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CO POTEM?

I... JAK?

JOLANTA PAWLUK Od razu wyjaœniê, ¿e nad odpowiedziami

na powy¿sze pytania, które dotycz¹ tego, jaka bêdzie

lokalna Polonia, kiedy wreszcie zel¿ej¹ obostrzenia zwi¹-

zane z covidem, zastanawiam siê od dosyæ dawna. Przy-

puszczam zreszt¹, ¿e nie tylko ja, bo chyba ka¿dy jako

tako zainteresowany tym, co siê w Polonii dzieje za-

uwa¿y³, jak niewiele mo¿e siê dziaæ. Chocia¿by w maju

zabraknie w London od lat organizowanych uroczystoœci
upamiêtniaj¹cych uchwalenie Konstytucji 1791 r. (a Sejm

RP ustanowi³ rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 maja), nie

bêdzie te¿ obchodów rocznicy bitwy o Monte Cassino ani

Dnia Matki.

Na razie ka¿dy chyba myœli g³ównie o sobie i swoich

bliskich, ju¿ prawie nie pamiêta siê o tym, ¿e istniej¹ ja-

kieœ organizacje. A jednak istniej¹, choæ w obecnej sytuacji

mo¿liwoœæ dzia³ania oscyluje w pobli¿u zera.

Tancerze. Dzie³o Jerzego Czumy -

kolorowa p³askorzeŸba w drewnie

przekazana w 2018 r. podczas

Zebrania Miêdzyorganizacyjnego

Zespo³owi Pieœni i Tañca Cracovia przez

Krystynê £ukasiewicz,

ostatni¹ przewodnicz¹c¹ Ogniwa nr 2

(London) Federacji Polek w Kanadzie

w zwi¹zku z rozwi¹zaniem Ogniwa.

Wszyscy wiemy, jak wiele w ¿yciu
jednostek, instytucji i pañstw zmieni³o siê w ci¹gu ostat-

niego roku. Dotyczy to i organizacji, przy czym to ju¿ nie

tylko problem typu co robiæ? Te, które nie prowadzi³y
dzia³alnoœci nakierowanej na ogó³ Polonii, lecz istnia³y
raczej dla w³asnych cz³onków, mog³y sobie w miarê spo-

kojnie pozwoliæ na uœpienie, ale podobna postawa nie

wchodzi w rachubê w odniesieniu do takich jak PSN czy

SPK, które maj¹ sta³e koszty, a mo¿liwoœci zarobku prawie

zanik³y. Jak tu funkcjonowaæ, ¿eby przetrwaæ?  Cd. na str. 6

W po³owie stycznia Wikipedia skoñczy³a 20 lat. W zwi¹zku z rocz-

nic¹ w serwisie Nauka w Polsce - PAP  ukaza³a siê rozmowa

Ludwiki Tomali z prof. Dariuszem Jemielniakiem z Akademii Leona

KoŸmiñskiego. o roli tej internetowej encyklopedii, jej wiary-

godnoœci, a tak¿e o wyzwaniach, z którymi mierzy siê projekt.

Profesor Jemielniak to wikipedysta, autor ksi¹¿ki o Wikipedii pt.

"¯ycie wirtualnych dzikich", cz³onek Rady Powierniczej Wikimedia

Foundation.

Rozmowa dotyczy³a roli tej internetowej encyklopedii, jej

wiarygodnoœci oraz wyzwañ, z którymi mierzy siê projekt. Dzien-

nikarka wysz³a od przypomnienia czytelnikom, ¿e Wikipedia to nie

tylko najwiêksza encyklopedia internetowa, ale te¿ jeden z naj-

czêœciej odwiedzanych portali na œwiecie. Tylko w Polsce co

miesi¹c Wikipediê odwiedza ponad 30 milionów u¿ytkowników, a w

polskiej wersji jêzykowej jest ju¿ prawie 1,5 mln hase³.

WIKIPEDIA ISTNIEJE 20 LAT

Pierwsze pytanie brzmia³o: (PAP) - Czy ufa pan

wszystkiemu, co pan przeczyta w Wikipedii?

Prof. Dariusz Jemielniak: Nie ma Ÿróde³, którym mo¿na
ufaæ bezkrytycznie. Badania pokazuj¹, ¿e Wikipedia za-

wiera teraz nie wiêcej b³êdów, ni¿ tak zwane Ÿród³a
profesjonalne. A Wikipedia ma tê ogromn¹ przewagê nad

innymi Ÿród³ami, ¿e mamy tam kontrolê spo³eczn¹ - wiemy

kto, kiedy i jak edytowa³ dane has³o. I s¹ tam podane

odnoœniki - Ÿród³a, z których zaczerpniêto dane informacje.

Tymczasem w klasycznych encyklopediach brak takich

odnoœników. Nie ma sposobu, ¿eby tam zweryfikowaæ,
sk¹d wziê³a siê dana informacja.

Zreszt¹ niedawno Œwiatowa Organizacja Zdrowia

stwierdzi³a, ¿e informacje na temat COVID-19 s¹ w

Wikipedii tak œwietnie rozwiniête, ¿e bêdzie tam odsy³aæ
po rzeteln¹ wiedzê dotycz¹c¹ koronawirusa. A to koronny

dowód na to, ¿e Wikipedia jest Ÿród³em wiarygodnym.

PAP: Czy widaæ na horyzoncie zagro¿enia dla ci¹g³oœci
projektu?

D.J.: Zagro¿eñ jest sporo. Z problemem zetknêliœmy siê
choæby w zesz³ym roku, kiedy YouTube zdecydowa³,  (
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WOODFIELD AUTOMOTIVE
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samochodów marki Honda i Acura
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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

( ¿e przy kontrowersyjnych filmikach

- np. p³askoziemców lub anty-

szczepionkowców - umieszczaæ bêdzie

linki do odpowiednich hase³ w Wiki-

pedii. Idea na pierwszy rzut oka

ciekawa. Nie wziêto jednak pod uwa-

gê, ¿e wtedy w Wikipedii pojawi siê

t³um osób, które zaczn¹ zaprzeczaæ

procesowi naukowemu. To nie by³o

rozwi¹zaniem problemu, ale przerzuce-

niem go na Wikipediê. Po rozmowach

z YouTube’em uda³o siê tê sprawê na-

prostowaæ i przekonaæ przedstawicieli

YouTube'a, ¿e to nie jest w³aœciwa

droga do rozwi¹zania ich problemu.

Problemem dla Wikipedii jest

choæby to, ¿e ludzie z bardzo siln¹

agend¹, szerz¹cy dezinformacjê lub na

us³ugach re¿imów totalitarnych czy

du¿ych korporacji, mog¹ próbowaæ w

Wikipedii zafa³szowywaæ niektóre in-

formacje. Musimy temu zapobiegaæ.

PAP: Czy istniej¹ zabezpieczenia,

które sprawi¹, ¿e Wikipedii nie po-

psuje kiedyœ jakaœ armia trolli, która

zacznie tam masowo wprowadzaæ fake

newsy?

D.J.: Paradoksalnie zabezpieczeniem

jest to, ¿e ka¿dy mo¿e Wikipediê edy-

towaæ. Co prawda ka¿dy mo¿e tam

wpisaæ bzdurê, ale jednoczeœnie wszy-

scy widz¹, co kto i kiedy wpisa³ - i

mo¿na to naprawiæ. Jeœli ktoœ w po-

pularnym haœle bêdzie próbowa³ coœ

psuæ - mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e w

ci¹gu kilku sekund zostanie to na-

prawione. W has³ach mniej popular-

nych czas reakcji mo¿e byæ d³u¿szy.

