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KULTURA W PANDEMII – PANDEMIA W KULTURZE to temat

konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS,

Towarzystwo Dziennikarskie i Collegium Civitas. Praca Krystyny

Stalmach z Sarni zosta³a napisana na ten konkurs.

CZYM PACHNIE KANADA?

KRYSTYNA STALMACH Kanada to dla wielu Polaków ci¹gle

jeszcze - tu pozwolê sobie nawi¹zaæ do ksi¹¿ki Arkadego

Fiedlera – kraj pachn¹cy ¿ywic¹. To tak¿e pañstwo uto¿sa-

miane z dobrobytem i tolerancj¹, drugie co do wielkoœci w

œwiecie i ze stosunkowo niewielk¹ populacj¹, porównywaln¹

do Polski lub Ukrainy. Za spraw¹ liberalnego prawa imi-

gracyjnego ludnoœæ Kanady szybko siê powiêksza. W 1982

roku przyjecha³am z rodzin¹ do 25-milionowego pañstwa, a

dzisiaj mieszkamy wœród 38 milionów Kanadyjczyków.

Gdy mieszkañcy Wilna (pierwszej polskiej osady w

okolicach Barry’s Bay, w Ontario) zak³adali swoj¹ wieœ w

drugiej po³owie XIX wieku, do³¹czyli do trzech milionów

mieszkañców tzw. Dominium. Gdy Arkady Fiedler podró¿owa³

po Kanadzie w latach 30. ubieg³ego wieku, przemieszcza³ siê

wœród 10-milionowej ludnoœci. Gdy pierwsi ¿o³nierze Armii

Andersa przyp³ynêli do Halifaksu w listopadzie 1946 r., kraj

ten liczy³ ponad dwanaœcie milionów. Obecnie prawie co

czwarty mieszkaniec naszej drugiej ojczyzny podaje w spisie

ludnoœci, ¿e urodzi³ siê poza Kanad¹ (22% populacji).

A Polonia? Wbrew powszechnemu odczuciu, ¿e jesteœmy

imigracyjn¹ potêg¹, liczby tego nie potwierdzaj¹. Daleko nam

do W³ochów i Niemców, nie mówi¹c o Chiñczykach czy

Hindusach. Wprawdzie wielu Kanadyjczyków deklaruje pol-

skie pochodzenie (1,1 miliona), lecz tylko oko³o 215 tysiêcy

zna jêzyk polski.

Wiêkszoœæ Polonii skupiona jest w du¿ych miastach.

Zrzeszamy siê w ró¿nych organizacjach i stowarzyszeniach

polonijnych, daje nam to poczucie wspólnoty, u³atwia dostêp

do ojczystej kultury oraz pomaga w intensywnym korzystaniu

z programu wielokulturowoœci (The Canadian Multiculturalism

Act), którego koszty ponosz¹ ró¿ne szczeble kanadyjskiej

administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. 
Ci¹g dalszy na str. 4

CZY KRÓL ZYGMUNT KOPA£ PI£KÊ?

Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej 2020 - oficjalnie UEFA Euro

2020 - ze wzglêdu na epidemiê koronawirusa zosta³y prze³o¿one na

rok bie¿¹cy. Otwarcie turnieju nast¹pi³o 11 czerwca w Rzymie, ro-

zegranie ostatniego meczu zaplanowano na 11 lipca. Ni¿ej - zamiesz-

czony w portalu Muzeum Historii Polski [ muzhp.pl ] artyku³ na temat

sportu wœród Polaków w przesz³oœci.

ROBERT GAWKOWSKI Bardzo ma³o jest Ÿróde³ historycznych na

temat uprawianie sportu przez naszych przodków przed

300-400 laty. Nieliczne dowodz¹ jednak, ¿e robili to z pew-

noœci¹ i sportem siê emocjonowali, choæ nazywali go zupe³nie

inaczej.

W Ÿród³ach poœwiêconych rozwojowi druku znajduje siê

niezwykle ciekawa pozycja “Viertzig Dialogi” Nicolausa

Volckmara. To bodaj pierwsze znane  rozmówki polsko-nie-

mieckie, wydane w Gdañsku w 1612 r., pe³ne s³ów i dialogów

dotycz¹cych ró¿nych spraw ¿ycia codziennego, które mia³y

u³atwiaæ ¿ycie w œrodowisku polsko-niemieckim. W nich tak¿e

mowa jest o uprawianiu sportu i m.in. taki dialog:

– Graymy¿ co inszego, ju¿ mi ta gra omierz³a.

- Có¿ tedy chcemy?

- Graymy¿ (w) pi³(k)ê. (     (     (     (

NARESZCIE!

Dziêki temu, ¿e covidowe obostrzenia nieco malej¹ i pogoda dopisuje,

kibice pi³ki no¿nej mogli 19 czerwca obejrzeæ mecz Polska-Hiszpania na

œwie¿ym powietrzu. Przed PSN-em by³ nie tylko du¿y ekran, ale i stoliki,

wiêc mo¿na by³o zjeœæ coœ polskiego i komentowaæ grê.  Patrz te¿ na str. 7
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WOODFIELD AUTOMOTIVE
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( - Ale trzeba wiele biegaæ y bieganiem

nogi mordowaæ!

- Wolê ja karty graæ, albo warcaby, to 

siê mo¿e siedz¹c odprawiæ.

- To przys³ucha kostyrom*, nie dziatkom

uczciwym!

- Do  tego  wiem,  ¿e  ty  kostki  umiesz

sk³adaæ.

W innych Ÿród³ach historycznych znaj-

dujemy te¿ informacje o innych dyscy-

plinach. Oto w 1586 roku jeden z obywa-

teli XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, Maciej

Rywocki – ochmistrz wojewodziców Kryñ-
skich pojecha³ ze swoimi podopiecznymi

do Rzymu. A tam ujrza³ zawody. Biegacze

œcigali siê na ró¿nych dystansach, inni
rzucali oszczepem, a jeszcze inni si³owali.

I w tej ostatniej kategorii wyst¹pi³ Polak

Teodor Lacki. Rzecz jasna sympatia Ma-

cieja Rywockiego natychmiast stanê³a po
stronie rodaka, który w dodatku triumfo-

wa³ i w ten sposób “Bardzo s³awê by³
Polakom uczyni³”. Prof. Wojciech Lipoñski
zwróci³ uwagê, ¿e opisy Rywockiego, mo-

¿na uznaæ za… pierwsze sprawozdanie z

zawodów sportowych.

Przyjrzyjmy siê bohaterowi tego opisu –

Teodorowi Lackiemu. Ten polski szlachcic

s³u¿y³ krajowi wrêcz nadprzyrodzon¹ si³¹
na wojnach prowadzonych przez Batorego

i Zygmunta III Wazê. Pod Kirchholmem

by³ ranny w udo. W okresie pokoju przed

zgromadzon¹ publicznoœci¹ popisywa³ siê
si³¹. “Bawi¹c w Wenecyi, chwyci³ wo³u,
który siê rzuci³ na niego, powali³ go na
ziemiê i kark mu z³ama³, wozy w biegu za

ko³a wstrzymywa³, d¹b który móg³ d³oni¹
obj¹æ, z ziemi z korzeniem wyrywa³. W
ci¹gnieniu kuszy nie mia³ sobie równego”

– relacjonowa³ autor “Obrazu wieku pa-

nowania Zygmunta III”. Lacki mia³ siostrê
– Barbarê, która by³a zaprzeczeniem

okreœlenia “p³eæ s³aba” i tak¿e imponowa-

³a nadzwyczajn¹ si³¹.
Czy¿ Teodor Lacki i jego siostra nie

byli poprzednikami Zbyszka Cyganiewi-

cza  i Agaty Wróbel ?1 2

Najpopularniejszym sportem upra-

wianym przez naszych przodków by³o jeŸ-
dziectwo. Rzecz jasna, by³ to pewien

wymóg ¿yciowy, nieroz³¹cznie zwi¹zany
ze sztuk¹ wojenn¹. Koñ by³ œrodkiem
lokomocji, ale niejednokrotnie urz¹dzano
konne “krotochwilne zabawy towarzyskie”

jak gonitwy. Miêdzy innymi dlatego

Krzysztof Dorohostajski napisa³ w 1603 r.

