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MEANDRY NASZEGO JÊZYKA

KAZIM IERZ ADAMIAK Jêzyk, którym siê porozumiewamy, wiele o
nas mówi. Zdradza nasze pochodzenie etniczne, œwiadczy

o naszej osobowoœci, jest miar¹ naszej kultury... Czasem
ma³y fragment zdania us³yszany z czyichœ ust wystarcza,

aby myœleæ o bli¿szej znajomoœci, albo ¿eby natychmiast
siê ulotniæ. Powinien wiêc byæ nasz jêzyk dla nas wa¿ny

i dobrze, ¿e 21 lutego obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ
Jêzyka Ojczystego.

Jêzyk pierwszego pokolenia emigrantów, takich jak my, jest
bardzo interesuj¹cym obiektem zarówno powa¿nych stu-

diów lingwistycznych, jak i zwyk³ych obserwacji. Choæ do
przesz³oœci nale¿y ju¿ chyba mówienie “half-na-pó³”, ci¹gle

nie dziwi¹ nikogo angielskie wtrêty w polskiej konwersacji.
Niestety, jêzyk polski, którym siê porozumiewamy na emi-

gracji, ci¹gle siê degraduje. ¯eby nie biæ siê w cudze pier-
si, zajmê siê sob¹. Gdy wiele lat temu decydowa³em siê na

roczn¹ pracê w Kanadzie, oprócz korzyœci zawodowych
istotny by³ te¿ zamiar podszlifowania angielskiego, marzy-

³em wrêcz, by staæ siê osob¹ dwujêzyczn¹. Dziœ widzê, ¿e
te plany skoñczy³y siê klap¹ i w pewnym sensie sta³em siê

osob¹ bezjêzyczn¹. Angielski ci¹gle na poziomie protezy (i
od czasu przejœcia na emeryturê coraz mniej porêcznej), a

polski, niestety, z ka¿dym dniem ubo¿szy.
Jêzyk, jak wiadomo, to twór ¿ywy i ci¹gle siê zmienia.

Niektóre starsze teksty przypominane na ³amach “Skanera”
s¹ tego najlepszym dowodem. Gdyby cofn¹æ siê w prze-

sz³oœæ jeszcze dalej, jêzyk polski sta³by siê dla nas wrêcz
niezrozumia³y. W ostatnim “Skanerze” pani Jolanta od-

nios³a siê do czêstego b³êdu w odmianie liczebników.
Przezornie zaznaczy³a, ¿e obecna regu³a dotyczy tylko

okresu po 1918 roku. Tak siê zdarzy³o, ¿e mam na dysku
swojego laptopa wiele metryk swoich przodków. Te z po-

cz¹tków XIX wieku zaczynaj¹ siê tak: “ Dzia³o siê we wsi
(nazwa miejscowoœci) roku tysi¹cznego osiemsetnego dzie-

si¹tego dnia czternastego miesi¹ca marca o godzinie
dziesi¹tej przed po³udniem...”. Ci¹g dalszy na str. 6

“Choæ to Wincenty Kad³ubek na pocz¹tku XIII w. jako pierwszy

wprowadza Wandê na karty polskiej historiografii, dopiero póŸniejsi

autorzy doprowadzili jej legendê do znanego powszechnie kszta³tu:

opowieœci o bajecznej s³owiañskiej w³adczyni, która na czele wojsk

przegania niemieckiego adoratora, a póŸniej dramatycznie koñczy

w wiœlanych odmêtach” - pisa³ Wojciech Kordyzon w portalu

polona.pl .

WCIELENIA

KRÓLOWEJ WANDY

WOJCIECH KORDYZON Rz¹dy królowej
Wandy by³y wed³ug “Kroniki pol-
skiej” Kad³ubka pe³ne rozwagi i do-
brobytu. Monarchini kontynuowa³a
politykê swojego ojca, znanego z
roztropnoœci Kraka. By³o wprawdzie
o krok od nieszczêœcia, bo za pano-
wania Kraka poddanym dawa³ siê
we znaki ¿ar³oczny potwór – s³aw-
ny wawelski smok. Poczwarê zg³adzili synowie w³adcy, ale
m³odszy z nich nie chcia³ póŸniej podzieliæ siê w³adz¹ z
bratem i zabi³ go potajemnie. Gdy bratobójczy grzech
wyszed³ na jaw, utraci³ koronê i zosta³ skazany na banicjê.

Tam, gdzie zg³adzono smoka, powsta³o miasto nazwane

od imienia w³adcy “Grakchovia”. Kronikarz dodaje, ¿e “nie-

którzy nazywali je Krakowem od krakania kruków, które

zlecia³y siê tam do œcierwa potwora” (prze³. B. Kürbis).

Senat, mo¿ni i lud czuli ogromny sentyment do rz¹dów

Kraka, uznali zatem jego jedyn¹ córkê Wandê za prawo-

wit¹ nastêpczyniê i obrali j¹ swoj¹ królow¹.

Tantus autem amor principis senatu proceres, vulgus

omne devinxerat, ut unicam eius virgunculam, cuius nomen

Vanda, patris imperio surrogarent – “Tak wielka zaœ mi³oœæ

do zmar³ego w³adcy ogarnê³a senat, mo¿nych i ca³y lud,

¿e jedynej jego dzieweczce, której na imiê by³o Wanda,

powierzyli rz¹dy po ojcu” (prze³. B. Kürbis).

Now¹ w³adczyniê wyró¿nia³a nie tylko roztropnoœæ, ale

i nies³ychany wdziêk oraz piêkna postaæ, a “najokrutniejsi

spoœród wrogów ³agodnieli na jej widok” (prze³. B. Kürbis). (
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KOPERNIK

ROK 2023

Inicjatywa

organizacji

z Windsor

Wystarczy spojrzeæ na daty przy reprodukcji

ryciny z wizerunkiem, by zrozumieæ, dlaczego

w nag³ówku figuruje rok 2023. To 550 lat od

urodzin cz³owieka, który powszechnie ko-

jarzony jest z astronomi¹ (wszak “wstrzyma³

S³oñce, ruszy³ Ziemiê”), ale którego umys³

by³ w pe³ni renesansowy, gdy¿ nie by³y mu

obce matematyka, prawo, ekonomia, strategia

wojskowa, astrologia, medycyna.

W zwi¹zku z jubileuszem Jerzy Barycki

- prezes Polsko-Kanadyjskiego Stowarzy-

szenia Biznesmenów i Profesjonalistów w

Windsor (Polish-Canadian Business and

Professional Association of Windsor -

PCBPAW) - wystosowa³ komunikat z zapro-

szeniem, by Polonia do³¹czy³a do starañ o

og³oszenie roku 2023 Rokiem Kopernika w

Kanadzie. Zyska³ ju¿ poparcie ZG KPK.

Jerzy Barycki zachêca do organizowania

obchodów lokalnych, np. konferencji, od-

czytów, zgromadzeñ, nadania nazwy Coper-

nicus lub Kopernik ulicy, sali, szkole itp.;

jednoczeœnie informuje, ¿e reprezentowana

przez niego organizacja przygotowuje oko-

licznoœciow¹ wystawê (w formacie pdf), któr¹

bêdzie mo¿na nieodp³atnie wypo¿yczyæ.

' Skaner i Twoje Radio z miejsca deklaruj¹

poparcie wszelkich inicjatyw lokalnych (mo¿e

nie tylko bankiet czy wyk³ad, ale np. Rondo

Kopernika albo jakaœ tablica pami¹tkowa?).

( Gdy pewien alemañski* ksi¹¿ê, by-

najmniej nie w celach matrymonial-
nych, ruszy³ na jej ziemie ze swoimi

wojskami, monarchini nie zlêk³a siê i
zdecydowa³a broniæ m³odego pañstwa.