Wikipedia ma jednak administratorów,

a tak¿e doœwiadczonych edytorów,

którzy przegl¹daj¹ wk³ad nowych

u¿ytkowników czy edycje kontro-

wersyjnych hase³. Niektóre zaœ has³a,

szczególnie te najbardziej kontrower-

syjne, gdzie np. trwa tzw. wojna edy-

cyjna, mog¹ byæ edytowane jedynie

przez administratorów. U¿ywamy te¿

algorytmów sztucznej inteligencji do

wykrywania wrogich edycji. Na razie

nasze zabezpieczenia dzia³aj¹.

PAP: Czy w ci¹gu ostatnich dwu-

dziestu lat zdarzy³y siê powa¿ne

kryzysy, momenty, kiedy Wikipedia

zadr¿a³a w posadach?

D.J.: Pojawi³y siê kryzysy wzrostu -

choæby wtedy, kiedy jako wolonta-

riusze nie byliœmy ju¿ w stanie

sprawnie utrzymaæ rozwoju Wikipedii

i trzeba by³o za³o¿yæ fundacjê Wiki-

media. Kolejnym wyzwaniem okaza³a

siê profesjonalizacja: potrzebowaliœmy

sztabu prawników, programistów, pro-

fesjonalnego zespo³u badawczego, aby

wytrzymywaæ konkurencjê z najlep-

szymi w dolinie krzemowej.

PAP: W czym Wikipedia œciga siê z

najwiêkszymi korporacjami?

D.J.: Musimy mieæ kompetencje or-

ganizacyjne i technologiczne, które

pozwol¹ nam oferowaæ produkt nie

gorszy ni¿ produkt, który wyproduko-

wa³aby korporacja. Staramy siê do-

starczaæ rzetelnej, niezale¿nej wiedzy.

A korporacje czêsto nie maj¹ takiej

motywacji. Nawet najwiêksi giganci

uginaj¹ siê pod cenzur¹ re¿imów tota-

litarnych. W Wikipedii nigdy czegoœ

takiego nie by³o. Bud¿et Wikipedii to

ok. 100 mln dol. rocznie. Tymczasem

du¿e korporacje maj¹ du¿o wiêksze

bud¿ety.

PAP: Z jakich Ÿróde³ Wikipedia po-

zyskuje te 100 milionów dolarów

rocznie?

D.J.: W wiêkszoœci s¹ to indywidualni

darczyñcy, choæ s¹ i dotacje od du¿ych

firm. Gdyby jednak wiêkszoœæ bud¿etu

pochodzi³a od kilku korporacji, by³oby

ryzyko nacisków. Na szczêœcie tego

problemu nie mamy.

PAP: A jeœli œrodków od darczyñców

zacznie brakowaæ  -  to  czy mo¿e  siê
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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

zdarzyæ, ¿e na Wikipedii pojawi¹ siê
kiedyœ reklamy?

D.J.: Reklam na Wikipedii nie ma i
nigdy nie bêdzie. Tak¹ decyzjê pod-

jêliœmy lata temu. Gdybyœmy byli
zmuszeni do zamieszczania reklam,

musielibyœmy te¿ pomyœleæ o zawie-
szeniu dzia³ania serwisu. Uwa¿amy,

¿e suma ludzkiej wiedzy powinna byæ
dostêpna za darmo. A za darmo to nie

znaczy “za dane u¿ytkowników” [cho-
dzi tu o informacje o u¿ytkownikach -

przyp. Skaner] czy za ich czas na
ogl¹danie reklam.

PAP: Czy w œwiecie, gdzie dochodzi

do silnej polaryzacji pogl¹dów i tego,
¿e wiele tematów jest upolitycz-

nionych, ³atwo zachowaæ Wikipedii
obiektywnoœæ?

D.J.: Mo¿e to zabrzmi dziwnie, ale

ratuje nas to, ¿e w Wikipedii nikomu
nie chodzi o prawdê. Tam chodzi

raczej o rzetelne odzwierciedlenie, co
wiarygodne Ÿród³a mówi¹ na dany

temat. A podstawowym kryterium,
które rozwa¿amy, nie jest prawda, ale

to, czy dane medium jest wiarygodne.
Jeœli jest - mogê zrelacjonowaæ, co

ono twierdzi.

PAP: Jak wikipedyœci oceniaj¹ wiary-
godnoœæ Ÿróde³?

D.J.: W kwestiach naukowych - sytu-

acja jest prosta. Tu wiadomo, które

publikacje s¹ zweryfikowane. A jeœli
chodzi o tematy niezwi¹zane z nauk¹
- np. ¿yciorysy gwiazd czy has³a
dotycz¹ce pogl¹dów politycznych, to
wiarygodnoœæ Ÿród³a ma charakter

kontekstowy. Jeœli w czasopiœmie “Nie
z tej Ziemi” czytamy, ¿e Ziemia jest

p³aska, nie mo¿emy tego Ÿród³a wpro-
wadziæ do has³a astronomicznego.

Jeœli jednak to czasopismo na przy-
k³ad informuje, ¿e wró¿bita Maciej

urodzi³ siê tego a tego dnia, to nie
mamy powodu w¹tpiæ w wiarygodnoœæ
tej informacji.

PAP: Czy w Wikipedii ci¹gle s¹ jakieœ
obszary wiedzy, w których s¹ dziury?

D.J.: Wikipedia jest piêædziesi¹t razy

wiêksza ni¿ Britannica. Ale ci¹gle jest
mnóstwo miejsca, ¿eby j¹ rozwijaæ.
Jeœli ktoœ u¿ywa Wikipedii, to uwa-
¿am, ¿e jego obowi¹zkiem etycznym

jest albo przekazywaæ Wikipedii do-
nacje, albo wspomagaæ j¹ swoj¹ prac¹:

czy to poprawieniem przecinka, czy
dopisaniem zdania, akapitu, has³a. Im
wiêcej mamy r¹k do pracy, tym lepsze
dobro wspólne tworzymy. Za-

chêca³bym wszystkich, ¿eby rozwijali
w Wikipedii has³a z zakresu, którym

siê interesuj¹. Na pewno oka¿e siê, ¿e
sporo informacji ci¹gle tam brakuje.

�ród³o: Serwis Nauka w Polsce -

www.naukawpolsce.pap.pl

Czytelnikom zainteresowanym dzia³alnoœci¹
Daiusza Jemielniaka Skaner poleca stronê
www.jemielniak.org

CZ£OWIEK

KTÓRY ZBLI¯Y£ ŒWIAT…

Latem 1895 r. dziwne rzeczy odbywa³y
siê w okolicach Bolonii, w cichej

wiosce w³oskiej, gdzie sta³ dom jedno-
piêtrowy rodziny Marconich, w którym

20-letni Guglielmo urz¹dzi³ pracowniê.
Na wprost okna laboratorium w

odleg³oœci oko³o 300 metrów wyrasta-
³o niewielkie wzgórze, pokryte soczys-

t¹ traw¹ ku radoœci pas¹cych siê
stale na nim krów. Na tym to wzgórzu

ustawiaæ pocz¹³ Marconi aparat, zwo-
je drucików, a nad nimi wide³ki, swo-

bodnie umocowane i oparte o blaszkê
metalow¹.

Zakoñczywszy tê pracê, posadzi³
przy aparacie ch³opa pas¹cego krowy,

da³ mu do rêki nabit¹ dubeltówkê
myœliwsk¹ i poleci³ pilnie uwa¿aæ na
owe wide³ki. Je¿eli wide³ki drgn¹ i
stukn¹ o blaszkê – strzelaæ w po-

wietrze!…
Wróci³ do swego laboratorium,

uruchomi³  aparat,  ustawiony  na  (

Guglielmo Marconi
(25 IV 1874 - 20 VII 1937)
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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

( stole i… – tak, s³uch go nie myli³ – w tej chwili us³ysza³

strza³! Znów pokrêci³ przy aparacie i… pastuch wali³ w po-

wietrze z drugiej lufy. Pierwszy w œwiecie sygna³ elektryczny

zosta³ przes³any na odleg³oœæ 300 metrów bez pomocy drutu.