“Hippika, tj. ksiêga o koniach potrzebna i
krotochwilna m³odoœci zabawa, ku po¿yt-
kowi ludzi rycerskich na jasnoœæ wydana”.

Æwieræ wieku póŸniej ukaza³ siê w
polskim przek³adzie traktat Antoniego

Pluvinela “O nauczaniu króla jazdy kon-

nej”. Wbrew tytu³owi ksi¹¿ka mog³a s³u-
¿yæ ka¿demu, jako swoisty podrêcznik
jazdy konnej. Nasi przodkowie jazdê na
koniu mieli opanowan¹ do perfekcji i

nasz, po¿al siê Bo¿e encyklopedysta, Be-

nedykt Chmielowski pod has³em koñ
zamieœci³ s³awn¹ potem definicjê “Koñ,
jaki jest ka¿dy widzi”.

Czy¿ nasi szlachcice tak mi³uj¹cy
jazdê konn¹ nie byli poprzednikami Ada-

ma Królikiewicza  i Henryka Dobrzañ-3

skiego ?4

Wymienieni nasi znakomici jeŸdŸcy 
z XX w. - i wielu innych - kultywowali

swe umiejêtnoœci i zami³owanie do hippiki

odziedziczone po przodkach. JeŸdziectwo

przynios³o nam kilka medali na przed-

wojennych igrzyskach olimpijskich, a

polscy jeŸdŸcy nale¿eli do najlepszych w
œwiecie. O hippice mówi³o siê wówczas,

¿e jest “polskim sportem”, zgodnym z pol-

sk¹ tradycj¹.
W miêdzywojennym okresie polskim

sportem by³a te¿ szermierka, bo przecie¿
tak¿e umiejêtnoœæ w³adania floretem i

szabl¹ odziedziczyliœmy po szlacheckich

przodkach. Tak jak w przypadku jeŸdziec-
twa, umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê szpad¹
i szabl¹ by³a œciœle zwi¹zana ze sztuk¹
wojenn¹, i dlatego np. w czasach Szko³y
Rycerskiej czêsto urz¹dzano turnieje

szermiercze. W samej szkole uczono tego

przedmiotu, ale aby nie zrobiæ nikomu

krzywdy, potrzebny by³ specjalny strój

ochronny i maska. Inwentarz ten by³
kosztowny, wiêc wymyœlono substytut

szermierki – palcaty – czyli pojedynek na

kije. W przeciêtnym XVIII-wiecznym

dworku szlacheckim zamiast szabli m³o-
dzie¿ pos³ugiwa³a siê wiêc w æwiczeniach

kijem.

Czy¿ nie byli protoplastami Adama

Papee , Ryszarda Parulskiego  czy Sylwii5 6

Grucha³y ?7
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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 

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

Rodzaje wspó³zawodnictwa dostrzegamy
nie tylko wœród szlachty, bo przecie¿
Bractwa Kurkowe tworzyli g³ównie
mieszczanie. Aby celniej strzelaæ, organi-
zowali ró¿nego rodzaju turnieje strzelec-
kie. Strzelano z ³uków, pistoletów, kuszy,
nawet z armaty. Celem by³a nie tarcza,
tylko wyciêty z drewna kur. Gdyby
strzelec Józef Kiszkurno , Janina Kurkow-8

ska-Spychajowa  urodzili siê w XVI w.9

byliby pewnie cz³onkami Bractw Kurko-
wych, a Kurkowska swe przeznaczenie
jakby wypisane mia³a nawet w nazwisku!

W XVI-XVIII w. w Polsce oprócz cze-
goœ, co by³o poprzednikiem jeŸdziectwa i
strzelectwa sportowego, szermierki, pew-
nych form lekkoatletyki, zapasów i ciê¿ko-
atletyki – grano te¿ w pi³kê.

W powszechnym mniemaniu ojczyzn¹
futbolu s¹ wyspy brytyjskie. S³owo “foot-
ball” pojawia siê po raz pierwszy w doku-
mencie pisanym ju¿ w roku 1349. W³aœnie
w tym roku król Edward III wyda³ doku-
ment, w którym zakazywa³ gry w pi³kê na
ulicach Londynu. Niewiele to pomog³o i
mimo kolejnych zakazów nie zaprzestano
grania w pi³kê. Jednak nowoczesne regu³y
Anglicy opracowali dopiero w po³owie
XIX w.

W pi³kê gra³y i inne narody. W³oski
lekarz Hieronimo Mercurialis (1530-1606),
badaj¹c kulturê fizyczn¹ staro¿ytnych
Rzymian, przypomnia³ o grze w pi³kê. W
czasach Mercurialisa W³osi mieli ju¿
swoj¹ rodzim¹ odmianê futbolu – tzw.
calcio. Uprawiali j¹ namiêtnie we Floren-
cji, zazwyczaj na placu obok koœcio³a
Santa Croce. Zawodników wybierano spo-
œród mê¿czyzn miêdzy 18 a 45 rokiem
¿ycia, ciesz¹cych siê dobr¹ reputacj¹. W

grze tej z grubsza chodzi³o o to, aby
dru¿yna sk³adaj¹ca siê z 25 zawodników
przekopa³a pi³kê na drug¹ stronê rynku.
Która z dru¿yn zrobi³a to pierwsza – ta
wygrywa³a. Calcio doczeka³a siê nawet
opisu tej gry, wydanego we Florencji w
1580 r. pod tytu³em: “Rozprawa o grze w
pi³kê florenck¹”. Grali te¿ i Polacy

Zabawy z pi³k¹ lubi³ sam Zygmunt III
Waza, ale wydaje siê, ¿e gra w wyko-
naniu królewskim bardziej przypomina³a
squasha ni¿ pi³kê no¿n¹. Jeszcze inny
rodzaj gry w pi³kê opisywa³ £ukasz
Go³êbiowski – oœwieceniowy badacz lu-
dowych zabaw: “Dzielono siê na dwie
bandy i rzucano ku sobie pi³kê, [ale] ju¿
nie rêk¹, lecz kijem w ni¹ trafiaj¹c.[...] Ten
grzecznie podaje, a tamten rozumnie
odbija.” W ten sposób Go³êbiowski opisy-
wa³ rodzaj sarmackiego palanta.

Barwne opisy gier w pi³kê zawdziê-
czamy Jedrzejowi Kitowiczowi, który za-
mieœci³ je w “Opisie obyczajów i dziejów
panowania Augusta III”. Kitowicz pisa³:
“Ta pi³ka u¿ywana by³a dwojako: raz do
trafienia ni¹ w rêkê […] albo te¿ do ude-

rzania o ziemiê, albo ³apania jej na
powietrzu jak najdalej i uganiania siê za
ni¹ ca³ymi partiami”. Ten sam autor opi-
sa³ te¿ pi³kê, jako przedmiot: “By³ to k³ê-
bek z we³ny albo paku³, têgo po wierzchu
niæmi osnuty, potem skor¹ obszyty, albo
tez niæmi ró¿nego koloru w siatkê obszy-
ty. Niektórzy k³adli w sam œrodek pi³ki
chrz¹stkê rybi¹ lub cielêc¹ dla lepszej
sprê¿ystoœci”.

Gry opisane przez Kitowicza mia³y
s³u¿yæ zabawie, ale pocz¹wszy od 1773 r.
id¹c w zgodzie z duchem oœwieceniowym
Komisja Edukacji Narodowej uzna³a, ¿e
wychowanie fizyczne powinno byæ czêœci¹
edukacji m³odego pokolenia: “Nierozdziel-
nym id¹c zwi¹zkiem edukacyja moralna z
edukacyj¹ fizyczn¹ bêd¹ zdolne daæ
spo³ecznoœci cnotliwego cz³owieka –
ojczyŸnie dobrego obywatela”.

