
 Ukazuje siê od 1995 r. Bezp³atny miesiêcznik w jêzyku polskim Nr 6 (302), czerwiec 2020 

SKANER Est. 1995 Free Monthly Magazine in Polish

NAJPRACOWITSZY

OD WITAMIN

STEFANIA KRZYWOSZYÑSKA-WALCZAK Jest

rok 1904. W Katedrze Chemii Orga-

nicznej Uniwersytetu w Bernie w

Szwajcarii odbywa siê skromna uro-

czystoœæ. Kazimierz Funk - m³ody,

zaledwie dwudziestoletni student z

Polski - otrzymuje stopieñ doktora.

“Polsk¹ katedr¹” nazywano

wówczas berneñski oœrodek chemii

organicznej. Oœrodek skupia³ wielu

Polaków-emigrantów, a kierownikiem

katedry by³ profesor Stanis³aw

Kostanecki. Znakomity syntetyk, teo-

retyk, twórca teorii barwników

roœlinnych, doskona³y nauczyciel, wy-

chowawca wielu póŸniejszych uczo-

nych, stworzy³ Kostanecki w Bernie

œwiatowy oœrodek chemii barwników,

który swoj¹ reputacj¹ potrafi³ przy-

ci¹gaæ rzesze ludzi nauki z ca³ej

Europy.
Ci¹g dalszy na str. 3

“W dobie obecnej – dobie niebywa³ego za-

ostrzenia problematu obiegu pieniê¿nego – nie

od rzeczy mo¿e bêdzie zwróciæ uwagê na spo-

sób, w jaki problemat ten zosta³ rozwi¹zany w

Chinach wieku XIII przez wnuka D¿ingis-Chana,

Cesarza Kubelai-Chana*, za³o¿yciela dynastii,

która panowa³a w Pekinie od 1280 do 1370 r.”

Tak zaczyna³ siê artyku³ w jednym z numerów

wydawanego przed wojn¹ w £odzi tygodnika

“Prawda” (25.02.1934), podpisany jedynie liter¹

W. Przedrukowujemy z niewielkimi zmianami pi-

sowni.

INFLACJA W XIII WIEKU
BANKNOTY Z P£ATKÓW KORY

Wynalazek nowoczesnego instrumentu

kredytowego, jakim jest pieni¹dz pa-

pierowy, przypisuje siê zwykle Szko-

towi Lawowi, nie jest to jednak zupe³nie

œcis³e. Autor “Systemu” zastosowa³ je-

dynie system, znany ju¿ na d³ugo przed

jego przyjœciem na œwiat. A¿eby siê o

tym przekonaæ, wystarczy przeczytaæ na-

stêpuj¹cy ustêp z pamiêtników wielkiego

podró¿nika weneckiego, Marco Polo,

który 20 lat spêdzi³, jako “radca i komi-

sarz wielkiego Chana” na dworze pe-

kiñskim. Ci¹g dalszy na str. 7

SZKO£A POLSKA

W CZASIE PANDEMII

EWA MOCZARSKI Szko³a Polska im.

Stanis³awa Staszica, podobnie jak

wiele innych szkó³ etnicznych, z dnia

na dzieñ znalaz³a siê w nieprze-

widzianej sytuacji. Maj¹c swoje plany

dydaktyczno-wychowawcze musia³a

szybko dostosowaæ siê do ca³kowicie

nowej rzeczywistoœci. Weszliœmy w

inny œwiat i w inn¹ rzeczywistoœæ. Jak

co roku mia³y siê odbyæ konkursy

recytatorski i literacki, mieliœmy

œwiêtowaæ 229. rocznicê Konstytucji 3

Maja, Dzieñ Matki, Dzieñ Dziecka.

Byæ mo¿e spotkamy siê jeszcze w

szkole przy nadaniu dyplomu uczniowi

roku - tu gratulacje dla Pauli Wize! -

a tak¿e przy graduacji ósmoklasistów.

Miejmy te¿ nadziejê, ¿e tzw. szko³a

letnia bêdzie przez cztery tygodnie

dzia³aæ w lipcu. 

W tych trudnych dniach staramy

siê pomóc naszym  uczniom w ukoñ-

czeniu klas. Rok szkolny ma trzy-

dzieœci trzy soboty przeznaczone na

naukê, a od momentu zamkniêcia

zosta³o nam dziesiêæ, co stanowi

oko³o jednej trzeciej wszystkich zajêæ.

To obrazuje, jak wiele pozostaje do

nadrobienia z nieprzerobionego pro-

gramu. 

Nasi nauczyciele - podobnie jak w

szko³ach kanadyjskich - staraj¹ siê

utrzymaæ œcis³y kontakt z rodzicami i

opiekunami. Staramy siê tego do-

konywaæ  g³ównie  przez  pocztê  ( 
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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
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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-
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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

( elektroniczn¹ i telefonicznie. Na-

turalnie stwarza to dodatkowy k³opot,

gdy¿ wiêkszoœæ dzieci oczekuje

pomocy w tej nowej formie pracy.

Wi¹¿e siê to tak¿e z zachowaniem

ostro¿noœci, gdy¿ z przekazem inter-

netowym idzie zawsze niebezpie-

czeñstwo ró¿nego rodzaju oszustw.

Musimy stale o tym pamiêtaæ i przy-

pominaæ innym, ¿eby przekazywane

wiadomoœci nie dosta³y siê w nie-

powo³ane rêce lub ¿eby nikt nie mia³
szans na podszywanie siê za kogoœ
innego. Dobrze dobrane has³o w po-

staci cyfr i liter zapewne uniemo¿liwi

tego typu próby. Aby unikn¹æ
dodatkowych k³opotów, dobrze jest

takie has³o zapisaæ i trzymaæ w prze-

znaczonym do tego celu miejscu. 

Zachêcamy dzieci do nauki, czy-

tania literatury, poezji, zapamiêty-

wania piosenek czy wierszyków.

Opowiadanie przeczytanego tekstu

mo¿e byæ zintegrowane z rozmow¹ z

rodzicami lub dziadkami, prowadzon¹
w jêzyku polskim.

Wiemy, ¿e czêœæ rodziców pracuje

w domu i dodatkowo pomaga dzieciom

w pracy domowej ze szkó³
kanadyjskich, a tu jeszcze zajêcia z

naszej szko³y... Mo¿e jednak warto

zadaæ sobie trud i im pomóc? Same

dzieci tego nie zrobi¹, nawet przy

najwydajniejszej pomocy z naszej

strony. St¹d apel do was, pomó¿my im

czytaj¹c na co dzieñ i na dobranoc,

korzystajmy tak¿e z gotowych pro-

gramów lingwistycznych, których wie-

le mo¿na znaleŸæ w internecie (np.

Mondly).

Rodzice, którzy s¹ szczególnie

zainteresowani œciœlejsz¹ wspó³prac¹,
mog¹ siê w ka¿dej chwili skon-

taktowaæ z wybranym nauczycielem

telefonicznie lub przez e-mail. Wierzê,
¿e wielu jeszcze to zrobi, a tym,

którzy ju¿ tego dokonali, serdecznie

dziêkujê. Zapewne bêdzie to z po-

¿ytkiem dla obu stron. 