Guglielmo Marconi od kilku ju¿ lat pracowa³ nad

odkrytymi przez Hertza ultrakrótkimi falami elektromagnetycz-

nymi. W jednopiêtrowym domku pod Boloni¹ niezmordowanie

bada³ wyniki, do których doszed³ Maxwell, a nastêpnie Hertz.

Wyniki te by³y niewielkie. Ultrakrótkie fale istnia³y, istnienie

ich by³o dowiedzione, ale u¿ycie ich do jakichkolwiekb¹dŸ

celów praktycznych wydawa³o siê mrzonk¹ nieziszczaln¹. Nie

bardzo zreszt¹ by³o wiadomo, w jakim w³aœciwie celu

praktycznym te tajemnicze fale zaprz¹c w s³u¿bê cz³owieka.

Marconi jednak d¹¿y³ do rozwi¹zañ praktycznych. Przez

ca³e swoje ¿ycie ten raczej genialny praktyk, ani¿eli teoretyk,

raczej cz³owiek, poszukuj¹cy praktycznego zastosowania

wspania³ych odkryæ, ni¿ uczony, pracuj¹cy dla “czystej

wiedzy” – wprzêga³ w s³u¿bê ludzkoœci odkrycia innych i

swoje w³asne.

W domku pod Boloni¹ powsta³o laboratorium do-

œwiadczalne: – czy mo¿na na odleg³oœæ, bez poœrednictwa

przewodu metalowego przes³aæ energiê elektryczn¹, choæby

najs³absz¹ i zu¿ytkowaæ j¹? – to by³ temat prac Marconiego.

Doœwiadczenie, dokonane wspólnie z podboloñskim pastu-

chem – da³o odpowiedŸ pozytywn¹.

Praca nad ulepszeniem aparatów – nadawczego i od-

biorczego - poch³onê³a trzy lata, ale po ich up³ywie Marconi

przesy³a³ ju¿ sygna³y poprzez Zatokê Bristolsk¹. W latach

nastêpnych pos³ugiwa³y siê telegrafem bez drutu wojska

angielskie, walcz¹ce w Afryce, a potem… – potem ulepszenia

przeœcigaæ siê zaczê³y tak szybko, ¿e w 1908 r. Marconi

otrzyma³ ju¿ nagrodê Nobla za wspania³¹ przys³ugê, oddan¹

ludzkoœci.

Wojna przynios³a prawdziwy triumf telegrafu bez drutu, a

kiedy w latach dwudziestych wieku XX-go wynalaz³ Marconi

lampê trójelektrodow¹, pozwalaj¹c¹ na odleg³oœæ przesy³aæ nie

tylko sygna³y, wystukiwane alfabetem Morse’a, ale g³os,

powsta³a nowoczesna radiofonia, jeden z najwspanialszych

wynalazków, oddanych w s³u¿bê ludzkoœci.

Pojêcie czasu i przestrzeni zosta³o przez Marconiego

zburzone. Ludzie mog¹ komunikowaæ siê pomiêdzy sob¹ przez

l¹dy i morza w czasie bodaj tak szybkim, jak myœl ludzka.

Przecie¿ odg³os owego pierwszego strza³u pastucha spod

Bolonii przebiega³ przestrzeñ 300 metrów do uszu Marconiego

d³u¿ej, ani¿eli od aparatu nadawczego do odbiorczego bieg³

sygna³ poprzez eter…

Nieograniczone mo¿liwoœci stworzy³a dla ludzkoœci radio-

fonia. Marconi da³ w rêce ludzi nie tylko piêkn¹ zabawkê, nie

tylko umo¿liwi³ wys³uchiwanie przy g³oœniku, ustawionym w

Warszawie, koncertu, wykonywanego w tej samej chwili w

Tokio, czy w San Francisco. Nie tylko umo¿liwi³ komuniko-

wanie siê z okrêtami na pe³nym morzu i samolotami, prze-

latuj¹cymi choæby nad biegunem, nie tylko odda³ niezmiern¹

przys³ugê ³¹cznoœci wojskowej, ale – i to bodaj najwiêcej –

zbli¿y³ do siebie narody, umo¿liwi³ im poznawanie siê

wzajemne, skróci³ odleg³oœci, dziel¹ce narody od siebie,

zmniejszy³ wymiary œwiata…

Nie jest win¹ wielkiego cz³owieka, nad którego trumn¹

zestrzelaj¹ siê najlepsze myœli ca³ego œwiata - nie jest jego

win¹, ¿e wspania³e dzie³o s³u¿y tak¿e nienawiœci, zatruwaniu

dusz ludzkich, propagandzie ró¿nego rodzaju, nie jest jego

win¹, ¿e w œwiecie istnieje ju¿ pojêcie “zatrute anteny”.

Guglielmo Marconi wspaniale zas³u¿y³ siê ludzkoœci…

�

Artyku³ (brak nazwiska autora) pochodzi z dziennika Kurier Bydgoski.

Rok 16. Nr 167. 24 lipca 1937. Fot. na str. 3 - Wikipedia. Smithsonian

Institution USA. Autor zdjêcia nieznany. Domena publiczna.
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Za nami rok ma³o typowy, na horyzoncie typowoœci jeszcze nie widaæ. Po raz kolejny nie zanosi siê na sta³e majowe uroczystoœci, wœród których

niepoœlednie miejsce zajmowa³a zawsze rocznica bitwy o Monte Cassino. Ni¿ej - fragmenty wspomnieñ jednego z jej uczestników, Andrzeja

Dêbickiego, spisane w London w 1998 r.

W grudniu 1943 roku

Korpus wysy³a kwa-
termistrzów do W³och.

Ich zadaniem jest roz-
poznaæ i przygotowaæ

kwaterunek dla od-
dzia³ów wysy³aj¹cych.

Jadê jako jeden z
kwaterunkowych 6. pal

(pu³ku artylerii lekkiej).  Wyjazd z portu
w Aleksandrii, w Egipcie. Malaria trzê-

sie mnie okropnie, ale siê jej nie dajê. Z
obawy, by mnie nie odstawiono do szpi-

tala (to uraz z obozów sowieckich -
obawa przed oddzieleniem od grupy),

po³ykam w niebezpiecznie wysokich do-
zach chininê. Jest powszechnie wiadome,

¿e tylko zmiana klimatu przyniesie ko-
niec atakom i chorobie. Wiêc ³ykam pi-

gu³ki i trzymam siê z dala od kolegów,
by nie widzieli mnie chorego. [...]

�

Po mniejszej akcji zimowej nad rzek¹

Sangro, trwaj¹cej zaledwie kilka tygo-
dni, odeszliœmy do odwodu, by pod ko-

niec kwietnia 1944 roku zacz¹æ posuwaæ
siê ku g³ównej linii frontu. Kr¹¿y³y

pog³oski, ¿e pójdziemy na liniê pod
Monte Cassino, gdzie od dawna trwa³y

krwawe zmagania aliantów, by prze³a-
maæ opór obrony i w ten sposób otwo-

rzyæ drogê na Rzym. Ruch wojsk w tym
rejonie by³ nadzwyczaj o¿ywiony, co

wskazywa³o na wielk¹ ofensywê. Jak
wielk¹, tego oczywiœcie w oddzia³ach

liniowych  nie  wiedzieliœmy.  Wreszcie 

pod koniec marca pu³k wys³a³ rozpo-
znanie w rejon... Monte Cassino! A s³o-

wo cia³em siê sta³o! Nasze stanowiska
ogniowe artylerii by³y w dolinie, a

przed  nami klasztor i góry, na których
siedzia³ nieprzyjaciel. By³ przed nami, z

