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HETMAN

STANIS£AW

¯Ó£KIEWSKI

Jednym z wybranych przez Sejm

RP patronów bie¿¹cego roku jest
hetman Stanis³aw ¯ó³kiewski (ur.

w 1547 r. w Turynce pod Lwo-

wem, zm. z 6 na 7 paŸdziernika
1620 r. podczas walk w odwrocie

spod Cecory). Teraz, gdy studenci

powoli wracaj¹ na uczelnie i

uczniowie do szkó³, nie od rzeczy
bêdzie przypomnieæ s³owa, jakie

hetman skierowa³ w testamencie

do swego syna Jana: M³odsze lata

swe naukami poleruj, nie daj siê

nikomu w m³odoœci twojej od tego

odwodziæ. Mnie wierz, z nauki

wielk¹ podporê i wielki ratunek

do godnoœci, do s³u¿by Rzeczy-

pospolitej, do wszelakiego uczci-

wego ¿ycia mieæ bêdziesz. Nie

mów, jako wiele ich: nie mam

chêci do nauki. W twojej mocy ta

chêæ, ka¿dy, kto chce, mo¿e j¹

mieæ.

Spokojnie mo¿na kierowaæ te
s³owa do m³odych tak¿e i dzisiaj.

W niewielkim objêtoœciowo

Skanerze nie da siê zamieœciæ na-
wet najwa¿niejszych informacji o

hetmanie, ale przybli¿yæ jego po-
staæ mo¿na - przy czym przybli¿yæ
nie od strony umiejêtnoœci przy-
wódczych, ale raczej ukazaæ
charakter.

Ci¹g dalszy na str. 3

Panuj¹ca w Polsce susza to temat

coraz czêœciej poruszany w mediach

tradycyjnych czy spo³ecznoœciowych.

W Poznaniu w 2018 r. spad³o zale-
dwie 373 mm opadów, podczas gdy w

latach 2001-2010 by³o to œrednio 535
mm. Rok 2019 tak¿e by³ rokiem su-

chym, podobnie jest i w tym roku. A

woda jest niezbêdna do ¿ycia wszyst-

kich organizmów. Jaka jest zale¿noœæ
miêdzy susz¹ a drzewami w mias-

tach?

Du¿e drzewo wytwarza do 140

kilogramów tlenu (O2) w ci¹gu

roku. To tyle, ile zu¿ywa jeden

cz³owiek.

Powszechne przekonanie jest takie, ¿e roœ-
liny trzeba podlewaæ, aby mog³y one ros-
n¹æ. W odniesieniu do drzew uprawianych

w pojemnikach bêdzie to zdanie prawdziwe.

A co z drzewami przyulicznymi lub rosn¹-
cymi w zieleni osiedlowej i parkowej? Prze-

cie¿ du¿ych drzew tam siê nie podlewa, a

jednak rosn¹! Dlaczego tak siê dzieje? “To

skutek ich przystosowania do ¿ycia w ró¿-
nych warunkach siedliskowych” – t³umaczy

dr in¿. Marcin Kolasiñski z Katedry

Dendrologii, Sadownictwa i Szkó³karstwa

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

– "Korzenie stabilizuj¹ drzewa w glebie i

po-bieraj¹ z niej wodê wraz ze sk³adnikami

mineralnymi".

A jeœli roztwór glebowy na skutek suszy

zanika? Na ten problem drzewa maj¹ dwie

strategie. Ich korzenie mog¹ wrastaæ w

g³êbsze warstwy gleby, gdzie s¹ jeszcze

wody podskórne (tylko na glebach, które

nie s¹ zdegradowane), albo wchodz¹ we

wspó³pracê z grzybami mikoryzowymi. "Ta-

ka zale¿noœæ jest obopólnie korzystna.

Grzyby maj¹ce strzêpki stukrotnie cieñsze
od ludzkiego w³osa potrafi¹ pobraæ wodê z
przestrzeni niedostêpnych dla korzeni

drzew" - opowiada dr in¿. Joanna Bykowska

z tej samej katedry. - W zamian grzyby

dostaj¹ od roœlin cukry.
Ale to nie jedyne funkcje korzeni -

przypominaj¹ eksperci z poznañskiej uczel-
ni. Potrafi¹ one zmieniæ strukturê gleby (

Licz¹ca ponad 500 lat sosna na szczycie Sokolicy w Pieninach

Malowa³ Tomasz Kawa

Obecnoœæ w mieœcie drzew to dla ludzi same korzyœci. Drzewa sprzyjaj¹ zatrzymywaniu w glebie wody, a

w upa³y obni¿aj¹ temperaturê. Poch³aniaj¹ szkodliwe gazy i produkuj¹ niezbêdny tlen. W dodatku nie trzeba

ich podlewaæ. O korzyœciach z s¹siedztwa tych niezwyk³ych biologicznych "maszyn" mówi¹ dendrolodzy z

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

POCHWA£A DRZEW
(zw³aszcza w mieœcie)
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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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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

( w sposób umo¿liwiaj¹cy wsi¹kanie
wody opadowej w g³êbsze warstwy, a

tym samym przeciwdzia³aj¹ sp³ywowi po-

wierzchniowemu i bezpowrotnej stracie w

wyniku ewaporacji. Korzenie drzew mo-

g¹ zwiêkszyæ wskaŸnik infiltracji wody

do 63 proc., a na glebach bardzo zde-

gradowanych nawet do 153 procent!

Szacuje siê, ¿e na skutek

korzyœci ekosystemowych jedno

drzewo pozwala zaoszczêdziæ

wydatkowanie z pieniêdzy

publicznych do 400 z³ rocznie.

Z korzeni woda transportowana jest po-

przez pieñ do korony. Pieñ poza funkcj¹
transportow¹ pe³ni tak¿e rolê stabilizu-
j¹c¹ drzewo (tak jak krêgos³up u cz³o-
wieka), a w okresie zimy równie¿ maga-

zynuj¹c¹ sk³adniki asymilacyjne i wodê
potrzebne do wznowienia wegetacji wio-

sn¹. Poprzez konary woda trafia do

korony drzew, gdzie liœcie – istne fabryki

– przetwarzaj¹ j¹ i pobrany z atmosfery

dwutlenek wêgla w ¿yciodajny cukier.

Czy tylko? W tym procesie produktem

ubocznym jest tlen. Du¿e drzewo wy-

twarza do 140 kilogramów tlenu (O2) w

ci¹gu roku. To tyle, ile zu¿ywa jeden

cz³owiek. Przy okazji poch³ania do 68 kg
dwutlenku wêgla (CO2), 20 g dwutlenku

siarki (SO2), 30 g dwutlenku azotu

(NO2), 60 g py³ów zawieszonych PM10

i 1,9 kg innych zanieczyszczeñ powietrza.

A ile liœci jest do tego wszystkiego po-

trzebnych? Dojrza³y buk mo¿e mieæ ok.
800 000 liœci, co daje w przybli¿eniu po-
wierzchniê 1600 m2.

Jakie inne korzyœci zyskujemy od

drzew – szczególnie du¿ych – w mias-

tach? Drzewa reguluj¹ stopieñ ocienienia
powierzchni oraz wzbogacaj¹ powietrze i

glebê w wilgoæ. Na powierzchni pokry-

tej zieleni¹ i w odleg³oœci do 25 m dalej

parowanie gleby jest o 25-30 proc.

mniejsze, ni¿ na przestrzeni otwartej.

Doros³e drzewo potrafi w ci¹gu doby
– w odpowiednich warunkach – oddaæ
do atmosfery 300-500 litrów wody.

Dziêki temu powietrze w rejonach za-

drzewionych ma wilgotnoœæ wiêksz¹ o
3,5 do 13,7 proc., a temperaturê ni¿sz¹
o ok. 3,5 stopnia C. Ponadto liœcie i ga-
³êzie drzew zatrzymuj¹ wodê opadow¹ (w
okresie od maja do sierpnia nawet do 35

proc.), co znacznie obni¿a sp³ywy po-

wierzchniowe do kanalizacji i cieków

wodnych.

Maj¹c w s¹siedztwie drzewa, zysku-

jemy równie¿ korzyœci niemierzalne, np.

obni¿enie poziomu stresu, wzmocnienie

uk³adu odpornoœciowego, poprawê pa-

miêci i koncentracji, zwiêkszenie bezpie-
czeñstwa, poprawê atrakcyjnoœci miejsc,

a nawet wzrost cen nieruchomoœci. W

koñcu drzewa zarabiaj¹! Szacuje siê, ¿e
na skutek korzyœci ekosystemowych jedno

drzewo pozwala zaoszczêdziæ wydatko-

wanie z pieniêdzy publicznych do 400 z³
rocznie.

