnym pieni¹dzem). Za

fa³szowanie biletów grozi³a kara

œmierci i konfiskata maj¹tku.
Bilety skarbowe by³y pomys³em

Tadeusza Koœciuszki, który myœla³ nie
tylko o powstaniu, ale tak¿e o ustroju
pañstwa.  �
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Sutton Group Realty

Brokerage Inc.

STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprze-

da¿¹ nieruchomoœci

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

P Oprocentowanie kredytów hipotecznych korzystniejsze

ni¿ w bankach - 2.19%

P Przy kupnie pierwszego domu mo¿liwoœæ uzyskania

zwrotów podatkowych (do $10 000)

P Ponad 20 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

PIERWSZE POLKI NA KRAÑCACH ŒWIATA

Dokoñczenie z poprzedniego numeru

MATEUSZ BÊDKOWSKI Ostatni¹ i chyba najwybitniejsz¹ polsk¹
podró¿niczk¹, która wyruszy³a w sw¹ podró¿ przed wielk¹
wojn¹, by³a Maria Antonina Czaplicka (1884–1921),

urodzona na warszawskiej Pradze w zubo¿a³ej rodzinie

szlacheckiej. W latach 1894–1902 uczy³a siê na prywatnej

pensji w Warszawie. Jako i¿ w Królestwie Kongresowym nie

przyjmowano jeszcze kobiet na uczelnie, studiowa³a w stolicy

na tzw. Lataj¹cym Uniwersytecie. By³y to tajne wy¿sze kursy
dla kobiet, organizowane przez same s³uchaczki w prywatnych

mieszkaniach. Za³o¿ono je w 1882 roku, a bardziej zorganizo-

wan¹ formê przybra³y trzy lata póŸniej.
W 1904 roku rodzina Czaplickich przenios³a siê na dwa

lata do Lipawy, gdzie Maria zda³a eksternistycznie maturê w
mêskim gimnazjum, by móc póŸniej kszta³ciæ siê na normalnym

uniwersytecie. Po powrocie rodziny do Warszawy rozpoczê³a
pracê jako nauczycielka na prywatnej pensji. Uczestniczy³a

tak¿e w zajêciach Towarzystwa

Kursów Naukowych (od 1905 roku

jawna prywatna uczelnia kon-

tynuuj¹ca dzia³alnoœæ Lataj¹cego
Uniwersytetu, w 1918 r. prze-

mianowana na Woln¹ Wszechnicê
Polsk¹), w sekcji matematyczno-

przyrodniczej, i pe³ni³a tam w la-

tach 1906–1909 funkcjê sekretarki.
W 1910 roku, po otrzymaniu 900 rubli stypendium z Kasy

im. Józefa Mianowskiego, wyjecha³a do Anglii na studia w

London School of Economics (1910/1911) i Oxfordzie

(1911/1912). Na tej drugiej uczelni w 1912 roku otrzyma³a
dyplom z antropologii, po czym na obydwu przez pewien czas

prowadzi³a wyk³ady. Wyda³a tak¿e pracê “Aboriginal Siberia.

A study in Social Anthropology” (Oxford 1914), która za-

chêci³a Komitet Antropologiczny Uniwersytetu Oxfordzkiego

do zorganizowania ekspedycji naukowej na Syberiê pod jej
przewodnictwem (atutami Polki by³a tak¿e znajomoœæ jêzyka
rosyjskiego i samej Rosji).

Na Syberiê dobrowolnie

W maju 1914 roku wyruszy³a z Anglii wraz z Amerykaninem

Henrym Hallem z Uniwersytetu Pensylwanii i dwiema Bry-

tyjkami: ornitolo¿k¹ Maud Haviland, a tak¿e malark¹ i foto-
grafk¹ Dor¹ Curtis. Wyprawa przez Warszawê uda³a siê do
Petersburga i Moskwy, sk¹d pojecha³a Kolej¹ Trans-

syberyjsk¹ do Krasnojarska nad rzek¹ Jenisej w Œrodkowej

Syberii. Nastêpnie naukowcy p³ynêli przez trzy tygodnie

statkiem “Oriol” do wioski Golczicha przy ujœciu rzeki Jenisej,
gdzie za³o¿yli sw¹ bazê. Badali tam ludy Samojedów, Juratów

i Do³gan.
Na pocz¹tku wrzeœnia, kiedy to dosz³a do podró¿ników

informacja o wybuchu pierwszej wojny œwiatowej, panie

Haviland i Curtis postanowi³y powróciæ do Anglii przez Morze

Karskie, podczas gdy Czaplicka z Hallem pop³ynêli na po-
³udnie do Turuchañska, gdzie ulokowali siê w po³owie miesi¹-
ca. Po kilku tygodniach rozpoczêli badania kultur Tunguzów

i Samojedów w dolnym biegu Jeniseju. Przemieszczali siê
wzd³u¿ rzeki przy pomocy zaprzêgów reniferów i w ten sposób

pokonali ³¹cznie ponad 3000 kilometrów. Do Turuchañska po-
wrócili w po³owie kwietnia 1915 roku, a na prze³omie maja i

czerwca wsiedli na parowiec “Otiec”, na którym udali siê do 
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Krasnojarska, a stamt¹d poci¹giem do Moskwy. Podczas gdy

Hall za³atwia³ w Petersburgu zgodê na wywiezienie zebranej

kolekcji antropologicznej, Czaplicka odwiedzi³a Warszawê.

Nastêpnie do³¹czy³a do Amerykanina w Petersburgu, sk¹d

przez Skandynawiê wrócili do Anglii we wrzeœniu tego roku.

Czaplicka spêdzi³a na Syberii ³¹cznie trzynaœcie miesiêcy.

