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Lubo¿êcki by³ wielki orygina³.

Stary kawaler, dobrze pod³ysia³y,

zawiêd³y, szpakowaty, ciu³a³ grosz

do grosza i dorobi³ siê znacznego

maj¹tku na dziedzicznej wsi swej,

Krasnogórze.

Nazwaæ Lubo¿êckiego sk¹pcem, by³oby to ma³o: wiêc

go te¿ w okolicy nazywano “obrzydliwym skner¹ ” lub
“kutw¹.” Ten pan krociowy ubiera³ siê nieraz w ch³opsk¹

siermiêgê, a¿eby na jarmarku móc kupowaæ tanio, bo
“szlachcica w surducie - mawia³ - ka¿dy zawsze bardziej

zdziera, ni¿ ch³opa.” Opowiadano te¿ o nim, ¿e ilekroæ w
jak¹œ dalsz¹ puszcza³ siê drogê, wdziewa³ najlichsze

³achmany, ju¿ to, a¿eby od siebie odstrêczyæ ró¿nych
rzezimieszków, ju¿ ¿eby budziæ litoœæ w przejezdnych ch³o-

pach, którzy takiego nêdzarza darmo zabierali na swoje
fury.

W domu sam liczy³ kurze i gêsie jaja, wdawa³ siê w
ka¿dy drobiazg kobiecego gospodarstwa, a s³u¿bê g³odzi³

nielitoœciwie. Ulubionym jego po¿ywieniem by³a maœlanka,
kasza, kluski, kartofle; miêso jada³ bardzo rzadko, a gor¹-

cych napojów u¿ywa³ tylko w mieœcie i wtedy, kiedy ktoœ
inny p³aci³.

Z tymi przymiotami ³¹czy³ rubasznoœæ, szorstkoœæ i za-
niedbywanie wszelkich form towarzyskich.

Z Krasnogór¹ o miedzê graniczy³ Naporów, maj¹tek
ziemski, nale¿¹cy do pani Aurelii Romnickiej, m³odej i bar-

dzo przystojnej wdowy, która siê lubi³a bawiæ, a nawet
¿y³a nad stan.

Lubo¿êcki i Romnicka nale¿eli do jednej parafii, przeto
co niedzielê bywali w jednym koœciele, jedynym miejscu,

gdzie siê ze sob¹ spotykali. Ona, zawsze wykwintna, stroj-
na, ca³a wonna, zaje¿d¿a³a przed koœció³ piêknym powozem

w cztery ros³e konie. Ci¹g dalszy na str. 4

Od czwartego do dwudziestego lutego wiele osób bêdzie

interesowaæ siê przebiegiem XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich

w Pekinie. Równie¿ czwartego lutego, ale dziewiêædziesi¹t lat temu

- w 1932 roku - w Lake Placid w stanie New York rozpoczê³a siê

III Olimpiada Zimowa. W internecie mo¿na znaleŸæ skan pierwszego

numeru Tygodnika Ilustrowanego z 1932 r., a w nim artyku³ na

temat reprezentacji Polski: sk³adu, szans i kosztów. Dla uœciœlenia -

rozwa¿ania autora dotycz¹ obu rozgrywanych tamtego roku igrzysk,

gdy¿ 30 lipca w Los Angeles mia³y siê rozpocz¹æ igrzyska letnie.

Jeszcze jedno - artyku³ przedrukowujemy w wersji oryginalnej, czyli

z zachowaniem ówczesnej pisowni.

OLIMPJADA NA HORYZONCIE

Przed kilkunastu dniami w¹tpliwoœci: czy Europa jedzie do
Lake Placid, zosta³y rozwi¹zane. Dziœ ju¿ mo¿na twierdziæ

z pewnoœci¹, ¿e III Olimpjada Zimowa odbêdzie siê w ca-
³ym splendorze; - pañstwa, które decyduj¹ o poziomie

konkurencji wyœl¹ swych zawodników w komplecie. Termin
zg³oszeñ zasadniczych do Olimpjady zimowej up³yn¹³

25-go grudnia r. ub. Igrzyska rozpoczynaj¹ siê 4 lutego
1932 r. Na 2 tygodnie przed rozpoczêciem Igrzysk nale¿y

zg³osiæ zawodników imiennie.
Dotychczas komitet olimpijski w Lake Placid otrzyma³

zg³oszenia 16 narodów: Polski, Anglji, Austrji, Belgji,
Czechos³owacji, Finlandji, Francji, Holandji, Japonji,

Kanady, Niemiec, Norwegji, Szwecji, Szwajcarji, Stanów
Zjednoczonych i Wêgier.

Wszystkie pañstwa ze wzglêdów oszczêdnoœciowych
ograniczaj¹ ekspedycje do minimum.

Dziœ ju¿ mo¿na prorokowaæ bez obawy, ¿e zarówno
zimowa Olimpjada w Lake Placid, jak równie¿ i letnia w

Los Angeles bêd¹ pod wzglêdem iloœci startuj¹cych
najmniejsze z Olimpjad XX wieku, ale za to znajdzie siê na

nich rzeczywiœcie sama tylko ekstra-klasa œwiatowa sportu.
Polski Komitet Olimpijski d³ugo rozwa¿a³ sprawê

ekspedycji zawodników, rozpatruj¹c wyj¹tkowo troskliwie
szanse ka¿dego zawodnika. Tej troskliwoœci i ostro¿noœci,

z jak¹ rozpatrywano i za³atwiano "ko³atania" zwi¹zków
zg³aszaj¹cych przewa¿nie licznych kandydatów na olimpij-

czyków, nale¿y gor¹co przyklasn¹æ. (
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( Czasy s¹ tak wyj¹tkowo ciê¿kie, ¿e

zbêdne wyrzucanie z kraju choæby kilku-
set z³otych, by³oby kary-

godn¹ lekkomyœlnoœci¹. Z
tych w³aœnie wzglêdów Ko-

mitet Olimpijski rozpatrywa³
kandydatury olimpijczyków

przyjmuj¹c jako ogóln¹ za-
sadê: - mo¿liwoœæ zajêcia

miejsca w pierwszej szóstce
(na Olimpjadzie, punktowa-

ne s¹ miejsca tylko od 1-go
do 6-go).

Zasada ta pozwoli³a Komitetowi
Olimpijskiemu skutecznie odeprzeæ gwa³-

towny atak nadmiernych ambicyj i ¿¹dañ
poszczególnych zwi¹zków. Pod szumnemi

has³ami jak: "musimy siê godnie i licznie
zaprezentowaæ na wielkim œwiecie 40

narodów" lub "X-a Olimpjada musi staæ
siê wielk¹ propagand¹ pañstwowoœci

polskiej", albo: "powinniœmy wyzyskaæ
Olimpjadê dla zacieœnienia wiêzów z

emigracj¹ amerykañsk¹" i t.p., kry³y siê
niestety bardzo czêsto apetyty amatorów

tanich podró¿y za spo³eczne pieni¹dze.
Ataki te na... kasê olimpijsk¹ znalaz³y

szczêœliwie skuteczn¹ odprawê.
Stanowisko Komitetu Olimpijskiego

uwa¿am za s³uszne. Na Olimpjadzie bê-
dziemy reprezentowani nielicznie lecz

godnie, tak jak staæ nas na to finansowo
i sportowo.

Wystarczy w zupe³noœci, jeœli zarów-
no na zimowej, jak i na letniej Olimpja-

dzie zaznaczymy sw¹ obecnoœæ dru¿yn¹
nieliczn¹ lecz wartoœciow¹. I to bêdzie

kosztowa³o dziesi¹tki tysiêcy z³otych.

Koszty wys³ania jednego zawodnika do

Lake Placid wynios¹ bowiem od 400 do
450 dolarów.

Ekspedycja letnia do Los
Angeles bêdzie jeszcze dro¿-

sza - koszta wynios¹ od 600
do 700 dolarów na osobê. 

Jak widzimy, za sumê, jak¹
trzeba wydaæ na wys³anie

jednego zawodnika, mo¿na
zorganizowaæ w kraju powa¿-

ne miêdzynarodowe zawody.
Z drugiej strony Komitet

Olimpijski zdawa³ sobie sprawê z tego,
¿e trzeba zamanifestowaæ ³¹cznoœæ spor-

towo-olimpijsk¹ ze œwiatem, podtrzymaæ
istniej¹ce stosunki, myœleæ trochê o przy-

sz³oœci i o - emigracji polskiej w Sta-
nach Zjednoczonych.