Gdy stanê³a naprzeciw nieprzyjaciel-
skich wojsk, dziwny blask onieœmieli³

srogich najeŸdŸców. Ci w niejakiej kon-
sternacji odrzucili broñ, nie chc¹c wal-

czyæ z tym œwietlistym bóstwem. Wódz
ich, jak mówi Kad³ubek “tkniêty udrê-

k¹ mi³oœci czy oburzenia”, rzuci³ siê w
gniewie na miecz i tak zakoñczy³ swój

¿ywot. By³ jednak zapobiegliwy, bo
zanim pope³ni³ samobójstwo, rzuci³

kl¹twê na lud Wandy, ka¿¹c mu siê
starzeæ pod niewieœcimi rz¹dami na

wieki.
Mo¿e to kl¹twa nie pozwoli³a mieæ

Wandzie dziedziców, a mo¿e ju¿
wczeœniej królowa przedk³ada³a dzie-

wictwo nad ma³¿eñstwo – kronikarz
tego nie precyzuje. Zmar³a bez-

potomnie osierociwszy swoje pañstwo,
które na d³ugi czas pogr¹¿y³o siê w

chaosie bezkrólewia. Wed³ug mistrza
Wincentego od imienia Wandy wziê³a

siê nazwa rzeki Wandal, a poddany jej
lud okreœlono zaœ mianem Wandalów.

To stwierdzenie Kad³ubka mia³o nie-
bagateln¹ wartoœæ, bo pozwoli³o umo-

cowaæ tworzone przezeñ legendarne
dzieje pañstwa i narodu w rzeczy-

wistoœci opisywanej przez staro¿ytnych
autorów, a zatem ³¹czyæ “rodzime”

historie z korpusem tekstów antycz-
nych, sk¹d pochodzi³a wiêkszoœæ

ówczesnej wiedzy.

Nie wiadomo, czy przypisaæ histo-

riê Wandy inwencji Kad³ubka, czy te¿
jego erudycji – niew¹tpliwie jednak

krakowska heroina bêdzie po wielo-
kroæ wracaæ na karty dziejopisarstwa.

Prapolsk¹ królow¹ spotykamy znowu
w anonimowej “Kronice wielkopolskiej”.

Dowiadujemy siê rzeczy nowych: s³o-
wo “Wanda” ma byæ odpowiednikiem

³aciñskiego hamus, oznaczaj¹cego
wêdkê. Tak rozumiane imiê nabiera

nowego znaczenia – niezwyk³y powab
w³adczyni dzia³a niczym wêdka na

wszystkich doko³a. Nic wiêc dziwnego,
¿e alemañskiemu najeŸdŸcy autor

“Kroniki wielkopolskiej” (koniec XIII w.)
dopisuje now¹ motywacjê do ataku na

pañstwo Wandy: królowa konsekwent-
nie odrzuca³a zaloty, czym doprowa-

dzi³a zakochanego desperata do zbroj-
nego natarcia. W tej wersji legendy

Wanda nieco straci³a blask, bo broni³a
siê bardziej namacalnym argumentem

si³owym w postaci odwa¿nych zastê-
pów. I znowu alemañski w³adca, targa-

ny ju¿ to mi³oœci¹, ju¿ to oburzeniem,
przekl¹³ lud Wandy tymi samymi co u

Kad³ubka s³owy, po czym rzuci³ siê na
ostrze miecza. Wanda odnios³a zwy-

ciêstwo, ale za swój sukces musia³a
zap³aciæ bogom najwy¿sz¹ cenê i rzu-

ciæ siê w nurt rzeki. W tym przekazie
znajdujemy wiêcej logiki w etymolo-

gicznym dowodzie – od Wandy wziê³a
swoj¹ nazwê rzeka Wandalus, czyli

Wis³a, bo królowa utonê³a w jej wo-
dach; takiego powi¹zania pró¿no

szukaæ w przekazie Kad³ubka.

(19 II 1473 - 24 V 1543)
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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

Podobn¹ redakcjê tej opowieœci

daje równie¿ Jan D³ugosz w swoich
“Rocznikach” (druga po³owa XV w.).

Niemiecki adorator zyskuje te¿ u kra-
kowskiego dziejopisa imiê i staje siê

ksiêciem Rytygierem. Odmowa Wandy
nabiera z kolei honorowego wymiaru:

jak¿e mog³aby bowiem przyj¹æ awanse
w³adcy kraju, który tak czêsto napada³

na jej królestwo? Za Kad³ubkiem
przyjmuje jednak D³ugosz, ¿e przy-

czyn¹ poddania siê alemañskich od-
dzia³ów by³a nie liczebnoœæ wojsk

królowej, a niezwyk³a piêknoœæ jej
oblicza. Wanda zauroczy³a wiêc swo-

jego wroga w sposób bez ma³a ma-
giczny – nie miecz, a jej urok, niczym

dar od samej Wenery, pokona³
najeŸdŸcê. Podobnie jak w Kronice

wielkopolskiej Wanda p³aci jednak za
swoje zwyciêstwo ¿yciem, oddaj¹c siê

bogom w ofierze i gin¹c w wiœlanej
toni.

W wiek szesnasty redakcjê D³u-
gosza, kompiluj¹c¹ dwie wczeœniejsze,

przeniós³ Maciej Miechowita, który
przyczyni³ siê mocno swoj¹ “Kronik¹

polsk¹” (1519) do ugruntowania
legendy o sarmackim pochodzeniu

Polaków. Ze zbli¿onego Ÿród³a naj-
pewniej korzysta³ te¿ Bart³omiej

Paprocki w “GnieŸdzie cnoty” (1578),
dokonuj¹c zgrzebnego opisu dziejów

polskich za pomoc¹ krótkich wier-
szowanych form. Jeden utwór poœwiêca

tak¿e Wandzie. Wydawca wykorzysta³
zreszt¹ do zilustrowania dzie³a  Pa-

prockiego te same ryciny, które

towarzyszy³y wczeœniej jednemu z

wydañ dzie³a Miechowity.
Jeszcze inne wcielenia Wandy

przynosi wiek dziewiêtnasty. Legen-
darna królowa i jej dramatyczny los

doskonale pasowa³y do romantyczno-
sentymentalnej wizji œredniowiecza. W

1807 roku wystawiono w Warszawie
anonimow¹ tragediê w piêciu aktach

pt. “Wanda”. Sztuka zyska³a ogromne
powodzenie, chwali³ je nawet Ludwik

Osiñski, tuz ówczesnego œrodowiska
teatralnego. Tekstu nie wydano jednak

drukiem przez d³ugi jeszcze czas – byæ
mo¿e nie chcia³a tego sama autorka,

któr¹ okaza³a siê Tekla £ubieñska.
Dramatopisarka, zgodnie z obowi¹-

zuj¹cym wówczas smakiem, uczyni³a
postaæ Wandy jeszcze bardziej tra-

giczn¹ – bohaterka odrzuca awanse
Rytygiera (czynione i przez pos³ów, i

zbrojnie), bo obawia siê, by po-
œlubienie Niemca – choæ tak dzielnego

i m¹drego – nie sta³o siê zagro¿eniem
dla polskiego umi³owania wolnoœci. Po

zwyciêstwie nad wrogimi oddzia³ami –
zgodnie z brzmieniem legendy – zabija

siê w dziêkczynnej ofierze. Wyznaje

jednak przy tym, ¿e odwzajemnia

namiêtne uczucie, które kaza³o nie-
mieckiemu ksiêciu nacieraæ na kra-

kowskie ziemie. Tak Wanda £ubieñ-
skiej sta³a siê ucieleœnieniem chêtnie

eksploatowanego przez romantyków
konfliktu miêdzy obywatelsk¹ powin-

noœci¹ a osobistym afektem.
O ile Wanda jedynie dowodzi³a

swoimi oddzia³ami (co jest ju¿, prawdê
mówi¹c, niema³ym dowodem œmia³oœci

œredniowiecznej niewiasty), o tyle jej
literacka krewna, czyli Gra¿yna z po-

ematu Adama Mickiewicza (1823), nie
tylko podjê³a siê roli dowódczej, ale i

sama chwyci³a za broñ. Pod nie-
obecnoœæ swego ksi¹¿êcego ma³¿onka

Litawora, a w obliczu krzy¿ackiego na-
tarcia, Gra¿yna wdzia³a zbrojê – co

by³o jej na rêkê, bo uniemo¿liwi³o
rozpoznanie jej postaci – i w polu

bitwy siek³a szabl¹ jak najmê¿niejszy
rycerz, poniós³szy równie rycersk¹

œmieræ.
Z czasem legendarna Wanda traci

zaciêcie do wojaczki. W komiksie
“Wanda le¿y w naszej ziemi” Kornela

Makuszyñskiego i Mariana Walenty-
nowicza (1938) królewska powinnoœæ

nakazuje jej znaleŸæ mê¿a. Marzy jej
siê tajemniczy rycerz, który rozprawi³

siê wczeœniej ze smocz¹ besti¹, ale nie
sposób go odnaleŸæ, choæ zostawi³ po

sobie ³abêdzie pióra, niemal jak Wag-
nerowski Lohengrin. Zamiast wyczeki-

wanego bohatera têskna Wanda
zobaczy pod bramami Krakowa tylko

krwio¿erczego Rytygiera. (
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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