Wkrótce Rzeczpospolita straci³a nie-
podleg³oœæ. Wychowanie fizyczne jako
przedmiot nauczania wesz³o do szkol-
nictwa dopiero w II po³. XIX w. Pierwszy
oficjalny mecz pi³ki no¿nej Polacy ro-
zegrali w 1894 r., a pierwsz¹ futbolówkê
przywieziono do kraju cztery lata
wczeœniej.

Wiemy o tym, ale [...] warto pamiêtaæ,
¿e obywatele Rzeczypospolitej szlachec-
kiej te¿ stykali siê z pierwszymi prze-
jawami sportu. Choæ s³owo “sport” wesz³o
do obiegu jêzyka polskiego dopiero w II
po³owie XIX w., to przecie¿ jego sens ro-
zumiano. Dreszczyk emocji, zwi¹zany ze
sportow¹ konkurencj¹, znany by³ ju¿
wtedy. 

Robert Gawkowski

1. Zbyszko Cyganiewicz (1880-1967), zapaœnik o
miêdzynarodowej s³awie. (

Gra w pi³kê na ulicy Londynu
Rycina z 1721 r. Autor nieznany.

�ród³o Wikimedia. Domena publiczna.
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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

(

2. Agata Wróbel (1981), sztangistka; dwukrotna medalistka

olimpijska i mistrzyni  œwiata.
3. Adam Królikiewicz (1894-1966), jeŸdziec, pierwszy polski

medalista olimpijski w konkurencji indywidualnej.

4. Henryk Dobrzañski (1897-1940), jeŸdziec, reprezentant Polski.

Znany jako pierwszy partyzant II wojny œwiatowej pod ps.

“Hubal”.

5. Adam Papee (1895-1990), szermierz, czterokrotny olimpijczyk i

dwukrotny medalista.

6. Ryszard Parulski (1938), szermierz, kilkakrotny medalista

Mistrzostw Œwiata.

7. Sylwia Grucha³a (1981), florecistka, medalistka olimpijska.

8. Józef Kiszkurno (1895-1981), znakomity zawodnik strzelectwa

sportowego z lat miêdzywojennych.

9. Janina Kurkowska-Spychajowa (1901-1979), fenomenalna

³uczniczka, 64 krotna Mistrzyni Œwiata.

* kostera (lub kostyra) to wg “Etymologicznego s³ownik jêzyka
polskiego” Andrzeja Bañkowskiego “namiêtny gracz w koœci”. [przyp.

Skaner]

CZYM PACHNIE KANADA?

Ci¹g dalszy ze str. 1

Na przyk³ad w Kanadzie wiêkszoœæ bibliotek publicznych

kupuje i udostêpnia ksi¹¿ki w wielu jêzykach, równie¿ w pol-

skim, a w Ontario nauczanie jêzyka polskiego dla dzieci i

m³odzie¿y jest bezp³atne.
Jak jest z dostêpem do kultury w czasie pandemii? Spróbujê

to opowiedzieæ zapachami.

Zapach dezynfekcji

Pandemia zaskoczy³a prawie wszystkich. W po³owie marca

ubieg³ego roku zamkniêto wiele instytucji, wœród nich te koja-
rzone z kultur¹: biblioteki, muzea, kina, teatry, galerie sztuki,

ksiêgarnie… Z dnia na dzieñ przesta³y dzia³aæ stowarzyszenia

i kluby, odwo³ano koncerty, wystawy, festiwale, nie odprawiano

publicznie obrzêdów religijnych… Ulice opustosza³y, a nas oto-
czy³ zapach œrodków dezynfekcyjnych, który unosi³ siê w do-

mach, sklepach z ¿ywnoœci¹ i miejscach pracy uznanych za

konieczne dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i gospodarki. Na-

sze reakcje? Najpierw niedowierzanie, potem rezygnacja,

wreszcie… przystosowanie.

Mieszkam w najwiêkszym mieœcie hrabstwa Lambton - w

Sarni (72 tysi¹ce mieszkañców). Polonia w tym regionie jest

bardzo ma³a i coraz bardziej siê kurczy. Wed³ug ostatniego
spisu ludnoœci (z 2016 r.) w hrabstwie pochodzenie polskie za-

deklarowa³o 3245 osób (z ponad 126 tysiêcy), lecz tylko 435 z
nich pochwali³o siê znajomoœci¹ jêzyka polskiego.

W niewielkiej sarniañskiej spo³ecznoœci dzia³aj¹ dwie bar-

dzo wa¿ne dla kultury polskiej instytucje: Polska Hala i Koœ-
ció³ Królowej Pokoju. Polsk¹ Hal¹ (miejscem wesel, bankietów

i wydarzeñ kulturalnych) zarz¹dza Grupa 14. Zwi¹zku Polaków

w Kanadzie, w której zarejestrowanych jest ponad 50 cz³onków.

Na polsk¹ niedzieln¹ mszê przed pandemi¹ przychodzi³o do
koœcio³a oko³o 70 wiernych. Obie te instytucje wspiera³y ró¿ne
inicjatywy kulturalne (udzielaj¹c pomocy finansowej i lokalowej)

lub inicjowa³y swoje w³asne. W czasie pandemii Polsk¹ Halê
zamkniêto, a koœció³ zamykany jest periodycznie - w zale¿noœci
od wznoszenia siê kolejnych fal zachorowañ.

Zapach ksi¹¿ek

Wraz z pierwsz¹ fal¹ pandemii usta³y cykliczne spotkania for-
malnych i nieformalnych grup polonijnych. Nasz dyskusyjny

klub “Eat and Read” (Jedz i czytaj), w którym czytamy ksi¹¿ki
w jêzyku angielskim, ale staramy siê dyskutowaæ po polsku, na
trzy miesi¹ce musia³ zawiesiæ dzia³alnoœæ, poniewa¿ zamkniêto
biblioteki i nie by³o mo¿liwe wypo¿yczanie dziesiêcioegzem-

plarzowych  zestawów  tego  samego  tytu³u - tzw. Book Club 
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Kits. Biblioteka ma ich ponad dwieœcie

piêædziesi¹t. W trochê lepszej sytuacji

znalaz³ siê klub “Czytelnik”, w którym

czytamy i dyskutujemy o ksi¹¿kach w jê-

zyku ojczystym. Choæ równie¿ g³ównym

Ÿród³em polskich lektur jest miejscowa

biblioteka (w polskim ksiêgozbiorze ma

oko³o czterystu tytu³ów), ale ka¿dy czyta

coœ innego, wiêc mo¿liwa jest wymiana

ksi¹¿ek miêdzy kilkunastoma cz³onkami

tego klubu. Mnie przypad³a w organizo-

waniu kr¹¿enia tytu³ów rola kuriera i

koordynatora. Pomaga w tym internet i

telefon, bardzo u¿yteczne w bezdotyko-

wej wymianie s¹ te¿ skrzynki pocztowe,

zawieszone przed wejœciami domów.

Aby zasiliæ pulê tytu³ów do wy-

miany, kilka nowych ksi¹¿ek musieliœmy

zamówiæ z poznañskiej ksiêgarni inter-

netowej. Zakupy te pozwoli³y klubowi

“Czytelnik” przetrwaæ do czêœciowego

otwarcia bibliotek na terenie hrabstwa, co

nast¹pi³o w czerwcu 2020 r.

W hrabstwie Lambton przed pande-

mi¹ dzia³a³o 25 filii bibliotecznych. Te

najmniejsze otwierano na 12 godzin ty-

godniowo, najwiêksze przyjmowa³y u¿yt-

kowników siedem dni w tygodniu, nawet

przez 12 godzin dziennie. Po trzymiesiê-

cznym ca³kowitym zamkniêciu jedynie w

szesnastu filiach przywrócono w niepe³-

nym wymiarze godzin wypo¿yczenia w

tzw. “systemie bezdotykowym”, co znaczy,

¿e po telefonicznym lub internetowym

zamówieniu mo¿na by³o przed drzwiami

bibliotek odebraæ papierow¹ torbê wype³-

nion¹ zamówionymi materia³ami. Dla obu

klubów czytelniczych by³a to wspania³a

wiadomoœæ, bo mieliœmy wreszcie dostêp

do zasobów bibliotecznych. W dodatku

pracê podjê³y te¿ dzia³y gromadzenia i

opracowania zbiorów, wiêc co kwarta³

mo¿emy przedstawiæ listê lektur do

kupienia.