Brytyjski Urz¹d Statystyczny w naj-

nowszym raporcie poda³, ¿e dziêki pokry-
ciu londyñskich ulic przez drzewa w la-

tach 2014-2018 uda³o siê zaoszczêdziæ 5
mld funtów dziêki ch³odzeniu powietrza,

a dodatkowe 11 mld funtów - z powodu

ograniczenia spadku wydajnoœci pracy

bêd¹cego nastêpstwem wysokich tempe-

ratur. Szczególn¹ dba³oœci¹ nale¿y w

miastach otoczyæ drzewa starsze. Aby

zrównowa¿yæ “pracê” jednego zdrowego

100-letniego buka, potrzeba ok. 2700

ma³ych drzew o œrednicy korony do 1
metra!

Myœl¹c o drzewach w miastach, trze-

ba mieæ na uwadze, ¿e ka¿dego dnia

musz¹ one mierzyæ siê z czêsto bardzo
niekorzystnymi dla siebie warunkami. Z

tego wzglêdu obecnie sadzone m³ode
drzewa czêsto nie do¿ywaj¹ wieku

dojrza³ego. W miastach Wielkiej Brytanii

œrednia d³ugoœæ ¿ycia drzewa wynosi

zaledwie 12 lat. Najtrudniejsze warunki

panuj¹ w pasach drogowych. D³ugotrwa-

³a susza w okresie wiosennym objawia

siê u drzew ok. 2-3 miesi¹ce póŸniej ne-
kroz¹ brze¿n¹ liœci.

Jeœli nie bêdziemy dbali o drzewa w

mieœcie, musimy siê liczyæ nie tylko z

utrudnieniami, jakie powoduj¹ 'miejskie

wyspy ciep³a', ale tak¿e ze znacznymi

stratami finansowymi. � �ród³o:
Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl
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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

www.poloniatravel.ca

HETMAN STANIS£AW ¯Ó£KIEWSKI
Ci¹g dalszy ze str. 1

Julian Barto-

szewicz* pisa³
tak: “Hetman

¯ó³kiewski jest

jedn¹, z naj-

piêknie jszych

postaci w na-

r o d o w y c h

dziejach. Na

wielorakim polu zas³u¿ony ojczyŸnie, od
m³odoœci albowiem schowany w obozach,

nie dziw, ¿e ws³awi³ siê orê¿em. Het-

mañska to rzecz biæ siê i g³ow¹ na³o¿yæ
tam, gdzie ka¿e powinnoœæ; ale w ¯ó³-
kiewskim mia³a jeszcze Rzeczpospolita

m¹drego senatora, który ukochawszy

swój naród sercem i dusz¹, bezustannie
siê troska³ myœl¹ o przysz³oœæ, dlatego
podawa³ zbawienne rady, bola³ nad nie-
rz¹dem i nieszczêœciami kraju, dlatego

pragn¹³ wszelkie z³e od niego odwróciæ.
Mia³a Polska du¿o hetmanów dzielnych

i walecznych, którzy nie pytali nigdy,

gdzie nieprzyjaciel i jaka jego si³a; lecz
mê¿ni w boju, nie zawsze godzili siê do
rady, dlatego te¿ czasami nara¿ali ojczy-
znê, lub stawali siê narzêdziem wichrz¹-
cych stronnictw. Ale ¯ó³kiewski jedno

tylko widzia³ przed sob¹, to jest œwiêt¹
powinnoœæ obywatela, i rozumia³ j¹ po
polsku i po chrzeœcijañsku. Poœwiêcenie
siê w nim dla  p o w i n n o œ c i  by³o
bez granic, dlatego œmia³o prawdê
mówi³; kiedy zaœ mu walczyæ kazali, a to
siê nie zgadza³o z jego przekonaniem,

wprzódy wszelkich mo¿ebnych u¿ywa³

sposobów, ¿eby burzê odwróciæ i dobrze
przez to us³u¿yæ ojczyŸnie. Gdy nie prze-

kona³, szed³ i walczy³, krew swoj¹ prze-
lewa³ i siw¹ wreszcie na³o¿y³ g³ow¹.
By³ to cz³owiek wielkiego rozumu i w

dobrej szkole wychowany, wa¿y³ na jed-
nej szali czyny i skutki, a wielki swoj¹
mi³oœci¹, by³ to jak kap³an w hetmanie.”

Z kolei Jan Ludwik Pop³awski** cha-

rakteryzowa³ hetmana tak: “Stanis³aw
¯ó³kiewski by³ znakomitym wodzem,

m¹drym politykiem i na swój czas bardzo

uczonym cz³owiekiem. Piêknie mówi³ i

piêkniej jeszcze po polsku i po ³acinie.
Sam, korzystaj¹c z odpoczynku w ̄ ó³kwi,

opowiedzia³ dzieje swojej wyprawy do

Moskwy. Hojnie ³o¿y³ na szko³y we

Lwowie i w Barze na Podolu. Gorliwy i

pobo¿ny katolik, budowa³ koœcio³y. W

¯ó³kwi wzniós³ koœció³ farny pod we-

zwaniem Najœwiêtszej Maryi Panny i

œwiêtych Stanis³awa i Wawrzyñca, oraz
drugi, mniejszy. Nie ¿a³owa³ równie¿ na
cerkwie ruskie, których kilka w dobrach

swoich postawi³. Dla poddanych by³ pa-
nem ludzkim i mi³osiernym. Za³o¿y³ szpi-
tal dla ubogich w ¯ó³kwi, która pod

rz¹dami w ci¹gu lat kilkunastu na piêk-
ne miasto wyros³a. Mieszkañcom ¯ó³kwi

wyrobi³ u króla ró¿ne przywileje i dawa³
im wolnoœæ zarobkowania, wiêc ze wszy-

stkich stron œci¹gali do nowego miasta

Polacy, Rusini, Ormianie i ¯ydzi.”

Nazwisko hetmana ¯ó³kiewskiego

zwi¹zane jest m.in. z zajêciem Moskwy i

podpisaniem tam z bojarami uk³adu, w

którym og³oszono królewicza W³adys³a-
wa - syna króla Zygmunta III - carem

Rosji (28 VIII 1610), ponadto z tzw. ho³-
dem ruskim, o którym Artur Œliwiñski”***
pisa³: “Dnia 11 czerwca 1611 roku, po

dwudziestu miesi¹cach dzielnej obrony,
Smoleñsk zosta³ zdobyty. Sam wódz

moskiewski Szehin, mnóstwo jeñców,

wszystkie ocala³e od po¿aru bogactwa,

broñ i dzia³a forteczne dosta³y siê w

rêce zwyciêzców. Wielka radoœæ zapano-
wa³a w polskim obozie.

Radowa³ siê szczególniej król, dla

którego zdobycie Smoleñska by³o g³ów-

nym celem wyprawy. Zwyciêstwa tego

jednak nie umia³ wyzyskaæ. Nadaremnie

doradzano mu, aby korzystaj¹c z wra-

¿enia, wywo³anego upadkiem potê¿nej
twierdzy, wyruszy³ natychmiast na Mos-

kwê i opanowaniem stolicy uwieñczy³
swe powodzenie. Zadowolony osi¹gniê-
tym triumfem, nie marzy³ o nowych wa-

wrzynach. Zamiast do Moskwy, postano-

wi³ jechaæ na sejm do Warszawy. Jako¿
zgodnie z tym zamiarem, rad, ¿e po tru-
dach oblê¿enia bêdzie móg³ wypocz¹æ,
zaniecha³ opanowania Moskwy i wyru-

szy³ nad Wis³ê. W ca³ej Polsce roz-

brzmiewa³a s³awa zwyciêskiego rycer-

stwa. Zdobycie nastêpnie przez ̄ ó³kiew-

skiego Moskwy, œwietne jego zwyciêstwo

pod K³uszynem i wydarcie Moskalom

potê¿nej twierdzy dum¹ nape³nia³o
szlachtê. A król, rad wielce z dokona-

nego, postanowi³ uroczyœcie œwiêciæ w

Warszawie odniesione zwyciêstwa.  (
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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

( Jednak¿e nie król, lecz pogromca wojsk carskich spod

K³uszyna i zdobywca Moskwy, który równie¿ na sejm przyby³
do Warszawy, sta³ siê tych uroczystoœci bohaterem.

