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Wielu patrzy, nie widz¹c, s³ucha, nie s³ysz¹c

� Co obserwacja zgromadzi³a, to rozum,

refleksja porz¹dkuje � Nie umie ten myœleæ

porz¹dnie, kto swych myœli jasno wyraziæ

nie zdo³a � Rozpoznawaæ, co treœci¹ myœli, a

co dodatkiem.

CZYM JEST
A CZYM POWINNO BYÆ

WYKSZTA£CENIE

WIKTORYNA KORWINÓWNA D¹¿noœæ do
kszta³cenia siê jest w naszych cza-

sach tak powszechna, ¿e nie ma
prawie rodziny, która by, maj¹c jak¹-

kolwiek mo¿noœæ po temu, nie odda³a
dzieci do szkó³, lub nie zapewni³a im

nauki w domu. Mo¿na by st¹d wnieœæ,
¿e ukszta³cenie* jest u nas rzecz¹

doœæ pospolit¹. Jako¿ wielu jest, którzy
niema³ym kosztem i kilkuletnim wy³¹-

czeniem z interesów i zajêæ rodziny
zdobywaj¹ pewien zapas wiadomoœci,

opatrzony patentem. Te [wiadomoœci -
.przyp. Skaner] odk³adaj¹ siê potem

na stronê, jako nic wspólnego z ¿y-
ciem nie maj¹ce.

S¹ inni, którzy wynieœli z nauk
zasób praktyczny: gruntown¹ znajo-

moœæ arytmetyki, ortografii i kaligrafii,
jednego lub dwu jêzyków obcych.

Mo¿na z tym dostaæ posadê w biurze
albo sklepie, mieæ kawa³ek chleba, a

o to g³ównie chodzi. Ale na có¿ w
takim razie przyda³y siê historia, lite-

ratura i inne przedmioty, nie maj¹ce
bezpoœredniego, praktycznego zasto-

sowania? Istotnie, znajduj¹ siê tacy, co
by je chêtnie z programu szkolnego

wykreœlili.
Ci¹g dalszy na str. 3

FESTIWAL AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Teatr Scena 419 i Cracovia
laureatami nagród publicznoœci

Dwie spoœród trzech nagród przypad³y gru-

pom artystycznym z London. Organizator -

Chorzowskie Centrum Kultury [ www.chck.pl ]

czwartego sierpnia og³osi³: “Bardzo dziêku-

jemy za wszystkie oddane g³osy! Pragniemy

poinformowaæ, i¿ najwiêcej punktów otrzy-

ma³ spektakl ‘Generalna próba’ w wykona-

niu Teatru Scena 419! Drugie miejsce zaj¹³

spektakl ‘Mój Chopin' w wykonaniu Studia

Teatralnej Antrepryzy 'POLOT', a trzecie

miejsce otrzymuje Taniec Limanowski w

wykonaniu Amatorskiego Zespo³u Folklo-

rystycznego taneczno-wokalnego Cracovia.

Wszystkim gratulujemy!”

To laureaci nagród publicznoœci. Wer-

dykt jury zostanie og³oszony podczas ob-

chodów 30-lecia Stowarzyszenia Wspólnota

Polska, które jest wspó³organizatorem Festi-

walu. Jubileusz zaplanowano na 18 i 19

wrzeœnia w Domu Polonii w Pu³tusku. (jp)

CZY KTOŒ NIE LUBI
MI£YCH SPOTKAÑ?

TADEUSZ ¯OCHOWSKI Sierpniowe sobotnie
popo³udnie. Wybieram siê do Niles-

town, gdzie mieœci siê chyba najwiêk-
szy na œwiecie polonijny oœrodek

sportowy. Po drodze porywam przyja-
ciela. Pogoda piêknie s³oneczna, to i

humory nam dopisuj¹.
Ze znalezieniem miejsca do par-

kowania nie ma problemu, gdy¿ poza
piêcioma boiskami pi³karskimi jest

tam jeszcze niema³o powierzchni, na
których mo¿na postawiæ auto. Ba! -

chyba setki aut. Ju¿ po liczbie przy-
by³ych samochodów widaæ by³o, ¿e

zapowiadany piknik bêdzie udany, a
to by³ dopiero pocz¹tek, bo ci¹gle

podje¿d¿a³y nastêpne. Nim doszed³em
do “wódopoju" czyli “bary” (to ¿arto-

bliwe okreœlenia baru lub bufetu,  (

ACH, JAK PRZYJEMNIE!
Tak bawi³y siê dzieci podczas sierpniowego pikniku w Nilestown.

O przyjemnoœciach lata w Polsce - na str. 6
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PODZIÊKOWANIE

Polskiego Stowarzyszenia
Narodowego

Organizatorzy polonijnego pikniku

w Nilestown serdecznie dziêkuj¹

wszystkim sponsorom oraz uczest-

nikom - za liczny udzia³. Jest to

wyraz troski o wspólne dobro.

Wszyscy, którzy tak licznie przybyli

21 sierpnia do naszego Oœrodka

Letniego w Nilestown, dali wyraz

temu, jak wa¿ne jest to miejsce dla

Polonii i jak bardzo jest potrzebne.

Wysoka frekwencja jest odpowie-

dzi¹ na apel do Polonii i spon-

sorów "Ratujmy Letni¹ Halê w

Nilestown". Jak mówi¹ najstarsi

uczestniczy pikniku, dawno nie by³o

takiego pikniku zorganizowanego

przez PSN, i dodaj¹, ¿e z nie-

cierpliwoœci¹ czekaj¹ na nastêpne

okazje do spotkania siê w tym

piêknym miejscu.

TURNIEJ PI£KARSKI

Klub Sportowy Bia³y Orze³

oraz PSN

organizuj¹

coroczny Turniej Pi³karski

i piknik polonijny

w dniach 11 i 12 wrzeœnia.

W sobotê bêdzie wiele atrakcji

dla dzieci, a wieczorem zabawa

przy muzyce.

Zapraszamy ca³¹ Poloniê

i kibiców pi³ki.

Szczegó³y w Twoim Radiu.

( funkcjonuj¹ce wœród czêœci Polonii),

spotka³em wielu znajomych, z którymi

urwa³ siê kontakt, kiedy nasta³a epide-

mia. Wreszcie zdarzy³a siê i okazja, i by³

czas po temu, ¿eby porozmawiaæ i wy-

mieniæ siê wiadomoœciami po dwuletniej

przerwie.

Pomiêdzy tymi rozmowami (by³o ich

naprawdê du¿o) obserwowa³em te¿, co siê

dzieje doko³a. Przede wszystkim by³o

s³ychaæ zachwyty na temat wspania³ego

stanu boisk i trawników. Tu chylê czo³a

przed  organizatorami, gdy¿ nikt nie móg³

siê przyczepiæ - nawet gdyby chcia³ - do

czystoœci i porz¹dku, jakie tam panowa³y.

Nikt te¿ nie móg³ dostrzec przeciekaj¹-

cego dachu (to ze wzglêdu na s³oneczn¹

pogodê). Jedynie wiadro i misa na par-

kiecie przemawia³y do ludzi z wyobraŸ-

ni¹, co siê te¿ mo¿e dziaæ podczas

deszczu.

By³a to pierwsza impreza po dwóch

latach kwarantanny, nie dziw wiêc, ¿e

Polonia zjawi³a siê gromadnie. Podzi-

wiam te¿, ¿e pomimo okresu wakacyjnego

tak¿e Cracovia siê skrzyknê³a i chocia¿ w

okrojonym sk³adzie, to po d³ugiej prze-

rwie uda³o siê wyst¹piæ na scenie. Kolo-

rowe stroje w œwietle s³oñca wygl¹da³y

bajecznie, do tego rozeœmiane twarze

dziewcz¹t dodatkowo podbi³y po-

wszechnie panuj¹cy doskona³y nastrój.

Mówi¹c o kolorach warto przy okazji

wspomnieæ o tym, co organizatorzy przy-

gotowali dla dzieci. Maluchy okupowa³y

piaskownicê, w której by³o ca³e mnóstwo

barwnych zabawek, starszacy wdrapywali

siê na wie¿ê, z której powrót na ziemiê

dostarcza³ przyjemnoœci co niemiara, bo

zapewnia³a go zje¿d¿alnia. W pobli¿u by³y

huœtawki, te¿ kolorowe, na których rodzice

bujali swoje pociechy.