W tej chwili trudno powiedzieæ,
jak bêdzie wygl¹da³a sytuacja naszej

szko³y w czerwcu, gdy¿ z dnia na

dzieñ wszystko siê zmienia.

Chcia³am podziêkowaæ tym

rodzicom, którzy rzetelnie i powa¿nie
traktuj¹ naukê jêzyka polskiego,

nauczycielom za przygotowanie zajêæ
oraz dzieciom za wykonywanie swoich

obowi¹zków.

¯yczê wszystkim zdrowia

i do zobaczenia wkrótce.

Kierowniczka Szko³y Polskiej

Ewa Moczarski

P.S. Chcia³am siê podzieliæ naj-

nowszymi wiadomoœciami, które

nadesz³y ze Zwi¹zku Nauczycielstwa

Polskiego w Kanadzie, gdzie w kon-

kursie pisemnym nasi uczniowie

otrzymali nagrody:

1. Vanessa Bzdyra, klasa 5 - I miejsce

2. Melanie Pawelec, klasa 7/8 - 

II miejsce

3. Adam Niski, klasa 7 - III miejsce

4. Odalia Minda, klasa 5 - III miejsce

Wyrazy

g³êbokiego wspó³czucia

naszej by³ej d³ugoletniej

nauczycielce

Hannie G¹siorowskiej

z powodu œmierci

Mê¿a

sk³adaj¹

Kierowniczka

i Grono Pedagogiczne

Szko³y Polskiej im. Staszica

w London
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dr dr Mira i Marek G¹siorowscy

zapraszaj� do swego gabinetu

Pe»en zakres zabiegów dentystycznych
dla ca»ej rodziny

280 W harncliffe Road S.

London  ON  N6J 2L5 519-680-7707

Co niedzielê w Radiu Western 94.9 fm

http://radiowestern.ca/stream

TWOJE RADIO
10:00 - 11:30

prowadzi Jolanta Pawluk

Telefon  519 - 641 - 8894 

Podczas programu  519 - 661 - 3600

Polonia Travel
bilety lotnicze, wycieczki

wypo¿yczanie samochodów

wysy³ka pieniêdzy i paczek do Polski

1246 Trafalgar Street 
London  ON  N5Z 1H5

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

www.poloniatravel.ca

Ci¹g dalszy ze str. 1

Mo¿e dlatego m³ody

doktor Kazimierz Funk,

student znanej ju¿ wów-

czas katedry profesora

Kostaneckiego, otrzymuje

od razu ciekawe i intratne

propozycje pracy w kilku

oœrodkach naukowych.

Wybiera Pary¿, gdzie roz-

poczyna badania naukowe

w Zak³adach Chemii

Fizjologicznej Gabriela

Bertranda.

Kazimierz Funk ju¿

jako uczeñ warszawskiego

gimnazjum interesowa³ siê przede

wszystkim biologi¹ i choæ jako kie-

runek studiów wybra³ chemiê orga-

niczn¹, to nigdy nie straci³ kontaktu z

biologi¹ i ¿ywymi organizmami.

Wieczny poszukiwacz, nienasyco-

ny wiedzy, cz³owiek o niespo¿ytej sile

i energii, stara³ siê poznaæ znane pra-

cownie i wszystkich s³awnych chemi-

ków. U s³ynnego Emila Fischera

(Nobel 1902) w jego berliñskim labo-

ratorium poznaje dog³êbnie chemiê

bia³ek. Po czterech latach pracy u

Fischera przenosi siê do brytyjskiego

Instytutu Listera, zwi¹zanego z medy-

cyn¹. Dyrektor instytutu proponuje

naszemu rodakowi zbadanie hipotezy

dotycz¹cej przyczyn choroby beriberi.

Doœwiadczenia kontrolne wykonane 

na  szczurach,  karmionych bia³kiem z

ziaren ry¿u, i innych -

karmionych tylko bia³-

kiem z otr¹b, dopro-

wadzi³y do wyniszczenia

zwierz¹t. Obie grupy cho-

rowa³y i zdycha³y. Tylko

grupa szczurów karmiona

nie³uskanym ry¿em czu³a

siê doskonale. Tak wiêc

Funk rozpocz¹³ poszuki-

wania “substancji zdrowia”

w samych otrêbach.

Trudno wyobraziæ so-

bie prace badawcze przy

ówczesnych mo¿liwoœciach

analitycznych: by³y ¿mud-

ne, wymaga³y wielokrot-

nego powtarzania do-

œwiadczeñ (o chemicznym charakterze

poszukiwanej substancji nic wtedy nie

wiedziano).

Sukces nadszed³ po kilku miesi¹-

cach morderczej pracy. M³ody uczony

wydoby³ z otr¹b ry¿owych niewielk¹

iloœæ nieznanego sk³adnika i zbada³

jego sk³ad chemiczny. Ustali³ dwa

bardzo wa¿ne fakty: ów nieznany

2sk³adnik zawiera grupê aminow¹ NH ,

dodany zaœ do ³uskanego ry¿u za-

pobiega chorobie beri-beri.

Funk przedstawi³ dyrektorowi in-

stytutu pierwsze wyniki swoich badañ.

Otó¿ ten nowy czynnik ma charakter

aminowy i jest niezbêdny do ¿ycia, a

‘¿ycie’ to po ³acinie ‘vita’. Tak wiêc

doktor Funk proponuje nazwê ‘vita-

mine’, co znaczy ‘amina (pochodna

amoniaku) ¿ycia’. Swoje odkrycie pub-

likuje w presti¿owym brytyjskim piœ-

mie “The Lancet”. Praca, zatytu³owana

“Badanie nad przyczyn¹ beri-beri”,

wesz³a do historii medycyny.

Z czasem Funk znajduje swoj¹

substancjê tak¿e w mleku, dro¿d¿ach,

mózgu wo³owym. Dochodzi do wnio-

sku, ¿e rolê “substancji zdrowia” (nie

u¿ywa jeszcze nazwy “witamina”) pe³-

ni¹ równie¿ inne zwi¹zki chemiczne,

które zawarte s¹ wy³¹cznie w natu-

ralnych, nie poddawanych obróbce po-

karmach, bez których ludzie umieraj¹.

Sceptyczna postawa kolegów z insty-

tutu nie zra¿a go. Nie daje za wygran¹.

Pomaga mu w tym inny Polak-

emigrant, bakteriolog Ludwik Rajch-

man, polecaj¹c redakcji lekarskiego

pisma “The Journal of State Medicine”

artyku³ pt. “Etiologia chorób wywo-

³anych niedoborem” (“The Etiology of

Deficiency Diseases”). Odt¹d nazwa

“witamina” wchodzi w powszechny

obieg. I rodzi siê odrêbna dyscyplina

nauki - witaminologia.

Ten bardzo aktywny, niezmordo-

wany wrêcz w poszukiwaniach uczo-

ny, pracowa³ na obu kontynentach.

