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KOLEJNE LAURY
DLA LONDON

czyli ZESPÓ£ CRACOVIA

i TEATR SCENA 419 Z NAGRODAMI

Jury X Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego

og³osi³o swój werdykt 17 wrzeœnia. W kategorii Prezentacje

Miêdzynarodowe - Online w grupie spektakli teatralnych

dwa pierwsze miejsca przyznano Teatrowi Scena 419 - za

“Gwa³tu, co siê dzieje” Aleksandra Fredry i za “Generaln¹

próbê” Wilhelma Raorta, do tego Scenie 419 przypad³o te¿

miejsce nr 3 - za “Bia³¹ chryzantemê” Wojciecha Drygasa

i Józefa Mozgi.

Zespó³ Cracovia triumfowa³ w kategorii Taniec - przy-

znano mu pierwsze miejsce za “Taniec limanowski”. W tej

kategorii by³o mniej nagrodzonych, gdy¿ przyznano tylko

miejsce pierwsze i drugie oraz trzy wyró¿nienia, podczas

gdy w odniesieniu do prezentacji teatralnych oprócz dwóch

miejsc pierwszych by³y tradycyjne (i pojedyncze) drugie i

trzecie oraz Grand Prix i wyró¿nienie.

Przypomnê jeszcze to, o czym informowa³am ju¿ wczeœ-

niej, ¿e w sierpniu Cracoviê i Teatr Scena 419 wyró¿nili

widzowie, którzy w internetowym g³osowaniu pierwsze

miejsce przyznali “Generalnej próbie”, a trzecie tañcz¹cej

Cracovii (by³o to g³osowanie bez podzia³u na teatr i taniec).

Organizator Festiwalu to Chorzowskie Centrum Kultury.

Ze wzglêdu na jubileusz dziesiêciolecia do wczeœniejszej

grupy uczestników, czyli amatorskich teatrów z Polski, tego

roku do³¹czono zespo³y polonijne - teatralne i taneczne (ju-

ry ocenia³o je osobno). Pozycje spoza Polski mo¿na by³o

obejrzeæ w sieci pod www.chck.pl oraz na stronie Skanera pod

skaner.net . Teraz znajduje siê tam kopia werdyktu Jury. 

Nie w¹tpiê, ¿e te nagrody, a jest ich dla dwóch lon-

doñskich zespo³ów w sumie szeœæ (cztery przyznany przez

Jury - za ka¿d¹ zg³oszon¹ prezentacjê, plus dwie przyznane

przez publicznoœæ) uciesz¹ nie tylko cz³onków nagrodzonych

zespo³ów i ich bliskich, ale te¿ wszystkie osoby, dla których

wa¿ne jest trwanie Polonii. Jolanta Pawluk

KTO DOMINUJE
W INTERNETOWYCH SPORACH

ARTUR DESKA Wiele ju¿ razy dzieli³em siê z czytelnikami prze-

zacnego “Nowego Kuriera Galicyjskiego” spostrze¿eniem, ¿e

przynajmniej od lat kilkunastu poziom prowadzonych w

“przestrzeni publicznej” dyskusji, sporów i k³ótni wszelakich jest

katastrofalnie niski. Nie ma znaczenia to, gdzie takie dyskusje siê

“wiedzie” i niewa¿ne, na jaki temat. Polska, Ukraina, USA, Niem-

cy, Kanada, “wyspy”… Polityka, COVID-19, historia, gospodarka,

geografia, astronomia nawet! Brak zdrowego rozs¹dku, ignorancja,

wrzaski i chamstwo sta³y siê nieod³¹czn¹ czêœci¹ wiêkszoœci

dzisiejszych “debat” i - niestety - zmiany tego, przynajmniej w

najbli¿szej przysz³oœci, siê nie spodziewam.

Uporczywie i nieuleczalnie trwaj¹c przy idealistycznym

pojmowaniu œwiata, we wszystkim doszukujê siê sensu – tak¿e w

prowadzeniu sporów, dyskusji i debat. W moim rozumieniu, po-

winny byæ one “drog¹” prowadz¹c¹ do szlachetnego celu,

instrumentem pozwalaj¹cym przekazywaæ wiedzê, przedstawiaæ

ocenê, wyjaœniaæ niezrozumia³e, demonstrowaæ punkty widzenia,

konfrontowaæ opinie, znajdowaæ prawdê, korygowaæ b³êdy, roz-

wi¹zywaæ problemy. Powinny byæ kulturalne, logiczne, rzeczowe.

Wykazuj¹c pomy³ki i b³êdy, udowadniaj¹c, i¿ one s¹ b³êdami

w³aœnie, powinny jednoczeœnie pamiêtaæ o tolerancji i szacunku.

Oczywiste to wszystko, banalne? Ale¿ tak! Tyle, ¿e jest to

oczywiste i banalne tylko teoretycznie. Realnie – tak uwa¿am –

wiêkszoœæ z tocz¹cych siê dzisiaj “rozmów” absolutnie powy¿sze-

mu nie s³u¿y! Nie s³u¿y temu “wiedza” dyskutantów, nie s³u¿y

temu cel tych dyskusji (ten prawdziwy, a nie deklaratywny), nie

s³u¿y temu kultura i forma wyra¿ania s¹dów. Postrzegam to od

lat i to nie tylko na polskim czy ukraiñskim “podwórku” – jak to-

czone s¹ te spory, jak wygl¹daj¹ medialne starcia i jak rozumiane

jest to, co ogólnie nazywamy “komunikacj¹ miêdzyludzk¹”. Có¿,

jako rzecze klasyk (Max Paradys – “Seksmisja”): “ciemnoœæ wi-

dzê, widzê ciemnoœæ…”

Wiêkszoœæ sporów i dyskusji zosta³a przeniesiona “do Internetu”.

To on sta³ siê “aren¹ bojów wszelakich” i dla takich jest (przez

niemal wszystkich) u¿ywany – prezydenci, politycy, eksperci, dzien-

nikarze, “internauci” (w tym – “pieniacze”). Internetowe strony (
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( rz¹dów, instytucji, partii i osób.

Internetowe wydania gazet i artyku³y.

“Tweety”, wpisy, komentarze na porta-

lach przeró¿nych “spo³ecznoœci” – oto

jest to, co dzisiaj sta³o siê wa¿ne, co jest

opiniotwórcze, dooko³a czego tocz¹ siê

spory. W naszych czasach “¿ywy” dialog

zaczyna byæ rzadkoœci¹, zaœ dla wielu,

“wirtualna rzeczywistoœæ” sta³a siê wa¿-

niejsza od “realu”.

Niestety, przeniesienie “p³aszczyzny

komunikacji” do Internetu nie same po-

zytywy niesie. Co paradoksalne, zalety i

wady wynikaj¹ z tych samych przes³anek

– szybkoœæ przekazu, nieograniczona wol-

noœæ przekazu, zasiêg przekazu, po-

wszechnoœæ dostêpu. Teoretycznie – same

plusy! Jednak praktyka dowodzi, ¿e “nie

do koñca” tak jest. Wszystko bowiem

zale¿y od tego, kto i jak z tych “zalet”

korzysta. Mimowolnie przychodzi mi na

myœl powiedzonko (przepraszam bardzo –

moim zamiarem nie jest obra¿anie kogo-

kolwiek) “o ma³pie i brzytwie”…

Najdoskonalszy instrument dany w

rêce komuœ, kto nie potrafi (nie chce) z

niego ROZUMNIE i ODPOWIEDZIAL-

NIE korzystaæ, to zagro¿enie. Uzasadniaæ

tego nie bêdê – zbyt oczywiste.

Nie inaczej jest z Internetem. Do-

¿yliœmy czasów, w których dostêp do

niego maj¹ praktycznie wszyscy (przy-

najmniej w “krajach rozwiniêtych”). Nie-

mal w ka¿dym domu jest komputer, tablet,

smartfon i mo¿liwoœæ “wejœcia do sieci”.

