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JEDEN JEDYNY RAZ - to fragment zdania z Ksi¹¿ki Pami¹tkowej

Polskiego Stowarzyszenia Narodowego, wydanej z okazji 75-lecia

tej organizacji. Ca³e zdanie: “Tylko jeden jedyny raz mo¿na ob-

chodziæ 75. rocznicê istnienia organizacji - i to jeœli ma siê

szczêœcie. Takie rzadkie œwiêto obchodzi³o 8 paŸdziernika 1995

roku Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London”.

Takiego szczêœcia zabrak³o 25 lat póŸniej, kiedy z powodu

wielu obostrzeñ spowodowanych pandemi¹ stulecie mo¿na by³o

jedynie zaakcentowaæ.

W styczniu Skaner zamieœci³ fragment wyst¹pienia obecnego

sekretarza PSN Kazimierza Mendla podczas kameralnej

uroczystoœci, zorganizowanej szóstego grudnia 2020 r. dla

uczczenia setnej rocznicy organizacji. Ni¿ej - s³owa Juliana

B³a¿kowa - prezesa PSN w roku 1995.

JEDEN JEDYNY RAZ

czyli

25 lat temu

W 1995 roku organizacja Pol-

skiego Stowarzyszenia Naro-

odowego obchodziæ bêdzie 75.

rocznicê swego istnienia i spo-

³ecznej pracy dla Polonii, co

postanowiono upamiêtniæ wyda-

niem ksi¹¿ki pami¹tkowej, która bêdzie przed³u¿eniem

wczeœniejszej, wydanej w 1970 roku z okazji Z³otego Jubi-

leuszu. Organizacja ma podstawy do dumy ze swej

dotychczasowej pracy i osi¹gniêæ w dziedzinie zachowania

ducha narodowego, wiary, tradycji i kultury polskiej w

przybranej ojczyŸnie, w Kanadzie.

,

Do Kanady przyby³em w czasie wielkiej emigracji po-

wojennej, w 1947 roku, kiedy PSN by³o ju¿  zaawansowane

w swej pracy i mia³o w³asny dom. Szybko nawi¹za³em

kontakt z miejscow¹ Poloni¹, która gromadzi³a siê g³ównie

na 554 Hill Street. By³o to jedyne miejsce spotkañ towa-

rzyskich m³odej imigracji z cz³onkami PSN, gdzie mo¿na

by³o dowiedzieæ siê nie tylko o samej organizacji, ale te¿

o warunkach pracy i ¿ycia w Kanadzie. Dokoñczenie na str. 3

RADOŒÆ ¯YCIA

Serdeczny uœmiech, przyjazne spojrzenie - có¿ wy za

skarbem jesteœcie cz³owieka! Wydaje siê, ¿e ka¿dy zawsze

mo¿e rozjaœniæ wami swoj¹ twarz i dziêki wam

przekazywaæ ciep³e, czu³e promienie innym. Wydaje siê, ¿e

jesteœcie zawsze gotowe osi¹œæ na ustach ludzi i b³yszczeæ

w ich oczach...

Serdeczny uœmiechu, przyjazne spojrzenie - czemu jesteœcie

tak rzadkie!

D³ugo szed³em mnie tylko wyznaczon¹ drog¹. Wlok³em siê

czasem leniwie, wygodnie, czasami zaœ o¿ywia³y mnie

jakieœ dziwne moce i wtedy zd¹¿a³em jak na podbój œwiata,

czêsto jednak dŸwigaæ musia³em takie ciê¿ary, ¿e dalsza

wêdrówka wydawa³a mi siê nie do zniesienia.

W tym moim wiecznym marszu spotyka³em t³umy ludzi

- najrozmaitszych ludzi. Z pocz¹tku rozró¿nia³em ich tylko

jako wielkich i ma³ych, potem widzia³em wœród nich

weso³ych i smutnych, widzia³em te¿ dobrych i z³ych,

wreszcie m¹drych i g³upich.

A dziœ znów zatrzymujê siê w mej drodze, na chwilê

tylko odk³adaj¹c brzemiê i na chwilê tylko zapominam o

nim i o tym, ¿e jeszcze tak daleko... i raz jeszcze myœlê o

tych, których spotykam, których drogê czasem dzielê i

których zawsze jest ko³o mnie tak wielu.

Patrzê wstecz.

I dziœ znów inaczej dzielê tych ludzi: widzê ich dwóch.

Jeden mia³ zawsze dla mnie serdeczny uœmiech i przyjazne

spojrzenie, a drugi spogl¹da³ z niechêci¹ czy po prostu

znudzeniem, albo jak¹œ niewyt³umaczon¹, bolesn¹ zawiœci¹.

Pierwszy darzy³ ¿yczliwoœci¹ wszystkich spotykanych

wêdrowców - szed³ miêdzy nami jak promieñ œwiat³a. By³

to cz³owiek, o którym mo¿na naprawdê powiedzieæ, ¿e mia³

serce na d³oni. Lubi³em iœæ ko³o niego, bo wydawa³o mi

siê, ¿e i moje serce jakoœ siê otwiera i ¿e jest mi l¿ej.

Drugiego unikali wszyscy. Mia³em zawsze wra¿enie, ¿e

jego pesymizm, krytycyzm i zawiœæ podcinaj¹ mi nogi.  (

Julian B³a¿ków w 1998 r.
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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

( Podszed³em raz do tego pierw-

szego cz³owieka i spyta³em, co za
tajemniczy skarb niesie on z sob¹,

który daje mu tyle szczêœcia. Od-
powiedzia³, ¿e nie jest to skarb, tylko

dar - nazywa siê RADOŒCI¥ ¯YCIA.
By³em zdumiony, bo jeszcze jako

dziecku obija³y mi siê o uszy takie
s³owa, ale nie pamiêtam, ¿ebym siê
kiedyœ nad nimi zastanawia³ i kiedy-
kolwiek zrozumia³. Spyta³em, czy mo¿e
mnie nauczyæ tej “radoœci ¿ycia“?

Zamyœli³ siê g³êboko, patrz¹c w

dal swymi jasnymi oczyma, i rzek³
jakby z odcieniem smutku:

- Nie jestem pewien, czy mo¿na jej
nauczyæ ka¿dego. Powiedzia³em ci, ¿e
jest to dar, a dar albo siê otrzymuje,
albo nie. S¹ ludzie, którzy dar radoœci
¿ycia zgubili gdzieœ w swej drodze, s¹
i tacy, którzy przyj¹æ go nie chcieli,

inni zaœ nigdy nie potrafi¹ go rozwin¹æ
i takich trzeba by dopiero uczyæ
radoœci ¿ycia.

- Trac¹ go pewnie ci, którym ¿ycie

jest za twarde, którzy zbyt wielkie
dŸwigaj¹ ciê¿ary i drogê maj¹ zbyt

trudn¹?
- Nie wierz - odpar³ - ¿e s¹ tacy

ludzie. Ciê¿ary i drogi s¹ proporcjo-
nalne do naszych si³, a ka¿dy ma ich

w ka¿dym razie dosyæ, by zachowaæ
radoœæ ¿ycia - we w³asnym zreszt¹ i

wspólnym, ludzkim interesie... bo ona
uszczêœliwia.

- Powiedz jednak, wyt³umacz mi,
co to jest ta  r a d o œ æ  ¿ y c i a?

