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BO¯EGO NARODZENIA

STEFAN KRÓL Nie zawsze trzeba siê

urodziæ w rodzinie królewskiej, wygry-

waæ bitwy lub wyœcigi, albo - jak ów

szewc z Efezu, Herostratos - podpaliæ

s³ynn¹ œwi¹tyniê, aby przejœæ do his-

torii. Czasami wystarczy otrzymaæ

odpowiedni prezent noworoczny. W

ten w³aœnie sposób zyska³ nieœmier-

telnoœæ – skromn¹ wprawdzie, ale

jednak – pewien urzêdnik rzymski z IV

wieku naszej ery. Niewiele o nim

wiemy: nazywa³ siê Walenty, by³

chrzeœcijaninem. Znamy za to ów

prezent. Gdyby nie ten prezent, nikt

by dzisiaj nie wiedzia³ o istnieniu

Walentego. Prezent by³ na owe czasy

bardzo kosztowny - by³ to ilustro-

wany kalendarz. Ranga urzêdnicza

obdarowanego musia³a wiêc byæ

wysoka – urzêdnicy ni¿szych szczebli

nie otrzymuj¹ zwykle drogich pre-

zentów.

Ju¿ wtedy – prezent Walentego

nosi datê 354 r. – kalendarz by³ (by-

wa i dziœ) najpojemniejsz¹ form¹ lite-

rack¹. Dziwne materii pomieszanie,

jak mawia³ ongiœ pan Zag³oba, by³o i

jest jego cech¹ konstytutywn¹. Kalen-

darz Walentego zawiera wiêc, obok

znaków Zodiaku i planet, spisy dni

roku i graficznych przedstawieñ mie-

siêcy, równie¿ dokumenty o charak-

terze koœcielnym i pañstwowym.

Ci¹g dalszy na str. 4

  Z CYKLU WSPOMNIENIA

W drodze na pasterkê

   Wigilia z gwiazdami na niebie...

   ksiê¿yc w pe³niê ubrany
   oœwietla leœn¹ œcie¿kê
   miêdzy ros³ymi œwierkami
   wêdruje z nami na pasterkê

   mróz skrzypi pod butami
   spieszmy siê

   bij¹ dzwony niebiañskiej mocy...

   przybyli ju¿ pasterze
   powitaæ Bo¿e Dzieciê
   Bóg siê rodzi, moc truchleje
   w Wigiliê z gwiazdami na niebie.

Stefania Krzywoszyñska-Walczak   
London, Ontario   

tu¿ przed Wigili¹ w roku 1988   

25 grudnia 1930 roku wydawany w Kra-

kowie Ilustrowany Kurier Codzienny sprawi³

swym czytelnikom upominek w postaci

rozmowy z Janem Kiepur¹, który po zagra-

nicznych sukcesach przyjecha³ na wystêpy

w Polsce.

Z KIEPUR¥ W “EXPRESSIE”

WARSZAWA - ZAKOPANE

Wywiad specjalny

dla “Ilustr. Kuryera Codziennego”

Warszawa, w grudniu.

Spotka³em Go na dworcu g³ównym.

Rozeœmiany, weso³y, swobodny jak

zwykle, w gronie przyjació³, znajo-

mych, wielbicieli. Wyje¿d¿a na œwiêta

do Zakopanego. Musi wypocz¹æ po

ostatnich wystêpach w stolicy. Pod-

chodzê, witam Go i wsiad³szy do

wagonu, proszê o wywiad.

Po chwili poci¹g rusza. Zaczynam

sw¹ misjê dziennikarsk¹.

Na wstêpie dowiadujê siê, ¿e 1

stycznia Kiepura bêdzie znowu w sto-

licy; koncert, maj¹cy siê odbyæ 29-go

b.r., prze³o¿y³ na 5 stycznia, bilety s¹

ju¿ wysprzedane.

- Szczêœcie... - powodzenie... -

wtr¹cam...

- O, to siê pan myli - mówi Kie-

pura - uwa¿am, ¿e szczêœcie jako

pojêcie w znaczeniu “mieæ szczêœcie”,

nie zaœ w znaczeniu “byæ szczêœli-

wym”, jako si³a od nas zupe³nie nie-

zale¿na, dzia³aj¹ca przypadkowo, w

ogóle nie istnieje. Uwa¿am, i¿ tego

rodzaju wiara w szczêœcie jest równo-

znaczna z zabobonem, jest pojêciem,

wed³ug mnie, nieinteligentnym. (
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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

( Dotychczas w ¿yciu zawsze mia³em
dowody, i¿ wszelkie osi¹gniête wyniki

by³y z matematyczn¹ œcis³oœci¹ rezul-

tatem mej pracy; uwa¿am, ¿e w ¿yciu

ka¿dego cz³owieka czynnikami jedynie

decyduj¹cymi s¹: praca, talent, mózg,

charakter i sprawnoœæ fizyczna; to, z

czym siê cz³owiek rodzi, jest elemen-

tem, na którym praca powinna budo-

waæ gmach kariery ka¿dego cz³owieka.

- Czy mistrz przy tak olbrzymim

powodzeniu i maj¹tku czuje siê
szczêœliwy?

- Hm, tak trudne pytanie, i¿ mu-

sia³bym siê d³ugo zastanowiæ, by na

nie odpowiedzieæ. W ka¿dym razie nie

czujê siê nieszczêœliwym. Zbyt du¿o
mam w sobie si³y, abym móg³ siê czuæ
nieszczêœliwy. Czasem ten nadmiar si³
mi przeszkadza. Œpiew, odpowiedzialne

przedstawienie, jakiœ teatr œwiatowy

s¹ dla mnie koniecznoœci¹ dla wy³ado-

wania tej energii. Ta wielka odpowie-

dzialnoœæ, jaka spoczywa na mnie z

powodu nadziei we mnie przez pub-

licznoœæ pok³adanych, daje mi mo¿noœæ
do wy³adowania jej nadmiaru. Bowiem

musi pan wiedzieæ, i¿ odpowiedzial-

noœæ, która roœnie z ka¿dym dniem,

jest dla artysty rzecz¹ przygniataj¹c¹.

W miarê, jak siê artysta staje bardziej

wziêty, rosn¹ca odpowiedzialnoœæ
stwarza tremê, strach przed t¹ odpo-

wiedzialnoœci¹. Stokrotnie mniej tremy

mia³em, gdy wystêpowa³em po raz

pierwszy, ni¿ przy ka¿dym obecnym

wystêpie. Odpowiedzialnoœæ za ka¿dy

akt, za ka¿d¹ frazê, za pojedynczy ton,

ale nawet za barwê tego tonu. Co do

mnie, jestem w tym szczêœliwym

po³o¿eniu, i¿ trema u mnie nie osi¹ga

zbyt wysokiego stopnia natê¿enia, aby

mog³a przeszkodziæ dobremu oddaniu

œpiewu; wprost przeciwnie, co jest

rzadkoœci¹ wœród artystów, mianowicie

trema u mnie dzia³a na podwy¿szenie

poziomu wykonania artystycznego.

Gdy nie jestem zdenerwowany, œpie-

wam Ÿle. Naturalnie z wy³¹czeniem

zdenerwowania z powodu niedyspo-

zycji.

- Nie poznaæ jednak po panu tej

tremy na scenie, jest pan zawsze

pe³en swobody...

- Niech mi pan wierzy, ¿e ta

swoboda drogo kosztuje artystê, ¿e
niejednokrotnie wewn¹trz serce artysty

bije z nieopisanym strachem, gdy w

tym samym momencie musi naj-

swobodniej siê uœmiechaæ. To jest

w³aœnie wielka sztuka dobrego artysty

- umieæ zapanowaæ nad sw¹ mask¹.

- A propos maski. Mistrz œpiewa³,

wystêpowa³ w teatrze i gra³ w filmie.

Który z tych trzech rodzajów sztuki

Mistrz uwa¿a za najpotê¿niejszy?

- Najpotê¿niejszy jest film dŸwiê-
kowy, który ma najwiêksz¹ przysz³oœæ.
Film dŸwiêkowy jest potêg¹ ze wzglê-
du na to, i¿ - oczywiœcie wtedy, gdy

ju¿ bêdzie udoskonalony zarówno w

produkcji, jak i reprodukcji - bêdzie on

móg³ s³u¿yæ jako element ³¹cz¹cy sta-

ry film niemy z oper¹ i dramatem w

kinie.  To po³¹czenie tych trzech sztuk

wytworzy w najbli¿szym czasie typ

widowiskowy o wysokim artystycznym

poziomie, który da s³uchaczowi pieœñ
z wielk¹ akcj¹ i ¿ywym s³owem. Film

dŸwiêkowy bêdzie wielk¹ konkurencj¹
dla innych form teatru, a to z tego

wzglêdu, i¿ to zmieszanie tych trzech

czynników daje widzowi rozmaitoœæ
wra¿eñ, której ka¿da z pojedynczych

trzech form teatru nie mo¿e daæ w do-

statecznej mierze. Wielu ludziom mniej

muzykalnym nie wystarcza sam œpiew

i skar¿¹ siê na brak akcji w operze.

Równie¿ teatr dramatyczny, który tyl-

ko s³owem w³ada, równie ograniczon¹
ma akcjê ze wzglêdów technicznych.

Wszystkie te braki mog¹ byæ usuniête
w filmie dŸwiêkowym, gdy¿ ten mo¿e

daæ akcjê zupe³nie nieograniczon¹,

mo¿e daæ od czasu do czasu pieœñ, i

mo¿e daæ w odpowiednich momentach

¿ywe s³owo. Oczywiœcie stoimy na

razie u progu rozwoju. Ale ju¿ dzisiej-

sze rezultaty pozwalaj¹ mieæ pewnoœæ,
i¿ film dŸwiêkowy stanie w najbli¿szym
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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

czasie na tak wysokim poziomie, i¿ bêdzie

móg³ daæ ca³¹ miarê prawdziwie wysoce

artystycznych prze¿yæ.

- Któr¹ z gwiazd filmowych stawia

pan, mistrzu, najwy¿ej?