Ostatnim miejscem jego wêdrówki by³y

Stany Zjednoczone - Nowy Jork, gdzie

z czasem powsta³a Fundacja Funka do

Badañ Medycznych (The Funk Found-

ation for Medical Research). Do koñca

swoich badañ szuka³ przyczyn nowo-

tworów, podejrzewaj¹c, i¿ rozwój

tkanki rakowej ma œcis³y zwi¹zek z

niedoborem jakiejœ substancji w

organizmie.  (

NAJPRACOWITSZY

OD WITAMIN

Kazimierz Funk

(1884-1967)
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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

( Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e niektóre nowotwory mog¹ siê
wi¹zaæ z brakiem w pokarmach tak zwanych mikroelemen-
tów, miêdzy innymi magnezu i selenu.

Kazimierz Funk zmar³ w 1967 roku, pozostawiaj¹c roz-
poczête badania i wiele niezrealizowanych pomys³ów
twórczych. Pozosta³o po nim klasyczne dzie³o o witaminach
- “Die Vitamine” (orygina³ powsta³ w jêzyku niemieckim) i
ponad dwieœcie prac naukowych z dziedziny chemii i
medycyny.

Czterokrotnie nominowany by³ do Nagrody Nobla: w
dziedzinie fizjologii i medycyny w roku 1914 i 1925 oraz w
dziedzinie chemii w 1926 i 1946. Nagrody nie otrzyma³, ale
jego odkrycie figuruje wœród najwa¿niejszych wydarzeñ
medycyny dwudziestego wieku.

Stefania Krzywoszyñska-Walczak

Zdjêcie Kazimierza Funka na str. 3 pochodzi z Wielkiej Encyklopedii
Powszechnej (PWN. Warszawa. 1964) i znajduje siê w domenie
publicznej. Autor zdjêcia nieznany.

Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek.

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil.

Marek Tuliusz Cyceron

KRYSTYNA STALMACH Tegoroczn¹ wiosnê ze wzglêdu na
pandemiê spêdziliœmy w zaciszu w³asnych domów wœród
naszych najbli¿szych. Wielu z nas powróci³o do czytania,
wyci¹gaj¹c zapomniane ksi¹¿ki spoœród gromadzonych
latami w domowych biblioteczkach, lub przegl¹daj¹c in-
teresuj¹ce tytu³y przy okazji porz¹dkowania szaf, piwnic czy
gara¿y. Niektórzy - po obejrzeniu telewizyjnych pro-
gramów o nowoœciach na rynku wydawniczym (w TVP
Historii to Ex Libris, w TVNie to Xiêgarnia) - zamawiali
publikacje ze Ÿróde³ internetowych, p³ac¹c nie tylko za
ksi¹¿ki, ale równie¿ za dostarczenie ich pod wskazany
adres.

Prawdopodobnie nawyk czytania zostanie z nami na
d³u¿ej, ale poniewa¿ kupowanie interesuj¹cych tytu³ów na
d³u¿sz¹ metê jest zbyt kosztowne, proponujê korzystanie z
bibliotek publicznych. Znajdziemy tam nie tylko nowoœci,
ale równie¿ pozycje, które s¹ ju¿ niedostêpne na rynku
wydawniczym, a które w dalszym ci¹gu mog¹ byæ dla nas
interesuj¹ce.

W kwietniu i maju - w czasie pandemicznego odosob-
nienia - przesz³y bez wiêkszego echa rocznice Katynia,
powstania w getcie warszawskim, zakoñczenia II wojny
œwiatowej, stulecia urodzin Jana Paw³a II. Czerwiec za-
znaczy nam koniec wiosny i pocz¹tek lata. W tym miesi¹cu
wiêkszoœæ pozamykanych ze wzglêdu na koronawirusa
instytucji prawdopodobnie otworzy siê, wiêc i biblioteki
wznowi¹ dzia³alnoœæ. Licz¹c na ten optymistyczny scena-
riusz chcê poleciæ czytelnikom Skanera przeczytanie trzech
ksi¹¿ek, które mo¿na bêdzie wypo¿yczyæ.

“Opowiadania bizarne”

Olgi Tokarczuk to zbiór dziesiêciu
opowiadañ (Pasa¿er, Zielone dzie-
ci, Przetwory, Szwy, Wizyta,
Prawdziwa historia, Serce, Trans-
fugium, Góra Wszystkich Œwiêtych,
Kalendarz ludzkich œwi¹t), gdzie
narratorami s¹ ró¿ne osoby repre-
zentuj¹ce niejednolite natê¿enia
wra¿liwoœci.  Ksi¹¿ka  wydana  (
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GÊSI GÊSIEGO SOBIE SZ£Y JEDNA ZA DRUG¥

ILE ICH BY£O?

To proste z pozoru zadanie matematyczne przypomnia³o mi siê, gdy zza szyby samochodu zobaczy³em przemarsz g¹sek przez jezdniê.

Piêkny to by³ widok, na dodatek reakcja kierowców wzbudzi³a we mnie przekonanie, ¿e ludzie s¹ przyjaŸnie nastawieni do przyrody

(czasem mo¿e nawet bardziej ni¿ do siebie nawzajem). Nikt nie tr¹bi³, nikt nie próbowa³ omijaæ, ponaglaæ ani psioczyæ. Wszyscy

cierpliwie czekali, uœmiechaj¹c siê ze zrozumieniem, a¿ ostatnie pisklê opuœci jezdniê. Ci¹g dalszy na str. 8

(  w 2018 roku przez Wydawnictwo Literackie.

W opowiadaniach znajdziemy eklektyzm spostrze¿eñ z

pogranicza historii, teraŸniejszych problemów spo³ecznych

i etycznych dylematów futurologii.

Zaskoczy³o mnie kilka opowiadañ futurystycznych. Po

przeczytaniu ostatniego – najd³u¿szego – o masa¿yœcie

Ilonie i ¿yj¹cym ponad trzysta lat Monodikosie, czyli tym

“Jedynym”; przez kilka godzin nie mog³am dojœæ do siebie.

Barbarzyñstwo rytua³ów religijnych i potrzeba obser-

wowania cierpienia wyda³y mi siê chore. Niemoralnoœæ

przywracania do ¿ycia “Jedynego” tylko po to, by za rok

powtórzyæ proces kamienowania w imiê tradycji religijnych,

spowodowa³y we mnie przyp³yw z³oœci, a potraktowanie

zwyczajnego, ludzkiego odruchu wspó³czucia Oresty i

Filipy wobec zamêczonego cz³owieka jako zbrodni ter-

roryzmu wywo³a³o ³zy wœciek³oœci.

Opowiadanie “Kalendarz ludzkich œwi¹t” porusza, daje

do myœlenia. Ukazuj¹c bezmiar okrucieñstwa procesu

odnowienia œwiata nape³nia nas równie¿ nadziej¹, bo w tej

bardzo zbrutalizowanej spo³ecznoœci znalaz³y siê jednostki,

które potrafi³y odró¿niæ dobro od z³a i zanegowaæ absurd

istnienia ekonomii zbawienia.

“Opowiadania bizarne” to niew¹tpliwie ciekawy zbiór

opowieœci, który warto przeczytaæ. Atmosferê lêku, za-

gubienia i w¹tpliwoœci, wszechobecn¹ w wielu opowiada-

niach, od czasu do czasu autorka przerywa delikatnym

humorem (“Przetwory”) i zadum¹ nad przemijaniem

(“Szwy”). Ksi¹¿ka jest dostêpna w wielu ontaryjskich

bibliotekach m.in. w Sarni (LPOL FIC TOKAR) i London

(Central, 2nd Floor, World Languages, Pol F Tok).