Super! Tyle tylko, ¿e ta powszechnoœæ

bywa tak¿e zagro¿eniem. Nie, nie zamie-

rzam o jakichœ “wielkich” niebezpieczeñ-

stwach pisaæ (chocia¿ s¹ i takie) – chcê

zwróciæ uwagê, jak owa szybkoœæ prze-

p³ywu informacji i s¹dów, powszechnoœæ

dostêpu do ich tworzenia, nieograniczona

swoboda i praktycznie brak jakiejkolwiek

odpowiedzialnoœci za internetowe dzia-

³ania (s¹ wyj¹tki) wp³ywa na jakoœæ

dyskusji.

W ostatnich latach XX wieku, kiedy

to œwiat cieszy³ siê jeszcze ostatnimi

chwilami “nieinternetowego ¿ycia”, wszel-

kie teorie, idee, oceny i myœli, przed ich

rozpowszechnieniem, musia³y przejœæ

przez redakcyjne “sita”. Nie, nie o cen-

zurê chodzi! Sprawa w tym, ¿e jeœli, po-

wiedzmy, w 1998 roku do jakiejœ redakcji

(gazety, radio, TV) przyszed³by ktoœ z

proœb¹ o wydrukowanie (wyemitowanie)

materia³u o tym, ¿e np. “Ziemia jest p³a-

ska”, to z pewnoœci¹ 99,999%, œmiem

twierdziæ, redakcji wystarczy³oby zdrowe-

go rozs¹dku, by taki materia³ odrzuciæ,

lub umieœciæ miêdzy facecjami. Do tego,

nawet zamieszczony jako dykteryjka,

materia³ ten nie by³by anonimowy – do

redakcji przynios³aby go realna, konkret-

na osoba. Na koniec – jeœli w tym mate-

riale znajdowa³by siê passus drwi¹cy,

obra¿aj¹cy lub gro¿¹cy tym, którzy w

“p³askoœæ Ziemi” nie wierz¹ – mo¿liwe,

¿e przysz³oby jej/jemu za to odpo-

wiedzieæ.

“W Internetach” nie ma redakcji! To

znaczy teoretycznie jest – przeró¿ni ad-

ministratorzy, moderatorzy i inni. Jednak

z uwagi na powszechnoœæ dostêpu do In-

ternetu i ogrom umieszczanych w nim (w

ka¿dej sekundzie) materia³ów, nie s¹ oni

w stanie “wy³apaæ” WSZYSTKICH bzdur,

chamstwa i gróŸb. Do tego owi admini-

stratorzy i moderatorzy czêsto sami staj¹

siê stron¹ sporów, porzucaj¹c obiektywizm

i daj¹c siê porwaæ ich biegowi. Na ko-

niec, wielu z tych “internetowych redak-

torów” wiedz¹ i kultur¹ dyskusji (deli-

katnie ujmuj¹c) niewiele odbiega od tych,

których “kontroluj¹”. Powtórzê – “w Inter-

netach” nie ma redakcji, a jeœli nawet

formalnie s¹, to formalne i iluzoryczne

tylko.  Nie ma wiêc tam “sita” odsiewaj¹-

cego przynajmniej najdziksze bzdury. Nie

ma skutecznej bariery dla pseudologicz-

nych argumentacji. Nie ma obiektywnego

cenzora (wiem, to nielubiane s³owo),

który pilnowa³by przestrzegania zasad

kultury, logiki, szacunku i innych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze i abstra-

huj¹c zupe³nie od osobistych praktyk i

doœwiadczeñ wynikaj¹cych z “¿eglowania

w sieci”, proponujê tylko teoretycznie

zastanowiæ siê nad tym, jaki wp³yw na

poziom i styl prowadzenia “internetowych

dyskusji” ma po³¹czenie powszechnej i

nieograniczonej mo¿liwoœci upowszech-

niania wszelakich idei i opinii, praktycz-

ny brak odpowiedzialnoœci za upowszech-

nione treœci, internetowa anonimowoœæ

“dyskutantów”, ich nie zawsze “wysokiej

próby” poziom wiedzy i kultury, (a bywa-

j¹ niekiedy) najró¿niejsze problemy (fobie,

kompleksy, choroby), z brakiem tego¿

“sita”. Mo¿na “wszystko”!

Dla poziomu prowadzonych w Inter-

necie sporów ogromne znaczenie ma to,

¿e bezwarunkowe udostêpnienie przez

Internet, nowych, nieograniczonych i

praktycznie niekontrolowanych mo¿liwoœci

“dyskutowania” (w tym – plecenia oczy-

wistych bzdur, bezsensownych argumen- 
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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

-tacji, chamstwa, emocjonalnego szanta-

¿u, erystycznych “chwytów, pieniactwa i

“trollingu”) na³o¿y³o siê na “star¹”

przypad³oœæ – efekt Dunninga-Krugera. 

Najlapidarniej rzecz ujmuj¹c polega on

na tym, ¿e ci ludzie, którzy wiedz¹ nie-

wiele, przejawiaj¹ tendencjê by s¹dziæ, i¿

wiedz¹ wszystko, a ci, których wiedza

jest obszerna, przejawiaj¹ tendencjê by

jej nie doceniaæ. Ci drudzy nie stanowi¹

problemu – w dyskusjach (tak¿e tych

internetowych) s¹ zazwyczaj ostro¿ni i

rozwa¿ni. Problemem s¹ ci pierwsi.

W jednym z niezwykle wa¿nych dla

mnie poematów – “Dezyderacie” (1948)

autorstwa Maxa Ehrmana – znajduje siê

taki fragment: “Wypowiadaj swoj¹ prawdê

jasno i spokojnie, wys³uchaj innych,

nawet têpych i nieœwiadomych, oni te¿

maj¹ swoja opowieœæ. Unikaj g³oœnych i

napastliwych – s¹ udrêk¹ ducha”. Nie

inaczej! Tak siê bowiem dzieje, ¿e ci,

którzy posiadaj¹ wiedzê i s¹ “pewni

swego”, potrafi¹ jej broniæ spokojnie i

rzeczowo, ci zaœ, którzy staj¹ siê ofiar¹

“efektu Dunninga-Krugera”, szcz¹tkowoœæ

posiadanej wiedzy usi³uj¹ kompensowaæ

(niekiedy nieœwiadomie) gwa³townoœci¹,

tonem i g³oœnoœci¹, napastliwoœci¹, poza-

merytoryczn¹ argumentacj¹, form¹ jej

demonstracji. W prowadzonym sporze

generuje to dwa problemy jednoczeœnie –

jego tragiczny lub ¿aden poziom mery-

toryczny i agresywnoœæ formy. Czasami

te¿ jego kompletn¹ irracjonalnoœæ.

Jakiœ czas temu œledzi³em (Internet

oczywiœcie), jak zajadle grupa amerykañ-

skich studentów “przekonywa³a”, ¿e zni-

szczenie w ramach antyrasistowskich

protestów BLM pomnika-popiersia Ma-

hatmy Ghandiego by³o s³uszn¹ zemst¹ i

protestem za wielowiekowy ucisk i rasizm

BIA£EGO CZ£OWIEKA. Ok? Ok! Czemu

nie?! Tyle, ¿e w dalszym ci¹gu “dyskusji”

okaza³o siê, i¿ obroñcy dzia³añ BLM

najmniejszego pojêcia nie maj¹, któ¿ to

taki by³ “ten Ghandi”. Tym niemniej, owa

niewiedza nie przeszkadza³a im nazwaæ

tych, którzy mieli inne od nich zdanie,

którzy starali siê im wyjaœniæ, kim by³

Ghandi i jaki jest jego wk³ad w walkê z

rasizmem, dyskryminacj¹ i kolonializmem,

rasistami, faszystami (!) i mizoginami (?!).