Nadszed³ dzieñ 29 paŸdziernika 1611 roku, przeznaczony
przez króla na tê wielk¹ uroczystoœæ. Dnia tego ludnoœæ War-

szawy ogl¹da³a niezwyk³e widowisko. Oto o godzinie czwartej

po po³udniu ukaza³ siê na Krakowskim Przedmieœciu d³ugi
szereg przepysznych karoc i powozów, wioz¹cych ku zamkowi

królewskiemu znakomitszych jeñców, wziêtych do niewoli przez

rycerstwo polskie w Moskwie i Smoleñsku. W przedostatnim

pojeŸdzie, zaprzê¿onym w szeœæ pysznych, a bia³ych jak œnieg
rumaków, jecha³ hetman ¯ó³kiewski, otoczony konnym orsza-

kiem paradnie ubranych rotmistrzów. W nastêpnej, otwartej

karocy samego króla, równie¿ w szeœæ koni zaprzê¿onej, sie-
dzia³ car Wasyl Szujski w bogatej bia³ej szacie, gêsto prze-
tykanej z³otem. Na g³owie cara widnia³ sz³yk, to jest bogata
czapka futrzana. A naprzeciw cara siedzieli dwaj jego bracia,

Dymitr i Iwan, obaj ubrani w aksamitne stroje o barwie

p³on¹cego szkar³atu.

T³oczy³y siê t³umy, aby przyjrzeæ siê z bliska pojmanym do-

stojnikom i nasyciæ oczy widokiem potê¿nego do niedawna

cara. Z uczuciem dumy spogl¹dano na owego w³adcê olbrzy-
mich obszarów, zaciek³ego wroga Polski, tyrana i okrutnika,

budz¹cego niedawno grozê, a dziœ jeñca, wiezionego triumfal-

nie ulicami Warszawy. Ponure oczy Wasyla rzuca³y niespokoj-
ne spojrzenia na cisn¹ce siê t³umy, a w duszy carskiej goœciæ
musia³ niepokój, bo za chwilê losy jego rozstrzygaæ siê bêd¹.

A gdy ca³y orszak zatrzyma³ siê pod zamkiem, hetman

wysiad³ z karety, zbli¿y³ siê do cara, uj¹³ go za rêkê i wraz z

braæmi wprowadzi³ do zamku. Po chwili ̄ ó³kiewski z Szujskimi

ukaza³ siê w wielkiej izbie senatorskiej, gdzie na wysokim tro-

nie, w otoczeniu senatorów i pos³ów, czeka³ ju¿ król Zygmunt.

Na widok jeñców z carem na czele, poruszyli siê obecni
i radosny okrzyk doby³ siê z piersi œwietnego zgromadzenia.

Szujscy zbli¿yli siê do tronu. Umilk³y wszystkie g³osy i uro-
czysta cisza oczekiwania wype³ni³a salê. Car moskiewski,

mn¹c niespokojnie swój sz³yk, odda³ wraz z braæmi g³êboki
pok³on królowi polskiemu. Potem nie bez strachu rzuci³
oczyma doko³a. I na niego skierowane by³y oczy wszystkich

obecnych. Wasyl by³ niespokojny, a musia³ chyba zadr¿eæ w
g³êbi swej duszy, gdy jego oczy spotka³y siê z pa³aj¹cym
wzrokiem wojewody Mniszcha, ojca Maryny. Jako¿ na widok

cara ró¿ne uczucia miota³y sercami zgromadzonych przed-

stawicieli Rzeczypospolitej. Przemog³o w koñcu wspó³czucie
dla wiêŸnia i szept litoœci, tak ³atwo sercom polskim dostêpny,
rozleg³ siê w sali.

Lecz niebawem umilk³o wszystko, bo oto zabra³ g³os zwy-

ciêski hetman i zwróci³ siê z mow¹ do króla. Wskazuj¹c na
Wasyla, mówi³ o nim najpierw jako o nastêpcy wielkich carów

moskiewskich, co byli tak groŸnymi królom polskim i straszni

niemal ca³emu œwiatu. Wyliczy³ pañstwa, carstwa, ksiêstwa,

prowincje i zamki, nad którymi rozci¹ga³a siê potêga wiêŸnia,
a póŸniej wspomnia³ o zmiennych kolejach losu, który tego

mocarza i jego braci przywiód³ do podnó¿a tronu polskiego
jako jeñców, wyzutych ze wszystkiego, bij¹cych czo³em przed

królem i b³agaj¹cych o mi³osierdzie.
Na te s³owa pochyli³ siê car, praw¹ rêk¹ dotkn¹³ ziemi i

na znak pokory uca³owa³ swê rêkê. Jednoczeœnie Dymitr Szuj-

ski g³ow¹ uderzy³ o posadzkê, zaœ najm³odszy Iwan po trzy-

kroæ bi³ g³ow¹ i p³aka³ jak dziecko.
A hetman ci¹gn¹³ dalej sw¹ mowê, przypisuj¹c œwietne

powodzenie orê¿a polskiego nie sobie, lecz Bogu. Wspomnia³
o niecnych czynach Wasyla, a w koñcu raz jeszcze mówi³ o
niedoli wiêŸniów i poleca³ ich wspania³omyœlnoœci króla. Na

te s³owa znowu car Wasyl z braæmi, dotykaj¹c rêk¹ ziemi i

czo³em bij¹c z wielkim uni¿eniem, “milcz¹c prosili” - jak mówi

wspó³czesny dziejopis.  Król kaza³ jeñcom powstaæ i na znak 
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³aski przypuœci³ wspania³omyœlnie cara i jego
braci do uca³owania swej rêki.

A potem zabra³ g³os kanclerz wielki ko-

ronny i w imieniu króla dziêkowa³ ¯ó³kiew-

skiemu za czyny, których ku wiekopomnej

chwale Rzeczypospolitej dokona³. Po kancle-

rzu marsza³ek sejmowy równie¿ sk³ada³ dziê-
ki hetmanowi i rycerstwu, co poci¹gnê³o na
wojnê z Moskw¹ i nie ¿a³uj¹c wielkich

trudów, nie ¿a³uj¹c krwi, ¿ycia ni mienia,

przyczyni³o siê do wspania³ego triumfu

Rzeczypospolitej.

Przy tym tak s³awnym akcie wielkim i

nigdy w Polsce nie widzianym - czytamy we

wspó³czesnym opisie - ci, co g³êbiej rzeczy
uwa¿ali, byli zdania, ¿e trzeba, pamiêtaj¹c
zdradê i niecnoty jeñców, zw³aszcza cara

samego, ukaraæ ich za dokonane zbrodnie.

Dobroæ, wrodzona królom polskim, nie do-

puœci³a jednak do przydania smutku smuc¹-
cemu siê. Wiêc po skoñczeniu ceremonii z

uszanowaniem odprowadzono cara i jego bra-

ci do wyznaczonych im mieszkañ, a póŸniej
odwieziono na pobyt sta³y do zamku gostyñ-
skiego. Car Wasyl i brat jego Dymitr po roku

niewoli zmarli w tym zamku gostyñskim.

Zw³oki cara poleci³ król Zygmunt sprowadziæ
do Warszawy, zbudowa³ dla nich kapliczkê
naprzeciw koœcio³a œw. Krzy¿a i tam je z³o¿yæ
kaza³. Najm³odszy, Iwan odzyska³ wolnoœæ.”

Wybra³a JP

Przedruki z uwspó³czeœnieniem pisowni. 

Wizerunek Stanis³awa ¯ó³kiewskiego pochodzi z
ksi¹¿ki Kazimierza Tyszkowskiego Hetman Sta-

nis³aw ¯ó³kiewski. Wydanie drugie, uzupe³nione,
z czterema ilustracjami Wojciecha Gersona. Lwów.
Nak³adem Macierzy Polskiej. 1938.
* Julian Bartoszewicz. Hetmani polscy koronni i

Wielkiego Xiêstwa Litewskiego. Zeszyt 2, Wac³aw

Rzewuski, Stanis³aw Denhoff, Stanis³aw ̄ ó³kiewski.

Wyd.: A. Dzwonkowski i Sp., Warszawa1860 .

** Jan Ludwik Pop³awski. Kto to by³ Stanis³aw

¯ó³kiewski, hetman wielki koronny. Wyd. IV.

Ksiêgarnia Polska Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej.

Warszawa. 1927.

*** Fragment z ksi¹¿ki Wypisy Historyczne. B. Ge-

bert i G. Gebertowa. Ksi¹¿nica Atlas. Lwów -

Warszawa. 1928. (Rozdz. XLIV. Artur Œliwiñski -

Wjazd triumfalny ¯ó³kiewskiego do Warszawy).