“Na nieludzkiej ziemi”

to publikacja, której lektura by³a w Polsce przez wiele lat

zakazana. Po raz pierwszy ksi¹¿ka zosta³a wydana w 1949

roku w Pary¿u przez Instytut Literacki. Pierwsze polskie

wydanie podziemne opublikowano w roku 1982. Na legaln¹

publikacjê trzeba by³o czekaæ a¿ do powstania III Rzeczy-

pospolitej - “Czytelnik” wyda³ ten tytu³ w 1990 roku. Na

ok³adce najnowszego wydania (“Znak”, 2017 r.) jest zdjêcie

Józefa Czapskiego w mundurze wojskowym z czasów, gdy

s³u¿y³ w armii gen. Andersa. 

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech czêœci:

1. Wspomnienia Starobielskie to

wspomnienia z ¿ycia w niewoli.

Autor opisuje nie tylko co-

dziennoœæ ¿ycia obozowego, ale

równie¿ walkê wspó³wiêŸniów o

zachowanie resztek godnoœci i

cz³owieczeñstwa.

2. Ta czêœæ opisuje podró¿e autora po

Zwi¹zku Sowieckim w poszuki-

waniu wiêŸniów Starobielska,

Kozielska i Ostaszkowa – oficerów, którzy z niezna-

nych wtedy przyczyn nie stawili siê do formuj¹cej siê

Armii Andersa.

3. Prawda o Katyniu - to autoryzowany tekst przek³adu

artyku³u og³oszonego w “Gavroche” 12 maja 1945 roku.

Czapski prezentuje dwie tezy - niemieck¹ i sowieck¹ -

dotycz¹ce zbrodni na polskich oficerach. Udowadnia w

tekœcie, ¿e na podstawie dowodów rzeczowych,

znalezionych przy cia³ach zamordowanych oficerów,

sprawcami zbrodni niezaprzeczalnie s¹ Sowieci.

Ksi¹¿kê tê przeczyta³am w kwietniu. Podziwia³am nie tylko

drobiazgowoœæ opisów zmagañ autora w poszukiwaniu jego

obozowych kolegów, przedstawionych stylem suchym,

sprawozdawczym i nienagannie literackim, lecz tak¿e

bardzo plastyczne opisy przyrody, bo autor jako malarz nie

móg³ przejœæ obojêtnie obok barwy i œwiat³a - w sposób

sugestywny namalowa³ dla nas obrazy dalekiego kraju.

Józef Czapski przywo³uje równie¿ fragmenty utworów

literackich, które w jakiœ sposób nawi¹zuj¹ do prze¿yæ

wygnañców.

“Na nieludzkiej ziemi” nale¿y do kanonu klasyki ³ag-

rowej. Gor¹co polecam, bo autor nie tylko przekazuje nam

faktograficzn¹ wiedzê o zaginionych towarzyszach i losach

polskiej ludnoœci cywilnej, ale równie¿ z du¿ym ³adunkiem

emocjonalnym broni godnoœci wygnañców. Torontoñska

Biblioteka Publiczna posiada dwa egzemplarze wydania (
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EDWARD SZYMAÑSKI (1907-1943)

KSI¥¯KA

Witam ciê kartek szelestem,
Tytu³em na pierwszej stronie,

witam!
Bo po to przecie¿ jestem,

¯ebyœ mnie uj¹³ w d³onie
I czyta³!

Kiedy jesz obiad - na zdrowie!

Gdy chcesz siê bawiæ - baw siê!
Ja ci nie broniê!
Ale gdy chcesz mieæ opowieœæ
O wszystkim, co najciekawsze -

Ja ci siê sk³oniê!

Kiedy ci smutno bêdzie,
Kiedyœ samotny, chory;

Bez przyjaciela -
Ja z tob¹ pójdê wszêdzie,

Poprzez zimowe wieczory,
W kraje wesela.

Bêdziesz wraz ze mn¹ ogl¹daæ
Baœnie i cuda, i dziwy
Na koñcu œwiata.

Po niebie, po morzach, i l¹dach
jako te ptaki szczêœliwe

bêdziemy lataæ.

Nigdy ci siê nie znudzi!
Wêdrówki po ka¿dej kartce

Nie s¹ tak straszne.
Przygody innych ludzi

S¹ przecie¿ nie mniej warte
Ni¿ twoje w³asne.

Ja ciê bez trudu nauczê
Tego, co przydaæ siê mo¿e
Choæby po latach paru.

Ja tobie s³owem, jak kluczem,
W cudowny sposób otworzê
Pa³ace czarów.

( paryskiego z 1984 roku. (Klasyfi-

kacja: 940.5481 CZA\B POL). Ksi¹¿kê
mo¿na zamówiæ w ka¿dej lokalnej

bibliotece poprzez serwis wypo¿y-
czeñ bibliotecznych (ILLO – Inter-

library Loan). Mam nadziejê, ¿e
wkrótce biblioteka w Sarni bêdzie w

posiadaniu jednego egzemplarza tego

tytu³u – zamówienie z³o¿y³am w

marcu.

“Esesman i ¯ydówka:
wojna i mi³oœæ”

to debiut powieœciowy Justyny

Wydry z 2015 roku. Ksi¹¿ka oparta

na przeciwstawianiu  pojêæ, które z
za³o¿enia powinny siê wykluczaæ.
Tych kontrastów jest wiele, ca³a
fabu³a powieœci jest w³aœciwie na

nich zbudowana: nazista zakochuj¹cy

siê w ̄ ydówce, polski poeta-¿o³nierz

pe³ni¹cy rolê oprawcy w wiêzieniu w

Gliwicach... Zwrotów akcji jest wiele,

szczególnie w pierwszej czêœci
powieœci. Postaæ Davida Rosnera -

przedwojennego narzecznego Debory

- pokazuje, jak ³atwo mo¿na prze-

istoczyæ siê w kata. Bruno natomiast

uwidacznia nam, jak trudno w

trybach wojny zachowaæ resztki

cz³owieczeñstwa.

T³o historyczne powieœci na-

kreœlone poprawnie, ale zabrak³o mi

szczegó³ów dotycz¹cych sytuacji ̄ y-

dów w Krakowie – nie ma prawie

nic o P³aszowie i o œrodowisku

¿ydowskim w czasie wojny, brak

dramatyzmu w ukrywaniu siê Debory

po aryjskiej stronie. £atwo siê czyta,

akcja wartka, choæ potencja³ fabu³y
jest nie do koñca przez autorkê wy-

korzystany.

Egzemplarz ksi¹¿ki, który dosta-

³am od kole¿anki, mam zamiar po-

darowaæ bibliotece w Sarni, pewnie

bêdzie na pó³ce bibliotecznej w lipcu.