prawej flanki i nawet z ty³u, bo byliœmy
wysuniêci do przodu. Zupe³nie jak na

patelni.
�

G³ówny atak na CA£EJ linii frontu mia³
wyjœæ 11 maja o godzinie 23.00. I wy-

szed³. Mnie przypad³ zaszczyt pe³nienia
obowi¹zków obserwatora naszego dyonu

z zadaniem zadymiania przedpola, by
tym ochroniæ nasz¹ piechotê od ognia

wroga. By³em na punkcie obserwacyj-
nym na Monte Castellone ju¿ od ósme-

go maja, podczas g³ównego natarcia i
podczas drugiego, decyduj¹cego, które

nast¹pi³o 17 maja. Do koñca ¿ycia nie
zapomnê tych trzydziestu minut od go-

dziny 23.00 do 23.30. Za moimi plecami
osiemset dzia³ ró¿nego kalibru dawa³o

ognia, oœwietlaj¹c ca³¹ dolinê, nad g³o-
w¹ przelatywa³y setki pocisków, które

rozrywa³y siê przede mn¹, pryskaj¹c
ognikami zupe³nie przypominaj¹cymi

ognie bengalskie lub uroczystoœci
œwiêtojañskie na Wiœle w moim rodzin-

nym Krakowie! 
Jak wiemy z historii, natarcie 11

maja za³ama³o siê, ale nastêpne zdo³a³o
prze³amaæ opór Linii  Gustawa.  W parê

dni póŸniej, po upadku Piedimonte, po-

³o¿onego kilka kilometrów na pó³noc,
droga na Rzym stanê³a otworem! Niem-

cy wycofali siê, my poszliœmy na za-
s³u¿ony odpoczynek lizaæ rany.

Posypa³y siê krzy¿e - tak dla
zabitych, jak i ¿ywych.  Mnie przypad³

w udziale Krzy¿ Walecznych. 
�

Tu chcia³bym wspomnieæ o czymœ w
historii wojskowej wprost nies³ychanym,

na co nie ma miejsca w organizacji,
której pierwszym i g³ównym zadaniem

jest biæ siê i zabijaæ. To coœ, to po-
dejœcie dowódców do ¿o³nierza. Od

genera³a do podporucznika. Ludzie byli
traktowani po ludzku, a nie jak bezdusz-

ne pionki. Nasz dowódca dywizji, gene-
ra³ Sulik, to przyk³ad dobrego gospoda-

rza, a nie srogiego wodza, posy³aj¹cego
swe oddzia³y na bezsensown¹ rzeŸ. Taki

by³ i nasz pu³kownik Obtu³owicz (Obtu³
dla nas). By³ dobrym dowódc¹, bo dba³

o ka¿dego ¿o³nierza, od kanoniera do
majora. Za to go ch³opcy szczerze ko-

chali i szanowali, a Hanka* i ja w
szczególnoœci. Dowódcy chcieli do-

prowadziæ do Polski, o któr¹ walczyliœ-
my na obcej ziemi, jak najwiêksz¹ liczbê

dusz, tak stêsknionych Ziemi Ojczystej i
rodzin. A co by³o powodem takiego sto-

sunku do ¿o³nierzy? Fakt, ¿e ogromna
wiêkszoœæ oficerów-dowódców by³a

REZERWISTAMI! �

* Hanka - ¿ona autora wspomnieñ.

Andrzej Dêbicki

(1928-2018)

Wêdrujemy tysi¹cami po obliczu ziemi, s³awni lub nieznani, zarabiaj¹c za oceanem na rozg³os, na bogactwo lub tylko na suchy
chleb; ale zdaje mi siê, ¿e dla ka¿dego z nas powrót do kraju musi byæ jakby zdaniem rachunku. Wracamy, aby stan¹æ wobec
naszych zwierzchników, krewnych, przyjació³ - tych, którym jesteœmy pos³uszni i tych, których kochamy, lecz nawet ludzie nie
maj¹cy ani jednych, ani drugich, zupe³nie swobodni, samotni, pozbawieni wszelkich wiêzów i obowi¹zków - nawet ci, których
nie oczekuj¹ kochane twarze i dobrze znane g³osy - musz¹ siê spotkaæ z duchem przenikaj¹cym kraj, duchem, którego pe³no
pod niebem, w powietrzu, w dolinach i na pagórkach, na polach, w wodzie, w drzewach - z niemym przyjacielem, sêdzi¹ i
natchnionym doradc¹. [...] 

Ka¿de ŸdŸb³o trawy ma swoje miejsce na ziemi, sk¹d czerpie ¿ycie i si³y; tak samo cz³owiek jest wroœniêty w kraj, z którego
czerpie sw¹ wiarê wespó³ z ¿yciem. Joseph Conrad - “Lord Jim” (fragment)
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CO POTEM?  I... JAK?

Ci¹g dalszy ze str. 1

Do tego, by wreszcie poruszyæ kwestiê
odrodzenia siê organizacji po pandemii,
sk³oni³ mnie jeden telefon i kilka

e-maili. Najpierw pod koniec marca za-
dzwoni³a do mnie osoba, której sprawy

Polonii nie s¹ obojêtne. Spyta³a, czy
wiem, ¿e w internecie pojawi³a siê pe-
tycja nawo³uj¹ca do tego, by jedna z
londoñskich organizacji nie pozbywa³a
siê stanu swego posiadania. Na moje
pytanie, na ile ta informacja jest rzetel-

na, na jak solidnych podstawach oparta
(np. kim jest osoba, która zredagowa³a
petycjê, sk¹d zna zamiary zarz¹du), od-
powiedzi nie uzyska³am.

Dzieñ lub dwa potem otrzyma³am
e-mail nastêpuj¹cej treœci: Piszê do Was

z proœb¹ o pomoc w przekazaniu infor-
macji Polonii w London. [...]* rozwa¿a

sprzeda¿ [...]**. Z tego co wiem, to jest
bardzo prawdopodobne ze sprzeda¿¹.

W tej sprawie napisa³em ju¿ otwarty
list do zarz¹du i do³¹czy³em petycjê, aby

powstrzymali siê od sprzeda¿y Polonij-
nego Dziedzictwa: [...]***

Pozdrawiam serdecznie
[tu imiê i nazwisko pisz¹cego]

Odpowiedzia³am: Dziêkujê za za-
sygnalizowanie tak istotnej dla Polonii

sprawy. Rozumiem, ¿e na razie nie jest
to informacja potwierdzona przez Zarz¹d

[...]*, w zwi¹zku z czym prosi³abym o
dodatkowy e-mail, kiedy ju¿ dostanie

Pan stamt¹d oficjaln¹ odpowiedŸ. Dopie-
ro gdy Zarz¹d potwierdzi zamiar sprze-

da¿y, bêdzie mo¿na na dobre zacz¹æ
myœleæ o tym, co robiæ, jak dzia³aæ itp.

Zastanawiaæ siê mo¿na w zasadzie
ju¿ teraz. Na pocz¹tek nale¿a³oby odpo-

wiedzieæ sobie choæby na takie pytania: 
- jeœli organizacja jest w trudnej

sytuacji, jak œrodowisko mog³oby pomóc? 
- jeœli nie sprzeda¿, to co?

Kto ma dostêp do sieci i ju¿ przeczyta³
(lub przeczyta) ten list otwarty,  przeko-

na siê, ¿e autor to cz³owiek stosunkowo
m³ody, do tego zakorzeniony w Polonii

i solidnie z ni¹ zwi¹zany; obserwuje,
myœli i z wieloma jego spostrze¿eniami

nie mo¿na siê nie zgodziæ.
Jeœli ktoœ uzna, ¿e autor podchodzi

emocjonalnie i nie we wszystkim ma rac-
jê, odpowiem: ja go rozumiem. ¯e nie

zna podstaw dzia³ania organizacji? Te¿
rozumiem. ¯e zbiera podpisy pod listem

otwartym do zarz¹du tej organizacji i
petycj¹ do Polonii? To sposób postêpo-
wania rozpowszechniony nie tylko wœród
m³odych.