Inny, zapewne “bli¿szy” przyk³ad –

COVID-19… Od przesz³o pó³tora roku

mo¿na (przede wszystkim w³aœnie w In-

ternecie) obserwowaæ “wysyp” domo-

ros³ych wirusologów, “specjalistów od

coronavirusa” maœci wszelakiej. Pisz¹

s¹¿niste teksty, chwal¹, krytykuj¹, pro-

ponuj¹ “genialne” terapie. Wszystko to

niezale¿nie od tego, i¿ wielu z nich nie

potrafi nawet rozszyfrowaæ akronimów

DNA i RNA, a jeœli ju¿ nawet tak, to nie

wie, na czym polega ró¿nica. Tym nie-

mniej, mimo oczywistego braku pod-

stawowej w wirusologii wiedzy, bardzo

czêsto “wypowiadaj¹ swoj¹ prawdê

g³oœno i emocjonalnie – “podrêcznikowy”

przyk³ad “efektu Dunninga-Krugera”. Z

tematem Covid-19 i “efektem Dunninga-

Krugera” jest te¿ zwi¹zane zjawisko

“antyszczepionkowców”, ale analizowa³ go

ju¿ nie bêdê – ich agresywnoœæ (i nie

tylko ona) jest powszechnie znana.

Efekt Dunninga-Krugera “dzia³a³”

zawsze. Jednak dopiero w erze Internetu

sta³ siê on elementem w tak istotny

sposób determinuj¹cym wszelaki dyskurs

– tak ten “wielki” (w polityce chocia¿by),

jak i ten “maleñki” (TT, FB…). Sprawa w

tym, ¿e iloœæ i ró¿norodnoœæ prowadzo-

nych dyskusji wyros³a do niebotycznych

rozmiarów (mo¿liwoœci Internetu), ka¿dy,

nawet ten, który posiada bardziej ni¿

“umiarkowan¹” wiedzê i kulturê, mo¿e

uczestniczyæ w dyskusji i nawet j¹ mo-

derowaæ (mo¿liwoœci Internetu), “w Inter-

necie” nie istnieje skuteczny i spra-

wiedliwy mechanizm “zaporowy” dla

oczywistej g³upoty, agresji i chamstwa

(bo przecie¿: wolnoœæ s³owa, demokracja,

“tolerancja”).

Ci, którzy dotychczas nie mieli mo¿li-

woœci upubliczniania swoich mniemañ (bo

to zazwyczaj mniemania s¹, a nie s¹dy)

otrzymali bezwarunkowy i nieograniczony

dostêp do instrumentu daj¹cego im tak¹

mo¿liwoœæ. Co niebywale wa¿ne – tych,

którzy “wiedz¹ mniej”, a s¹dz¹, ¿e “wie-

dz¹ wszystko”, jest dziesi¹tki razy wiêcej

od tych, którzy “wiedz¹ wiele”, lecz

zak³adaj¹, i¿ jeszcze “zbyt ma³o wiedz¹”.

“Internetowe”   spory,   dyskusje,   (
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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

( przeró¿ne “fora” zdominowali ci pierwsi, ze wszystkimi
skutkami, jakie z tego dla poziomu i stylu prowadzonych debat
wynikaj¹. Warto to zauwa¿yæ i przed ka¿dorazowym “wejœciem
w sieæ” zastanowiæ siê nad tym, czy do tych pierwszych, czy do
drugich nale¿eæ chcemy. Artur Deska

, Artur Ryszard Deska (1964). Niem³ody i brodaty wielbiciel fajki,

dobrych ksi¹¿ek, filozofii oraz historii. Poeta. Pasjonat zdrowego rozs¹d-

ku i bezkompromisowy krytyk panosz¹cych sie i rozdêtych: relatywizmu

tudzie¿ poprawnoœci politycznej. Jesieni¹ 2003 roku, po kolejnym kryzy-

sie (nadciœnienie, serce i cukrzyca) postanowi³ “do¿yæ swoich dni ina-

czej” – z³o¿y³ w koœciele “œluby prywatne”, wyjecha³ z Polski, osiad³ w

Drohobyczu i zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹. Od listopada 2003

roku zastêpca Dyrektora Caritas Samborsko-Drohobyckiej Diecezji

UGKC. Za³o¿yciel i wieloletni Dyrektor Centrum Wolontariatu Caritas

w Drohobyczu. “Ojciec” i wychowawca wielu pokoleñ wolontariuszy.

Wspó³za³o¿yciel Ukraiñskiej Grupy Humanitarnej. Od 2014 roku –

opiekun “drohobyckiej” wspólnoty Tatarów krymskich. Mimo cyklicznie

powtarzanych i apokaliptycznych diagnoz lekarzy – wci¹¿ ¿yje i walczy.

Motto: “Bóg kocha wariatów...”.

Od redakcji: Artyku³, grafika oraz informacja o autorze pochodz¹ z

“Kuriera Galicyjskiego”[ kuriergalicyjski.com ]. Nr 12 (376), 2021.

W przedruku zachowano wyró¿nienia tekstu istniej¹ce w oryginale. 

NA CZEM LUDZIE PISALI

Najpierw, zdaje siê, ¿e pisano tylko na koœciach zwierz¹t, na
ceg³ach lub na tabliczkach kamiennych, póŸniej u¿ywaæ
zaczêto blach z ró¿nych kruszców, z o³owiu, miedzi, na-
reszcie kory z drzew i wielkich liœci, które w gor¹cych
krajach obficie rosn¹.

W ksiêgozbiorach zamo¿nych ludzi mo¿na dot¹d widzieæ
bardzo ³adne dzie³a, tak pisane; istniej¹ biblie, przepisane
na liœciach palmowych, które, jako bardzo wielkie i dosyæ
grube, ³atwo na ten u¿ytek przysposobione byæ mog³y.

Arabowie znowu wyrzynali opisy znaczniejszych zdarzeñ
na koœciach z ³opatek baranich, wi¹zali je razem i za-
wieszali w swych domach. £atwo zrozumieæ, jak te wszystkie
sposoby by³y trudne, uci¹¿liwe i jak ma³o dzie³ i pisz¹cych
byæ musia³o.

Te pierwsze wynalazki doprowadzi³y do wymyœlenia
cienkich tabliczek drewnianych, oblanych woskiem, na
których pisano rylcami, zwanymi style. Jeden koniec rylca
by³ koñczasty i nim wyrzynano litery na wosku, drugi zaœ
sp³aszczony, by nim zacieraæ, czyli mazaæ litery. Z tych sty-
lów zosta³ nam dot¹d wyraz: styl, który znaczy “w³aœciwy
sposób pisania”.

W niektórych krajach pismo by³o malowane. Do tego
u¿ywano kory z drzewa, p³ótna, nareszcie skór zwierzêcych.

Pierwszem miastem, gdzie najlepiej umiano wyprawiaæ
skóry do pisania, by³o Pergamum w Azyi Mniejszej. St¹d
powsta³a nazwa pergamin, dot¹d dawana skórze oœlej, wy-
prawionej do pisania. Pergamin i teraz jest w u¿ywaniu.

Egipcyanie pierwsi zastosowali do pisania korê trzci-
now¹, zwan¹ papyrus; okaza³a siê ona lepsz¹ od
wszystkiego, co dot¹d wynaleziono; i dlatego dotychczas
nazywamy papierem tkankê, na której piszemy, chocia¿ j¹
wyrabia siê z ga³ganów lnianych i konopnych. Na perga-
minie i papyrusie pisano trzcinami, skrojonemi w kszta³cie
piór naszych. Maczano je w farbach ró¿nego koloru, i ten
sposób ju¿ najwiêcej by³ zbli¿ony do naszego, lubo nie-
równie kosztowniejszy.

Staro¿ytni nie sk³adali ani kory, ani pergaminu, jak my
z naszym papierem w ksi¹¿kach czynimy, ale je obwijali na
drewnianych wa³kach. Ich ksiêgozbiory inaczej wiêc wygl¹-
da³y, ni¿ dzisiejsze; by³y to rzêdy jakby s³upków, opartych
na pó³kach. Tytu³y dzie³ pisali oni czerwonemi literami na
jednym szczycie wa³ka.