Najpewniejszym kandydatem na
punktowane miejsce na Olimpjadzie jest...

- Kusociñski. Jeden zawodnik to nieco
zbyt ma³o dla "podtrzymania stosunków".

Wobec tego potraktowano pob³a¿liwiej
sportowców bliskich sw¹ form¹ pozio-

mowi ekstraklasy œwiatowej.
III Olimpjada Zimowa rozpoczyna siê

ju¿ 4 lutego, o niej wiêc wypada mówiæ
najpierw.

£y¿wiarze, tak samo jak i bob-
sleigh'œci w ogóle nie wchodz¹ w ra-

chubê z braku jakichkolwiek szans. Tak
samo beznadziejnie przedstawia siê

obecnie sprawa szans naszych hoke-
istów. Z chwil¹, gdy sta³o siê wiadomem,

¿e trzy g³ówne filary naszej reprezen-
tacji: Adamowski, Kowalski i Tupalski,

zawodnicy dotychczas absolutnie nie

zast¹pieni, nie bêd¹ ju¿ wiêcej grywaæ,

sprawa zosta³a w³aœciwie przes¹dzona.
Wydawaæ 5.000 dolarów na wys³anie ze-

spo³u zdolnych dyletantów  - to przesa-
da. Mimo takiego stanu faktycznego

Zwi¹zek Hokejowy walczy o wyjazd z
uporem, godnym lepszej sprawy. G³ówny

argument zwi¹zku: przyrzeczenie dane
St. Zj. na mistrzostwach œwiata w Kryni-

cy, ¿e przyjazd dru¿yny polskiej nast¹pi.
Niedawna przegrana naszego najlepsze-

go zespo³u z mistrzem Niemiec B.S.C.
œwiadczy o s³usznoœci naszej tezy.

Podobnie ostro nastaje na wys³anie
ekspedycji Zwi¹zek Narciarski. Ten ma

ju¿ wiêcej racji. W biegach, w których
bêdzie startowaæ 12-u skandynawów, nie

ma miejsca dla ¿adnego ze œrodko-
wo-europejczyków. Pewne minimalne

szanse istniej¹ w skokach i w biegu z³o-
¿onym (18 km. i skoki). Teoretycznie jed-

nak na zajêcie miejsca w pierwszej
szóstce liczyæ absolutnie nie mo¿emy.

Jednak¿e w narciarstwie - ze wzglêdu na
specjalne warunki konkurencji (startuje

po 70 zawodników) - zrobiony zapewne
zostanie wy³om, zw³aszcza ¿e narciar-

stwo zostanie najprawdopodobniej jedyn¹
ga³êzi¹ sportów zimowych obes³an¹

przez Polskê. Zupe³na absencja w Lake
Placid nie zrobi³aby dobrego wra¿enia.

Zwi¹zek Narciarski forsuje wys³anie
czterech zawodników: Br. Czecha, Maru-

sarza, Zdz. Motyki i Ant. Szostaka.
Komitet Olimpijski zdecyduje siê zapew-

ne na dwóch. Ostateczna decyzja zale¿n¹
bêdzie od formy, jak¹ zawodnicy ci wy-

ka¿¹ w pierwszej po³owie stycznia.
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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

Olimpjada letnia, mimo wiêkszych
kosztów, obes³ana bêdzie nieco obficiej.
W lekkiej atletyce pojedzie niew¹tpliwie
Kusociñski. Pozatem, w zale¿noœci od
wyników brana jest pod uwagê mistrzyni
olimpijska w rzucie dyskiem p. Kono-
packa-Matuszewska, doskona³a szybko-
biegaczka Manteuflówna (jeœli osi¹gnie
26 sek. na 200 metr.) oraz miotaczka kuli
i oszczepu Jasieñska. Znakomita b. atlet-
ka, rekordzistka œwiata, rodaczka nasza,
Stanis³awa Walasiewiczówna niestety
nie weŸmie udzia³u w Olimpjadzie w
naszych barwach, poniewa¿ ju¿ z³o¿y³a
podanie o przyznanie jej obywatelstwa
amerykañskiego, które z pewnoœci¹ przed
Olimpjad¹ otrzyma.

Drug¹ siln¹ pozycj¹ polskiego sportu
na X-ej Olimpjadzie byliby bokserzy,
gdyby nie... sposób sêdziowania na
wielkich zawodach miêdzynarodowych.
Trzeba sobie powiedzieæ œmia³o i otwar-
cie, ¿e w sportach o ocenie punktowej, a
wiêc subjektywnej, zale¿nej jedynie od
"przekonania" sêdziów - nie mamy po co
wystêpowaæ. Oszustwa w ocenach s¹ tak
jaskrawe i bezczelne, ¿e klasa zawodnika
niemal¿e nic nie znaczy. To, co siê dzia-
³o z sêdziowaniem na Olimpjadzie
bokserskiej w Pary¿u i Amsterdamie,
ka¿e nam przypuszczaæ, ¿e do walk fina-
³owych dojd¹ zawodnicy tych narodo-
woœci, które zrobi¹ umowê przed
zawodami. Sport nasz jest jeszcze za
s³aby organizacyjnie i zbyt nielicznie
reprezentowany w zwi¹zkach miêdzy-
narodowych, abyœmy mogli tutaj liczyæ
na sukcesy. A szkoda - zapewnia siê za
to, ¿e warto by by³o wys³aæ 3-4 piêœ-

ciarzy. Kogo? Przedewszystkiem Rudz-
kiego i Kazimierskiego, mo¿e Wystracha,
Arskiego i Chmielewskiego.

Do niedawna siln¹ pozycj¹ nasz¹
by³o wioœlarstwo. Od chwili jednak¿e
rozbicia mistrzowskiej dwójki Bu-
dzyñski-Miko³ajczyk (Budzyñski zosta³
zawodowcem) oraz œwietnej czwórki
Bydgoskiego K.W.O.4 szanse s¹ mini-
malne. Mo¿e uda³oby siê skompletowaæ
wartoœciow¹ czwórkê bez sternika.

Szermierze s¹ w z³ej formie, lecz jak
zawsze pe³ni animuszu i zapa³u. Dru¿y-
na szablistów mo¿e zaj¹æ trzecie miejsce
za Wêgrami i W³ochami, ale mo¿e przy
lada wypadku znaleŸæ siê i na ostatniem.
Zreszt¹ i tutaj pamiêtaæ trzeba o sêdzio-
waniu na punkty, o subjektywnej ocenie
oczu sêdziego, a nie zegarka lub
centymetra.

W p³ywaniu szanse s¹ niewielkie. W
grê wchodz¹ 2 osoby: Bocheñski i
Klausówna. Jeœli mistrz Polski popracuje
solidnie i dojdzie do jednej minuty na
100 mtr. powinien jechaæ. Klausówna w
skokach jest wielkim talentem, mia³aby
powa¿ne szanse, gdyby nie... ocena na
punkty. W strzelectwie pojedzie zapewne
mistrz œwiata w strzelaniu do metków -
Kiszkurno.

Poza Kusociñskim, jedynie “pewne”
punktowane miejsce ma nasza dru¿yna
hippiczna w konkurencji zespo³owej. Na-
sza najlepsza trójka jeŸdziecka powinna
siê znaleŸæ w Puharze Narodów najdalej
na 3-4-em miejscu. Przy odrobinie
szczêœcia mo¿emy zdobyæ tak¿e i z³oty
medal olimpijski.

Nale¿a³oby wys³aæ czterech jeŸdŸ-

ców i 5 koni, z tem, ¿e ¿adne “prze-
sadzania” w ostatniej chwili nie bêd¹
mia³y miejsca. W zawodach udzia³ bierze
trzech kawalerzystów, czwarty by³by za-
pasowy, pi¹ty koñ - od "specjalnego"
nieszczêœcia.

Departament kawalerji forsuje, w
razie wys³ania ekspedycji hippicznej na
Olimpjadê, start dru¿yny 3-ch oficerów w
szampjonacie konia wojskowego. Przy
warunkach kalifornijskich, konie nasze
nie mog¹ osi¹gn¹æ nawet przeciêtnych
wyników - s¹ za mierne rasowo. Depar-
tament postawi³ w ten sposób sprawê, ¿e
albo pojedzie 7 oficerów i 8 koni, dla
obsadzenia obu konkurencyj, albo hip-
pika nie bêdzie reprezentowana.