Byæ mo¿e dziêki jego posuniêciu,
czyli wyniesieniu sprawy na zewn¹trz,
niektórzy z nas - jedni w pojedynkê, inni
w rozmowach ze znajomymi - zaczn¹ siê
zastanawiaæ, na ile ju¿ jesteœmy (albo
wolimy byæ) poza Poloni¹ - ca³kowicie

wtopieni w Kanadê, a na ile wydaje siê
nam jednak wa¿ne istnienie Polonii jako

grupy, w zwi¹zku z czym czujemy po-
trzebê robienia czegoœ zarówno z grup¹,
wewn¹trz niej, jak i na zewn¹trz.

Wbrew pozorom przys³owie “Jak ciê
widz¹, tak ciê pisz¹” ci¹gle jeszcze
znajduje odzwierciedlenie w ¿yciu i to
nie tylko w odniesieniu do jednostek, ale
te¿ grup, a oceny czêsto bazuj¹ na tym,

co grupy potrafi¹ zrobiæ. Tu proszê sobie
przypomnieæ pozytywne reakcje na Dni

Polskie organizowane przed Covent Gar-
den Market, festiwale muzyczne i filmo-

we w bibliotece centralnej czy udzia³
m³odych polonijnych artystów w koncer-

tach dobroczynnych, przygotowywanych
przez London Multicultural Community

Association... Wszystko to zbli¿a³o do
Polonii (tak¿e ludzi spoza niej), popra-
wia³o te¿ samopoczucie osobom, które w
¿yciu do ¿adnej organizacji nie nale¿a³y.

Jeœli nie sprzeda¿, to co? Nie wy-
starczy prosiæ, by czegoœ nie robiono,

jednoczeœnie trudno te¿ wystêpowaæ z

pomys³ami, co ma zrobiæ dotkniêta trud-
n¹ sytuacj¹ organizacja, nie znaj¹c jej

k³opotów, natomiast myœleæ o przysz³oœci
na pewno warto. ¯eby nas ta przysz³oœæ
jak najmniej zaskoczy³a.

Wracam do sytuacji, dotycz¹cej
sprzeda¿y (tu dodam: rozwa¿anej sprze-
da¿y, gdy¿ - jak powiedzia³ mi jeden z

cz³onków tej organizacji - sprzeda¿ to
jedna z kilku branych pod uwagê mo¿li-
woœci) - jest 19 kwietnia i zarz¹d nie
odpowiedzia³ jeszcze na zamieszczony w

sieci list otwarty.
¯eby nie by³o w¹tpliwoœci - sama o

tym myœlê mniej wiêcej tak:
P ka¿da organizacja ma prawo dyspo-

nowaæ swoj¹ w³asnoœci¹ - w zakresie
okreœlonym przez statut (przykre jest to,

¿e tzw. zwyk³y cz³owiek nie zawsze ma
do statutu dostêp);
P osoby nie bêd¹ce cz³onkami organi-
zacji maj¹ prawo do w³asnego zdania na
jej temat, maj¹ te¿ prawo myliæ siê w
swych ocenach; 

P jeœli organizacja przez lata funkcjonuje
miêdzy innymi dziêki szeroko rozumianej

Polonii, to poinformowanie Polonii o za-
miarach i wyjaœnienie podstaw tak wa¿-
nej decyzji bêdzie wyrazem szacunku
wobec wspólnej przesz³oœci;
P szukaæ w k³opocie najlepszego rozwi¹-
zania - tak¿e poza zarz¹dem i cz³onkami

organizacji - to nie wstyd ani ujma; byæ
mo¿e ci, dla których istnienie Polonii ja-

ko w miarê zwartej grupy nie przesta³o
byæ istotne, bêd¹ nie tylko wdziêczni
m³odemu cz³owiekowi za poruszenie
sprawy, ale i znajd¹ czas na zastano-
wienie siê, jak pomóc organizacjom, które
znalaz³y siê w k³opocie.

Jolanta Pawluk

Fot. na str. 1 - Robert £ukasiewicz. 

*tu jest w liœcie nazwa organizacji, **tu -
okreœlenie tego, co ma byæ sprzedane, ***tu po-

jawia siê odsy³acz do listu otwartego i petycji.
Nie podajê tego wszystkiego, gdy¿ g³ównie

zale¿y mi na pobudzeniu do ogólnych
rozwa¿añ na temat Polonii - i nie tylko w
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By³ okrêt, który zwa³ siê “Purpura”, tak

wielki i silny, ¿e siê nie ba³ wichrów,

ani ba³wanów, choæby najstraszniej-

szych.

I p³yn¹³ ci¹gle z rozpiêtymi ¿aglami,

wspina³ siê na spiêtrzone wa³y, kruszy³
potê¿n¹ piersi¹ podwodne haki, na

których rozbija³y siê inne statki - i p³y-
n¹³ w dal, z ¿aglami w s³oñcu, tak

szybko, ¿e a¿ piana warcza³a mu po

bokach, a za nim ci¹gnê³a siê szeroka i
d³uga droga œwietlista.

- To pyszny statek! - mówili ¿e-
glarze z innych okrêtów. - Rzek³byœ:
lewiatan fale porze!

A czasem pytali za³ogê “Purpury”:

- Hej, ludzie! dok¹d jedziecie?
- Dok¹d wiatr ¿enie! - od-

powiadali majtkowie.

- Ostro¿nie! tam wiry i ska³y!
W odpowiedzi na przestrogê, wiatr

tylko odnosi³ s³owa pieœni tak szumnej,

jak burza sama: 

“Weso³o p³yñmy, weso³o!”

Szczêœliwe by³o ¿ycie za³ogi na tym

statku. Majtkowie, zaufani w jego wiel-

koœæ i dzielnoœæ, drwili z niebezpie-

czeñstw. Sroga panowa³a karnoœæ na

innych okrêtach, ale na “Purpurze”

ka¿dy robi³, co chcia³.
¯ycie tam by³o ustawicznem œwiê-

tem. Szczêœliwie przebyte burze i po-

kruszone ska³y zwiêkszy³y jeszcze

zaufanie. Nie ma (mówiono) takich raf,

ni takich burz, które by “Purpurê” roz-
biæ mog³y. Niech huragan przewraca

morze - “Purpura” pop³ynie dalej.
I “Purpura” p³ynê³a istotnie, dum-

na, wspania³a. Przechodzi³y lata ca³e -
a ona nie tylko sama zdawa³a siê byæ
niez³omn¹, ale ratowa³a jeszcze inne

statki i przygarnia³a rozbitków na swój

pok³ad.
Œlepa wiara w jej si³ê zwiêksza³a

siê z dniem ka¿dym w sercach za³ogi.

LEGENDA ¯EGLARSKA

¯eglarze zleniwieli w szczêœciu i za-

pomnieli sztuki ¿eglarskiej. “Purpura”

sama pop³ynie - mówili. - Po co praco-

waæ, po co baczyæ na statek, pilnowaæ
steru, masztów, ¿agli, lin? po co ¿yæ w
trudzie i pocie czo³a, gdy statek jak

bóstwo - nieœmiertelny?

“Weso³o p³yñmy, weso³o!”

I p³ynêli jeszcze d³ugie lata. A¿ wreszcie

up³ywem czasu za³oga zniewieœcia³a
zupe³nie, zaniedba³a obowi¹zków, i nikt

nie wiedzia³, ¿e statek pocz¹³ siê pso-
waæ. S³ona woda prze¿ar³a belki, po-
tê¿ne wi¹zania rozluŸni³y siê, fale poob-
dziera³y burty, maszty popróchnia³y, a
¿agle zetli³y siê na powietrzu.

Wszelako g³osy rozs¹dku poczê³y
siê podnosiæ:

- Strze¿cie siê! - mówili niektórzy

majtkowie.

- Nic to! p³yniemy z fal¹! - od-

powiada³a wiêkszoœæ marynarzy.