KRYSTYNA STALMACH Na pocz¹tku wrze-

œnia jak co roku obejrza³am “Psa³terz
wrzeœniowy” - oratorium Piotra Rubika

i Zbigniewa Ksi¹¿ka. Prapremiera tego

koncertu odby³a siê 11 wrzeœnia 2006
r. w Kielcach. Polonia kanadyjska zo-

baczy³a to oratorium w Thomson Hall

30 marca 2008. Ponadpó³toragodzinne
widowisko jak zwykle nastroi³o mnie

nostalgicznie. To nie tylko opowieœæ o
wielkich wrzeœniowych tragediach w

dziejach ludzkoœci, która nawo³uje do
solidarnoœci w pokonywaniu Z£A, to

przede wszystkim afirmacja zwyk³ego
¿ycia. W czasie koncertu p³yn¹ ze sce-
ny recytacje i pieœni o przemienianiu

rozpaczy w ¿ar nadziei, o sile wiary i

mi³oœci, o przemijaniu, a tak¿e o nie-
uchronnej œmierci. Muzyka jest tam

równie wa¿na jak s³owo, bo - jak po-

wiedzia³ Platon - “Muzyka to dusza

wszechœwiata, skrzyd³a umys³u, lot

wyobraŸni i wszelkie ¿ycie.”
Najbardziej dramatyczna jest czêœæ

trzecia oratorium, zawieraj¹ca pieœni/
psalmy: “Moich ³ez”, “Z krzakiem czar-

nych je¿yn”, “Mojej nadziei”, “Wbrew

rozpaczy”. Czêœæ tê koñczy “Epitafium”

– utwór instrumentalny, w

którym g³ównymi instru-

mentami s¹ harfa i skrzyp-
ce. Oratorium to mo¿na
wypo¿yczyæ z biblioteki w
Toronto (dwup³ytowy kon-

cert znajduje siê w filiach

Brentwood i Long Branch,

klasyfikacja - Polish CDs

INTERNATIONAL KSI).

Zachêcam do skorzystania

z serwisu wypo¿yczeñ miêdzybiblio-
tecznych.

W sierpniu zaskoczy³a i zasmuci³a
nas informacja o odejœciu ikon polskiej
piosenki: Ewy Demarczyk i Piotra

Szczepanika. Dla mojego pokolenia

ludzi urodzonych w czasie powojen-

nego wy¿u demograficznego to trochê
tak, jakby odeszli nasi dobrzy znajomi,

towarzysze naszej m³odoœci. Pewnie

teraz czêœciej bêdziemy wracaæ do ich
twórczoœci.

Kilka dni temu z mê¿em poje-

cha³am do Niagary. W drodze do tego

cudu natury towarzyszy³a nam oczy-

wiœcie muzyka, m.in. piosenki o jesieni

- a wiêc “Mimozami jesieñ siê zaczy-
na” Niemena, “Tomaszów” Demarczyk

i “Kormorany” Szczepanika. Aby przy-

pomnieæ sobie “Czarnego Anio³a” pol-
skiej piosenki, oprócz muzycznych

plików MP3 zabra³am na te mini

wakacje równie¿ ksi¹¿kê o Ewie De-

marczyk, napisan¹ przez Angelikê
KuŸniak i Ewelinê Karpacz-Obo³adze.
Prawie wszystkie wiêksze ontaryjskie
biblioteki maj¹ w swoich zbiorach bio-

grafiê tej madonny poezji œpiewanej.

W ci¹gu prawie czter-

dziestu lat kariery estra-

dowej artystka rozs³awi³a
wiersze nie tylko bardzo

znanych poetów i poetek

(Tuwima, Leœmiana, Paw-

likowskiej-Jasnorzewskiej,

Baczyñskiego, Bia³oszew-

skiego, Mandelsztama,

Cwietajewej), ale równie¿
tych mniej znanych, jak ( 

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
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( choæby Wincentego Fabera, Andrzeja
Szmidta i Wies³awa Dymnego. Utwory

“Jaki œmieszny”, “Taki pejza¿” czy “Czar-
ne anio³y” œpiewane by³y wszêdzie tam,

gdzie pani Demarczyk koncertowa³a,
czyli na ca³ym prawie œwiecie.

Przed napisaniem
tej biografii autorki,

które na co dzieñ
paraj¹ siê repor-

ta¿em, w przeci¹gu
dwóch lat odby³y

kilkaset rozmów z
ponadsiedemdzie-

siêcioma osobami.
By³y to wywiady z

kompozytorami (Zygmuntem Koniecz-
nym, Andrzejem Zaryckim), muzykami

(m.in. Zbigniewem Wodeckim, Jackiem
Zieliñskim), aktorami, przyjació³mi i

znajomymi piosenkarki. Reporterki do-
tar³y do wielu materia³ów archiwalnych

w prywatnych i publicznych zbiorach.
Niestety, nie uda³o im siê namówiæ

samej madonny piosenki literackiej na
spotkanie i rozmowê. Wielka to szkoda,

ale na pocieszenie dodam, ¿e w swoich
rozmowach i badaniach twórczynie tej

ksi¹¿ki by³y bardzo skrupulatne i nawet
ka¿da anegdota by³a sprawdzana w

kilku Ÿród³ach. Koloryzowanie jakiegoœ
zdarzenia potrafi³y w mig wy³apaæ –

przytaczaj¹ wiele przyk³adów, jak z
podobnych faktów i wydarzeñ ich roz-

mówcy tkaj¹ inne opowieœci.
Ksi¹¿ka zaopatrzona jest w ponad

40 stron przypisów, dotycz¹cych odby-
tych rozmów i cytowanych Ÿróde³. Nie

zabrak³o równie¿ kalendarza g³ównych
wydarzeñ z ¿ycia artystki, spisu otrzy-

manych nagród, dyskografii (lista p³yt,
reedycji, kompilacji, nawet lista

pocztówek dŸwiêkowych). Dla bardzo
dociekliwych jest równie¿ indeks osób.

G³ówny tekst podzielono na cztery
chronologiczne czêœci: Anio³, Madonna,

Rebeka, Pejza¿.

W "Aniele" jest trochê o dzieciñstwie,

studiach i debiucie w kabarecie medy-
ków “Cyrulik”. Czêœæ zatytu³owana

“Madonna” zawiera informacje i wy-

wiady, dotycz¹ce wspó³pracy z Piotrem
Skrzyneckim i Zygmuntem Koniecznym

oraz wystêpów w Piwnicy pod Barana-
mi; opisuje uczestnictwo w festiwalach,

wyjazd do paryskiej Olympii i narodziny
wielkiej gwiazdy. "Rebeka" to najbar-

dziej dramatyczna czêœæ ksi¹¿ki. Znaj-

dziemy tu opis rozwoju kariery po
odejœciu z Piwnicy (1973 r.) i kilka

informacji o ¿yciu osobistym. Dowiemy
siê o wspó³pracy z kompozytorem

Andrzejem Zaryckim, o recitalach w
Polsce, Europie i Ameryce, a tak¿e o

powstaniu w 1986 roku pañstwowego
Teatru Ewy Demarczyk. Perypetie loka-

lowe teatru w latach 90., zwi¹zane ze
zwrotami poszczególnych lokali do pra-

wowitych w³aœcicieli (Koœció³ i rodzina
Tennenbaumów), spowodowa³y problemy

finansowe tej instytucji i rzutowa³y na
niezbyt udan¹ wspó³pracê z samorz¹dem

Krakowa. Konflikt zakoñczy³ siê
uchwa³¹ na XLII Sesji Rady Miasta

Krakowa w 2000 roku o w³¹czeniu
Teatru Ewy Demarczyk do Teatru Ludo-

wego w Nowej Hucie, którym kierowa³
Jerzy Fedorowicz. Ostatni koncert

artystki z jej zespo³em odby³ siê w
listopadzie 1999 r. w Teatrze Wielkim w

Poznaniu. Pod auspicjami Teatru Ludo-
wego Ewa Demarczyk nigdy nie wy-

st¹pi³a. Ostatnia, najkrótsza czêœæ,
zatytu³owana “Pejza¿”, jest naj-

smutniejsza. To opowieœæ o rezygnacji i

o tym, jak decyzja artystki o wycofaniu
siê z ¿ycia muzycznego jest interpreto-

wana przez rozmówców. Wstrz¹sn¹³ mn¹
cytat przytoczony przez autorki, do-

tycz¹cy awersji Ewy Demarczyk do
wywiadów ”[...] bojê siê, kiedy o mnie

pisz¹, bo od pewnego czasu wszystko to
ma charakter jakiœ klasycyzuj¹cy. Pod-

sumowuj¹cy. Nawet artyku³y, których

autorzy chc¹ najlepiej, s¹ takie skoñ-
czone, nagrobne jakby. A mo¿e ja

jeszcze coœ zrobiê na przyk³ad?”
Ksi¹¿ka napisana przystêpnie, fak-

tów i dat du¿o, ale nie jest to sucha
biografia, poniewa¿ reporterki potrafi³y

przekazaæ czytelnikowi emocje swoich
rozmówców. Zachêcam do wypo¿yczenia

tej pozycji. Samo czytanie nie potrwa
d³ugo (ksi¹¿ka liczy tylko 239 stron), ale

przemyœlenia i nastroje po lekturze zo-
stan¹ z czytelnikami na d³u¿ej.

