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POLSKO-AMERYKAÑSKI

Jeszcze Polska nie zginê³a,
Choæ my za morzami,

Chocia¿ z oczu nam zniknê³a,
Lecz j¹ w sercach mamy.

Wraz, wraz, tylko wraz!
Gdy wolnoœci przyjdzie czas,
Amerykê rzucim
I do Polski wrócim.

Chocia¿ przedzia³ nasz ogromny,
Choæ tu wolnoœæ dana,

Polak ¿aden nie zapomni,
¯e matka spêtana.

Wraz, wraz itd.

Na sztandarach Orze³ Bia³y,
Pogoñ w szybkim biegu,

Gdy powstanie naród ca³y,
Stawim siê w szeregu.

Wraz, wraz itd.

Dotrzymaj¹ wrogom kroku
Dzielne polskie syny,

Mêstwo w sercu, zapa³ w oku,
W rêku karabiny.

Wraz, wraz itd.

Z karków zwalim wrogów brzemiê
Gdy staniem do pracy.

Zwi¹zek, Unia, Zjednoczenie —
I w kraju rodacy!

Wraz, wraz itd.

Kto ju¿ dzisiaj nie ma wiary,
¯e Polska powstanie,

Niechaj sobie czci dolary,
Od nas precz zostanie!

Wraz, wraz itd.

Kalendarz polskiego patrioty na rok koœ-

ciuszkowski 1894. Filadelfia.

ROK JÓZEFA WYBICKIEGO

w Polsce

MIESI¥C DZIEDZICTWA POLSKIEGO

w Kanadzie

Wystarczy spojrzeæ na daty zwi¹zane z

wa¿nymi wydarzeniami z ¿ycia Józefa
Wybickiego, by zrozumieæ, dlaczego zo-

sta³ on patronem roku w Polsce i dla-
czego Parlament Ontario proklamowa³

maj Miesi¹cem Dziedzictwa Polskiego.
Oto okr¹g³e rocznice:

< 275 rocznica urodzin - 29 IX 1747 r.;
< 225 rocznica powstania Pieœni Legio-

nów Polskich we W³oszech - po³owa
lipca 1797. Pieœñ z czasem zwan¹ Ma-

zurkiem D¹browskiego œpiewali nie
tylko legioniœci, jej melodiê i niektóre

zwroty mo¿na dostrzec w wielu póŸniej-
szych utworach w jêzyku polskim

(przyk³adem jest drukowany obok Hymn
polsko-amerykañski), w pieœniach in-

nych narodów s³owiañskich i utworach
znanych kompozytorów;

< 200 rocznica œmierci - 10 III 1822 r.;
< 95 lat temu - w lutym 1927 r. -

Mazurek D¹browskiego oficjalnie sta³
siê hymnem RP. (jp)

DRUGA SZANSA

POLSKIEJ SOLIDARNOŒCI

KAZIMIERZ ADAMIAK W ostatnim pó³-
wieczu Polska dwukrotnie znalaz³a siê

w centrum zainteresowania dos³ownie
ca³ego œwiata (a przynajmniej jego cy-

wilizowanej wiêkszoœci). W latach 80.
XX wieku robotnicza “Solidarnoœæ” do-

prowadzi³a do upadku komunizmu w
naszym kraju, czym daliœmy przyk³ad

innym krajom obozu. Po latach okaza³o
siê, ¿e ta wyj¹tkowa demonstracja jed-

noœci spo³eczeñstwa by³a wielk¹ chwi-
low¹ iluzj¹. Skoñczy³o siê wszystko

g³êbokim konfliktem dwóch nienawidz¹-
cych siê plemion, z których ka¿de wy-

wodzi siê z tej samej piêknej pierwotnej
idei.

Od prawie dwóch miesiêcy znów
jesteœmy œwiadkami niezwyk³ej posta-

wy polskiego spo³eczeñstwa, tym razem
wobec doœwiadczonych wojn¹ braci

Ukraiñców. Podziwia nas - i mo¿na to
powiedzieæ bez fa³szywej dumy - chyba

jeszcze wiêcej ludzi z ca³ego œwiata ni¿
czterdzieœci lat temu. Czy znów zmarnu-

jemy ten piêkny zryw?
To nie s¹ obawy wyssane z palca.

Pierwsze niepokoj¹ce symptomy ju¿
widaæ. Wystarczy przeczytaæ kilka wy-

powiedzi pewnego pos³a, który lubi
zaczynaæ swoje wyst¹pienia w Sejmie

od staropolskiego “Szczêœæ Bo¿e”. Mówi
on teraz o “nies³ychanym uprzywilejo-

waniu przybyszów” (chodzi o ukraiñ-
skich uchodŸców w Polsce), postuluje,

aby “NIE otwieraæ terytorium RP  (
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( na przestrza³, nie tworzyæ popytu na

migracjê uchodŸców/nachodŸców”. Gdy

przed polskim Sejmem zawis³a ukraiñska

flaga, pyta³: “Czy to ju¿ Ukro-Polin? Kto

tu jest gospodarzem?”. (Dla niezoriento-

wanych – Polin to w jêzyku jidysz

nazwa Polski, a zaciek³y antysemityzm

to inna szczególna cecha pogl¹dów tego

pana.)