- Uwa¿am, i¿ ze wszystkich artystek

filmowych, jakie kiedykolwiek widzia³em,

jedyn¹ kobiet¹-artystk¹ by³a Pola Negri,

która mnie wzruszy³a do ³ez. Stawiam j¹

na równi z bezgranicznie uwielbianym

Lon Chaneyem. Uwa¿am tego cz³owieka

za wielkiego, wiêkszego ni¿ wszyscy inni.

Jest niepowetowan¹ strat¹ dla filmu, i¿

cz³owiek ten umar³. Jego œmieræ dotknê³a

mnie tak boleœnie, jakby mi ktoœ umar³ z

najbli¿szej rodziny. Gdy bêdê w mieœcie,

gdzie on jest pochowany, bêdê szczêœli-

wy, jeœli bêdê móg³ z³o¿yæ kwiaty na jego

grobie.

- A z polskich artystów?

- Jestem przekonany, i¿ w Polsce ma-

my mo¿e równie wielkich artystów, ale w

filmie nie mia³em mo¿noœci ich widzieæ.

Natomiast jestem zupe³nie przekonany, i¿

takich artystów dramatycznych, jakich ma

Polska, nie ma na ca³ym œwiecie. Uczêsz-

cza³em czêsto do wszystkich Reinhardow-

skich teatrów z Moissim na czele i mogê

absolutnie stwierdziæ, i¿ nasze teatry

(Polski, Narodowy) stoj¹ co najmniej tak

wysoko, jak teatry Reinhardowskie.

Gdyby nasi artyœci mieli mo¿noœæ graæ

zagranic¹ w obcym jêzyku, mielibyœmy

najlepsz¹ propagandê naszej kultury.

Jestem entuzjastycznym wielbicielem

Junoszy Stêpowskiego, Jaracza, Osterwy,

Wêgrzyna i wielu innych, których trudno

wymieniaæ. Wszyscy oni s¹ stanowczo

lepsi od Moissiego.

- Wiêc dlaczego nasze teatry czy

filmy nie ciesz¹ siê wed³ug pana w

kraju uznaniem?

- Albowiem jesteœmy narodem

wiecznych opozycjonistów, nie uzna-

jemy pracy pozytywnej, nie umiemy

siê niczym zadowoliæ, stosujemy ten

negatywizm we wszystkich dzie-

dzinach ¿ycia, nie tylko w polityce.

Ka¿dy œpiewak Ÿle œpiewa, ka¿dy

film nic nie jest wart. Sk¹d bierze siê

ta psychologia, nie wiem. Mam wra-

¿enie jednak, i¿ psychologia ta to

niezadowolenie, ta zgryŸliwoœæ po-

wstaje z nadmiaru talentów, które

nie maj¹ sposobu do wy³adowania

siê.

Dlatego zagranic¹ dochodzimy

do lepszych wyników ni¿ w kraju.

Kraj jest za ma³ym rynkiem zbytu,

czy pan weŸmie œwiat artystyczny,

czy handel, czy przemys³, czy jak¹-

kolwiek b¹dŸ dziedzinê. Tylko ¿e u

nas ka¿dy ogl¹da siê za pomoc¹, a

przecie¿ wszystkim nie mo¿na pomóc.

Uwa¿am, i¿ ka¿dy cz³owiek w³asn¹

prac¹ mo¿e wiêcej zyskaæ, ni¿ ogl¹-

daniem siê za pomoc¹, poparciem czy

protekcj¹. Jeœli ja siê wybi³em, to za-

wdziêczam to jedynie w³asnej usilnej

pracy.

Opowiem panu tak¹ historiê: gdy

jeszcze by³em pocz¹tkuj¹cym œpie-

wakiem, œpiewa³em w operze, zda-

wa³o mi siê, i¿ œpiewaæ mo¿e ka¿dy,

i dziwi³em siê, dlaczego mówili, ¿e

nie umiem œpiewaæ. Chcieli mnie

nawet “wylaæ” z opery. Pewnego

dnia akompaniatorka moja poradzi³a

mi, abym siê wzi¹³ do teorii muzyki.

Dziwne mi siê to wyda³o, ale pos³u-

cha³em. Otworzy³em wiêc sobie wte-

dy w mózgu szufladê, inn¹ szufladê,

której dot¹d nie otwiera³em, i zabra-

³em siê energicznie do pracy nad

sob¹. I tylko dziêki tej wytê¿onej,

usilnej pracy zawdziêczam dzisiejsz¹

moj¹ karierê. Tak, tak - mówi Kiepu-

ra na zakoñczenie - w ¿yciu cz³owiek

dochodzi do czegoœ wy³¹cznie tylko

w³asn¹ prac¹.

B. Sk¹pski

Od redakcji: Zdjêcie Jana Kiepury pocho-

dzi z Ilustrowanego Kuriera Codziennego

(Nr 350. 25 grudnia 1930 r.). Stamt¹d

przepisa³am te¿ tekst wywiadu, zachowu-

j¹c wyró¿nienia (pogrubienie druku) jak w

IKC. Zmieni³am zapis koñcówek -em na -

ym - np. niczem na niczym, dziwnem na

dziwnym, uwspó³czeœni³am równie¿ pisow-

niê s³ów dawniej zapisywanych z j - np.

karjera na kariera.

Skany zamieszcza w sieci Ma³opolska

Biblioteka Cyfrowa pod mbc.malopolska.pl 

Jolanta Pawluk

Jan Kiepura
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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

Te dokumenty to katalog

papie¿y od Piotra Aposto³a do
Liberiusza, drugi katalog papie¿y
od Lucjusza I do Juliusza I, przegl¹d dat œwiêcenia Wielka-

nocy od 312 r., roczniki od czasów Cezara do r. 353, kronikê
œwiata do r. 334, kronikê miasta Rzymu do r. 324, opis czter-

nastu dzielnic Rzymu i katalog mêczenników zmar³ych lub
czczonych w Rzymie w IV wieku. Ten ostatni katalog zawiera

u³o¿on¹ zgodnie z biegiem roku kalendarzowego listê 22 dni
uwa¿anych za rocznice œmierci 28 grup mêczenników (których

groby znajdowa³y siê wtedy w Rzymie) i wymienia imiona 52

zamordowanych osób. Opisuje równie¿ miejsca grobów, podaje

nazwy cmentarzy, dróg i innych elementów topograficznych –

st¹d bezcenna wartoœæ tego dokumentu m.in. dla archeologii.

Na pocz¹tku katalogu mêczenników, pod dat¹ 25 grudnia

(wed³ug wspó³czesnej rachuby czasu), umieszczono notatkê –
dla tej w³aœnie notatki wspominamy tutaj o kalendarzu

Walentego: “VIII Januarii natus Christus in Bethlehem Iudae”

(ósmego stycznia narodzi³ siê Chrystus w Betlejem Judzkim).

Notatka ta rozpoczyna katalog

mêczenników, ludzi ¿yj¹cych w

innym czasie ni¿ czas narodze-
nia Chrystusa, nie mo¿e wiêc dotyczyæ historycznego faktu
narodzenia Jezusa, lecz jedynie œwiêta Bo¿ego Narodzenia. W

ten sposób wiemy, ¿e œwiêto to obchodzono w czasie redakcji

kalendarza, a wiêc nieco przed rokiem 354. Czy obchodzono

je znacznie wczeœniej – co do tego s¹ tylko domys³y. Jeœli
przyj¹æ, jak czyni¹ niektórzy historycy, ¿e wprowadzenie

nowego œwiêta by³o reakcj¹ chrzeœcijan na og³oszenie przez
cesarza Aureliana œwiêtem pañstwowym œwiêta Natalis Solis

Invicti (narodzin boga S³oñca), obchodzonego przez Rzymian,

nale¿a³oby pocz¹tki obchodzenia Bo¿ego Narodzenia prze-

sun¹æ na lata w okolicy roku 300. Przeciwstawienie narodzi-

nom boga S³oñca narodzin Boga-Cz³owieka t³umaczy³oby
tak¿e, dlaczego przyjêto za œwiêto 25 grudnia, dzieñ obchodów
boga S³oñca i jednoczeœnie dzieñ zimowego zwyciêstwa dnia

nad noc¹.
Chrzeœcijanie nie znali wszak faktycznej daty narodzin

Zbawiciela. Natomiast data przesilenia zimowego naturalnie

kojarzy³a siê z ewangelicznymi okreœleniami Chrystusa jako

“Œwiat³a na oœwiecenie pogan”, czy “Œwiat³oœci œwiata”.

W ka¿dym razie 25 grudnia – dzieñ Bo¿ego Narodzenia

– obchodzono na dworze nastêpców Konstantyna Wielkiego

(prawdopodobnie na dworze samego Konstantyna; notatkê do
katalogu mêczenników, jak ustalili historycy, zredagowano w

336 r., Konstantyn zmar³ w 337r.) i fakty te zdecydowa³y o
szybkim rozprzestrzenianiu siê œwiêta. Wiadomo, ¿e oko³o roku
360 œwiêtowano Bo¿e Narodzenie w Afryce, w roku 380 w

Hiszpanii, pod koniec zaœ IV wieku zdoby³o prowincjonaln¹
Italiê, siêgaj¹c poza Rzym.

W Koœciele wschodnim recepcja Bo¿ego Narodzenia by³a
bardzo skomplikowana, gdy¿ wczeœniej obchodzono tu œwiêto

Epifanii – œwiêto Objawienia, w Polsce znane jako œwiêto
Trzech Króli. Z nim wi¹zano rocznicê narodzenia Chrystusa.

Wprowadzenie nowoœci przy dobrze zakorzenionej tradycji
zale¿y zwykle od autorytetu i si³y osobowoœci miejscowego

przywódcy, w tym wypadku biskupa lub metropolity. Recepcja

œwiêta na wschodzie tê regu³ê potwierdza. I tak w Kapadocji

œwiêto Bo¿ego Narodzenia wprowadzi³ oko³o roku 370 Bazyli

Wielki, Ojciec i Doktor Koœcio³a, w Antiochii - œw. Jan

Chryzostom (r. 386), w Aleksandrii – œw. Cyryl Aleksandryjski

(r. 432). W tym samym mniej wiêcej czasie, w pierwszej

po³owie pi¹tego wieku, patriarcha Juwenal wprowadzi³ œwiêto
do Koœcio³a jerozolimskiego. Po jego œmierci zosta³o ono

zniesione, wprowadzono je ponownie dopiero na prze³omie VI

i VII wieku.