( Pokorna monarchini, nie chc¹c rozlewaæ krwi, by broniæ

siê przed niechcianym ma³¿eñstwem, widzi tylko jedno
rozwi¹zanie, którym jest usuniêcie siê z politycznej sceny

i skok do Wis³y. Fabularnie górê bierze jej tragiczny
koniec, a nie mê¿ny opór.

A pazur czai siê czasem tam, gdzie najmniej siê go
spodziewamy – siln¹ w³adczyniê stoj¹c¹ na czele prapol-

skich wojsk ³atwiej by³o sobie wyobraziæ naszym przodkom.
Wanda realizuje topos rycerskiej kobiety tak silnie obecny

w dawnej kulturze od asyryjskiej królowej Semiramis (której
historiê omawiaj¹ jako paraleln¹ do opowieœci o Wandzie

biskupi Jan i Mateusz w “Kronice polskiej” Kad³ubka) po
póŸniejsze wcielenia tej samej figury – owian¹ legend¹

Joannê d’Arc, Armidê z “Jerozolimy wyzwolonej” Torquata
Tassa czy wreszcie waleczn¹ Mickiewiczowsk¹ Gra¿ynê.

Wojciech Kordyzon
Artyku³ oraz materia³ ilustracyjny pochodz¹ z portalu

 Biblioteki Narodowej polona.pl (CC BY 4.0 Miêdzynarodowe).

* alemañski - z Alemanii. Dziœ znaczy tyle co ‘niemiecki’ (Niemcy to
Allemagne po francusku, Alemania po hiszpañsku).

Dokoñczenie z poprzedniego numeru

Z HISTORII POLSKIEGO NARCIARSTWA

KOLEI LINOWYCH

I NIE TYLKO

Docieramy do lat osiemdziesi¹tych, kiedy to Polska
prze¿ywa okres zastoju, a w dziedzinie narciarstwa

pocz¹tkowo pewien regres. Oprócz nietrafionych pod
wzglêdem lokalizacji kolei krzese³kowych w gorczañskich

Koninkach (1982 r.) i na myœlenickim Che³mie (1988 r.)
kontynuowano i ukoñczono budowê Górniczego Oœrodka

Narciarskiego na Pilsku, zmodernizowano najstarsze w
Polsce krzese³ko ze Szczyrku na Skrzyczne oraz rozpoczêto

budowê ukoñczonej w czerwcu 1991 r. kolei krzese³kowej
na Palenicê w Szczawnicy. Lata osiemdziesi¹te to równie¿

pojawienie siê pierwszych prywatnych wyci¹gów nar-
ciarskich. O ich poziomie technicznym nie ma co

wspominaæ, jednak ktoœ musia³ odpowiedzieæ na wyraŸne
zapotrzebowanie spo³eczne.

W tym czasie w Alpach, Kanadzie, USA, Japonii czy
Korei do powszechnego u¿ytku wchodz¹ tzw. ratraki, czyli

maszyny do utrzymywania tras narciarskich w nale¿ytym
stanie oraz urz¹dzenia do sztucznego naœnie¿ania. Nowe

koleje linowe staj¹ siê szybsze, wygodniejsze i zyskuj¹
du¿¹ przepustowoœæ dochodz¹c¹ do 4 000 osób na godzinê.

Krzese³ka dla narciarzy rozrastaj¹ siê a¿ do 8-osobowych
kanap, a w Samnaum na granicy szwajcarsko-austriackiej

powstaje kolej z wagonami o pojemnoœci 200 osób! Tylko
nieliczni Polacy widzieli te nowinki na w³asne oczy.

Wyjazdy w Alpy by³y rzadkoœci¹ i niekoniecznie utrudnia³y
je nie³atwe sprawy paszportowo-wizowe, lecz przede

wszystkim horrendalnie wysokie w porównaniu z krajowymi
koszty wyjazdu, spowodowane sztucznie wysok¹ cen¹

dewiz ( 1 $ = ~100 z³) . Na zmiany trzeba bêdzie czekaæ
do pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w.

Czas transformacji

Polacy na europejskich stokach i nowe inwestycje w kraju

Zmiany zachodz¹ce od 1989 r. oraz reformy Balcerowicza

w pierwszym rzêdzie stawiaj¹ na nogi sprawy walutowe
(wymienialnoœæ i realny kurs z³otego) oraz umo¿liwiaj¹

posiadanie na sta³e paszportu. Wreszcie nastêpuje
zniesienie wiz do wiêkszoœci krajów Europy. Pewien opór

stawiaj¹ w³adze Czechos³owacji, jednak koñczy siê to wraz
z aksamitnym rozwodem Czech i S³owacji. TATRAPOMA i

inni wytwórcy rozpoczynaj¹ starania o polski rynek.
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Narciarzom nowy stan rzeczy pozwala na poznawanie Alp,
porównanie poziomu narciarskiej infrastruktury. Prywatni

inwestorzy nareszcie maj¹ mo¿liwoœæ sprowadzania z
zagranicy wszelkich urz¹dzeñ, o jakich zamarz¹, oczywiœcie

jeœli pozwalaj¹ im na to œrodki finansowe, którymi
dysponuj¹. Rozpoczyna siê przebudowa istniej¹cych oraz

budowa nowych stacji narciarskich. Czêœæ inwestorów
kupuje nowe urz¹dzenia, a inni – zw³aszcza w latach

dziewiêædziesi¹tych – odkupuj¹ u¿ywane koleje i wyci¹gi
demontowane w Alpach przy okazji kolejnych modernizacji.

Ka¿da z nowych stacji obowi¹zkowo wyposa¿ana jest w
solidny system sztucznego naœnie¿ania.

Z koñcem 2008 roku nasz polski stan posiadania w
dziedzinie kolei linowych i wyci¹gów narciarskich

przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Koleje linowe kabinowe i gondolowe – 4

Koleje linowo-terenowe – 3
Koleje krzese³kowe 6-osobowe – 3

Koleje krzese³kowe 3- i 4-osobowe – 22
Koleje krzese³kowe 2- i 1-osobowe – 30

(w tym 3 w Parku Œl¹skim)
Wyci¹gi narciarskie – 420 (wielkoœæ szacunkowa)

W porównaniu z krajami alpejskimi nie s¹ to oczywiœcie
liczby imponuj¹ce, lecz jeœli porównamy siê z s¹siadami,

widaæ, i¿ po raz pierwszy zostawiliœmy S³owaków w tyle.
Od 1990 roku powsta³y w Polsce nastêpuj¹ce

ca³kowicie nowe stacje narciarskie (podajemy tylko
wiêksze oœrodki, w nawiasach rok otwarcia):

Palenica w Szczawnicy (1991 r.), Wierchomla (1998 r.),
Szymoszkowa/Zakopane (1994 / 2000 r.), Czarna Góra ko³o

L¹dka Zdroju (1996 r.), Jaworzyna Krynicka (1997 r.),

Kluszkowce ko³o Czorsztyna (1998 r.), Bia³ka Tatrzañska
(2001 r.), Laskowa–Kamionna ko³o Limanowej (2003 r.),

Harenda/Zakopane (2003 r.), Czarna Góra i Jurgów (2006 r.)
ko³o Bukowiny Tatrzañskiej, Œwieradów Zdrój (2008 r.).