Dla nieco starszych dzieci urz¹dzono

konkurs przeci¹gania liny. Jak zauwa¿y³em,

jego uczestnikom nie tyle chodzi³o o laury

czy nagrody, bardziej bawi³o ich po prostu

to, ¿e wspólnie mog¹ zrobiæ wiêcej ni¿ w

pojedynkê... A najwiêcej radoœci by³o, kiedy

ktoœ ze strony przeciwnej siê przewróci³.

Dla doros³ych najwiêksz¹ chyba zalet¹

takiego sobotniego zbiorowiska by³a okazja

do prowadzenia niekoñcz¹cych siê rozmów.

Setki ludzi, którym kontakty uniemo¿liwi³a

pandemia, nadrabia³y straty ni¹ wywo³ane.

Szczególnie mi³o by³o widzieæ rozeœmiane

twarze, na co dzieñ ukryte  pod maseczkami.

Na tak s³oñcem i rozmowami rozgrzan¹

atmosferê dobrze robi³y napoje ch³odz¹ce, a

dla podg³odnia³ych i smakoszy przygoto-

wane by³o smakowite jedzenie. Co prawda

golonka szybko znik³a, tylu by³o na ni¹

chêtnych, ale uda³o mi siê jeszcze za³apaæ

na prosiê pieczone na ruszcie. Dañ by³o tak

wiele (dodatkowo by³o te¿ stoisko z BBq),

¿e nikt nie opuœci³ oœrodka g³odny.

Nie wspomnia³em jeszcze o tym, ¿e od

rana na boiskach toczy³y siê mecze pi³ki

no¿nej, wiêc sympatycy tej dyscypliny mogli

z trybun ogl¹daæ zmagania dru¿yn. Dlaczego

wspominam pi³kê no¿n¹ na koñcu? Chyba

dlatego, by powiedzieæ, ¿e ju¿ 11 i 12

wrzeœnia odbêd¹ siê coroczne mistrzostwa

zespo³ów polonijnych, a tego zabrak³o nam

rok temu z wiadomych powodów. Jak znam

¿ycie, to w czasie tournamentu Polonia zjawi

siê w Nilestown gromadnie, do czego

osobiœcie zachêcam.

Tadeusz ¯ochowski
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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

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

Ci¹g dalszy ze str. 1

Dlaczego przecie¿ nie na-

zywamy ukszta³conym cz³o-

wieka, zawodow¹ tylko po-

siadaj¹cego wiedzê? Dlaczego œmiesznie

by brzmia³o: “to cz³owiek ukszta³cony,

œlicznie robiæ umie sprzêty, piec bu³ki

itp.?“ Czy dlatego, ¿e ta umiejêtnoœæ w

rêkach siedzi, nie w g³owie? Bynajmniej,

ka¿de rzemios³o g³owy potrzebuje i za-

mi³owania pewnego, tj. oddania i wytê-

¿enia si³ umys³owych, inaczej partactwem

bêdzie. Dlaczegó¿? Niech odpowie sama

etymologia wyrazu: ukszta³cenie. Posiada

cz³owiek zarodki ró¿nych zdolnoœci, ró¿-

nych si³ duszy i cia³a, ale trzeba roz-

win¹æ je, aby istota nimi obdarzona

przybra³a kszta³t cz³owieka, odpowiada³a

w zupe³noœci pojêciu zawartemu w tej

nazwie. Ukszta³cenie ma stworzyæ idea³

cz³owieka. Nie bêdzie tego, jeœli którego-

kolwiek z wymienionych zarodków za-

niedbamy; jeœli inne wybujaj¹, bêdziemy

mieli wykszta³cenie skrzywione, jedno-

stronne, jak to np. widzimy u bokserów

angielskich, co tylko si³ê miêœniow¹ roz-

wijaj¹, u muzyków, tylko w swej sztuce

bieg³ych, którym zdarza siê byæ wielkimi

na koncercie, a mniej ni¿ miernymi poza

nim.

U nas dot¹d si³y duszy i cia³a bar-

dzo nierównomiernie bywaj¹ traktowane;

drugie puszcza siê najczêœciej per non

sunt**, i st¹d takie mnóstwo roznerwo-

wanych, rozpieszczonych, fizycznie s³a-

bych, nie umiej¹cych pos³ugiwaæ siê

w³asnymi rêkami. Na wykszta³ceniu umy-

s³u ca³a waga. Rozmaicie je pojmuj¹;

wiêkszoœæ mo¿e zgodzi³aby siê, ¿e jest to

zasób wiadomoœci, daj¹cych, o ile mo¿na,

jasne pojêcie o naturze i cz³owieku, o

stosunku ich do siebie i o stosunku cz³o-

wieka do innych ludzi; zasób, mog¹cy

s³u¿yæ za podstawê do dalszego samo-

dzielnego rozwoju umys³owego. To bar-

dzo wiele, tylko ¿eby te wiadomoœci nie

pozosta³y bezu¿yteczne i martwe, trzeba

wzi¹æ pod uwagê wp³yw ich na umys³;

niech przez nie rozwin¹ siê

i wzmocni¹: zdolnoœæ spo-

strzegawcza, rozum i wola,

trzy jego zasadnicze w³adze.

Co do pierwszej, trzeba siê nauczyæ ob-

serwowaæ z uwag¹ i zajêciem zjawiska

tak wewnêtrznego, jak i zewnêtrznego

œwiata i zdawaæ sobie z nich dok³adnie

sprawê. Tym sposobem zdobywa siê po-

jêcia daleko realniejsze i barwniejsze, ni¿

papierowe cienie, pochodz¹ce z ksi¹¿ek

(owszem, tym ostatnim nadaje siê ¿ycie i

zwi¹zek z rzeczywistoœci¹). Wielu patrzy,

nie widz¹c, s³ucha, nie s³ysz¹c. Dla nich

w œwiecie otaczaj¹cym istniej¹ tylko rysy

tak wydatne, w³aœciwoœci tak uderzaj¹ce,

¿e ich przeoczyæ nie sposób. Wiêc i po³o-

wa bogactwa jêzykowego dla nich stra-

cona, dok³adnoœæ myœli niepodobna.

Oczywiœcie, nikt nie jest zupe³nie po-

zbawiony bystroœci spostrzegawczej; ka¿-

de dziecko posiada j¹ w wysokim stopniu,

chodzi tylko o to, aby j¹ wzmocniæ i nie

daæ jej siê skrzywiæ lub zacieœniæ jedno-

stronnie. Nauki przyrodzone znakomicie

tu pos³u¿¹ w swej dziedzinie zjawisk i

kszta³tów dotykalnych; sztuka otworzy

oczy na piêkno; historia nareszcie, filo-

zofia i psychologia zwracaj¹ uwagê na

zjawiska jeszcze wy¿szego rzêdu.

Co obserwacja zgromadzi³a, to rozum,

refleksja porz¹dkuje. On zestawia, porów-

nuje, klasyfikuje, ³¹cz¹c rozpierzch³e

szczegó³y w jedn¹ ca³oœæ; on stawia py-

tania, na które albo sam odpowiada, albo

¿¹da odpowiedzi od obserwacji. Jak dzie-

dzin¹ obserwacji jest œwiat zjawisk, tak

do rozumu nale¿¹ wnioski i prawa. Na-

wykn¹æ powinien do œcis³oœci i prawdy.