KILKA S£ÓW
O KSIÊGOZBIORACH BIBLIOTECZNYCH

Nie ka¿dy wie, ¿e mo¿emy bezpo-

œrednio wp³ywaæ na zawartoœæ
ksiêgozbioru naszych lokalnych bi-

bliotek: mo¿emy poprosiæ o zakup

nowoœci wydawniczych ulubionych

autorów, pozycji z interesuj¹cych nas

dziedzin, czy te¿ konkretnych tytu-

³ów. Gromadzenie ksiêgozbiorów na

podstawie zamówieñ czytelników

(requests) jest szeroko stosowane w

kanadyjskich bibliotekach. Powin-

niœmy z tego przywileju korzystaæ, bo

tak jak wszyscy mieszkañcy Kanady

p³acimy podatki, a biblioteki publicz-

ne s¹ finansowane przez podatników.

Poniewa¿ w Sarni mamy klub dys-

kusyjny “Czytelnik”, to ka¿dego mie-

si¹ca zbiorowo zamawiamy dziesiêæ
polskich ksi¹¿ek. Biblioteka je kupuje

i opracowuje. Po kilku miesi¹cach

zamówione przez nas polskie nowoœ-
ci wydawnicze trafiaj¹ na pó³ki.

Ktoœ ¿achnie siê, ¿e to zbyt d³ugi

okres oczekiwania! Niecierpliwi mo-

g¹ spróbowaæ przejrzeæ miniksiêga-

renki przy biurach podró¿y – tu

polecam kilka rega³ów z ksi¹¿kami

do wgl¹du u pana Darka w biurze

Polonia Travel (ceny dosyæ przy-

stêpne). Namawiam równie¿ bardzo

gor¹co do korzystania z wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych, o których

wspomnia³am wy¿ej. ¯yczê dobrej

lektury!
Krystyna Stalmach
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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

Dokoñczenie ze str. 1 INFLACJA W XIII WIEKU - BANKNOTY Z P£ATKÓW KORY

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie uwagi
i opisy wielkiego podró¿nika – wbrew
przys³owiu, ¿e “mo¿na bezkarnie k³a-
maæ, gdy siê przyje¿d¿a z daleka” –
okaza³y siê w œwietle póŸniejszych
badañ historycznych najzupe³niej
œcis³e i prawdziwe.

Rzeczony ustêp wyjêty jest z
“Ksi¹¿ki Marco Polo, obywatela We-
necji”, opublikowanej w 1928 r., z roz-
dzia³u XCV.

“W mieœcie Kombali znajduje siê
mennica wielkiego Cesarza; mennica
ta jest tak urz¹dzona, ¿e œmia³o mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wielki Cesarz zna-
laz³ “kamieñ filozoficzny”. Albowiem
wymyœli³ on takie momenty [chyba
jednak chodzi tu o monety - przyp.
Skaner], o których siê jeszcze nikomu
na œwiecie nie œni³o. Kaza³ wzi¹æ z
drzewa, którego liœæmi ¿ywi¹ siê jed-
wabniki, cienk¹, bia³¹ korê, znajduj¹c¹
siê pomiêdzy trzonem drzewa a grub¹

kor¹ zewnêtrzn¹. Z kory tej kaza³ zro-
biæ cienkie, jak papier, arkusze, wyci¹æ
z nich okr¹g³e p³atki i przypieczê-
towaæ je pieczêci¹ cesarsk¹. P³atki te
przedstawiaj¹ wartoœæ od jednego
szel¹ga do 10 besanów z³otych”.

“A kiedy p³atki te s¹ w ten sposób
zrobione, Cesarz p³aci nimi wszystkie
swe zobowi¹zania. I ka¿e je przyjmo-
waæ wszystkim obywatelom we
wszystkich prowincjach. I nikt nie
oœmiela siê odmówiæ, gdy¿ zosta³by
natychmiast ukarany œmierci¹. I ka¿dy
je chêtnie przyjmuje, gdy¿ wszêdzie w
granicach w³adania wielkiego Chana
mo¿na nimi p³aciæ za towary, które siê
kupuje, tak jak gdyby p³atki te by³y z
najczystszego z³ota. A przy tym s¹ tak
lekkie, ¿e p³atek, który ma wartoœæ 10
besanów z³otych, nie wa¿y nawet tyle,
co jeden”.

“I wiedzcie jeszcze, ¿e wszyscy

kupcy, którzy przybywaj¹ z Indii lub
innych krajów i przywo¿¹ z³oto, srebro
i drogie kamienie, chc¹ je sprzedawaæ
tylko Cesarzowi. A cesarz wyznaczy³

12 baronów, którzy je szacuj¹ i p³ac¹
za nie p³atkami z kory. Kupcy chêtnie
je bior¹, gdy¿ nikt inny nie zap³aci im
tak wysokiej ceny. W ten sposób po-
wiêksza siê z roku na rok skarb
cesarski i jest ju¿ bezmierny, gdy¿

Cesarz p³aci za z³oto, srebro i drogo-
cenne kamienie czymœ, co go nic nie
kosztuje”.

“Kilka razy do roku og³asza
Cesarz, aby ka¿dy, kto posiada z³oto,
srebro i drogocenne kamienie przy-
niós³ je do mennicy, a otrzyma w
zamian du¿o pieniêdzy, i wszyscy siê
chêtnie na to zgadzaj¹, gdy¿ nikt inny
tak dobrze nie mo¿e im zap³aciæ. A
Cesarz gromadzi w ten sposób wszyst-
kie skarby œwiata.

“A kiedy p³atki te s¹ ju¿ znisz-
czone, zanosi siê je do mennicy i
otrzymuje siê w zamian nowe, po od-
tr¹ceniu 3 proc. za wymianê. A je¿eli
komuœ potrzebne jest z³oto, srebro lub
drogocenne kamienie, to udaje siê do
mennicy i kupuje co chce, p³ac¹c p³at-
kami kory”.

W mechanizmie monetarnym, opi-
sanym przez podró¿nika weneckiego,
odnajdujemy wszystkie zasadnicze
w³aœciwoœci obiegu pieniê¿nego na-
szych dni. Mamy wiêc emisjê pieni¹-
dza papierowego, mamy kurs legalny
tego pieni¹dza, tzn. wyposa¿enie w

moc umarzania zobowi¹zañ, mamy
wreszcie sankcjê karn¹ dla wierzy-
cieli, wzbraniaj¹cych siê przyjmowaæ w
nim zap³atê swych nale¿noœci. Oczy-
wiœcie jest to system kursu przymuso-
wego, albowiem emitowany pieni¹dz
nie podlega sp³acie ze strony czynnika
emituj¹cego – w danym wypadku ze
strony Pañstwa, uosobionego w mo-
narsze.

Ale rysem charakterystycznym me-
chanizmu – rysem, stanowi¹cym jego
oryginalnoœæ – jest to, ¿e emisje pie-
ni¹dza nie maj¹ ¿adnego zabezpie-
czenia w drogocennych kruszcach, ani
w ¿adnych innych bogactwach; nie ma
wiêc “podstawy” obiegu pieniê¿nego,
która mo¿e siê za³amaæ; tworzenie
znaków pieniê¿nych jest prawnie i
faktycznie nieograniczone i to zapew-
ne nasuwa naszemu podró¿nikowi
uwagê, ¿e monarcha chiñski znalaz³
“kamieñ filozoficzny”.