Sprawnoœæ urz¹dzeñ do sztucznego zaœnie¿ania
pozwala równie¿ na budowê niewielkich oœrodków i stoków

narciarskich po³o¿onych poza obszarami górskimi. S¹ one
zgrupowane g³ównie we wschodniej i centralnej czêœci

Polski, jak np. w Mr¹gowie, Warszawie, okolicach
Kazimierza Dolnego, Pu³aw czy te¿ na Roztoczu.

Najciekawszym z takich oœrodków jest Ba³tów k. Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego. Oœrodek po³o¿ony jest w dolinie rzeki

Kamiennej, z widocznym naprzeciwko stoku pa³acem
Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.

Ostatni¹ znacz¹c¹ dat¹ w najnowszej historii kolei
linowych i wyci¹gów narciarskich jest wejœcie w ¿ycie w

ramach prawa unijnego w maju 2004 r. Dyrektywy EC
09/2000 Koleje linowe przeznaczone do przewozu osób.

Dyrektywa wysoko stawia poprzeczkê zw³aszcza
producentom urz¹dzeñ, wymusza dalsz¹ koncentracjê na

tym rynku, co w praktyce oznacza stosowanie unijnych
standardów na ca³ym œwiecie, nawet w USA. Na placu

boju pozostaj¹ tylko dwaj gracze: austriacki DOPPELMAYR
oraz po³¹czony z firm¹ POMAGALSKI SA w³oski LEITNER.

Ka¿dy z nich, szczególnie DOPPELMAYR, w poprzednim
dziesiêcioleciu wch³on¹³ ju¿ kilka innych firm.

TATRAPOMA ocaleje oczywiœcie tylko dziêki zwi¹zkom z
firm¹ macierzyst¹.

Marek Baran

Artyku³ pochodzi z Portalu Historyków histmag.org (wolna licencja)

Informacji na temat wypoczynku dzieci

podczas marcowej przerwy w nauce
chêtnie udzieli Ró¿a Krawczak - tel. 226-504-5861

Na nartach jeŸdzi siê tak¿e w Kanadzie

W lutym m³odzi narciarze - tak¿e ze szczepów harcerskich z London i
Windsor - byli na nartach w Boler Mountain. Fot. Ewa Jagielska (dz. h.)
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Ci¹g dalszy ze str. 1

MEANDRY NASZEGO JÊZYKA

Nie jest to dowód nieuctwa ksiêdza

proboszcza - jêzyk siê zmienia. Ta
sama forma bez wyj¹tku u¿ywana

by³a w dokumentach Królestwa
Kongresowego od roku 1810, gdy

Napoleon wprowadzi³ swój Kodeks i
porzucono ³acinê, do roku 1868, gdy

po upadku Powstania Styczniowego
jêzyk polski w administracji zast¹pio-

no jêzykiem rosyjskim.
Jednym z widocznych objawów

zmian w jêzyku s¹ nalecia³oœci z jê-
zyków obcych. Czêsto z¿ymamy siê,

gdy pojawia siê nowe zapo¿yczenie.
Gdyby jednak usunaæ to wszystko, co

przejêliœmy z ³aciny, francuskiego,
niemieckiego, angielskiego, tureckiego

i innych, nasz jêzyk znacznie by
zubo¿a³. Dotyczy to zw³aszcza wy-

ra¿eñ technicznych. Ju¿ tylko najstarsi
pamiêtaj¹, co to by³ “glin”. A tê

w³aœnie polsk¹ nazwê aluminium
kiedyœ oficjalnie forsowano. D³ugo

broniliœmy siê przed zaakceptowaniem
s³owa “komputer”. Chyba a¿ do lat

osiemdziesi¹tych XX wieku mówi³o siê
tylko o elektronicznych maszynach

cyfrowych, w skrócie EMC. Nie brak
te¿ przyk³adów w ¿yciu codziennym

(dla przyk³adu: trudno by³oby nam siê
porozumiewaæ, nie u¿ywaj¹c “karo-

serii” i “szosy”).
Inna sprawa, ¿e czasem obce

s³owo po przeniesieniu do jêzyka
polskiego zmienia³o nieco swoje

znaczenie. Wszyscy znamy s³owo
“antena”; to uk³ad metalowych ele-

mentów do wy³apywania sygna³ów
radiowych. Ale to nie jest oryginalne

znaczenie tego s³owa. W jêzyku
angielskim “antenna” to termin z zoo-

logii, oznaczaj¹cy czu³ki owadów. O
ile wiêc w angielskim jest to dalej

termin dwuznaczny, po polsku nie ma

¿adnych nieporozumieñ. Innym popu-

larnym s³owem tego rodzaju jest
“film”. Znaczenie pierwotne to bardzo

cienka warstwa czegoœ, pokrywaj¹ca
cia³o sta³e, pow³oka. By³a ni¹

œwiat³oczu³a warstwa na szkle, stano-
wi¹ca podstawê pierwszych fotografii.

Z czasem zaczêto tak nazywaæ klisze
fotograficzne, by w koñcu jednoznacz-

nie skojarzyæ to z technik¹ rejestracji
obrazów ruchomych. Inna sprawa, ¿e

w w¹skim gronie polskich fizyków
“film” zachowa³ jeszcze oryginalne

znaczenie. Najnowszym “nabytkiem” w
tej grupie jest “hejt”, który te¿ zyska³

nowe znaczenie w jêzyku polskim. Nie
“hejtujê” kogoœ, kto zalaz³ mi za skórê,

wiêc go nienawidzê i ¿yczê mu jak
najgorzej - “hejtowanie” to umieszcza-

nie w internecie komentarza, który
kogoœ obra¿a. Nawet nie muszê, w

przeciwieñstwie do oryginalnego zna-
czenia angielskiego, tej osoby tak

bardzo nienawidziæ, czêsto nic o niej
nie wiem.

Czasem mo¿na zauwa¿yæ sytuacjê,
gdy terminy z ró¿nych jêzyków kon-

kuruj¹ miêdzy sob¹, wchodz¹c do
jêzyka polskiego. Wiele lat temu, gdy

w polskich ogródkach warzywnych
pojawi³o siê nowe warzywo w kszta³-

cie du¿ej fioletowej gruszki (czyli
eggplant, a biologicznie psianka po-

d³u¿na), okreœlano je dwoma termina-
mi: “ober¿yna” (z francuskiego) lub

“bak³a¿an” (z tureckiego). W ostatnich
latach zauwa¿y³em, ¿e pierwszego

nikt ju¿ nie pamiêta. Turcy odegrali
siê za Wiedeñ.

Œledzenie interferencji jêzykowych
mo¿e byæ zadaniem trudnym, bo cza-

sem œlady siê gubi¹ i nie wiadomo,
jak proces przebiega³. Uœwiadomi³em

sobie ostatnio dwa ciekawe przypadki.