Dziêki dobrej wspó³pracy miêdzy

bibliotek¹ i naszymi polonijnymi kó³kami

czytelniczymi oraz sprawnej organizacji

zamawiania i dystrybucji materia³ów bi-

bliotecznych, w 2020 r. wypo¿yczyliœmy

wiêcej polskich ksi¹¿ek ni¿ w czasach

przedpandemicznych (374 wypo¿yczenia

w porównaniu z 368 w 2019 roku). To

raczej ewenement. Statystyki biblioteczne

za poprzedni rok nieub³aganie pokazuj¹

spory spadek wypo¿yczeñ materia³ów

fizycznych (do wziêcia w rêkê) przy

jednoczesnym bardzo du¿ym wzroœcie

korzystania z elektronicznych platform

bibliotecznych, z których mo¿na pobraæ

pliki e-ksi¹¿ek, e-muzyki czy e-filmów.

Ogólnie czytelnictwo ma

siê nieŸle. Jak poda³a w swym

raporcie Biblioteka Narodowa

w Warszawie, 42 procent Po-

laków przeczyta³o choæ jedn¹

ksi¹¿kê w 2020 r. - to trzy-

procentowy wzrost w Porów-

naniu z rokiem po przednim.

Kanadyjczycy równie¿

zanotowali w tej dziedzinie

przyrost (72 procent prze-

czyta³o choæ jedn¹ ksi¹¿kê, co

stanowi czteropunktowy skok

w porównaniu do danych z 2019 r.). Czyli

- czytamy wiêcej ni¿ przed pandemi¹!

Zapach sztuki

W pandemii bardzo ucierpia³y galerie

sztuki. Na terenie hrabstwa mamy ich

kilka. Najwiêksza – Judith & Norman Alix

Art Gallery - jest finansowana przez

hrabstwo i mieœci siê w najstarszej czêœci

Sarni - w piêknie odnowionym XIX-

wiecznym budynku, pamiêtaj¹cym czasy,

kiedy po ulicach z wiktoriañsk¹ zabudo-

w¹ jeŸdzi³y powozy i tramwaje konne.

Zal¹¿kiem dzisiejszej kolekcji sta³y siê

imponuj¹ce zbiory tzw. Grupy Siedmiu,

podarowane bibliotece w 1956 r. przez

panie z kobiecego zwi¹zku – the Sarnia

Women’s Conservation Art Association.

Dziêki filantropijnej dzia³alnoœci kilku ko-

biet mamy dziœ stycznoœæ z malarstwem z

najwy¿szej pó³ki.

Jak ka¿da szanuj¹ca siê galeria w

Kanadzie, tak¿e i nasza w czasach przed-

pandemicznych organizowa³a warsztaty i

wyk³ady dotycz¹ce ekspozycji, technik

malarskich, twórczoœci poszczególnych

artystów i pr¹dów w sztuce. W pomiesz-

czeniach warsztatowych unosi³ siê za-

pach, jaki dominuje w pracowniach

malarzy – zapach akwareli, tempery, farb

olejnych.

Teraz, w czasach pandemii, kuratorzy

galerii te wspania³e zajêcia warsztatowe

przenieœli do naszych domów. Przygoto-

wali bezp³atne zestawy:

pêdzle, farby, szkicowniki,

instrukcje i kopie obrazu do

namalowania. Niepozorne

torby papierowe, zawieraj¹ce

zestawy (Make Art. Kits),

zamawiaæ mo¿na tele-

fonicznie lub mailowo w

galerii. Dystrybucj¹ zajê³a

siê biblioteka. Dwieœcie

pierwszych zestawów roz-

prowadzono w sierpniu i

wrzeœniu ubieg³ego roku.

Ka¿dego miesi¹ca sto nowych rozchodzi

siê jak œwie¿e bu³eczki.

Dziêki nowatorskiemu sposobowi na-

wi¹zania kontaktu z mieszkañcami hrab-

stwa wielu Lambtoñczyków po pandemii

zapewne obejrzy niejedn¹ wystawê,

przygotowan¹ przez kuratorów tej galerii;

na w³asne oczy bêdzie mog³o podziwiaæ

obrazy nie tylko Emily Carr i Toma

Thomsona, ale równie¿ prace malarzy

nale¿¹cych do Grupy 7 - takich jak: H.S.

Palmer, A.Y Jackson, J.E.H. MacDonald,

Lawren Harris, Franklin Carmichael, F.H.

Varley, A.J. Casson czy Edwin Holgate.

Zapach (?) internetu

Internet pozwala na komunikowanie siê z

przyjació³mi, s³uchanie muzyki, czytanie

ksi¹¿ek i prasy, ogl¹danie  spektakli tea-

tralnych i wielkich widowisk operowych,

podziwianie dzie³ sztuki z ró¿nych (
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( stron œwiata i wieloosobowe

spotkania. W czasie pandemii nasze ¿ycie
przenios³o siê do sieci. I tak nawet my -

z prowincji - mogliœmy bez opuszczania

domów uczestniczyæ w kwietniowym

spotkaniu z autork¹ Aleksandr¹ Zió³kow-

sk¹-Boehm, zorganizowanym przez Kon-

gres Polonii Kanadyjskiej w Toronto (a

dzieli nas od metropolii prawie 300

kilometrów). Zamiast spotkania na ¿ywo

- by³o wirtualne.

Od maja 2020 r. redakcja polonijne-

go spo³eczno-kulturalnego miesiêcznika
“Skaner” w London, Ont. udostêpnia swe

³amy na nasze dotycz¹ce ksi¹¿ek teksty.
Powsta³ cykl zatytu³owany “Czytamy w

ojczystym jêzyku”, w którym omawiane s¹
polskie ksi¹¿ki, czekaj¹ce na czytelników
na pó³kach bibliotek w London i Sarni.

Pismo to dostêpne jest w wersji druko-

wanej i elektronicznej. Równie¿ od ubieg-
³ego roku popularn¹ audycjê “Twoje

Radio” mo¿na ods³uchaæ w sieci. W au-

dycji przygotowanej i prowadzonej przez

pani¹ Jolantê Pawluk czytelnictwo ma

swoje piêtnaœcie do dwudziestu minut - w

cyklu “Ksi¹¿ki nowe i nie najnowsze”

bibliotekarka z londoñskiej biblioteki czy-
ta tam fragmenty polecanych tytu³ów.

Obecnoœæ Skanera i Twojego Radia

w sieci (skaner.net) spowodowa³a, i¿ wia-

domoœci kulturalne docieraj¹ do szerszej
spo³ecznoœci polonijnej. Kontakty w sieci

sprzyjaj¹ wspó³pracy polonijnych œro-
dowisk. Gdy pojawi³y siê trudnoœci z

dostêpem do kilku ksi¹¿ek, których

omówienie ukaza³o siê w Skanerze, na

pomoc przysz³y bibliotekarki
z Biblioteki Polskiej im. S.

B¹ka OMI przy Centrum

Kultury w Mississaudze,

bezp³atnie udostêpniaj¹c kod
do platformy Legimi (ok. 50

tysiêcy e-ksi¹¿ek w jêzyku
polskim). Dziêki temu mog-

liœmy napisaæ o twórczoœci
Barbary Ryba³towskiej i

W³adys³awa Broniewskiego.

Oczywiœcie te ksi¹¿ki nie

pachnia³y ani drukiem, ani bibliotek¹, bo
internet sam w sobie nie ma zapachu.