W tym celu unikaæ nale¿y powierzchow-

nego czytania, powtarzania zdañ i u¿y-

wania wyrazów na wpó³ zrozumianych, a

szukaæ zwiêz³oœci i dok³adnoœci w wyra-

¿eniu. Nie umie ten myœleæ porz¹dnie, kto

swych myœli jasno wyraziæ nie zdo³a, a

pisanie tu prób¹ ostateczn¹. Niema³e w

tym wzglêdzie us³ugi odda nauka jêzyka

ojczystego, ucz¹c rozró¿niaæ pojêcia   (

Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego

w London
nieprzerwanie kontynuuje

dzia³alnoœæ wychowawcz¹

Przyjmuje zg³oszenia
dzieci i m³odzie¿y

na nowy rok harcerski - 2021/22

Do gromady zuchów

nale¿¹ dzieci w wieku 7-10 lat

Do dru¿yny harcerskiej

m³odzie¿ w wieku 11-15 lat

Jesieni¹ i wiosn¹ zbiórki odbywaj¹ siê w

lesie - na terenie oœrodka ksiê¿y

Michalitów w Melrose, a w okresie

zimowym w Domu Polskim SPK przy 80

Ann St. w London.

Zg³oszenia przyjmuje
druhna Iwona

Tel. 519 - 851 - 4370

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

CZYM JEST

A CZYM POWINNO BYÆ

WYKSZTA£CENIE
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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

( pokrewne, rozpoznawaæ, co treœci¹ myœli, a co dodatkiem,
rozbieraæ j¹ z pow³oki retorycznej i poetycznej; korzystne te¿
jest i wczytywanie siê w autorów dobrze rozumuj¹cych i
zwiêŸle wyra¿aj¹cych swe myœli, zw³aszcza staro¿ytnych.
Matematyka ma tak¿e pewn¹ wartoœæ, ¿e do œcis³oœci przyucza,
ale zakres jej zbyt ciasny, ¿e nie powiem techniczny, aby
kszta³ciæ bardzo mog³a. Wiêcej ma znaczenia logika i na
koniec filozofia.

Ale co pomo¿e najwiêksza œcis³oœæ i bieg³oœæ w rozumowa-
niu, jeœli rozum nieœwiadomie lub pó³œwiadomie siebie ok³a-
muje, jeœli inn¹ miark¹ mierzy, co mi³e, a co nie mi³e. Pod
wp³ywem mi³oœci w³asnej, lenistwa, ró¿nych zachcianek, rzeczy
przedstawiaj¹ siê nieraz w fa³szywym œwietle. Otó¿ rozum
powinien bacznie kontrolowaæ wra¿enia, w jego s¹dach nie maj¹
mieæ udzia³u wzglêdy osobiste ani skojarzenie pojêæ. To
ostatnie sprawia, ¿e dobre, spotykane w po³¹czeniu ze z³em,
samo z³em siê wydaje i vice versa, [...] niechêtnie przyjmuje siê
prawdê z ust osoby antypatycznej; wada, czêsto towarzysz¹ca
przymiotom [zaletom], zlewa siê z nimi, przybieraj¹c pozory
przymiotu. Wiêc rozum ukszta³cony pytaæ powinien zawsze, jeœli
[coœ] mu siê podoba, albo go odtr¹ca: dlaczego to jest tak?

S¹dz¹c o osobach, stawiaæ siê na ich miejscu, s¹dz¹c o rzeczach
i faktach, uwa¿aæ, czy nie s¹ one w jakimkolwiek stosunku do
w³asnej osoby. Przy wyci¹ganiu wniosków niech bêdzie ostro¿-
nym w przyjmowaniu mi³ych i odrzucaniu niemi³ych. Nareszcie,
gdy mowa œciœle z myœl¹ z³¹czona, i tu strzec prawdy.

Ukszta³cenie woli polega na nadaniu jej nale¿ytego kierun-
ku i niez³omnego hartu. Niech ona umi³uje prawdê, dobro i
piêkno i d¹¿y do nich. Otoczmy wiêc m³ody umys³ dobrymi
przyk³adami; niech poezja, historia, biografie s³awnych i œwiê-
tych mê¿ów stawi¹ mu przed oczy idea³ piêkna, bohaterstwo i
wznios³e a pokorne spe³nianie obowi¹zku, poœwiêcenie dla
prawdy; niech widzi idee religii i moralnoœci wcielone w
czynach i postaciach.

Obok woli œwiadomej, rozumnej, ma cz³owiek drug¹. Dosko-
nale to rozró¿niamy, mówi¹c czasem: chcê a czasem chce mi siê.

Otó¿ chce siê bywa czasem bardzo silne, opanowuje wolê ro-
zumn¹ i rozum czyni swym s³ug¹. Nie dawaæ mu tedy wzmocniæ
siê, æwiczyæ wolê rozumn¹ przez zadawanie sobie przymusu, jak
æwiczymy cia³o przez gimnastykê. Pilnowaæ jej w ma³ych rze-
czach, aby wielkim podo³aæ mog³a. Niech ma za œwiête s³owo
dane, czy to innym, czy sobie, nie zmienia zamiaru dlatego tyl-
ko, ¿e chêæ odpad³a, niech d¹¿y do celu raz wytkniêtego, przy
czym rozum ma przedtem dobrze zwa¿yæ, czy cel ów jest roz-
s¹dny. Niech siê nagnie za m³odu do pos³uszeñstwa, bo kto
starszych nie s³ucha³ w dzieciñstwie, póŸniej g³osu rozumu i
obowi¹zku s³uchaæ nie bêdzie. Przede wszystkim niech siê uczy
odmawiaæ sobie przyjemnoœci, znosiæ przykroœæ. Kto sam siebie
³amie, tego nie z³ami¹ okolicznoœci zewnêtrzne.

U nas woli nigdy nie kszta³c¹, o kontroli samego siebie nie
ma mowy, œcis³oœci rozumowania wymaga siê tylko w matema-
tyce, ze wszystkich w³adz umys³u uwzglêdniamy jedynie pamiêæ,
rozum po trosze i ostatnimi czasy zdolnoœæ spostrzegawcz¹.
Wychodz¹ te¿ ludzie niecali, co ani chcieæ umiej¹, ani wiedzieæ,
czego chc¹. A jak na tym spo³eczeñstwo cierpi i co siê z nim
dzieje - zgadn¹æ ³atwo. Kijów

Wiktoryna Korwinówna

Od redakcji: Jest to jeden z wpisów znajduj¹cych siê w ksi¹¿ce po-

œwiêconej Elizie Orzeszkowej: “Upominek: ksi¹¿ka zbiorowa na czeœæ

Elizy Orzeszkowej (1866-1891)”. Wyd. G. Gebethner i Spó³ka, Br.

Rymowicz. Kraków – Petersburg. 1893.O Wiktorynie Korwinównie wia-

domo tylko, ¿e by³a autork¹ “Gramatyki polskiej w æwiczeniach” (wyd.

Kijów-Odessa 1889) i ¿e rozkwit jej twórczoœci to lata 1889-1893. Data

urodzin i œmierci - nieznane. Tu przedruk z uwspó³czeœnieniem ortografii

i jêzyka. 

* ukszta³caæ - ‘nadawaæ piêkny, wytworny kszta³t, wykszta³caæ, doskona-

liæ umys³ przez æwiczenia; kszta³ciæ serce, charakter, obyczaje; u. œ.

nabieraæ piêknych kszta³tów, doskonaliæ œ.; kszta³ciæ œ. pod wzglêdem

umys³u, serca i charakteru; nabywaæ naukê, umiejêtnoœci’. (Micha³ Arct.

“M. Arcta S³ownik ilustrowany jêzyka polskiego”. Wyd. M. Arcta.

Warszawa. 1916).

** per non sunt - (z ³ac.) traktowaæ, jakby ich nie by³o.
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W SIERPNIU W WINDSOR

ŒWIÊTO WOJSKA POLSKIEGO

W Placówce 126 Stowarzyszenia Weteranów Armii

Polskiej, powsta³ej w Windsor w 1932 r., obchodzi siê 
œwiêto - znane te¿ jako Œwiêto ¯o³nierza - od najdawniej-

szych lat, a od ostatnich trzydziestu cz³onkowie Placówki
spotykaj¹ siê pod swoim pomnikiem, zwanym Pomnikiem

Weterañskim (g³ównym projektantem pomnika by³ ¿o³nierz
II Korpusu, œp. in¿. Zygmunt Armata, cz³onek Placówki 126).