Historia polsko-ukraiñska obfitowa³a

w tragiczne konflikty i nietrudno znaleŸæ

pretekst do antyukraiñskiej retoryki. Wy-

starczy oczywiœcie przypomnieæ rzezie na

Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej w

czasie II wojny œwiatowej. Rzadko wspo-

minaæ siê za to bêdzie wydarzenia po-

zytywne: wspó³pracê Pi³sudskiego z

Petlur¹ w roku 1918 czy tzw. “bie¿eñ-

stwo” z lat I wojny œwiatowej. Gdy

ofensywa wojsk niemiecko-austriacko-

wêgierskich w roku 1915 zmusi³a armiê

carsk¹ do wycofania siê z terenów

Polski, w³adze okupacyjne zarz¹dzi³y

ewakuacjê ca³ej ludnoœci zaboru rosyj-

skiego w g³¹b carskiej Rosji. Po raz

któryœ w historii próbowano zrealizowaæ

taktykê spalonej ziemi. W chaosie od-

wrotu zarz¹dzenia nie da³o siê w pe³ni

wyegzekwowaæ, ale i tak kilka milionów

ludzi z Polski zosta³o przemieszczonych

na wschód, najwiêcej na terytorium

Ukrainy. Mieliœmy wiêc do czynienia z

sytuacj¹ odwrotn¹ ni¿ obecna.

Tak siê zdarzy³o, ¿e w rzeszy ucieki-

nierów byli te¿ moi dziadkowie. Mia³y

miejsce w tym eksodusie zdarzenia

tragiczne – z powodu ró¿nych epidemii

i chorób zmar³a prawie po³owa rodziny.

Ale - z drugiej strony - dziadkowie do

koñca ¿ycia z sentymentem wspominali

autochtonów, którzy udzielili im schro-

nienia (a których okreœlali mianem dziœ

niepoprawnie politycznym czy wrêcz

obraŸliwym - choæ nie zdawali sobie z

tego sprawy). Nie s³ysza³em jednego

s³owa o wrogoœci. W nie³atwych czasach

wojny, a pod jej koniec tak¿e rewolucji,

biedni ukraiñscy wieœniacy dzielili siê

tym, co mieli, z równie biednymi ucieki-

nierami.

Czêsto myœlimy, ¿e stosunki miêdzy

narodami przypominaj¹ te znane z relacji

miêdzyludzkich, ale to chyba uprosz-

czenie. Wiadomo, ¿e w ka¿dej grupie

etnicznej s¹ ró¿ni ludzie. Najwiêcej jest

oczywiœcie tych rozs¹dnie myœl¹cych i

maj¹cych zdrowy stosunek do w³asnej

kultury, wiary i jêzyka. Zawsze jednak

znajd¹ siê elementy skrajne, na przyk³ad

ci, którym patriotyzm myli siê z nacjo-

nalizmem i ksenofobi¹. Cz³owiek innej

narodowoœci jest dla nich zagro¿eniem, a

miarê patriotyzmu stanowi uprzedzenie

do innych. Dla usprawiedliwienia swojej

postawy wyszukuj¹ w drugiej nacji

myœl¹cych podobnie do siebie i przy-

pisuj¹ takie opinie wszystkim cz³onkom

danej narodowoœci. W ten sposób nacjo-

nalizmy zaczynaj¹ siê wzajemnie ¿ywiæ,

dostarczaj¹c ka¿dej z grup argumentów

na poparcie jej w³asnych pogl¹dów.

Spirala zaczyna siê nakrêcaæ, co czêsto

doprowadza do otwartego konfliktu. To

da siê ju¿ dostrzec w Polsce. Biskup

Krzysztof Zadarko, kieruj¹cy w Polskim

Episkopacie Rad¹ do spraw Migracji,

powiedzia³ w jednym z ostatnich wy-

wiadów: “Jestem bardzo poruszony gr¹

polityczn¹ z wykorzystaniem kryzysu

uchodŸczego przez œrodowiska nacjo-

nalistyczne. Niektórym nawet wojna nie

zapala czerwonej lampki, ¿e siej¹ nie-

bezpieczne dla Polski wizje”.

Kiedy nadjedzie mój poci¹g? Mal. Ernest Szpajchler

Zjawisko to jest szczególnie niebez-

pieczne w czasach niekontrolowanego

przep³ywu informacji w mediach spo-

³ecznoœciowych. Szacuje siê, ¿e prawie

po³owa informacji kr¹¿¹cych w internecie

jest nieprawdziwa. Armie internetowych

trolli (tzn. osób na czyjeœ zlecenie

propaguj¹cych fa³szywe informacje i ten-

dencyjne komentarze) i botów (to z kolei

automatyczne programy korzystaj¹ce z

narzêdzi sztucznej inteligencji) potrafi¹

namieszaæ w g³owach wielu ludziom.