Tymczasem, pewnego razu, wy-

buch³a taka burza, jakiej dotychczas nie
bywa³o na morzu. Wichry zmiesza³y
ocean z chmurami w jeden piekielny

zamêt. Wsta³y s³upy wodne i lecia³y z
hukiem na “Purpurê”, straszne spienio-
ne, wrz¹ce. Dopad³szy statku, wbi³y go
a¿ na dno morza, potem rzuci³y ku

chmurom, potem zwali³y znów na dno.

Pêk³y zw¹tla³e wi¹zania statku i nagle
krzyk straszny rozleg³ siê na pok³adzie:

- “Purpura” tonie!

I ”Purpura” tonê³a naprawdê, a za³oga,
odwyk³a od trudów i ¿eglugi, nie wie-

dzia³a, jak j¹ ratowaæ!
Lecz po pierwszej chwili przera¿enia

wœciek³oœæ zawrza³a w sercach, bo ko-

chali jednak swój statek ci marynarze.

Wiêc zerwali siê wszyscy i poczêli
biæ z dzia³ do wichrów i fal spienionych,

a potem chwyciwszy co kto mia³ pod

rêk¹, poczêli ch³ostaæ morze, które

chcia³o zatopiæ “Purpurê”.
Wspania³a by³a walka tej rozpaczy

ludzkiej z tym ¿ywio³em. Lecz fale by³y
silniejsze od ¿eglarzy. Dzia³a zalane

umilk³y. Olbrzymie wiry porwa³y wielu

walcz¹cych i unios³y w odmêt wodny.

Za³oga zmniejsza³a siê z ka¿d¹ chwil¹ -
ale walczy³a jeszcze. Zalani, na wpó³
oœlepli, pokryci gór¹ pian, ¿eglarze wal-

czyli do upad³ego.
Chwilami si³ im brak³o, ale po krót-

kim spoczynku znów zrywali siê do

walki.

Na koniec rêce im opad³y. Poczuli,

¿e œmieræ nadchodzi.
I nasta³a chwila g³uchej rozpaczy. I

pogl¹dali na siê ci ¿eglarze jak

ob³¹kani.
Wtem te same g³osy, które poprzed-

nio ostrzega³y ju¿ o niebezpieczeñstwie,

podnios³y siê znowu, silniejsze, tak

silne, ¿e ryk fal nie móg³ ich zag³uszyæ.
G³osy te mówi³y:
- O zaœlepieni! Nie z dzia³ wam biæ

do burzy, nie fale ch³ostaæ, ale statek
naprawiaæ! Zst¹pcie na dno. Tam pra-

cujcie. “Purpura” jeszcze nie zginê³a.
Na owe s³owa drgnêli ci na wpó³

umarli i rzucili siê wszyscy na spód i

rozpoczêli pracê od spodu.
I pracowali od rana do nocy, w

trudzie i pocie czo³a, chc¹c dawn¹ bez-
czynnoœæ i zaœlepienie wynagrodziæ...

Henryk Sienkiewicz
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KRYSTYNA STALMACH  Kwiecieñ
w kalendarzu kulturalnym
Kanady jest zarezerwowany
dla poezji (tzw. National
Poetry Month). Od 1999 roku
ka¿dego kwietnia – kiedy to
w naszym olbrzymim kraju
przyroda budzi siê z d³ugiego
zimowego snu - celebrujemy poezjê i
jej twórców.

W czasach przedpandemicznych
uczestniczy³am w spotkaniach lokal-
nych poetek i poetów, kiedy mo¿na
by³o wys³uchaæ wierszy czytanych
przez sarniañskich autorów lub za-
przyjaŸnionych recytatorów. Tak m.in.
stali mi siê bli¿si: Carmen Ziolkowski,
Norma West Linder, James Deahl i
Debbie Okun Hill. Biblioteki prze-
œciga³y siê w wystawach tomików
poezji kanadyjskiej i zaprasza³y na
popo³udnia lub wieczory tego gatunku
literackiego.

W ¿yciu - odk¹d siêgam pamiêci¹
- zawsze towarzyszy³y mi wiersze.
Swoj¹ pierwsz¹ publiczn¹ recytacjê
zaliczy³am na do¿ynkach w 1956 r. –
mia³am cztery latka. Potem by³y inne
przedszkolne i wczesnoszkolne popisy.
Rozumienie poezji i prawdziwa mi³oœæ
do niej przysz³y znacznie póŸniej - za
spraw¹ nauczycielki jêzyka polskiego
pani Stefanii Stelmach. To ona nie-
opierzonej nastolatce po¿ycza³a tomiki
poetyckie ze swej prywatnej biblioteki
i cierpliwie t³umaczy³a ró¿nice miêdzy
Skamandrytami i Awangard¹ Krakow-
sk¹.

Przy wszechobecnych na akade-
miach szkolnych patriotyczno-rewo-
lucyjnych wierszach W³adys³awa
Broniewskiego, jakoœ “przy okazji”
zaznajamia³a mnie równie¿ z nurtem
lirycznym jego twórczoœci. To dziêki
niej z wypiekami na twarzy czyta³am
wiersze mi³osne i odkry³am poematy

pejza¿owo-krajobrazowe (“Mazowsze”
i “Wis³a”). Jeszcze teraz, po latach, po-
trafiê zarecytowaæ fragment z “Wis³y”,
zaczynaj¹cy siê od s³ów (przytaczam
z pamiêci, st¹d brak interpunkcji i
podzia³u na strofy):

Ty córeczko nie pytaj gdzie tata

Kiedy taty nie bêdzie
Nasza ziemia w s³owa bogata

A w s³owach jestem wszêdzie
Pop³yñ od Ÿróde³ do ujœcia Wis³y

 matki
Niejedno porwie i skusi ciê

A na ostatku
Kiedy z wiœlanej mierzei zobaczysz

morze
Pomyœlisz dziej¹ siê dzieje

Ojciec dop³yn¹³ [...]

To polonistka zwróci³a moj¹ uwagê na
to, jak bardzo losy W³adys³awa Bro-
niewskiego by³y skomplikowane i
przestrzega³a przed zaszufladkowy-
waniem jego twórczoœci do jedynego
na te czasy s³usznego nurtu patrio-
tyczno-socjalistycznego. To ona rów-
nie¿ opowiedzia³a mi, jak wielk¹
tragedi¹ by³a dla poety œmieræ córki
Anki (Joanny) i porównywa³a wiersze
po stracie Anki do trenów Jana Ko-
chanowskiego. Oto fragmenty jednego
z nich:

Córeczko moja daleka,
pusto, pusto ko³o mnie,

serce krwawi i czeka,
ono nie umie zapomnieæ. [...]

Ta noc straszliwym
ptaszyd³em

siad³a na mnie i kracze.
Oberwê, oberwê jej skrzyd³a,

wyrwê siê, wyrwê rozpaczy.

Potem, ju¿ w moim doros³ym
¿yciu, dociera³y do mnie -

przy okazji czytania pamiêtników i
biografii ró¿nych pisarzy - strzêpki
informacji o ¿yciu Broniewskiego (np.
pobyty w wiêzieniach, s³u¿ba w Armii
Andersa). Musia³o jednak up³yn¹æ

ponad pó³ stulecia, abym zaznajomi³a
siê z biografi¹ tego wielkiego poety.
Dwa lata temu, w antykwariacie na
Piotrkowskiej w £odzi, kupi³am sobie
pamiêtniki Broniewskiego opisuj¹ce
okres legionowy, a dwa tygodnie temu
przeczyta³am œwietn¹ biografiê “Bro-
niewski. Mi³oœæ, wódka, polityka”
Mariusza Urbanka.