Równie¿ i tego roku po uroczystej Mszy weterani udali
siê na Heavenly Rest Roman Catholic Cemetery, gdzie w

towarzystwie ksiêdza Stanis³awa Izdebskiego, cz³onkiñ
windsorskiego Ogniwa Federacji Polek w Kanadzie,

harcerzy i innych osób z³o¿ono wieñce i zapalono znicze,
aby uczciæ pamiêæ tych, którzy odeszli na wieczn¹ wartê.

WRÊCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM KONKURSU

Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo nr 20 w Windsor od
2012 roku organizuje konkursy artystyczne dla dzieci ze

szkó³ podstawowych pod has³em Nasze Talenty. Najpierw
by³y to popisy dzieci na scenie Domu Polskiego, a od kilku

lat prace na konkurs posy³a siê w drog¹ elektroniczn¹.
Konkurs og³oszony w 2019 roku mia³ tytu³ “Polska i ja”.

Spoœród wszystkich prac Ogniwo 20 wy³oni³o 6 finalistów,
którym przyznano nagrody i dyplomy. Z powodu pandemii

ceremonii wrêczenia nagród nie mo¿na by³o zorganizowaæ
w roku 2020, ale nadarzy³a siê ku temu okazja 15 sierpnia

br. Na Polskiej Pla¿y w Colchester (Polish Beach Club |
Facebook) ka¿de z dzieci otrzyma³o pami¹tkowy dyplom i

50$ gift certificate do sklepu Wallmart. Do nagród
finansowo do³o¿y³a siê Placówka 126 SWAP w Windsor.

Oto lista finalistów, którym serdecznie gratulujemy: Zoe
Galla (rysunek) � Adriana Litwin (œpiew) � Zosia Rad-

wañska (wiersz) � Brisa Siniarski (rysunek) � Franco
Siniarski (rysunek) � Marysia Zalewski (œpiew).

WAKACYJNA SZKO£A POD GRUSZ¥

W Windsor pani Iza Lech pojawi³a siê z rodzin¹ ponad rok
temu. Z zawodu jest kulturoznawc¹, przez wiele lat by³a
nauczycielk¹ szkó³ polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
Po przyjeŸdzie do Windsor, gdy spotka³a Prezeskê Domu

Polskiego, Ma³gorzatê Holec, polonistkê z wykszta³cenia i
nauczycielkê w Kanadzie, zada³y sobie pytania: Czego

brakuje w naszym œrodowisku polonijnym? Co jest
potrzebne? Czego chc¹ nasze dzieci?

Dosz³y do wniosku, ¿e brakuje tu miêdzy innymi wiêcej
nauki jêzyka polskiego, przybli¿enia naszej kultury i

umocnienia naszej tradycji. Wtedy narodzi³ siê pomys³
wakacyjnej Szko³y pod Grusz¹… Panie napisa³y wiêc do

Polski, a organizacja Wspólnota Polska, która od lat
wspiera edukacjê dzieci polonijnych poza granicami kraju,

zasili³a grantem ten ciekawy projekt. No i tak to siê
zaczê³o. Do pañ do³¹czy³a jeszcze Anna

Rzepecka-Karwowska, anglista i pedagog a w sumie
zg³osi³o siê 8 dzieci w wieku od 6 do 12 lat (liczba zgodna

z wymogami Prowincji Ontario: 8 studentów na 2
nauczycielki, czyli pani¹ Izê i pani¹ Aniê).

Zajêcia rozpoczêto na pocz¹tku lipca. Odbywa³y siê co
sobotê od 10:00 do 13:00 - na œwie¿ym powietrzu, w

lokalnych parkach, kompleksach leœnych i na Polskiej
Pla¿y w pobliskim Colchester. Tematy objê³y wszystko od

polskiej tradycji pocz¹wszy, poprzez sport i obserwowanie
przyrody, po zabawê i zdrowe od¿ywianie. Ka¿de zajêcia
zawiera³y trzy czêœci: edukacja, zabawa i integracja, a na
koñcu by³ te¿ smaczny posi³ek.

Wakacje prawie skoñczone i Szko³a pod Grusz¹
równie¿, bo 21 sierpnia odbywaj¹ siê ostatnie zajêcia,

gdzie na uczniów tej niecodziennej szko³y czekaj¹ Dyplomy
Ukoñczenia i nagrody ksi¹¿kowe. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e
nie tylko dzieci s¹ niezmiernie zadowolone z tak ciekawie
spêdzanego czasu, ale i sami rodzice chêtnie wo¿¹ swoje

pociechy na zajêcia.

Gratulujê sukcesu, ale dodam, ¿e to nie wszystko, bo pani
Iza ma jeszcze wiele pomys³ów. Myœlê, ¿e w nastêpnym

numerze Skanera dowiemy siê czegoœ wiêcej na ich temat.
Arleta Sziler
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Przed wakacjami dosta³em list z Pol-

ski - od rodzonego szwagra o jego

planach na lato. Sp³yw kajakowy! Ju¿
myœlami by³em w szuwarach. Przy-

znam, ¿e zacz¹³em mu powoli za-

zdroœciæ. Kiedy zacz¹³em ju¿ z tej

zazdroœci wychodziæ, dosta³em zdjêcia
z jego sp³ywu - kajak przy kajaku.

Niemal flotylla wype³nia³a ca³e koryto

rzeczne, a mnie siê marzy³a samotna

eskapada, bycie sam na sam z przy-

rod¹.

Wyrwania siê z miejskiego t³umu

nie mo¿na zrealizowaæ, bo t³um jest

chyba wszêdzie. Podobne wieœci do-

chodz¹ te¿ z telewizji, czêsto z okras¹
w postaci migawek filmowych z ró¿-
nych miejscowoœci turystycznych. Na

tzw. zakopiance (to droga do Zakopa-

nego) s¹ kolejki dwu- albo i trzy-

godzinne. W ogóle to ludzie zamiast

odpocz¹æ od miejskich korków stoj¹
na drogach w jeszcze wiêkszych, a

gdy ju¿ wreszcie dotr¹ do celu, staj¹
w nastêpnych d³ugich kolejkach: na

Guba³ówkê, Kasprowy czy inny Gie-

wont... wszêdzie ci¿ba i t³ok.
Gdy by³em trzy lata temu w

Augustowie, zachwyca³em siê zmia-

nami, jakie zasz³y w tym moim ulubio-

nym mieœcie wakacyjnym. Pla¿e i

pomosty s¹ tam zadbane, a wyci¹gi

narciarskie (nie takie jak w górach,

ale takie do ci¹gania narciarzy wod-

nych) - jak przysta³o na XXI wiek.

Niemal cudo. Jedyne, czego w tym

wszystkim mi zabrak³o, to ciszy,

spokoju i odrobiny odosobnienia. Na

pla¿y trudno by³o znaleŸæ wolne

miejsce na u³o¿enie ubrania, w wodzie

te¿ t³umy - nie tylko k¹pi¹cych siê,
ale i tych na wodzie, bo poza wspo-

mnianymi ju¿ narciarzami pe³no tam

kajaków, ¿aglówek, motorówek, rowe-

rów wodnych i innych p³ywade³. W

takich warunkach trudno mówiæ o

pe³nym wypoczynku, ale z pewnoœci¹
jest to œwietna odskocznia od

codziennoœci ¿ycia.

Przyznam, ¿e nie tak sobie wy-

obra¿a³em wypoczynek poza miastem,

ale w efekcie to, co tam zauwa¿y³em,

pomog³o mi przetrwaæ ca³e wakacje w

mieœcie bez wiêkszych narzekañ.

Dziêki temu mia³em te¿ czas, by spi-

saæ te swoje spostrze¿enia, którym siê
teraz dzielê z czytelnikami Skanera.

Wczeœniej podzieli³em siê nimi ze

wspomnianym na wstêpie szwagrem.