- Jest to radoœæ, któr¹ odczuwasz
dlatego, ¿e ¿yjesz i posiadasz zdolnoœæ
oddawania ca³ego serca temu piêknu,
które w ¿yciu na ka¿dym kroku spoty-

kasz. Jeœli potrafisz uœmiechn¹æ siê do
s³oñca i bia³ych chmurek, zagwizdaæ
tw¹ ulubion¹ piosenkê z ptakami, jeœli
kochasz kwiaty, podziwiasz ich cudny

kszta³t, jeœli potrafi olœniæ ciê ich
barwa i odurzyæ zapach - to posiadasz

na pewno dar radoœci ¿ycia.
- Czy pamiêtasz tak¹ chwilê -

podj¹³ w zamyœleniu - gdy przy-
ci¹gnê³a ciê sw¹ urod¹ piêkna, bia³a
margerytka? Musia³eœ do niej podejœæ,
pochyliæ siê nad ni¹ i dotkn¹æ palcami

jej delikatnych p³atków. Odczuwa³eœ
na jej widok jakieœ poruszenie serca i

musia³eœ siê uœmiechn¹æ. Pamiêtasz?...
Ten uœmiech, to by³a radoœæ ¿ycia.

A czy muzyka do ciebie nie prze-
mawia? Czy wydawa³o ci siê kiedyœ,
¿e z jak¹œ ³adn¹ melodi¹ ulatywa³a
twoja dusza i odczuwa³eœ wtedy

szczêœcie? Je¿eli tak, to wiedz, ¿e i to
by³a radoœæ ¿ycia.

Radoœæ ¿ycia odczuwasz, gdy

spotkasz dobro i piêkno, gdy widzisz
³adny krajobraz i kochasz swoj¹
dziewczynê, gdy s³yszysz szczery
œmiech.

Wiesz przecie, ¿e na ludzi bardzo
wp³ywa pogoda: jaœniej¹ gdy jest

s³oñce i posêpniej¹ z deszczem. Ale
wiêkszy jeszcze wp³yw maj¹ jedni na

drugich. Uœmiechnij siê wiêc - mo¿e
potrafisz zaraziæ ich swym uœmiechem,

przemów do nich serdecznie - mo¿e
obudzisz w nich dobroæ. Pomó¿ im, bo

wszyscy s¹ dziœ zmêczeni...
Skoñczy³ mówiæ. Odwróci³ wzrok

od tej dali, w której zdawa³ siê gubiæ,
spojrza³ na mnie przyjaŸnie, poda³ rêkê
i znów z uœmiechem poszed³ w dalsz¹
drogê.

Patrza³em za nim. Niós³ ciê¿ar tak
ogromny, i¿ wydawa³o siê, ¿e
przerasta wszelkie si³y ludzkie - by³
pe³en nieszczêœcia swego spalonego

domu, wymordowanej rodziny i
dalekiej ojczyzny...

Zrozumia³em, jak wielkim darem jest

radoœæ ¿ycia.
CHR. (Winterthur)

�ród³o:

“GONIEC OBOZOWY“. Pismo ¿o³nierzy

internowanych. Nr 4 (84). Rok V. W obozie,

dnia 15 lutego 1944 r. Redakcja: Rédaction

du Journal des Internes polonais, Baden

(Aargau). [Szwajcaria]

W Winterthur znajdowa³ siê jeden z obozów

uniwersyteckich, utworzony dla internowa-

nych w Szwajcarii polskich ¿o³nierzy z 2

Dywizji Strzelców Pieszych. 
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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

JEDEN JEDYNY RAZ - czyli 25 lat temu
Dokoñczenie ze str. 1

Do PSN wst¹pi³em w 1950 roku, bo doszed³em do

wniosku, ¿e pracuje dla dobra ca³ego spo³eczeñstwa.

Aktywnie w³¹czy³em siê do pracy i stosunkowo szybko

zosta³em wybrany do komitetu a potem do zarz¹du, w

którym przez cztery lata piastowa³em funkcjê wiceprezesa.

W roku 1967 zosta³em prezesem.

Z nap³ywem nowej fali imigracji zwiêksza³a siê te¿ i
Polonia, powiêksza³a siê - nieznacznie - nasza organizacja.

W pracy dla Polonii doczeka³a siê Z³otego Jubileuszu,

który obchodzono uroczyœcie w Dniu Dziêkczynienia w

1970 roku. Tego piêknego œwiêta nie do¿y³ ¿aden z za-

³o¿ycieli PSN.

Po tych uroczystoœciach organizacja nie spoczê³a na

laurach, lecz z jeszcze wiêkszym zapa³em pracowa³a i roz-
wija³a siê tak, ¿e w 1977 roku by³a na tyle silna i zasobna,

i¿ mog³a kupiæ 38-hektarowy plac w pobliskiej miejsco-

woœci Nilestown, gdzie zbudowa³a oœrodek wypoczynkowy

ku po¿ytkowi wszystkich Polaków.

Od Z³otego Jubileuszu minê³o nastêpnych 25 lat i ko-

lejny jubileusz, tym razem Diamentowy, bêdziemy obcho-

dziæ w Dniu Dziêkczynienia 1995 roku. Przy tej okazji

nap³ywaj¹ wspomnienia dni wype³nionych prac¹ wielu

cz³onków i cz³onkiñ oraz przyjació³ PSN, które pozostan¹
ju¿ w pamiêci na ca³e ¿ycie. Dzisiaj, w 75 rocznicê, jestem
dumny z przynale¿noœci do tej organizacji, w której, razem

z innymi, pracowa³em przez 45 lat. Wspominamy i prze-

chowujemy w pamiêci jej za³o¿ycieli, oddajemy im nale¿n¹
czeœæ za pioniersk¹ pracê i organizowanie ¿ycia Polonii w

przybranej ojczyŸnie - Kanadzie. Wstêpuj¹c w nowy okres

kroczenia ku stuleciu organizacji mamy nadziejê, ¿e
przysz³e pokolenie do³o¿y swej pracy nad zachowaniem i

rozwojem zarówno Polskiego Stowarzyszenia Narodowego,

jak i polskich tradycji - dla dobra organizacji, tutejszej

Polonii i Kanady.

Julian B³a¿ków
Zdjêcie na str. 1 - archiwum Skanera

Kameralne spotkanie dla upamiêtnienia stulecia Polskiego

Stowarzyszenia Narodowego w London zorganizowano 6 grudnia

2020 roku. Sekretarz organizacji Kazimierz Mendel przedstawi³

wówczas ostatnie æwieræwiecze dzia³alnoœci, a wiceprezes Anna

Czuba ostatni, bardzo nietypowy rok. Oto jej wyst¹pienie:

Rok 2020 w stuleciu PSN

Pragnê bardzo serdecznie powitaæ
wszystkich przyby³ych na dzisiejsz¹ uro-

czystoœæ, a szczególnie naszych najstar-

szych cz³onków i cz³onkinie.

Ten rok 2020 jest rokiem szczególnym

i wyj¹tkowym dla naszej organizacji -

obchodzimy piêkny jubileusz 100 lat

powstania Polskiego Stowarzyszenia Na-

rodowego. Jest to powód do dumy i jednoczeœnie obowi¹-

zek kontynuowania dzie³a poprzednich pokoleñ. Przez te

100 lat w organizacji by³y okresy lepsze i gorsze, by³y
chwile smutne i radosne, ale mimo przeszkód Polacy

potrafili siê zjednoczyæ i kroczyæ dalej do przodu. Tak te¿
by³o w tym roku.