Wbrew pozorom, najsilniejsz¹ broni¹

Putina wcale nie s¹ czo³gi (czego

zreszt¹ niezbicie dowodzi obecna wojna

w Ukrainie) ani bomby j¹drowe (bo te

doprowadzi³yby do zag³ady ca³ej ludz-

koœci i nikt nie zosta³by zwyciêzc¹). 
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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

Najwa¿niejszymi ¿o³nierzami Putina s¹

teraz cz³onkowie “cyfrowych si³ zbroj-

nych”, robi¹cy wodê z mózgu “po¿y-

tecznym idiotom” w spo³eczeñstwach

Zachodu. Jak wykaza³y œledztwa FBI i

Komisji Senatu USA, machina pro-

pagandowa Kremla ingerowa³a w ame-

rykañskie wybory prezydenckie w roku

2016. Istniej¹ dowody, ¿e to samo Ÿród³o

masowo rozpowszechnia³o fa³szywe in-

formacje na temat pandemii i szczepieñ

na Covid. Powtarzane one by³y póŸniej

przez naiwnych antyszczepionkowców.

Jak siê to ma do sprawy ukraiñskich

uchodŸców w Polsce? Kilka tygodni

temu na Facebooku ukaza³a siê

informacja, ¿e granicê polsko-ukraiñsk¹

przekraczaj¹ te¿ terroryœci. Informacja

zosta³a natychmiast powielona

kilkadziesi¹t tysiêcy razy (co te¿

œwiadczy o spo³eczeñstwie), a bojówki

narodowców i pseudokibiców pojawi³y

siê w Przemyœlu, aby “broniæ ojczyzny

przed obcym najazdem”. Wiadomoœæ

okaza³a siê byæ fake newsem. Nie wiem,

czy ju¿ zidentyfikowano autora, ale

sprawa z daleka œmierdzi Putinem.

Mo¿na byæ pewnym, ¿e jego pro-

pagandziœci bêd¹ nieustannie pracowaæ

wed³ug tego schematu, aby sk³óciæ

Polaków z Ukraiñcami, a tak¿e nas

miêdzy sob¹.

Chcia³bym zakoñczyæ ten tekst

czymœ optymistycznym, ale - niestety -

nie mogê nic znaleŸæ. Niedawno

pogr¹¿y³y mnie wyniki badania opinii

publicznej na temat preferencji poli-

tycznych m³odych Polaków. Okaza³o siê,

¿e m³odzi mê¿czyŸni w wieku 18-25 lat

najliczniej opowiadaj¹ siê za ugrupo-

waniem politycznym o nazwie Kon-

federacja (Ÿle to wró¿y przysz³ym

polskim ma³¿eñstwom, bo kobiety w tym

samym wieku zdecydowanie preferuj¹

partiê Szymona Ho³owni). W Kon-

federacji rej wiedzie Ruch Narodowy

(czyli nacjonaliœci). Lubi ona de-

monstrowaæ pod has³em “Bóg-Honor-

Ojczyzna”, przez co niektórzy uwa¿aj¹

jej cz³onków za patriotów. Niestety, po

tym pierwszym haœle id¹ zazwyczaj

bardziej niepokoj¹ce: na przyk³ad “Pol-

ska tylko dla Polaków” albo “Œmieræ

wrogom ojczyzny”. Trudno siê dziwiæ, 

jeœli tak zindoktrynowana m³odzie¿

chêtnie urz¹dzi mordobicie napotkanemu

na ulicy “ciapatemu” lub facetowi, który

oœmieli siê mówiæ w tramwaju po nie-

miecku. “Rêczna” argumentacja poli-

tyczna jest zreszt¹ specjalnoœci¹ tego

œrodowiska. Trudno o optymizm, gdy

istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e nied³ugo

o polskiej polityce wzglêdem Ukrainy (i

innych nacji) mog¹ decydowaæ krótko

ostrzy¿one osi³ki o takich pogl¹dach.

Nasz¹ “Solidarnoœæ z Ukrain¹” mo¿e

spotkaæ los tej pierwszej i wtedy po-

zostanie tylko po raz któryœ z rzêdu

przytoczyæ Wyspiañskiego:

Mia³eœ, chamie, z³oty róg,

mia³eœ, chamie, czapkê z piór,

czapkê wicher niesie,

róg huka po lesie, 

osta³ ci siê ino sznur.

Obym siê myli³.
Kazimierz Adamiak

MIESI¥C DZIEDZICTWA POLSKIEGO

W WINDSOR

ARLETA SZILER Pod koniec ub. roku

Prowincja Ontario ustali³a (Bill 18), ¿e

w maju ka¿dego roku obchodzony bêdzie

na terenie ca³ego Ontario Miesi¹c

Dziedzictwa Polskiego. I tak dwunaste-

go kwietnia w Domu Polskim, którego

prezesem jest pani Ma³gorzata Holec,

zebra³o siê kilkanaœcie osób, reprezen-

tuj¹cych lokalne organizacje polonijne.

Pani Ma³gorzata Holec i pan Jerzy

Barycki (Polish-Canadian Business and

Professionals Association) zapoznali nas

ze swoim projektem obchodów Miesi¹ca

Dziedzictwa Polskiego w Windsor. Na

zebraniu pojawi³ siê te¿ nowy w parafii

(od lipca ub. roku) ksi¹dz Stanis³aw

Izdebski.