Biblioteka w London ma jeden
egzemplarz “Czarnego Anio³a”, wydane-

go przez Znak w 2015 r. (Central 2nd
Floor World Languages – klasyfikacja

Pol /781.63092 DemK), w Toronto wy-
po¿yczyæ mo¿na z Reference Library

(klasyfikacja 782.42164 DEM KUZ), w
Sarni z filii Mallroad (klasyfikacja –

LANG LPOL 782.42164 DEMAR K).
Zachêcam równie¿ do s³uchania i

nucenia najwiêkszych przebojów artystki.
Ja lubiê te¿ wykonania jej piosenek

przez Janusza Radka - wyda³ CD za-
tytu³owane “Serwus madonna”. Szcze-

gólnie jego interpretacja wierszy wojen-
nych Baczyñskiego w nowej muzycznej

aran¿acji bardzo mi siê spodoba³a.
S³uchaj¹c obu wykonañ zda³am sobie

sprawê, ¿e pani Demarczyk wszystkie
swoje utwory œpiewa wymawiaj¹c “³” tak

jak je wymawiali kresowiacy we
Wroc³awiu lub aktorzy w filmach przed-

wojennych (przedniojêzykowo-zêbowo).
W latach 60. ubieg³ego stulecia ten

sposób wymowy to ju¿ by³a rzadkoœæ na
estradzie, w teatrze czy filmie, a pod

koniec XX wieku prawie nikt z artystów
polskiej sceny ju¿ tej g³oski tak nie

wymawia³. Podziwiam artystkê nie tylko
za wspania³¹ dykcjê, ale równie¿ za to,

¿e zawsze s³owa z " ³ " wyœpiewywa³a 
miêkko, kontynuujac najlepsze tradycje

wokalistów pierwszej po³owy XX wieku.
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Niedawno po¿egnaliœmy lato i powitali

najbarwniejszy miesi¹c - paŸdziernik.
Czytelnicy “Skanera” chyba zgodz¹ siê ze
mn¹, ¿e w Kanadzie najpiêkniejsz¹ por¹
roku jest jesieñ. Ka¿dego roku zadziwia

intensywnoœci¹ zapachów i kolorów. Trwa

przez wiele tygodni, budz¹c nas poranny-
mi mgie³kami, rzeœkim powietrzem, grzej¹c
promieniami s³onecznymi w czasie po-

po³udniowego spaceru w parku i otulaj¹c
lekkim wiaterkiem w czasie wieczornego

picia herbaty na ganku lub tarasie. Kiedy

widzê klucze gêsi na niebie i s³yszê ich
nawo³ywania w czasie lotu, nie myœlê o
zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie zimie, ale

robiê w pamiêci przegl¹d miejsc, które

chcia³abym ponownie zobaczyæ zanim

przyjd¹ minusowe temperatury. Na pierw-

szy ogieñ - jeszcze przed Œwiêtem Dziêk-
czynienia - odwiedzam Germain Park w

Sarni, aby nacieszyæ siê ostatni raz per-
gol¹ z wisz¹cym ogrodem ró¿norodnych
kwitn¹cych roœlin i pn¹czy spadaj¹cych z
doniczek i prawie dotykaj¹cych betonu.

Potem... park Canatara, gdzie do woli za-

ch³ystujê siê zapachem jesieni, spaceruj¹c
po szeleszcz¹cych liœciach zalegaj¹cych
dró¿ki wœród drzew i przekwitaj¹cych traw.

Na koniec zostawiam sobie najd³u¿szy w
moim mieœcie trakt spacerowy, tzw.

Howard Watson Nature Trail, bo ka¿dy
odcinek tej szesnastokilometrowej œcie¿ki
spacerowo-rowerowej jest ciekawy o ka¿-
dej porze roku. Jesieni¹ zachwycaj¹ tutaj
bordowe sumaki, czerwone pn¹cza dzikiego
wina, ¿ó³to kwitn¹ce naw³ocie (to te, które
Julian Tuwim nazwa³ w swoim wierszu

“Wspomnienie” mimozami), bia³o-ró¿owe

dzikie floksy. Ech, piêkne jest ¿ycie w

harmonii z przyrod¹!

¯yczê dobrej lektury, œpiewania piosenek

z naszej m³odoœci, ponownego odkrywania

piêknych miejsc w pobli¿u naszych do-

mostw i d³ugich jesiennych spacerów!

Krystyna Stalmach

Od pewnego czasu

chodzi³a za mn¹ myœl,
by napisaæ o zmia-

nach w polszczyŸnie
mówionej, o innej ni¿
“za moich czasów” - czyli kiedy jeszcze

mieszka³am w Polsce - wymowie nie-

których g³osek albo ich po³¹czeñ. (Tu

przypomnê, ¿e g³oskê wymawiamy i

s³yszymy, jest to dŸwiêk - w piœmie

wyra¿ony jedn¹ liter¹ lub kilkoma.)

Zmobilizowa³a mnie wreszcie Krystyna

Stalmach, która tu¿ obok przypomina

piêkne miêkkie “³” i wspania³¹ dykcjê
Ewy Demarczyk.

Takie “³” ze wzglêdu na po³o¿enie
narz¹dów mowy okreœla siê w fonetyce

jako przedniojêzykowo-zêbowe, po-

wszechnie zaœ zwane by³o aktorskim
lub scenicznym. Wymowa przednio-

jêzykowo-zêbowa jeszcze w dwu-

dziestoleciu miêdzywojennym uchodzi³a
za lepsz¹, inteligenck¹, wrêcz arysto-
kratyczn¹; po wojnie coraz rzadziej

mo¿n¹ j¹ by³o us³yszeæ na scenie,

funkcjonowa³a g³ównie w dawnych na-

graniach i filmach.

Proponujê proste æwiczenie: proszê
teraz zapomnieæ o dawnym “³”, przy

którego wymowie przód jêzyka dotyka
górnych zêbów i które dzisiaj potrafi¹
wymówiæ nieliczni, zamiast tego po-

staraæ siê wymówiæ “³” obecne i jedno-
czeœnie zwróciæ uwagê na to, jak tutaj
uk³ada siê jêzyk. Nie dotyka niczego,

prawda? To tzw. “³” dwuwargowe.

Proszê jeszcze wymówiæ samo-

g³oskê “u”. Oka¿e siê, ¿e - podobnie
jak przy wspó³czesnym “³” - pracuj¹ tu
same usta, tylko dŸwiêk wydobywa siê
jakby bardziej “z ty³u”.

Znika

Uwagê na to, ¿e dzieje siê coœ dziw-

nego z obecnym “³”, zwróci³ Jacek Fe-

dorowicz, gdy w programie “60 minut

na godzinê”, nadawanym w latach sie-

demdziesi¹tych w Ra-

diowej Trójce, stwo-

rzy³ postaæ Kolegi

Kierownika - cz³owie-

ka z tak zwanego

awansu spo³ecznego, pos³uguj¹cego siê
polszczyzn¹ dosyæ odleg³¹ od po-

prawnej. Kolega Kierownik gubi³ w

wymowie m.in. g³oskê “³” przed samo-

g³osk¹, co z miejsca przechwyci³a m³o-
dzie¿ i jego “gupi, gupi” (zam. g³upi)

czêsto w przeœmiewczym jêzyku m³o-
dych goœci³.

Z czasem redukcja wymawianego

“³” zaczê³a wychodziæ poza ¿art. Teraz

w zwyk³ej rozmowie da siê ju¿ us³y-
szeæ “gupi ep” (zam. g³upi ³eb), “ukasz”

(£ukasz), czy - z nieco przed³u¿on¹
samog³osk¹ - np. ‘eeropa’ (Europa).

Pojawia siê

Od kilku ³adnych lat tak¿e w Kanadzie

mo¿emy us³yszeæ, co zmienia siê w

polskiej wymowie: by³o wideo, mo¿na
odbieraæ programy telewizyjne i ró¿ne
nagrania na www, w tym wiele nie

zwi¹zanych z wystêpami na scenie.

Uwa¿nie s³uchaj¹c, mo¿na dostrzec

wymawianie dzisiejszego dwuwargo-

wego “³” tu, gdzie w zapisie ono w

ogóle nie wystêpuje, g³ównie w s³o-
wach zakoñczonych samog³osk¹ noso-
w¹ “ê” lub “¹” (np. chcê brzmi “chce³”,
widz¹ - widzo³). Prawdê mówi¹c, wy-

mowa nosówek to materia³ na odrêbny
tekst.