Wszyscy wiemy, co po angielsku zna-

czy, gdy o kimœ mówimy “nut”. W
pewnym przybli¿eniu mo¿na by po-

wiedzieæ, ¿e odpowiada to polskiemu
“pacan”, choæ nie jestem pewien, czy

to ¿argonowe okreœlenie we wspó³-
czesnej polszczyŸnie jeszcze funkcjo-

nuje. Ale co ciekawe, “pacane” to po
francusku... orzech, a konkretnie ta

jego odmiana, która po angielsku na-
zywa sie “pecan” (wed³ug s³ownika,

polska nazwa brzmi podobno “pikan”).
Czy¿byœmy wiêc zaczêli okreœlaæ ma³o

rozgarniêtych ludzi, u¿ywaj¹c francus-
kiego t³umaczenia dla angielskiego

s³owa? Chyba w¹tpliwe, bo przecie¿
mamy Pacanów w województwie kie-

leckim. Tam, gdzie kozy kuj¹.
Inny przyk³ad jest zwi¹zany z

jêzykiem jidysz. Jeszcze kilkadziesi¹t
lat temu w wielu regionach Polski

m³ode dziewczyny okreœla³o siê s³o-
wem “siksa”. Wiem, ¿e nie brzmi to

grzecznie, ale pamiêtam, ¿e nie mia³o
to pejoratywnego wydŸwiêku i doty-

czy³o to osób prawie doros³ych. By³o
wiêc dla mnie sporym zdumieniem,

gdy dowiedzia³em siê, ¿e ̄ ydzi m³ode
dziewczyny nazywaj¹... “shiksa”. Co

wiêcej, okreœlenie to przeniknê³o do
jêzyka angielskiego i niemieckiego,

wiêc trop jest prawid³owy.
A poniewa¿, jak ju¿ zauwa¿y³ Mi-

ko³aj Rej, “Polacy nie gêsi i swój
jêzyk maj¹”, wiêc kwitnie te¿ nasza

rodzima twórczoœæ s³owotwórcza. Jest
ona najczêœciej wywo³ana potrzeb¹

chwili, gdy nie ma czasu na d³u¿sze
dywagacje, wiêc efekty bywaj¹ doœæ

zabawne. Dajemy wiêc w internecie
“lajki”, umieszczamy “posty”, a “po-

lubownik” to osoba, która “polubi³a”
czyjœ wpis na Facebooku (czyli po

polsku na Fejsie).  Popularny neolo-
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gizm w czasach pandemii to “covi-
dianin”, czyli cz³owiek w¹tpi¹cy w

istnienie pandemii. Jedn¹ z bardziej
zabawnych nowoœci jêzyka polskiego

ostatniego roku jest “œpiulkolot”. Wy-
gra³ on plebiscyt na M³odzie¿owe

S³owo Roku 2021. Jak wyjaœni³a jedna
z cz³onkiñ jury (jeszcze jedno za-

po¿yczenie) plebiscytu (to z ³aciny,
ale znane te¿ we francuskim i nie-

mieckim), “œpiulkolot” to ¿artobliwy
wyraz oznaczaj¹cy sen, czynnoœæ spa-

nia, samo udawanie siê na spoczynek
lub nawet ³ó¿ko i inne przyjemne

miejsca do spêdzania czasu w ob-
jêciach Morfeusza. Œpiulkolot pochodzi

od s³owa ‘œpiulkaæ’, czyli potocznego
synonimu s³owa ‘spaæ’. Inne z pro-

pozycji tego konkursu: ‘naura’ (czyli
na razie), ‘sztos’ (coœ fajnego, nie-

samowitego), ‘dwudzionek’ (weekend),
czy ‘jesieniara’ (dziewczyna, która jest

mi³oœniczk¹ jesieni i manifestuje to
przez ubiór, nastrój itp; czêsto te¿ lubi

spêdzaæ jesienne wieczory pod kocem,
pij¹c herbatê lub kakao i czytaj¹c

ksi¹¿ki). Wiêkszoœæ z tych dziwol¹gów
to efemerydy, które zapewne znikn¹,

ale czêœæ przetrwa i nasze wnuki (ale
tylko te z Polski) bêd¹ je uwa¿aæ za

normalne i stuprocentowo polskie
s³owa.

Z jêzykiem jest trochê podobnie
jak z nasz¹ wiar¹. Trzeba pamiêtaæ o

jego czystoœci, pielêgnowaæ go i ob-
darzaæ szacunkiem. Czes³aw Mi³osz

tak wyrazi³ stosunek do swojego jêzy-
ka: “Moja wierna mowo / s³u¿y³em

tobie. / Co noc stawia³em przed tob¹
miseczki z kolorami, / ¿ebyœ mia³a i

brzozê i konika polnego i gila /
zachowanych w mojej pamiêci.” Nie

jest jednak dobrze, jeœli popadamy w
ciasny dogmatyzm.

Kazimierz Adamiak

S³owo staropolskie ¿on¹æ
znaczy³o: gnaæ, zaj¹æ, pê-

dziæ, porwaæ; mówiono
np.: “pasterze ¿on¹ trzody

z pastwisk”, – “œmieræ tak
dobrego jak z³ego jedn¹

drog¹ ¿enie”, – “wicher
deszcz ¿enie”, – “rzeka z

gór ¿enie” (rwie, p³ynie
raptownie). St¹d powsta³

u pierwszych Lechitów
wyraz ¿ona, oznaczaj¹cy niewiastê po-

rwan¹, pochwycon¹, przygnan¹ w ma³-
¿eñstwo, jak to by³o obyczajem narodo-

wym u staro¿ytnych S³owian.
Stanowisko kobiety i ¿ony w dawnej

Polsce by³o takie samo jak u ludów za-
chodniej Europy, a o ca³e niebo ró¿-

ni¹ce siê w pojêciach od obyczaju
S³owian wschodnich i po³udniowych.

Nasi kronikarze œredniowieczni tak
opisuj¹ przybycie D¹brówki czeskiej w

r. 965 do Gniezna: “Ksi¹¿ê Mieczys³aw,
panowie polscy i wszystkie stany wy-

sz³y na jej spotkanie i wita³y j¹ z nie-
zwyk³¹ wspania³oœci¹ i wystaw¹. Zna-

komite niewiasty i panny polskie, dla jej
uczczenia, z rozkazu ksiêcia zgromadzi³y

siê w GnieŸnie, przystrojone w klejnoty,
z³oto, srebro i inne ozdoby”.

Gdy cesarz Otton III przybywa³ w r.
1001 do Gniezna, by³ od “panów, nie-

wiast znakomitych i ich córek, którym
Boles³aw (Chrobry) œpiesznie gromadziæ

siê kaza³, przyjêty z wielk¹ czci¹ i na-
le¿nym dostojeñstwu jego okazem.

Cesarz nawzajem pe³en uprzejmoœci
wita³ ich mile i podziwia³ bogate stroje

i ozdoby rozmaitych stanów, pe³ne z³ota,
kamieni drogich i pere³ klejnoty, w

których panie i znakomite niewiasty
œwietnie i okazale wyst¹pi³y”.

W³adys³aw Chomêtowski wyda³ w
r. 1872 ksi¹¿eczkê p. n. “Stanowisko

praktyczne dawnych niewiast”, w której
skreœli³ kilka ciekawych ¿yciorysów

dawnych matron jako nie-
pospolitej dzielnoœci ¿on i

kobiet. Mieliœmy doœæ
liczne przyk³ady podob-

nych niewiast nietylko w
stanie ziemiañskim. W³ad.

£oziñski w dziele swem
“Patrycjat i mieszczañ-

stwo lwowskie” (wydanie
2-gie, str. 225) przedsta-

wi³ z dok³adnoœci¹ histo-
ryka ciekawy rys mieszczki lwowskiej z

XVI w. Anny £¹ckiej. Owdowiawszy,
utrzymuje ona we Lwowie wielki sklep

korzenny, handluje ma³mazj¹, robi tran-
zakcje z kupcami angielskimi o sukna,

aby je wywoziæ do Multan, sprowadza
ze Wschodu tureckie ko¿uchy, gospo-

daruje sama w maj¹tku swoim ziemskim
Karowie. Dziœ na wsi przy roli, jutro za

lad¹ sklepow¹, pojutrze w podró¿y do
Krakowa, dok¹d wyprawia towar fol-

warcznymi koñmi, albo do Lublina, gdzie
ma termin s¹dowy. Na wszystko ma

czas, wszystkiego dogl¹da w³asnem
okiem, utrzymuje stosunki handlowe

nietylko z Anglikami, ale i z W³ochami
i Niemcami, rozpisuje listy bardzo

rozumne na wszystkie strony œwiata,
zostawia doskona³e rachunki i tak zw.

auszugi kupieckie, œciga ¿wawo d³u¿-
ników i opêdza siê sprytnie swoim

wierzycielom. 
Szukaæ sobie ¿ony, nazywa³o siê w

mowie staropolskiej: szukaæ przyjaciela
dozgonnego. W tem wyra¿eniu, jak

s³usznie twierdzi W³. £oziñski, “zawiera
siê myœl ca³kowitego zrównania, bez

którego niema zupe³nej spólnoœci i zu-
pe³nego szczêœcia w ma³¿eñstwie”.