Maj zapowiada siê w Windsor bar-

dzo ciekawie, gdy¿ planowanych jest

szereg wydarzeñ organizowanych przez

nasz¹ Poloniê. Drugiego maja w City

Hall oficjalnie odbêdzie siê proklamacja

Miesi¹ca Dziedzictwa Polskiego i uro-

czyste wci¹gniêcie polskiej flagi na

maszt. Tak, tak, flaga Polski bêdzie po-

wiewaæ tam przez ca³y maj! Szereg wy-

darzeñ bêdzie mia³o miejsce w koœciele

pw. Œwiêtej Trójcy i w niedawno odno-

wionym Domu Polskim. Bêdzie te¿ kilka

mszy œwiêtych w polskim koœciele.

Zaczniemy od pierwszego maja.

Wtedy uczniowie Szko³y Polskiej przed-

stawi¹ na akademii w Domu Polskim

program patriotyczny w ramach obcho-

dów rocznicy Konstytucji 3. Maja.  (
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( W dniu trzecim maja bêdzie te¿ Msza ku czci Matki

Boskiej Królowej Polski, a z kolei 18 maja parafianie
uczcz¹ sto drug¹ rocznicê urodzin œw. Jana Paw³a II.

Ósmego maja w Klubie Dom Polski odbêd¹ siê obchody
Dnia Matki - wystêpy m³odzie¿y, lunch i wystawa o ¿yciu

Marii Sk³odowskiej-Curie. W maju kilkakrotnie bêd¹ wy-
stêpowaæ tancerze z grupy Tatry oraz œpiewaj¹ce

rodzeñstwo - Marysia, Micha³ i Julia Zalewscy z zespo³u
Polskie Nadzieje.

Cieszy to bardzo, ¿e nasza m³odzie¿, w tym harcerze,
w³¹cza siê w organizowanie obchodów Miesi¹ca Dzie-

dzictwa Polskiego. To oni pod koniec maja planuj¹
uczczenie pamiêci Miko³aja Kopernika pod jego pomnikiem

(astrolabium) w naszym Jackson Park w 479. rocznicê jego
œmierci. Potem zaprezentowany bêdzie film o ¿yciu tego

wielkiego Polaka. W po³owie maja m³odzi urz¹dzaj¹ sobie
potañcówkê i zawody pi³ki siatkowej na terenie Pla¿y

Polskiej nad jeziorem Erie w miejscowoœci Colchester.
W City Hall od 2 do 9 maja bêdzie wystawa z okazji

20-lecia podpisania umowy o miastach bliŸniaczych miêdzy
Lublinem i Windsor, a w Domu Polskim pod koniec mie-

si¹ca planowana jest wystawa Skarby Wawelskie.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Na pocz¹tku kwietnia w Windsor swoje 102 urodziny ob-
chodzi³a siostra Ma³gorzata Górska ze Zgromadzenia

Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego.
Siostra pochodzi z £odzi, gdzie spêdzi³a dzieciñstwo i

m³odoœæ. Tu w czasie okupacji pracowa³a jako pomoc w
gabinecie niemieckiego dentysty. Po wojnie w 1945 roku

wst¹pi³a do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konaj¹cego w Pniewach. Bêd¹c ju¿ zakonnic¹ ukoñczy³a

studia dentystyczne.
Siostra Ma³gorzata w 1965 roku przyp³ynê³a Batorym

do Kanady. Towarzyszy³o jej dziewiêæ sióstr Urszulanek.
Do Windsor przyby³y na zaproszenie ówczesnego pro-

boszcza ks. Wawrzyñca Wnuka.
Siostra Ma³gorzata zosta³a pierwsz¹ Matk¹ Prze³o¿on¹

w Domu Zakonnym w Windsor. Do dziœ s³u¿y rodzinie
parafialnej w koœciele pw. Trójcy Œwiêtej.

Wszystkiego najlepszego, Siostro Ma³gorzato!

Ograniczam czas spêdzany przed telewizorem, bo nie

jestem w stanie ogl¹daæ sprawozdañ wojennych z Ukrainy.
Na szczêœcie Katolicka Liga Kobiet przy naszym koœciele

Królowej Pokoju w³¹czy³a siê w “pomaganie” i mog³am
przez ostatnie piêæ tygodni choæ przez kilka godzin

tygodniowo zaj¹æ siê czymœ po¿ytecznym. A tak w ogóle to
jestem pe³na podziwu dla spo³eczeñstwa w Kanadzie i jego

empatii. Nawet w naszej maleñkiej Sarni uda³o siê
zorganizowaæ kilka zbiórek dla Ukrainy i uchodŸców. Nie

tylko indywidualne osoby popêdzi³y do oddzia³u Kanadyj-
skiego Czerwonego Krzy¿a, aby przed magiczn¹ dat¹ 16

marca zd¹¿yæ ze swoim czekiem (Rz¹d Federalny do
ka¿dego dolara wp³aconego na pomoc humanitarn¹ dla

Ukrainy dop³aca³ wówczas dolara), ale równie¿ koœcio³y,
biznesy i organizacje spo³eczne zainicjowa³y ró¿ne zbiórki