Reprezentowana bêdzie jeszcze gim-
nastyka przez dru¿ynê "Soko³a", który
utrzymuje bliski kontakt z pokrewnemi
organizacjami na emigracji.

Czy znajd¹ siê finanse na wys³anie
choæ tak nielicznej, lecz kosztownej eks-
pedycji? Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e fun-
dusze bêd¹. Pewn¹ iloœæ pieniêdzy ju¿
zgromadzono. Przed kilku dniami nade-
sz³a wiadomoœæ o uchwale 26-go sejmu
Zwi¹zku Narodowego Polaków w St. Zj.
o przekazaniu kwoty 5.000 dolarów do
dyspozycji komitetu na przyjêcie polskich
olimpijczyków. S¹ dane na to, ¿e suma
ta powiêkszona bêdzie do 15.000 dola-
rów. W tym wypadku mo¿na by olimpja-
dê obes³aæ nawet nieco obficiej, ni¿ siê
projektuje. Tadeusz Grabowski

Tygodnik Illustrowany. Rok 73. Nr 1. (1 stycz-

nia 1932). Warszawa. Na str. 2 - kopia plaka-

tu z 1932 r., reklamuj¹cego mêsk¹ czwórkê w

bobslejach. Wikipedia. Domena publiczna.
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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

On przybywa³ w szaraczkowym surducie, na wózku,
ci¹gnionym przez dwa grube jak b¹ki mierzyny.
Siadali oboje naprzeciwko siebie w ³awkach
kolatorskich, oko³o wielkiego o³tarza, wys³uchiwali summy,
niekiedy wymieniali etykietalne uk³ony z odleg³oœci i ka¿de
swoj¹ drog¹ wraca³o do domu.

Podczas nabo¿eñstwa pani Aurelia kiedy niekiedy poprzez
czarn¹ woalkê rzuca³a spojrzenia na siedz¹cego naprzeciwko
s¹siada, o którym siê nas³ucha³a tyle dziwnych anegdot. By³a
to prosta ciekawoœæ. Czasem spotyka³a ma³e, szare oczka pana
Krzysztofa, które razem z gburowatym jego wyrazem ordynar-
nej twarzy zmusza³y j¹ do spuszczenia oczu. Trwa³o to mo¿e
przez cztery lata od chwili, kiedy Romnicka owdowia³a.

Nareszcie jednej niedzieli Lubo¿êcki, wróciwszy ze summy
do domu, zasiad³ do obiadu, podczas którego ogromnie maru-
dzi³ i wyrzeka³ na niesmaczne jedzenie. Zadziwi³o to wszyst-
kich nadzwyczajnie, a szczególniej gospodyniê, bo dotychczas
dziedzic Krasnogóry jada³ wszystko, co mu podawano, i nigdy
nie wybredza³.

Ale wiêksze jeszcze zdziwienie ogarnê³o ca³¹ s³u¿bê, gdy

pan Krzysztof po obiedzie wezwa³ do siebie naj-
starszego fornala, Maæka, i tak mówi³:

-  Zdejmij-no ze siebie ch³opsk¹ sukmanê, a
w³ó¿ surdut, który ci tu dajê, szlachecki p³aszcz i kaszkiet, bo
pojedziesz ze mn¹ na wizytê.

Rzek³szy to, wydoby³ z wielkiego kufra d³ugi, granatowy
surdut, cuchn¹cy stêchlizn¹, - stary, pomiêty, szaraczkowy
p³aszcz z klamr¹ mosiê¿n¹ pod brod¹ i kaszkiet czarny z
ogromnym daszkiem. W to wszystko kaza³ siê Maækowi ubraæ
przy sobie, potem zaleci³ mu umycie r¹k i uczesanie g³owy.
Kiedy zaœ fornal spe³ni³ dane sobie rozkazy, pan Krzysztof go
obejrza³, obci¹gn¹³ na nim ubranie i powiedzia³:

- Pierwszy raz w ¿yciu wygl¹dasz jak cz³owiek; teraz
zaprzêgnij do ¿ó³tej bryczki swoj¹ fornalkê, przywi¹¿ do bata
œwie¿¹ trzaskawkê z w³osia i zaje¿d¿aj... Ale, ale, powiedz
karbownikowi, ¿eby ci ze spichrza wyda³ nowe chom¹ta!

Ubrawszy tak Maæka, zacz¹³ siê Lubo¿êcki sam stroiæ. Na-
ci¹gn¹³ w¹ziutkie, czarne pantalony i tak¹¿ kamizelkê, do
du¿ej srebrnej cebuli przypi¹³ d³ugi z³oty ³añcuszek z klu-
czykiem, nareszcie przywdzia³ frak po nieboszczyku ojcu.
Wymyty, uczesany, w œwiec¹cych od glansu butach, wyszed³
na ganek i zdawa³ siê z niecierpliwoœci¹ oczekiwaæ, zanim
Maciek nadjedzie. S³u¿ba przez szpary z poza p³otu wygl¹da³a
na pana Krzysztofa, nie pojmuj¹c, co mu siê sta³o.

Zajecha³a bryczka; Lubo¿êcki okrêci³ siê w szerok¹
opoñczê, wsiad³ i pó³g³osem rzek³ do Maæka:

- JedŸ do Naporowa!
Pani Romnicka i wszyscy jej domownicy wpadli  w za-

dziwienie na widok zaje¿d¿aj¹cej przed dwór ¿ó³tej bryczki
pana Krzysztofa; nikogo bowiem w okolicy nie spotka³ jeszcze
ten zaszczyt.

Wizyta krótko trwa³a, poniewa¿ Lubo¿êcki, przywitawszy
gospodyniê, od razu przyst¹pi³ do rzeczy i w s³owach pe³nych
prostoty poprosi³ - o rêkê pani Aurelii.

M³oda i wytworna wdówka prawie ¿e siê obrazi³a zrazu
tymi oœwiadczynami; ale, wspomniawszy na to, i¿ ma do czy-
nienia ze s³ynnym dziwakiem, wœród œmiechu da³a mu od
kosza. Odpowiedzia³a, ¿e ani myœli powtórnie za m¹¿ wy-
chodziæ.

- Ha - odrzek³ pan Krzysztof - poczekam pó³ roku i zno-
wu tu przyjadê; mo¿e siê s¹siadka dobrodziejka namyœli.

Wsiad³ do ¿ó³tej bryczki i, niezra¿ony bynajmniej,
odjecha³.

Znowu oboje co niedzielê bywali w koœciele na summie i
oddawali sobie etykietalne uk³ony z daleka.

Tak up³ynê³o pó³ roku; po czym pan Krzysztof, ubrawszy
Maæka po szlachecku, znowu pojecha³ w ¿ó³tej bryczce do
Naporowa z oœwiadczynami.

OSOBLIWY

KONKURENT
Cd. ze str. 1
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I teraz, podobnie jak poprzednio, dosta³ od kosza.
Przez piêæ lat, co pó³ roku, odbywa³y siê takie oœwiadczy-

ny. Punktualnie o jednej godzinie po po³udniu pan Krzysztof
i Maciek, ubrani jak przy pierwszej wizycie, ¿ó³ta bryczka,

cztery grubo-p³askie mierzyny w nowych chom¹tach, wszystko
to regularnie pojawia³o siê w Naporowie.

Ale po piêciu latach zasz³y du¿e zmiany w po³o¿eniu pani
Romnickiej; maj¹tkowo podupad³a ona nadzwyczajnie, a wie-

rzyciele strasznie j¹ trapili. Jednego razu, zagro¿ona licytacj¹,
napisa³a do pana Krzysztofa list bardzo grzeczny, prosz¹c, aby

j¹ rad¹ sw¹ ratowa³ w interesach. Lubo¿êcki, równie
ostentacyjnie jak poprzednio, przyby³ do Naporowa i powitaw-

szy pani¹ domu po raz jedenasty poprosi³ o jej rêkê.
Zosta³ przyjêty.