Œwiatowa pandemia wymusi³a zmianê profilu dzia-

³alnoœci naszej hali. Cz³onkowie obecnego zarz¹du w³o¿yli

du¿o pracy i wysi³ku w organizacjê i sprzeda¿ pierogów,

któr¹ rozpoczêto z koñcem maja. £ukasz Piskunowicz zmo-

dernizowa³ sieæ komputerow¹ na hali, co umo¿liwia p³ace-
nie debit/credit card oraz zamawianie pierogów i go³¹bków

przez uber eats i doordash. W miesi¹cach wakacyjnych

grupa m³odych cz³onków PSN i wolontariuszy na czele z

Mariuszem Chabrasiem odmalowa³a górn¹ halê. Od

wczesnej wiosny do póŸnej jesieni w Oœrodku Letnim w

Nilestown pracowali Ryszard Kowalski i Stanis³aw Cho-

r¹gwicki, dbaj¹c o utrzymanie boisk i ca³ego terenu w

Nilestown.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim cz³onkom

zarz¹du, cz³onkom PSN, sponsorom i wolontariuszom,

których praca w tym roku mia³a szczególne znaczenie.

Dziêkujê za pomoc, za zaanga¿owanie, za wk³ad pracy i

poœwiêcony czas dla naszej organizacji.  (

Anna Czuba
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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

( Dziêkujê wszystkim, którzy pomogli zorganizowaæ
dzisiejsz¹ skromn¹ uroczystoœæ. Paniom za upieczenie

ciasta na dzisiejsz¹ uroczystoœæ, sekretarzowi Kazimierzowi

Mendel za przygotowanie dzisiejszej wystawy.

Na zakoñczenie ¿yczê lat pe³nych sukcesów, szerokich

perspektyw rozwoju dla Polskiego Stowarzyszenia Narodo-

wego i dla Nilestown.

Niech zaanga¿owanie zwi¹zane z prac¹ spo³eczn¹
stanie siê dla m³odych i przysz³ych pokoleñ wzorem

godnym naœladowania.

Anna Czuba

Wiceprezes PSN
Od redakcji:

Podczas grudniowej uroczystoœci przedstawiono zarz¹d organizacji:

wiceprezes - Anna Czuba, wiceprezes - Chris Ciesielka, skarbnik -

Jadwiga Or³owska, sekretarz finansowy - £ukasz Piskunowicz,

sekretarz - Kazimierz Mendel, barowy - Gustaw Porêbski,

kontrolerzy - Józef Chabraœ, Bogus³awa Jurkowska, Piotr Olejnik,

Jacek Osiñski.

Zdjêcie Anny Czuby na str. 3 - archiwum

SZKO£A POLSKA

im. Stanis³awa Staszica

W CZASIE PANDEMII

Szko³a Polska w London On. rozpoczê³a zajêcia trzy-

dziestego  paŸdziernika 2020 roku z 75 uczniami. Lekcje

odbywa³y siê w soboty w godzinach od 9:30 do 12:00 -

systemem stacjonarnym w szkole Holy Rosary. W czasie

pandemii obowi¹zywa³y takie same obostrzenia jak w

szko³ach kanadyjskich. Rodzice,

nauczyciele i dzieci jak na nie-

typowe warunki nauki byli

wyj¹tkowo zdyscyplinowani i

chêtni do wspó³pracy w tym

wzglêdzie.

Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego w

Kanadzie w listopadzie 2020 r.

zorganizowa³ konkurs pod ty-

tu³em “Dekorujemy nasz dom na

Bo¿e Narodzenie”. Dzieci mia³y
zrobiæ w domu ró¿ne dekoracje œwi¹teczne, takie jak np.

ozdoby choinkowe, stroiki, szopki bo¿onarodzeniowe.

Fotografie tych prac zosta³y wys³ane e-mailem do zarz¹du

ZNP, gdzie na stronie Facebooka ZNP mo¿na je ogl¹daæ.
Z naszej szko³y wyró¿nienie otrzyma³a uczennica klasy

czwartej - Emilka Mastej. Gratulacje!

Obecnie zajêcia odbywaj¹ siê zdalnie, u¿ywamy w tym

celu ró¿nych programów komunikacyjnych i edukacyjnych.

Naturalnie telefon dalej pozostaje jako jeden z kana³ów
komunikacji.

Dziêkujê nauczycielom za szczególny wysi³ek w zorga-

nizowaniu zajêæ w tak nietypowych warunkach. Rodzicom

za zrozumienie i aktywne zaanga¿owanie we wspó³pracê
z nauczycielami.

Dzieciom za prace domowe i ich pilnoœæ w poznawaniu

kultury i historii Polski.

¯yczê wszystkim uczniom, rodzicom i sympatykom Polskiej

Szko³y szczêœliwego, zdrowego i bezpiecznego Nowego

Roku 2021.

Z nadziej¹, 

¿e wkrótce spotkamy siê w szkole stacjonarnej,

Ewa Moczarski
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WSPOMNIENIE

8 stycznia tego roku minê³a pierwsza rocznica œmierci
by³ej nauczycielki naszej szko³y - El¿biety Szlachetki.
Pamiêtam j¹ jako osobê pe³n¹ ¿artu i humoru -
wspania³¹ nauczycielkê. W tym miejscu chcia³abym
przypomnieæ jeden z jej wierszy z tomiku “Czarna
Owca”. Ewa Moczarski

SZTUKA ¯YCIA

¯yæ albo nie ¿yæ - oto jest pytanie...
Jak dyplomatycznie sformu³owaæ zdanie,
kiedy i jak siê do sprawy ustawiæ,
¿eby przypadkiem palca w drzwi nie wsadziæ;
kiedy mówiæ, a kiedy knebel sobie wraziæ,
tylko g³ow¹ kiwaæ, by siê nie naraziæ;
wiedzieæ, po kim deptaæ, a komu przykadziæ.
Komu klaskaæ, a komu przyci¹æ mo¿na szpetnie,
bo z góry wiadomo, ¿e siê nie odetnie.
Kogo g³askaæ, by potem pod³o¿yæ mu œwiniê
czuj¹c, ¿e ju¿ siê z tego nie wywinie.
O kim pieœni œpiewaæ, w kogo cisn¹æ b³otem,
by siê z twarzy straconej naigrawaæ potem.
Kiedy skakaæ, a kiedy cicho siê po³o¿yæ,
by z³otego wieku w szczêœliwoœci do¿yæ.
Gdy opanujesz tê sztukê na pi¹tkê,
to jakbyœ trafi³ w samiutk¹ dziesi¹tkê.
- Nie do obalenia jest twoja pozycja,
niegroŸna dla niej ¿adna opozycja.
Wygrana za to sowita ciê czeka
w Œwiatowych IGRZYSKACH
SPRYTNEGO CZ£OWIEKA.

El¿bieta Szlachetka

Za nami œwiêta, przed nami zimowe miesi¹ce. Dobry czas na

czytanie ksi¹¿ek i ogl¹danie telewizji. Pierwszy program TVP od

œwi¹t Bo¿ego Narodzenia emituje trzynastoodcinkowy serial bio-

graficzny o Agnieszce Osieckiej. Dyskusje o serialu przetaczaj¹

siê na ³amach prasy i przez fora internetowe. Raz po raz jakaœ

s³awna osoba komentuje tê produkcjê. Magda Umer nie ogl¹da

serialu, choæ ¿yczy aktorkom (Elizie Rycembel i Magdalenie Po-

p³awskiej) sukcesu w portretowaniu poetki. Królowa polskich

seriali - scenarzystka i producentka Ilona £epkowska - krytykuje

obsadê (Pop³awska jako Agnieszka za stara w stosunku do wieku

Jeremiego Przybory). Có¿ to za dyrdyma³y... czy¿by Ÿdziebe³ko

zazdroœci, bo scenariusz serialu napisa³ kto inny, a odcinki tej

produkcji zebra³y przed telewizorami ponadtrzymilionow¹

publicznoœæ?