(na uchodŸców w Polsce, na lekarstwa dla Ukrainy, na
przyjêcie Ukraiñców w Kanadzie itp.). Do po³owy kwietnia

wys³ano/zebrano ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy dolarów.
Chcia³oby siê osobiœcie podziêkowaæ tym, którzy kupili

s³oneczniki z polskiej kwiaciarenki Pauliny (Paulinka ze-
bra³a ponad 7 tysiêcy dolarów), zaopatrzyli siê na Œwiêta

Wielkanocne w pierogi przygotowane przez panie z KLK
przy Koœciele Królowej Pokoju (zebrano prawie 15 tysiêcy

dolarów), uczestniczyli w ró¿nych akcjach Ukraiñskiego
Koœcio³a Katolickiego (zebrano ponad 21 tys. dolarów) i

nabyli obiady z Klubu “Dante”. Mam nadziejê, ¿e nowe
inicjatywy spo³eczno-biznesowe równie¿ przyci¹gn¹ t³umy

mieszkañców hrabstwa Lambton. W najbli¿szym czasie
odbêdzie siê w DeGroot’s Nurseries sprzeda¿ ziemi

ogrodniczej - za t¹ unicjatyw¹ stoj¹ trzy kluby “Rotary” z
Sarni i ogrodnictwo rodzinne DeGroot. Dochód zostanie

przekazany na pomoc Ukrainie. Planuje siê wiêcej akcji –
ju¿ s³yszê od ró¿nych organizacji, ¿e nastawiaj¹ siê na

pomoc d³ugofalow¹, bo jeden zryw to tylko kropla w morzu.
Chocia¿ wiemy, ¿e krople spadaj¹ce w to samo miejsce

potrafi¹ wy¿³obiæ zag³êbienie w skale, to jeszcze wiele
tych kropel musi spaœæ, aby w realny sposób pomóc

narodowi ukraiñskiemu i rozbiæ skamielinê najeŸdŸcy.
Nie potrafiê oderwaæ siê od spraw ukraiñskich nawet

w wyborze lektur. Ostatnio omawia³am eseje Oksany Za-

   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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-bu¿ko. Wspomina³am równie¿, ¿e z

niecierpliwoœci¹ oczekujê jej “Muzeum

porzuconych sekretów” - ksi¹¿ki, która

na Ukrainie sta³a siê bestsellerem, a

w œrodkowej Europie te¿ j¹ zauwa-

¿ono, nagradzaj¹c Angelusem. Uda³o

mi siê wypo¿yczyæ tê monumentaln¹

powieœæ (ponad 700 stron) z londoñ-

skiej biblioteki dopiero na pocz¹tku

kwietnia.

Autorka

w pos³owiu

informuje nas,

¿e pisa³a

“Muzeum...”

a¿ siedem lat.

Nie dziwiê siê, bo

¿eby s tworzyæ

szkielet epopei mu-

sia³a przewertowaæ wiele kolekcji

archiwalnych w kraju i za granic¹, a

z powodu braku ukraiñskich publikacji

historycznych spotyka³a siê na roz-

mowach z weteranami – œwiadkami i

bohaterami tragedii lat czterdzies-

tych.

Sama Zabu¿ko przyznaje, ¿e

“Muzeum...” to najwa¿niejsza ksi¹¿ka

w jej dotychczasowym dorobku.

Autorka zabiera nas w podró¿ w

czasie i przestrzeni – od wschodu

Ukrainy po Galicjê, od miêdzywojnia

a¿ do pomarañczowej rewolucji. W

trakcie tej podró¿y poznajemy losy

bohaterów - kijowskiej dziennikarki

Daryny Hoszczyñskiej, pochodz¹cego

ze Lwowa antykwariusza Adriana

Watamaniuka i jego ciotki Heleny,

oraz ¿o³nierza UPA Adriana Ortyñ-

skiego. W tle mamy równie¿ historiê

znanej artystki W³adys³awy Matu-

sewicz i jej zwi¹zku z bogatym

przedstawicielem biznesu, oraz Paw³a

Bucha³owa - by³ego czekisty pracuj¹-

cego w ukraiñskim archiwum. G³ówne

postaci powieœci s¹ oczywiœcie fikcyj-

ne, wydarzenia historyczne ju¿ abso-

lutnie nie.

“Muzeum...” to w znacznej czêœci

powieœæ historyczna opisuj¹ca wy-

darzenia, które w czasach komunizmu

by³y przemilczanie, a po odzyskaniu

niepodleg³oœci w 1991 r. poddane zo-

sta³y wielu politycznym manipulacjom

– chodzi g³ównie o Wielki G³ód z lat

1932-33 i dzia³alnoœæ UPA. Pisz¹c o

Ukraiñskiej Powstañczej Armii autorka

skupia siê na kilku ¿o³nierzach i

dwóch kobietach przebywaj¹cych w

ró¿nych kryjówkach w wo³yñskich la-

sach. Nie znajdziemy w tej ksi¹¿ce

opisów pacyfikacji polskich wsi przez

banderowców na Wo³yniu w 1943 r.,

bo ta powieœæ przedstawia dzia³ania

partyzantów ukraiñskich w roku 1947,

kiedy to Sowieci raz po raz organi-

zowali ob³awy na ich kryjówki, a

ludnoœci cywilnej za jak¹kolwiek po-

moc lub zatajenie przed w³adz¹

sowieck¹ informacji o ich kryjówkach

grozi³o zes³anie do ³agru.