Nie œpieszy³ siê ju¿ teraz do domu, lecz siê zabra³ do
przejrzenia interesów maj¹tkowych przysz³ej ma³¿onki. Widz¹c,

i¿ interesa owe by³y w bardzo z³ym stanie, który z roku na
rok siê pogarsza³, pan Krzysztof rzek³:

- Na zw³oce straciliœmy przesz³o dwadzieœcia tysiêcy
rubli. Ale niech siê ju¿ pani nie troszczy, bo to s¹ moje

interesa!
W domu Romnickiej by³a ogromna bieda pod ka¿dym

wzglêdem: i jej, i ca³ej s³u¿bie zbywa³o na najpierwszych
potrzebach. Spostrzeg³ to Lubo¿êcki, wzi¹³ do serca i - jak

tylko wróci³ do domu - kaza³ zaraz wypakowaæ cztery fury
s³onin¹, m¹k¹, kasz¹, drobiem - wszystkim, czego w domu

potrzeba. Prócz tego napisa³ list tej treœci:
“Szanowna s¹siadko i dobrodziejko!

Poniewa¿ siê nigdy nie bawiê w ¿adne karmelki i kwiatki,
wiêc nim koœció³ œwiêty pob³ogos³awi nasz zwi¹zek i za-

twierdzi wspólne po¿ycie, posy³am pod nadzorem Maæka
cztery fury prowiantu i trochê pieniêdzy na wydatki.”

W³o¿y³ w list tysi¹c rubli i odda³ go Maækowi, zalecaj¹c,
aby broñ Bo¿e, nie k³ad³ w kieszeñ, lecz w zanadrze albo w

cholewê.
W parê miesiêcy potem pani Romnicka nosi³a nazwisko

pana Krzysztofa i - jak powiadaj¹ - trzyma³a mê¿a bardzo
krótko.

Adolf Dygasiñski

Adolf Dygasiñski (1839-1902) to czo³owy przedstawiciel polskiego

naturalizmu. “Osobliwy konkurent” pochodzi z jego ksi¹¿ki Bracia

Tatary. Nowelle. Nak³ad i druk S. Lewentala. Warszawa. 1894.

Tu przedruk z zachowaniem pisowni orygina³u.

Ilustracja na str. 1 - Szlachcic polski. Autor: Jean-Pierre Norblin de

La Gourdaine (1745–1830). Akwarela na papierze w zbiorach

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wikimedia. Domena

publiczna.

KRYSTYNA STALMACH Œwiêta, œwiêta i... po œwiêtach. Pod
choink¹, podobnie jak ka¿dego roku, by³o kilka ksi¹¿ek. Ja

otrzyma³am ich a¿ trzy – dwie w jêzyku angielskim i jedn¹ po
polsku. Cieszy³am siê jak dziecko, bo moja rodzina utrafi³a w

dziesi¹tkê w swych wyborach! Od m³odszej córki dosta³am
“The Book Thief”, napisan¹ przez Australijczyka Markusa

Zusaka, od syna zbiór felietonów wspania³ego pisarza/
opowiadacza i radiowego celebryty Canadian Broadcasting

Corporation Stuarta McLeana ”The Vinyl Cafe Celebrates”, a
od mê¿a fantastyczny album biograficzno-koncertowy Andrzeja

Rozbickiego “Maestro z Toronto”.
Za kilka miesiêcy, a dok³adnie 10 sierpnia, przypada

czterdziesta rocznica emigracji mojej rodziny do Kanady i po-
stanowi³am, i¿ w tym i kilku nastêpnych numerach Skanera

skupiê siê na ksi¹¿kach o emigrantach lub napisanych przez
emigrantów.

Emigracja solidarnoœciowa i postsolidarnoœciowa objê³a
wszystkie segmenty spo³eczeñstwa. Szacuje siê, ¿e w latach

80. kraj opuœci³o milion trzysta tysiêcy Polaków. Czêœæ osób
wyjecha³a tu¿ przed lub w nastêpstwie wprowadzenia stanu

wojennego. Czêœæ spoœród tych, którzy przebywali w momencie
jego og³oszenia za granic¹, zdecydowa³a siê z tego powodu

nie wracaæ i ubiegaæ siê o azyl w krajach, w których prze-
bywali. Najwiêcej Polaków przyjecha³o do Kanady ju¿ po od-

wo³aniu stanu wojennego. W kanadyjskich statystykach za lata
1980-1993 figuruje liczba ³¹cznie 115 071 emigrantów z

Polski.
W 1985 roku do Toronto przyjecha³ muzyk (dyrygent i

oboista) Andrzej Rozbicki i znany polski pisarz, satyryk, kom-
pozytor, autor tekstów piosenek, s³uchowisk radiowych,

dziennikarz Jaros³aw Abramow-Newerly.
Pana Andrzeja Rozbickiego widywa³am na koncertach w

Toronto lub w Mississaudze. Te koncerty przyci¹ga³y Polonu-
sów z Southwestern Ontario, bo nie tylko w repertuarze by³y
utwory wykonywane przez Celebrity Symphony Orchestra, ale
dyrygent Rozbicki zaprasza³ równie¿ wielkie nazwiska z pol-
skiego œwiata muzycznego. Miêdzy innymi razem z jego
orkiestr¹ wystêpowa³ skrzypek Konstanty Andrzej Kulka, pia-
nista Piotr Paleczny oraz liczne gwiazdy oper i operetek
(Wies³aw Ochman, Aleksander Teliga, Jacek Wójcicki, Zofia
Kilanowicz, Gra¿yna Brodziñska). Orkiestra ta oprócz  (

   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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( repertuaru klasycznego wykonywa³a
równie¿ kompozycje wspó³czesnych

polskich kompozytorów: Witolda Luto-
s³awskiego, Jana Kantego Pawluœkie-

wicza Wojciecha Kilara, Henryka
Góreckiego, W³odzimierza Korcza.

Wprawdzie “Celebrity” nigdy nie
wyst¹pi³a w Thomson Hall, ale wiêk-

szoœæ sal koncertowych, w których goœ-
ci³a, by³y to sale fantastyczne. Z mê¿em

najbardziej lubimy jeŸdziæ do Living Arts
Centre w Mississaudze – wspania³a

akustyka, dobry dojazd, du¿y podziemny
parking.

Nawet kiedyœ uda³o mi siê siedzieæ
w lo¿y dla zaproszonych oficjeli, bo bur-

mistrzyni Mississaugi pani Hazel
McCallion w ostatniej chwili zadzwo-

ni³a, i¿ nie mo¿e przyjechaæ i pani w
kasie sprzeda³a mi jej miejsce w lo¿y.

Niestety, to by³ tylko jeden bilet, wiêc
m¹¿ z córk¹ zamiast na koncert po-

jechali na trzygodzinne zakupy. Ja
natomiast po raz pierwszy z tak bliska

widzia³am scenê, a na niej cz³onków
orkiestry i œpiewaków. W tej samej sali

- na koncercie w 2008 roku - byliœmy
œwiadkami uroczystej graduacji doktor-

skiej Andrzeja Rozbickiego, któr¹ popro-
wadzi³ dziekan Akademii Muzycznej w

Krakowie prof. Rafa³ Jacek Delekta.
Wielkie prze¿ycie dla doktoranta i pub-

licznoœci!
Piêknie wydany

album to wynik
pracy pana

Andrzeja
Rozbickiego,

dyrygenta wielu
orkiestr

i chórów,
wybitnego

pedagoga,
organizatora

rozlicznych
wydarzeñ muzycznych, za³o¿yciela Ce-

lebrity Symphony Orchestra w Toronto.