Poza notatkami zrobi³a te¿ kilkaset fotografii, przedstawiaj¹-

cych mieszkañców badanej krainy. Efektem wyprawy by³a

tak¿e ksi¹¿ka “My Siberian Year” (Londyn 1916), zawieraj¹ca

informacje o podró¿ach autorki, a ponadto wyniki obserwacji

ludów syberyjskich. W latach 1916–1919 podró¿niczka zajmo-

wa³a siê prac¹ pedagogiczn¹ na Uniwersytecie w Oxfordzie,

zastêpuj¹c jednego wyk³adowcê w Komitecie Antropolo-

gicznym. Nastêpnie wyk³ada³a antropologiê w Bristolu.

W kolejnych latach dwukrotnie odwiedzi³a Polskê i raz

by³a w Stanach Zjednoczonych. W 1921 roku, na wieœæ o tym,

¿e stypendium podró¿nicze Alberta Kahna na Uniwersytecie

Londyñskim przypad³o innemu naukowcowi (Czaplicka nie

mog³a go otrzymaæ, poniewa¿ nie mia³a jeszcze obywatelstwa

brytyjskiego, a uczelnia nie poczeka³a, a¿ dope³ni¹ siê

formalnoœci), pope³ni³a samobójstwo w swym mieszkaniu w

Bristolu, za¿ywaj¹c chlorek rtêci. Pochowano j¹ w Oxfordzie.

Nigdy nie wysz³a za m¹¿, nie mia³a te¿ dzieci.

Maria Czaplicka by³a cz³onkiem Królewskiego Towarzys-

twa Geograficznego (pierwsze kobiety przyjêto tam w 1892

roku, jednak w wyniku protestów zarz¹d znów blokowa³ tê

mo¿liwoœæ a¿ do 1913 roku) i Instytutu Antropologicznego,

otrzyma³a wiele wyró¿nieñ honorowych, w tym Nagrodê imie-

nia Murchisona przyznan¹ przez Królewskie Towarzystwo

Geograficzne w roku 1920. 

Mateusz Bêdkowski

Miejsce pierwotnej publikacji – Portal historyczny Histmag.org (CC

BY-SA 3.0). Artyku³ ukaza³ siê tam 8 marca 2015 roku. Zdjêcie Marii

Czaplickiej pochodzi z ksi¹¿ki “My Siberian Year” (London: Mills &

Boon, 1916). Jest w domenie publicznej.

LIST DO MATKI W KRAJU

Mamo! Nie wiem który ju¿ list piszê, a ¿adnej odpowiedzi nie

otrzymujê. W tym liœcie chcê Ci opisaæ moje ¿ycie na pustyni.

Po d³ugiej tu³aczce, która opowiem gdy wrócê, los zagna³

mnie tu na pustyniê szar¹ i ja³ow¹. Pod b³êkitnym piek¹cym

niebem roz³o¿y³ siê nasz obóz. W obozie wre nasza m³oda

braæ junacka. Jesteœmy otoczeni troskliw¹ opiek¹ naszych

prze³o¿onych. Mamy mo¿noœæ kszta³ciæ ducha i umys³. Ka¿dy

z nas przygotowuje siê do pracy, która go czeka w nie-

podleg³ej Polsce. 

Droga mamusiu, s³ysza³em o walce naszego serca

polskiego. Wiemy o tem, ¿e krwawi³a nasza Warszawa i dziœ

stanê³a w gruzach i tylko ziemia krwi¹ na wieki przesi¹k³a

zosta³a.

Wstyd mi jest, Mamusiu, ¿e ch³opcy w moim wieku

walczyli z broni¹ w rêku w obronie Warszawy. Kiedy oni w

nadludzki sposób siê bili, ja mia³em co jeœæ, mia³em odzie¿ i

mo¿noœæ zdobywania nauki. Mamusiu, ale my nie tracimy tu

czasu. Nabieramy si³ do strze¿enia polskich granic. Musimy

raz na zawsze wygnaæ ten krzy¿ splugawiony i czerwonych

barbarzyñców z naszej ziemi. My, m³ode pokolenie, bêdziemy

nie tylko strzec, ale mo¿e i rozszerzaæ granice naszej

Ojczyzny.

Koñcz¹c ten list, proszê o cierpliwoœæ w znoszeniu ucisku

wroga. Wkrótce musz¹ siê spe³niæ nasze najg³êbsze têsknoty.

Jun. Szkutnicki H.
P P P

List pochodzi z redagowanego w czasie wojny dla ch³opców - junaków

I Junackiej Szko³y Mechanicznej tygodnika “Coraz wy¿ej” (Nr 4. 12

listopada 1944 r.). Kilka pierwszych numerów tygodnika przekaza³

Skanerowi jeden z tamtych junaków - pan Józef Bentkowski, cz³onek

SPK w London, za co redakcja jest mu bardzo wdziêczna.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w London

serdecznie zaprasza ca³¹ Poloniê

w niedzielê 18 sierpnia

na ŒWIÊTO ¯O£NIERZA

Rozpocznie je msza œw. w intencji poleg³ych ¿o³nierzy,

odprawiona o godz. 12:15 w koœciele pod wezwaniem

Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, a o 14:00 w Domu Polskim

SPK przy 80 Ann Street bêdzie mo¿na zjeœæ smaczny obiad

z wyœmienit¹ wojskow¹ grochówk¹ (koszt $20.00 od osoby).
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Spêdza³a ze mn¹ wiele czasu, przy-

gotowuj¹c do konkursów recytator-

skich na ró¿nych szczeblach. To ona

odkry³a we mnie talent recytatorski i

bardzo wczeœnie zapozna³a z twór-

czoœci¹ W³adys³awa Broniewskiego,

Juliana Tuwima, Boles³awa Leœmiana,

Juliana Przybosia, Antoniego S³onim-

skiego, Leopolda Staffa... Objaœnia³a
ró¿ne grupy i pr¹dy literackie, kto

nale¿a³ do Skamandrytów, a kto do

Awangardy Krakowskiej. W szkole

œredniej ju¿ sama odkry³am Mariê
Pawlikowsk¹-Jasnorzewsk¹, która nie

nale¿a³a do ¿adnej z grup literackich

miêdzywojnia (towarzysko zwi¹zana

by³a ze Skamandrytami), ale jej twór-

czoœæ chwalona by³a przez cz³onków

obu ugrupowañ.