Chocia¿… od czasu do czasu pobyt w sieci

potrafi wyzwoliæ tak intensywn¹ falê
wspomnieñ, ¿e wraz z ni¹ przyp³ywaj¹
zapachy, które nam towarzyszy³y, gdy

przed laty siedzieliœmy w czytelni albo w

wype³nionej widowni¹ sali koncertowej.

Zapach ¿ywicy

Przy przegl¹daniu ostatniej kwartalnej

listy polskich ksi¹¿ek, które chcielibyœmy

omówiæ w naszych kó³kach czytelniczych,
ucieszy³a nas obecnoœæ na niej “Kanady

pachn¹cej ¿ywic¹” Arkadego Fiedlera.

Ksi¹¿kê wyda³o w ubieg³ym roku Ber-

nardinum w ramach serii “Poznaj Œwiat”

i tak oto klasyka z 1935 r. ju¿ nied³ugo
znajdzie siê na pó³kach bibliotecznych

obok wspó³czesnych hitów Olgi Tokar-

czuk, Remigiusza Mroza, Kazuo Ishiguro.

Z³ocistymi kroplami ¿ywicy przyroda

dzieli³a siê z ludzkoœci¹ przez wieki.

Cudowny ten p³yn nie tylko zabezpiecza
rany drzew, ale ma równie¿ zastosowa-

nie farmakologiczne. Nam kojarzy siê z
wakacjami, spêdzanymi w rezerwacie

przyrody Algonquin – w najstarszym par-

ku prowincji Ontario, za³o¿onym w 1893

roku na prawie oœmiu tysi¹cach kilo-

metrów kwadratowych lasów, bagien, je-

zior i rzek. Park zaœ kojarzy siê z

malarstwem, gdy¿ g³ównie przyrodê jego
terenów uwieczniali na swoich p³ót-nach
pejza¿yœci z Grupy Siedmiu. Nie bez

kozery sposób malowanych przez nich

krajobrazów nazywano Szko³¹ Algonquin.

W czasie pandemii na

szczêœcie nie zabroniono

nam wycieczek do ontaryj-

skich lasów, nazywanych

tutaj parkami prowincyjny-

mi. Jest ich ponad trzysta.

Ba, zarz¹d parków, zachê-
caj¹c do tego typu aktyw-

noœci fizycznej, udostêpni³ w
tym roku bibliotekom bez-

p³atne bilety wjazdowe na

pobyt dzienny w ontaryj-

skich lasach (prawie po³owa parków

pobiera op³atê za wjazd samochodu na

swoje tereny – od 12 do 21 dolarów).

Z Sarni jest zbyt daleko do Algon-

quin na jednodniow¹ wycieczkê (ponad
500 km), ale uda³o nam siê bezp³atnie
odwiedziæ Pinery Park na wydmach

jeziora Huron, od którego dzieli nas

nieca³a godzina jazdy samochodem.

Oczywiœcie pachnie tu ¿ywic¹, bo jak
sama nazwa parku wskazuje, roœnie tam
wiele sosen (pine – sosna). Jako cieka-

wostkê nale¿y dodaæ, ¿e te tereny - bo-
gate w dêby, klony i buki - w latach

piêædziesi¹tych zalesiono dodatkowo

trzema milionami sadzonek sosen i œwier-

ków. Tak powsta³ las mieszany, który

nazwano sosnowym - Pinery. Od 1959

roku na jego piaszczystych terenach

(ponad 2500 ha) mo¿emy wypoczywaæ i
uprawiaæ ró¿ne rodzaje sportu – w lecie

p³ywanie i piesze wycieczki, a w zimie

biegi na nartach lub spacery na rakietach

œnie¿nych po g³êbokim œniegu. Rakiety

mo¿na wypo¿yczyæ z naszej biblioteki

dziêki wspó³pracy z Wydzia³em Zdrowia

Publicznego, który dbaj¹c o zdrowie

mieszkañców Lambton zakupi³ dla nich

piêædziesi¹t dwie pary rakiet œnie¿nych w
ró¿nych rozmiarach.

Jak wielka jest si³a oddzia³ywania

bibliotek w Kanadzie, przekonaliœmy siê
w trudnych czasach walki z koronawiru-

sem. Biblioteka w Sarni nawet wtedy,

gdy by³a zamkniêta, udostêpni³a studen-
tom swoj¹ pracowniê techniczn¹, w której

zaprojektowali oni drukowane przy³bice
dla pracowników s³u¿by zdrowia i uru-

chomili produkcjê.
W czasach kryzysu bibliotekarze

wykazali siê wielk¹ wra¿liwoœci¹ na po-
trzeby nie tylko indywidualnych u¿ytkow-

ników i ró¿nych grup spo³ecznych, ale

tak¿e wielu instytucji. W czasach walki z

pandemi¹ w nowatorski sposób pomagaj¹
im w realizowaniu zadañ i osi¹ganiu
celów.

Krystyna Stalmach
Ilustracje Hanna Stalmach
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Jak na obecne warunki, to przy roz-

maitego rodzaju obostrzeniach Dzieñ
Ojca w Polskim Stowarzyszeniu Naro-

dowym w London wypad³ wspaniale.

Zadowoleni byli nie tylko uczestnicy,

ale i organizatorzy. A sta³o siê tak

chyba dziêki temu, ¿e gdy uda³y siê
poprzednie - Walentynki, Dzieñ Kobiet

i Dzieñ Matki, to organizator, jak to

zwyk³o siê mawiaæ - poszed³ za ciosem
i na Dzieñ Ojca przygotowa³ ofertê,
jakiej siê ludzie nie spodziewali.

W sobotê 19 czerwca poszed³em do

PSN po wczeœniej zamówion¹ golonkê
i go³¹bki, które smakowa³y znakomicie,

a czekaj¹c na odbiór pstrykn¹³em parê
zdjêæ i podziwia³em pracê organiza-

torów. Nie czekaj¹ oni bezczynnie na

koniec pandemii, tylko - na ile sytuacja

pozwala - dalej prowadz¹ dzia³alnoœæ.
Myœl¹ te¿ o przysz³oœci.

Na froncie budynku powsta³o
ogrodzone patio, lub - jak kto woli -

ogródek restauracyjny. W sobotê stoliki
os³oniête parasolkami plus du¿y ekran
telewizyjny pozwoli³y chêtnym na ogl¹-

danie meczu Polska-Hiszpania, przy

czym mogli oni tak¿e zajadaæ polskie

dania i popijaæ polskie piwo.

Kazimierz Mendel znalaz³ chwilê,
by powiedzieæ mi o wk³adzie mate-

rialnym i o pracy, jak¹ w³o¿yli aktywni

cz³onkowie organizacji przy budowie

wspomnianego patio (widaæ ich na

zdjêciu w dole strony). Prosi³ jedno-

czeœnie, by podziêkowaæ im publicznie -

w Skanerze i Twoim Radiu - bo to

przede wszystkim dziêki wspólnej pracy

mog¹ powstawaæ nowe przybytki

s³u¿¹ce ca³ej Polonii.

Myœla³em, ¿e po zakoñczeniu meczu

patio siê wyludni, ale by³em w b³êdzie,
bo zaraz zacz¹³ siê single dance,

prowadzony przez Randy Wolfemana.

Dowiedzia³em siê, ¿e takie tañczenie
bêdzie tam w ka¿dy pi¹tkowy wieczór, a

organizatorzy zapraszaj¹ na nie

wszystkich chêtnych.
Pan Kazimierz wspomnia³ tak¿e, ¿e

nie zamar³o ¿ycie w Nilestown. Trenuje

tam m³odzie¿ w grupach po dziesiêæ
osób, a niebawem - gdy tylko ob-

ostrzenia zostan¹ zdjête -

rozpoczn¹ siê mecze. W planach

s¹ te¿ pikniki.
PSN pokazuje, ¿e nawet w

trudnych czasach mo¿na coœ
zrobiæ, a ja ¿yczê mu wspa-

nia³ej pracy na rzecz Polonii

ju¿ bez dotychczasowych utrud-

nieñ.
Wszyscy oczekujemy jak

najszybszego powrotu do nor-

malnoœci, kiedy zapewne i inne

organizacje, na razie zahiber-

nowane pandemi¹, obudz¹ siê
do ¿ycia.