Pasek w swoich pamiêtnikach z po-
bytu w Danii powiada o Dunkach, ¿e “w

afektach nie s¹ tak powœci¹gliwe jak
Polki” – “kiedyœmy im mówili, ¿e to tak

szpetnie, u nas tego i ¿ona przy mê¿u
nie uczyni”. “Matka tak¿e lubo miê (

¯ONA
pocz¹tkowo znaczy³a

KOBIETA
Przy okazji rozwa¿añ nad zmia-

nami, jakim podlega jêzyk, oraz

w zwi¹zku z tym, ¿e w marcu

jest Miêdzynarodowy Dzieñ

Kobiet - has³o ¿ona z Encyklo-

pedii Staropolskiej Zygmunta

Glogera.
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( jednego syna mia³a, ale

by³a tej fantazjej, ¿e od
najwiêkszych i niebezpie-

cznych okazyi nigdy miê
nie odwodzi³a, mocno wie-

rz¹c, ¿e bez woli Bo¿ej nic
z³ego potkaæ cz³owieka nie

mo¿e”.
“Dostawszy sekutnicê –

powiada Pasek – nieraz
m¹¿ œlubowa³ ksiêdzem zo-

staæ, je¿eliby go z ni¹ Pan
Bóg roz³¹czy³”. Wdowy

zajmowa³y siê samodzielnie
gospodarstwem. Pasek no-

tuje, ¿e “Smogorzew puœci-
³em przez arendê na rok

paniej Go³uchowskiej Woj-
ciechowej, wdowie grzecz-

nej i tam posz³a za m¹¿ za
p. Tomasza Olszanowskie-

go”.
Z samodzielnoœci¹ nie-

wiast polskich spotykamy
siê w ró¿nych czasach i na

ró¿nych polach. W koñcu
XVIII w. Teatr Narodowy w

Warszawie zostawa³ pod
dyrekcj¹ i by³ przedsiê-

biorstwem znakomitej ar-
tystki Truskolaskiej**. 

Od redakcji:

Czterotomowa “Encyklopedia

staropolska”  Zygmunta Gloge-

ra wychodzi³a w Warszawie w

latach 1900-1903. W przedruku

wprowadzono podzia³ na aka-

pity, zachowano pisowniê ory-

gina³u.

* Auszugi kupieckie - wyci¹gi z

ksi¹g kupieckich.

** W Encyklopedii Teatru

Polskiego czytamy, ¿e Agniesz-

ka Truskolaska kilka razy

próbowa³a odebraæ Wojciecho-

wi Bogus³awskiemu kierowanie

teatrem, ale bez powodzenia;

jeœli przez pewien czas kiero-

wa³a, to nominalnie.

JANUSZ KORCZAK Gospodarz chcia³

wprowadziæ w œwiat córkê, a

syna - wys³aæ za granicê dla

dokoñczenia nauk. I rzek³:

- Podwy¿szam komorne wszystkim

lokatorom mego domu.

I podwy¿szy³.

I poczu³ zadowolenie, jakie jest udzia-

³em ludzi, którzy spe³nili swój obowi¹zek.

I tu zaczyna siê ca³y sznur niezmiernie

œmiesznych wypadków...

W owym domu by³ sklep z bielizn¹,

krawatami, laskami - galantery¹. W³aœciciel

sklepu zmartwi³ siê, ¿e mu podwy¿szono

komorne; potem d³ugo rozwa¿a³, liczy³,

myœla³, kombinowa³, a¿ postanowi³:

- Odprawiam jednego subjekta. Za

robotê koszuli p³acê od dziœ o dziesiêæ

kopiejek mniej. Za robotê krawata p³acê od

dziœ o piêæ kopiejek mniej. Gratyfikacji w

roku bie¿¹cym nie dajê.

I kamieñ spad³ mu z serca.

Od owego dnia, siedm szwaczek i trzy

krawaciarki musia³y ju¿ o godzinê d³u¿ej

pracowaæ, ¿eby zarobiæ tyle pieniêdzy, ile

dawniej. S³u¿¹cy ze sklepu westchn¹³, ¿e

nie bêdzie móg³ swym dzieciom kupiæ

choinki. Subjekt za³o¿y³ w³asny sklep z ma-

terja³ami piœmiennemi i w trzy miesi¹ce

straci³ posag ¿ony i w³asny kapitalik,

poczem sprzeda³ wszystko i wyjecha³ z

¿on¹ i dzieckiem do Mand¿urji.

W onym domu by³ inny sklep: spo-

¿ywczy. W³aœciciel sklepu spo¿ywczego

zmartwi³ siê, ¿e mu podwy¿szono komorne,

potem myœla³, myœla³, a¿ postanowi³:

- Dobre s¹ wêdliny od Serdelkiewicza,

ale procent ma³y; pod³e s¹ wêdliny od

Salcesona, ale zarabia siê na nich pó³ na

pó³. Na pieczywie Strucel daje wiêkszy

procent, ni¿ Kajzerski. Na gatunku m¹ki i

soli i tak nikt siê nie zna; a mleko z kroch-

malem i wod¹ ma równie¿ kolor bia³y. W

handlu nie ma sentymentów...

Na pierwszym piêtrze od frontu mie-

szka³ adwokat. Adwokat zmartwi³ siê, ¿e

mu podwy¿szono komorne i z³¹

wieœæ zakomunikowa³ ¿onie; a

pani adwokatowa postanowi³a:

- Wykreœlam siê z liczby

cz³onków towarzystwa kolonji letnich.

Nauczycielce p³aciæ bêdê tylko szeœæ rubli

na miesi¹c, korepetytorowi Zygmusia -

siedm. Przestanê prenumerowaæ dla dzieci

“Moje pisemko”, a dla siebie “Przegl¹d

pedagogiczny”; namówiê mê¿a, ¿eby rzuci³:

“Zdrowie”, które nie jest potrzebne adwo-

katowi. Tapicer dostanie tylko dwa z³ote za

firanki od jednego okna, a za ¯elazn¹

Bram¹ bêdê siê targowa³a z przekupkami

do upad³ego.

Nauczycielka szeœciorublowa musia³a

przyj¹æ jedn¹ nadprogramow¹ jeszcze lekcjê

i porzuci³a jedn¹ lekcjê bezp³atn¹, któr¹

dawa³a dziecku stró¿a domu, gdzie mie-

szka³a. Korepetytor Zygmusia powiedzia³:

“nie chcieli daæ wiêcej, proszê mamy, ale i

tak na wpis starczy, a zimowy szynel wcale

mi nie jest potrzebny, bo zima pewnie

bêdzie ciep³a”. A przekupki na targu

wzdycha³y, ¿e handel upada, bo teraz

ka¿dy chcia³by kupowaæ wszystko za

darmo...

Na trzecim piêtrze w lewej oficynie

mieszka³ buchalter - korespondent. Ten,

dowiedziawszy siê o podwy¿szeniu komor-

nego, pobieg³ natychmiast do swego

przyjaciela i powiedzia³: “mówi³eœ mi wczo-

raj o tych dwóch wieczornych godzinach;

rozmyœli³em siê i przyjmê”. Przyjaciel od-

par³: “zdaje mi siê, ¿e tam ju¿ kogoœ

znaleŸli, ale postaram siê to zrobiæ”. I za-

wiadomili kandydata, ¿e posada zajêta, a

kandydat przyniós³ tê wieœæ matce siwej,

wdowie bez w³asnych funduszów...

Lekarz z drugiego piêtra poprzecznej

oficyny wezwany zosta³ do chorego przy

ulicy Szczyglej i wzi¹³ rublowe honorarjum,

boæ nie mo¿na siê bawiæ w filantropjê, gdy

gospodarz podwy¿sza komorne. A ¿ona cho-

rego, wydawszy ostatniego rubla na po-

radê, nie mia³a ju¿ na lekarstwo i zanios³a

OKRUTNIE

ŒMIESZNY
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chustkê do lombardu i chustki tej ju¿ nie wykupi³a.