Po II wojnie œwiatowej do spo-

pularyzowania tej poetki miêdzywojnia

przyczyni³a siê jej siostra Magdalena

Samozwaniec, wydaj¹c wspomnienia o

Marii: “Maria i Magdalena” (1956) i

“Zalotnica niebieska” (1973). Wiele

osób mojego pokolenia kojarzy jej

wiersze z muzyk¹, bo by³y wykony-

wane przez damê poezji œpiewanej

Ewê Demarczyk, a potem przez Cze-

s³awa Niemena, Halinê Kunick¹ i

Krystynê Jandê. 
Ja tak¿e najpierw zachwyci³am siê

“Poca³unkami” w wykonaniu Ewy De-

marczyk do muzyki Zygmunta Ko-

niecznego, potem przeczyta³am “Mariê
i Magdalenê”, a nastêpnie kupi³am

tomik poezji Pawlikowskiej - w³aœnie

te s³awne “Poca³unki”- i odt¹d Maria

by³a zawsze ze mn¹…

Ju¿ na studiach, maj¹c jakie takie

pojêcie o twórczoœci poetki, naby³am

w s³ynnej ksiêgarni “Pod Arkadami”

na Œwidnickiej we Wroc³awiu “Za-

lotnicê niebiesk¹”. Po przeczytaniu

zauwa¿y³am du¿¹ ró¿nicê miêdzy

“Mari¹ i Magdalen¹”, gdzie dominuje

dowcip i ironia, a “Zalotnic¹ nie-

biesk¹” nasycon¹ poezj¹ i podziwem

dla s³awnej siostry. To chyba dlatego,

¿e Magdalena Samozwaniec praco-

wa³a nad “Zalotnic¹” pod koniec swo-

jego ¿ycia, a wiadomo, ¿e apoteozu-

jemy tych bliskich, którzy wczeœnie

odeszli. 

To nietypowa biografia poetki.

Nietypowa, bo pokazana przez pryz-

mat jej twórczoœci z komentarzem

uwielbiaj¹cej j¹ siostry. Autorka prze-

plata wspomnienia wierszami Marii,

fragmentami jej listów i dramatów

oraz innych publikacji.

Niestety, obie te ksi¹¿ki s¹ nie-

dostêpne w ksiêgarniach  (nak³ady

ostatnich wydañ “Marii i Magdaleny”

z 2010 roku i “Zalotnicy  niebieskiej z

2012 s¹ wyczerpane). Dla tych, którzy

chcieliby je przeczytaæ, pozostaj¹
antykwariaty w Polsce lub wiêksze
biblioteki w Kanadzie. Sprawdzi³am

katalogi kilku bibliotek w naszym

rejonie i tylko Miejska Biblioteka

Publiczna w Toronto ma obie pozycje

w swoich zbiorach. Tym, którzy chcie-

liby je przeczytaæ, polecam skorzy-

stanie z serwisu wypo¿yczeñ miêdzy-

bibliotecznych (ILLO – Interlibrary

Loans). Ka¿da biblioteka w Ontario

mo¿e sprowadziæ dla nas te ksi¹¿ki z
Toronto - zostan¹ wys³ane do naj-

bli¿szej filii bibliotecznej w naszym

miejscu zamieszkania.

Z listów do rodziny i przyjació³
Magdaleny Samozwaniec, które prze-

czyta³am ju¿ w Ka-

nadzie (“Moich listów

nie pal”), dowiedzia-

³am siê, ¿e autorka

“Zalotnicy” wielkim

sentymentem darzy³a
Wroc³aw. Mo¿e dla-

tego zdeponowa³a w

1954 r. w bibliotece

Ossolineum zbiór rodzinnych zdjêæ,
wierszy Marii, listów ojca i matki.

Z korespondencji do Anny Krucz-

kiewicz (by³ej bibliotekarki Ossoli-

neum) wynika, ¿e Magdalena mia³a
równie¿ kontakty ze s³ynnym wroc-

³awskim Klubem Muzyki i Literatury

(KMiL), mieszcz¹cym siê przy Placu

Koœciuszki. Pod koniec lat 60. i na

pocz¹tku 70. regularnie wystêpowa³a
z prelekcjami o ¿yciu i twórczoœci Ma-

rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej we

Wroc³awiu, Polanicy, Jeleniej Górze, a

tak¿e w Szczecinie i innych miastach

i miasteczkach na ziemiach odzyska-

nych. W czasie spotkañ wroc³awskich

wystawia³a portret Marii, namalowany

przez Stanis³awa Ignacego Witkiewi-

cza (Witkacego). 

Jej pierwsze spotkanie z wroc³aw-

skimi fanami poezji siostry odby³o sie
21 listopada 1968 roku. Dziêki ciê¿kiej
pracy Magdaleny, która niestrudzenie

promowa³a twórczoœæ poetki, wiersze

Marii sta³y siê na nowo popularne.

Nie tylko zabiega³a o wznawianie

wydañ wierszy siostry, ale równie¿
wyszukiwa³a te, które nigdy nie by³y
publikowane.

Ci¹g dalszy ze str. 1 MOJE MARIE LITERACKIE - Czêœæ IV
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Hanka (pani Anna Kruczkiewicz)

pomaga³a w przepisywaniu rêko-
pisów wierszy Pawlikowskiej zde-

ponowanych w Ossolineum, które po

raz pierwszy ukaza³y siê w “Zalot-

nicy niebieskiej”, ona tak¿e pomog³a
Magdalenie w odzyskaniu portretu

poetki, nie wiadomo dlaczego prze-

trzymywanego zbyt d³ugo przez

dyrektora KMiL Stefana Placka.