Ja po obejrzeniu pierwszego odcinka do³¹czy³am do narzeka-

j¹cych malkontentów i zamartwia³am siê, ¿e m³odzi ludzie tego

nie “pokumaj¹”. Po drugim i trzecim stwierdzi³am, ¿e przecie¿ ten

serial jest dla urodzonych w przedziale czasu od koñca lat 30. do

po³owy lat 60. ubieg³ego wieku, wiêc dla Polek i Polaków,

których m³odoœæ przypad³a na lata 1950-1985. Zreszt¹ nie ka¿da

produkcja telewizyjna musi byæ przeznaczona dla m³odych, mamy

wystarczaj¹co du¿o utworów o korporacjach, wydumanych karie-

rach, wyœcigach szczurów, intrygach biurowych itp.

Serial o Osieckiej zabiera nas w czasy PRL-u, w czasy na-

szej m³odoœci (mog³abym wyliczaæ i wyliczaæ: naszych piosenek,

filmów, aktorów, festiwali, czasopism, teatrów, naszego ¿ycia...). A¿

kipi od fermentu twórczego i spotkañ towarzyskich. To nie tylko

kolorowy œwiat studenckich teatrów – warszawskiego STS-u i

gdañskiego Bim-Bomu - to równie¿ pierwsze próby wystawiania

sztuk Osieckiej w teatrach profesjonalnych, pisania piosenek dla

s³awnych piosenkarzy. Ja wymyœli³am sobie zabawê – w czasie

ogl¹dania kolejnych odcinków próbujê odszyfrowywaæ, kto jest

kto. Idzie mi bardzo dobrze nie tylko dlatego, ¿e kultura z tego

okresu ci¹gle tkwi we mnie, ale równie¿ dlatego, ¿e coœ niecoœ o

pani Osieckiej, jej twórczoœci i osobach z jej otoczenia prze-

czyta³am. Jakie to by³y lektury? Bardzo ró¿ne – powieœci, bio-

grafie, listy, teksty piosenek, dzienniki, wywiady itp. Poza tym

niektórzy m³odzi aktorzy s¹ zdumiewaj¹co podobni do pierwo-

wzorów z otoczenia pani Osieckiej, np. Zbigniewa Cybulskiego,

Bogumi³a Kobieli, Krystyny Sienkiewicz, El¿biety Czy¿ewskiej

czy Marka H³aski.  (

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 

NOWY CENNIK US£UG KONSULARNYCH

Od 1 stycznia bie¿¹cego roku obowi¹zuje nowy cennik us³ug

konsularnych. Obejmuje ponad 50 pozycji - na wstêpie s¹ op³aty

za czynnoœci w sprawach paszportowych, nastêpne dotycz¹ oby-

watelstwa, spraw wizowych, zaœwiadczeñ, zezwoleñ itp.

Stawki mo¿na poznaæ wchodz¹c pod

https://www.gov.pl/web/kanada/zmiana-wysokosci-oplat-konsularnych
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( Serial przedstawia zdarzenia chrono-
logicznie. Podpiera siê zdjêciami doku-

mentalnymi, wyœwietlanymi na pocz¹tku
ka¿dego odcinka, co pozwala widzowi

umiejscowiæ akcjê w ramach wydarzeñ
historyczno-politycznych. Powtórzenia

emisji odcinków serialu wyœwietlane s¹
w soboty na TVP Seriale.

Agnieszka Osiecka (1936-1997) to
znana poetka i pisarka. Zostawi³a po

sobie wielk¹ spuœciznê - ponad 2000
piosenek, kilkanaœcie opowiadañ, tomiki

poezji, scenariusze teatralne i telewizyj-
ne oraz... swoje dzienniki/wspomnienia.

Ca³e szczêœcie, ¿e po œmierci Agnieszki
Osieckiej jej córka Agata Passent za-

opiekowa³a siê t¹ spuœcizn¹ literacko-
muzyczno-dziennikarsko-wspomnieniow¹
i za³o¿y³a w 2002 r. Fundacjê “Okular-
nicy”. Fundacja nie tylko zadba³a o cyf-
row¹ archiwizacjê materia³ów po poetce,
ale tak¿e stara siê tworzyæ i popieraæ
projekty nawi¹zuj¹ce do dzia³añ swej
patronki. Do prowadzenia fundacji zo-

sta³a zaproszona grupa najbli¿szych
przyjació³ poetki, m.in. Magda Umer,

Jerzy Satanowski, Adam S³awiñski, Jan
Borkowski, Maryla Rodowicz i Krystyna

Janda. Jednym ze sztandarowych pro-
jektów fundacji jest festiwal piosenek

poetki “Pamiêtajmy o Osieckiej”. Festi-
wal stara siê promowaæ nie tylko jej

piosenki, ale równie¿ m³odych piosen-
karzy i muzyków, którzy nadaj¹ im nowe

brzmienia. Promowanie twórczoœci pani
Osieckiej to równie¿ przedsiêwziêcia
wydawnicze Fundacji i t¹ czêœci¹ dzia-
³alnoœci zajmuje siê ¿ona Daniela Pas-

senta – Maria Dobromirska-Passent.
Agnieszka Osiecka by³a bardzo

pracowita. Oprócz opisywania uczuæ w
piosenkach zajmowa³a siê dramaturgi¹.
Jej spektakle teatralno-muzyczne od-
nosi³y sukcesy i nie tylko by³y nagra-
dzane, ale równie¿ cieszy³y siê popular-
noœci¹ wœród publiczoœci. Wystarczy

wspomnieæ musical “Niech no tylko

zakwitn¹ jab³onie”, po raz pierwszy wy-
stawiony w teatrze Ateneum, którym

autorka podbi³a w latach 60. ca³y kraj,
czy te¿ “Apetyt na czereœnie” - sztukê
przet³umaczon¹ na rosyjski przez Bu³ata
Okud¿awê. “Czereœnie” z takimi szlagie-

rami jak “Ach, panie, panowie” i “Byle
nie o mi³oœci” oczarowa³y publicznoœæ
moskiewskiego teatru Sowriemiennik w
1969 r. Osiecka by³a wa¿n¹ postaci¹
dla rosyjskich “szestidiesiatnikow”,
zbuntowanych twórców z lat 60. ubieg-

³ego wieku, rozczarowanych odejœciem
Chruszczowa od idei odwil¿y. Ja z przy-
jemnoœci¹ obejrza³am ten spektakl w
wykonaniu Krystyny Sienkiewicz i

Piotra Fronczewskiego w TVP Kultura
(jest w sieci pod https://vimeo.com/220747144  ).

Na podstawie opowiadania za-
tytu³owanego “Bia³a bluzka” Krystyna

Janda (odtwórczyni monodramu) i Mag-
da Umer (re¿yserka) stworzy³y wspa-

nia³y muzyczny spektakl teatralny, który
mia³ dwa wcielenia. Pierwsze, którego

premiera odby³a siê jeszcze za ¿ycia
autorki na Przegl¹dzie Muzyki Aktor-

skiej we Wroc³awiu w 1987 roku, i drugi
- stworzony po 23 latach - z premier¹
w Och-Teatrze w czerwcu 2010 r. Ró¿ne
spektakle, bo ró¿ne czasy. W tym dru-

gim zwariowana Ela jest dojrzalsza,
wspomnieniowa. Zmieniono piosenki i

sposób narracji. Sprawdzi³am stronê
internetow¹ Och-Teatru – ju¿ 186 razy
zagrano ten spektakl. Ktoœ napisa³ w
jednej z licznych bardzo pozytywnych

recenzji, ¿e “przegl¹da³a siê w nim do-
rastaj¹ca m³odzie¿, która uzna³a, ¿e
bohaterka Osieckiej mówi, myœli i czuje
jak oni”. A ktoœ inny, ¿e ten monodram

“[...] nie jest adresowany jedynie do
mi³oœników twórczoœci Osieckiej. Ka¿dy,
bez wzglêdu na wiek i zainteresowania,
powinien zobaczyæ ten spektakl. Podró¿
do czasów PRL-u wraz z Krystyn¹ Jan-
d¹ to bezcenne doœwiadczenie, które

zostanie z nami jeszcze d³ugo po skoñ-

czonej sztuce”. Wiêc kiedy bêdziemy w
przysz³oœci odwiedzaæ Polskê, spotkajmy

pani¹ Osieck¹ w Och-Teatrze.
Opowiadanie “Bia³a bluzka”, bêd¹ce

podstaw¹ monodramu, po raz pierwszy
wydrukowa³a “Literatura”, kiedy pismo

to by³o ju¿ miesiêcznikiem. O czym jest
to opowiadanie?