Chyba zawdziêczamy ten album
pandemii, bo przez dwa lata nie by³o

koncertów, a znaj¹c pracowitoœæ tego
muzyka wiem, ¿e musia³ znaleŸæ sobie

jakiœ projekt do realizacji. W albumie
znajdziemy opis dzieciñstwa, zdobywa-

nia wykszta³cenia muzycznego w Polsce
(klasa fagotu), udzia³ w krajowych i

miêdzynarodowych konkursach muzycz-
nych, wyjazd w 1985 r. do Kanady,

trudne pocz¹tki emigracyjne, wreszcie
praca w ró¿nych szko³ach, zak³adanie

orkiestr i chórów.
Dwa pierwsze rozdzia³y to opis

trudnych œcie¿ek do kariery. W nastêp-
nych znajdziemy relacje ró¿nych osób,

dotycz¹ce wielu przedsiêwziêæ muzycz-
nych, których inspiratorem i organiza-

torem by³ najs³ynniejszy polonijny
dyrygent w Kanadzie. Jest równie¿ mo-

wa o rodzinie, ogrodzie, zaintereso-
niach, wakacjach na Kubie i pracy

pedagogicznej. Wszystko to ilustrowane
wieloma zdjêciami. Ogl¹daj¹c fotografie,

czytaj¹c sprawozdania z festiwali
chórów i recenzje koncertów nie mog³am

wyjœæ z podziwu, jak wiele jedna osoba
mo¿e zrobiæ dla polskiej kultury. Naj-

lepiej to uj¹³ ju¿ nie¿yj¹cy, charyzma-
tyczny popularyzator muzyki powa¿nej,

pan Bogus³aw Kaczyñski, który wiele
razy prowadzi³ konferansjerkê koncertów

w Toronto i Missisaudze: “Gdyby tak
mo¿na by³o Andrzeja Rozbickiego sklo-

nowaæ i Andrzeja Rozbickiego sklono-
wanego wys³aæ w prezencie do ró¿nych

œrodowisk polonijnych na kuli ziemskiej,
to wreszcie by Polacy mogliby powie-

dzieæ, ¿e jesteœmy wspania³ym narodem,
który potrafi œwiatu pokazaæ swoj¹

wielk¹ kulturê... Andrzej Rozbicki
pokazuje swoj¹ prac¹, ¿e mo¿na, jeœli siê

chce. Potrafi zapaliæ grono ludzi, którzy
wspó³pracuj¹ z nim, potrafi zaprosiæ

takie t³umy publicznoœci, która przy-
chodzi na wszystkie jego koncerty”. Nic

dodaæ, nic uj¹æ!

Zachêcam do siêgniêcia po “Ma-
estro z Toronto”, bo to wspania³a kroni-

ka polonijnego ¿ycia kulturalnego.
Biblioteka w Sarni jeszcze nie ma tej

publikacji, ale postaramy siê do³¹czyæ tê
pozycjê do naszej listy tytu³ów, które

chcielibyœmy wypo¿yczaæ z naszej
biblioteki.

W tym samym roku co Maestro
Rozbicki, do Kanady przyby³ pisarz

Jaros³aw Abramow-Newerly. Mia³ wów-
czas 52 lata i spory dorobek literacki.

Nawet jeœli ktoœ nie czyta³ jego ksi¹¿ek,
nie widzia³ sztuk wystawianych na

deskach polskich teatrów, to na pewno
potrafi zanuciæ melodie piosenek, które

skomponowa³ do s³ów Agnieszki Osiec-
kiej (“Widzisz ma³a”, “Piosenka o

okularnikach”, “Mówi³am ¿artem”), czy
zatañczyæ charlestona w rytm szlagieru

“Bohdan, trzymaj siê”, który stworzy³
(s³owa i muzykê) specjalnie dla £azuki

w 1965 roku, a ca³a Polska na punkcie
tej piosenki oszala³a.

Jaros³aw
Abramow-Newerly
urodzi³ siê
w Warszawie w 1933 r.
Tu widzimy go
na zdjêciu zrobionym
przez Mariusza Kubika
12 czerwca 2018 r.
Pisarz przyje¿d¿aj¹c do

kraju klonowego liœcia w 1985 r. nie

myœla³ o emigracji, towarzyszy³ ¿onie,
która jako wirusolog przyjecha³a na sty-

pendium naukowe. I... zosta³ z nami do
dzisiaj. Niedawno natknê³am siê w “Ga-

zecie Wyborczej” (numer z 18 stycznia
2022 r.) na wywiad z autorem, prze-

prowadzony przez Jacka Szczerbê, a
dotycz¹cy jego najnowszej ksi¹¿ki,

wydanej przez PIW w sierpniu 2021 r. –
“Piórem i pazurem”. Ksi¹¿ka ta wieñczy

cykl wspomnieniowy: “Lwy mojego
podwórka”, “Lwy wyzwolone” i “Lwy

STS-u”;  obejmuje  lata  od  1962 r. do
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wspó³czesnoœci. Niestety, nie uda³o mi
siê tej pozycji przeczytaæ, bo w mojej

internetowej ksiêgarni ju¿ jest nie-
dostêpna. Mam nadziejê, ¿e jeœli nak³ad

jest wyczerpany, to pojawi siê dodruk i
biblioteki w Kanadzie bêd¹ mog³y j¹

nabyæ.
Siêgnê³am do starszych tytu³ów, w

których znajdziemy opisy Polaków-
imigrantów w Kanadzie w czasie fali

postsolidarnoœciowej.
Na pierwszy
ogieñ,
na tapecie,
znalaz³ siê
cykl
¿artobliwych
opowiastek
“Pan Zdzich
w Kanadzie”.

Pamiêta³am je jeszcze z czasów istnie-

nia “Zwi¹zkowca”. Wszyscy czekaliœmy
na ukazanie siê przygód pana Zdzicha,

drukowanych w latach 1986-88 w ko-
lejnych numerach tego polonijnego

periodyku. Wtedy nie wiedzia³am, ¿e
autorem jest Abramow-Newerly, bo by³y

publikowane pod pseudonimem -
Marian Radomski.

Sam autor zadowala³ siê drukiem w

polonijnym “Zwi¹zkowcu” i by³ ukonten-
towany, ¿e felietony o panu Zdzichu

czytano w radiu “Wolnej Europy”. Nie
przypuszcza³, ¿e kiedyœ te satyryczne

opowiastki emigracyjne bêd¹ wydane w
Polsce pod jego prawdziwym nazwis-

kiem, a Polskie Radio bêdzie emitowaæ
kolejne odcinki przygód pana Zdzicha

(jest ich 78). Wœród Polonii kanadyjskiej
te ¿artobliwe historyjki, przedstawiaj¹ce

¿ycie imigrantów i ich perypetie w no-
wym kraju, by³y bardzo popularne i

czêsto komentowaliœmy ich trafnoœæ.
Potem ods³ucha³am “M³yn w pie-

karni”. Na pocz¹tku nawet myœla³am, ¿e
to autobiografia, bo kilka pocz¹tkowych

faktów zgadza³o siê z biografi¹ pisarza.
Ju¿ po trzydziestu minutach zorien-

towa³am siê, ¿e to fikcja. To literacki
reporta¿ o ¿yciu imigrantów w wielo-

etnicznym Toronto. Ich k³opoty, radoœci
i bol¹czki pokazane przez pryzmat

rozmów ró¿norodnych osób, które spo-
tykaj¹ siê w polskiej piekarni. Warto

zauwa¿yæ, ¿e zapewne czêœæ z tych ludzi
w innych okolicznoœciach w ogóle by siê

nie spotka³a z powodów ideologicznych,
ale w piekarni wszyscy s¹ sobie bli¿si

i ³atwiej toleruj¹ przekonania niezgodne
ze swoimi. Dramaturgii dodaje akcji

piêkna Malina, która przybywa z syn-
kiem Jorgusiem do mê¿a. Humor i feno-

menalne dialogi s¹ si³¹ tej ksi¹¿ki.
W tej chwili na rynku wydawniczym

dostêpne s¹ tylko wersje audio “Pana
Zdzicha w Kanadzie” i “M³yna w pie-

karni”, za to cena jest bardzo przy-
stêpna - pliki MP3 mo¿na wgraæ na

komputer lub telefon za niespe³na szeœæ
dolarów za tytu³. Ja œci¹gnê³am pliki z

Audioteki. Audiobooki na CD s¹ za-
mówione do biblioteki w Sarni.

¯yczê przyjemnej lektury,

Krystyna Stalmach
Zdjêcie Jaros³awa Abramowa-Newerlego po-

chodzi z Wikipedii. CC BY 4.0

Ci¹g dalszy z poprzedniego numeru

Z HISTORII

POLSKIEGO NARCIARSTWA

KOLEI LINOWYCH

I NIE TYLKO

Lata powojenne – po zastoju rozwój

MAREK BARAN Druga wojna œwiatowa
oszczêdzi³a infrastrukturê narciarsk¹

znajduj¹c¹ siê w Zakopanem i Krynicy,
a to g³ównie dlatego, ¿e Niemcy prze-

znaczyli te miejscowoœci na oœrodki
wypoczynkowe dla wojska. Do Zakopa-

nego i w Tatry obywatelom Generalnej
Guberni wzbroniono wstêpu.