Portret Marii

Pawlikowskiej-

Jasnorzewskiej

namalowany

przez Witkacego

(1924 r.)

Maria Janina

Pawlikowska-Jasnorzewska z domu

Kossak - po pierwszym mê¿u Bzow-

ska, po drugim Pawlikowska, po

trzecim Jasnorzewska - urodzi³a siê
24 listopada 1891 r. w Krakowie.

Wywodzi³a siê z rodziny szlacheckiej

o wielkich zas³ugach dla polskiej

kultury. By³a córk¹ malarza Woj-

ciecha Kossaka i Marii z Kisielnic-

kich. Znanymi malarzami byli rów-

nie¿ jej dziadek Juliusz i jej starszy

brat Jerzy, a m³odsza siostra Mag-

dalena zosta³a pierwsz¹ dam¹ satyry

(tworzy³a pod literackim pseudo-

nimem Magdalena Samozwaniec).

M³oda Maria kszta³cona by³a w

domu, gdzie zdoby³a gruntown¹ edu-

kacjê humanistyczn¹, przez krótki

czas by³a woln¹ s³uchaczk¹ krakow-

skiej Akademii Sztuk Piêknych. W

rodzinnym domu, zwanym Kossa-

kówk¹, pe³nym malarstwa, muzyki i

literatury, pod okiem kochaj¹cych

rodziców: “Tatki” i “Mamid³a” malo-

wa³a, pisa³a i spotyka³a wybitnych

przedstawicieli polskiej kultury i po-

lityki, m.in. bywa³ tam Henryk Sien-

kiewicz, Tadeusz Boy-¯eleñski, Igna-

cy Jan Paderewski, Wincenty Luto-

s³awski. Podobno na pisanie wy-

korzystywa³a ka¿d¹ chwilê; pisa³a na

karteluszkach, zostawiaj¹c je w naj-

bardziej nieoczekiwanych miejscach.

Umia³a siê skupiæ, nie przeszkadza³
jej ani ha³as, ani tocz¹ce siê rozmo-

wy przy stole.

Maria lubi³a liliowe szale i suk-

nie (byæ mo¿e dlatego w domu

nazywano j¹ Lilk¹), które sama pro-

jektowa³a, aby ukryæ wadê krêgos³u-

pa - pozosta³oœæ po nieszczêœliwym

wypadku w dzieciñstwie. Niestety,

nie uda³o siê skorygowaæ wady

postawy i lekkiego utykania. Nie

pomóg³ z³oty pierœcionek z³o¿ony z

du¿ych liter tworzacych s³owo

PROSTO, zamówiony przez “Tatkê” u
jubilera i maj¹cy przypominaæ o obo-

wi¹zku utrzymania prawid³owej po-

stawy, ani d³ugie spacery po ogro-

dzie z deseczk¹ miêdzy ramionami.

Nie spe³ni³ swego zadania gorset z

celuloidu z ¿elaznymi uchwytami pod

pachami, zalecony przez s³ynnego

ortopedê z Berlina. Znamienne jest

to, i¿ mê¿czyŸni

nie zauwa¿ali
jej kalectwa.

Poetka nigdy o

swojej u³omno-

ci nie mówi³a.
M a r i a

Pawlikowska-

Jasnorzewska

(1891-1945) by-

³a jedn¹ z naj-

wybitniejszych poetek okresu miê-
dzywojennego. Uwa¿ana jest za pol-

sk¹ Safonê. 
(Safona – grecka poetka liryczna)

Napisa³a równie¿ piêtnaœcie sztuk,

które z powodu poruszanych tema-

tów (aborcja, zwi¹zki pozama³¿eñ-

skie, kobieca seksualnoœæ) uwa¿ane by-

³y za mocno skandalizuj¹ce. Pisa³a
tak¿e artyku³y do “¯ycia Œwiadomego”,

dodatku do “Wiadomoœci Literackich”,

który propagowa³ edukacjê seksualn¹.

By³a laureatk¹ presti¿owego Z³otego

Wawrzynu Akademickiego Polskiej

Akademii Literatury.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

to mistrzyni pêdzla poetyckiego -

s³owem malowa³a swoje uczucia. Swój

pierwszy tomik “Niebieskie migda³y”

wyda³a w 1922 roku. To z niego pocho-

dzi mój ulubiony w m³odoœci wiersz

“Barwy”, bo jak ka¿da nastolatka z nie-

cierpliwoœci¹ wyczekiwa³am pierwszej

mi³oœci.

BARWY

Oto jest fiolet - drzewa cieñ id¹cy ¿wirem,

fiolet ³¹cz¹cy mi³oœæ czerwieni z szafirem. -

Tam brzóz ró¿owa kora i zieleñ weso³a,

a w jej ruchliwej sukni nieb b³êkitne ko³a.

A we mnie bia³o, bia³o, cicho, jednostajnie -

bo noszê w sobie wszystkich barw skupion¹

tajniê. -

O, jak¿e siê w bia³oœci mojej bieli mêczê -

chcê barw¹ byæ - a któ¿ mnie rozbije

 na têczê?

Bardzo lubiê te¿ jej zdjêcie zamiesz-

czone obok. Poza poetki jest pe³na

zmys³owoœci i przypomina mi pozê Ju-

dyty (Judith) z obrazu Gustawa Klimta.

Pisano o Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, ¿e by³a taka, jak jej
wiersze: “czaruj¹ca i niepokoj¹ca, ete-
ryczna a zarazem mocno w ziemiê wro-
œniêta, super poetyczna, a przy tym
realistka, powa¿na a dowcipna, smutna,
weso³a, m¹dra i czaruj¹co g³upia.” Wiê-
cej o tej poetce, jej ¿yciu i twórczoœci -
w nastêpnym numerze Skanera. 