O mrocznej 
rzeczywistoœci, 
w której m³oda 
kobieta (Ela - 

kolorowy ptak 
maj¹cy trudnoœci 

w funkcjonowaniu 
w stanie 

wojennym) nie umie 
przystosowaæ siê do reglamentacji, kole-

jek, kartek, ¿ycia codziennego pe³nego
zakazów i nakazów, a w dodatku kocha

opozycjonistê i ma w nosie tê ca³¹ wo-
jenn¹ biurokracjê. W opowiadaniu s¹
liczne metafory i gra s³owem - wszystko
to sk³ada siê na ¿ywy opis El¿biety i jej
buntu przeciwko szaroœci ¿ycia. Jest to
opowiadanie, które czyta siê w ¿yciu
wiêcej ni¿ jeden raz. W ksi¹¿ce oprócz
“Bia³ej bluzki” znajdziemy: Æmê, Zabi-

³am ptaka w locie, Czarn¹ wiewiórkê,
Mimi Mahometankê, Salon gier, Œni³o
mi siê, ¿e moja ³ódŸ tonie..., Albañsk¹
nogê… i Retro. Ca³oœæ wyda³ dom wy-

dawniczy Prószyñski i S-ka w 2011 r.
(c. 2010). Znajdziemy j¹ w bibliotece

centralnej w London na drugim piêtrze,
w dziale World Languages – klasy-

fikacja Pol Fic Osi. Zachêcam do wy-
po¿yczenia.

Sejm Rzeczypospolitej nie ma po-
trzeby og³aszaæ jakiegoœ roku pod

patronatem Agnieszki Osieckiej, bo za-
interesowanie biografi¹ i twórczoœci¹
poetessy jest bezustanne. Od kilku lat
ciesz¹ siê popularnoœci¹ kolejne tomy jej

“Dzienników” i dziesiêciowoluminowy
“Wielki Œpiewnik Agnieszki Osieckiej”.

Œpiewnik  to nie tylko  teksty  piosenek
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i nuty (aran¿acje na g³os i fortepian
opracowa³ Wojciech Zieliñski), ale tak¿e
biografie twórców i bogaty materia³ fo-
tograficzny. Agnieszka Osiecka ¿yje w

nas. S³yszymy jej piosenki wykonywane
przez ró¿ne pokolenia artystów, raz po

raz przypominaj¹ o niej pisarze publiku-
j¹c powieœci i biografie, tak¿e przyjacie-
le i bliscy znajomi udzielaj¹c wywiadów
do prasy, telewizji i radia. Ja sama w

Skanerze poleca³am kilka miesiêcy temu
powieœæ Manueli Gretkowskiej “Poetka

i ksi¹¿ê”, opisuj¹c¹ zbeletryzowany epi-
zod z ¿ycia pani Osieckiej - jej wizytê w
Pary¿u i znajomoœæ ze œrodowiskiem pa-
ryskiej “Kultury” (Giedroyc, Hertzowie).

Pisali o niej m.in.: Zofia Turowska, Ka-
rolina Felberg, Hanna Baku³a, S³awomir

Koper, Beata Bia³y, Piotr Derlatka i
Violetta Ozminkowski.

Wiadomo, ¿e nie da siê omówiæ
wszystkich tych publikacji, wiêc tylko

skupiê siê na trzech. Zbli¿a siê œwiêto
zakochanych (14 lutego) - z tej okazji

chcê zaproponowaæ przeczytanie listów
Jeremiego Przybory i Agnieszki Osiec-

kiej z lat 1964-66 oraz bardzo intym-
nych biografii, napisanych przez Zofiê
Turowsk¹, a zatytu³owanych “Agnieszki.
Pejza¿e z Agnieszk¹ Osieck¹” i “Osiec-

ka. Nikomu nie ¿al piêknych kobiet”.
“Agnieszki

Osieckiej i Jere-
miego Przybory

listy na
wyczerpanym

papierze” wyda³a
Agora w 2010 r.,

a wydanie drugie
ukaza³o siê cztery

lata temu.
Jest to wspania³y przyk³ad sztuki episto-
larnej, bardzo piêknie opracowany grafi-
cznie. Przez wiele lat romans ten by³
starannie ukrywany. Jak napisa³ wydaw-
ca: “ta ksi¹¿ka – mi³osne listy Jeremiego

i Agnieszki – zdejmuje zas³onê z tego
uczucia i ukazuje ca³e jego piêkno”. Oto

fragment listu Jeremiego Przybory do
poetki: “Têskniê do Ciebie przez stó³,
przy którym siedzimy, têskniê z fotela na
fotel obok, w teatrze czy kinie, têskniê
[...], na szerokoœæ ko³dry, która okrywa
nas oboje, te¿ potrafiê têskniæ do Ciebie

- przez drzwi ³azienki, w której siê k¹-
piesz, i przez schody, po których idziesz

do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie
przywarty do Twojego... Ale jak nazwaæ
to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty
jesteœ w Londynie? Te¿ - têsknot¹? Oj,

ubo¿uchny jest ten s³owniczek, który ma-
my do dyspozycji.” 

Niestety, nie ma “Listów” w londoñ-
skiej bibliotece. Proponujê skorzystaæ z
serwisu wypo¿yczeñ miêdzybibliotecz-
nych. Torontoñska biblioteka ma piêæ
egzemplarzy tej ksi¹¿ki.

Ostatnio  ods³ucha³am 

najnowsz¹ biografiê 
poetki, napisan¹  przez

Zofiê  Turowsk¹ 
a czytan¹ przez 

Aleksandrê Justê. 

W przesz³oœci prze-

czyta³am “Agnieszki. Pejza¿e z Agnieszk¹
Osieck¹” tej samej autorki, pisane na

pocz¹tku XXI wieku.
Obie te biografie zawieraj¹ frag-

menty pamiêtników, listów, piosenek i
wierszy poetki.

Pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ
fenomen pani Osieckiej,

bo - jak twierdzi Zofia
Turowska – to, co napisa³a

Agnieszka Osiecka,
jest w tych ksi¹¿kach

najwa¿niejsze.
Biblioteka Centralna

ma “Agnieszki” w swoich
zbiorach (klasyfikacja

Pol 891.851 TurO).

Warto równie¿ poznaæ ksi¹¿ki o
bliskich pani Osieckiej. Jedn¹ z nich jest
“Passa” – wywiad rzeka z Danielem
Passentem, gdzie dziennikarz szczerze

opowiada o sobie i o zwi¹zku z poetk¹.
Obie biblioteki – London i Sarnia –

maj¹ tê pozycjê w swoich zbiorach (na
pó³ce pod numerem 070.92 Pas).