Tadeusz ¯ochowski

Zdjêcie obok i na str. 1 - T.¯ .

ROK SZKOLNY 2020/2021

trochê nieprzewidywalny

Zajêcia w Szkole Polskiej im. Staszica

w London odbywa³y siê hybrydowo - po

czêœci stacjonarnie, w wiêkszoœci zdal-
nie. Mimo tych trudnoœci jedenaœcioro
uczniów ukoñczy³o klasê ósm¹. Wszyscy

absolwenci otrzymali pami¹tkowe pla-

kietki i dyplomy ukoñczenia szko³y pod-
stawowej oraz skromne upominki.

Uczniem roku zosta³ Adam Niski -

wyró¿niony medalem i dyplomem przez

Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego w

Kanadzie. Gratulacje, Adamie!

  Kolejnym mi³ym
wydarzeniem by³a
osiemdziesi¹ta rocznica
urodzin siostry Urszuli

Bruzik. 

  Siostra Urszula uczy

w naszej szkole prawie

od piêædziesiêciu lat

(pandemia nie prze-

szkodzi³a jej w prowadzeniu zajêæ z

pierwszakami).

 Za dzia³alnoœæ w spo³ecznoœci polo-

nijnej siostra zosta³a odznaczona

Ontario Volunteer Service Award, za

pracê w szkole otrzyma³a z³ot¹ odznakê
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w

Kanadzie i z³ot¹ odznakê naszej szko³y.
Otrzyma³a te¿ najwy¿sze odznaczenie,

jakie mo¿e otrzymaæ nauczyciel w Pol-

sce - Medal Komisji Edukacji Narodo-

wej, przyznawany za szczególne zas³ugi
dla oœwiaty i wychowania oraz promo-

wanie Polski za granic¹.

¯yczymy Siostrze Urszuli

100 lat w zdrowiu

i du¿o £ask Bo¿ych na nastêpne lata.

Ewa Moczarski

Dyrektor Szko³y Polskiej im. S. Staszica

z gronem nauczycielskim i uczniami

Zdjêcie: Dorota Go³da (archiwum Skanera)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWE

Dzieñ Ojca, pi³ka no¿na i taniec

Od lewej: Józef Chabraœ, Mariusz Chabraœ, Gustaw Porêbski,

Kazimierz Mendel oraz Katarzyna i Wojciech Bilscy.

Siostra

Urszula Bruzik
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Kiedy w po³owie lat

80. przyjecha³am do

Windsor w Kana-

dzie, wiele s³ysza-

³am o pani Marii

Filarskiej. Czasem -

oko³o Wielkiego

Postu - mia³am

okazjê podziwiaæ jej
rzeŸby w koœciele
pw. Œw. Trójcy, cza-

sem na wystawie podczas popularnego

letniego festiwalu Karuzela Narodów -

Polska Wioska. Osobiœcie bli¿ej po-

zna³yœmy siê parê lat temu.

Kilka tygodni temu - 19 maja - pani

Maria obchodzi³a swoje 91 urodziny.

Kiedy podzieli³am siê t¹ wiadomoœci¹ ze

Skanerem, pani Jola zainteresowa³a siê
i zaproponowa³a przybli¿enie tej wind-

sorskiej rzeŸbiarki czytelnikom londoñ-

skiego pisma.

Umówi³am siê w tym celu z pani¹
Mari¹ i poprosi³am, aby uchyli³a mi

r¹bka swego ¿yciorysu. Artystka wyrazi-

³a zgodê i tak oto pewnego dnia prze-

kroczy³am próg jej magicznego domu.

Czy mieliœcie pañstwo okazjê zna-

leŸæ siê kiedyœ w mieszkaniu artysty?

Dla mnie to by³o ogromne prze¿ycie:

widzieæ na ka¿dym kroku rzeŸby,

p³askorzeŸby, popiersia… To wiêcej ni¿
muzeum, bo tutaj obecny jest tak¿e
artysta.

Pani Maria zaprosi³a mnie do swe-

go salonu, opowiada³a o sobie i o swej

twórczoœci, pokazywa³a zdjêcia swoich

prac i zdjêcia rodzinne. Godzina spêdzo-

na u tak interesuj¹cej gospodyni minê³a
bardzo szybko, a ja d³ugo po rozstaniu

siê z ni¹ by³am pod wielkim wra¿eniem,

gdy¿ spotka³am siê nie tylko z artystk¹,

ale te¿ z nies³uchanie wra¿liwym i po

prostu dobrym cz³owiekiem. Poni¿ej w
du¿ym skrócie przedstawiê dzieje jej

¿ycia.

Pani Maria uro-

dzi³a w Kowlu na

Wo³yniu. Parê lat

póŸniej jej ojciec

obj¹³ stanowisko

Prokuratora S¹du

Okrêgowego w £uc-

ku i tam przenios³a
siê rodzina Sta-

churskich.

Ma³a Marysia Sta-

churska wykazywa³a du¿e zdolnoœci
artystyczne, ale... wybuch³a wojna, a

po latach okupacji niemieckiej nasta³
w Polsce komunizm.

Maria zaczê³a studia

na Akademii Sztuk Piêk-
nych w Warszawie. Stu-

dia na wydziale rzeŸby w

klasie prof. Mariana Wnuka

ukoñczy³a w roku 1957.

Rok póŸniej wygra³a kon-

kurs i otrzyma³a roczne

stypendium na wyjazd do

Mediolanu we W³oszech.

“To by³a dla mnie jakby

druga szko³a, gdzie co-

dziennie spotyka³am siê z dzie³ami

sztuki mistrzów z przesz³oœci” -

wspomina.

Po powrocie do Polski w roku

1962 Maria Stachurska przyje¿d¿a do

Kanady i tu w Windsor wychodzi za

m¹¿ za Stana Filarskiego. W 1964

roku przychodzi na œwiat ich jedyny

syn Jêdrek. “Jestem dumna z syna,

który jest zdolnym architektem, a na

dodatek da³ mi wspania³¹ wnuczkê
Ginê, która jest ju¿ teraz nastolatk¹”

– mówi mi pani Maria.

To nie wszystko. Artystka zaraz

po przyjeŸdzie w³¹czy³a siê w ¿ycie

Polonii i parafii. Czêsto u¿ycza³a
swoich dzie³ do Grobu Pañskiego, a

w latach 70. pomaga³a przy organi-

zowaniu wystaw artystycznych w

czasie miejskich letnich Festiwali

Etnicznych, promuj¹c na tych wy-

stawach polsk¹ kulturê i sztukê.
Artystka pokazuje mi rysunki,

które wykona³a jakiœ czas temu,

ozdoby na choinkê i zabawki dla

wnuczki. Widzê te¿ medal i dyplom

100-lecia Polonii w Windsor, które

Kapitu³a Odznaczeñ przyzna³a jej

kilka lat temu.

W Windsor pani Maria mia³a

swoich uczniów, gdy¿ w latach 60.

by³a zatrudniona przez Board of Edu-

cation i pracowa³a w lokalnym koled¿u

- oczywiœcie w klasie rzeŸby.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e od

przyjazdu do Windsor rzeŸbi

przez ca³y czas – g³ównie w

terakocie, ale nie tylko.

Czasem swe dzie³a wy-

po¿ycza, czasem sprzedaje, a

czasem je po prostu podaro-

wuje, jak na przyk³ad Pietê

(na fot. obok - przyp. Skaner),

któr¹ podarowa³a do pol-

skiego koœcio³a w Sarni.

W polskim koœciele w

Windsor jest du¿a p³askorzeŸba przed-

stawiaj¹ca œw. Jana Paw³a II, a inne

dzie³a pani Marii znajduj¹ siê w

okolicach Windsor i Detroit!