Na zakoñczenie nale¿y dodaæ, ¿e
Kubelai-Chan nie wynalaz³ pieni¹dza
papierowego. Wed³ug komentatora
ksi¹¿ki Marco Polo pieni¹dz papiero-
wy by³ ju¿ znany na kilka wieków
przed er¹ chrzeœcijañsk¹. Monarchowie
dynastii Thang i Song – którzy pano-
wali w Chinach przed inwazj¹ Mongo-
³ów – byli ze swej strony ju¿ tylko
naœladowcami tego systemu.

I tak sprawdza siê raz jeszcze
przys³owie: “Nic nowego pod s³oñcem”.

W.

* Inne wersje: Kubilaj-chan, Kub³aj-chan.
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Dokoñczenie ze str. 5

GÊSI GÊSIEGO SOBIE SZ£Y...

Teraz, kiedy z powodu koronawirusa siedzê w domu,

ogl¹dam ptactwo za oknem. Tu muszê siê pochwaliæ

faktem, ¿e tu¿ przy oknie, w ga³¹zkach tui, uwi³y sobie

gniazdko kardyna³ki. Obserwowa³em je od pocz¹tku,

czyli od wicia gniazdka, póŸniej by³o cierpliwe

wysiadywanie jajeczek i wreszcie wylêg piskl¹t. Jestem

pod wielkim wra¿eniem ¿ar³ocznoœci tych maluchów.

Rodzice przez ca³y

dzieñ co kilka minut

przyfruwali do swych

¿ó³todziobów

z po¿ywieniem.

W ci¹gu niespe³na

tygodnia kruszyny

rozros³y do rozmiarów

wróbelków i pocz¹tko-

wo niezdarnie i ociê¿ale, a z czasem z coraz wiêksz¹

swobod¹ wzbija³y siê w powietrze. Wyfrunê³y.

Co prawda do gniazda ju¿ nie wróci³y, ale przebywa³y

w jego pobli¿u, ci¹gle wspomagane przez rodziców.

Te obserwacje umila³y mi ¿ycie, pochwali³em siê te¿

znajomym, których reakcje na przes³ane zdjêcia by³y

podobne do mojej - w pe³ni radosne.

Kardyna³ki powoli tracê z pola widzenia. Moj¹ uwagê

przyci¹gaj¹ teraz chipmunki obudzone z zimowego snu.

Gdy to piszê (a jest

po³owa maja), wiosny

jeszcze nie widaæ, jest

ch³odno i brak liœci na

drzewach, ale i bez nich

przyroda nastraja tak

optymistycznie, ¿e

cieplej siê robi na duszy.

Poniewa¿ rozpocz¹³em

zagadk¹, wypada

na koniec podaæ

rozwi¹zanie. Brzmi ono -

 TRZY. Tadeusz ¯ochowski

Zdjêcia pochodz¹ z archiwum Skanera.

BZIK

Zwykle u nas mówi¹, ¿e z jedynaka albo pies, albo sobaka,

a w ogóle niewiele dobrego. Pochodzi to niby st¹d, ¿e jak

jest jedno dziecko, to go rodzice na nadmiar pieszcz¹, a

dziecko pieszczone to znowu niby kanarek w klatce

wychowany, wypuœæ go na dwór, aliœci zlec¹ siê wróble i

s³ab¹ ptaszynê zadziobi¹. Z tym wszystkim nie ka¿dy

jedynaczek jest pieszczonym, a st¹d i nie ka¿dy kieruje siê

na ladaco lub niedo³êgê. Przys³owie niesie, ¿e we wszyst-

kim jest wyj¹tek, ale to zawsze wyj¹tek tylko. O takim

pieszczonym jedynaku s³ysza³em niedawno opowiadanie i

takowym z wami siê dzielê...

W Ojczycach, wsi w Krakowskiej ziemi, ¿y³ zamo¿ny

wieœniak, gospodarz nazwiskiem W¹troba. Wieœniak ten

mia³ jedynego syna Grzelê, kocha³ go nad miarê i pieœci³

a¿ do zbytku. Wyrós³ Grzela niby dêbczak w lesie, jad³ za

m³ynarza, spa³ jak kot i pró¿nowa³ jakby najpierwszy

pró¿niak w œwiecie. Ojciec go tam niby napêdza³ do

roboty, ale napêdzanie to bardzo by³o niesrogie, i Grzela

nie myœla³ te¿ s³uchaæ i rós³ sobie do niczego. A¿ ludzie

zaczêli z tego Grzelowego niedbalstwa i nieuctwa na-

œmiewaæ siê po trochu, a rozs¹dniejsi gospodarze wymówili

nawet w oczy W¹trobie to niewieœciuchowskie wychowanie

ch³opaka.

Pomiarkowa³ siê W¹troba, ¿e s¹siedzi maj¹ s³usznoœæ,

wiêc zabra³ ch³opaka i odda³ go do trzeciej wsi do kowala

na naukê. Ale ¿e zawsze grzeszy³ przeszkodami wzglêdem

syna, wiêc i teraz tak samo uczyni³. Oddaj¹c Grzelê na

naukê, zobowi¹za³ kowala, aby on Grzeli nie napêdza³ do

roboty, aby tylko dozwoli³ mu przypatrywaæ siê, jak siê co

robi, i aby Grzela tylko wtedy robi³, gdy sam zechce.

Kowal pozna³, ¿e poczciwe ojczysko strasznie g³upio

kocha swego syna. Postanowi³ zatem nauczyæ go trochê

rozumu. Sprawia zatem kosz, kosz ten sznurami przy-

mocowuje do pu³apu, i w kosz ten pakuje Grzelê, aby on

siê z niego przypatrywa³ robocie. Grzela patrzy³, ale ¿e nie

mia³ chêci do roboty, wiêc gdy mu siê sprzykrzy³o patrze-

nie, zasypia³ sobie w najlepsze w koszu. I tak zeszed³ rok

ca³y.

Po roku przyszed³ ojciec, pyta syna: - Grzesiu, a có¿,

nauczy³eœ siê ju¿ kowalstwa?

- Ba! niech no by nie, wszystk¹ robotê zrobiê kiejby z

p³atka.
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Uradowany tatulo zap³aci³ majstrowi za naukê i zabra³ z

sob¹ synala, chwal¹c siê miêdzy kmotrami, ¿e w ci¹gu

roku nauczy³ siê Grzela wszelakiej roboty. Kmotrowie atoli

kiwali g³owami z niedowierzaniem. Ubod³o to W¹trobê,

wiêc aby przekonaæ niedowiarków, rzecze do syna: - 

Dobrze by by³o, Grzesiu, ¿ebyœ urz¹dzi³ sobie warsztat,

zaj¹³ siê robot¹ dla ludzi.

- Ha! po co siê tam bêdê mordowa³, wszak mamy rolê,

ta dla nas wystarczy. Doœæ, abym w³asne porz¹dki gospo-

darskie móg³ sprawiæ, a czego to mam obcym ludziom siê

wys³ugiwaæ. Ot, wiecie, ojcze, kupcie mi jeno ¿elaza i

narzêdzi, a ja wam galanto ca³y wóz okujê.