Jeszcze s³ówko o koncertach po-
œwiêconych twórczoœci Agnieszki Osiec-

kiej. By³o ich bardzo wiele, lecz dla
mnie najwa¿niejszym jest ten, który

odby³ siê kilka miesiêcy po jej œmierci -
zatytu³owany “Zielono mi”. Ca³a pub-

licznoœæ zgromadzona na 34. festiwalu w
Opolu w 1997 r. odebra³a go bardzo

emocjonalnie. By³y ³zy i szczery podziw
dla prowadz¹cych ten koncert -

dwudziestoczteroletniej córki poetki -
Agaty Passent i przyjació³ki - Magdy

Umer. Wyst¹pili w nim najwiêksi polskiej
muzyki, piosenki i teatru. Pamiêtam, jak

wiele lat temu wy-po¿ycza³am z
biblioteki ten koncert na taœmie VHS.

Teraz mo¿na go zobaczyæ w internecie
pod

https://www.youtube.com/watch?v=AAfPHe02t1A

Czasami emituje go TVP Kultura. Za-
chêcam do obejrzenia.

Ktoœ powiedzia³ o Agnieszce Osiec-
kiej, ¿e “by³a kolorowym ptakiem swoich

czasów – niezale¿nym, skrytym, orygi-
nalnym, czasem wrêcz ekscentrycznym”.

Leæmy z tym ptakiem przez
têczê piosenek zabarwionych

odcieniami wszystkich ludz-
kich uczuæ, niech jej piosenki
towarzysz¹ nam przez na-
stêpne dziesiêciolecia.

¯yczê dobrej lektury
i zachêcam

do s³uchania piosenek
Agnieszki Osieckiej!

Krystyna Stalmach
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EMILKA DEKORUJE

Ewa Moczarski, kieruj¹ca Szko³¹ im. Staszi-

ca w London, pisze na str. 5 o wyró¿nieniu

pracy Emilki Mastej w konkursie “Dekoruje-

my nasz dom na Bo¿e Narodzenie”, zorgani-

zowanym przez Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku

Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Za-

pytana o swoj¹ pracê Emilka odpowiedzia³a:

Bardzo spodoba³ mi siê
temat konkursu “Deko-

rujemy Nasz Dom na

Bo¿e Narodzenie”. Od

razu wiedzia³am, ¿e
chcê zrobiæ szopkê. Po-

mys³y na stajenkê po-

wstawa³y w czasie jej budowania, np.

gdy figurki przewraca³y siê w szopce

to wymyœli³am, ¿eby postawiæ je na
plastelinie. Sam¹ stajenkê i ¿³óbek

zrobi³am z drewnianych spinaczy i

patyczków. Niebo i trawê zrobi³am z

niebieskiego i zielonego filcu, który

naklei³am na pude³ko. Najtrudniej by-

³o mi zrobiæ figurki. Do ich zrobienia

u¿y³am drewniane spinacze i koloro-

wy filc. Du¿o radoœci sprawi³o mi wy-

konanie i dekorowanie szopki, drzew

i figurek (szczególnie Trzech Króli). 

Bardzo cieszê siê z wyró¿nienia mojej

pracy w konkursie.

Emilka Mastej, uczennica IV klasy

Cykliczny konkurs

artystyczny “Nasze Ta-

lenty”, organizowany przez  Federacjê
Polek w Kanadzie Ogniwo 20 w

Windsor, od kilku lat jest prowadzony

nieco inaczej. Nie ma sali, publicz-

noœci, jury i wystêpów m³odych

artystów - uczestnicy proszeni s¹ o

nadsy³anie utworów przez internet.

Konkurs pt. "Polska i ja" og³oszono

w po³owie 2019 roku. Zamkniêto w

2020. Spoœród nades³anych prac (w

formatach JPG - rysunki, MP3 - œpiew
i gra na instrumentach, Word - s³owo

pisane) jury wy³oni³o szóstkê fina-

listów - jedna z nich to 10-letnia

Zosia Radwañska. Z powodu pandemii

panie z Federacji nie mog³y publicznie

nagrodziæ laureatów, pozostaje po-

czekaæ, a¿ siê zmieni¹ przepisy w

sprawie zgromadzeñ.

Wszystkim uczestnikom gratulu-

jemy, a finalistom gwarantujemy, ¿e
dyplomy i nagrody ufundowane przez

Federacjê Polek w Kanadzie Ogniwo

20 i dofinansowane przez Stowarzy-

szenie Weteranów Armii Polskiej Pla-

cówka 126 w Windsor, do nich dotr¹.

Mamy nadziejê, ¿e ten rok bêdzie

lepszy od poprzedniego!

Arleta Sziler

Ja i Polska

Gdzieœ daleko, za oceanem

Tam gdzie tata pozna³ mamê
Jest mój dom.

Tam, gdzie góry s¹ wysokie

Morze, a¿ nie siêgasz wzrokiem

Jest mój dom

Tam gdzie orze³ bia³y
piêkny i wspania³y
Jest mój dom

Tam gdzie flaga bia³o-czerwona

Dumnie powiewa we wszystkich

stronach

Jest mój dom

I chocia¿ mieszkam stamt¹d daleko

Bo za oceanem, gór¹ i rzek¹
Tam jest mój dom

I chocia¿ jestem jeszcze ma³a
To wiem i zawsze bêdê wiedzia³a
¯e niewa¿ne gdzie mieszkamy

Polskê na zawsze w sercu mamy.

I wiem o tym na pewno

¯e ja i Polska to jedno!

Zosia Radwañska

Emilka Mastej

Wyró¿niona szopka Emilki

ZOSIA PISZE

Zosia

Radwañska
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PRZY OKAZJI MIÊDZYNARODOWEGO DNIA JÊZYKA OJCZYSTEGO

Od kiedy 21 lutego zosta³ Miêdzynarodowym Dniem Jêzyka Ojczystego

(UNESCO ustanowi³o to œwiêto w listopadzie 1999 r.), wiele publikacji

koncentruje siê na tym, ile jêzyków nie istnieje i ile nastêpnych mo¿e

znikn¹æ. Czytelnik czêœciej chyba pozna liczby ni¿ przeczyta o przy-

czynach wymierania jêzyków. Przy okazji tegorocznego Dnia spróbujê

podzieliæ siê spojrzeniem na nieco inne zjawisko z jêzykami zwi¹zane -

na zmiany w nich zachodz¹ce. Ze zrozumia³ych wzglêdów spostrze¿enia

bêd¹ dotyczyæ mego jêzyka ojczystego.

Zacznê prawie tak, jak rozpoczynaj¹ siê bajki: przed wielu, wielu

laty, kiedy by³am jeszcze m³oda, ukazywa³y siê poradniki jêzykowe w

postaci ksi¹¿ek, a wiele czasopism dla starszych dzieci, m³odzie¿y i

doros³ych prowadzi³o rubryki poœwiêcone zagadnieniom jêzyka, do-

tycz¹ce g³ównie szeroko pojêtej poprawnoœci - od wyjaœniania zasad

ortograficznych pocz¹wszy. Publikacje ksi¹¿kowe wychodz¹ tak¿e teraz,

ale w prasie tematyki jêzykowej nie dostrzegam (i wcale nie jestem

pewna, ¿e przyczyn¹ niedostrzegania jest moje przebywanie w du¿ej

odleg³oœci od Polski).

Niedawno znalaz³am w sieci pierwszy numer “Poradnika Jêzy-

kowego”. Ukaza³ siê w 1901 roku i wiele poruszanych tam zagadnieñ

w ró¿nym stopniu jest istotnych tak¿e dzisiaj. Kilka z nich przedstawiê

ni¿ej, ale najpierw fragment wstêpu:

NASZ CEL

Ma polityka liczne pisma, ma literatura, zw³aszcza nadobna,

szereg tygodników i miesiêczników, maj¹ ró¿ne zawody swoje

zawodowe czasopisma - jeden jêzyk, narzêdzie wszystkich,

wszystkim potrzebne a nie przez wszystkich zarówno cenione,

nieraz krzywdzony i poniewierany, nie dopuszczony do g³osu,

nie ma siê nawet gdzie po¿aliæ.