Niemal mnie nie wyœmia³. Stwierdzi³,
¿e to, co dobre dla samotnika,

niekoniecznie podobaæ siê musi

osobom ³akn¹cym kontaktów z innymi

ludŸmi - zw³aszcza po czasie

odizolowania siê (w mniejszym lub

wiêkszym stopniu) z powodu drêcz¹-

cego wirusa. Poza tym t³um na rzece

zwykle siê przerzedza i tak naprawdê
sp³yw przebiega bardzo kameralnie,

mo¿na siê cisz¹ nasyciæ do woli, chy-

ba ¿e spotka siê nowe pokolenie -

zwykle z zapasem alkoholu i chêtnie

s³uchaj¹ce g³oœnego hip-hopu albo

innej muzyki zbli¿onej do disco (nie-

koniecznie polo). Ale to podobno

raczej incydentalne spotkania.

Wspólne ogniska, biwaki, pikniki,

rajdy czy sp³ywy od zawsze cieszy³y
siê powodzeniem, nie tylko w czasach

pandemii, a wspomnienia pozostaj¹ na

d³ugie, d³ugie lata - doda³ szwagier.

Trudno mi siê by³o z nim nie zgodziæ.

Sympatykom kajakarstwa podajê
godn¹ uwagi stronê: www.kajaki.suwalki.pl

Chocia¿ na wrzesieñ raczej nikt z

Kanady nie planuje sp³ywu kajako-

wego w Polsce, to przecie¿ kolejne

lato przed nami... 

A popatrzeæ te¿ jest zawsze przy-

jemnie.

Tadeusz ¯ochowski

Zdjêcie Tomasz Pietranis

£aduje cwaniak ¿onê na kajak

Na jej kolana gromadkê dzieci

Sam siê usadziæ nie mo¿e nijak

A s³oñce z nieba przepiêknie œwieci

Zdejmuje spodnie, buty zdejmuje

Zdziera te¿ kapok, odstawia piwo

I ju¿ do œrodka sam siê pakuje

Pop³ynie rzeczk¹ dziœ jako ¿ywo

I pop³yn¹³by, gdyby nie wios³a
Gdzieœ na pomoœcie pozostawione

By wartka rzeczka wnet ich ponios³a
Zacz¹³ na pomoc przyzywaæ ¿onê

Biegnij¿e duszko, ty masz serduszko

Ratuj rodzinê w tê z³¹ godzinê
Przynieœ¿e wios³a, by rzece sprostaæ
Wo³a skruszony do swojej ¿ony

Ta nic nie robi, mê¿a nie s³ucha

Ma na kolanach a¿ trójkê dzieci

Czy oniemia³a? czy jest te¿ g³ucha?

M¹¿ ju¿ siê wkurza, pot z niego leci

Wreszcie sam wstaje, idzie po wios³a
Tymczasem woda kajak ponios³a
¯ona znalaz³a pagaj w kajaku

i odp³ynê³a nie daj¹c znaku.     T. ¯.

ACH, JAK PRZYJEMNIE...
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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 

KRYSTYNA STALMACH Na pocz¹tku
sierpnia wiele pandemicznych restryk-
cji zosta³o zniesionych. Nareszcie mo-
g³am przekroczyæ próg mojej biblioteki
w Point Edward i podejœæ do pó³ek z
polskimi ksi¹¿kami. Dziwne uczucie…
tak d³ugo nam tego zabraniano, ¿e
prawie z nabo¿eñstwem wziê³am do
rêki trzy tomy “Córki fa³szerza”
Joanny Jax - jak gdybym mia³a do
czynienia z cennymi inkunabu³ami z
krakowskiej drukarni Kaspera Strau-
be, a nie z wydaniem popularnej
powieœci w miêkkich ok³adkach z
chorzowskiego wydawnictwa. O tej
pisarce przeczyta³am w jednym z
polskich czasopism i postanowi³am
poznaæ jej twórczoœæ.

Joanna Jax - w³aœciwie Joanna
Jakubczak (ur. 1969 r.) - mieszka w
Olsztynie i pisze powieœci historyczne.
Trzy lata temu zrezygnowa³a z pracy
w korporacji, aby ca³kowicie zaj¹æ siê
twórczoœci¹ literack¹. Ostatnio wydaje
trzy-cztery ksi¹¿ki rocznie. Wspó³-
pracuje z chorzowskim wydawnictwem
“Videograf”.

Zadebiutowa³a w 2014 r. “Dzie-
dzictwem von Becków”, bardzo ciep³o
przyjêtym przez czytelników i krytykê
literack¹. A potem posz³o ju¿ z górki...
powsta³o wiele powieœci i cykli po-
wieœciowych, np. “Zemsta i przebacze-
nie”, “Zanim nadejdzie jutro”, “Prawda
zapisana w popio³ach”, “Duchy mi-
nionych lat”, “Syn zakonnicy”, “Ró¿e z

Petersburga”, “Drugi brzeg”, “Smak
wolnoœci” i wydany pod pseudonimem
Patrycja May “Pamiêtnik ze starej
szafy”. Za swoj¹ twórczoœæ autorka
by³a wielokrotnie nagradzana w
plebiscytach czytelniczych.

Pisarka dzia³a równie¿ jako
wolontariuszka w Fundacji dla Roda-
ka, wspieraj¹cej Polaków w Kazach-
stanie. W wolnych chwilach zajmuje
siê malowaniem na szkle. No w³aœ-
nie... jej artystyczne zainteresowania
widoczne s¹ w trylogii “Córka fa³-
szerza”, któr¹ ostatnio przeczyta³am i
chcê poleciæ czytelnikom “Skanera”.
Zapraszam do œwiata kolekcjonerów,
artystów, fa³szerzy, marszandów Ber-
lina i opisów XVII-wiecznych technik
malarskich.

Trzy tomy “Córki falszerza” - w
odró¿nieniu od innych cykli po-
wieœciowych Joanny Jax - zosta³y
wydane w tym samym czasie, wiêc
nie musimy siê martwiæ, czy biblioteki
zakupi¹ kontynuacje pierwszego tomu.
Powinny mieæ na pó³kach wszystkie
trzy czêœci.

Tematem powieœci jest mi³oœæ i
zbrodnia, a przy tym œwietnie nakreœ-
lone t³o historyczne i opis zmian za-
chodz¹cych w spo³eczeñstwie nie-
mieckim w latach 1923-1941. Poza tym
wiele informacji o malarstwie, okul-
tyzmie, ruchach spo³eczno-politycz-
nych u schy³ku Republiki Weimarskiej,
a tak¿e splotach wydarzeñ prowa-
dz¹cych do narodzin III Rzeszy z jej
pseudonaukowymi teoriami dotycz¹-
cymi aryjskoœci narodu niemieckiego.

Jest tam mowa o zwalczaniu komu-
nistów, przeœladowaniu homoseksu-
alistów i ¯ydów, polityce i wielkim
podboju Europy oraz grabie¿y dóbr
kultury zniewolonych narodów.

Narracja linearna bez ¿adnych
fajerwerków, prowadzona chrono-
logicznie. Pomimo prostoty narracyjnej
i niezbyt spiesznej akcji autorka
potrafi budowaæ napiêcie. Opisuje los
Judith Kellerman, ¯ydówki, bardzo
zdolnej malarki, której talent i wiedza
o dzie³ach malarstwa siedemnasto-
wiecznego pozwol¹ przetrwaæ w kraju
pe³nym nienawiœci.

Judith nie jest jedyn¹ bohaterk¹
tej powieœci. Mamy równie¿ rodzinê
przemys³owca Herberta von Reussa,
buduj¹cego coraz okazalsze rezy-
dencje dla polityków III Rzeszy,
detektywa Rudolfa Dorsta, próbuj¹ce-
go rozwik³aæ sprawê zamordowania
ojca Judith, i opêtanego ezoterycznym
szaleñstwem Maxa Geyera - ka¿dy z
nich jest przedstawicielem innej war-
stwy niemieckiego spo³eczeñstwa, na
ka¿dej nazizm naznaczy³ swoje mrocz-
ne piêtno.

No i jest jeszcze mowa o fa³-
szowaniu dzie³ s³ynnych malarzy,
m.in. Thomasa Gainsbourough,   (

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 

Joanna Jax
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( Rembrandta, Vermeera. Opisy fa³szerstw s¹ bardzo

szczegó³owe. Nie tylko dotycz¹ przygotowywania farb i

u¿ywanych pigmentów, ale równie¿ technik ich nak³adania,

werniksowania powierzchni i suszenia falsyfikatów w taki

sposób, aby uzyskaæ odpowiednie pêkniêcia na powierzchni

obrazów (tzw. krakelurê) w warstwie werniksu, a niekiedy

nawet w warstwach malarskich.