Stanis³aw Jachowicz

�ród³o: Pi¹ta ksi¹¿ka do czytania dla Szkó³ Ludowych w Ameryce.

U³o¿yli Ks. Fr. Gordon, C. R. i S. Zahajkiewicz. Drukiem Dziennika

Chicagowskiego. Chicago, Ill. [Brak roku wydania - przyp. Skaner]
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Przez dwa dni wrzeœnia - 11 i 12 - w

polonijnym oœrodku rekreacyjnym w

Nilestown trwa³ piknik pi³karski. Opi-

nie organizatorów i uczestników s¹

zgodne - piknik by³ udany pod ka¿-

dym wzglêdem.

W turnieju pi³ki no¿nej uczestni-

czy³o jedenaœcie dru¿yn: Bia³o-

Czerwoni z Windsor, White Eagles

London, Olimpia Toronto, Eagles

Kitchener, Polonia Hamilton i Bia³y

Orze³ Oshawa. Zawodnicy startowali

w trzech kategoriach: Open, Over 35 i

Over 50, przy czym Toronto, Oshawa,

Windsor i London mia³y pi³karzy do

wiêcej ni¿ jednej konkurencji.

Zwyciêzcy - Olimpia Toronto (w

dwóch kategoriach: Open i Over 35)

oraz Polonia Windsor (Over 50) -

otrzymali puchary. Puchary wrêczono

te¿ najlepszemu strzelcowi turnieju,

którym by³ Dominik Krzemiñski,

bramkarzowi - to Pawe³ Kalinowski i

zawodnikowi - to Stephen Anderson.

Uhonorowano te¿ najstarszego uczest-

nika - 70-letniego Mieczys³awa Szy-

mañskiego, zarazem managera Over

50.

Ca³y czas pracowa³a kuchnia, dwa

bary i dwa stoiska: jedno z BBQ, dru-

gie farmerów, przy czym ci ostatni

wzbudzili du¿e zainteresowanie - m.in.

tym, ¿e mieli w ofercie siedem rodza-

jów czosnku - a tak¿e tym, jak rzeczo-

wo i ciekawie potrafili o nim mówiæ).

PODZIÊKOWANIE

Organizatorzy bardzo dziêkuj¹

wszystkim dru¿ynom uczestnicz¹cym

w rozgrywkach oraz goœciom i infor-

muj¹, ¿e ca³kowity dochód prze-

znaczony zosta³ na remont hali w

Nilestown. Dziêkuj¹ te¿ osobom, które

przekaza³y wp³aty na ten cel.

Oto lista sponsorów

Janusz Grabos

Malec family

Teresa i Ryszard Kowalski

Krystyna i Jacek Jaworski

Danuta i Stanis³aw Chor¹gwicki

Anna Czuba i Kazimierz Mendel

Klub Seniora

Franciszek Sokalski

Urszula i Jan Toporowski

Wojtek Rabeda

Proficient Painting

London Marble Manufacturing Inc.

Stefan Grabarczyk

Maryla i Aleksander Kolendowski

David Dudzic

Stella Iwanczuk

Michalina i £ukasz Jaworski

Czes³awa i Albert Zarzeczny

Robert Burns

Jolanta Pagacz

Andrzej Jasiñski

Stanis³aw Magier

Bill Teeuwen

Iwona i Jan Czuba

Joanna Czuba

Jeœli sytuacja zewnêtrzna na to po-

zwoli, w PSN odbêd¹ siê jeszcze w

tym roku Andrzejki i Sylwester, a w

styczniu 2022 bankiet noworoczny.

Kazimierz Mendel

Sekretarz PSN

NA POLSKIEJ HALI

S³uchaj, Tadek, gdzie ta Jolka,

szukam jej od rana

Nie zapad³a siê pod ziemiê,

spotkasz j¹ pod bram¹

Spodnie ju¿ wyprasowa³em,

krawat wisi w szafie

Szybciej, szybciej, bo siê spóŸnisz

tam, no wiesz

Ref.  Na polskiej hali muzyka gra

Do polskiej hali ludzi coœ gna

Bo w polskiej hali znów wielki

t³um

Przy polskiej hali s³ychaæ ju¿

szum

Ch³opcy zaraz bêd¹ grali

tango "Przy kominku"

Ja tymczasem se zamówiê

siedem mocnych drinków

Zobacz, Miecia jest na hali

ze swym mê¿em Jankiem

Kazek tak¿e ju¿ dopija

trzeci¹ pe³n¹ szklankê, bo

Ref. Na polskiej hali...

Ktoœ tam kogoœ tr¹ci³ ³okciem

znów siê bêd¹ bili

Kiedy Józio wstaje z krzes³a

- spokój w jednej chwili

Micha³ ostro ju¿ wywija

ale bez ciupagi

A panienki krêc¹ siê i tam, i tu

Ref. Na polskiej hali...

Wies³aw Mikš

Od redakcji:

Tê ca³kowicie autorsk¹ piosenkê - z w³as-

nym tekstem i tak¹¿ muzyk¹ - Wies³aw

Mikš œpiewa³ podczas wystêpu “na polskiej

hali” w London, gdy w drugiej po³owie lat

dziewiêædziesi¹tych odwiedzi³ mieszkaj¹c¹

tu rodzinê.
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HARCERSTWO WO£A

- MUSZÊ IŒÆ!

W pierwszym tygodniu wrzeœnia
harcerki, harcerze, zuchy, skrzaty oraz
instruktorki ze szczepu “Bór” w Lon-
don zebra³y siê na pierwszej zbiórce
w roku 2021/22. W lesie s³ychaæ by³o
gwizdki dru¿ynowych zwo³uj¹cych
szyki. A z pola apelowego widaæ by³o,
jak dru¿yny maszeruj¹ równym
krokiem na apel. Podczas apelu roz-
kazem szczepowej oficjalnie rozpo-
czêliœmy pracê harcersk¹, po czym
harcerskie “Czuj, czuj, czuwaj!” roz-
leg³o siê po lesie. 

Przygoda ¿ycia w harcerstwie jest
piêkna. Zaczynaj¹c od najm³odszej
grupy skrzatów a¿ po najstarsz¹
grupê wêdrownicz¹, harcerstwo wy-
chowuje i æwiczy cia³o, duszê i
charakter. Nastêpny etap ¿ycia har-
cerskiego to s³u¿ba instruktorska,
podczas której wiedza i doœwiadczenie
harcerskie przekazywane s¹ nowym
m³odym skautom.

Zawsze mo¿na do³¹czyæ do na-
szych szeregów, mo¿e w³aœnie w
harcerstwie znajdziesz swoj¹ przygodê

¿ycia!
Ró¿a Krawczak

Szczepowa Szczepu Bór

KRYSTYNA STALMACH Jak spêdzi³am
pandemiczne lato? W swoim ogródku.
Oczywiœcie chcieliœmy podró¿owaæ,
lecz pe³ne szczepienia otrzymaliœmy
dopiero pod koniec lipca. Uda³o nam
siê wyskoczyæ w sierpniu do Niagary
na miniwakacje. Odwiedziliœmy rów-
nie¿ nasz¹ córkê w Pickering. W paŸ-
dzierniku bêdziemy czêœciej siê od-
wiedzaæ i mam nadziejê, ¿e uda siê
nam - jak co roku – podziwiaæ kolory
jesieni w Algonquin i w okolicach
Kaszub.