Ten skromny miesiêcznik, który oto Publicznoœci do r¹k

podajemy, ma wype³niæ ten brak, coraz wiêcej odczuwany. Nie

ma on byæ trybuna³em, s¹dz¹cym bezwzglêdnie, (nikt go bo-

wiem do tego nie upowa¿ni³) ani chce byæ pedantycznym

mentorem, g³osz¹cym praw¹ i zasady przez siebie wymyœlone;

jego stanowisko okreœla wyraŸnie napis - chce byæ poradni-

kiem. Z jednej strony tedy bêdzie w jak najprzystêpniejszy

sposób objaœnia³ zjawiska jêzykowe, przypomina³ zasady i pra-

wa, usuwa³ w¹tpliwoœci i niepewnoœci w poprawnem u¿yciu

jêzyka i tym sposobem prostowa³ b³êdy, - z drugiej zaœ przez

skrzêtne zapisywanie zjawisk nowych bêdzie kronik¹ bie¿¹cych

faktów z ¿ycia i rozwoju mowy polskiej. Czêœæ pierwsza prak-

tyczna, s³u¿yæ bêdzie jako rada w pospolitem u¿ywaniu jêzyka,

czêœæ druga bêdzie gromadziæ materya³ dla historyka jêzyka

polskiego i dla ka¿dego jêzykoznawcy.

Pierwsze z omawianych w “Poradniku...” zagadnieñ dotyczy nazwisk.

Zamierzam zaj¹æ siê nimi w którymœ z nastêpnych numerów, gdy¿ po

up³ywie wieku daje siê dostrzec podobne w¹tpliwoœci. Teraz podam

jedynie tytu³ z “Poradnika...”, który jasno stawia sprawê:

GRUDZIENIA CZY GRUDNIA? KOCIO£EKA CZY KOCIO£KA? 

Dodam jeszcze, ¿e w cytatach z “Poradnika...” zachowa³am dawn¹

ortografiê, i ¿e w lutym skoncentrujê siê g³ównie na zasygnalizowaniu

tego, co wyraŸnie dostrzegam w polszczyŸnie mimo swego od niej

oddalenia - zmiany znaczenia wyrazów i wp³ywy obce, szczególnie

jêzyka angielskiego. W “Poradniku” - w czêœci z nadtytu³em

FA£SZYWE ZNACZENIE WYRAZÓW

czytamy: Zacieranie w³aœciwego znaczenia wyrazu sprawia

niejasnoœæ myœli. 

Pierwszy przyk³ad jest nastêpuj¹cy: “Otó¿ czytamy np. w Kraju

1900. 47. str. 19: ‘zaczynamy siê uœmiechaæ do nachmurzonych

sk³adników wêgla’ - gdzie sk³adnik = w³aœciciel sk³adu,

wbrew utartemu znaczeniu: pierwiastek sk³adowy.” 
Dzisiejszych przyk³adów podobnego zjawiska mo¿na podaæ mnóstwo, ale

przede wszystkim przytoczê tu istotne - moim zdaniem - fragmenty z

“Poradnika Jêzykowego”.

NOWOTWORY

“Potrzeba jest matk¹ wynalazków” - g³osi dawne zdanie, które

w ca³oœci zastosowaæ mo¿na do powstawania nowych wyrazów

w  jêzyku.  Ale  gdziekolwiek  nie  zachodzi  prawdziwa  (
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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

( potrzeba - mówi Jan Œniadecki w

listach ‘O jêzyku polskim’ - gdzie nie

masz ani nowej rzeczy, ani nowej myœli,

ani nowego obrazu i poruszenia, tam

nowego wyrazu tworzyæ, ani powszechnie

przyjêtego i od dobrych pisarzów u¿ywa-

nego odmieniaæ siê nie godzi; inaczej

jest to psuæ, zaciemniaæ jêzyk i str¹caæ

go do barbarzyñstwa... Cz³owiek z nad-

zwyczajnym talentem, gdy stworzy wyraz

na objawienie nowej myœli, nowego

obrazu lub na obudzenie nowego w

czytaj¹cych poruszenia, wyraz taki byæ

powinien œwiêty, jako prawdziwy wyna-

lazek i nowe zbogacenie jêzyka... W in-

nych krajach ludzie bardzo d³ugo s¹

uczniami wielkich pisarzy, pracowitego

æwiczenia i g³êbokiego rozmyœlania; u

nas ka¿dy zaraz chce byæ nauczycielem,

reformatorem i prawodawc¹! Zginêliœmy

anarchi¹ polityczn¹ i mamy¿ siê jeszcze

gubiæ na jêzyku, smaku i rozs¹dku

anarchi¹ literack¹?

Có¿ dodaæ do tych s³ów znakomitego

uczonego i stylisty? - Ubolewaæ chyba
tylko nad tem, ¿e przez zapomnienie lub

pobie¿ne zaznajomienie siê z literatur¹
dawn¹ zatracamy prawdziwe skarby i

z³oto wymieniamy czêstokroæ za papiery.

WYRAZY OBCE

Prawda, ¿e i pisarze nasi g³oœni pozwa-

laj¹ sobie bez potrzeby maczaæ pióro w

cudzoziemczyŸnie. Wszystko to jednak

nie zada jej ciê¿kiej klêski, nie brudzi

g³êbi jêzyka. Wyrazy  cudzoziemskie,

ca³kowite czy przygryzione, bêd¹ zawsze

unosi³y siê na jego powierzchni i kiedy

pr¹d myœli ojczystej wzbierze w nim

silniej, sp³yn¹ jak wszelka pleœñ i nie-

czystoœæ sp³ywa. Przyznaj¹c zupe³n¹
s³usznoœæ Feliksowi Wrotnowskiemu, z

którego rozprawy (“Jêzyk polski i nasi
pisarze”) powy¿sze przytoczyliœmy zda-

nia, musimy oznaczyæ swoje w tej kwes-

tyi stanowisko.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e najmniej

szkody przynosz¹ jêzykowi wyrazy obce;

z tego jednak jeszcze nie wyp³ywa,

jakoby je nale¿a³o pielêgnowaæ. S¹ one
nierównej wartoœci i dlatego nie mo¿na
jednakowo z nimi postêpowaæ. Dawno ju¿
minê³y te czasy, kiedy szlachetnym

wprawdzie, ale bezskutecznym uniesieni

zapa³em, mi³oœnicy naszego jêzyka
pragnêli usun¹æ z jêzyka wszystkie wy-

razy obce, a chcieli je zast¹piæ polskimi.

Nie tak to ³atwo wykorzeniæ to, co przez
wieki siê zakorzeni³o, a nawet co wiêcej
- by³oby to szkodliwe, boby nadw¹tla³o
organizm jêzykowy. Wyrazy obce, które

przynios³a z sob¹ kultura chrzeœcijañska,
czy humanistyczna, wyrazy wspólne dziœ
ca³emu œwiatu wykszta³conemu i utwo-

rzone z pierwiastków greckich lub rzym-

skich nie dadz¹ siê wyrugowaæ i nikt te¿
nie myœli o zast¹pieniu wyrazami rodzi-

mymi, ani senatu, ani parlamentu, atra-

mentu, telegrafu, poczty, lampy, itp.