Pani Maria zna wiele osób, z

wieloma siê przyjaŸni lub przyjaŸni³a,

np. w przesz³oœci z wybitnym lokal-

nym cz³owiekiem sztuki, œp. panem

Marianem Owczarskim z Orchard Lake

w Michigan, który - podobnie jak ona

- rzeŸbi³, ale w metalu.

Niezwyk³a arystka, serdeczna i

skromna osoba. Na koniec krótkiego

spotkania, obieca³am jej (i sobie), ¿e

koniecznie musimy znowu po-

rozmawiaæ!
Arleta Sziler

Zdjêcia pochodz¹ z prywatnego archiwum

artystki.

CENIONA JUBILATKA
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17 wrzeœnia 2021 r., w 82. rocznicê sowieckiej agresji na Polskê, odbêdzie siê uroczyste otwarcie Muzeum Pamiêci Sybiru. Pierwsza w Polsce

placówka poœwiêcona wy³¹cznie zes³aniom i deportacjom w g³¹b Rosji i Zwi¹zku Sowieckiego od XVII do po³owy XX w. powsta³a w Bia³ymstoku.

To jedyne du¿e miasto dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, które po II wojnie œwiatowej pozosta³o w granicach Polski.

KIERUNKOWSKAZEM BY£O HAS£O “droga”
MUZEUM

Muzeum zosta³o ulokowane w jednym z przedwojennych

magazynów wojskowych, bezpoœrednio przylegaj¹cym do

bocznicy kolejowej dawnego Dworca Poleskiego. W latach

1940–1941 oraz w 1944 r. na tej bocznicy Sowieci ³adowali

do wagonów ludzi deportowanych na Sybir. Równie¿ st¹d w
1943 r. Niemcy wywieŸli do obozu zag³ady w Treblince

¯ydów z bia³ostockiego getta. Oryginalny, rosyjski wagon

towarowy z 1892 r., tzw. tiep³uszka, bêd¹cy symbolem tamtych

dramatycznych chwil, stoi dziœ wewn¹trz budynku Muzeum.

Stanowi w sensie dos³ownym bramê, przez któr¹ zwiedzaj¹cy
wchodz¹ na wystawê.

Prosta bry³a dawnego magazynu, zbudowanego z czer-

wonej ceg³y, kryje w sobie wystawê g³ówn¹. Z kolei w przy-

legaj¹cym, nowoczesnym budynku ob³o¿onym blach¹, znajduje
siê m.in. sala konferencyjna, magazyny oraz serwuj¹ca dania
kresowe restauracja. W Muzeum s¹ te¿ pracownie edukacyjne

i ksiêgarnia. Ca³y obiekt zosta³ otoczony stalowymi s³upami,

które z jednej strony symbolizuj¹ ludzi wywiezionych na Sy-

bir, z drugiej zaœ bezkresn¹, mroŸn¹, syberyjsk¹ tajgê. Autor

koncepcji aran¿acji budynku Muzeum, architekt Jan Kabac,

twórca wielu innych interesuj¹cych projektów u¿ytecznoœci
publicznej na terenie ca³ej Polski, wyjaœnia tê symbolikê
nastêpuj¹co: - Naszym kierunkowskazem by³o has³o “droga”.

Syberia, dok¹d wywo¿ono Polaków, jest czymœ tak odleg³ym,

¿e pokonanie tej trasy wydaje siê dzisiaj niewyobra¿alnym

wysi³kiem, jest w tym jakiœ bezkres nieludzki. D³ugoœæ

magazynu dobrze do tej opowieœci przystaje: idziemy, idziemy

i koñca nie widaæ.

Adaptacjê dawnych pomieszczeñ magazynowych i po-

stawienie nowego budynku sfinansowano z bud¿etu miasta

Bia³ystok oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego.

WYSTAWA

Rozmieszczona na powierzchni ponad 2 tys. mkw wystawa

g³ówna opowiada o obecnoœci Polaków w zauralskiej czêœci
Rosji i w Kazachstanie miêdzy wiekiem XVII, a pierwsz¹
po³ow¹ wieku XX. Jej pierwsza czêœæ, znajduj¹ca siê na

parterze, jest przestrzennym, wizualnym i dŸwiêkowym

wyobra¿eniem przedwojennego œwiata wschodniego pogranicza

Polski i jego mieszkañców. Przesuwaj¹ce siê przed oczami

zwiedzaj¹cych fotografie i filmy przedstawiaj¹ uœciski d³oni
najeŸdŸców z wrzeœnia 1939 r., powiewaj¹ce na wietrze

czerwone flagi z wymalowanymi w ró¿nych jêzykach komu-

nistycznymi has³ami, porzucone w poœpiechu dziecinne

zabawki. Symbolami tego czasu s¹ spakowane w panice

walizki i stukot kó³ wagonów wioz¹cych ludzi na wschód.

Drug¹ czêœæ opowieœci, zlokalizowan¹ na piêtrze, sym-

bolizuje bia³a, pusta przestrzeñ: to Sybir. Historyczna narracja

zatacza tu pêtlê: wysiadaj¹cy z wagonów deportowani (a wraz

z nimi tak¿e zwiedzaj¹cy wystawê) natykaj¹ siê nie tylko na
œlady Polaków, którzy zostali tu zes³ani w czasach carskich,

ale te¿ dobrowolnych osadników ch³opskich, polskich naukow-

ców, przemys³owców i urzêdników w carskiej s³u¿bie, a tak¿e
rodaków deportowanych w latach 30. XX w. z tej czêœci  (
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( dawnych Kresów, która zosta³a
zajêta przez bolszewików po rewolucji.

S¹ to w gruncie rzeczy dwa œwiaty:

œwiat mroŸnej, syberyjskiej tajgi i œwiat

kazachskiego, pustego stepu. Ka¿dy na
swój sposób piêkny i okrutny zarazem.

Niewyobra¿alne cierpienie przeplata siê
tu z brawurow¹ odwag¹, poni¿enie i

œmieræ z ambicj¹ i ¿¹dz¹ lepszego ¿ycia,
pora¿ka z wielkim sukcesem, a ludzka

pasja - ze zrz¹dzeniami œlepego losu.
Zwieñczeniem tej historii s¹ portrety

Sybiraków rozrzuconych po ca³ej kuli

ziemskiej, którzy prze¿yli tê gehennê, a
tak¿e ich dzieci i wnuków.

Ale jest jeszcze jeden element

ekspozycji, który wy³amuje siê z tej w
gruncie rzeczy optymistycznej symboliki.

Z jasnej, pogodnej sali przedstawiaj¹cej
Sybiraków i ich rodziny, zwiedzaj¹cy
schodz¹ jakby do grobu: do ciemnej sali

pokrytej rdzaw¹ blach¹, której central-
nym punktem jest sylwetka klêcz¹cego
¿o³nierza wykonana z guzików od

wojskowych mundurów. To miejsce to

Memoria³ Zbrodni Katyñskiej. Na jego

œcianach wyryto nazwiska 17941 ofiar

sowieckiej zbrodni z 1940 r., pope³nionej
na polskich oficerach wojska, policji,

stra¿y granicznej. Kilka œcian jest

pustych, poniewa¿ nazwiska prawie 4

tys. ofiar nie s¹ dot¹d znane. Memoria³

bêdzie trzecim miejscem w Polsce, w

którym zostan¹ wyeksponowane orygi-

nalne przedmioty wydobyte z katyñskich
grobów.

Wystawê g³ówn¹ zaprojektowa³a
belgijska firma Tempora S.A., która

wczeœniej uczestniczy³a m.in. w reali-

zacji Memoria³u Bitwy pod Waterloo,

Muzeum Europy w Brukseli czy

wystawy g³ównej Muzeum II Wojny

Œwiatowej w Gdañsku.
Wystawê zaprojektowano w oparciu

o najnowsze trendy w œwiatowym

muzealnictwie: nowoczesne multimedia

zestawiono z narracj¹ historyczn¹, meta-

foryczne wizje artystów – z oryginalny-

mi eksponatami zwi¹zanymi z Sybirem.