Znikaj¹ce i pojawiaj¹ce siê “³”,
którego wymowa dawno odbieg³a od
scenicznego czy kresowego i zbli¿y³a
siê do “u”, to tylko jeden z przyk³adów
zmian, nastêpuj¹cych w polszczyŸnie.

Dlaczego do nich dochodzi? Mo¿e
coraz mniej osób ma œwiadomoœæ tego,
ile znaczy poprawna wymowa, a coraz

wiêcej nie wie, ¿e coœ takiego w ogóle

istnieje? Jolanta Pawluk

POJAWIA SIÊ

I

ZNIKA
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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

STEFANIA KRZYWOSZYÑSKA-WALCZAK

SAD JESIENI¥

Pusto ju¿ w sadzie

bez jab³ek rumianych...

Ostatnie listki

wiatr z gruszy zwiewa

z dr¿¹c¹ biedronk¹
co nie zd¹¿y³a ulecieæ do nieba

Wokó³ jab³onki

wœród liœci szelestu
krz¹ta siê je¿yk ¿wawy

uparcie szuka

spadów jab³kowych

ospa³ych d¿d¿ownic

smêtnych owadów

Pusto ju¿ w sadzie

bez renet z³otych

i tych zielono-szarych...

W œwietle kolorów

babiego lata

odchodzi jesieñ
pe³na barwnych wra¿eñ.

London, paŸdziernik 2019 r.

“Marian na wojnie. Animowana historia

Mariana Walentynowicza” to film wypro-

dukowany przez Muzeum Historii Polski.
Zdoby³ pierwsz¹ nagrodê na tegorocznym
Zamojskim Festiwalu Filmowym “Spotka-
nia z histori¹” (w kategorii filmy animo-
wane), zakoñczonym 22 sierpnia. Interne-
towa premiera tej kreskówki odby³a siê
kilka miesiêcy wczeœniej, a Muzeum tak
oto na muzhp.pl film przedstawia³o: “31
marca 1892 roku na œwiat przyszed³ ‘¿o³-
nierz, który nie przegra³ ¿adnej bitwy’ -
genera³ Stanis³aw Maczek. [...]

Kozio³ek Mato³ek i ma³pka Fiki-Mi-
ki – zwierzaki wymyœlone przez Kornela
Makuszyñskiego – to najbardziej znane
postaci, które wysz³y spod o³ówka Ma-
riana Walentynowicza. Niewiele osób
wie, ¿e ilustrator s³ynnych bajek s³u¿y³
tak¿e jako korespondent wojenny w 1.
Dywizji Pancernej gen. Stanis³awa
Maczka. To, co widzia³, nie tylko opisy-
wa³, lecz i rysowa³. Pozostawione przez
niego grafiki, dokumentuj¹ce szlak bojo-
wy dywizji genera³a Maczka, sta³y siê
inspiracj¹ do stworzenia animowanej
miniatury o wojennych losach samego
Walentynowicza.

12-minutowa animacja, utrzymana w
tradycyjnej, wysmakowanej stylistyce,
odbiegaj¹cej od wspó³czesnych maso-
wych produkcji, w przystêpny i pogodny
sposób przybli¿a najwa¿niejsze wyda-
rzenia z dziejów 1. Dywizji Pancernej.
Film jest znakomit¹ pomoc¹ edukacyjn¹
dla nauczycieli pracuj¹cych z dzieæmi i

m³odzie¿¹ w wieku 10–14 lat i stanowi 
interesuj¹cy punkt wyjœcia do rozmowy o
historii Polskich Si³ Zbrojnych na Za-
chodzie. Jego walory plastyczne, a tak¿e
mistrzowska interpretacja Zbigniewa Za-
machowskiego, narratora filmu, sprawi¹,
¿e tak¿e doroœli bêd¹ mieli wiele radoœ-
ci z ogl¹dania.”

Zarówno ten, jak i wiele innych fil-
mów, mo¿na obejrzeæ w sieci, wchodz¹c
pod muzhp.pl - z prawej strony ekranu jest
kalendarz wydarzeñ, pod nim widnieje
napis MHP TV (gdy to piszê, jest tam
film “Od cudu nad Wis³¹ do cudu nad
Raw¹”; nie wiem, co bêdzie w paŸdzier-
niku, ale znajduje siê tam tak¿e odsy³acz
WSZYSTKIE FILMY - kieruje on do wielu innych
produkcji filmowych, w których Muzeum
ma swój udzia³).

�

“Z otch³ani pradziejów” to w Zamoœciu

laureat pierwszej nagrody za film doku-
mentalny. Dotyczy - jak pisze Szymon
Zdzieb³owski - “kontrowersyjnej koncep-
cji s³owiañskiego imperium, tak zwanej
Wielkiej Lechii. [...]

W filmie "Z otch³ani pradziejów"
Zdzis³aw Cozac prezentuje wizjê pra-
historii ziem polskich zgodn¹ z najnow-
szymi ustaleniami nauki. Widz dowiaduje
siê, co “dzia³o siê na ziemiach miêdzy

Wis³¹ a Odr¹ od epoki br¹zu do po-
wstania pañstwa pierwszych Piastów. To

w³aœnie okres, w którym - wed³ug zwo-
lenników  niepopartej  faktami  koncepcji
- mia³a tu powstaæ Wielka Lechia.”

SZKO£A POLSKA im. Stanis³awa Staszica

rozpocznie zajêcia w sobotê 31 paŸdziernika

w szkole Holy Rosary przy 268 Herkimer St. w godz. 9:30 - 12:00 

Bie¿¹ce informacje mo¿na sprawdziæ w sieci: Polishschoollondon.com 

(potem wejœæ pod Biuletyn lub Newsletter)

SKANER POLECA FILMY

nagrodzone na Zamojskim Festiwalu Filmowym “Spotkania z histori¹”
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We wczeœniejszej rozmowie z PAP Zdzis³aw Cozac powiedzia³:
"Zorientowa³em siê, ¿e panuje ogólna niewiedza o naszych pra-
dziejach i lukê tê ‘Wielka Lechia’ umiejêtnie zagospodarowuje.
Jeœli prace naukowców zajmuj¹cych siê tym okresem nie s¹
przeznaczone dla masowego odbiorcy, to nale¿y upowszechniæ
ich badania w formie przystêpnej i atrakcyjnej dla ogó³u. W ten
sposób powsta³ pomys³ na film". Doda³, ¿e pomys³ na film zro-
dzi³ siê z obserwacji dyskusji œrodowiska naukowego, zanie-
pokojonego popularnoœci¹ pseudonaukowej teorii Wielkiej
Lechii.

Zdzis³aw Cozac przywo³uje ustalenia, zgodnie z którymi
wczeœniej na terenach dzisiejszej Polski nie by³o wy³¹cznie
puszczañskiej g³uszy, a tamtejsza ludnoœæ uczestniczy³a w roz-
woju cywilizacyjnym Europy. Dziêki wspominanym w filmie
wynikom analiz genetycznych wiadomo, ¿e przez nasze dzi-
siejsze ziemie wêdrowa³y du¿e grupy ludnoœci. Wêdrówki od-
bywa³y siê zarówno ze wschodu (a¿ ze stepów azjatyckich), jak
i z zachodu, po³udnia i pó³nocy Europy, w zwi¹zku z czym nie
istnieje ‘czysty gen s³owiañski’, a póŸniejsi mieszkañcy tych
obszarów s¹ mieszank¹ genetyczn¹ ró¿nych ludów - komentuje
re¿yser. [...]

Na film sk³adaj¹ siê inscenizacje z udzia³em kilkuset
odtwórców z Polski i z zagranicy. S¹ te¿ egzotyczne zwierzêta,
badania prowadzone na wykopaliskach archeologicznych i w la-
boratoriach oraz wypowiedzi naukowców, np. prof. Aleksandra
Bursche z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Janusza Czebre-
szuka z Uniw. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzeja
Kokowskiego z Uniw. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie i
prof. Marka Figlerowicza z Polskiej Akademii Nauk. Konsultan-
tem naukowym filmu by³ prof. Jerzy Strzelczyk z Uniw. Adama
Mickiewicza.

Film "Z otch³ani pradziejów" powsta³ dziêki dofinansowaniu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w koprodukcji z
TVP Historia. W Polsce mo¿na go obejrzeæ nieodp³atnie w
sieci, w Kanadzie - ze wzglêdu na licencje - nie.

Szymon Zdzieb³owski dodaje: “Re¿yser Zdzis³aw Cozac jest
laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2016 (organizowa-
nego przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego) w kategorii Media. Zrealizowa³ nagra-
dzany cykl ‘Tajemnice pocz¹tków Polski’, na który sk³adaj¹ siê
produkcje dotycz¹ce g³ównie œredniowiecznej historii naszego
kraju.”