Pozwolê sobie na krótk¹ dygresjê

obrazuj¹c¹, jak historia potrafi zadrwiæ
z tych, którym wydaje siê, ¿e s¹ gór¹.

Otó¿ w 1945 roku okupacyjne w³adze
amerykañskie przeznaczy³y niemiecki

odpowiednik Zakopanego, czyli Gar-
misch-Partenkirchen wraz z najwy¿szym

szczytem Niemiec - Zugspitze - oraz
okolicznymi górami na oœrodek wy-

poczynkowy US Army i na d³ugi czas
zakaza³y doñ wstêpu obywatelom nie-

mieckim. Epizod ten mia³ te¿ wp³yw na
usprawnienie sprzêtu narciarskiego,

przyspieszaj¹c wynalezienie tzw. wi¹zañ
bezpiecznikowych. Poniewa¿ amery-

kañscy ¿o³nierze, korzystaj¹cy z uroków
narciarstwa na stokach Zugspitze, ma-

sowo ³amali nogi, US Army og³osi³a

konkurs na urz¹dzenie zapobiegaj¹ce
tym wypadkom. Wygra³a niemiecka

firma MARKER, prezentuj¹c nowy rodzaj
wi¹zañ. MARKER przez d³ugi czas by³

synonimem wi¹zañ bezpiecznikowych.
Pierwszych kilkanaœcie powojennych

lat w Polsce to - oprócz wybudowania
kolei gondolowej na Szyndzielniê ko³o

Bielska-Bia³ej (1949–1953) i odbudowy
zniszczonych schronisk górskich - czas

du¿ego zastoju w infrastrukturze zwi¹za-
nej z narciarstwem. Dopiero prze³om lat

piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych przy-
nosi nowe inwestycje. W ci¹gu kilku lat

powstaj¹ koleje krzese³kowe na Skrzycz-
ne w Szczyrku (1958 r.), z Hali (
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( G¹sienicowej (marzec 1962 r.) i Goryczkowej (14 grudnia
1968 r.) na Kasprowy Wierch, na Nosal, Kopê i Szrenicê w
Karkonoszach oraz na Czantoriê w Beskidzie Œl¹skim. Wszyst-
kie te budowy realizowane by³y z funduszy centralnych i pro-
wadzone przez Polskie Koleje Linowe (PKL) lub agendy
G³ównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki (GKKFiT).
W 1960 r. zbudowano w Tatrach pierwszy w Polsce wyci¹g
narciarski prowadz¹cy z Hali Kondratowej na £opatê. Zosta³
on zlikwidowany w 1968 roku po uruchomieniu kolei krzese³-
kowej na Hali Goryczkowej.

W Alpach trwa w tym czasie ma³a rewolucja spo³eczna.
G³ównym Ÿród³em utrzymania przestaje byæ rolnictwo i pas-
terstwo. Staje siê nim turystyka i “bia³e zbo¿e”, jak okreœli³
narciarstwo jeden z twórców Kotelnicy Bia³czañskiej. W³adzom
chodzi³o przede wszystkim o powstrzymanie odp³ywu ludnoœci
z terenów górskich, zjawiska powszechnego w ca³ej Europie.
Dzisiaj brzmi to niewiarygodnie, lecz jeszcze przed I wojn¹
œwiatow¹ biedni Szwajcarzy emigrowali za chlebem do boga-
tych miast w pó³nocnych W³oszech. Najwiêksz¹ inicjatywê w
dziedzinie rozwoju turystyki górskiej i narciarstwa wykazuj¹
odzyskuj¹cy w 1955 r. niepodleg³oœæ Austriacy oraz Francuzi.

Druga po³owa XX w. – rozkwit europejskiego narciarstwa

Po³owa lat szeœædziesi¹tych XX w. to czas œwiatowego
udoskonalania sprzêtu narciarskiego. Rozpowszechni³y siê
wi¹zania bezpiecznikowe, pojawi³y siê metalowe narty i wyso-
kie sztywne buty zjazdowe. Uzbrojony w te nowoœci amator
dwu desek móg³ coraz sprawniej zje¿d¿aæ, lecz ¿¹da³ jeszcze
wiêkszego komfortu. Na narty zaczêto jeŸdziæ w³asnymi
samochodami i to jeŸdziæ masowo. W Alpach odpowiedzi¹ by³a
budowa nowych stacji narciarskich z du¿¹ liczb¹ blisko siebie
po³o¿onych tras, stacji ze stokami wyposa¿onymi g³ównie w
wyci¹gi narciarskie oraz koleje krzese³kowe przewo¿¹ce do
tysi¹ca dwustu osób na godzinê. Klasyczne koleje linowe wy-
posa¿one w du¿e wagony oraz koleje gondolowe w zasadzie
wy³¹cznie dowo¿¹ i zwo¿¹ narciarzy z wy¿ej po³o¿onych
stoków czy wrêcz lodowców.

W tej dziedzinie najaktywniejsi byli Francuzi, W³osi i
Austriacy. Francuzi buduj¹ swoje olbrzymie oœrodki narciarskie
(np. Val d`Isere, Tignes, Val Thorens). S¹ to inwestycje rz¹do-
we lub realizowane przez firmy pañstwowe, poniewa¿ wy¿sze
partie gór zawsze by³y tu w³asnoœci¹ pañstwa. Nieco inaczej
jest w Austrii i Po³udniowym Tyrolu (obecnie znanym bardziej
jako w³oskie Dolomity). Tam stacje narciarskie powstaj¹ w
oparciu o istniej¹ce miejscowoœci i prywatn¹ w³asnoœæ górali.

Dolomity (Dolomiti Superski), czyli zespó³ ponad 10
du¿ych oœrodków narciarskich, staj¹ siê najwiêkszym tego typu

obszarem na œwiecie. Staje siê to jednak dopiero po z³a-
godzeniu przez rz¹d w³oski polityki twardej italianizacji i
wejœciu w ¿ycie tzw. Pakietu oraz powstaniu Okrêgu Auto-
nomicznego Bozen (Bolzano). Po trwaj¹cej od 1919 roku i
skrywanej przed Europ¹ cichej wojnie domowej zamieszkuj¹cy
te góry Ladeni (Retoromanie uwa¿aj¹cy siê za ludnoœæ pier-
wotn¹), Tyrolczycy (Austriacy) oraz W³osi godz¹ siê i przy
wielkiej pomocy rz¹dowej buduj¹ Dolomiti Superski. Na
szczêœcie takie ekscesy, jak urz¹dzane jeszcze w 1970 r. przez
tyrolskich patriotów istne polowania na w³oskich pogranicz-
ników czy wysadzanie w powietrze w³oskich linii energetycz-
nych przechodz¹ ju¿ do historii.

Zjawisko budowy stacji narciarskich z kilkuletnim opóŸnie-
niem dotar³o do Polski i znalaz³o swoj¹ materializacjê w
postaci tzw. górniczych wyci¹gów narciarskich. Co prawda w
latach siedemdziesi¹tych, w czasie gierkowskiego boomu in-
westycyjnego, zbudowano tylko jedn¹ kolej krzese³kow¹ na
Butorowy Wierch (luty 1977 r.) w Zakopanem, lecz za to si³ami
kopalñ wêgla i lokalnych instytucji turystycznych postawiono
ponad sto porz¹dnych wyci¹gów orczykowych. Pierwszo-
rzêdnym osi¹gniêciem by³ Górniczy Oœrodek Narciarski w
Szczyrku, do tej pory najwiêksza (obecnie mocno zaniedbana)
stacja narciarska w Polsce. Dzie³em górników jest równie¿
oœrodek narciarski na stokach Pilska. Mówi¹c o górniczych
wyci¹gach narciarskich, trzeba koniecznie wspomnieæ postaæ
inicjatora i promotora ich budowy, Eryka Por¹bki, dyrektora
Zabrzañskiego Zjednoczenia Przemys³u Wêglowego, póŸniej-
szego wiceministra górnictwa i energetyki, który podobnie jak
Aleksander Bobkowski by³ zapalonym narciarzem.