Do najcenniejszych przedmiotów nale¿¹
m.in.: modrzewiowy obelisk, rêcznie
wykonany przez zes³anych na Syberiê
uczestników Powstania Styczniowego

czy obrazek Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej, bêd¹cy w posiadaniu kilku

pokoleñ jednej rodziny, której cz³on-
kowie byli zarówno zsy³ani na Syberiê
po Powstaniu Styczniowym, jak równie¿
deportowani na wschód przez Sowietów.

Z kolei o nowoczesnoœci ca³ego
przedsiêwziêcia mog¹ œwiadczyæ na-

stêpuj¹ce dane: na wystawie zainstalo-

wano 29 projektorów multimedialnych i

95 urz¹dzeñ audio, a tak¿e 9 inter-

aktywnych kiosków. Do u¿ytku zwiedza-

j¹cych bêd¹ równie¿ okulary VR i

audioprzewodnik ze œcie¿kami dŸwiê-
kowymi w 7 jêzykach (polskim, rosyj-

skim, bia³oruskim, ukraiñskim, litewskim,

³otewskim i angielskim), œcie¿k¹ z

audiodeskrypcj¹ dla osób niewidomych

i niedowidz¹cych, a tak¿e œcie¿k¹ dla
osób nies³ysz¹cych i niedos³ysz¹cych z
lektorem jêzyka migowego.

ZESPÓ£

O potencjale Muzeum stanowi tak¿e
jego zespó³. – Maj¹c na uwadze do-

œwiadczenia innych muzeów histo-

rycznych wiedzia³em, ¿e nie mog¹

dominowaæ tylko historycy – mówi prof.

Wojciech Œleszyñski, dyrektor placówki.

– Maj¹ oni stanowiæ trzon dzia³añ

merytorycznych, ale kwestiami np.

estetycznymi powinni siê zaj¹æ eksperci

w tej dziedzinie. Uda³o siê pozyskaæ do

pracy nad wystaw¹ specjalistów od

grafiki komputerowej i multimediów,

artystów plastyków. Poniewa¿ temat

jest trudny, wymaga specjalnej oprawy.

Forma jest tu bardzo wa¿na. Musi byæ

wywa¿ona, a jednoczeœnie intryguj¹ca.

W Muzeum pracuje wiêc scenograf,
który odpowiada za efekty teatralne.

Trzy osoby s¹ absolwentami Akademii

Sztuk Piêknych. Dokoñczenie na str. 11
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 31 lipca  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

ZDZIS£AW DÊBICKI (1871-1931)

W LESIE

Jak mi jest dobrze... Pod pniem starej sosny

Na p³aszczu le¿ê, na pos³aniu z mchów

I s³ucham cichej piosenki mi³osnej,
I s³ucham szeptu s³odkich twoich s³ów!

O, takim g³osem kochania i wiosny

Mów ty mi ci¹gle, nie milknij, a mów!...

P P P

D¹b roz³o¿ysty szumi pieœñ wiekow¹,
Czarne ja³owce graj¹ sosnom wtór...

S³yszysz, jak p³ynie nam pieœñ ponad g³ow¹?
To brzmi potê¿ny starej kniei chór —
Przyrody wielk¹, tajemnicz¹ mow¹
Rozhowor z nami zacz¹³ senny bór...

Przytul siê do mnie... zamknij jasne oczy

I ca³a zamieñ siê w subtelny s³uch...
Z brzozy p³acz¹cej zielonych warkoczy

Wnet ku nam wyjdzie leœnych polan duch
I szereg faunów weso³ych wyskoczy

I z drzew kwiecisty strz¹œnie na nas puch...

I zapomnimy, ¿e jest jakieœ ¿ycie,
Które jak morze rozhukane grzmi,

¯e burze ³ami¹ ka¿dy kwiat w rozkwicie,

Wszystkie niwecz¹c u³udy i sny,
I bêdziem marzyæ, a¿ o bladym œwicie

Zbudz¹ nas ch³odne srebrnej rosy ³zy...

Tak mi jest dobrze... Pieœñ, co siê ko³ysze
Poœród ga³êzi tych cienistych drzew
W duszy mej w s³odk¹ uk³ada siê ciszê,
Jak burz, co przesz³y, konaj¹cy wiew,

A ciebie tulê w ramionach i s³yszê
W têtnicach twoich pulsuj¹c¹ krew...

MUZEUM PAMIÊCI SYBIRU

Dokoñczenie ze str. 10

W dziale gromadzenia zbiorów zatrudnieni zostali specjaliœci
w dziedzinie konserwacji i digitalizacji. S¹ oczywiœcie pracow-

nicy, którzy ukoñczyli studia muzealnicze. Przed otwarciem

placówki wiele osób pracowa³o po godzinach, z w³asnej woli.

- Wiêkszoœæ z nich ma œwiadomoœæ, ¿e zdarzy³a im siê raz

w ¿yciu szansa, by tworzyæ pionierskie muzeum, podejmuj¹ce

bardzo wa¿ny dla Polaków temat, którego skala znacznie

wykracza poza nasz kraj. Wszyscy zdaj¹ sobie z tego sprawê

i maj¹ z tego powodu du¿¹ frajdê. Nikt tu nie jest tylko dla

pieniêdzy, zarobki nie s¹ nawet na poziomie œredniej krajowej.

A miar¹ ich zaanga¿owania niech bêdzie fakt, ¿e w pan-

demicznym 2020 roku, kiedy prace nad wystaw¹ sta³¹ toczy³y

siê pe³n¹ par¹, uda³o siê nam wydaæ 17 publikacji w na-

k³adzie 30 tys. egzemplarzy – mówi dyrektor Œleszyñski.
Na uroczyste otwarcie Muzeum Pamiêci Sybiru za-

proszono najwy¿sze w³adze pañstwowe z prezydentem RP

Andrzejem Dud¹ na czele, a tak¿e by³ych prezydentów: Lecha

Wa³êsê i Aleksandra Kwaœniewskiego, a przede wszystkim

Sybiraków z ca³ego œwiata.
Tekst i zdjêcie na str. 10 to materia³y prasowe

Muzeum Pamiêci Sybiru
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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

WSTYD, NADZIEJA I ROSKOSZ

Dziwaczn¹ losów kolej¹, 

Wstyd z Roskosz¹ i Nadziej¹, 

Raz siê spotkali na drodze. 

“Przyjaciele, jak siê macie, 

Rzek³a Roskosz w z³otéj szacie, 

Rzadko ja siê z wami schodzê, 

Wiêc je¿eli wam przyjemno, 

W dalsz¹ podró¿ pójdŸcie ze mn¹.” 

Wezwaniu Roskoszy radzi, 

Id¹, gdzie ona prowadzi; 

Roskosz weso³a i ¿ywa, 

Zabaw¹ czas im umila, 

A niejedna d³uga chwila, 

W mgnieniu oka im up³ywa. 

Zaledwie uszli pó³ mili, 

Rzek³a im Roskosz najmiléj, 

“Jestem wprawdzie pe³na ¿alu, 

¯e siê z wami rozstaæ muszê, 

Ale przysiêgam na duszê, 

Idziecie nazbyt poma³u, 

A wiêc idŸcie jak idziecie, 

Ja wolê prêdzej wêdrowaæ po œwiecie. 

Jednak¿e nim siê od was w dalsz¹ udam drogê, 

PowiedŸcie mi, gdzie z wami znowu zejœæ siê mogê.” 

“Mnie znajdziesz zawsze, Nadzieja odpowie, 

Gdzie przebywaj¹ wierni kochankowie”, 

A mnie, rzek³ Wstyd, ju¿ nigdzie; kogo raz porzucê, 

Do tego wiêcej nie wrócê.”

Bruno Kiciñski (1797-1844)

Przedruk (z zachowaniem pisowni orygina³u) na podst. publikacji

“Poezye Brunona hrabi Kiciñskiego. Czêœci¹ przek³adane, czêœci¹

oryginalne w XII tomach”. Tom I. Warszawa. 1840.