Krystyna Stalmach

Portret Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

pêdzla Stanis³awa Ignacego Witkiewicza

obecnie znajduje siê w Muzeum Literatury w

Warszawie. Autor zdjêcia nieznany. Oba wize-

runki poetki s¹ w domenie publicznej. 
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Po lipcowym artykule Tadeusza ¯ochowskiego, ¿e media ¿¹dne sensacji istniej¹ nie od dzisiaj - rozmowa Szymona £ucyka z profesorem

Walerym Pisarkiem na temat jêzyka w polskich mediach wspó³czesnych, przeprowadzona w kwietniu 2015 r. dla serwisu Nauka w Polsce.

CHWASTY I KWIATKI W JÊZYKU POLSKICH MEDIÓW

PAP:

Od pó³wiecza analizuje Pan Profesor jêzyk

i styl polskich mediów. Czy rzeczywiœcie z

polszczyzn¹ dziennikarzy jest coraz gorzej?

Walery Pisarek:

Gdybyœmy chcieli znaleŸæ w mediach

przyk³ady ca³kowitego upadku pol-

szczyzny, to je znajdziemy. Ale jeœliby

siê komuœ chcia³o poszukaæ tam

jakiegoœ celnego sformu³owania czy

nowego skrzydlatego s³owa, to te¿ na

nie natrafi. Choæby w wielkich reporta¿ach prasowych,

które niestety staj¹ siê gatunkiem coraz bardziej niszowym.

Wierzê jednak, ¿e nie znikn¹, poniewa¿ zawsze bêd¹

ludzie, dla których pasj¹ jest odkrywanie i opisywanie

czegoœ nieznanego – podobnie jak nie zabraknie amatorów

takich tekstów.

Jêzyk i styl w mediach, tak jak rzeczywistoœæ, nie-

ustannie siê zmieniaj¹. We wczesnym i pe³nym PRL-u

wiadomo by³o, ¿e tekst dziennikarski musi spodobaæ siê w

komitecie powiatowym czy wojewódzkim PZPR. Potem

przyszed³ czas, ¿e nie mo¿na by³o bezkarnie naraziæ siê

kolegom po piórze. Dziœ media musz¹ przede wszystkim

zaspokoiæ oczekiwania przypisywane potencjalnym odbior-

com. To oni podobno wo³aj¹ do mediów: Bawcie nas! Albo:

Straszcie nas!

Teraz – jak mówi¹ wytrawni redaktorzy – “zostaniemy

wy³¹czeni przy pierwszej nieatrakcyjnej wiadomoœci lub

piosence”. Media bardzo musz¹ dbaæ o to, ¿eby ich od-

biorcy nie przeszli do konkurencji. 

Niegdyœ mówca chowa³ puentê na sam koniec

wypowiedzi, dzisiaj – wszystko, co dziennikarz czy polityk

ma najlepszego, daje na pocz¹tek.

Inna kwestia: obecnie narzekamy na angielszczyznê,

kiedyœ naszych przodków razi³a pretensjonalnoœci¹

czeszczyzna (tak, tak, by³y takie czasy!), w XVIII wieku

narzekano na francuszczyznê, potem na niemczyznê...

PAP:

Tylko ¿e dzisiaj jêzyk angielski w polskiej prasie sta³ siê

wszechobecny. “Selfie”, “hejter”, “main-

streamowe” (media), “w realu” - tê listê

mo¿na d³ugo ci¹gn¹æ. Warto siê przed an-

gielszczyzn¹ broniæ?

Walery Pisarek:

Przed niektórymi wp³ywami nale¿y siê

broniæ, a inne przyjmowaæ – bo prze-

cie¿ uzasadnione zapo¿yczenia wzbo-

gacaj¹ ka¿dy jêzyk. Nasz nie jest w

tym wypadku wyj¹tkiem.

Oto mamy w polszczyŸnie dwa

s³owa: “zawartoœæ” (np. butelki) i “treœæ” (np. ksi¹¿ki).

Anglicy i Amerykanie jednym wyrazem “content” nazywaj¹

to, co w butelce, i to, co w ksi¹¿ce. Pod tym wzglêdem

polski jest bogatszy od angielskiego. Ale oto rzecz para-

doksalna, bogatsza polszczyzna - œciœlej mówi¹c pol-

szczyzna marketingowa - po¿ycza sobie od ubo¿szego

angielskiego wyraz “content” w specjalnym znaczeniu

"zawartoœæ kana³u, programu medialnego". 

Ludzie reklamy i mediów w Polsce pewnie wspó³czuj¹

Anglikom i Amerykanom, ¿e nie maj¹ osobnego s³owa dla

tego, co polscy marketingowcy nazywaj¹ kontentem. W tym

przypadku z czystym sumieniem powiedzia³bym, ¿e an-

gielsk¹ po¿yczk¹ wzbogaci³a siê polszczyzna marketin-

gowa, choæ sam siê obywam bez tego s³owa.

PAP:

Z drugiej strony, bywa te¿ tak, ¿e wp³yw jêzyka angielskiego

zuba¿a polszczyznê lub wprowadza zamieszanie.

Walery Pisarek:

Tutaj przypomnê anegdotê o góralu, który wchodzi do

sklepu i myœl¹c o p³atkach kukurydzianych, czyli an-

gielskich “cornflakes”, mówi do  sprzedawczyni: “Podajcie

mi te ‘corne flaki’!”

Inny przyk³ad to “stand up” u¿ywany w znaczeniu

gatunku estradowo-kabaretowego wystêpu, choæ w

polszczyŸnie jest ju¿ od stu lat zadomowiony “monolog”.

Obroñcy “stand upu” staraj¹ siê mnie przekonaæ, ¿e

wprawdzie ka¿dy stand up jest monologiem, ale nie ka¿dy

monolog jest stand upem.