Na okres gierkowskiego otwarcia na œwiat przypada rów-
nie¿, z³o¿ona Polsce przez firmê POMAGALSKI, oferta budowy
na Podhalu wytwórni kolei linowych i wyci¹gów narciarskich.
Ostatecznie, g³ównie ze wzglêdów ambicjonalnych w³adz Za-
kopanego (jak siê wydaje, polityka nie mia³a tu nic do rzeczy),
nie dosz³o do wspó³pracy i obiekt nie powsta³. POMAGALSKI

z³o¿y³ ofertê S³owakom. Zosta³a ona przyjêta i tak do dzisiaj,
po drugiej stronie Tatr, w Kie¿marku przy ulicy Polnej 4
istnieje firma o nazwie TATRAPOMA. U nas ofertê francusk¹
odrzucono tym ³atwiej, i¿ w owym czasie produkcj¹ kolei
krzese³kowych i wyci¹gów orczykowych z powodzeniem zajmo-
wa³ siê Mostostal Zabrze, a firma Polsport Bielsko-Bia³a wy-
twarza³a nieco gorsze wyci¹gi talerzykowe. Wspomniani
górnicy równie¿ mieli w Zabrzu wytwórniê wyci¹gów. Na inne
urz¹dzenia, takie jak du¿e koleje linowe czy gondolowe, w
Polsce nie by³o zapotrzebowania. Marek Baran

Jest to druga czêœæ artyku³u, którego Ÿród³o to Portal Historyków

histmag.org . Dokoñczenie uka¿e siê w Skanerze za miesi¹c.
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Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e opinia

wyra¿ona w tytule mo¿e wzbudziæ
niema³e zdziwienie - wszak od lat

wbija siê dzieciom do g³ów, ¿e pisanie wymaga wiêcej sta-
rannoœci i namys³u ni¿ mówienie. Chyba ka¿dy, komu zale¿y

na tym, by to, co napisze, nie wzbudza³o ¿adnych w¹tpliwoœci,
wie z doœwiadczenia, ¿e pisanie wymaga wiêcej nak³adu -

chocia¿by nak³adu myœli - jeœli istotne jest dla pisz¹cego to,
co Juliusz S³owacki wyrazi³ zdaniem: “Chodzi mi o to, aby

jêzyk giêtki powiedzia³ wszystko, co pomyœli g³owa”, a drugi
wieszcz romantyzmu pisa³ z kolei, by “Odpowiednie daæ rzeczy

s³owo” (jego wiersz - obok).
Istniej¹ zasady ortograficzne, które nale¿y znaæ i w pisaniu

stosowaæ, a które w jêzyku mówionym nie istniej¹... Jak¿e wiêc
mo¿na uznaæ, ¿e “³atwiej napisaæ”?

Bardzo niedawno sk³adaliœmy sobie ¿yczenia z okazji
nowego roku. Którego? Co za pytanie - przecie¿ wszyscy

wiedz¹, ¿e mamy rok 2022!
Zapis cyfrowy to ¿aden problem, ale poprawne jego  od-

czytanie to zupe³nie co innego. Jedni powiedz¹ ‘rok dwa
tysi¹ce dwudziesty drugi’, inni ‘dwutysiêczny dwudziesty

drugi’, a ja odnoszê wra¿enie, ¿e ta druga forma zaczyna
przewa¿aæ - tak¿e w Polsce.

Od roku dwutysiêcznego minê³o prawie æwieræ wieku, a w
u¿yciu ci¹gle jest niepoprawna odmiana tego liczebnika
porz¹dkowego, na który sk³adaj¹ siê tysi¹ce, dziesi¹tki i
jednoœci. A przecie¿ nikt, kto urodzi³ siê w ostatnim stuleciu
ubieg³ego wieku, np. w roku 1918, nie powie, ¿e urodzi³ siê w
roku tysiêcznym dziewiêæsetnym osiemnastym. Co wiêcej, kiedy
niedawno obchodziliœmy setn¹ rocznicê odzyskania niepod-
leg³oœci, wszyscy mówili poprawnie - Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ w roku tysi¹c dziewiêæset osiemnastym.

Te proste przyk³ady stanowi¹ przypomnienie, ¿e wœród
liczebników wyró¿niamy miêdzy innymi g³ówne i porz¹dkowe -
o innych nie bêdê teraz pisaæ. G³ówne okreœlaj¹ liczbê lub
iloœæ i odpowiadaj¹ na pytanie ile? O porz¹dkowych mo¿na
powiedzieæ, ¿e wskazuj¹ kolejnoœæ, miejsce w szeregu: który,
która, które z kolei? W odmianie przez przypadki liczebniki
g³ówne raczej nie sprawiaj¹ k³opotu. Liczebnik g³ówny ile? to
np. 2122 - dwa tysi¹ce sto dwadzieœcia dwie (panie), po-
rz¹dkowy która? - dwa tysi¹ce sto dwudziesta druga (pani); w
dope³niaczu: dwóch tysiêcy stu dwudziestu dwóch (pañ), dwa
tysi¹ce sto dwudziestej drugiej (pani). Widaæ, ¿e w liczeb-
nikach porz¹dkowych odmienia siê dziesi¹tki i jednostki,
tysi¹ce i setki pozostaj¹ bez odmiany. Tak jest dzisiaj, ale do
roku 2122 zasady mog¹ siê zmieniæ.

Jolanta Pawluk

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)

OGÓLNIKI

1.

Gdy z wiosn¹ ¿ycia duch artysta
Poi siê jej tchem, jak motyle,

Wolno mu mówiæ tylko tyle:
“Ziemia jest kr¹g³a — jest kulista!”

2.

Lecz, gdy póŸniejszych ch³odów dreszcze
Drzewa wzrusz¹ i kwiatki zlec¹,

Wtedy dodawaæ trzeba jeszcze:
“U biegunów sp³aszczona nieco...”

3.

Ponad wszystkie wasze uroki,
Ty, poezjo, i ty, wymowo,

Jeden - wiecznie bêdzie wysoki:
   �   �   �   �   �   �   �
Odpowiednie daæ rzeczy s³owo!

£ATWIEJ NAPISAÆ

NI¯ POWIEDZIEÆ
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Kiedy któregoœ dnia g³oœno myœla³em, o czym by tu
napisaæ do lutowego Skanera, us³ysza³em od ¿ony:  “Raz

daj sobie spokój z ¿artami i wierszykami. Napisz mo¿e coœ
o jêzyku”. W ten sposób przypomnia³a, ¿e w lutym jest

dzieñ poœwiêcony jêzykom, a ja zacz¹³em zachodziæ w
g³owê, jak do tego podejœæ, bo temat nie bardzo mi le¿a³.

Nie bêdê tu narzekaæ, bo to lubi tak wielu, ¿e dla
niektórych to prawie druga natura. Stresuj¹ siê zupe³nie

niepotrzebnie, a przecie¿ mo¿na poszukaæ sposobu na
wykorzystanie niekorzystnej sytuacji z po¿ytkiem dla siebie

- gdy jeden jest niezadowolony z reklam puszczanych w
trakcie ciekawego filmu w telewizji, to drugi widzi w tym

prawie b³ogos³awieñstwo, gdy¿ ma czas na zrobienie
kawki, nie trac¹c przy tym fabu³y. Podobnie bywa z

kolejkami, na które wiêkszoœæ psioczy, ale s¹ i tacy, co
uwa¿aj¹, ¿e to œwietna okazja do nieplanowanych spotkañ

i pogawêdek, zw³aszcza w covidowej dobie.
Z regu³y jestem gadu³¹, ale ostatnio, w³aœnie stoj¹c w

kolejce, mia³em niecodzienne spotkanie i odby³em roz-
mowê, w której prawie nic nie mia³em do powiedzenia.

Jakbym zapomnia³ jêzyka w gêbie. Teraz to odreagujê i
przedstawiê przebieg tej nietypowej dla mnie konwersacji.

R R R
- Czeœæ!

- Czeœæ - odpowiadam, chocia¿ nie poznajê cz³owieka,
który siê ze mn¹ przywita³.

- Co s³ychaæ?
- No wiesz... - znowu odpowiadam pó³gêbkiem, bo

nadal nie wiem, kto zacz.
- Ty mnie chyba nie poznajesz? To prawdopodobnie

dlatego, ¿e zmieni³em maseczkê.
- Byæ mo¿e... 