Urzêdnik z trzeciego piêtra lewej oficyny postanowi³,

¿e nie nale¿y pozowaæ na Katona, gdy warunki ¿ycia staj¹

siê coraz trudniejsze. Trudno: trzeba zacz¹æ braæ, gdy daj¹

- ³apówka brzydko siê nazywa, ale posiada wiele stron

dodatnich...

W teatrze na operze jedno z krzese³ galerji szczytowej,

by³o puste: tam by³by siedzia³ lokator czwartaka, gdyby

nie podniesione komorne...

Biuro, mieszcz¹ce siê w drugim podwórzu, na skutek

zwiêkszonych kosztów administracji, zmniejszy³o personel,

uwolniwszy jednego z dwóch woŸnych. WoŸny mia³ troje

dzieci. Nie by³o rady, zosta³ roznosicielem jakiejœ gazetki,

a zarabiaj¹c teraz o po³owê mniej, odnaj¹³ w swej izbie

ma³y k¹cik za rubla m³odemu ogrodniczkowi. Ale

ogrodniczek odwiedza³ siostrê, której dzieci chorowa³y na

dyfteryt, i przyniós³ zarazê dzieciom woŸnego, i poumiera³y

w ci¹gu tygodnia, jedno za drugiem wszystko troje...

W suterenie owego domu mieszka³ szewc. W tej samej

chwili, gdy rz¹dca przyniós³ wieœæ smutn¹ o komornem,

oœmioletnia Staœka poprosi³a ojca o szóstkê na kajet.

Szewc odpar³: “dosyæ tej nauki dla dziewuchy” i odda³ j¹

do baletu do nauki. Szwagra mia³ w teatrze. I szewc

terminatorom pocz¹³ udzielaæ nieco sk¹pszych porcji...

I wiele, bardzo wiele pociesznych faktów mia³o miejsce.

Owych pociesznych faktów by³o nie tysi¹c i nie trzy

tysi¹ce. I nastêpstwa tych faktów bêd¹ siê ci¹gnê³y a¿ do

koñca œwiata.

WoŸnemu umar³o troje dzieci, wiêc umar³y i dzieci tych

dzieci, i wnuki ich, i prawnuki, którzyby grali pewn¹ rolê

w ¿yciu pewnych rodzin, a wiêc pewnego u³amka

ludzkoœci.

Zapytacie:

- Co w tym jednak autor widzi œmiesznego?

- Ale¿ ogromnie wiele œmiesznego tu widzê.

Dla córki gospodarza, któr¹ papa chce wprowadziæ w

œwiat, dla synka, który ma dla dokoñczenia edukacji

wyjechaæ za granicê - zupe³nie ich nie znaj¹c, pracuj¹ na

drugim koñcu miasta zamieszka³e szwaczki. Dla nich

terminatorzy maj¹ gorszy posi³ek, dzieci s³u¿¹cego sklepu

nie bêd¹ mia³y choinki, a uczniaczyna - szynela. Dla nich

pisma straci³y prenumeratora, towarzystwo kolonji letnich -

cz³onkiniê, teatr - jedno miejsce na operze, przekupki z za

¯elaznej Bramy - czêœæ zarobku, syn wdowy - posadê, na

któr¹ czeka³ od roku.

Dla nich umar³o troje dzieci. Jedno dziecko oddane

zosta³o do baletu. Dla nich kupuj¹cy w sklepiku - mieæ

maj¹ gorsz¹ m¹kê i wiêcej wody w mleku. Przez nie

uczciwa piekarnia i masarnia straci³y odbiorcê.

Czy nie œmieszne?

Dla wprowadzenia w œwiat jednej panny i dokoñczenia

edukacji jednego m³odzieñca, du¿y od³am ludnoœci

pozbawiony zosta³ ca³ego, lub czêœci zarobku, uczciwoœci,

nauki, zdrowego pokarmu, nawet ¿ycia.

Dla nich dziecko oderwano od kajetu i oddano do

baletu.

Œmiesznem jest i to, ¿e gospodarz ani jego dzieci,

wcale o tem wszystkiem nie wiedz¹: zdumieliby siê, gdyby

im doniesiono, ¿e ktoœ gdzieœ, o ca³¹ d³ugoœæ Warszawy,

biedna szwaczka poœwiêca siê dla ich dobra.

To jest tak nieprawdopodobnie œmieszne, ¿e nawet

humorysta serdecznieby zap³aka³.

A ³zy humorysty s¹ chyba równie¿ bajecznie œmieszne?

Janusz Korczak

�ród³o: Janusz Korczak. “Kosza³ki opa³ki”. Wyd. Ksiêgarnia Powszechna.

Warszawa. 1905. (W przedruku zachowano pisowniê orygina³u.)
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P£ACA MINIMALNA

Czy czêsto zastanawiamy siê,
dlaczego tak du¿o mówi siê w me-

diach o p³acy minimalnej? Myœlê, ¿e
na co dzieñ nie zaprz¹tamy sobie

tym g³owy. Tu i tam s³yszymy albo
czytamy: “Nale¿y podnieœæ p³acê

minimaln¹”, albo: “P³aca minimalna
nie wystarcza na ¿ycie” itp. Na

pewno coœ w tym jest, bo p³aca minimalna nie oznacza
pracy minimalnej. Nic z tego! Za tzw. minimum mo¿na

pracowaæ w wielu ró¿nych miejscach, a to wcale nie zna-
czy, ¿e nie mo¿na siê napracowaæ.

Szereg m³odych ludzi, bêd¹c jeszcze w high school,
znajduje takie niskop³atne zatrudnienie. I to dobrze, bo nie

patrz¹ na kieszonkowe od rodziców, tylko bior¹ siê za
pracê, która da im w³asne pieni¹dze, a nade wszystko

rozwinie w nich wa¿ne umiejêtnoœci (np. socjalne) albo w
jakiœ sposób nauczy odpowiedzialnoœci, której w ¿aden

sposób rodzice nie byli w stanie wbiæ do g³ów. Oprócz
tego trochê naucz¹ siê ¿ycia, maj¹c do czynienia z innymi

ludŸmi.
Znam kilka m³odych osób, które pracowa³y w tzw. fast

foodach i nie tylko zarobi³y np. na pierwsze auto, ale mia³y
potem promocjê na managera i zapewni³y sobie po paru

latach pracy stypendium na dalsz¹ naukê.
A jak niektórzy z nas zaczynali po przyjeŸdzie do

Kanady? Byli tacy, co szukali tylko mo¿liwoœci, aby jak
najwiêcej - jak to siê mówi - wyci¹gn¹æ od pañstwa.

Przewa¿nie nie byli zainteresowani ¿adn¹ prac¹, gdy¿
wiêcej zadowolenia dawa³ im zasi³ek plus parê groszy na

czarno (czyli bez p³acenia podatków) ni¿ rozwijanie ambicji
i szukanie legalnego zatrudnienia. Przewa¿nie jednak dla

wiêkszoœci przybyszów zza ¿elaznej kurtyny tzw. praca za
minimum nie by³a wymarzonym zajêciem, ale po prostu

koniecznoœci¹. Wiele lat temu bra³o siê to, co by³o pod
rêk¹. Jakoœ na wszystko starcza³o, wiêc nie by³o powodu

do narzekania. Ba, nie by³o na to nawet czasu. Czasem te¿
zamiast urlopu bra³o siê dodatkowy czek - nale¿a³o

przecie¿ jakoœ pchaæ ten wózek do przodu.
Aby wyjœæ z niskiej p³acy, czêsto bra³o siê dodatkowe

kursy (wieczorowe), po których prawie zawsze nastêpowa³a
podwy¿ka lub awans. Ja osobiœcie zaczê³am sw¹ karierê od

p³acy minimalnej, ale nie chcia³am siedzieæ w jednym

miejscu. Du¿ym skokiem w zarobkach by³a zawsze zmiana
miejsca pracy, bo w ka¿dym nowym zak³adzie p³aca by³a

trochê wiêksza! W nowej pracy liczy³o siê wszystko:
doœwiadczenie w Kanadzie, dyplom studiów z Polski, do-

datkowe kursy w Kanadzie, poprzednie stanowiska i sama
wiedza, która w trakcie pracy w ró¿nych zak³adach ci¹gle

siê powiêksza³a, a najwa¿niejszy by³ jêzyk angielski i m³o-
dy wiek. Kiedy po kilkunastu latach przeliczy³am swoj¹

stawkê godzinow¹, ze zdziwieniem zauwa¿y³am, ¿e z mini-
mum na pocz¹tku zrobi³o siê ponad 10 razy wiêcej. No i

zawsze nowe stanowisko wi¹za³o siê z wiêksz¹ od-
powiedzialnoœci¹ ni¿ poprzednie.