Ta powieœæ w znacznym stopniu

jest równie¿ rozrachunkiem z ukraiñ-

sk¹ teraŸniejszoœci¹ - zaprzepaszczo-

nymi szansami przy budowie demo-

kracji w pañstwie ukraiñskim po roku

1991, wszechobecn¹ korupcj¹, przy-

zwoleniem na zwi¹zki polityków z

biznesem, przekrêty wœród ró¿nych

œrodowisk spo³ecznych, podporz¹dko-

wywanie sobie mediów.

Zabu¿ko nie ma taryfy ulgowej dla

swoich rodaków, opisuje ró¿ne posta-

wy i zachowania ludzkie. Dla mnie

niezrozumia³ym by³o, ¿e mo¿na w imiê

jakiegoœ u³o¿enia sobie ¿ycia odci¹æ

siê od korzeni. Na poziomie jednostki

- to zapomnieæ o swoim pochodzeniu

(Bu³hakow), na poziomie spo³ecznym

– nie reagowaæ na betonowanie lub

zalewanie asfaltem cmentarzy (Babi

Jar na przedmieœciach Kijowa), na

poziomie narodu - to brak protestów

przy niszczeniu zasobów archiwalnych

i wysy³aniu lwiej czêœci zbiorów do

Moskwy. Kim¿e jesteœmy bez naszej

nawet najbardziej bolesnej historii,

bez naszych grobów, bez wiedzy o

naszych przodkach? Przecie¿ nie za-

wieszono nas w pró¿ni, egzystencja

ka¿dego cz³owieka ma poziom

miêdzyludzki i ogólnohistoryczny.

Ziemia w tej powieœci ka¿demu

pokoleniu u¿ycza swojego wnêtrza

"skolko ugodno". Ma³e dziewczynki w

wykopanych w niej jamkach tworz¹

swoje pierwsze kolorowe kola¿e, z³o-

¿one z wielobarwnych papierków,

b³yszcz¹cego z³otka, guzików oraz

kwiatów; przykrywaj¹ te kompozycje

szkie³kami i zasypuj¹ ziemi¹, staran-

nie maskuj¹c lokum. To jest ich sekret.

Z kolei ich mamy i babcie w sekret-

nych miejscach zakopuj¹ zabezpie-

czone ikony. Dziewczynki i kobiety od

czasu do czasu odkopuj¹ swoje skar-

by. Te pierwsze - by po raz kolejny

podziwiaæ swoje dzie³o, a drugie - by

móc siê pomodliæ przed œwiêtym ob-

razem. Partyzantom ziemia oferuje w

swoim wnêtrzu zakamarki pozwalaj¹ce

ukryæ siê przed wrogiem. Sowietom i

hitlerowcom u¿ycza miejsca na cho-

wanie pomordowanych ³agierników,

wiêŸniów, ¯ydów. Oprawcy starannie

zacieraj¹ œlady swoich zbrodni, lecz

od czasu do czasu sama natura mœci

siê i odkrywa przed œwiatem ogrom

ludobójstwa - 13 marca 1961 r. wa³

retencyjny na przedmieœciach Kijowa

pêk³ i lawina b³otna zala³a dzielnice

Kureniwki odkrywaj¹c koœci 30 tys.

pomordowanych ¯ydów i zabijaj¹c

pó³tora tysi¹ca mieszkañców tej

dzielnicy. Babi Jar siê zemœci³ za

niepamiêæ.

Jêzyk i narracja osi¹gnê³y wy¿yny

literackie. Ju¿ dawno nie czyta³am  (
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( tak plastycznych opisów. Nie
wiedzia³am te¿, ¿e w dzisiejszych

czasach mo¿na budowaæ zdania z tak¹
liczb¹ przymiotników, d³ugie na pó³

strony, i nie gubiæ w¹tku. Jakbym
czyta³a Thomasa Manna albo Bru-

nona Schulza. Sama Zabu¿ko tak
mówi o swojej ksi¹¿ce:

To szeœædziesi¹t lat historii Ukrainy.
Opowieœæ o trzech pokoleniach, która

jest tak¿e czytana przez trzy
pokolenia. Nie wiem jeszcze, jak od-

czytuj¹ j¹ dziadkowie, jak rodzice, a
jak  dzieci. Krytycy mówi¹, ¿e to naj-

wa¿niejsza powieœæ dwudziestu lat
wolnej Ukrainy, ale przecie¿

“Muzeum...” nie jest tylko powieœci¹
historyczn¹ . Chcia³am napisaæ

powieœæ w klasycznym stylu, ale
jednoczeœnie postmodernistyczn¹. Tam

jest trzech narratorów, dwóch z nich
¿yje wspó³czeœnie, zaœ trzeci pojawia

siê w snach. Jedna z bohaterek jest
dziennikark¹, która oprowadza nas po

tytu³owym muzeum – ogl¹damy
eksponaty, czytamy listy i dokumenty,

s³uchamy wywiadu. Ale te¿ mamy w
powieœci wiele innych g³osów. Wœród

nich nie ma autora. Rolê wszech-
wiedz¹cego narratora oddajê czytel-

nikowi. I nale¿y przeczytaæ tê powieœæ
do koñca, aby zobaczyæ, ¿e jest to

równie¿ krymina³.
Po lekturze “Muzeum...” ka¿dy z

czytelników po swojemu ja odbierze i
oceni nakreœlone postaci i wydarzenia.