W polskich mediach widaæ
sk³onnoœæ do takiego opisywania

œwiata, ¿eby w trosce o zabawienie

odbiorcy wszystko by³o lekkie i

³atwe, okraszone drwin¹, seksem i

wulgaryzmami - mówi PAP profe-

sor Walery Pisarek, honorowy

przewodnicz¹cy Rady Jêzyka

Polskiego.
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Bywa, ¿e anglicyzmy wypieraj¹ nowe polskie okreœlenia.
Panie prowadz¹ce blogi o modzie nazywa³y siê jeszcze

niedawno “szafiarkami”, teraz sta³y siê “fashionistkami”.
W zwi¹zku z kampani¹ wyborcz¹ s³yszymy i czytamy

w mediach nie o zjazdach, kongresach czy konferencjach,
ale o “konwencjach” naszych partii, które to okreœlenie

ogranicza³o siê do kongresów wyborczych partii ame-
rykañskich.

Czytam dziœ w portalu informacyjnym, ¿e ojciec pilota
Germanwings po tym, co zrobi³ jego syn, jest “zde-

wastowany”; angielsko-polski s³ownik oksfordzki wyjaœnia,
¿e “devastated” w odniesieniu do cz³owieka znaczy:

"zdruzgotany", "za³amany".
Odbiorcy polskich mediów nie potrzebuj¹ s³ownika

wyrazów obcych; w wiêkszoœci wypadków zast¹pi go
s³ownik angielsko-polski.

PAP:

Z angielskiego przejmujemy wiele innych s³ów, choæby nazwy

zawodów w miêdzynarodowych korporacjach.

Walery Pisarek:

Anglicyzmy wdzieraj¹ siê tak¿e jako wzory nazewnicze.

Wielk¹ dumê Krakowa - wybudowan¹ niedawno salê
widowiskow¹ - nazwano “Kraków Arena” wed³ug wzoru

angielsko-niemieckiego typu “Kartoffelsuppe” (zupa
ziemniaczana), a nie polskiego. W polszczyŸnie w takich

wyra¿eniach wyraz okreœlaj¹cy stawiamy na drugim
miejscu, jak w wyra¿eniu “geometria wykreœlna”. Poprawna

by³aby wiêc nazwa “Arena Kraków”, czyli “Arena
Krakowska”. Na szczêœcie mamy te¿ w Krakowie “Galeriê

Kazimierz” [centrum handlowe - PAP], a nie “Kazimierz
Galeriê”.

 
PAP:

A jedno z najpopularniejszych dziœ s³ów w mediach - “gender”. Czy

mo¿emy je jakoœ po polsku zast¹piæ?

Walery Pisarek:

A wie pan, ¿e jeszcze do koñca XX wieku s³owniki

angielskie i amerykañskie podawa³y tylko jedno znaczenie
“gender” - "rodzaj gramatyczny - mêski, ¿eñski, nijaki"? Dziœ

u¿ywa siê u nas, jak i w krajach anglojêzycznych, zwykle
w znaczeniu: “p³eæ kulturowa” lub “p³eæ spo³eczna”.

Jedna z krakowskich uczelni zwróci³a siê kilka lat temu
do Rady Jêzyka Polskiego, prosz¹c o opiniê o “Gender Stu-

dies” jako nazwie przedmiotu studiów. Zaproponowaliœmy

polski odpowiednik: “genderologia” (z wymow¹ “g”, a nie
“d¿” na pocz¹tku) na wzór psychologii czy socjologii. Z tego,

co wiem, dotychczas ten polski odpowiednik “gender
studies” jako nazwa kierunku studiów lub specjalnoœci

raczej siê nie przyj¹³, ale bywa u¿ywany jako nazwa nauki.

PAP: 

Kolejny problem: s³owa potoczne i ¿argon, od których roi siê nawet

w tekstach informacyjnych powa¿nych gazet i na portalach.

“Obciach” (jako komentarz zachowania pewnego polityka), “wykiwaæ”

(np. tytu³ komentarza publicysty: “Putin wykiwa³ Polskê"), by nie

wspominaæ o licznych wulgaryzmach. Czy zatar³a siê ju¿ zupe³nie

granica miêdzy jêzykiem ulicy a jêzykiem mediów?

Walery Pisarek:

Obserwujê sk³onnoœæ do zamieniania wszystkich tekstów w
felietony. Wypowiadanie siê jêzykiem bardzo potocznym i

koniecznie dowcipnym – w myœl zasady “wszystko jest
niepowa¿ne i niech pañstwo tego powa¿nie nie traktuj¹”.

Wszystko ma byæ traktowane lekko, ³atwo i naturalnie, (
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Polski Klub Seniora w London

zaprasza na wspólne wycieczki
imprezy oraz spotkania

Sala parafialna koœcio³a przy 419 Hill St.
ostatnia œroda ka¿dego miesi¹ca

godz. 14:00

Informacje: Anna Paczkowski

tel. 519-668-6981

( z zaznaczeniem osobistej rezerwy

do tego, o czym siê pisze. Mo¿na

mówiæ o “felietonizowaniu” zawartoœci

mediów.

Nie chcia³bym jednak do jednego

worka wrzucaæ wyra¿eñ potocznych

typu “idziemy na ca³oœæ” czy “zgrywaæ

siê” z wulgaryzmami i pó³wulgaryz-

mami. Potoczna polszczyzna pozosta³a

g³ównym i o¿ywczym nurtem jêzyka, z

którego wykszta³ci³y siê takie style

jak poetycki, naukowy czy kancela-

ryjny. Teraz jednak mamy w ¿yciu

publicznym zalew potocznoœci wul-

garnej – a z tym siê nie godzê.

Kiedy by³em ch³opcem, w ró¿nych

miejscach u¿ytecznoœci publicznej wi-

sia³y napisy: “Pluæ tylko do splu-

waczki!” I ludzie na ogó³ grzecznie

pluli do tych spluwaczek, a nie na

pod³ogê. Ja te¿. Faszerowanie pub-

licznych wypowiedzi wulgaryzmami

jest dla mnie takim knajackim splu-

waniem i to bynajmniej nie do

spluwaczki. Nie chcia³bym, ¿eby wul-

garnoœæ sta³a siê egzystencjaln¹

cech¹ pe³nokrwistej polszczyzny.