Któraœ z czytelniczek nazwa³a tê powieœæ “romansem

sztuki z literatur¹”. Ja doda³abym do tego “i z histori¹”, po-

niewa¿ jestem pe³na podziwu dla wiedzy historycznej

autorki. Powieœæ zawiera nie tylko opisy wydarzeñ histo-

rycznych, ale równie¿ podaje szczegó³owe informacje o orga-

nizacjach maj¹cych znaczenie w III Rzeszy, przedstawia te¿

g³ównych hitlerowskich polityków z ich s³aboœciami i pazer-

noœci¹ w pozyskiwaniu stanowisk i korzyœci materialnych.

Gdy Adolf Hitler budowa³ krok po kroku pañstwo auto-

kratyczne i zbroi³ kraj, wiêkszoœæ spo³eczeñstwa niemiec-

kiego odczu³a poprawê sytuacji ekonomicznej i uwierzy³a w

has³a propagandy o wy¿szoœci rasy aryjskiej nad innymi

ludami œwiata. Odejœcie od demokracji, zawierzenie przy-

sz³oœci jednej osobie, przekonanie o w³asnej wy¿szoœci zde-

moralizowa³y wielu Niemców. Brak jakiejkolwiek opozycji i

biernoœæ niektórych segmentów spo³eczeñstwa da³y nazistom

przyzwolenie na ekspansjê i unicestwianie innych narodów.

“Córka fa³szerza” nie jest wielk¹ literatur¹, ale zmusza

do przemyœleñ. Jest to powieœæ wielowymiarowa i wielo-

gatunkowa, w której walka o przetrwanie jest na pierwszym

planie, a z³o ma wiele wcieleñ.

Gdzie znajdziemy ksi¹¿ki Joanny Jax? Omówiona powy¿ej

trzytomowa powieœæ znajduje siê w londoñskiej bibliotece

centralnej i w filii bibliotecznej hrabstwa Lambton w Point

Edward. Londoñska biblioteka ma równie¿ siedem innych

tytu³ów tej pisarki:

- dwa tomy cyklu “Prawda zapisana w popio³ach” (T. 1 –

“Milczenie anio³ów”, T. 2 – “Krzyk zagubionych serc”);

- trzy tomy cyklu “Zanim nadejdzie jutro” (T. 1 – “Podró¿ do

krainy umar³ych”, T. 2 – “Ziemia ludzi zapomnianych”, T.

3 - “Druga strona nocy”);

- powieœæ “Bia³e ró¿e z Petersburga”;

- powieœæ “Syn zakonnicy”.

Biblioteka w Sarni czeka na zamówion¹ najnowsz¹ powieœæ

Joanny Jax - “Smak wolnoœci”.

Zachêcam do odwiedzenia biblioteki

i ¿yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

Zdjêcie Joanny Jax pochodzi z Wikipedii. CC BY-SA 4.0

Przebywaj¹ce w ulu pszczo³y wprawiaj¹ skrzyd³a w drgania o

okreœlonej czêstotliwoœci. To mo¿e byæ jeden z elementów ich

systemu komunikacji - sugeruj¹ badacze z Uniwersytetu

Rolniczego w Krakowie, którzy podgl¹dali pszczo³y za pomoc¹

specjalnych kamer.

PSZCZO£Y GADU£Y

Naukowcy poznali Ÿród³o ich dŸwiêku

Naukowcy od lat badaj¹ sposób komunikowania siê

pszczó³. Na razie wiadomo m.in., ¿e informacje dotycz¹ce

zagro¿eñ owady te przekazuj¹ innym, wydzielaj¹c

substancje chemiczne - feromony. O lokalizacji Ÿród³a

pokarmu informuj¹ siê z kolei wykorzystuj¹c taniec, w

ramach którego robotnice przemieszczaj¹ siê po plastrze

pszczelim w okreœlony, sekwencyjny sposób.

“Wiedzieliœmy, ¿e pewn¹ rolê w komunikacji pszczó³

mog¹ odgrywaæ dŸwiêki i drgania. Nieprzypadkowo

u¿ywa siê przecie¿ powiedzenia ‘huczy jak w ulu’. Teraz

uda³o siê nam udowodniæ, ¿e tê kakofoniê tworz¹ równie¿

ruchy skrzyde³ pszczó³ siedz¹cych na plastrach” -

powiedzia³ PAP prof. Adam Tofilski z Uniwersytetu

Rolniczego w Krakowie. Ustali³ to wespó³ z dr Sylwi¹

£opuch z tej samej uczelni.

W ramach swoich badañ naukowcy umieœcili w kilku

ulach kamery, rejestruj¹ce tysi¹ce klatek na sekundê.

Dziêki temu byli w stanie dostrzec, ¿e pszczo³y -

zarówno robotnice, trutnie i królowe, które przemieszczaj¹

po plastrach wewn¹trz ula, od czasu do czasu w

okreœlony sposób poruszaj¹ skrzyd³ami. Zakres tego

ruchu skrzyde³ jest niewielki - wynosi mniej ni¿ jeden

milimetr.

"Tego ruchu cz³owiek nie dojrzy go³ym okiem. Nie

widz¹ go te¿ pszczo³y, bo w ulach jest zupe³nie ciemno.

Przypuszczamy, ¿e ruchom skrzyde³ towarzysz¹ drgania,

które s¹ odczuwalne przez pszczo³y" - mówi prof. Tofilski.
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Narz¹dy s³uchu u pszczó³ zlokalizowane s¹ wewn¹trz ich

odnó¿y. Dlatego zapewne, aby drgania przenios³y siê
bardziej skutecznie, w czasie ruchu skrzyde³ pszczo³y
dotykaj¹ plastry tu³owiem - t³umacz¹ naukowcy.

Ludzie s³ysz¹ dŸwiêki wydawane przez pszczo³y w ulu,

ale odg³osy wydawane przez pojedynczego owada trudno

jest wy³apaæ w ogólnym harmidrze. "Dlatego nasze

ustalenie jest tak istotne. Teraz bêdziemy mogli siê skupiæ
na obserwacji poszczególnych pszczó³ i sprawdziæ, w jakich

okolicznoœciach poruszaj¹ skrzyd³ami. W ten sposób byæ
mo¿e uda siê nam ustaliæ, jakie informacje sobie

przekazuj¹. Bêdziemy szukali prawid³owoœci dotycz¹cych

sekwencji ruchów skrzyde³ w ró¿nych sytuacjach" -

zapowiada naukowiec.

Badacze dokonali swoich ustaleñ, korzystaj¹c jedynie

z kamery (bez mikrofonu). Skupili siê na Ÿródle dŸwiêku -

skrzyd³ach. "Jeœli pszczo³a porusza skrzyd³ami oko³o 200
razy na sekundê, musi jednoczeœnie wysy³aæ dŸwiêk o

podobnej czêstotliwoœci" - dodaje prof.. Tofilski. Ruch

skrzyde³ na pewno nie jest przypadkowy, przekonuje

badacz, poniewa¿ pszczo³y wykonuj¹ce ró¿ne czynnoœci
poruszaj¹ skrzyd³ami z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹. Zatem

d³ugoœæ wydawanych dŸwiêków jest ró¿na.

Jego zdaniem nowe ustalenie otwiera now¹ drogê
badañ nad komunikacj¹ pszczó³. "Ju¿ teraz uda³o siê nam

dokonaæ nowego ustalenia w kontekœcie zachowania trutni

czyli samców pszczó³. Potocznie uwa¿a siê, ¿e one nic

robi¹ - jedynie kopuluj¹ z królow¹. Z analizy obrazów

kamery wynika, ¿e i one komunikuj¹ siê w ulu z innymi

pszczo³ami poprzez ruch skrzyde³. Byæ mo¿e w ten sposób

ustalaj¹ moment wylotu z ula" - przypuszcza naukowiec.