Wiadomo, ¿e jak podró¿ samo-
chodem, to jest tak¿e s³uchanie muzy-
ki. Na krótszych trasach zazwyczaj
puszczamy sobie Andrew Rieu i jego
orkiestrê, a tak¿e trochê klasycznego
rocka, natomiast w d³u¿szych
podró¿ach nie mo¿e zabrakn¹æ szla-
gierów Piotra Szczepanika, bo na-
strajaj¹ nas nostalgicznie, a potem
ws³uchujemy siê w “grechutki”. Tego
ostatniego okreœlenia u¿ywamy w
odniesieniu do ca³ej polskiej poezji
œpiewanej - nie tylko w wykonaniu
Marka Grechuty i zespo³u Anawa
(lubimy równie¿ piêkne interpretacje
Czes³awa Niemena, Ewy Demarczyk
i Janusza Radka). W jakiœ sposób
piosenka przybli¿a poezjê, daje jej
mo¿liwoœæ funkcjonowania w szerokim
obiegu spo³ecznym. Wielu odbiorców
nawet nie zdaje sobie sprawy, kto jest
autorem tych piêknych s³ów, którym
siê przys³uchuj¹.

W czasie jednej z naszych podró¿y
odkry³am, ¿e z polskich poetów naj-
wiêcej œpiewanych wierszy ma Julian
Tuwim. Wystarczy tylko wymieniæ kil-

ka najpopularniejszych: “Wspomnie-
nie”, “Je¿eli”, “Tomaszów” (oryginalny
tytu³ tego wiersza to “Przy okr¹g³ym
stole”), “Grande Valse Brillante”, (frag-
ment poematu “Kwiaty Polskie”), “Za-
dymka”, “Pomarañcze i mandarynki”
(tu oryginalny tytu³ to “Sen z³otow³o-
sej dziewczynki”), czy pacyfistyczny
“Do prostego cz³owieka”. Mniej znane
to “Berlin 1913”, “Trawa”, “Chrystus
miasta”, “Do genera³ów”, “Nêdza”,
“Proœba”, “Kamienice”, “Mieszkañcy”,
“Ostry erotyk”, “O chorym synku” i
“Ty”, a wykonawcy to m.in. Grzegorz
Turnau, Leszek D³ugosz, zespo³y
“Akurat” i “Buldog”.

Powsta³a równie¿ muzyka po-
wa¿na: do poematu “Kwiaty polskie”
napisa³ VIII symfoniê Mieczys³aw
Weinberg, Karol Szymanowski skom-
ponowa³ muzykê do piêciu utworów
Tuwima, a Witold Lutos³awski stwo-
rzy³ “Piosenki dziecinne”, zawieraj¹ce
wiersze dla dzieci “Taniec”, “Rok i
bieda”, “Idzie Grzeœ”, “Rzeczka”, “Pta-
sie plotki”, “SpóŸniony s³owik” i “O
Panu Tralaliñskim”.

Jakby tego by³o ma³o, to mamy
tak¿e przedwojenne szlagiery pisane
z myœl¹ o gwiazdach miêdzywojen-
nego filmu i kabaretu - wystarczy
tylko wymieniæ “Mi³oœæ ci wszystko
wybaczy” wykonywan¹ przez Hankê
Ordonównê, czy piosenkê “Pokoik na
Ho¿ej”, wylansowan¹ przez Mirê Zi-
miñsk¹, a w latach 60. œpiewan¹ przez
Kalinê Jêdrusik.

Po odkryciu Tuwima “muzycznego”
postanowi³am przyjrzeæ siê jego ¿yciu
i przypomnieæ sobie twórczoœæ poetyc-

Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek. 

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil. 

Marek Tuliusz Cyceron 
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k¹. Uda³o mi siê dotrzeæ do biografii

napisanej przez Mariusza Urbanka

“Tuwim. Wylêkniony bluŸnierca” wy-

danej przez “Iskry”. Pan Urbanek ma

na swoim koncie kilka ksi¹¿ek bio-

graficznych – cztery miesi¹ce temu

omawia³am na ³amach Skanera ksi¹¿-

kê jego autorstwa o W³adys³awie

Broniewskim.

Na ok³adce biografii Tuwima w

akapicie reklamuj¹cym tê pozycjê

przeczyta³am: “Ksi¹¿ka Mariusza

Urbanka przybli¿a meandry losu i

kulisy twórczoœci Juliana Tuwima –

poety, autora tekstów kabaretowych,

tlumacza, bibliofila, kolekcjonera”. I je-

szcze o samym poecie: “Nazywano go

ksiêciem poetów, debiut porównywano

do debiutu Adama Mickiewicza, a

dzie³o jego ¿ycia - “Kwiaty polskie”

zestawiano z “Panem Tadeuszem”.

Mariusz Urbanek

ciekawie i przystêpnie

dzieli siê z czytelnikiem

informacjami dotycz¹cymi

¿ycia i twórczoœci poety.

Na koñcu ksi¹¿ki

znajdziemy najwa¿niejsze

daty, bibliografiê i indeks

osób. Nie ma tu niespo-

dzianek - chronologicznie

przedstawia losy bohate-

ra, a twórczoœæ umiejscawia

na tle

historyczno-politycznym.

To pomaga zrozumieæ przemiany, jakie

zachodzi³y w jego poezji, oraz oceniæ,

jaki wp³yw na ni¹ mia³y w¹tki osobis-

te, np. mi³oœæ do Stefanii Marchwiów-

ny, póŸniejszej ¿ony poety, czy tak

boleœnie rani¹cy Tuwima antysemi-

tyzm. Jest równie¿ mowa o relacjach

literackich (Staff, Leœmian, Ga³czyñski,

S³onimski, Lechoñ, Iwaszkiewicz) i

teatralno-kabaretowych (Hemar, Or-

donka, Bodo, Dymsza, Szyfman), a

tak¿e o problemach z cenzur¹. I tak

np. nie zdawa³am sobie sprawy z

trudnoœci, jakie piêtrzono przed poet¹

zanim uda³o mu siê wydaæ “Bal w

Operze” i “Kwiaty polskie”.

“Bal” powsta³ w 1936 r. Ta zjad-

liwa krytyka elit ¿ywi¹cych siê k³am-

stwem i ideologiczn¹ propagand¹ nie

mia³a szans na druk w ówczesnej

sytuacji politycznej i kr¹¿y³a w od-

pisach wœród przyjació³ poety. Tak¿e

po wojnie nie uda³o siê Tuwimowi

unikn¹æ zmian wymuszonych przez

cenzurê przy publikacji tego poematu

w “Szpilkach” w lipcu i sierpniu 1946

roku. Choæ antysanacyjnoœæ poematu

podoba³a siê w³adzom PRL-u, to za-

rzucano poecie pornografiê i niektóre

s³owa wykropkowano. Dopiero w roku

1982 uda³o siê “Czytelnikowi” opubli-

kowaæ w ma³ym nak³adzie pe³n¹,

nieokrojon¹ wersjê poematu z dzie-

wiêcioma ilustracjami Woj-

ciecha Linkego. Ja do tej

pory pamiêtam fragmenty

“Balu”, choæ w naszym

Teatrzyku przy Stoliku w

Lotniczych Zak³adach Na-

ukowych deklamowaliœmy

strofy tego utworu pó³ wie-

ku temu. Na pewno recy-

towa³am:

Dzisiaj wielki bal

w Operze!

Sam potê¿ny Archikrator

Da³ potê¿ny protektorat,

Wszelka dziwka majtki pierze

I na kredyt kiecki bierze...

Pamiêtam te¿ katastroficzne zakoñ-

czenie - jakby wyjête z “Wesela”

Wyspiañskiego:

Wszystkich wszyscy diabli wziêli

diabli wziêli

diabli wziêli

A¿ ze œmiechu ma³py spad³y

Z zodiakalnej karuzeli.

“Kwiaty polskie” zacz¹³ pisaæ poeta

na emigracji, po wspólnym wieczorze

autorskim z Lechoniem, który zorgani-

zowa³a im Polonia w Rio. Poemat ten

bêdzie tworzyæ intensywnie przez na-

stêpne cztery lata, a napêdem twór-

czym stanie siê wielka têsknota za

Polsk¹.