- Ostatnio to nawet ¿ona mnie nie pozna³a. Napato-
czy³a siê akurat, gdy szed³em z kochank¹. Pomyœla³em

wtedy, ¿e to mo¿e prawda, ¿e maseczki ratuj¹ nam ¿ycie...

Ale chyba jednak nie do koñca, bo póŸniej œlady szminki na
maseczce mnie zdradzi³y.

- No wiesz...
- Tak, ale to nie wszystko. ¯ona kaza³a nam

jeszcze zrobiæ testy.
- No i...?

- Obie próby pozytywne 
-  Kwarantanna?

- Dla mnie tak. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ze mn¹ nie
by³o problemów - 10 dni kwarantanny i po wszystkim,

ale ona zrobi³a zupe³nie inny test.
- Uuuuu...

- A tak, ¿ebyœ wiedzia³! Niby to nie choroba, ale
znasz moj¹ ¿onê, wiêc chyba siê ze mn¹ zgodzisz, ¿e ta

sytuacja mo¿e zagra¿aæ zdrowiu, nawet ¿yciu...
- No wiesz...

- ¯ebyœ wiedzia³, ¿e wiem! No i jak ci siê to podoba?
Co ty na to?

- Eee...
- Nie pytam o ¿onê, tylko o maseczkê.

- Twarzowa ta twoja maseczka.
- A jaka ma byæ?

- No wiesz...
R R R

Przyznajê, ¿e do tej pory nie wiem, kto by³ moim rozmówc¹
i komu ostatecznie zagra¿a wynik drugiego testu: jemu,

jego ¿onie, czy “tej trzeciej”? Mo¿e - gdy powiedzia³, ¿e ‘”ta
sytuacja mo¿e zagra¿aæ zdrowiu, nawet ¿yciu...” - to by³a

przenoœnia i sz³o mu o konsekwencje pozazdrowotne?
Próbujê siê uspokoiæ myœleniem, ¿e choæ wtedy

zapomnia³em jêzyka w gêbie, to przynajmniej ten nie-
zidentyfikowany dot¹d przeze mnie mê¿czyzna jednak siê

trochê wygada³, wiêc trochê sobie ul¿y³.

Tadeusz ¯ochowski

WIRTUALNE MUZEUM - 2 KORPUS POLSKI

Weterani z London

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Ko³o nr 2 w London

wspó³pracuje z wieloma innymi organizacjami w celu stworzenia

wirtualnego muzeum poœwiêconego 2 Korpusowi Polskiemu.

W ramach naszego wk³adu w ten projekt zbieramy krótkie

biografie i dwa zdjêcia do ka¿dej biografii weteranów 2 Korpusu,

którzy osiedlili siê w London.

Jeœli cz³onek Twojej rodziny by³ cz³onkiem 2 Korpusu Polskiego

i chcia³byœ przyczyniæ siê do tego projektu

skontaktuj siê ze Stanem pod stan874@ gmail.com
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 28 lutego  2022 r.; nie dotyczy lekarstw na receptê; jedna zni¿ka
przy zakupie; minimalna kwota zakupu - 5 dolarów

PROTEZY DENTYSTYCZNE
przystêpne ceny, dogodne warunki p³atnoœci

protezy dentystyczne ka¿dego rodzaju
relines • poprawki i naprawy • bezp³atna konsultacja

MARIAN WÓJCICKI, DD (ret.)
MIKE V. Pisek, DD

236 Oxford St. W.
London

519-672-7580

1489 Dundas St. E.
London

519-453-6520

KAZIMIERZ GLIÑSKI (1850-1920)

ZIMA

Noc ciemna, wicher, mróz,

Las senny œpi w omroczu —

Wilczysko patrzy z ³óz

Koralem krwawych oczu;

Kieruje krzywy chód,

Bia³ymi k³ami b³yska —

W brzuch k³êby wt³oczy³ g³ód,

Wylata z pian¹ z pyska.

Przez œnie¿ny, g³uchy step,

Co jêkiem wichrów p³acze,

Zwiesiwszy du¿y ³eb,

Ospa³ym ruchem skacze,

I kêdy wieœ wœród drzew

Pod stra¿¹ stoi krzy¿a,

Mord wêsz¹c, czuj¹c krew,

Do sennych chat siê zbli¿a.

Przesadzi³ w¹ski rów —

Ju¿ wietrzy obór zapach —

Ryk g³uchy s³yszy krów,

£up œwie¿y czuje w ³apach;

Jak krwawych ognisk dwa,

Wilczura œwiec¹ oczy,

A charkot w piersi gra,

A œlina z warg siê toczy.

Ju¿ ³ap¹ zerwa³ snop...

Rozkoszna wra¿eñ chwila!

Przez niski przelaz³ strop,

Czar nozdrza mu rozchyla. —

Wtem: “HuŸ-go!” za nim — tu¿,

G³os ozwa³ siê pastuszy —

Z³odzieja pozna³ stró¿

I kundlów t³um poruszy.

Wiêc skoczy³ gniewny, z³y —

¯ar b³ysn¹³ mu pod rzês¹,

Bo ostrzy³ silne k³y

Na œwie¿e, ciep³e miêso;

Bo g³ód go tutaj wpar³ —

Na zêbach czu³ go bia³ych —

Ach! ¿ar³by, ¿ar³by, ¿ar³

Z rozkosz¹ trzew zg³odnia³ych.

Lecz za nim gwa³t i gon,

Krzyk stró¿ów, psów ha³asy —

Z dalekich przyby³ stron,

W dalekie wraca lasy.

Noc ciemna, wicher, mróz,

Œnieg gêsty pola kryje —

Wilczysko patrzy z ³óz,

Szarpany g³odem — wyje!
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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

M¹drze gada, czy te¿ plecie,
ma swój jêzyk Polak przecie.

Toœmy ju¿ Rejowi d³u¿ni,
¿e od gêsi nas odró¿ni³.

Rzeczypospolitej si³a

w jej jêzyku równie¿ tkwi³a...
Dziœ kruszeje ta potêga,

dziœ z angielska Polak gêga...

Pierwszy przyk³ad tezy tej:
zamiast dobrze - jest okej!

Dalej iœæ œladami tymi -
to nie twarz dziœ masz, a imid¿...

Co jest w stanie nas roztkliwiæ?

Nie ¿yciorys czyjœ, lecz siwi!
Gdzie byœ chcia³ byæ w ¿yciu, ch³opie?

Nie na czubku, lecz na topie...

Tak, Polaku, gadaj wszêdy -
bêdziesz modny... znaczy trendy.

I w tym trendzie ci¹gle trwaj -
nie mów ¿egnam, mów baj baj...

Gdy ci nietakt wyjdzie spory,

nie przepraszaj, powiedz sory,
a gdy elit chcesz byæ bli¿ej

to nie Jezu mów, lecz D¿izes...

Kiedy szczêœcia zr¹b ulepisz,
powiedz wszystkim, ¿eœ jest hepi,

a co ci¹gnie ciê na ksiuty?
Nie uroda ich, lecz bjuty!

Dobry Bo¿e, trap siê, trap...

dziœ nie knajpa ju¿, lecz pab...

No, przyk³adów dosyæ, zatem
trzeba skoñczyæ postulatem -

bo gdy jêzyk rani uszy,
to jest o co kopie kruszyæ...

Wiêc - wspó³czeœni poloniœci -

walczcie o to - niech siê ziœci,
¿eby wbrew tendencjom modnym

polski znów by³ siebie godny

Pazurami!  wet za wet!
bo do d*** bêdzie wnet...

Post Scriptum:

Angielskiemu nie ubêdzie,

kiedy polski polskim bêdzie...
Ja z zachwytu bêdê pia³:

super! hiper! ekstra! ³a³!

OBCZYZNA POLSZCZYZNA

Mniej wiêcej dziesiêæ lat temu (na prze³omie grudnia 2011 i stycznia 2012 roku) kr¹¿y³ w internecie anonimowy wiersz, który nie straci³

aktualnoœci i który przypominamy przy okazji Miêdzynarodowego Dnia Jêzyka Ojczystego - œwiêta, które zosta³o ustanowione przez

UNESCO, a obchodzi siê je 21 lutego.