Zanim siêgnê³am po tê biografiê,
zapozna³am siê z informacyjn¹ notk¹
od wydawcy nt. ksi¹¿ki: Pierwsza
kompletna, oparta na materia³ach

Ÿród³owych biografia W³adys³awa
Broniewskiego, ukazuj¹ca jego skom-

plikowane losy, fascynacje i roz-
czarowania polityczne, nieprzejednan¹

postawê polskiego patrioty, mimo
pozorów uleg³oœci wobec w³adzy i na-

  Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek. 

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil. 

Marek Tuliusz Cyceron   
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cisków politycznych. Wiele przytoczonych wierszy ukazuje,
jak bardzo twórczoœæ poety osadzona by³a w œwiecie

osobistych doznañ, prze¿yæ i przemyœleñ, a nie by³a
wynikiem koniunkturalnych rozgrywek. [...]. Obejrza³am

równie¿ na Youtubie wywiad z zaadoptowan¹ córk¹ poety

Mari¹ Broniewsk¹-Pijanowsk¹ (Majka - córka aktorki i

partnerki poety Marii Zarêbiñskiej). Kiedy czyta³am

ostatnie zdanie marketingowego fragmentu o roli

“osobistych doznañ, prze¿yæ i przemyœleñ” i s³ucha³am

wspomnieñ pani Marii, to wróci³y do mnie s³owa

wypowiedziane dawno temu przez moj¹ “pani¹ od

polskiego”, nauczycielkê ze szko³y podstawowej, która

t³umaczy³a mi, ¿e poezja jest tak skomplikowana, jak

skomplikowane jest ¿ycie poety, i ¿e nale¿y wg³êbiæ siê w
¿ycie twórcy, aby naprawdê jego twórczoœæ zrozumieæ. Te

s³owa zapamiêta³am na zawsze.

Pisarze nie ¿yj¹ w pró¿ni i poruszaj¹ce prze¿ycia,

mozolna praca plus wielki talent s¹ dla nich kanw¹, na

której powstaj¹ interesuj¹ce powieœci, dobre wiersze.

Pozwolê sobie stwierdziæ, i¿ wszystkie wiersze

Broniewskiego s¹ bardzo dobre. Nawet “S³owo o Stalinie”

- poemat napisany na konkurs w apogeum socrealizmu –

jest o niebo lepszy ni¿ inne gnioty tego kierunku. Sam

Broniewski do koñca swojego ¿ycia broni³ tego utworu.

Warto znaæ jego biografiê, bo ona wiele wyjaœnia, choæ
przy okazji bardzo wielu osobom skomplikuje

jednowymiarow¹ percepcjê twórczoœci poety. Czytelnicy

zobacz¹ nie tylko piewcê socjalizmu, wra¿liwego na

niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹, nie tylko poetê
podziwiaj¹cego twórczoœæ Majakowskiego, lecz równie¿
¿o³nierza walcz¹cego o Polskê, rozdartego wewnêtrznie

pi³sudczyka, zakochanego mê¿czyznê, wygnañca

têskni¹cego do Polski, ojca op³akuj¹cego œmieræ jedynego

dziecka, cierpi¹cego, schorowanego cz³owieka czekaj¹cego

na œmieræ...
Dziêki œwietnie udokumentowanej pracy Urbanka

zapoznamy siê z opiniami o poecie, wypowiadanymi przez

ludzi od prawej do lewej strony sceny politycznej,

przyjació³ i wrogów, ludzi mu bliskich i stoj¹cych z boku.

Oni wszyscy podkreœlaj¹ wielk¹ szlachetnoœæ i wra¿liwoœæ
Broniewskiego. W³adys³aw Broniewski przebaczy³ nawet

zdrajcy, który go sypa³ przed NKWD. Na taki gest nie

potrafi³ zdobyæ siê Gustaw Herling-Grudziñski, gdy

towarzysz niedoli przyzna³ siê do nielojalnoœci - donosów

na wspó³³agierników. Po lekturze ksi¹¿ki Urbanka ³atwiej

zrozumiemy równie¿ Broniewskiego alkoholizm.

No i jeszcze jest poezja, z któr¹ na kartach ksi¹¿ki
wêdrujemy przez ¿ycie poety. Poezja patriotyczna,

polityczna, ¿o³nierska, walcz¹ca, mi³osna, liryczna,

¿a³obna... Szczera, zawsze piêkna i bardzo ró¿norodna, bo

swym doœwiadczeniem ¿yciowym poeta móg³ obdarowaæ
kilkunastu pisarzy. Oto fragment wiersza “¯ona”,

napisanego po œmierci Marii Zarêbiñskiej:

[...]

¯ona wygl¹da przez drzwi od ogrodu,
w oczach niepokój,

a ja myœlê: “Kochana, m³oda,
i w sercu spokój”.

Piêæ lat tu³aczki, wiêzienia,

ona – Oœwiêcim...
Jak¿e gorzki ten na do widzenia

wiersz o “œwiêtej pamiêci”.

Kilka lat temu – tu¿ po wejœciu w ¿ycie tzw. ustawy

dekomunizacyjnej, podpisanej przez prezydenta RP pana (
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Andrzeja Dudê - z wielkim smutkiem

czyta³am w polskiej prasie o projektach

zmian nazw ulic i placów W³adys³awa

Broniewskiego, usuwania jego imienia z

patronatów szkó³ i placówek kultural-

nych. Ach, jak p³ytka jest wiedza nie-

których polityków i samorz¹dowców!

Nadgorliwi w³odarze miast i miasteczek

chcieli usuwaæ imiê tego, który:
- walczy³ o Polskê w Legionach;

- bi³ siê z Armi¹ Czerwon¹ na terenach
Ukrainy, Bia³orusi oraz Litwy i cztero-

krotnie otrzyma³ Krzy¿ Walecznych;

- w 1920 r. zosta³ odznaczony Srebrnym

Krzy¿em Virtuti Militari;

- wierszem “Bagnet na broñ” zagrzewa³
do walki ca³y naród;
- we wrzeœniu 1939 r. na rowerze

dojecha³ z Warszawy do swej jednostki

w Zbara¿u, aby biæ siê z Niemcami;

- by³ wiêziony przez NKWD w Za-

marstynowie, Moskwie i Saratowie;

- w 1941 wst¹pi³ do Armii Andersa;

- tu¿ po wojnie - w 1945 r. - wróci³ z
Londynu do Polski, bo nie potrafi³ ¿yæ
na obczyŸnie.

Któ¿ tak jak on pisa³ o piêknie Pol-

ski (poematy “Mazowsze” i “Wis³a”),
który z poetów porównywa³ losy ¯ydów

do losów Chrystusa (wiersz “Ballady i

romanse” o Ryfce na gruzach getta), kto

pisa³ o ciê¿kiej doli górników i hutników

(w wierszu “Zag³êbie”), o tragediach

ludzkich na “Ulicy Mi³ej”, o têsknocie do
Ojczyzny z Palestyny...? I który z poetów

odmówi³by zaszczytu napisania nowego

hymnu Polski?

Na szczêœcie rzecznicy ró¿nych
oddzia³ów Instytutu Pamiêci Narodowej

wypowiedzieli siê w 2017 r.,

¿e W³adys³aw Broniewski nie

podlega zmianie na mocy tzw.

ustawy dekomunizacyjnej.

Niezadowoleni z tego wer-

dyktu pytali: “Czy takie sta-

nowisko Instytutu w  sprawie

Broniewskiego, który ma swo-

j¹ ulicê i szko³ê niemal w

ka¿dym mieœcie, jest nie-

odwo³alne?”
Tak pytali niektórzy, choæ poeta

ka¿dym wersem swoich wierszy wy-

znawa³ mi³oœæ do ziemi ojczystej. Oto

fragmenty wiersza “Mój pogrzeb”:

Mnie ta ziemia od innych dro¿sza,
ani chcê, ani umiem st¹d odejœæ,

tutaj Wis³¹, wiatrami Mazowsza
przeszumia³o mi dzieciñstwo i m³odoœæ.