Ale jest obok takich wyrazów ca³a
gromada innych, których nie przybrano z

istotnej potrzeby, ale przez lekko-

myœlnoœæ i lenistwo. Powsta³y g³ównie w

redakcyach dzienników, podczas gor¹cz-
kowego przek³adania z jêzyków obcych,

kiedy przek³adaj¹cy myœli jeszcze w

obcym jêzyku a napisaæ chce po polsku;
s¹ tedy skutkiem dorywczoœci, którejby
niezawodnie zastanowienie siê i przy-
pomnienie wyrazu polskiego zapobiedz

mog³o. Takie wyrazy “nie z potrzeby, ale

z mody” wprowadzone w nasz jêzyk

nale¿y têpiæ, zastawiaj¹c je z istniej¹cymi

polskimi; dla takich utworzyliœmy ten

dzia³ i skrupulatnie umieszczaæ w nim

bêdziemy owe modne pstrocizny.”

P

Od siebie dodam, ¿e s¹ wyrazy obce

wzbogacaj¹ce jêzyk, bo nazywaj¹ coœ, co
wczeœniej w nim nie istnia³o - chocia¿by
dlatego, ¿e nie istnia³o i w œwiecie (np.

komputer). Taka szybka po¿yczka, gdy

brak czasu na tworzenie w³asnego s³o-
wa, jêzyk uzupe³nia, poszerza, mo¿na
uznaæ, ¿e go wzbogaca.

Czymœ odwrotnym - prowadz¹cym do

zubo¿enia jêzyka, jest nadawanie dotych-

czasowemu znaczeniu jakiegoœ wyrazu

znaczenia nowego, przeniesionego z in-

nego jêzyka. Przyk³ad stanowiæ mo¿e np.
kolaboracja, która przez lata znaczy³a w
Polsce nie przynosz¹c¹ nikomu chwa³y
wspó³pracê z wrogiem, podczas gdy od

jakiegoœ czasu, pod wp³ywem jêzyka an-
gielskiego, coraz czêœciej s³owo to znaczy

po prostu wspó³pracê. W podobny spo-

sób - czyli likwiduj¹c wczeœniejsze zna-
czenie - wszed³ do polszczyzny szok,

który przestaje byæ okreœleniem œciœle
medycznym i coraz bardziej panoszy siê
w jêzyku codziennym. Zszokowany czy

zaszokowany zastêpuje dziœ takie wczeœ-
niejsze jak np. zaskoczony, pora¿ony, po-

ruszony, wstrz¹œniêty, przera¿ony.
P Poradnik Jêzykowy” powsta³ w Krakowie i

wychodzi³ z dopiskiem “Miesiêcznik poœwiêco-
ny poprawnoœci jêzyka wydawany pod re-

dakcy¹ prof. Romana Zawiliñskiego”. Numer

pierwszy i kolejne znaleŸæ mo¿na pod polona.pl -

czyli w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodo-

wej. Fragmenty wybra³a i skomentowa³a
Jolanta Pawluk
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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 28 lutego  2021 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

KAZIMIERZ GLIÑSKI (1850-1920)

SMUTNE OCZY

Masz oczy piêkne i du¿e,
Uœmiech uroczy, 

W warkoczach ró¿e, nie ró¿e...
I strój dobrany do twarzy;

A jednak mi siê wci¹¿ marzy,

¯e smutne twoje s¹ oczy.

Czy bal ten - jest¿eœ ju¿ pewna

Minie bez rojeñ?...

I ró¿ królowo, gwiazd krewna,

Bogini wdziêku i czaru!

Nie spijesz do dna nektaru

Karnawa³owych upojeñ?...

Tak m³oda... piêkna! nie wierzê...
Grzmi tan ochoczy...

A jednak - powiem ci szczerze -

Inaczej w tañcu siê chwiejesz,

Niby siê œmiejesz, nie œmiejesz,

A zawsze smutne masz oczy.

Tak chcia³bym zagadki owej

Zbadaæ zawi³oœæ..
Mo¿e w tej sali balowej 

Kwiatów i œwiate³ doœæ nie ma?

A mo¿e - mo¿e oczyma

Smutnemi patrzy tak... mi³oœæ?

SIOSTRA

SZUKA KONTAKTU

Z BRATEM

MIROS£AWEM ZIÊB¥

Mieszkaj¹ca w Polsce siostra

Miros³awa Ziêby - Zdzis³awa -

niepokoi siê o niego.

Miros³aw Ziêba oko³o roku 1989 przyjecha³ z rodzin¹ do

Kanady i zamieszka³ w London przy Lambton Street.

Mniej wiêcej dziesiêæ lat temu siostra straci³a z nim

kontakt.

W e-mailu do Skanera pani Zdzis³awa pisze:

Przez ten d³ugi czas próbowa³am dotrzeæ do osób, które

brata zna³y, ale bez powodzenia. Próbowa³am nawi¹zaæ

kontakt z jego rodzin¹, ale równie¿ bez pozytywnego

skutku.

Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do brata Miros³awa o

skontaktowanie siê z siostr¹ Zdzis³aw¹. Zwracam siê

równie¿ z proœb¹ o pomoc do osób, które zna³y mojego

brata. Bêdê wdziêczna za wszelkie informacje, które

przybli¿¹ mnie do brata lub pomog¹ poznaæ jego losy.

Kontakt ze mn¹ przez e-mail: zz1000@op.pl

Serdecznie dziêkujê za wszelk¹ pomoc w uzyskaniu

informacji o moim bracie Miros³awie Ziêbie.

Wszystkim ludziom zamieszka³ym w London Ontario i

ca³ej Kanadzie ¿yczê Szczêœliwego Nowego Roku 2021.

Zdzis³awa Malik

Od redakcji: Mo¿na równie¿ kontaktowaæ siê ze Skanerem.

E-mail: skaner@skaner.net
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

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

KTÓREGO DNIA WYPADA T£USTY CZWARTEK?

- To ³atwo policzyæ. Nowy Rok wypad³ w pi¹tek,

póŸniej... Ale zaraz, zaraz... ten rok nie jest chyba

przestêpczy?

- Nie przestêpczy, a przestêpny, tylko co to ma do

rzeczy? Lepiej powiedz, kiedy ten czwartek wypada?

- Nim policzê, ty mi powiedz, po co ci ta wiadomoœæ?

- To proste. Wtedy u Alicji bêd¹ najwiêksze kolejki.

- A niby dlaczego?

- A nigdy nie widzia³eœ takiego napisu "PACZKI" i

tego, jakie s¹ wtedy kolejki?

- Chyba mówisz o Polonii Travel obok sklepu Alicji. To

tam mo¿na nadawaæ paczki.

- Ale¿ nie... Tu nie chodzi o paczki, tylko o p¹czki.

- A mówi³eœ - paczki.

- To tak jak za komuny. By³o “Mówimy - Lenin, a w

domyœle - partia”, teraz piszemy paczki, a w domyœle

p¹czki.

- Po co takie utrudnienie?

- To nie utrudnienie. To u³atwienie dla nie znaj¹cych

polskiego zapisu.

- I w inne dni ju¿ nie ma p¹czków?

- Ale¿ s¹! Ale teraz chcê je kupiæ wczeœniej, ¿eby

oszczêdziæ sobie stania w kolejce.

- Od stania w kolejce nic siê nie stanie.

- Znów uciekasz od odpowiedzi. Powiedz wreszcie,

który to dzieñ?

- Wed³ug moich obliczeñ - czwarty dzieñ tygodnia,

ale kiedy sprawdzi³em w kalendarzu, to wyszed³ pi¹ty.

- Jak to?

- Nie zauwa¿y³eœ, ¿e w kalendarzu od jakiegoœ czasu

tydzieñ zaczyna siê od niedzieli? A tak w ogóle to ci

radzê, ¿ebyœ po prostu poszed³ w œrodê.

- A œroda to jaki dzieñ tygodnia?

- Jaki? Najpiêkniejszy! - odpowiedzia³ zdenerwowany.

Us³ysza³ i potem zanotowa³ z pamiêci
T.¯.