Po powrocie do kraju w 1946 roku

ta intensywnoœæ zniknie i autor nigdy

go nie dokoñczy. Liryka, satyra, gro-

teska - z centraln¹ postaci¹ ogrod-

nika, uk³adaj¹cego z historii i ¿ycia

bohaterów kwiatowy bukiet... Najbar-

dziej znane fragmenty tego poematu

dygresyjnego to spopularyzowany

przez Ewê Demarczyk widok poety

tañcz¹cego walca ze Stefani¹ w Ino-

w³odzu i “Modlitwa”, która jest utwo-

rem powa¿nym, uroczystym, liryczno-

filozoficznym. £adunek emocjonalny

“Modlitwy” porównaæ mo¿na do “In-

wokacji” Adama Mickiewicza. Do mnie

najbardziej przemawia ten króciutki

fragment:

Daj nam uprz¹tn¹æ dom ojczysty

Tak z naszych zgliszcz i ruin

œwiêtych

Jak z grzechów naszych, win

przeklêtych.

Niech bêdzie biedny, ale czysty

Nasz dom z cmentarza

podŸwigniêty.

Równie wa¿ne s¹ wersy o znaczeniu

s³ów:

Lecz nade wszystko - s³owom

naszym,

Zmienionym chytrze przez

krêtaczy,

Jedynoœæ przywróæ i prawdziwoœæ:

Niech prawo zawsze prawo

znaczy,

A sprawiedliwoœæ - sprawiedliwoœæ.

Pierwszy tom “Kwiatów” ukaza³ siê

dopiero w roku 1949. Fragmenty publi-

kowano w czasie wojny w pismach

emigracyjnych.

Julian Tuwim to równie¿ poeta

pisz¹cy dla dzieci. Moje pokolenie (
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( ju¿ w pierwszej klasie czyta³o wierszyki Tuwima w

elementarzu Mariana Falskiego - o abecadle, co spad³o z

pieca, czy o Murzynku Bambo, który by³ naszym kole¿k¹ i

mia³ czarn¹ skórê. Ten ostatni wierszyk uznawany jest

obecnie za niepoprawny politycznie i ju¿ siê go nie drukuje.

Inne natomiast s¹ w dalszym ci¹gu bardzo popularne i teraz

to nasze wnuki i prawnuki z przejêciem czytaj¹ “Loko-

motywê”, “Zosiê Samosiê”, “Okulary”, “Rzepkê” czy “Ptasie

radio”.

Jak prawie ka¿dy poeta tworz¹cy w g³êbokim stali-

nizmie, równie¿ Tuwim pope³ni³ kilka wierszy panegirycz-

nych. W wierszu “Do córki w Zakopanem” ma³ej Ewie

(Tuwimowie zaadoptowali piêcioletni¹ dziewczynkê z domu

dziecka w 1946 roku) nakazuje z³o¿yæ kwiatek tam, gdzie

mieszka³ Lenin. Podlizywa³ siê w³adzy, ale równie¿ wy-

korzysta³ swój kontakt z Bierutem, aby uratowaæ cz³owieka.

W tych staraniach o zmianê wyroku dla Jerzego Koza-

rzewskiego, skazanego przez stalinowski s¹d na podwójn¹

œmieræ (za zdradê i za szpiegostwo), rzuci³ na szalê ca³y

swój autorytet i pos³u¿y³ siê k³amstwem. Dopi¹³ celu – kara

œmierci zosta³a zamieniona na dziesiêæ lat wiêzienia. To

by³a wielka odwaga!

Dziêki Ewie Tuwim-WoŸniak od

2006 roku dzia³a Fundacja im.

Juliana Tuwima i Ireny Tuwim. Na

stronie tej organizacji przeczyta³am,

¿e “Fundacja jest jedynym w³aœ-

cicielem autorskich praw maj¹tko-

wych do wszystkich utworów Juliana

Tuwima i Ireny Tuwim, a dochód

Fundacji pochodzi wy³¹cznie ze

sprzeda¿y wy¿ej wymienionych

praw”. Dochód ten wydawany jest

na pomoc niepe³nosprawnym i cho-

rym dzieciom w Polsce oraz na opiekê nad spuœcizn¹

literack¹ po Julianie Tuwimie i jego siostrze Irenie Tuwim-

Stawiñskiej.

Gdzie znajdziemy biografiê Tuwima? W londoñskiej biblio-

tece centralnej - 2nd Floor World Languages (Call number: Pol

891.851 TuwU), w dziale jêzykowym biblioteki w Windsor pod

sygnatur¹ 891.8517 TUW POL i w filii bibliotecznej hrabstwa

Lambton w Point Edward pod sygnatur¹ LANG LPOL 891.8517

TUWIM U .

Zachêcam do odwiedzenia biblioteki i ¿yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

Zdjêcie Juliana Tuwima pochodzi sprzed 1950 r. Autor - W³adys³aw

Miernicki. NAC, sygnatura 20-110. Domena publiczna.

PODRÓ¯E

PO UPADAJ¥CYM SOWIECKIM SOJUZIE

POD KONIEC LAT 80. XX WIEKU

DARIUSZ ZIELIÑSKI W latach 80. codziennoœæ wygl¹da³a ra-

czej  blado i szaro. Atrakcje trzeba by³o organizowaæ

sobie samemu. Nie mog³em wtedy dostaæ paszportu, wiêc

zwiedza³em to, co mog³em, na sam dowód. Starsi wiedz¹,

o co chodzi, a m³odsi to ju¿ niekoniecznie. Posiadaj¹c

dowód osobisty mo¿na by³o wyje¿d¿aæ z kraju z grup¹

zorganizowan¹ do tzw. pañstw socjalistycznych. Patrz¹c

na mapê od Rostocku do W³adywostoku to prawie pó³

œwiata!

Uda³o mi siê wtedy zwiedziæ kraje upadaj¹cego

systemu wzd³u¿ i wszerz. Oczywiœcie z ojczyzn¹ komu-

nizmu na czele. Ciekawe by³o dla mnie zobaczenie z

bliska ca³ego tak zwanego bloku komunistycznego, w

którym spêdziliœmy kawa³ ¿ycia. Ju¿ wtedy by³o widaæ,

¿e jest to œwiat zanikaj¹cy i nied³ugo bêdzie to tylko

historia. 

Jak uda³o mi siê od³o¿yæ  trochê pieniêdzy i mia³em

czas, to zaczyna³em planowaæ wycieczkê. Wyjazdy gru-

powe  bardzo mi odpowiada³y, gdy¿ nie trzeba by³o siê

martwiæ o dojazd, spanie, jedzenie, zwiedzanie. By³o wy-

godniej i bezpieczniej ni¿ samemu. No i zawsze siê kogoœ

ciekawego pozna³o.

Tak zaczê³y siê moje przygody podró¿niczo-turys-

tyczne. Do teraz zwiedzi³em ponad trzydzieœci krajów,

wiêc jest co wspominaæ.

W tamtym czasie nie by³o internetu ani telefonów

komórkowych, które teraz bardzo u³atwiaj¹ podró¿owanie.

Mia³em wtedy ju¿ ca³kiem dobry sprzêt fotograficzny, tzw.

lustrzankê Minoltê i kamerê wideo VHS Panasonic, naj-

czêœciej by³em najlepiej zaopatrzonym w aparaty foto

uczestnikiem wycieczek. Taki youtuber czasów PRL-u.

Kamera wideo by³a jeszcze rzadkoœci¹, wiêc we wszyst-

kie weekendy by³em wynajmowany do nagrywania ró¿nych

uroczystoœci. Pieni¹dze zarobione w ten sposób bardzo

pomaga³y mi w finansowaniu podró¿y. Jedynym minusem 

by³o to, ¿e ten sprzêt fotograficzny by³ du¿y, ciê¿ki i drogi,

wiêc trzeba go by³o ca³y czas pilnowaæ. 