Pszczo³y podgl¹dano w ulach umieszczonych na

terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To tzw. ule

obserwacyjne, w których plastry pszczele umieszczone s¹
za szyb¹. Pszczo³y ¿yj¹ tam w sposób identyczny, jak w

innych ulach - mog¹ wylatywaæ bez przeszkód na

zewn¹trz. ¯eruj¹ na terenie Krakowa.

Szymon Zdzieb³owski

�ród³em artyku³u jest Serwis Nauka w Polsce

www.naukawpolsce.pap.pl

Grafika na str. 8 pochodzi z Wikipedii. Domena publiczna

W “S³owniku etymologicznym jêzyka polskiego” Aleksander Brûckner

pisze, ¿e pocz¹tkowo ul znaczy³ tyle co “dziura, wydr¹¿enie”. Z cza-

sem ulem nazwano baræ, czyli wydr¹¿ony pieñ lub k³odê,

zamieszkiwane przez pszczo³y. 

Z cyklu OBRAZY JESIENI

Wrzosy

ma³e krzewinki fioletowe
lekko faluj¹ z wiatru powiewem

niczym dywan czarodziejski

wœród nich borowik
omotany nici¹ pajêcz¹
od czasu do czasu
rozjaœni wrzosowisko

kapeluszem be¿owym

roje tysiêcy pszczó³
zwabione wrzosu zapachem

zbieraj¹c nektar
bzycz¹ i tr¹bi¹
w harmonii dŸwiêków natury

niezapomniany koncert

pszczelego brzêczenia

Stefania Krzywoszyñska-Walczak
London, Ontario. Wrzesieñ 2018 r.
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Pocz¹tek roku szkolnego to dla wielu rodzin polonijnych tak¿e pora decyzji, jak zadbaæ o to, by pociecha posiad³a znajomoœæ jêzyka polskiego

i pozna³a przynajmniej podstawy wiedzy o Polsce. W podjêciu decyzji mo¿e okazaæ siê pomocny artyku³ Natalii Banasik, zamieszczony w serwisie

poœwiêconym dwujêzycznoœci, a traktuj¹cy o tym, ¿e - jak pisze autorka - “przebywanie w otoczeniu wielu jêzyków – niekoniecznie sprawne

pos³ugiwanie siê nimi – mo¿e przyspieszaæ moment, gdy dzieci naucz¹ siê przewidywaæ myœli i oczekiwania innych osób”.

DWA JÊZYKI - WIÊCEJ PUNKTÓW WIDZENIA

Emma ma cztery lata. Mieszka w USA, pod Bostonem. W

domu mama mówi do niej po polsku, a tata po angielsku.

Choæ dziewczynka czasami wtr¹ca angielskie s³ówka zwracaj¹c

siê do mamy, zwykle jednak nie ma problemu z wyborem

odpowiedniego dla danej sytuacji jêzyka: do dzieci i na-

uczycielek w przedszkolu mówi po angielsku, kiedy natomiast

dzwoni¹ na skajpie dziadkowie, wita ich radosnym okrzykiem

po polsku: "Czeœæ babciu, czeœæ dziadku!". Emma nauczy³a siê,

¿e ró¿ni ludzie mog¹ mówiæ ró¿nymi jêzykami i ¿e to, co ona

rozumie, nie zawsze musi byæ zrozumiane przez inn¹ osobê.

Dla jednojêzycznych rówieœników Emmy nie jest to

oczywiste. Wed³ug badaczy zajmuj¹cych siê rozwojem

spo³eczno-poznawczym dzieci, stycznoœæ na co dzieñ z wiêcej

ni¿ jednym jêzykiem rozwija umiejêtnoœæ przyjmowania

perspektywy innych osób, co z kolei wi¹¿ê siê z doskona-

leniem tzw. teorii umys³u. W psychologii teori¹ umys³u

nazywa siê zdolnoœæ do wnioskowania o tym, czego chc¹, co

myœl¹, co wiedz¹, czuj¹ i zamierzaj¹ inne osoby. Dzieci z

rozwiniêt¹ teori¹ umys³u np. przewidz¹, ¿e doros³y prosz¹cy

ich o podanie zabawki ma na myœli tê zabawkê, któr¹ on

widzi, a na pewno nie tê, któr¹ widzi dziecko, a która jest

niewidoczna dla doros³ego.

Teoria umys³u rozwija siê wraz z wiekiem. Intensywnym

czasem rozwoju dzieciêcej wiedzy o umyœle jest wiek przed-

szkolny. Jednym z wczesnych wskaŸników, ¿e rozwój ten ma

miejsce, jest zabawa w udawanie - kiedy dziecko np. bawi siê,

¿e banan to telefon.

Zwi¹zek pomiêdzy dwujêzycznoœci¹ a teori¹ umys³u by³

ju¿ wielokrotnie testowany przez naukowców.- Koniecznoœæ

dopasowywania jêzyka do ró¿nych osób sprawia, ¿e dzieci

dwujêzyczne wczeœniej zrozumiej¹, ¿e wiedza rozmówcy mo¿e

ró¿niæ siê od ich wiedzy. Rozwija siê u nich tak¿e wczeœniej

œwiadomoœæ, ¿e musz¹ wzi¹æ pod uwagê ten fakt, aby skutecz-

nie siê porozumieæ z otoczeniem – t³umaczy Peggy Goetz,

amerykañska badaczka z Calvin College, która prowadzi³a

badania na dzieciach dwujêzycznych (pos³uguj¹cych siê

jêzykami mandaryñskim i angielskim) dotycz¹ce teorii umys³u.

Jednak, jak wynika z badañ przeprowadzonych na Uni-

wersytecie w Chicago, dziecko wcale nie musi znaæ biegle

drugiego jêzyka, aby wczeœniej posi¹œæ teoriê umys³u. W

ramach tego badania eksperymentatorzy prosili dzieci o prze-

suniêcie przedmiotu, znajduj¹cego siê w zasiêgu ich wzroku,

jednak za ka¿dym razem polecenie mog³o odnosiæ siê zarówno

do przedmiotu widocznego dla eksperymentatora, jak i takiego,

który by³ dla niego niewidoczny. Zarówno dzieci dwujêzyczne,

jak i dzieci jednojêzyczne maj¹ce stycznoœæ z dodatkowym

jêzykiem wykonywa³y zadanie poprawniej ni¿ dzieci jedno-

jêzyczne, które nie mia³y w swoim œrodowisku innego jêzyka.

Oznacza to wiêc, ¿e obecnoœæ dodatkowego jêzyka - nawet,

jeœli dziecko aktywnie siê nim nie pos³uguje - sprzyja roz-

wojowi umiejêtnoœci spo³ecznych.

A jakie znaczenie dla dziecka ma wczeœniejsze wykszta³-

cenie teorii umys³u? Jeœli dzieci od ma³ego æwicz¹ przyjmo-

wanie perspektywy drugiej osoby, a podczas rozmów

domyœlaj¹ siê, co ich rozmówca mo¿e mieæ na myœli, nawet

jeœli niekoniecznie jasno i bezpoœrednio to zakomunikuje, bêd¹

prawdopodobnie lepiej radziæ sobie w kontaktach z ludŸmi i

rzadziej spotykaæ siê bêd¹ z nieporozumieniami. Maj¹ te¿

szansê lepiej wychodziæ naprzeciw niewypowiedzianym

wyraŸnie oczekiwaniom spo³ecznym, co bêdzie wp³ywaæ na ich

ocenê w oczach innych ludzi. To z kolei mo¿e przek³adaæ siê

na to, jakie bêd¹ im powierzane role i funkcje spo³eczne.

Badacze zajmuj¹cy siê wczesnoszkoln¹ edukacj¹ nie maj¹

w¹tpliwoœci, ¿e wysoko rozwiniêta teoria umys³u wp³ywa

pozytywnie na rozumienie przez dzieci tekstów, a wiêc wspo-

maga proces nauki czytania, a tym samym przyczynia siê do

rozwoju umiejêtnoœci szkolnych.