Uradowany ojciec, ¿e ma tak sprytnego syna, spro-

wadzi³ niebawem narzêdzia, wêgle i ¿elazo. Grzela wzi¹³

siê do roboty. Ale ba! patrzenie to nie nauka. Robi³ i robi³,

ale wszystko mu siê jakoœ nie sk³ada³o. Po prostu nie

umia³ obchodziæ siê przy kuciu. Nie wiedzia³, do czego

s³u¿y handhammer czyli m³ot jednorêcznik, do czego

zuschlaghammer czyli przybijak, do czego forszlag, jak

trzymaæ obcêgi, czy ¿elazo kuæ na zimno, czy te¿

wygljowaæ (wygrzaæ), s³owem nie potrafi³ sobie radziæ.

Napsu³ ¿elaza, spali³ kupê wêgli, nakl¹³ co niemiara (bo

podobno tylko kl¹æ nauczy³ siê u kowala) i nic nie zrobi³.

- Wiecie, ojcze, co? Samemu wóz okuæ trudno, ale ja

wam p³ug ukujê.

- No to weŸ siê i do p³uga, abyœ coœ zrobi³.

Kuje wiêc i kuje, ale gdzie tam, ani no¿a nie zrobi³, ani

dyszla, ani wózka nie obku³; zepsu³ tylko resztê ¿elaza, tak

¿e mu ju¿ niewiele pozosta³o.

- Ech! widzi ojciec, u mojego majstra rzadko ko³o

p³ugów robiono, to i ja nauczyæ siê nie mog³em; ale jest tu

jeszcze kawa³ ¿elaza, to ja ojcu zrobiê siekierê.

- Ha! to zrób choæ i siekierê.

Ale licho tam, majstrowa³ znowu z jaki tydzieñ i koniec

koñcem nic nie zrobi³. Zosta³ siê ju¿ tylko kawa³ek ¿elaza,

sztabka z æwieræ ³okcia d³uga...

- Wie ojciec co, a to ja ojcu najlepiej zrobiê bzika...

- Bzika - pomyœla³ sobie W¹troba, có¿ to za narzêdzie

- ha! to zrób i bzika.

Wiêc Grzela upali³ ¿elazo i wzi¹wszy cêgami, zapuœci³

w wodê, a gor¹ce ¿elazo nagle stygn¹c, bzzziii, odezwa³o

siê...

Otó¿ widzicie, czego m¹drego nauczy³ siê pieszczoch,

przez rok jad³, patrzy³ siê, uczy³ niby i po roku zrobi³

ledwie bzika...

Ale mu to po czêœci i na dobre wysz³o. S¹siedzi

dowiedzieli siê jakoœ o owym bziku Grzelowym i œmiej¹c

siê, ile gard³a starczy³o, przezywali W¹trobê starym

bzikiem, a Grzelê m³odym bzikiem, i tak tymi ¿artami

dokuczyli W¹trobie, i¿ odda³ Grzelê na powrót do kowala,

dozwalaj¹c temu ostatniemu robiæ z Grzel¹, co mu siê

podoba, byle go tylko rzemios³a nauczy³. A kowal jak wzi¹³

go w swoje rêce, tak po up³ywie czterech lat nie tylko ¿e

oduczy³ Grzelê od lenistwa, ale go nawet na porz¹dnego

rzemieœlnika wykierowa³.

Józef Chociszewski

Józef Chociszewski ¿y³ w latach 1837-1914. Przedruk (z niewielkimi

zmianami pisowni) na podstawie jego ksi¹¿ki pt. “Weso³y figlarz

zawieraj¹cy ucieszne i ciekawe powiastki, weso³e opowiadania,

dowcipy, ¿arty, figle i t. d. Dla rozweselenia i uczciwej zabawy

zebra³ Józef Chociszewski”. Poznañ. Nak³adem J. Chociszewskiego.

1884.
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To ju¿ kilka miesiêcy, kiedy ka¿dy dzieñ przynosi

nowe ograniczenia albo wycofuje któreœ z dotych-

czasowych - a¿ trudno je wszystkie i ich skutki œledziæ. Na-

pomknê tu o kilku tylko zmianach, zwi¹zanych z lokalnym

¿yciem polonijnym, gdy¿ racjê istnienia straci³ ustalony

jeszcze w styczniu tzw. kalendarz imprez. 

Z niektórych planów mo¿na zrezygnowaæ, inne prze³o¿yæ -

sêk w tym, ¿e na razie nie bardzo wiadomo na kiedy. Pierw-

sz¹ trosk¹ wielu osób sta³a siê Wielkanoc i to, co zrobiæ, by

mimo zamkniêtych koœcio³ów by³a jak najbli¿sza tradycji (na

marginesie: synowie pytali nas o pierwsz¹ Wielkanoc w sta-

nie wojennym, która w 1982 r. wypad³a 11 kwietnia; przy-

puszczam, ¿e w wielu domach prowadzono podobne rozmowy).

Z kalendarza imprez wypad³y majowe uroczystoœci z oka-

zji rocznicy Konstytucji 1791 r. i bitwy o Monte Cassino w

1944, a kolejne zamierzenia te¿ stoj¹ pod znakiem zapytania.

O tym, jak nietypowo w tej nietypowej sytuacji pracuje Szko³a

im. Staszica, pisze na pocz¹tku numeru Ewa Moczarska, niko-

go te¿ chyba nie zdziwi, ¿e nie odbêdzie siê Festiwal Zespo-

³ów Folklorystycznych, bodaj od æwieræ wieku organizowany

przez londoñsk¹ Cracoviê w Nilestown. Z krótkiej rozmowy

telefonicznej z szefuj¹c¹ Cracovii Gra¿yn¹ Rodak wiem, ¿e

choæ nie ma mowy o próbach, to zespo³owe ¿ycie trwa w naj-

lepsze: kontaktom towarzyskim sprzyjaj¹ powszechnie dostêp-

ne komunikatory, okazuje siê te¿, ¿e dziewczêta robi¹ przegl¹d

strojów i - jeœli trzeba - drobne poprawki, a jednej z nich

przyszed³ do g³owy pomys³, by wpisaæ Cracoviê w przy-

padaj¹cy 29 kwietnia Miêdzynarodowy Dzieñ Tañca. 

Natalia D¹browska stworzy³a przeciekawe nagranie.

Zmontowa³a fragmenty prób i wystêpów, oddzielaj¹c obraz od

muzyki, która tañcom pierwotnie towarzyszy³a. Widzimy wiêc

ró¿ne stroje oraz kroki i figury ró¿nych tañców

ludowych, ale podk³ad muzyczny w nagraniu jest

jeden - stanowi go discopolowa piosenka “Tañcz, tañcz, tañcz”

(przy okazji dowiedzia³am siê o istnieniu zespo³u “Long i

Junior”). Efekt jest zaskakuj¹cy - obraz z³o¿ony z wycinków

tanecznych i zupe³nie inna muzyka stanowi¹ jednoœæ, a ¿ywio³

jest zwielokrotniony i porywaj¹cy.

Pracê Natalii zobaczyæ mo¿na pod 

www.facebook.com/CracoviaDance/videos/234628501085666/

mo¿na te¿ spróbowaæ adresu skróconego, czyli

https://bit.ly/2ZsGKlg

Zmiana nast¹pi³a równie¿ w Twoim Radiu. Stacja jest za-

mkniêta, programy nie s¹ nadawane na ¿ywo, w zasadzie nie

by³o wiêc wyboru: zrezygnowaæ z programu po polsku czy

przygotowywaæ go z wyprzedzeniem.