Wracaj¹c do tematu g³ównego - w Kraju Rad by³em kilka-

krotnie. Podró¿e by³y mêcz¹ce, ale z ciekawymi przygodami.

Zobaczy³em inny œwiat i zawsze wraca³em zadowolony, pe³en

wspania³ych wspomnieñ i wra¿eñ na ca³e ¿ycie. JeŸdzi³em

autobusami do republik ba³tyckich, na Bia³oruœ i Ukrainê. 

Julian Tuwim
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Na Bia³orusi najwiêksze wra¿enie zrobi³o na mnie

ogromne zacofanie pod ka¿dym wzglêdem. Murowane

budynki, które mijaliœmy po drodze, to by³y na pewno

urzêdy. Boczne drogi by³y brukowane, albo i wrêcz
piaszczyste. Domy drewniane kryte strzech¹ wygl¹da³y
bardzo biednie, jak w skansenie. Widaæ by³o na pierwszy

rzut oka, ¿e od XIX w. niewiele siê tu zmieni³o. Wygl¹da³o
na to, ¿e czas siê tam zatrzyma³.

W ka¿dym mieœcie sowieckim bardzo ³atwo by³o trafiæ
do centrum, pytaj¹c o ulicê Lenina. W centralnej czêœci
miasta znajdowa³ siê te¿ przynajmniej jeden jego pomnik.

Najczêœciej w pobli¿u centrum sta³o ich kilka. Wszêdzie na

ulicach sprzedawano bardzo tani kwas, oczywiœcie bez-

alkoholowy i prosto z beczkowozów. Toalety u sowietów

to by³a najczêœciej po prostu dziura w ziemi.

Autobusem zwiedza³em niektóre rosyjskie miasta.

Trafiliœmy te¿ do Smoleñska. Bêd¹c tak blisko Katynia,

postanowiliœmy siê tam wybraæ. W tym celu we czwórkê
wynajêliœmy taksówkê, która mia³a nas tam zawieŸæ.
Niestety, taksówkarz zawióz³ nas zamiast do Katynia do

Chatynia i za nic nie chcia³ albo nie móg³ zrozumieæ,  o co
nam w³aœciwie chodzi, czemu siê przy tym tak upieramy

i jeszcze denerwujemy na niego.

G³ówne drogi by³y w miarê dobre i doœæ bezpieczne.

W tamtym czasie by³ ma³y ruch i niewiele samochodów

osobowych. Gorzej by³o, jak siê zjecha³o gdzieœ na bok,

bardzo pilnowali i zaraz zawracali na g³ówne drogi.  

Pó³nocne miasta rosyjskie, takie jak cudowny Lenin-

grad i zawsze zimne miasto z dziwnym tytu³em "miasto

bohater" Murmañsk, s¹ bardzo oddalone od œrodkowo-

europejskich szlaków. ¯eby tam siê dostaæ, trzeba by³o
korzystaæ z samolotu.

Latanie samolotami Aerof³otu na liniach wewnêtrznych

to ju¿ by³ prawdziwy folklor. Samoloty bywa³y bardzo

stare i ha³aœliwe, ze œmig³ami na skrzyd³ach. Po wy-

l¹dowaniu jeszcze d³ugo hucza³o w uszach. Bywa³o, ¿e
ludzie mieli miejsca stoj¹ce w przejœciu poœrodku samolotu.

W czasie lotu siadali na pod³odze. Nie wiem, czy za bilety

zap³acili normalnie, czy mieli zni¿kê za brak siedz¹cych

miejsc. WieŸli ze sob¹ kartony z ca³ym inwentarzem i z

produktami rolniczymi. Kury, króliki, ma³e worki itp., a

wszystko jako baga¿ podrêczny.  Wygl¹da³o, jakby jechali

autobusem na targ, tylko ¿e przy tych odleg³oœciach trzeba

siê przemieszczaæ samolotem. 

Pamiêtam te¿ lot nad Kaukazem. W czasie burzy nasz

samolot wpad³ w takie turbulencje, ¿e ludzie siedz¹cy

obok siebie odruchowo chwytali siê mocno za rêce. Gruzini

mówili, ¿e czasami siê zdarzy, ¿e jakiœ samolot spadnie,

ale tego nikt nie wie, bo tego siê nie ujawnia. Wiedz¹
tylko s³u¿by tym siê zajmuj¹ce i rodziny ofiar. Opowiadali

takie mroczne historie, ¿e trudno nam by³o w nie uwierzyæ.
Na koniec zawsze dodawali ..."no ostaro¿nym byæ ka-

niczno".

 Latanie samolotami po ZSRR w tamtym czasie by³o
tylko dla odwa¿nych, dlatego najbardziej bezpiecznym

transportem w ZSRR wtedy wydawa³ mi siê poci¹g.

Pojecha³em Kolej¹ Transsyberyjsk¹ w ostatnich dniach

kwietnia 1989 roku, a 4 czerwca  tego samego roku dosz³o
do awarii ruroci¹gu z gazem, biegn¹cego wzd³u¿ linii

kolejowej. Wybuch by³ tak wielki, ¿e w powietrze wyle-

cia³o a¿ 11 wagonów! Oficjalnie przyznano, ¿e by³o  ponad

600 zabitych. Podró¿ najd³u¿sz¹ lini¹ kolejow¹ œwiata by³a
moj¹ ostatni¹ wizyt¹ w ZSRR, który siê rozpad³ w 1991 r.

Dariusz Zieliñski
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24 wrzeœnia 1821 r. urodzi³ siê Cyprian Kamil Norwid. W 200-lecie urodzin artysty Sejm i Senat RP uchwa³¹ z 27 XI 2020 og³osi³y

ROK 2021 ROKIEM CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Ma³o znany i ceniony za ¿ycia, Norwid – poprzednik

Maeterlincka – dopiero w lat wiele po œmierci doczeka³ siê
zas³u¿onej czci u swoich i obcych. Szczeroœæ, subtelnoœæ,

powaga, oryginalnoœæ formy, unikanie efektów, myœl g³ê-
boka i smutek, – czarny kwiat wyrastaj¹cy tak czêsto w

duszy polskiej, – oto g³ówne cechy jego utworów, któremi
zachwycamy siê coraz wiêcej. Maj¹c poczucie swojej war-

toœci, ciê¿ko bola³ nad brakiem uznania u spó³czesnych i
to zalewa³o mu serce gorycz¹, zamienia³o niekiedy pióro

w ¿¹d³o jadowite.
Cyprjan Norwid, urodzony w r. 1821, zosta³ hojnie ob-

darzony przez naturê: piêkny i dowcipny, artysta, myœliciel,
poeta, posiada³ anielsk¹ dobroæ, gor¹c¹ wiarê i niepospo-

lite zdolnoœci. Jako 21 letni m³odzieniec wyjecha³ do Flo-
rencji, ¿eby tam kszta³ciæ siê na rzeŸbiarza. Wszystko

wró¿y³o mu najpiêkniejsz¹ przysz³oœæ, ale niestety! na jego
drodze stanê³a nieszczêœliwa mi³oœæ i zwichnê³a mu ¿ycie.

Mi³oœæ, bóle jej i radoœci, zachwyty i rozpacze, nadzieje
i zawody, têsknoty i rozkosze, to jeden z najsilniejszych

czynników w twórczoœci poety, jedno z najobfitszych Ÿróde³
jego natchnienia. Z tego powodu, badaj¹c ¿ywot ka¿dego

wieszcza, przedewszystkiem on cherche la femme*, szuka-
my wp³ywów i wra¿eñ, które wywar³o na niego das ewig

weibliche**. [...] Zofia Soko³owska

Od redakcji: Jest to fragment pierwszej czêœci artyku³u pt. “Mi³oœæ

Norwida”. (Tygodnik dla kobiet “Bluszcz”. Rok 54. Nr 2. 22 X 1921).