Patrz¹c z perspektywy ponad trzech dekad czujê, ¿e
dobra by³a ta pierwsza praca za minimum, bo to mnie

mobilizowa³o, gdy¿ nie chcia³am siedzieæ w jednym
miejscu, tylko chcia³am siê uczyæ i brn¹æ do przodu, aby

wiêcej zarobiæ. Teraz, kiedy dzieciaki podros³y, posz³y na
swoje i nie ma ju¿ takich wydatków jak hipoteka na dom

czy po¿yczka na samochód, bo te s¹ pod kontrol¹, mo¿na
poœwiêciæ czêœæ czasu na pracê spo³eczn¹ czy rozwijanie

hobby. A nagrod¹ za dawne uci¹¿liwoœci jest brak
zmartwieñ o pieni¹dze.

Jak s³yszê tu czy tam, ¿e wszyscy siê troszcz¹ o
biednych, którzy tak ma³o zarabiaj¹, ¿e to im nie starczy 

na ¿ycie, a¿ chce mi siê krzyczeæ, szczególnie do m³odych:
p³aca minimalna nie jest po to, aby zrobiæ z tego karierê,

ale po to, aby rozwin¹æ swoje talenty i jak orze³ na
skrzyd³ach wznosiæ siê wy¿ej i wy¿ej. A co Pañstwo o tym

myœl¹?
Jadwiga ¯eleziñska
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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 marca  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

KOBIETA

(Z Wiktora Hugo)

Mê¿czyzna dŸwiga obowi¹zków brzemiê:

On myœli, tworzy, œwiat do ho³du zmusza,

On krew przelewa, orze, bruŸdzi ziemiê, —

Kobieta kocha, mi³oœæ — to jej dusza!

Bez jej mi³oœci, filar œwiata kruchy;

Bogdanki imiê — has³em dla rycerza,

On bez si³ walczy w braku jej otuchy,

Lecz raŸno przy niej po wawrzyny zmierza!

Kobietê trzeba w pierwszym rzêdzie stawiæ,

Szanowaæ, ceniæ, czciæ i b³ogos³awiæ!

Kobieta sfinksem dziœ, jak i przed wieki, —

Zagadka ciemna i nie odgadniona,

Choæ s³ab¹ zda siê, lecz bez jej opieki,

Nikt rycerskiego czynu nie dokona.

I jeœli kiedy, w wa¿nych spraw godzinie,

Nie jesteœ pewien, czyli z jej spojrzenia

Mi³oœci promieñ na twe dzie³o sp³ynie,

Duch wtedy s³abnie, w czczoœæ ¿ycie siê zmienia!

Kobiety! Dla nas wyœcie szczêœciem, si³¹!

Wasz wielki geniusz krzepi nas i budzi,

Uczucie wasze nawet nas zmiêkczy³o.

I wyœcie z mê¿czyzn uczyni³y ludzi!

Co tylko piêkne, cokolwiek œwiat stroi,

Kobieto, wszystko masz w postaci swojej —

Swobodê, szczêœcie, dobroæ masz w udziele,

Rodzinê, uœmiech, dobrobyt, wesele;

Masz wszystko w sobie — i w tym ¿ycia boju,

Geniuszem jesteœ i has³em pokoju!

Jak czêsto skarg¹ dusza nasza kwili,

¯e nic, krom wrogów, nie widzimy w kó³ko,

Lecz gdy kobietê spotkamy w tej chwili,

Kobieta nasz¹ bêdzie przyjació³k¹!

O! niech kto mo¿e — w jej potrzeby wgl¹da,

Niechaj siê wszystko, czego chce dokona!

Praw jej nie szczêdŸmy, skoro ich po¿¹da

Kochanka, siostra, i matka, i ¿ona!

Prze³o¿y³

Boles³aw Londyñski (1855-1928)

Twórczoœæ Boles³awa Londyñskiego sygnowana by³a te¿ pseudonimami B. L. Kalina, Bruno Las, Guci, Mieczys³aw Roœciszewski, Samotnik

z Podlasia. Oprócz przek³adów tworzy³ on literaturê popularn¹, pisa³ utwory dla dzieci, by³ wydawc¹. 

�ród³em zamieszczonego tu wiersza jest “Albumowy Kalendarz Polski Satyryczny”. Rok VII. 1900. Pod redakcj¹ Artura Oppmana.
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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

Mój romans by³ ciekawy nader,
A najciekawszem by³o w nim,
¯e re¿yserem jego kwader,
Czy nów, czy pe³nia, bywa³ rym.

“Ojczulek“ jej mia³ szeœæ kamienic,
W kieszeniach cieplik, w sercu mróz -
A ona g³¹b otch³ann¹ Ÿrenic -
A ja zaœ - tylko ³askê Muz.

Wiêc b³ys³a mi, jak w cieñ kazamat
Rzucony blask, i z miejsca ju¿
Uczu³em w sercu mojem dramat
Mi³osnych zórz, i ró¿, i burz.

I odt¹d ¿ar mój dla niej nie gas³,
Jak œwiadcz¹ wierszów tomy trzy,
Bo wiernie dru¿y³ mi wci¹¿ Pegaz,
Przez wszystkie bzy, i sny, i ³zy.

Nie by³a mi te¿ jak lodowiec,
I gdym j¹ w kraj marzenia wiód³,
Przysiêg³a - och, ty Muzo powiedz!
Mój dzieliæ trud, i g³ód, i ch³ód...

Weso³y, tak jak g³odny chruœciel,
Gdy mu siê zdarzy smaczny ³ów,

Marzy³em: “Gniazdko sobie uœciel
Dla wspólnych snów, wœród mchów,

i bzów.

“Ojczulka“ wiêc, choæ czynsz mu winien,
Prosi³em o jej rêki dar,
Wymownie lej¹c, niby z rynien,
Mych uczuæ gwar, i czar, i ¿ar.

On rzek³: - “To wszystko jeno mira¿,
Mydlanych niby baniek sklep,
Zbyt lichych rymów pan dobierasz:
Jest “b³êkit nieb”, jest “Feb“ - gdzie¿

 “chleb”.

“Nie kruszê jednak córki przysi¹g,
I w ¿ycie wcielê - wiarê daj! -
Ten, co z idylli waszej wysi¹k³
Wyœniony gaj, i maj, i raj.

“Lecz z³ó¿ mi twego kunsztu probierz: -
Ja tobie wyraz jeden dam,

A ty mi rym stosowny dobierz,
I bêdzie to, co powiesz sam!“-

Ufaj¹c ³asce muz - królewien,
¯e tylko wieszczów dobra chc¹,
Krzykn¹³em: - “Jestem swego pewien,
I dam nie jeden rym, lecz sto!”

On rzek³, spojrzawszy tak jak tygrys:
“Nie “p³osz”, nie “strosz”, nie “nosz”,

a “grosz!”
Zdêbia³em; on zaœ usta przygryz³:
Jedynym rymem by³ tu “kosz“...

* * *
Wiêc pierzchn¹³ sen ów, który przêd³em,
W têczowy u³ud p³yn¹c œwiat
I podgryz³ swem zatrutem ¿¹d³em
Mych marzeñ kwiat, ten kat, ten gad!

Rojeniom moim dawszy Valet,
Gdy sen mnie zdradzi³ ró¿ i zórz,
Dziœ w wierszu innych szukam zalet,
I nie wojujê rymem ju¿!

W³odzimierz Zagórski (1834-1902)
(Chochlik)

ROMANS RYMOROBA

(¯arcik)