Z HISTORII ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA

Ci¹g dalszy ze str. 1
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Najd³u¿ej œwiêto Epifanii, jako jedyne

zwi¹zane z narodzeniem Chrystusa,

utrzyma³ Koœció³ ormiañski. Bo¿e Naro-

dzenie zaczêto tam obchodziæ dopiero w
1306 roku.

Œwiêto Bo¿ego Narodzenia, choæ
wprowadzone póŸniej ni¿ œwiêto
Zmartwychwstania, stanowi dla niego

konieczne dope³nienie. Wielkanoc ak-

centuje zbawcze pos³annictwo Chrystusa

w punkcie dojœcia, Bo¿e Narodzenie - w

punkcie wyjœcia, a przez podkreœlenie
wcielenia, przyjêcie przez Syna Bo¿ego
natury ludzkiej, ukazuje nadprzyrodzon¹
wartoœæ ziemskiego bytowania cz³o-
wieka.

W liturgii Bo¿ego Narodzenia

eksponowano pierwotnie monarsze

dostojeñstwo Chrystusa. Ubóstwo towa-

rzysz¹ce Jego narodzeniu uœwiadomiono

sobie o wiele póŸniej, dopiero w

œredniowieczu. Sta³o siê to g³ównie za

spraw¹ œw. Franciszka z Asy¿u, który

wprowadzi³ do Koœcio³a ¿³óbek, stajenkê
i jase³ka.

Charakterystyczne dla œwiêta Bo¿e-
go Narodzenia trzy msze œwiête po-

chodz¹ z liturgii Koœcio³a rzymskiego.

Ustanowiono je jednak nie od razu. Naj-

starsze dokumenty wskazuj¹, ¿e pier-

wotnie odprawiano jedn¹ mszê w ci¹gu
dnia. Celebrowa³ j¹ papie¿ w bazylice

œw. Piotra. Mszê o pó³nocy – dzisiejsz¹
pasterkê – wprowadzono w drugiej po-

³owie V wieku. Celebrowano j¹ wzoruj¹c
siê na liturgii Koœcio³a jerozolimskiego,

liturgii zwi¹zanej ze œwiêtem Epifanii.

Uroczystoœæ odbywa³a siê w bazylice

Santa Maria Maggiore, gdzie znajdo-

wa³a siê imitacja groty Narodzenia. Na

pocz¹tku VI wieku zaczêto dodatkowo

odprawiaæ mszê rann¹, nie zwi¹zan¹
jednak pierwotnie z Bo¿ym Narodze-

niem, lecz z uroczystoœci¹ œw. Anastazji,

której œwiêto przypada³o w³aœnie w tym

dniu. Dopiero póŸniej formularz mszy

porannej dostosowano do dnia Naro-

dzenia.

W Rzymie papie¿ odprawia³ trzy

msze œwiête: o pó³nocy, o brzasku i w
ci¹gu dnia. Tak przynajmniej czyni³
wielki kodyfikator œpiewu koœcielnego
(chora³ gregoriañski) i autor powtarza-

nego do dzisiaj okreœlenia papie¿a jako
“s³ugi s³ug Bo¿ych”, papie¿ Grzegorz

Wielki (590-604). To z jego zachowa-

nych homilii dowiadujemy siê, miêdzy
innymi, o trzech papieskich mszach

œwiêtych celebrowanych 25 grudnia w

okr¹¿onym przez barbarzyñców Rzymie.

Od koñca VII wieku upowszechnia siê
zwyczaj odprawiania trzech mszy przez

ka¿dego kap³ana. Z IX w. pochodzi in-

terpretacja alegoryczna tych mszy jako

symbolizuj¹cych trzykrotne narodzenie

siê Chrystusa: odwieczne w Trójcy

Œwiêtej, ludzkie w ciele Maryi Dziewicy

i mistyczne w duszach wiernych.

W koñcu IV w. poszerzono obchód

uroczystoœci Bo¿ego Narodzenia o œwiê-
to œw. Szczepana, Pierwszego Mêczen-
nika (26 XII), œw. Jana Aposto³a (27 XII),

œw. M³odzianków (28 XII), Bo¿ej Rodzi-

cielki (1 stycznia). Liturgiczny okres

Bo¿ego Narodzenia koñczy siê 2 lutego
w œwiêto Ofiarowania Pañskiego. W

polskiej tradycji dzieñ ten nazwano

œwiêtem Matki Boskiej Gromnicznej.

Do okresu Bo¿ego Narodzenia

nale¿a³a oczywiœcie wigilia, któr¹ w

dzisiejszym rozumieniu obchodzono ju¿
w VI wieku, natomiast jeden z g³ównych

wspó³czeœnie symboli wigilijnych –

choinka – pojawia siê dopiero w XV w.

i jest “wynalazkiem” niemieckim (albo

jedynie niemieck¹ transformacj¹ wczeœ-
niejszych zwyczajów pogañskich lub

nawet pewnych zwyczajów przed-

chrzeœcijañskiej Grecji). W Polsce choin-

ka pojawi³a siê na prze³omie XVIII i

XIX wieku – najpierw w zaborze prus-

kim - staj¹c siê wkrótce zwyczajem

ogólnonarodowym i wypieraj¹c wczeœ-
niejsze “ozdoby” wigilijne, miêdzy in-

nymi ustawiane w domach w wieczór

wigilijny snopy zbo¿a.
Wigilia to ostatni dzieñ adwentu,

okresu liturgicznego poprzedzaj¹cego
Bo¿e Narodzenie i upamiêtniaj¹cego
czas oczekiwania na przyjœcie Mesjasza.

Samo pojêcie adwentu jest pochodzenia

przedchrzeœcijañskiego. W religiach po-

gañskich basenu Morza Œródziemnego

adwent oznacza³ doroczne przyjœcie bós-
twa do œwi¹tyni, co by³o symbolizowane

ustawieniem odpowiedniego obrazu.

W teologii starochrzeœcijañskiej
adwentem  nazywano  dwukrotne  (
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(  przyjœcie Jezusa: jako cz³owieka w dniu

Narodzenia i jako sêdziego w chwale przy koñ-
cu czasów. Najstarsze œlady obchodzenia

adwentu jako okresu przygotowawczego do Bo-

¿ego Narodzenia pochodz¹ z Hiszpanii i Galii

(dzisiejszej Francji). Synod w Saragossie (rok

388) nakazywa³ np. wiernym, by od 17 grudnia

do 6 stycznia codziennie uczêszczali do

koœcio³a. Pierwotny adwent hiszpañski i galijski
mia³ charakter pokutny, w czym przypomina³
wielki post (posty zalecano trzy razy w

tygodniu: w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki). 
Czas trwania adwentu by³ ró¿ny w ró¿nych

okresach i rejonach (najd³u¿szy od 24 wrzeœnia).
W Rzymie do drugiej po³owy wieku V adwent

nie by³ znany. Zaczêto go obchodziæ w nastêp-
nym stuleciu – najpierw jako adwent dwutygo-

dniowy, by póŸniej, od Grzegorza Wielkiego,

przejœæ do adwentu czterotygodniowego, przy

czym papie¿ nie zaleca³ ¿adnych praktyk po-
kutnych.

Tradycja gregoriañska czterotygodniowego

adwentu nie przyjê³a siê jednak od razu. Przez

d³ugie wieki istnia³y w Koœciele dwie tradycje:

obok tradycji gregoriañskiej istnia³a tradycja

adwentu piêciotygodniowego, np. w Polsce je-

szcze w XII w. obchodzono adwent piêciotygo-
dniowy. Natomiast do tradycji wy³¹cznie pol-
skiej nale¿y adwentowa msza przed œwitem,

zwana roratami, odprawiana w koœcio³ach pol-
skich co najmniej od czasów panowania Bole-

s³awa Wstydliwego (1226-1279). Niegdyœ by³a
to bardzo uroczysta msza œwiêta, szczególnie

gdy brali w niej udzia³ dostojnicy koœcielni i
pañstwowi. Na przyk³ad roraty z udzia³em króla

zawiera³y specjaln¹ ceremoniê: monarcha sta-

wia³ na o³tarzu œwiecê i mówi³: “Gotów jestem

na s¹d Bo¿y”; po nim czynili to samo kolejno

prymas, senator, szlachcic, mieszczanin i ch³op.
Sobór Watykañski II dokonuj¹c globalnej

odnowy Koœcio³a wprowadzi³ równie¿ zmiany,

nieraz daleko id¹ce, do liturgii Bo¿ego Naro-

dzenia. Zgodnie z tymi ustaleniami okres ad-

wentu zaczyna siê w niedzielê najbli¿sz¹
uroczystoœci œw. Andrzeja Aposto³a (miêdzy 29
listopada a 3 grudnia) i koñczy siê w wigiliê,
dok³adnie w czasie nieszporów wigilijnych.

Okres Bo¿ego Narodzenia trwa od nieszporów

24 grudnia do œwiêta Chrztu Pañskiego, czyli do
pierwszej niedzieli po Epifanii. Okres ten zosta³
wiêc skrócony. W liturgii na dzieñ Bo¿ego
Narodzenia utrzymano tradycjê trzech mszy œw.,

z których pierwsza powinna byæ odprawiana o

pó³nocy 24 grudnia. Ka¿da z tych mszy ma od-

dzielny formularz - ró¿ni¹ siê np. prefacjami.

Teologia Bo¿ego Narodzenia, czy mo¿e le-
piej: teologia wcielenia - rozwija³a siê we

wzajemnej wspó³zale¿noœci z rozwojem liturgii i

kultu Dzieci¹tka Jezus. G³ówny zr¹b tej teologii
stanowi¹ pisma pierwszych ojców i doktorów

Koœcio³a: œw. Ambro¿ego, œw. Augustyna, œw.