Dla mnie ta ksi¹¿ka jest o pamiêci i
problemach zwi¹zanych z jej brakiem.

Tylko tyle? Czy a¿ tyle? – takie sobie
zadajê pytania.

Zachêcam do odwiedzenia biblioteki

i wypo¿yczenia tej powieœci.

¯yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

DARIUSZ ZIELIÑSKI Niektórzy z nas pa-

miêtaj¹ jeszcze jak obchodzi³o siê Œwiê-
to Pracy w PRL. By³o to najwa¿niejsze

pañstwowe œwiêto. W telewizji od wcze-
snych godzin rannych transmitowano

pierwszomajowy pochód najpierw z
Moskwy, potem z Warszawy. Ulicami

wszystkich polskich miast maszerowali
ludzie pracy z flagami i transparentami

popieraj¹cymi Zwi¹zek Radziecki i Pol-
sk¹ Zjednoczon¹ Partiê Robotnicz¹. W

Polsce ostatni pochód organizowano w
1988 roku, a ja rok póŸniej trafi³em na 

huczne obchody pierwszomajowe w
Chiñskiej  Republice Ludowej.

•
1 maja w 1989 r. by³em w stolicy

bardzo komunistycznych wtedy Chin.
Poci¹giem transsyberyjskim przez Man-

d¿uriê dotarliœmy do stolicy Pañstwa
Œrodka. Przebyliœmy a¿ osiem stref cza-

sowych. Chocia¿ ten kraj pod wzglêdem
powierzchni zajmuje trzecie miejsce w

œwiecie, to ca³e Chiny s¹ w jednej stre-
fie czasowej. Nasz superekspres przyby³

na stacjê docelow¹ z godzinnym opóŸ-
nieniem. Jak na tak dalek¹ trasê - nie

wygl¹da³o to Ÿle. Byliœmy do tego
przyzwyczajeni, w Polsce spóŸnia³y siê

wszystkie poci¹gi, nawet na krótkich
odcinkach.

Na dworcu  by³o bardzo t³oczno,
setki pasa¿erów. Na œcianach napisy

tylko po chiñsku, na szczêœcie czeka³ ju¿
nasz chiñski opiekun. Chiny w tym

czasie to by³a prawdziwa egzotyka.
Dwoma ma³ymi autobusami po-

jechaliœmy do naszego hotelu przygl¹-
daj¹c siê po drodze ulicznemu ruchowi

w mieœcie. Dla turysty spoza Azji by³ to
inny œwiat, ciekawy i dziwny.

Wszêdzie t³umy, jakby w pobli¿u
szykowa³a siê jakaœ du¿a impreza.

Uwagê nasz¹ przyci¹gali ludzie, którzy

chronili siê przed s³oñcem id¹c pod

parasolami. Ma³o skrzy¿owañ mia³o
sygnalizacjê œwietln¹.  Ruchem ulicznym

kierowali policjanci. Wszêdzie by³o bar-
dzo czysto. Wszystkie ekipy s³u¿bowe, 

a tak¿e du¿o zwyk³ych ludzi mia³o na
twarz za³o¿one maseczki, co wtedy nas

bardzo dziwi³o. W Polsce maseczki u¿y-
wane by³y tylko w szpitalach na salach

operacyjnych. Nawet siê zastanawia-
liœmy, czy to s¹ jacyœ chorzy, a mo¿e 

jest jakaœ epidemia. Oni po prostu wy-
przedzili œwiat w noszeniu maseczek

zanim to sta³o siê obowi¹zkowe. T³uma-
czyli to panuj¹cym w Pekinie smogiem.

Ruch uliczny w tamtym czasie sprowa-
dza³ siê praktycznie do kilku aut i masy

rowerów. Problem smogu bra³ siê raczej
z wielkiej produkcji przemys³owej i

ogromnej liczby fabryk na obrze¿ach
stolicy.