PAP:

A jak Pan ocenia styl wspó³czesnych

polemik medialnych?

Walery Pisarek:

Polemiki w polskich mediach wy-

gl¹daj¹ czêsto tak, jakby adwersarze

chcieli siê wzajemnie pozabijaæ,

zakopaæ i ziemiê zadeptaæ, ¿eby na-

wet trawa nie wyros³a w miejscu,

gdzie le¿y przeciwnik. Wiêkszoœæ

tekstów poœwiêconych indywidual-

nemu bohaterowi ma go zohydziæ w

oczach opinii publicznej. Od-

zwyczailiœmy siê - chyba tak¿e jako

czytelnicy – od opisywania w mediach

ludzi, uwa¿anych za m¹drych i god-

nych szacunku, nazywanych - za

Tadeuszem Kotarbiñskim - ludŸmi

dobrej roboty. Odnosi siê to tak¿e do

wielkich postaci historycznych. Wy-

ci¹ganie z ich ¿ycia kochanek czy

innych niepolitycznych “sk³onnoœci”

sta³o siê najwdziêczniejszym zajêciem

licznych autorów.

PAP:

A czym, wobec tego, powinien charak-

teryzowaæ siê rzetelny polemista?

Walery Pisarek:

Staro¿ytni Rzymianie mawiali, ¿e

dobry mówca to “vir bonus, dicendi

peritus” - czyli “szlachetny cz³owiek,

bieg³y w mówieniu”. Znaczy³o to, ¿e

trzeba dawaæ wzór swoim ¿yciem i

zachowaniem. Po prostu: to, jak siê

zachowujemy i jakich s³ów u¿ywamy

publicznie, jest czêœci¹ naszego pi-

sania.

Nauczycielom i uczniom sztuki

przekonywania podoba siê kolekcja

antycznych chwytów retorycznych,

które spisa³ pó³tora wieku temu Artur

Schopenhauer w niewielkiej ksi¹¿ecz-

ce “Erystyka”. Jest to spis szczególny

– bo nie zawiera on chwytów god-

nych polecenia, ale te, których jako

nieuczciwych nale¿y siê wystrzegaæ

lub których u¿ycie mo¿na wytkn¹æ

przeciwnikowi, ¿eby go skompromi-

towaæ. Nale¿y tu zagadywanie roz-

mówcy, argumentacja ad personam,

apelowanie do strachu, do sakiewki,

do litoœci, do autorytetu, korzystanie z

niewiedzy drugiej strony itp. To s¹

metody skuteczne i czêsto stosowane,

ale naganne.

PAP:

Czy wiêc lektura “Erystyki” mo¿e s³u¿yæ

jako przestroga dla wspó³czesnych dzien-

nikarzy?

Walery Pisarek: 

Przede wszystkim – to przestroga dla

czytelników, ¿eby rozpoznali nierzetel-

n¹ argumentacjê i nie dali siê jej

oba³amuciæ. Nie sposób precyzyjnie

odró¿niæ sztukê skutecznego prze-

konywania od manipulacji. Mimo ¿e

czasem w ferworze dyskusji zarzu-

camy adwersarzom manipulowanie,

zwykle s¹dzimy, ¿e sami nigdy siê nie

zni¿amy do manipulacji. A zreszt¹ w

przeciwieñstwie do naszych adwer-

sarzy, my dzia³amy w dobrym celu.

Rozmawia³ Szymon £ucyk (PAP)

Rozmowa ukaza³a siê 7 kwietnia 2015 r.

w serwisie Nauka w Polsce:

www.naukawpolsce.pap.pl

Od redakcji:

P Prof. Walery Pisarek (1931-2017) to jêzy-

koznawca i prasoznawca, specjalizuj¹cy siê

w komunikacji spo³ecznej i medioznaw-

stwie, wysoko ceniony za popularyzowanie

wiedzy o jêzyku polskim. 

P W ramach ilustracji - jeden z chwytów

opisywanych przez Schopenhauera: “Sposób

18. Je¿eli spostrzegamy, ¿e przeciwnik

chwyci³ siê jakiejœ argumentacji, która nas

pobije, to nie wolno nam dopuœciæ do tego,

aby j¹ doprowadzi³ do koñca, lecz musimy

zawczasu przerwaæ bieg dyskusji, odbiec od

tematu lub oderwaæ od niego uwagê i

przejœæ do innych twierdzeñ, s³owem prze-

prowadziæ mutatio controversiae.” (zmieniæ

przedmiot sporu)
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

Okazuj¹c niniejsze og³oszenie uzyskaj¹ Pañstwo
2 dolary zni¿ki przy zakupach*

* Oferta wa¿na do 31 sierpnia 2019 r.; nie dotyczy lekarstw na receptê; jedna zni¿ka
przy zakupie; minimalna kwota zakupu - 5 dolarów

PROTEZY DENTYSTYCZNE
przystêpne ceny, dogodne warunki p³atnoœci

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

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

236 Oxford St. W.
London

519-672-7580

1489 Dundas St. E.
London

519-453-6520

BOLES£AW LEŒMIAN (1877-1937)

TRZY RÓ¯E

W s¹siedniej studni rdzawi siê szczêk wiadra.

W ogrodzie cisza. Na kwiatach œpi¹ skwary,

Spoza zieleni szarzeje p³ot stary.

Skrzy siê ku s³oñcu sêk w p³ocie i zadra,

O wodê z pluskiem uderzy³ spód wiadra.

Spójrzmy przez liœcie na ob³oki w niebie

I na promieni po ga³êziach za³om,

Zbli¿my swe dusze i pozwólmy cia³om

Byæ tym, czym wzajem pragn¹ byæ dla siebie!