W listopadzie 2016 r. [26 XI] w London - w sali parafialnej
- mo¿na by³o zobaczyæ jego film “Krzy¿ i korona”, prezentuj¹cy
najnowszy stan wiedzy o chrzcie Mieszka I i chrystianizacji
pañstwa pierwszych Piastów, zrealizowany z okazji 1050-lecia
chrztu Mieszka I.  (jp)

Na podst. muzhp.pl i naukawpolsce.pap.pl

CO Z TWOIM RADIEM?

Piszê to w niedzielê 20 wrzeœnia, kiedy w Radiu Western 94.9 fm

zamiast Twojego Radia by³y piosenki w jêzyku angielskim. Winna

jestem czytelnikom Skanera, z których wielu jest równie¿ s³ucha-

czami Twojego Radia, wyjaœnienie - dlaczego nie by³o go te¿ 23 i

30 sierpnia, choæ program zosta³ wys³any do stacji zgodnie z zasa-

dami, panuj¹cymi ze wzglêdu na Covid-19 - i dlaczego Twoje Radio

pojawi³o siê na antenie po przerwie, której nikt nie planowa³.

W tej chwili to g³ównie przypuszczenia, ¿e mog³o to nast¹piæ

wskutek spowodowanych koronawirusem zmian w pracy stacji, gdy¿

programy nie id¹ na ¿ywo, tylko s¹ nagrywane. Policzy³am - w

ci¹gu tygodnia w Radiu Western jest 95 ró¿nych programów, w tej

sytuacji mo¿na coœ przeoczyæ. A 23 sierpnia, kiedy zamiast programu

po polsku poszed³ portugalski, mog³o dojœæ do nieporozumienia (tu

nie tylko takie same dwie pierwsze litery - PO - w nazwie, ale te¿

du¿o wystêpuj¹cych w obu jêzykach g³osek “sz” i “¿”). 

W³adze stacji zapewniaj¹, ¿e d¹¿¹ do ustalenia i usuniêcia

przyczyny - tym bardziej, ¿e k³opoty dotycz¹ te¿ programów, które

znajduj¹ siê w harmonogramie przed Twoim Radiem i po nim.
Jolanta Pawluk
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PUSTE

GNIAZDO

Dziêki uprzejmoœci
Skanera na przestrzeni

kilku lat dzieli³am siê z
Pañstwem ró¿nymi sprawami i tematami,

które dyktowa³o samo ¿ycie. Zaczêliœmy

od tego, kiedy w domu nie ma ju¿ dzieci,
tylko pojawiaj¹ siê nastolatki, potem

by³y lata liceum, uniwersytetu, a¿ nad-
szed³ czas na ¿ycie samodzielne.

Trudno uwierzyæ, ¿e m³odzie¿, która
ma teraz ponad 25 lat, zaczyna w³asne
¿ycie. Zaczyna to ¿ycie najpierw od szu-

kania pracy, tej pierwszej - jaka siê trafi
- bo dziœ trudno od razu o dobr¹ pracê;
potem jest kolejna, trochê lepsza. Wtedy

zazwyczaj nastêpuje wyprowadzka od ro-

dziców, jak byœmy to powiedzieli: “na

swoje”. A to zamieszkanie oddzielnie za-

czyna siê czasem we dwoje… rzadziej we

dwie czy we dwóch.

Niektórzy m³odzi zaczynaj¹ “po bo-
¿emu”, czyli najpierw randki albo tzw.

“chodzenie”, potem zarêczyny, wreszcie

œlub i - co za tym idzie - wspólne za-

mieszkanie. Inni po prostu od zaraz za-

mieszkuj¹ razem, nie przejmuj¹c siê, czy
to wypada, czy te¿ nie. “Jesteœmy wszys-

cy w 21. wieku…” - taki czêsto pada ko-
mentarz. W polskich rodzinach zdecydo-

wanie góruje pierwsza grupa, choæ
czasem bywa i tak, ¿e m³odzi nie pofaty-
guj¹ siê, by poinformowaæ rodziców o

swym ¿yciu. Takie sytuacje to jeszcze

rzadkoœæ, ale rodzicom jest zawsze przy-

kro, kiedy o takim pomieszkiwaniu do-

wiedz¹ siê przypadkiem.

Tutaj wspomnê, ¿e kilka lat temu

kuzyn Marek, mieszkaj¹cy w Europie, w

czasie moich u niego odwiedzin opowia-

da³, jak to “przez przypadek” dowiedzia³
siê, ¿e jego m³odsz¹ córka, mieszkaj¹ca
od kilku lat w USA, jest od roku zamê¿-

na. Marek by³ za³amany, powiedzia³, ¿e
wtedy straci³ córkê! Nie wiedzia³am, co

mu odpowiedzieæ ani jak go pocieszyæ.
Akurat w czasie moich odwiedzin za-

dzwoni³a jego córka z USA. Marek po

prostu wyszed³ wtedy z pokoju, bo “ona

dla niego nie istnia³a”, natomiast matka

dziewczyny, jak to matka, grzecznie po-

rozmawia³a z córk¹ o ¿yciu w USA i o

swych dwóch wnukach… (nota bene m¹¿
potem zostawi³ j¹ z dwójk¹ dzieci).

Myœlê, ¿e bez wzglêdu na to, jak¹
drogê m³ode pokolenie wybierze, fakt

pozostaje faktem - jeœli “ptaszêta wylatu-

j¹ z gniazda”, to “gniazdo” staje siê
puste. A dla rodziców œwiat siê nie za-
trzyma³.

U ¯eleziñskich po latach twórczych,

aktywnych, nadchodz¹ lata spokojniejsze,
a potem nieuchronnie i wielkimi krokami

zbli¿y siê “emerytura”. Tak, tak, ka¿dego
to kiedyœ spotka, a jak dwadzieœcia kilka
lat temu cz³owiek nawet nie chcia³ s³y-
szeæ tego s³owa i nie interesowa³ siê
¿adnymi “funduszami emerytalnymi”, te-

raz nagle ten temat staje siê dziwnie

bliski. Sama jestem w latach “przed-

emerytalnych” i widzê, ¿e coraz czêœciej
zdarza mi siê zagl¹daæ na strony mówi¹-
ce o tzw. ”z³otym wieku” (bo on siê zbli-
¿a) i o jego prze¿yciu w jak najlepszej

formie fizycznej i finansowej. Inna jest te¿
troska o zdrowie, bo zaczynamy dostrze-

gaæ, jak kruchy jest nasz organizm,

choæby s³uchaj¹c nieustannych komuni-

katów o epidemii 21 wieku. Jak widzimy

- w obecnych czasach œwiat dooko³a
ci¹gle nas wszystkich zaskakuje!

Czas idzie do przodu i u ¯eleziñ-
skich te¿ siê wszystko zmieni³o, bo ich
“ptaszêta” wylecia³y ju¿ z “gniazda”.

Najpierw odby³y siê prawid³owe za-

rêczyny, a potem - ku uciesze rodziców -

ptaszki wyfrunê³y z “certyfikatem matry-

monialnym”. Wprawdzie z cywilnym, ale

- jak to siê mówi - “lepszy rydz ni¿ nic”.
W jednym przypadku informacja “z po-

wodu nadzwyczajnej sytuacji na œwiecie”

dotar³a do nas, rodziców, na 10 dni

przed t¹ “na szybkiego”, “prywatn¹”
imprez¹. M³odzi zaznaczyli jednak ro-

dzicom, ¿e na wniosek panny m³odej
bêdzie czytany przez pana z licencj¹ do
udzielania œlubów cywilnych fragment o

mi³oœci z Pisma Œwiêtego na tej ma³ej
cywilnej uroczystoœci.