[…]
Wiêc gdy umrê, dobrze mnie otul,

ziemio czarna, znajoma, dobra,
szeregami ¿a³obnych topól

niechaj idzie za mn¹ krajobraz
i niech w srebrnym liœci pop³ochu

d³ugo szumi¹ nadwiœlañskie drzewa
o tym wszystkim, com czu³ i kocha³,

o tym wszystkim, czegom nie wyœpiewa³.

Ryszard Matuszewski – badacz twór-

czoœci poety - celnie, jednym zdaniem

sportretowa³ Broniewskiego: “Romanty-

czny poeta zapl¹tany w bynajmniej nie-

romantyczn¹ rzeczywistoœæ”. A jak wy-

powiadali siê o Broniewskim inni poeci?

Ró¿nie - by³y pochwa³y i by³a krytyka.
Marian Hemar na ³amach londyñskich
“Wiadomoœci” opublikowa³ wiersz “Bro-

niewszczak”, piêtnuj¹cy napisanie przez
poetê “S³owa o Stalinie”. Oto fragment:

Mój przyjaciel Broniewski

Nie byle wierszokleta,

Ale najlepszy poeta

W kraju – ba, có¿ za poeta! –

Og³osi³ wierszyk, czerwony
Jak sok z rozgniecionych

malin.
“Jak dobrze” – tak siê

zaczyna -
“¿e w Moskwie pracuje

Stalin”.

Natomiast Kazimierz Wie-

rzyñski po œmierci poety, dla

którego najwa¿niejsza by³a
Polska, pisze o skomplikowanej postaci

ze skomplikowanym ¿yciorysem:

K³óci³ siê, procesowa³,
Ca³y kram by³ gotów pozmieniaæ,

Wci¹¿ krzycza³: “Polska – ale jaka?”
Szlagoñski pieniacz,

Romantyk, heros
Czy zabijaka?

[…]
Przeszed³ tu wszystko,

Ex-sza³awi³a i zawadiaka.
Dotar³ do sedna.

Polska bez niego potoczy siê dalej,
On wci¹¿ bêdzie krzycza³:

Ale jaka?

Polecam ksi¹¿kê Mariusza Urbanka

“Broniewski. Mi³oœæ, wódka, polityka.”

Ta biografia pozwoli nie tylko na

pog³êbienie wiedzy o ¿yciu ikony poezji
polskiej, lecz równie¿ zachêci do po-

wrócenia do poezji dobrze znanego z

nazwiska, a prawie nieznanego z utwo-

rów poety.

Ksi¹¿ka jest w zbiorach biblioteki

centralnej (2nd Floor World Languages

klasyfikacja: Pol 891.851 BroU) i czeka na

pañstwa.

¯yczê przyjemnej lektury,

Krystyna Stalmach

Zdjêcie W³adys³awa Broniewskiego (autor

nieznany) pochodzi z Wikipedii. Domena

publiczna.

W³adys³aw Broniewski

(1897-1962)



  $2.00 off

SKANER 5 (313), maj 2021 11

 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 31 maja  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

JÓZEF CZECHOWICZ (1903-1939)

O MATCE

rano têcza na œcianie odbita z lusterka
falisty brzêk zegara wydobywa na jaw
maj siê sadem puszystym jak chmura rozæwierka³
w oknie które granic¹ jest izby i maja

powiewaj¹ tu matki ciemne ciche rêce
przebywaj¹ têczowy refleks czy wodospad
nad obrusem ciemniej¹ ciszej i gorêcej
mimo zmarszczek szept smutny niemyœlan¹ groŸb¹

matko zbudzony patrzê z pod rzês trawy le¿¹c
matko twe siwe oczy p³acz¹ nade mn¹ mo¿e wiatr
jestem tu choæ daleko na innem wybrze¿u
twój ostatni kwiat

tak ma³o wiesz o synu chodz¹ca wœród gromnic
tyle ¿e spajam g³azy rymów
tyle ¿e nie mogê zapomnieæ
p³omienia dymu

jak nikt inny jesteœ poœród ludzi
mówiæ có¿ mówiæ dr¿eæ z niemocy s³ów
¿ebyœ m³oda i piêkna w uœmiech mog³a wróciæ
znów

Zachowana pisownia Ÿród³a - tomik “Ballada z tamtej strony”. Wyd

Droga. Warszawa. 1932.

POLSKA HALA PRZY HILL St.

ZAPRASZA

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Matki

 Polska Hala przy 554 Hill St.

zaprasza

do zakupu zestawu obiadowego dla naszych Matek

Obiad mo¿na nabyæ na wynos

w sobotê 8 maja od 3:00 do 7:00  p.m.

i niedzielê 9 maja od 3:00 do 6:00 p.m.

Informacje i zamówienia

tel. 519-434-2576

oraz facebook: https://m.facebook.com/LondonPolishHall/
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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

CIÊ¯KIE CZASY

Ciê¿kie czasy - te dwa s³owa to ca³y

dowcip, znany przed laty chyba w

ca³ej Polsce, bo: “tak powiedzia³ pe-

wien rosyjski ¿o³nierz, kiedy zdejmo-

wa³ zegar z wie¿y ratuszowej”. Tymi

s³owami przywita³ mnie (by³em w

masce) zamaskowany kolega, stoj¹cy

w kolejce po wêdliny. Do tego doda³

jeszcze:

- Kl¹twa “obyœ ¿y³ w ciekawych

czasach” siê sprawdza i nie ma na to

zmi³uj siê. Tylko ¿e dla mnie to jakieœ

niezbyt ciekawe te czasy.

Próbujê go uspokoiæ i dodaæ

optymizmu. Przypominam, ¿e prze-

trwaliœmy zabory, dwie wojny i ko-

munê, wiêc i z tym, co dzisiaj, jakoœ

damy radê.

- £atwo ci mówiæ, ale mnie w³aœ-

nie zaszczepiono, a teraz doko³a

s³yszê, ¿e w szczepionce jest jakiœ

czip 5G, który bêdzie podgl¹da³ moje

¿ycie.

- Technika siê tak gwa³townie

zmienia, ¿e ten czip szybko przesta-

nie dzia³aæ, zaraz wymyœl¹ jakiœ 6G.

- O, to teraz rozumiem, dlaczego

kazano mi przyjœæ na ponowne szcze-

pienie za trzy miesi¹ce. Pewnie chc¹

zrobiæ update czipu.

Poniewa¿ moje uspokajanie nie

daje rezultatu, zmieniam temat i py-

tam: - Czy nie dokucza ci w tej pan-

demii samotnoœæ?

- O, tak! Nawet chcia³em wzi¹æ

ze schroniska jakiegoœ pieska lub

kotka, ale siê dowiedzia³em, ¿e ju¿

wszystkie wziête. A skoro ju¿ posta-

nowi³em, ¿e bêdzie w domu zwierz¹t-

ko, to kupi³em akwarium z rybkami.

S¹ ciche, weso³e i nie trzeba ich

wyprowadzaæ.

- A kto po nich czyœci?

- Od tego s¹ œlimaki.

- A kto czyœci po œlimakach?

- Nie trzeba czyœciæ, bo one

nawo¿¹ roœlinki, a roœlinki daj¹ tlen

rybkom i tak idzie w kó³ko. To takie

ma³e perpetuum mobile.

Tu w jego oczach dostrzeg³em

iskierki radoœci, bo na dobre do niego

dotar³o, ¿e nawet maleñka z³ota

rybka (mimo ¿e nie spe³nia ¿yczeñ),

mo¿e daæ zadowolenie. Ja sam zaœ

zobaczy³em, ¿e i oczy œmiaæ siê mo-

g¹, nie tylko buzia, któr¹ zas³ania

maseczka. I przekona³em siê, ¿e

czasem - zamiast uspokajaæ czy

pocieszaæ - wystarczy zmieniæ temat.

Tadeusz ¯ochowski