Natalia Banasik

�ród³o: https://dwujezycznosc.info . CC 3.0 Polska
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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 30 wrzeœnia  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

WALENTY CH£ÊDOWSKI (1797-1846)

SZKO£A ¯YCIA

Pok¹d siê snowa wyroki tajnemi

To pasmo ¿ycia tak dziwnie uwite,

Wszyscy do szko³y chodzimy na ziemi,

Gdzie profesory ucz¹ rozmaite.

Rozkosz i boleœæ, pomyœlnoœæ, mozo³y -

Ró¿ne to tylko klasy jednej szko³y.

Kto dobrze obj¹³ rozumem i wol¹
I cel nauki, i ¿ycia zadanie,

Temu, gdy inni jeszcze siê mozol¹,

Praca igraszk¹ - wnet u celu stanie,

Lekko i r¹czo w dzielnym si³ zapêdzie

Pojmie naukê, i popis odbêdzie.

Kto piosnki tylko chce œpiewaæ weso³e,
Patrzy, by dola sama z nieba spad³a:

Daremnie przejdzie ca³¹ ¿ycia szko³ê,
Nie pozna nawet dobrze abecad³a.

¯acyœmy wszyscy - mo¿em siê zapytaæ,
Czy aby jeden nauczy³ siê czytaæ?...

Lecz choæ ju¿ tylko szczêœliwem rz¹dzeniem

Do zg³oskowania dojdzie duch ochoczy,

A oko jasném, swobodném spojrzeniem

Po wielkiej ksiêdze ¿ywota potoczy,

Ju¿eœmy wiele, wiele w zysku wziêli.
Tam dokoñczymy, coœmy tu poczêli.

PRZYPOWIEŒÆ O MARKU STANIS£AWIE

Dokoñczenie ze str.12

I tu wreszcie wujaszek (niedosz³y oskalpowany) wyjaœni³
przyczynê cyfrowych niedomówieñ, tkwi¹cych w ma³ym palcu

“cudownego dziecka“.

- Syn wasz bêdzie na pewno handlowcem - orzek³ z na-
maszczeniem - i przewiduje w swym bud¿ecie pozycjê, z

której jeszcze sam nie zdaje sobie sprawy. Jest ni¹ oszczêd-
noœæ. Ale s³uchajcie, ¿arty na bok - stanowczo powinniœcie na
jego imiê za³o¿yæ ksi¹¿eczkê premiowan¹ PKO VI serii. Za

dziewiêæ i pó³ lat, a szybko ten czas leci, bêdzie posiadaczem
pokaŸnej sumy 600 z³otych, a naturalnie w miêdzyczasie mo¿e
- nie raz nawet - paœæ premia na tê ksi¹¿eczkê. Ch³op na
pewno bêdzie mia³ szczêœcie, bo mu radoœæ z oczu patrzy.
Szczerze wam radzê, za³ó¿cie mu tak¹ ksi¹¿eczkê.

Rodzice chêtnie zgodzili siê na propozycjê wujcia-

studenta, w zupe³noœci przyznaj¹c mu s³usznoœæ. A m³ody
“handlowiec?“ Jak zwykle ma³o powa¿nie odniós³ siê do

sprawy, za to z radoœci¹ jego nó¿ki rozkopa³y doszczêtnie
ko³derkê, a w uœmiechu promiennym ukaza³y siê bezzêbne
dzi¹s³a.

Akt wrêczenia Markowi Stanis³awowi ksi¹¿eczki premio-

wej odby³ siê nader uroczyœcie. “M³ody cz³owiek“ szala³ z ra-
doœci, otrzymawszy do r¹k szar¹ ksi¹¿eczkê. By³aby na pewno

uleg³a kompletnemu zniszczeniu, gdyby nie pani Maria, która

w ostatniej chwili zabra³a j¹, uniemo¿liwiaj¹c tym samym

gruntowne obœlinienie takowej, ba, nawet “po¿arcie“. Ksi¹-
¿eczka powêdrowa³a do kasy ogniotrwa³ej uradowanego ojca

i czekaæ bêdzie na los szczêœliwy i na dziesiêciolecie Marka.

Daj mu Bo¿e wylosowaæ premiê parokrotnie, bo nam w

Polsce bardzo potrzeba zdolnych handlowców.
Bez podpisu

�ród³o: Archiwum cyfrowe Centralnej Biblioteki Wojskowej. Pismo

Wiarus. Organ Korpusu Podoficerów Wojska L¹dowego, Marynarki

Wojennej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Rok X. Nr 22. 28 maja 1939

roku. Warszawa. (Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni).
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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

PRZYPOWIEŒÆ

O MARKU

STANIS£AWIE

Pañstwu Andrzejom przyby³ na œwiat

syn.

Pierwszemu potomkowi rodu dano

na chrzcie œwiêtym imiona Marek

Stanis³aw i oddano do jego dyspozycji

ca³y dom wraz z mieszkañcami.

Obywatel Marek niewiele robi³

sobie z roli, jak¹ zaj¹³ w œwiecie, al-

bowiem zachowanie jego bynajmniej

nie licowa³o z powag¹ i dostojeñ-

stwem, okazywanym mu przez dum-

nych z jedynaka rodziców.

Wczesnym ju¿ rankiem podnosi³

krzyk tak donios³y, ¿e pani Maria zry-

wa³a siê z krzepi¹cego snu prze-

ra¿ona, czy aby Marek nie poniós³

jakowegoœ szwanku. Kandydat na

przysz³ego obroñcê Ojczyzny krzycza³

tymczasem dot¹d, dopóki nie dosta³

porcji smakowitego po¿ywienia, a po-

tem - ach, potem mo¿na by by³o

spisywaæ tomy uciesznych opisów o

m¹droœci, przebieg³oœci i wyj¹tkowej

inteligencji trzymiesiêcznego mê¿-

czyzny.

Doœæ na tym, ¿e dom pe³en by³

s³oñca, szczêœcia, pe³en okrzyków, ga-

worzenia i radoœci.

Znajomi dowodzili, ¿e nowy

cz³onek rodziny, dwojga imion Marek

Stanis³aw bêdzie ¿o³nierzem pierwszej

klasy, albowiem æwiczy³ swe m³ode

p³uca w tak donios³y sposób, i¿ w

rozwój takowych nikt nie œmia³

w¹tpiæ. Matka twierdzi³a, ¿e bêdzie

akrobat¹, gdy¿ z nies³ychan¹ ³at-

woœci¹ ssa³ du¿y palec u prawej nogi,

ojciec natomiast przekonywa³ wszyst-

kich o matematycznych zdolnoœciach

syna. Marek bowiem rozk³ada³

wszystkie palce u jednej rêki, a drug¹

zsuwa³ paluszki, jak do obliczeñ.

Zostawa³a jedna tylko zagadka do

rozwi¹zania. Ma³y palec zostawa³

zawsze na uboczu i nie wchodzi³ w

zakres matematycznych obliczeñ.

Czemu? Pan Andrzej nie móg³ syna

zrozumieæ, pani Maria trapi³a siê, czy

aby objaw ten nie jest dowodem

jakiejœ choroby.

A¿ pewnego dnia w¹tpliwoœci roz-

chwia³ wuj - student. Wuj-student

mia³ na imiê Kazio, na nosie ciemne

okulary i jasn¹ czuprynê. Marek

Stanis³aw, ujrzawszy nad sob¹ twarz

m³odocianego wujka, przycich³. Albo

chcia³ w ten sposób wyraziæ uznanie

dla przedstawiciela nauk uniwersy-

teckich, albo, co jest bardziej prawdo-

podobne, zaciekawi³ siê nowym

przedmiotem - okularami. Nagle - z

okrzykiem godnym dzikiego plemienia,

z³apa³ z ca³ej si³y p³ow¹ czuprynê

wujaszka i j¹³ tarmosiæ i rwaæ w spo-

sób nieludzki.

- Dziwny brak poszanowania dla

osób starszych - zdziwi³ siê wujaszek,

cudem wyrwawszy g³owê z r¹k

oprawcy - ale widaæ, ¿e bêd¹ z niego

ludzie.

Tu siê zaczê³a seria pochwa³ na

czeœæ Marka Stanis³awa, wypowiada-

na jednym tchem przez szczêœliwych

¿yciodawców.
Dokoñczenie na str. 11