Jana Chryzostoma; papie¿y: Leona I Wielkiego

i Grzegorza. Ich teksty stopniowo w³¹czano do
liturgii œwi¹tecznej, podobnie jak Sobór Waty-

kañski II, który w³¹czy³ do czytañ brewiarzo-

wych tekst papie¿a Paw³a VI wyg³oszony w

czasie jego wizyty w Nazarecie w 1964 r.

W œredniowieczu najwybitniejszym promo-

torem kultu Dzieci¹tka Jezus przed œw. Fran-

ciszkiem z Asy¿u by³ œw. Bernard z Clairvaux,

jeden z za³o¿ycieli zakonu cystersów. Jego teks-

ty tak¿e wesz³y do liturgii Bo¿ego Narodzenia.

Polska liturgia i polska szczególna “ducho-

woœæ” Bo¿onarodzeniowa kszta³towa³a siê g³ów-

nie w orbicie dzia³alnoœci apostolskiej zakonów
– najpierw cystersów, póŸniej przede wszystkim

franciszkanów. Dziêki ich duszpasterstwu na

gruncie dawnej obyczajowoœci pogañskiej polskie
obrzêdy œwi¹teczne i zwi¹zana z nimi twórczoœæ
artystyczna uzyska³y charakterystyczny klimat

ciep³a, serdecznoœci, czu³oœci, który przynosili do
stajenki rozbudzeni przez anio³a pasterze

mówi¹cy po polsku, i który wyra¿aj¹ zw³aszcza
“Symfonie anielskie, albo kolêda mieszkañcom
ziemskim od muzyki niebieskiej, wdziêcznym
okrzykiem na dzieñ Narodzenia Pañskiego za-
œpiewane…” - tak zatytu³owa³ swój tom kolêd i
pastora³ek XVII-wieczny poeta polski, Jan ¯ab-

czyc.

Stefan Król

Redakcja dziêkuje ¿onie autora - Mariannie Król - za

udostêpnienie artyku³u czytelnikom Skanera.

Grafika na str. 5 pochodzi z Tygodnika Ilustrowanego.
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By tegoroczne Ñwi�ta

up»yn�»y radoÑnie

i aby Nowy Rok

przyniós» duóo dobrego

óycz� Mira i Marek

G�siorowscy

 G�siorowski Dentistry

 Professional

 Corporation
 London

 280 Wharncliffe Rd. S.

 Tel. 519-680-7707

Weso³ych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz

szczêœliwego Nowego Roku

¿yczy ca³ej Polonii

Darek Kozio³

Polonia Travel Agency, London

1246 Trafalgar Street

tel. 519-451-4112

Najlepsze ¿yczenia

Bo¿onarodzeniowe

i Noworoczne

sk³ada

Matt Wróblewski

WOODFIELD
AUTOMOTIVE

London
490 Adelaide St. N.
Tel. 519-438-3232

Piêknych œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

oraz powodzenia

w nadchodz¹cym roku

¿yczy

Ma³gorzata Bakowska
z Canpol Travel Agency

w London

972 Hamilton Rd.
Unit 6

Tel. 519-659-8228



SKANER 12 (308), grudzieñ 2020 7

PIERWSZA CHOINKA
JADWIGA CHRZ¥SZCZEWSKA 

Niegdyœ... przed wielu laty zdarzy³o
siê, i¿ dwoje sierot wêdrowa³o po

œwiecie.

Biedne to by³o, bezdomne, a takie

samotne, jak ta grusza, na miedzy

wœród pól rosn¹ca, a takie opuszczo-

ne, jak liœæ, jesiennym wichrem w

powietrzu miotany.

Ani to przytuliæ siê do kogo, ani

popieœciæ, ani po¿aliæ na sw¹ niedolê...
Ot, zwyczajnie sieroty!

Ludzie dobrzy, boæ nie brak ich

przecie, przygarniali czasami bieda-

ków, nakarmili, a i odziali nawet.

Czasami te¿ jakaœ matka litoœciwa

przyg³adzi³a zwichrzone g³ówki,

umy³a kurzem pokryte twarzyczki.

Lecz te chwile jaœniejsze zdarza³y
siê rzadko, i krótkie by³o ich trwanie.

Chodzi³y wiêc sieroty po œwiecie,

chodzi³y od miast do wiosek, od

wiosek do chat stoj¹cych na ustroniu,

tu zatrzymano je d³u¿ej, tam krócej,

jak siê ludziom podoba³o.
A¿ raz w takiej wêdrówce za-

skoczy³a je zima i œwiêta Bo¿ego

Narodzenia.

W sam¹ wigiliê id¹ sieroty w¹sk¹
dro¿yn¹ przez pola, grubo œniegiem

us³ane, œpiesz¹ ku lasowi, bo za

lasem wioska i litoœciwi ludzie, którzy

dla sierot dom swój otworz¹, i za

sto³em wigilijnym posadz¹.

Œpiesz¹ sieroty, jak mog¹. Zsinia³e
r¹czyny zasunê³y w wytarte rêkawy

sukmanek i krzepi¹ siê wzajemnie, i

otuchy sobie dodaj¹.

Ale coœ m³odszy siedmiolatek

oci¹gaæ siê poczyna i zostawaæ w

tyle. Ma³e nó¿ki coraz leniwiej wy-

suwaj¹ siê z g³êbokiego œniegu.

Widzi to brat starszy, lecz choæ
strwo¿ony, udaje zucha i zapytuje

weso³o:
- Prawda, Waluœ, ¿e ci nie

zimno?... Co?

- Uhm... uhm... - odmrukuje

m³odszy niewyraŸnie.

- Bo to widzisz, trzeba siê tylko

ot tak wzi¹æ, œcisn¹æ w sobie i g³owê
podnieœæ do góry, a mróz ani przy-

stêpu mieæ nie bêdzie.

I czyn do s³owa ³¹cz¹c, otula

ch³opiec po³¹ swej odzie¿y zziêb³ego

brata, obejmuje mocno ramieniem.

A wci¹¿ prawi:

- Widzisz, Waluœ, jak nam dobrze

teraz! Ju¿ ci pewnie cieplej. Có¿,
nieprawda? Zbieraj tylko nogi - tyœ
zuch co siê zowie! Wstyd by³by

wielki, gdybym ja ciê przegoni³.
Zreszt¹ ju¿ nied³ugo tej drogi - wnet

do jakiego domu dojdziemy.

Walusiowi tymczasem nic a nic te

wszystkie zachêty nie pomagaj¹ na

zmêczenie. Coraz mocniej opiera siê
ch³opiec na ramieniu brata, coraz

usilniej prosi:

- Odpocznijmy choæ troszeczkê.
- A naturalnie - upewnia starszy.

- Odpoczniemy zaraz, za chwilkê.
Przed³u¿a siê chwilka, przed³u¿a...

a tu lêk coraz wiêkszy ogarnia serca

dzieci, taki lêk, jakiego jeszcze nigdy

nie zazna³y!

A¿ i wesz³y do lasu. Œliczny on,

ju¿ wystrojony godowo, ca³y w sop-

lach lodu i w puchach œniegowych.

Tylko patrzeæ nañ i dziwiæ siê, i z
dziwu oczy szeroko otwieraæ!

Trochê wprawdzie w lesie ciemno

i straszno, nawet jakby straszniej, ni¿
na tem polu, które dzieci przeby³y
przed chwil¹, lecz mo¿e zdaje im siê
tylko!

- Tak, z pewnoœci¹ zdaje siê -

myœli Janek.

Owa trwoga, gniot¹ca im serce,

owo zmêczenie, które pró¿no zwalczyæ
usi³owali, to wszystko jest tylko z³u-

dzeniem!

Gdzie¿by oni, tacy wprawni w

tu³aczkê, oni, tacy bólów i nêdzy

zwyczajni, tyle razy ju¿ wichrem i

deszczem osmagani, tyle razy od

mrozu wskroœ przeziêbli, gdzie¿by oni

zmêczyæ siê mogli!

To tylko tak im siê zdaje... Ta

chwila nie jest przecie ciê¿sz¹ od

innych, które minê³y.

Wiêc te¿ chocia¿ id¹ coraz wolniej

i opieszalej, Janek nie przestaje uda-

waæ zucha. Nawet gwizdaæ zaczyna.

A¿ tu m³odszy ch³opiec osun¹³ siê
na ziemiê i szepcze: (

W NOC WIGILIJN¥

   W noc wigilijn¹ jest jasnoœci tyle

   I taki bezmiar przeczystego œniegu,

   Jakby umar³o wszelkie z³o na chwilê

   Na ca³ej ziemi od brzegu do brzegu.

Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i nadchodz¹cego roku

 SKANER i Twoje Radio ¿ycz¹ wszystkim

trochê wiêcej ni¿ Henryk Zbierzchowski

w cytowanym fragmencie wiersza

- by z³o umar³o nie tylko na chwilê,

ale przynajmniej na rok.
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( - Ju¿ nie mogê,,. Ju¿ ani kroku

post¹piæ nie mogê...
Pod Jankiem zadr¿a³y nogi.

- To nic - rzecze - odpoczniemy

sobie, a potem ruszymy dalej. Zo-

baczysz, jeszcze przed noc¹ dojdziemy

do wioski. Zdaje mi siê nawet, ¿e
jakieœ œwiat³o miêdzy drzewami

b³yszczy.

Oj, nie b³yszcza³o œwiat³o w

ciemnym boru, tylko wysoko nad

g³owami dzieci zapali³a siê maleñka

gwiazdeczka. Pierwsza gwiazda wigi-

lijna!

Usiad³y dzieci pod drzewem,

m³odszy cicho jêczy, a starszy okrywa

go, tuli i wci¹¿ œpiewaæ próbuje.

Przeszkadzaj¹ mu wprawdzie

trochê ³zy, z oczu siê lej¹ce, prze-

szkadza kurcz jakiœ dziwny, co za

gard³o chwyta, ale ch³opiec po³yka te

³zy s³one, a niby nó¿ ostre, i nie prze-

rywa piosenki, podobnej do ³kania!