Czêœæ druga ukaza³a siê w “Bluszcza” numerze trzecim, zaœ w

paŸdzierniku r. 2021 obie bêdzie mo¿na us³yszeæ w Twoim Radiu.

* on cherche la femme (fr.) - szukamy kobiety

** das ewig weibliche (niem.) - wieczna kobiecoœæ

Twórczoœæ Cypriana Kamila Norwida nie nale¿y do gatun-

ku lekkich, ³atwych i przyjemnych i zapewne dlatego nadal
jest ma³o znana. Nie bez powodu tego czwartego wieszcza

polskiego romantyzmu uwa¿a siê za poetê myœli, a prze-
konaæ o tym mog¹ choæby przedrukowane tu utwory. Nie

zaszkodzi zajrzeæ do innych, poœwiêciæ im chocia¿ chwilê
i np. zastanowiæ siê nad tym, jak dziel¹c zapis wyrazów

(np. w tytule “Do Mieczy-s³awa”) lub wyró¿niaj¹c je (pod-
kreœleniami, grubszym drukiem) wydobywa³ z nich nowe

znaczenia... 

PRZESZ£OŒÆ

1

Nie Bóg stworzy³ przesz³oœæ i œmieræ, i cierpienia,

Lecz ów, co prawa rwie,

Wiêc nieznoœne mu - dnie;
Wiêc, czuj¹c z³e, chcia³ odepchn¹æ spomnienia!

2

Acz nie by³¿e jak dziecko, co wozem leci,

Powiadaj¹c: "O! d¹b
Ucieka!... w lasu g³¹b..."

- Gdy d¹b stoi, wóz z sob¹ unosi dzieci.

3

Przesz³oœæ jest i dziœ, i te dziœ daléj:

Za ko³ami to wieœ

Nie - jakieœ tam... cóœ, gdzieœ,

Gdzie nigdy ludzie nie bywali!...

ZATRUDNIMY

Pani¹ ze znajomoœci¹

jêzyka polskiego

i angielskiego

zatrudnimy do pracy

w polskim sklepie

O detale proszê dzwoniæ

do Cecylii

Telefon 519-495-7229

Dziêkujemy i czekamy!

Zespó³ CRACOVIA

rozpoczyna nowy rok pracy

Chêtnie przyjmie

w swe szeregi i dzieci

i starsz¹ m³odzie¿

W celu zasiêgniêcia informacji

mo¿na wys³aæ e-mail:

natdab2001@gmail.com

Mo¿na te¿ dzwoniæ

do pani Gra¿yny Rodak

tel.  519 - 686 - 6774
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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 paŸdziernika  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

CYPRIAN KAMIL NORWID (1821 - 1883)

PIEŒÑ OD ZIEMI NASZEJ

Et aux horions,

l'on verra qui a meilleur droit --

Jeanne d'Arc

I

Tam, gdzie ostatnia œwieci szubienica,

Tam jest mój œrodek dziœ - tam ma stolica,

Tam jest mój gród.

Od wschodu: m¹droœæ-k³amstwa i ciemnota,

Karnoœci harap lub samotrzask z z³ota,
Tr¹d, jad i brud.

Na zachód: k³amstwo-wiedzy i b³yskotnoœæ,
Formalizm prawdy - wnêtrzna bez-istotnoœæ,

A pycha pych!

Na pó³noc: Zachód z Wschodem w zespoleniu,

A na po³udnie: nadzieja w zw¹tpieniu

O z³oœci z³ych!

II

Wiêc - mam¿e oczy zakryæ i paœæ twarz¹,

Wo³aj¹c: "Kopyt niech miê grady zma¿¹,

Jak pierwo-traw!"

Lub - mam¿e barki wyrzucaæ do góry

Za lada gwiazdk¹ ze z³otymi pióry -

Za sny nieœæ jaw?

Wiêc mam¿e nie czuæ, jak¹ na wulkanie

Sta³em siê wysp¹, gdzie ³ez winobranie

I czarnej krwi!...

Lub znaæ, co ogieñ z ³ona mi wypali?

Gdzie spe³znie? - odk¹d nie post¹pi daléj? -

I - zmarszczyæ brwi...

III

Gdy ducha z mózgu nie wywik³asz tkanin

Wtedy ciê czekam - ja, g³upi S³owianin,

Zachodzie - ty!...

A tobie, Wschodzie, znaczê dzieñ-widzenia,

Gdy ju¿ jednego nie bêdzie sumienia

W ogromni twéj.

Po³udnie! - klaœniesz mi, bo klaszczesz mocy;

A ciebie minê, o g³ucha Pó³nocy,

I wstanê sam.

Braterstwo ludom dam, gdy ³zê osuszê,

Bo wiem, co w³asnoœæ ma - co œcierpieæ muszê -
Bo ju¿ siê znam.

Na fot. C. K. Norwid przed 1861 r. �ród³o: Polona.pl (CC BY-SA 4.0)
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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

Jak stosownie, ¿e w kilku, jakie znam jêzykach,
(I nie w¹tpiê, ¿e w wszystkich, jakie istnieæ mog¹),
W mowie ustnej, pisanej i w prostych okrzykach,

PrzyjaŸñ jest uwa¿ana za rzecz bardzo drog¹;

Ale ma³o kto dot¹d chcia³ pomyœleæ o tem,

(Choæ siê cz³ekiem myœl¹cym niejeden byæ mieni)

Jak ta przyjaŸñ istotnie drogim jest przedmiotem

Nie tylko dla serc naszych, lecz i dla kieszeni.

Gdy mówisz, albo piszesz: “przyjacielu drogi“, -

Sam nie wiesz, jak¹œ prawdê powiedzia³ niezbit¹;
Bo czyœ cz³owiek bogaty, czy ca³kiem ubogi,

Przeczu³eœ dusz¹ stratê gdzieœ na dnie ukryt¹,
Któr¹ za sob¹ ci¹gnie ten przymiotnik mi³y;
Widzisz oczyma duszy ca³y szereg nêdzy

St¹d p³yn¹cej, te k³amstwa, i ten nad twe si³y
Wydatek w³adz moralnych, jeœli nie pieniêdzy.

Masz bowiem czas, - przyjaciel go tobie zabiera,

Masz zdolnoœci, - te tak¿e dla siebie zu¿yje,
Masz serce, - w tem jak w swojem wci¹¿ d³ubie i szpera,

Masz duszê, - i tê ca³¹, a¿ do dna wypije;

A jeœli masz pieni¹dze, tak ciê z nich obierze,

¯e od wszystkich ¿ebraków stawszy siê ubo¿szy,
Umierasz na ostatek przekonany szczerze,

¯e z wszystkich rzeczy drogich, przyjaciel najdro¿szy.

Dodaæ jeszcze mo¿emy, ¿e tym cnotom dziêki,
Które, ka¿¹c nam wierzyæ w wszystko, co k³amane,

Redukuj¹ posagi z hojnej papów rêki
Po szóstej czêœci tego, co mia³o byæ dane, -

To prawid³o siê daje stosowaæ dok³adnie,

Do wiêkszej liczby teœciów i ma³¿onek pono,

I jeœli “drogi papo“, brzmi nadzwyczaj ³adnie,

Niemniej sensem swym trafne jest: “najdro¿sza ¿ono!“

Nie s¹¿ wiêc dobrodziejstwem te zacne jêzyki,
Które nam u³atwiaj¹ z ludzkoœci¹ po¿ycie;
Z poszanowaniem prawdy, sensu i logiki,

Daj¹ te¿ wszelkie prawo k³amaæ przyzwoicie;

Gdybym mówi³: kochany i najukochañszy,
Omin¹³bym siê z prawd¹ czêsto w sposób srogi,

Unikam tego grzechu w sposób du¿o tañszy,
Mówi¹c z mi³ym uœmiechem: “przyjacielu drogi!“ Artur Bartels (1818-1885)

DROGA  PRZYJA�Ñ,  DROGI  PRZYJACIEL