Tylko wierna kole¿anka Andzia z

Polski, z któr¹ by³am w kontakcie tele-

fonicznym, przekonywa³a mnie godzinami,

¿e nie warto dyskutowaæ z m³odymi, jeœli
chodzi o ich sprawy, co pozwoli³o mi te¿
znaleŸæ sposób, ¿eby i ¯eleziñski nie

eksplodowa³ jak niewypa³ wojenny (co z

biegiem lat zdarza siê u niego coraz

czêœciej). Andzia z Polski t³umaczy³a, ¿e
to przede wszystkim ¿ycie m³odych i ¿e
najwa¿niejsze dla nich i dla nas jest to,
¿eby to oni byli w ¿yciu szczêœliwi (i

zdrowi, ma siê rozumieæ). I tu siê z ni¹
zgodzi³am, myœl¹c, ¿e jestem w trochê
lepszej sytuacji, bo kiedy pomyœlê o

kuzynie Marku z Europy i jego córce w

USA…

Muszê dodaæ, ¿e obecnie miêdzy
Markiem a jego córk¹ na Florydzie

wszystko siê pouk³ada³o. Minê³o kilka

lat, od kiedy kuzyn opowiedzia³ mi histo-

riê ze sw¹ córk¹, teraz widzê, ¿e w tej

rodzinie ju¿ jest OK, bo nie tak dawno

widzia³am na FB, ¿e Marek z ¿on¹ przy-
jechali z Europy do Miami na drugi i

podany tym razem do wiadomoœci pub-
licznej œlub córki. Jej nieco ciemne dzieci

z pierwszego ma³¿eñstwa s¹ ju¿ w wieku

8-10 lat i s¹ to jedyne wnuki Marka,

które - mocno w to wierzê - bardzo ko-
cha.

I wracamy do punktu wyjœcia: czy to
ma³e dzieci w “gniazdku” naszym, czy

jako doroœli w swoim w³asnym, to za-

s³uguj¹ na nasz¹ mi³oœæ. Musimy te¿
wierzyæ (choæ czasami to trudne), ¿e ja-
koœ te¿ po swojemu nas kochaj¹.

Jadwiga ¯eleziñska
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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 paŸdziernika  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

HENRYK ZBIERZCHOWSKI (1881-1942)

LIST DO SAMOTNIKÓW

Piszê dziœ do tych, których z³y los wygna³

Na naszej ziemi zapomniane kresy,

Gdzie nawet stacji nie dochodzi sygna³

I gdzie “dobranoc“ mówi¹ wszystkie biesy.

 

Do tych, co wiod¹ egzystencjê marn¹

Wœród niedostêpnych b³ot i g³uchych borów

I którzy znaj¹ melancholiê czarn¹

D³ugich, samotnych, jesiennych wieczorów.

 

Dla których pismo, choæ o dzieñ spóŸnione,

Jest najpiêkniejszym darem dobrych bogów,

A wiêc czytaj¹ pilnie ka¿d¹ stronê,

Nie opuszczaj¹c nawet nekrologów.

 

Bo wiem, ¿e tacy jak¹œ nocn¹ chwil¹,

Gdy dom zatonie w bezruchu i w g³uszy,

Nad moim wierszem sercem siê pochyl¹,

Szukaj¹c w œwiecie jakiejœ bratniej duszy.

 

I mi³o bêdzie im, ¿e ktoœ nieznany

Niesie im dobr¹ wieœæ i dobre s³owo

I swym uœmiechem rozz³aca im œciany

I z nimi serca dzieli siê po³ow¹.

KORESPONDENCJA SKANERA

TO DZIA£A!

W drugiej po³owie wrzeœnia Krystyna Stalmach, która zachêca w Skanerze

do czytania ksi¹¿ek w jêzyku polskim i informuje o nowoœciach

znajduj¹cych siê w bibliotekach publicznych w Sarni i w London, przys³a³a

taki oto e-mail:

Sukces! Rubryka “Z bibliotecznej pó³ki” jest czytana! Ksi¹¿ki,

których omówienia  ukaza³y siê we wrzeœniowym Skanerze, wszystkie

zosta³y nie tylko wypo¿yczone z londoñskiej biblioteki, ale równie¿ s¹

ludzie, którzy stoj¹ w kolejce do wypo¿yczenia.

"Poetka i ksi¹¿ê" jest na "hold shelf" i czeka, a¿ pierwszy za-

mawiaj¹cy zg³osi siê po ksi¹¿kê , a oprócz tego ktoœ inny ju¿ z³o¿y³

nastêpny “hold/request”. Trzy tomy "Owocu granatu" Marii Paszyñskiej

zosta³y wypo¿yczone 12 wrzeœnia (maj¹ byæ zwrócone przed trzecim

paŸdziernika) i ju¿ nastêpna osoba na nie czeka.

W Sarni ju¿ jakieœ 7 do 10 osób przeczyta³o powy¿sze tytu³y

(promowa³am od sierpnia i mamy dwa kluby ksi¹¿ek, wiêc jest ³atwiej).

Bardzo, bardzo siê cieszê i dziêkujê za mo¿liwoœæ publikowania

informacji o polskich pisarzach i ich twórczoœci.

Biblioteka centralna - http://www.londonpubliclibrary.ca/locations/central -

(to tu znajduje siê polski ksiêgozbiór) od 8 wrzeœnia ju¿ jest otwarta

dla u¿ytkowników - mo¿na wejœæ do œrodka, sprawdziæ, co jest na

pó³kach i wypo¿yczyæ. Mo¿na równie¿ skorzystaæ z komputera. Od-

dawanie ksi¹¿ek odbywa siê jak poprzednio - na zewn¹trz; zwroty

nale¿y przez specjalne klapy wrzutowe umieœciæ w pojemnikach na

oddawane materia³y biblioteczne. Krystyna S.

Wiedzieæ o tym, ¿e nie pracuje siê na pró¿no, dodaje si³. Dziêkujê.

Jolanta Pawluk
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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

TYLKO DWA GROSZE

- Co to jest dwa grosze? - mówi³ w

kawiarni mój znajomy Zdziœ. - Nic. Czy

odgrywa jak¹kolwiek rolê? ¯adnej. A

jednak dwa grosze to potêga i mo¿na
przy ich pomocy dokonaæ nadzwyczaj-

nych rzeczy. Ot, na ten przyk³ad, brak
nam instytutu do zwalczania raka.

Wstyd dla Polski, w której rak jest

tak powszechn¹ chorob¹. Tu mog¹
pomóc dwa grosze. Niech ka¿dy oby-
watel z³o¿y co miesi¹c dwa grosze.

Mamy w Polsce 28 milionów obywateli.

To czyni na miesi¹c 56 tysiêcy z³otych.
Za rok instytut mo¿na ju¿ budowaæ, za
trzy lata jest to dzie³o dokonane. I kto
czu³ wydatek dwu groszy? Nikt.

Albo - brak nam floty lotniczej.

Potrzebujemy tysi¹ca samolotów. Przy-

puœæmy, ¿e jeden samolot kosztuje

dwadzieœcia tysiêcy z³otych, wiêc tysi¹c
samolotów to dwadzieœcia milionów.

Suma okropna. A jednak wystarczy,

¿eby ka¿dy obywatel co tydzieñ z³o¿y³
dwa grosze, a za siedem lat (licz¹c pro-
centa) bêdziemy mieli flotê jak siê pa*.
S³oñca, panie dzieju, nie bêdzie widaæ.

Inny przyk³ad. Stan urzêdniczy jest
kiepsko sytuowany. I co z tego wynika?

Korupcja, pauperyzowanie kraju, nie-

zadowolenie, rozprzê¿enie. A jak temu

³atwo zaradziæ!
- Dwa grosze, co?

- Naturalnie. Niech ka¿dy obywatel

z³o¿y codziennie dwa grosze. Czy to

komu robi ró¿nicê? I liczmy teraz: 28

milionów x 2 = 56 milionów, x 350

(zaokr¹glam dla ³atwoœci rachunku) i co
dostajemy? Zawrotn¹ sumê! Blisko

dwieœcie milionów z³otych. Urzêdników
mamy pó³ miliona, odliczmy dobrze

p³atnych, to otrzymamy 250 tysiêcy
nêdzarzy. Czyli ¿e ka¿demu z nich

mo¿na rocznie wyp³aciæ 800 z³ remune-

racji. Za dwa grosze...

Ile w ten sposób mo¿na by celów
pokryæ?!... Tuberkuliczne dzieci nad

morze, oczyszczenie miast, zbudowanie

obserwatorium narodowego...

Wyliczy³em, ¿e jest piêæset osiem-

dziesi¹t potrzeb, które w ten sposób

nale¿y zrealizowaæ... Niech pan o tym

napisze w “Kurierku”. To genialna myœl.
- Dobrze, napiszê, ale czy mogê w

takim wypadku liczyæ na pana?
- Ja, panie, z ca³ego serca, tylko nie

móg³by mi pan najpierw po¿yczyæ 25

groszy? Bo nie mam czym zap³aciæ
wody sodowej...

Tommy

�ród³o: Ilustrowany Kurier Codzienny. Nr 217.

Niedziela 9 sierpnia 1925 r.

Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni:

zmiana “j” na “i” (np. miljon - milion), “siedm”

na “siedem”, “mo¿naby” na “mo¿na by”,

“oœmdziesi¹t” na “osiemdziesi¹t”, “tem, czem”

na “tym, czym”;

* jak siê pa - jak siê patrzy (jp)