Siedz¹ dzieci, a nad niemi m³oda

jode³ka wyci¹ga oœnie¿one ga³êzie i
dziwuje siê tym kruszynom nêdznym,

temu biedactwu, które do stóp jej

przypad³szy, ¿ali siê i p³acze.

¯e to by³ widok nieznany jeszcze

w lesie, wiêc jode³ka spyta³a swej

matki:

- Co to znaczy? Któ¿ to jest taki?
A matka odpar³a:

- Wszak s³yszysz. Ktoœ, co cierpi.
- Cierpi... A dlaczego?

- Bo mu Ÿle na œwiecie.

Nie zrozumia³a tego jode³ka. Jej

tak dobrze by³o przy boku matki,

wœród rodzeñstwa grona, tak ciep³o
pod œniegowemi puchy i blaskami

s³oñca, tak spokojnie w noce mie-

siêczne...

Wiêc pomyœla³a:

- Czy¿ to na œwiecie komu Ÿle byæ
mo¿e?

W odpowiedzi jêk g³oœniejszy

pobieg³ ku drzewu, tak g³oœny, ¿e
nawet star¹ jod³ê wyrwa³ z zadumy.

Spojrza³a na dó³.
- To dzieci. Oj, biedne, biedne

sieroty! Przysz³o to do nas, przytuli³o
siê, odpoczynku i opieki szuka. Wiêc
tê opiekê daæ im trzeba, trzeba

ugoœciæ i nakarmiæ!
Nowina o ma³ych przybyszach

wnet z szumem przelecia³a po wierz-

cho³kach jode³ z jednego skraju lasu

na drugi.

Wszyscy pragnêli ugoœciæ sieroty,

- lecz w jaki sposób, tego nikt wska-

zaæ nie umia³.
- Gdyby to mo¿na utoczyæ dla

nich naszej krwi serdecznej, tych so-

ków od¿ywczych, któremi ziemia-

matka nas karmi, nie zawaha³ybyœmy

siê ani na chwilê - mówi³y do siebie

drzewa, - Ale to niepodobna... Ha, có¿
robiæ! Damy im zesch³ych owoców, i

orzeszków, i miodu - wszystkiego,

czem las bogaty!

Wnet wiêc ofiary sypaæ siê
poczê³y.

Szybkonogie wiewiórki pierwsze

sw¹ dañ przynios³y. Potem, borówki

skurczone od mrozu, wyskoczy³y spod

przykrywaj¹cego je igliwia i œniegu, i

tysi¹cem drobniutkich korali na ga-

³¹zkach jode³ki zawis³y.

Wielki krzak g³ogu odda³
wszystkie swe per³y purpurowe, a

tarnina ciemnym fioletem zabarwione

jagody.

Sczernia³e od wiatru, s³oñcem

wysuszone gruszki, jab³ka pomar-

szczone, orzechy w³oskie, buczyna,

wszystko to znalaz³o siê wkrótce na

drzewku. Niczego tam nie brak³o,
nawet s³odkiego miodu w kobia³kach

z brzozowej kory. Pszczo³y leœne

odda³y chêtnie swe zimowe zapasy.

- Choæby nam przysz³o i z g³odu

przymrzeæ póŸniej, nie po¿a³ujemy

s³odyczy dla tych, którzy dot¹d gorycz

tylko znali.

Uczta by³a wreszcie gotowa.

Ma³a jode³ka, wzruszona rol¹ gos-

podyni, jak¹ odgrywa³a pierwszy raz

w ¿yciu, sta³a dr¿¹ca, gn¹c ku ziemi

ga³êzie, obci¹¿one skarbami lasu.

Jeszcze nigdy nie wygl¹da³a tak

piêknie, nawet wówczas, gdy j¹ roz-

grzewa³y wiosennego s³oñca pro-

mienie i pieœci³y wiatru podmuchy.

Jeszcze nigdy nie czu³a siê tak

szczêœliw¹!

¯yczenia Œwi¹t

daj¹cych radoœæ

i odpoczynek

oraz nadziejê

na Nowy Rok

- ¿e bêdzie dobry -

od w³aœciciela

i pracowników

London ECO-METAL

www.londonecometal.com

Weso³ych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz

szczêœliwego

Nowego Roku

¿yczy

Stan Koza

Sutton Group

London

Tel. 519-495-2044

Merry Christmas
and

Happy New Year!

Wszystkiego najlepszego

¿ycz¹

Marian Wójcicki, DD (Ret.)

Mike V. Pisek, DD

Pisek Denture Clinic
London

236 Oxford St. W., tel. 519-672-7580

1489 Dundas St. E., tel. 519-453-6520
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Do tej pory ¿y³a dla siebie tylko i o sobie myœla³a,
teraz za jej poœrednictwem sp³yn¹æ mia³a na biedne,
opuszczone sieroty radoœæ niespodziewana.

Wiêc te¿ od tego szczêœcia, od tego ¿aru radoœci, który
w niej p³on¹³, drobne gwiazdki œnie¿ne, szaty jode³ki
kryj¹ce, topnieæ poczê³y i sp³ywa³y na dó³, zastygaj¹c w
kryszta³y lodowe.

- Œliczna... œliczna jesteœ, siostrzyczko - wo³ano
zewsz¹d.

- Nad tê ostatni¹ ozdobê, nad te ³zy radoœci, w
brylanty zamienione, ju¿ nic nie ma piêkniejszego! Ju¿ ciê
wiêcej przystroiæ nie mo¿na... ObudŸmy teraz dzieci!

- Zaraz, zaraz! - zaszemra³o coœ w górze.
I z ciemnego b³êkitu niebios poczê³y z wolna jedna po

drugiej odrywaæ siê gwiazdy i spadaæ ku ziemi, i na
ga³êziach jode³ki wœród g³ogu korali, wœród z³ota jab³ek
osiadaæ.

A od ksiê¿yca, który te¿ ukaza³ siê na niebie, pada³
deszcz promieni i srebrzy³ orzechów ³añcuchy, i zapala³
iskry w soplach lodowych.

Drzewko p³onê³o niby zorze, blaski od niego bieg³y
przez ga³êzi gêstwinê, przez krzaki ciemne, przez las ca³y,
bieg³y ku mieszkaniom ludzi, którzy wychodzili przed domy
swoje i wo³ali, rêce ku niebu podnosz¹c: - Zorze! Cudne
zorze nam œwiec¹!

A gdy ju¿ wszystkie przygotowania by³y skoñczone,
wówczas, na samym szczycie godowego drzewka, zab³ys³a
œwiat³oœæ najpiêkniejsza, najjaœniejsza ze wszystkich.

Bi³a ona z szat, skrzyde³ i ca³ej postaci anio³a, który
hejna³em rozbudzi³ dzieci sieroty i na ucztê wigilijn¹
zaprosi³! �  �  �

I któ¿ na to odpowie... kto zagadkê rozjaœni?...
Mo¿e taki by³ pocz¹tek pierwszej wigilijnej choinki na
ziemi... Jadwiga Chrz¹szczewska (1870-1935)

 Na podst. Czary nie czary. Opowiadania. Wyd. M. Arcta. W-wa. 1927.

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

Na pocz¹tku listopada mieliœmy piêkne indiañskie lato.
Tych dodatkowych osiem ciep³ych dni pozwoli³o niektórym
z nas, szczególnie tym spóŸnialskim, dokoñczyæ prace
ogródkowe.

Listopad jest dla mnie smutnym miesi¹cem: drzewa
pozbywaj¹ siê liœci, robi siê coraz zimniej, wspominam tych,
co odeszli, modlê siê za nich i zapalam znicze na cmen-
tarzu. Tak jak ka¿dy emigrant zabiegam, aby ktoœ zaj¹³ siê
grobami moich bliskich w Polsce. Zawsze w tym smutnym
miesi¹cu towarzysz¹ mi modlitwa, muzyka i ksi¹¿ka.

Od kilku lat - czyli od momentu, gdy pierwszy raz
us³ysza³am Trzeci¹ symfoniê Henryka Góreckiego w
audycji emitowanej na falach kanadyjskiego radia - ods³u-
chujê ten 55-minutowy utwór ka¿dego listopada. III Sym-
foniê - “Symfoniê pieœni ¿a³osnych” napisa³ pan Górecki
jesieni¹ 1976 roku na zamówienie niemieckiej rozg³oœni
Südwestfunk w Baden Baden. Orkiestra stacji radiowo-
telewizyjnej wykona³a ten utwór 4 kwietnia 1977 r. we
Francji na XIV Miêdzynarodowym Festiwalu Sztuki
Wspó³czesnej. Polskie prawykonanie odby³o siê tego
samego roku na festiwalu Warszawska Jesieñ.

“Pieœni ¿a³osne” przynios³y kompozytorowi s³awê w
œwiecie dopiero w latach 90. - tu¿ po nagraniu ich przez
amerykañsk¹ œpiewaczkê Dawn Upshaw i zespó³ London
Sinfonietta pod dyrekcj¹ Davida Zinmana. Symfonia uzys-
ka³a popularnoœæ daleko wykraczaj¹c¹ poza œwiat muzyki
klasycznej, jej fragmenty i motywy wykorzystywano w
filmach oraz w twórczoœci pop i eksperymentalnej. (

Pi�knej Gwiazdki,

zdrowych i weso»ych Ðwi�t

Boóego Narodzenia

oraz powodzenia

 w Nowym Roku

óyczy

w»aÑcicielka i pracownicy

Alicia’s Fine Foods

1290 Trafalgar Street, tel. 519 - 659 - 9797
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( Atmosfera utworu jest pe³na ducho-

woœci i spokoju - i chyba dlatego wielu

ludzi ws³uchuje siê w tê muzykê, gdy

potrzebuj¹ wyciszenia i zajrzenia w g³¹b

swych dusz. Wydaje mi siê, ¿e odbiór

tego utworu zale¿y od tego, jaki baga¿

¿yciowy w sobie nosimy. W ka¿dym z

nas poruszy inne struny, dotrze do

innych warstw uczuciowych. Znajdziemy

osobist¹ g³êbiê w pozornie monotonnej

symfonii.