Spójrzmy przez liœcie na ob³oki w niebie.

Woñ ró¿, œpiew ptaków i dwie dusze znojne,

I dwa te cia³a, ukryte w zieleni,

I ten ³ad s³oñca wœród bez³adu cieni,

I najœcie ciszy nag³e, niespokojne,

Woñ ró¿, œpiew ptaków i dwie dusze znojne.

A jeœli jeszcze, prócz duszy i cia³a,

Jest w tym ogrodzie jakaœ ró¿a trzecia,

Której purpura przetrwa snów stulecia,

To wszak¿e ona te¿ nam w piersi pa³a -

Ta ró¿a trzecia, prócz duszy i cia³a!

POLONIA W LONDON

SIERPIEÑ

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzy-
organizacyjnego w styczniu tego roku - z uwzglêdnieniem zmian

zg³oszonych redakcji po zebraniu.

Niedzieln¹ kawiarenkê Jednoœæ funkcjonuj¹c¹ w sali parafialnej w

godz. 8:00-14:00 prowadzi 

25 sierpnia - Katolicka Liga Kobiet.

PONADTO

11 sierpnia - pielgrzymka do Midland,

18 sierpnia - Œwiêto ¯o³nierza (patrz str. 5),
26 sierpnia - odpust parafialny.

Zapr oszenie  do Oœrodka Rekreacyjnego w Nilestown

gdzie przez trzy dni 

od 31 sierpnia do 2 wrzeœnia
(sobota, niedziela, poniedzia³ek)

trwaæ bêd¹

XXII OTWARTE MISTRZOSTWA KANADY

DRU¯YN POLONIJNYCH

W PI£CE NO¯NEJ

Turniej bêdzie rozgrywany w trzech kategoriach:

I - open (tu po raz pierwszy dru¿yny nie tylko polonijne)

II - over 35, III - over 50

Oprócz emocji sportowych organizatorzy przygotowuj¹ dwie zabawy

taneczne (w sobotê przy muzyce na ¿ywo, w niedzielê przy muzyce

dyskotekowej) i zapewniaj¹, ¿e przez wszystkie dni turnieju czynna

bêdzie kuchnia i bar.
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Tel. 519-659-8228 
800-773-7871 

mbakowska@rogers.com 
972 Hamilton Rd. #6, London  ON  N5W 1V6

Bilety lotnicze I ubezpieczenia I wakacje
wysy³ka pieniêdzy i paczek
zaproszenia i t³umaczenia

poniedzia³ek - pi¹tek: 9:00 - 18:00, sobota 10:00 - 14:00

1290 Trafalgar St., London
Tel. 519-659-9797
Fax 519-659-2729

  www.alicias.ca

bezkonkurencyjne wêdliny

artyku³y delikatesowe z Europy

najwiêkszy wybór produktów prosto z Polski

Niskie ceny - zawsze mi³a obs³uga
Promocyjne ceny wybranych artyku³ów!

ZAPRASZAMY

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz 9.00 - 21.00

w soboty 9.00 - 18.00 i w niedziele 10.00 - 17.00

Podoficer 4. pu³ku strzelców ce-

sarskich M. w obszernym liœcie z

placu boju do ¿ony zamieœci³ na-

stêpuj¹c¹ weso³¹ historyjkê, któr¹ w

ca³oœci podajemy:

“Moim towarzyszem broni jest

podoficer Pfahlke, któremu w ostat-

nich miesi¹cach nades³a³a ¿ona parê
rêcznie wykoñczonych pantofli. Ory-

ginalnym w nich by³ napis haftowa-

ny czerwono na zielonym tle: “Aus

Liebe" (“z mi³oœci"), 
Na lewym pantoflu znajdowa³o

siê “Aus", na prawym wymowne s³o-
wo “Liebe". 

Pfahlke nosi³ te wspania³e pan-

tofle tak czêsto, jak tylko okolicznoœci
na to pozwala³y, uradowany z nich i

dumny, a wierny swej ukochanej

Minnie w najœciœlejszym tego s³owa

znaczeniu.

I wszystko by³oby dobrze, gdyby

nie g³upi przypadek. Pewnego razu

przyszed³ do mego kolegi anonimowy

list z ojczyzny z doniesieniem, ¿e je-
go Minna wcale nie jest jemu tak

wierna w domu, jak on jej w polu.

Wieczorem, gdy zeszliœmy siê
przed udaniem na spoczynek, prze-

czyta³ mi wielce zafrasowany Pfahlke

otrzymany przed kilku godzinami list,

pytaj¹c o radê, co ma czyniæ. Od-

par³em coœ wymijaj¹co, póŸniej zaœ
zmieniliœmy zupe³nie rozmowê.

Oko³o pó³nocy, gdy udawaliœmy

siê na spoczynek, dostrzeg³em, ¿e

Pfahlke wdziewa pantofle.

- Có¿ to - zapyta³em. - W dal-

szym ci¹gu nosiæ bêdziesz te

pantofle? Zaczekaj przynajmniej a¿
do wyjaœnienia sprawy.

- Dlaczegó¿ nie - odpar³ Pfahlke

zimno. - Bêdê nosi³ teraz lewy

pantofel na prawej nodze, i prawy na

lewej. Wtedy bêdzie kwestia zupe³nie

jasno postawiona.

I mia³ racjê zupe³n¹, bo w takim

wypadku s³owa haftowane na pan-

toflach da³y zupe³nie inne znaczenie:

“Liebe aus" (“Z mi³oœci¹ koniec!“).

�ród³o: 

Ilustrowany Kuryer Codzienny. Nr 67. 8

marca 1916 r. przedruk z uwspó³czeœnie-

niem pisowni.

NA WSZYSTKO ZNAJDZIE SIÊ SPOSÓB

Weso³a historyjka z pola