Decyzja, by Twoje Radio nagrywaæ w domu prawie ty-

dzieñ przed ukazaniem siê na antenie, poci¹gnê³a za sob¹

koniecznoœæ zrezygnowania z komunikatów, zapowiedzi lokal-

nych wydarzeñ polonijnych i wszelkich aktualnoœci (przy ci¹g-

le nastêpuj¹cych zmianach wszystko szybko traci aktualnoœæ).

Do tego dosz³a zmiana harmonogramu pracy. Nie wystarcza

ju¿ przygotowanie materia³ów i opracowanie scenariusza -

trzeba wszystko nagraæ, materia³ s³owny po³¹czyæ z muzycz-

nym, a potem jeszcze przerzuciæ na format, z jakiego korzysta

uniwersytecka stacja radiowa. Wymaga to wiêcej pracy i cza-

su ni¿ przygotowanie programu nadawanego ze studia (teraz

stale robi¹ to trzy osoby), ale jest te¿ niema³y plus: mamy

wolne sobotnie wieczory i niedzielne przedpo³udnia.

Jolanta Pawluk

SPOSÓB NA UPAMIÊTNIENIE

16 maja mia³ siê odbyæ œlub Eli Gajdek z Danielem

Chevalierem. Z powodu pandemii by³o to niemo¿liwe. Ma-

ma Daniela - Ania Ch. postanowi³a tê datê upamiêtniæ

mimo wszystko i zorganizowa³a “drive-by”. Prawie przez

dwie godziny ci¹gn¹³ siê sznur przeje¿d¿aj¹cych samo-

chodów z zaproszonymi goœæmi, a pañstwo m³odzi stali z

uœmiechem na ustach i z przepisowej odleg³oœci ser-

decznie witali wszystkich w samochodowym “orszaku

weselnym”. Dodam, ¿e Ela Gajdek by³a uczennic¹ Pol-

skiej Szko³y.

Mimo tak niezwyk³ej sytuacji M³odzi zapewne bêd¹

pamiêtaæ ten dzieñ ze wzruszeniem i radoœci¹.

Ewa Moczarski

TYLE ZMIAN...
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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 30 czerwca  2020 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

ADAM ASNYK (1838-1897)

XV

Na dzieci spada win ojcowskich brzemiê,

Lud pokutuje za grzechy zbrodniarza;

Ka¿de gwa³c¹ce sprawiedliwoœæ plemiê -

Cierpieñ i nieszczêœæ ludzkoœci przysparza.

Z³e, jak zaraza, w lot obiega ziemiê...

A czy na sobie ³achman ma nêdzarza,

Czy te¿ w ksi¹¿êcym kroczy diademie -

Zatrutym tchnieniem ca³y œwiat zara¿a.

Wobec praw, œwiatem rz¹dz¹cych wszechw³adnie,

Nikt ujœæ nie mo¿e z³ych wp³ywów przekleñstwa;

Ka¿demu w dziale czêœæ winy przypadnie

Nawet za cudze zbrodnie i szaleñstwa;

Bo ka¿dy nosi w duszy swojej na dnie

Odpowiedzialnoœæ wspóln¹ cz³owieczeñstwa.

7 czerwiec 1887

Wiersz pochodzi z cyklu “Nad g³êbiami”, pisanego przez poetê w

latach 1883-1884. By³o to trzydzieœci sonetów (rzymska piêtnastka

oznacza kolejnoœæ w zestawie). 

Pochodzenie: Poezye T. 1. Nak³ad Gebethnera i Wolffa. Lwów. 1898.

SKANER  POLECA

Ka¿dego, kto ma dostêp do komputera, a zastanawia siê,

czym po¿ytecznym zaj¹æ czas, redakcja zachêca do zajrzenia

pod:

ppkoprowski.com - to strona kompozytora Piotra Paw³a

Koprowskiego, gdzie mo¿na przeczytaæ jego autoryzowany

¿yciorys (m.in. od lat 70. XX w. wyk³ada³ kompozycjê i teoriê

muzyki na UWO - obecnie jest na emeryturze), poznaæ

przebieg drogi twórczej i dowiedzieæ siê o najnowszych

kompozycjach, np. o tym, ¿e na 25 i 26 marca w National

Arts Centre w Ottawie zaplanowana by³a premiera "Violin

Concerto", skomponowanego dla koncert-mistrza NAC Yosuke

Kawasaki. Warto te¿ pos³uchaæ zamieszczonych tam kilku

rozmów w cyklu pt. “In conversation with composer Peter

Paul Koprowski”, przeprowadzonych przez Mariê Knapik
( ppkoprowski.com/media.html )

skaner.net - tu mo¿na obejrzeæ sztuki wystawione przez Teatr

Scena 419 (“Zag³oba swatem” Henryka Sienkiewicza,

“Gwa³tu, co siê dzieje!” Aleksandra Fredry i “Bia³a chry-

zantema” Wojciecha Drygasa i Józefa Mozgi).

www.facebook.com/CracoviaDance/videos/234628501085666/ albo
https://bit.ly/2ZsGKlg - tutaj Cracovia tañczy z towarzyszeniem

ca³kiem innej muzyki ni¿ zwykle.
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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

Kazimierz Laskowski (1861-1913) PYTANIE

Powiem pañstwu zagadkê:

...Run¹³ dom prastary,

by³y i straty wielkie i w ludziach ofiary.

¯ywi w p³acz! Ale zamiast budowaæ gmach nowy,

nu¿ szukaæ, kto by³ sprawc¹ ruiny budowy?

Wiêc jedni os¹dzili: “Ci na pierwszym piêtrze,

nazbyt wielkim ciê¿arem wype³niwszy wnêtrze”.

Wiêc inni: “Ci z suteren, w w³aœciwych momentach

nie dostrzeg³szy, ¿e dom siê chwieje w fundamentach”.

A inni jeszcze bêd¹c odmiennego zdania

twierdzili, ¿e przyczyn¹ zbyt s³abe wi¹zania,

¿e przeto ci, co bli¿ej gnieŸdzili siê dachu

s¹ g³ównymi sprawcami katastrofy gmachu.

Wreszcie po d³ugich k³ótniach i ciêtych debatach,

po wyszukaniu winnych, obliczonych stratach,

uradzono z niema³ym naprê¿eniem czo³a

odbudowaæ gmach dawny, lecz inaczej zgo³a.

Projektów by³o du¿o, sporów drugie tyle,

wreszcie zes³a³y losy osobliw¹ chwilê,

¿e nast¹pi³a zgoda, ale warunkowo,

i¿ gmach architekturê posi¹œæ musi now¹.

Wiêc z dawnych fundamentów: g³azów, ceg³y, ciosu,

ma byæ dach, by siê ³atwiej opar³ wiatrom losu.

Co bywa³o w poœrodku - zu¿ytkowaæ w dole,

Dawnym dachem zaœ nowy przegrodziæ w pó³kole.

W ten sposób omin¹wszy b³¹d dawnej struktury

przenieœæ ciê¿ar budynku od do³u do góry.

Plan zaakceptowano.

Teraz zapytanie:

Czy i kiedy gmach taki z dawnych ruin wstanie?