Kompozytor nazwa³ III symfoniê

“Symfoni¹ pieœni ¿a³osnych”, a ja

nazywam j¹ “symfoni¹ ko³ysanek”, bo

pomimo wielkiego smutku w s³owach

wyœpiewywanych przez sopranistkê, jest

w niej ³agodna monotonia, która unosi

mnie na falach dŸwiêków i uspokaja.

Moja muzykoterapia.

W ka¿dej z trzech czêœci utworu

sopran œpiewa inny polski tekst:

pierwszym jest œredniowieczny lament

maryjny*; drugim skierowana do matki

wiadomoœæ, napisana na œcianie celi w

kwaterze zakopiañskiego Gestapo w

1944 r. przez m³od¹ uwiêzion¹ góralkê

Helenê B³a¿usiakównê**; trzecim opol-

ska piosenka ludowa o matce szukaj¹cej

grobu syna poleg³ego w powstaniu

œl¹skim***.

Kilka dni temu, w 10. rocznicê

œmierci Henryka Góreckiego (kom-

pozytor zmar³ 12 listopada 2010 r.),

obejrza³am krótki program o nim, nada-

ny przez TVP Kultura. By³y wywiady z

muzykami, kompozytorami, dyrygentami,

cz³onkami rodziny, archiwalne zdjêcia

koncertów... Z godzinnego programu naj-

bardziej utkwi³y mi w pamiêci dwie

sceny:

1. Odczytanie fragmentu listu do kom-

pozytora, napisanego przez kilkuletni¹

dziewczynkê zmagaj¹c¹ siê z chorob¹.

2. Obraz kierowcy w olbrzymiej ciê¿a-

rówce przemierzaj¹cej drogi Stanów

Zjednoczonych, s³uchaj¹cego III Sym-

fonii, gdy za oknem zmieniaj¹ siê

krajobrazy widziane z szoferki.

To zwykli ludzie nie maj¹cy wy-

kszta³cenia muzycznego, którym sym-

fonia pomaga w ¿yciu - dziewczynka

mo¿e choæ na chwilê zapomnieæ o bólu,

a kierowcy muzyka umila monotoniê

pracy... To wielka si³a tego utworu!

Krytyka muzyczna jest podzielona w

opiniach dotycz¹cych “Pieœni ¿a³os-

nych” i od czterdziestu trzech lat za-

stanawia siê, co z tym fantem zrobiæ, bo

wœród koneserów mamy ¿arliwych

zwolenników i przeciwników Trzeciej.

 Wszystkich szokuje ostentacyjna

prostota, choæ kompozytor nazywa to

dzie³o swoim najbardziej awangardowym

osi¹gniêciem. Nie przeszkadza to utwo-

rowi biæ rekordy popularnoœci: miliono-

we nak³ady p³yt, œwietna sprzeda¿ na

platformach cyfrowych, wyprzedane kon-

certy na ca³ym œwiecie i inspiracja dla

artystów reprezentuj¹cych ró¿ne dzie-

dziny sztuki.

Zachêcam do zapoznania siê z tym

utworem. Trzecia symfonia pana Górec-

kiego jest tak popularna, ¿e bez trud-

noœci mo¿na wys³uchaæ/zobaczyæ ró¿ne

jej wykonania na YouTubie (najs³ynniej-

sze - z 1992 r. z amerykañsk¹ sopra-

nistk¹ Dawn Upshaw jest pod
https://www.youtube.com/watch?v=87DJF1_vwQA 

lub wideo z warszawskiego koncertu z

Beth Gibbons pod dyrekcj¹ Krzysztofa

Pendereckiego z listopada 2014 r.).

Zapis warszawskiego koncertu wydane-

go przez Domino Recordings uplasowa³

siê na pierwszym miejscu w rankingu

muzyki klasycznej w Ameryce i Wielkiej

Brytanii w kwietniu 2019 r. Nagrania z

1992 i 2017 na CDs s¹ w torontoñskiej

bibliotece, mo¿na je zamówiæ korzystaj¹c

z serwisu wypo¿yczeñ miêdzybiblio-

tecznych (nagranie London Sinfonietta

znajduje siê w bibliotece S. Walter Ste-

wart – sygnatura: CL SYMPHONIES

GOR; nagranie Poznañskiej Orkiestry

Symfonicznej znajduje siê w piêciu ró¿-

nych filiach bibliotecznych).

S¹dzê, ¿e wielu terapeutów zgodzi

siê ze mn¹, i¿ - podobnie jak kolor i

œwiat³o - muzyka jest œwietnym noœni-

kiem terapeutycznym. Ja doda³abym do

tej listy równie¿ ksi¹¿kê.

Mówi¹c o ksi¹¿kach... Aby poprawiæ

sobie nastrój siêgnê³am po powieœci

Magdaleny Witkiewicz, bo podobno jej

ksi¹¿ki s¹ rekomendowane w akcjach

biblioterapii. Pani Witkiewicz ukoñczy³a

studia na Uniwersytecie Gdañskim

(marketing, bankowoœæ, studia mene-

d¿erskie); od dziesiêciu lat nie pracuje

w korporacji, poniewa¿ wykonywanym

przez ni¹ zawodem jest pisanie ksi¹¿ek.

Debiutowa³a w 2008 roku w czasie ur-

lopu macierzyñskiego. Autorka sama

siebie nazywa “specjalistk¹ od szczêœli-

wych zakoñczeñ”. Postanowi³am spraw-

dziæ na dwóch powieœciach, czy to

okreœlenie do nich pasuje. Pisarka wy-

da³a ich du¿o wiêcej (oko³o 30), ale ja

mia³am szybki dostêp tylko do dwóch.

Na pierwszy ogieñ przeczyta³am

“Czereœnie zawsze musz¹ byæ dwie” -

ksi¹¿kê wydan¹ w 2017 r. Aby rosn¹æ i

wydawaæ owoce, drzewo czereœni po-

trzebuje drugiego, a w tej powieœci ka¿-

dy z bohaterów potrzebuje kogoœ

bliskiego, aby rozkwitn¹æ.
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Œledzimy wspó³czesne losy pani Ste-

fanii, pana Andrzeja, Zosi, Szymona,

Marka, odkrywamy historie mieszkañców
Rudy Pabianickiej w latach 30.: Anny i

Henryka oraz cz³onków rodziny Rze-

peckich - Jakuba, Janiny, Karola i

naiwnej Elizy. Jest równie¿ o paleniu

czarnych œwieczek i o krêc¹cej siê ko³o
willi tajemniczej kobiecie w czerwieni,

której komentarze zaintrygowa³y Zosiê
i popchnê³y j¹ do rozwi¹zywania za-

gadek odziedziczonego w spadku domu.

Jest o dorastaniu do dojrza³ej, wy-

czekiwanej mi³oœci, prze¿ywaniu ¿a³oby
po odejœciu bliskich osób, o przyjaŸniach
i zemstach.

Towarzysz¹ nam domowe zwierzêta:
pies Stefan, trzy kury – przyjació³ki,
niebieskooka suczka Luna i kot - znaj-

dek o imieniu Rudy. Zapa³a³am wielk¹
sympati¹ do kota, bo takiego samego

mamy w naszym domu. Kot nale¿y do
naszej córki, wziê³a go ze schroniska

dla zwierz¹t, a ja nazwa³am go Rudy.

Ca³oœæ napisana bardzo zgrabnie,

rozdzia³y dotycz¹ce historii s¹ bardzo

interesuj¹ce – taka saga w pigu³ce!
Mo¿na siê zrelaksowaæ. Ksi¹¿ka jest do-
stêpna w londoñskiej bibliotece (Central

2nd Floor World Languages – klasy-

fikacja Pol F Wit). Powieœæ ta otrzyma-

³a tytu³ Ksi¹¿ki Roku 2017 w kategorii

Literatura obyczajowa i romans na por-

talu lubimyczytac.pl . Szczerze polecam tê
lekturê.

Potem siêgnê³am po ksi¹¿kê “œwi¹-
teczn¹” zatytu³owan¹ “Uwierz w Miko-

³aja”, wydan¹ przez poznañskie wydaw-

nictwo “Filia” w 2019 roku. Faktycznie -

mowa tam o œwiêtach, tradycjach,

przebranych Miko³ajach, œniegu, za-

wiejach, wypadkach, szczêœliwych i

niefortunnych splotach okolicznoœci itp.
Pani Witkiewicz przedstawia czy-

telnikowi plejadê postaci z ró¿nych
œrodowisk i w ró¿nym wieku. Opisuje

rodz¹ce siê i stygn¹ce uczucia, relacje

miêdzyludzkie w domu spokojnej sta-

roœci o nazwie “Happy end”, bogactwo

i biedê, mi³oœæ i przemoc w rodzinie, a

tak¿e dobre oblicze stró¿a prawa...

Dialogi i akcjê powieœci pisarka

przyprószy³a lekkimi p³atkami humoru

(nawet kilka wulgaryzmów ma w jej

ksi¹¿ce wydŸwiêk humorystyczny). Czyta

siê szybko, a zakoñczenie jest szczêœliwe

prawie dla wszystkich, jedynie damski

bokser l¹duje w wiêzieniu za handel

narkotykami. 

Choæ ksi¹¿ka ma w sobie doœæ du¿o z
Hallmarku, nie przeszkadza³o mi to, bo

jest trochê lepiej osadzona w polskiej

rzeczywistoœci ni¿ akcja filmów firmowa-

nych przez wy¿ej wymienion¹ instytucjê.
Powieœæ mo¿na wypo¿yczyæ z biblioteki
w Point Edward (klasfikacja LANG

LPOL FIC WITKI).

Zapraszam do nieskomplikowanej

czytelniczej ucieczki od codziennego

stresu. Ksi¹¿ki na kilka zimowych wie-

czorów - bez specjalnego wysi³ku!
¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach

* Synku mi³y i wybrany,

  Rozdziel z matk¹ swoje rany,

  A wszakom ciê, synku mi³y, w swem

sercu nosi³a,
  A takie¿ tobie wiernie s³u¿y³a.
  Przemów k matce, bych siê ucieszy³a,
  Bo ju¿ jidziesz ode mnie, moja

nadziejo mi³a.

** Mamo, nie p³acz, nie.
Niebios Przeczysta Królowo,

Ty zawsze wspieraj mnie.

Zdrowaœ Mario, £askiœ Pe³na.

*** Kajze mi sie podzio³
mój synocek mi³y?
Pewnie go w powstaniu

z³e wrogi zabi³y.

Wy niedobrzy ludzie,

dlo Boga œwiêtego
cemuœcie zabili
synocka mojego?

Zodnej jo podpory

juz nie byda mia³a,
choæ bych moje

stare ocy wyp³aka³a.

Choæby z mych ³ez gorkich
drugo Odra by³a,
jesce by synocka

mi nie ozywi³a.

Lezy on tam w grobie,

a jo nie wiem kandy,

choc sie opytuja 

miedzy ludzmi wsandy.

Moze nieborocek

lezy kaj w do³ecku.
a móg³by se lygaæ
na swoim przypiecku.

Ej, æwierkeycie mu tam,

wy ptosecki boze,

kiedy mamulicka

znalezæ go nie moze.

A ty, boze kwiecie,

kwitnijze w oko³o,
niech sie synockowi

choæ lezy weso³o.
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MARYSIA, JULIA I MICHA£

Uzdolnione muzycznie rodzeñstwo, czyli

Marysiê, Juliê i Micha³a Zalewskich

pozna³am osiem lat temu, gdy uczestni-

czyli w konkursie Nasze Talenty, orga-

nizowanym w hali Domu Polskiego

przez Federacjê Polek w Kanadzie

Ogniwo 20 w Windsor. Do wystêpów
przygotowali ich rodzice, pañstwo Do-

rota i Mariusz Zalewscy. Ca³a rodzina
zrobi³a na mnie niezmiernie pozytywne

wra¿enie, w dodatku zauwa¿y³am wtedy,

¿e dzieci doskonale mówi¹ po polsku, co
- myœlê - jest zas³ug¹ ich rodziców i

polskiej szko³y.
Ca³a rodzina od lat zaanga¿owana

jest w dzia³alnoœæ windsorskiej Polonii.

Zespó³ bierze udzia³ w licznych orga-

nizowanych w klubie Dom Polski spot-

kaniach i akademiach okolicznoœciowych

(np. z okazji Dnia Matki, Œwiêta Nie-

podleg³oœci, 3 Maja). Z czasem nadesz³y
wystêpy w Ontario i USA (Chatham,

Toronto, Detroit, wielokrotnie Chicago i

okolice, Nowy Jork, Doylestown, New

Jersey, Sarasota i Venice na Florydzie),

a w roku 2016 zespó³ zadebiutowa³ w
Polsce - podczas Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y wyst¹pi³ w diecezji rzeszowskiej.

Sami oceniaj¹, ¿e do wiêkszych ich
sukcesów nale¿y zaliczyæ wystêp w

amerykañskiej Czêstochowie i duchowej

stolicy Polonii  -  Doylestown - z go-

dzinnym koncertem transmitowanym na

¿ywo przez polskie stacje telewizyjne

TRWAM i TVP Polonia oraz telewizjê
kablow¹ Polvision z Chicago. Utwory w

wykonaniu zespo³u mo¿na te¿ us³yszeæ

w katolickich rozg³oœniach radiowych w

Polsce, w polonijnym programie radio-

wym redaktora Jerzego Ró¿alskiego
“Polskie rozmaitoœci” (WNZK 690 AM

Detroit), polonijnych rozg³oœniach w

Chicago i Nowym Jorku, a tak¿e w ra-

diu “G³os z amerykañskiej Czêstocho-
wy”. Fragmenty licznych koncertów

mo¿na te¿ zobaczyæ w Detroit Polish TV

[  http://www.telewizjadetroit.com/  ] z Michigan

oraz w programie”Polish Studio” z To-

ronto w Kanadzie. Poza tym jest ich

strona FB - Polskie Nadzieje.

Rodzeñstwo nagra³o te¿ kilka p³yt.
Pierwsza - pod tytu³em “Przebudzenie“

- zosta³a wydana w 2015 roku, druga w

2018 - z okazji 100-lecia odzyskania

niepodleg³oœci przez Polskê pod tytu³em
“Polska ziemio”, a trzecia to “Noc grud-

niowa” (rok 2019), zawieraj¹ca piêkne
kolêdy i pastora³ki. Tytu³y p³yt sygna-
lizuj¹ repertuar religijno-patriotyczny i
g³ównie w jêzyku polskim (nie ulega

w¹tpliwoœci, ¿e takie zami³owania wy-

nosi siê z domu), ale od pewnego czasu

ci¹gle jeszcze m³odzi wykonawcy za-

czynaj¹ do³¹czaæ piosenki œpiewane po

angielsku, tak¿e œwieckie.

Wypada dodaæ, ¿e w repertuarze

maj¹ wiele utworów skomponowanych i

napisanych przez Tadeusza Zalewskiego

- ich wujka z Polski, lidera zespo³u
Ogród WyobraŸni, który tworzy rodzina

Zalewskich z Brañska. Zarówno Polskie

Nadzieje, jak i ich kuzyni z Ogrodu

WyobraŸni, krzewi¹ rodzinne dziedzic-
two kulturowe i muzyczne.

Jak wspomnia³am, rodzeñstwo od lat

bierze udzia³ w ¿yciu windsorskiej

Polonii: wczeœniej tañczyli w zespole

Tatry, Marysia nale¿y do harcerstwa,

Micha³ jest ministrantem, a Julia by³a w
polonijnej organizacji studenckiej. Po-

mimo ¿e lata lec¹ i dzieci podros³y, bo
Julia studiuje prawo w Michigan,

Micha³ muzykê na Uniwersytecie w

Windsor, a Marysia zaczê³a naukê w

szkole œredniej, to ci¹gle nad sob¹
pracuj¹. Ca³a trójka bra³a lekcje wo-

kalne i lekcje muzyki: Micha³ gra na

pianinie i akordeonie, Marysia na pia-

ninie, sami te¿ aran¿uj¹ w³asne pod-

k³ady muzyczne. Wszêdzie, gdzie wystê-
puj¹, s¹ bardzo ciep³o przyjmowani,

ludzie ich chêtnie s³uchaj¹, niektórzy

mówi¹, ¿e jako rodzeñstwo s¹ do-

pasowani g³osami lepiej ni¿ "obcy".
Wypada pogratulowaæ ca³ej rodzinie

i ¿yczyæ dalszego powodzenia i suk-

cesów w ¿yciu prywatnym i artystycz-

nym!

Arleta Sziler

Piêknych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêœliwego nowego roku ¿ycz¹ i polecaj¹ swe us³ugi

Dr. Zbigniew Pona and Associates
Walker Dental Clinic

1390 Walker Rd. Ste. 100
Windsor, ON N8Y 4T9

Tel. 519-985-6988

Sziler
Insurance & Financial Services

Windsor
Tel. 519-796-1349

Halina i £ukasz Troczyñscy
Polish Village Deli

Windsor, 920 Ottawa St.
Tel. 519-258-2399
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HALO, CZY KTOŒ MNIE S£YSZY?

Rozmowa, jak wiêkszoœæ obecnie prowadzonych, odbywa³a

siê przez telefon, a przebiega³a tak:

- Halo, halo! Dzieñ dobry. Czy pan mnie s³yszy?

- Ale¿ jak najbardziej! Od tego wirusa traci siê tylko

smak i wêch.

- Ja w³aœnie na temat s³uchu. Chcia³am pochwaliæ i

podziêkowaæ za danie s³uchaczom, mo¿liwoœci odbioru

Twojego Radia nie tylko w niedzielê, ale i przez internet,

czyli kiedy znajd¹ na to czas.

Przyznajê, ¿e mi³o mi siê zrobi³o, bo kto nie lubi byæ

chwalony? Zaraz potem moja mi³a rozmówczyni ¿artuje.

Mówi:

- Uszy s¹ nie tylko do zaczepiania gumek od maski.

- Trudno siê nie zgodziæ - odpowiadam. - Sam od

dawna "czytam" audiobooki w samochodzie.

Podobnie mi³y telefon odebra³a moja ¿ona. Dotyczy³

umieszczonego w internecie Skanera. Anonimowy

rozmówca wyjaœnia³, ¿e ogranicza wyjœcia z domu - nawet

te po zakupy, wiêc mo¿liwoœæ przeczytania Skanera bez

wychodzenia z domu jest dla niego czymœ wspania³ym. 

I pomyœleæ, ¿e ten okrutny wirus poza z³em, które

wyrz¹dza, przynosi te¿ coœ po¿ytecznego. Doprowadzi³ do

tego, ¿e na 25-lecie Skanera po raz kolejny zaczêliœmy

zamieszczaæ go w sieci (pierwszy numer drukowany

wyszed³ w maju 1995 r.). Utworzyliœmy stronê skaner.net, na

której poza Skanerem znalaz³y siê programy Twojego Ra-

dia (tak¿e s³uchowiska), obejrzeæ te¿ mo¿na nagrane

spektakle londoñskiego Teatru Scena 419.

Wszystkich gor¹co zapraszam do zagl¹dania na stronê

skaner.net - i to nie tylko w d³ugie zimowe wieczory, nie

tylko z nudów czy z powodu siedzenia w domu, wymuszo-

nego (pfuj! pfuj!) kwarantann¹ koronawirusow¹.

Tadeusz ¯ochowski

GRUDZIEÑ 1970 r.

Od wydarzeñ, które do historii Polski wesz³y jako Grudzieñ

1970, mija piêædziesi¹t lat. Tu tylko krótka wzmianka na ich

temat, wiêcej bêdzie mo¿na us³yszeæ 13 grudnia w Twoim

Radiu (10:00-11:30 - http://radiowestern.ca/stream ) albo dowolnego

dnia tygodnia o dowolnej porze pod skaner.net .

12 grudnia - w sobotê - w³adze PRL og³osi³y podwy¿-

ki cen ¿ywnoœci. Nowe ceny mia³ obowi¹zywaæ od 13

grudnia. Przeciwko podwy¿kom zaprotestowali stoczniowcy

w Gdañsku, dzieñ póŸniej do³¹czy³y do nich zak³ady pracy

w Szczecinie, Gdyni, S³upsku i Elbl¹gu. W³adze wys³a³y

do dzia³añ wojsko i milicjê, które strzela³y do ludzi. Byli

zabici i ranni. Wed³ug oficjalnych danych œmieræ ponios³o

45 osób, 1 165 zosta³o rannych, a oko³o 3 tys. pobitych i

potem aresztowanych. 20 grudnia pierwszym sekretarzem

KC PZPR przestaje byæ W³adys³aw Gomu³ka, zostaje

Edward Gierek. Wydarzenia grudnia 1970 da³y pocz¹tek

NSZZ Solidarnoœæ, grudniowi 1981 i kolejnej RP. �

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 
wszystkim cz³onkom PSN 

oraz ca³ej Polonii w London 
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia. 

Niech Wigilia oraz Œwiêta 
up³yn¹ spokojnie i radoœnie, 

a w Nowym Roku wszystkie marzenia i plany 
zamieni¹ siê w rzeczywistoœæ 

Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London 
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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

NIE WSZYSTKO SIÊ ZATRZYMA£O

W tym roku Dom Polski Ludowy w

Windsor obchodzi 95-lecie. Jednym z

jego prezesów by³ w przesz³oœci Jan

Kaniewski (1895-1975) - od 1923 roku

nierozerwalnie zwi¹zany ze spo³eczn¹
dzia³alnoœci¹ Polonii w Windsor. Dziêki
naszej polonijnej m³odzie¿y pamiêæ o

nim od¿y³a.

W³aœnie Jana (Johna) Kaniewskiego

wybra³a na swego patrona m³odzie¿
dzia³aj¹ca przy Domu Polskim. Grupa

ta, w sk³ad której wchodz¹ te¿ harce-
rze, odnalaz³a na cmentarzu œw. Alfonsa

grób rodziny Kaniewskich i 31 paŸdzier-
nika uroczyœcie z³o¿y³a tam wieniec,

zapali³a znicze i zatknê³a flagi - polsk¹
i kanadyjsk¹.

� � �

Koronawirus pokrzy¿owa³ plany ob-

chodów 95-lecia Domu Polskiego, ale

nie przeszkodzi³ w przygotowywaniu

ksiêgi upamiêtniaj¹cej lata dzia³alnoœci.

Trwaj¹ prace redakcyjne, ksi¹¿ka bêdzie
gotowa w 2021 roku. 

Arleta Sziler

Powy¿szy skan to notka, jak¹ znalaz³am
w zbiorach cyfrowej biblioteki Uniwer-

sytetu Jagielloñskiego, w czasopiœmie

“Polacy Zagranic¹” (Nr 3. 1 marca 1938

r. Rok IX), które ukazywa³o siê w Pol-

sce w latach 1930-1939. Pocz¹tkowo

by³o ono organem Rady Organizacyjnej

Polaków z Zagranicy, a gdy ta w 1934

r. przekszta³ci³a siê w Œwiatowy Zwi¹-
zek Polaków z Zagranicy, sta³o siê
organem Zwi¹zku (przez lata Zwi¹zek
popularnie zwano Œwiatpolem). Na stro-

nie tytu³owej by³ dopisek: “Miesiêcznik
poœwiêcony sprawom spo³ecznym, kul-

turalnym i gospodarczym”. Pismo re-

dagowano i drukowano w Warszawie.

Jolanta Pawluk

PS

Na wszelki wypadek - z myœl¹ o osobach,
które mog¹ mieæ k³opot z odczytaniem

skanu - oto przepisana treœæ informacji o

Windsor: ”Placówka polskoœci w Kanadzie.

Szerok¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ w Windsor

Ont. w Kanadzie rozwinê³o Stowarzyszenie

Polskiego Domu Ludowego. Zosta³o ono

za³o¿one w 1925 r., by czuwaæ nad m³o-
dzie¿¹ polsk¹ i utrzymaæ j¹ przy polskoœci.
W tym celu za³o¿ono tam szkó³kê, a ju¿ w
1930 roku wybudowano Dom Polski, w

którym gromadzi siê m³odzie¿ polska,

g³ównie w Kanadzie zrodzona. Prezesem

Stowarzyszenia jest Jan Kaniewski - b.

prezes Rady Okrêgowej Zjednoczenia

Zrzeszeñ Polskich w Kanadzie.”

Piêknych œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

oraz powodzenia

w nowym roku

¿ycz¹

i zapraszaj¹ do siebie

SWAP Placówka 126 
Windsor 

Komendant Piotr Bas 
2467 Via Vita St. 

Tel. 519-966-0190 

 Federacja Polek
 w Kanadzie
 Ogniwo 20
 Windsor
 Tel. 519-979-0925

Kris Laskowski
RCS - Royal Cleaning Systems

Industrial & Commercial
Windsor

Tel. 519-982-3940
www.rcssystems.ca

Email: rcssystems247@gmail.com

Merry Christmas

and Happy New Year!

Wszystkiego

co dobre

¿yczy Bob O’Hara

Medcen Pharmasave
London, 339 Wellington Rd. South

Tel. 519-672-1337

Od lewej: Dawid Makarczyk, Micha³ Œlusarczyk,

Kamil Stokowski i David Posala. Fot. Iza Lech
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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 31grudnia  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)

WIGILIA PODOFICERA

Wigilijnego wieczoru zmierzch szary

Otuli³ ziemiê ³agodnie i miêkko.
Za chwilê zaczn¹ siê choinki czary
I œwiat zadzwoni kolêdy piosenk¹.
W podoficera domu wszystko czeka

Na ojca, przez co wilia siê odwleka.

Lecz nie narzeka ni ¿ona ni dziatki

I nie frasuj¹ siê pochodem godzin,

Bo wpierw siê musi podzieliæ op³atkiem
Z ¿o³nierzykami, co z dala od rodzin,

Dla których domem ¿o³nierska œwietlica

I którym musi zast¹piæ rodzica.

Powraca wreszcie i z pogodn¹ min¹,
Jak ten, co spe³ni³ obowi¹zek œwiêty,
I do wigilii zasiada z rodzin¹,
Patrz¹c na twarze synów uœmiechniête,
Bo ch³opcy wiedz¹, ¿e znajd¹ za chwilê
Pod drzewkiem dary, marzone dni tyle.

Nareszcie dzwonek... do salonu wyœcig...

P³on¹ce drzewko ponad stert¹ darów.

Na ka¿dym darze od anio³ka liœcik,
Aby nie by³o pomy³ek i swarów,

A potem krzyki radoœci,
Gdy siê ju¿ trzyma swoje cudo w rêce.

Jaœ ju¿ majstruje przy lufie armaty,

Staœ krzyczy, by mu ju¿ czo³g nakrêcono,

Zdziœ pu³k piechoty wyd³ubuje z waty —

A oczy ch³opców ze szczêœcia a¿ p³on¹.
Wiêc ojciec ¿onie zwierza siê oczami:

Nic nie poradzi... bêd¹ ¿o³nierzami!

Go³¹bki, pierogi i placek po wêgiersku

- do zjedzenia na miejscu lub na wynos - 

kupiæ mo¿na w poniedzia³ki, czwartki i pi¹tki

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Narodowego

przy 554 Hill St. (London)

Sprzeda¿ prowadzona jest w godz. 17:00 - 20:00

LITERACKIE NAGRODY NOBLA DLA POLAKÓW

Literackie Nagrody Nobla przyznawane s¹ od 1901 roku, a ich

uroczyste wrêczenie nastêpuje 10 grudnia w Sztokholmie.

Polskich pisarzy wyró¿niono Noblem piêciokrotnie. 

Rok 1905 - pierwszym laureatem zosta³ Henryk Sienkiewicz

(ur. 5 maja 1846 - zm. 15 listopada 1916).

Nastêpni to:

1924 - W³adys³aw Reymont (7 maja 1867 - 5 grudnia 1925),

1980 - Czes³aw Mi³osz (30 czerwca 1911 - 14 sierpnia 2004),

1996 - Wis³awa Szymborska (2 lipca 1923 - 1 lutego 2012),

2019 - Olga Tokarczuk - ¿yj¹ca wspó³czeœnie pisarka, urodzona

29 stycznia 1962 roku. 
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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

PROLO¯EK SYLWESTROWY

(Przed uderzeniem godziny 24-tej)

Za chwilê przyjdzie Nowy Rok,

Wiêc bêdê z Wami szczery:

¯e Stary zwia³ jak koszmar z³y,

Niech idzie, do cholery!

Niech ¿yje Nowy! W górê z nim,

Niech zabrzmi zgodny chorus,

Bo jakieœ mam przeczucie, ¿e

Rok Nowy bêdzie morus.

A jeœli nie, to pal go szeœæ!

Sam ka¿dy los swój przêdzie.

Nie martwmy siê! Do góry ³eb!

A wszystko “jakoœ bêdzie"!

— Jazda naprzód! Naprzód wci¹¿!

Przed ¿yciem nie miej strachu!

Tak rzek³ kanarek, kiedy kot

Raz ci¹gn¹³ go po dachu.

— Do tego przyzwyczajê siê! —

Rzek³ rak ze swego k¹tka,

Gdy kuchta wpó³ chwyci³a go

I ³bem go pcha do wrz¹tka.

Grunt, dobrze wci¹¿ od¿ywiaæ siê,

Witamin wch³aniaæ wiele,

Bo w zdrowym ciele zawsze jest

Zazwyczaj zdrowe cielê.

Có¿ z Nowym Rokiem ¿yczyæ Wam?

Milionów, zdrowia, szczêœcia?

Awansu, butów, s³awy, czy

Rozwodu, lub zamêœcia?

Ja nie wiem sam, ja nie wiem nic,

Bo ka¿dy myœli skrycie —

Ja tylko, drodzy, ¿yczê Wam,

Jak sobie Wy ¿yczycie!

Precz troski, ¿al - i pal je szeœæ!

Sam ka¿dy los swój przêdzie!

Nie martwy siê! Do góry ³eb!

A wszystko “jakoœ bêdzie"!

W. Raort (1887-1941)