Po dojeŸdzie do naszego nowoczes-
nego  hotelu w centrum starego miasta

byliœmy bardzo zmêczeni. Po tygodnio-
wej podró¿y poci¹giem ka¿dy marzy³

tylko o tym, ¿eby siê spokojnie wyspaæ
w normalnym ³ó¿ku. W naszych poko-

jach hotelowych zastaliœmy du¿e ter-
mosy z zielon¹ herbat¹. Herbata ta by³a

inna ni¿ te, które znaliœmy. By³a wyj¹t-
kowo intensywna, bardzo nas orzeŸwi³a

i momentalnie opuœci³o nas wyczerpa-
panie, poczuliœmy nag³y przyp³yw

energii. Postawi³a nas na nogi tak, ¿e
od razu po obiadokolacji ruszyliœmy

pieszo w kilka osób na zwiedzanie oko-
lic naszego hotelu. Na jednej z przy-

leg³ych ulic by³o bardzo du¿o ma³ych
jad³odajni i ma³ych sklepików. Na-

przeciw tych sklepików na ulicy sta³y
stragany handlarzy, u których mo¿na

by³o kupiæ dos³ownie wszystko i to o
wiele taniej ni¿ w sklepikach. Ulica ta

nie by³a wy³¹czona z ruchu. Porusza³y

NASTÊPNY ETAP PODRÓ¯Y KOLEJ¥ TRANSSYBERYJSK¥

LATA OSIEMDZIESI¥TE - MAJ W PEKINIE
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siê po niej g³ównie stare rozklekotane i

bardzo ha³aœliwe rowery. Rowery mia³y

nawet tabliczki rejestracyjne. Chiñczycy

albo nie u¿ywali dzwonków w rowerach,

albo one nie dzwoni³y - wszyscy na to

zwróciliœmy uwagê.

Niektórzy  z naszej grupy zamawiali

ogromne iloœci towaru. Chiñscy sprze-

dawcy mieli im wys³aæ paczki na adresy 

ich butików w Polsce. Ciekawe, czy ten

zamówiony towar dotar³ kiedykolwiek na

miejsce?

Przy jednym ze straganów, gdy ne-

gocjowaliœmy ze sprzedawc¹ cenê, do³¹-

czy³o siê do nas kilku m³odych Polaków.

Okaza³o siê, ¿e s¹ oni dzieæmi urzêd-

ników placówek dyplomatycznych i stu-

diuj¹ w Chinach. Opowiedzieli nam, ¿e w

Pekinie trwaj¹  jakieœ protesty i dziwili

siê, ¿e nas mimo to wpuszczono do Chin.

Przewodniczka, która siê opiekowa³a

nasz¹ grup¹, by³a bardzo powœci¹gliwa,

gdy j¹ o te protesty pytaliœmy.

Nastêpny dzieñ w Pekinie wypad³

pierwszego maja. W tej fabryce œwiata,

s³yn¹cej wtedy z tandety i podróbek,

gdzie podrabiano w latach osiemdzie-

si¹tych prawie wszystko, Œwiêto Pracy

obchodzone by³o z wielkim rozmachem.

Trwa³o w niektórych fabrykach i urzê-

dach ca³y tydzieñ. Mówi³o siê te¿ na nie

“z³oty tydzieñ”. W komunistycznym kraju,

gdzie ludzie pracowali za przys³owiow¹

miskê ry¿u, œwiêto pracy by³o obchodzo-

ne z wielkim rozmachem. Wielki wyzysk

wcale nie przeszkadza³ im w radosnym

œwiêtowaniu. Atrakcje turystyczne, centra

handlowe by³y przepe³nione. Oprócz dni

wolnych od pracy dodatkow¹ zachêt¹ do

korzystania z zabawy by³ bezp³atny

wstêp i znaczne obni¿ki cen na ró¿ne

rozrywki. My przy tej okazji te¿ korzy-

staliœmy. Na niektórych ulicach od-

bywa³y siê patriotyczne demonstracje i

wystêpy uliczne. W najludniejszym pañ-

stwie œwiata w to œwiêto, a w³aœciwie w

te œwiêta, zrobi³o siê jeszcze bardziej

t³oczno i ciasno. Podobnie jak u nas na

pierwszego maja ulice przystrajano tam

plakatami, has³ami i czerwonymi flagami. 

Codziennie mieliœmy jakieœ atrakcje. 

Zwiedzanie Pekinu zaczêliœmy od naj-

wiêkszego placu na œwiecie, czyli placu

Niebiañskiego Spokoju, znanego pod

nazw¹ Tiananmen. Odbywa³ siê tam

jeszcze dosyæ ograniczony protest. Ma³a

grupka ludzi przy ogromnej liczbie zwie-

dzaj¹cych by³a prawie niewidoczna. Po

naszym wyjeŸdzie, pod koniec maja, gru-

py protestuj¹cych zaczê³y siê zwiêkszaæ.

Z pocz¹tkiem czerwca w³adza zdecydo-

wa³a siê u¿yæ wojska, które czo³gami

rozpêdzi³o protestuj¹cych. Zginê³o  wte-

dy  kilka tysiêcy demonstrantów. Liczba

ofiar prawdopodobnie nigdy bêdzie wia-

doma. Niebiañski spokój placu w tym

czasie zosta³ powa¿nie zak³ócony.

Masakrê na placu Tiananmen w³a-

dze chcia³yby wymazaæ z pamiêci ludzi.

Po up³ywie ponad trzydziestu lat nie

wolno tam wspominaæ ofiar ani publiko-

waæ informacji o tym, co siê wydarzy³o.

Na placu tym znajduje siê mauzo-

leum Mao Zedonga. Podobnie jak Lenin 

w Moskwie, le¿y on w oszklonej trumnie

i od zwiedzaj¹cych jest oddzielony sze-

rokim pasmem czerwonych kwiatów. 

Potem udaliœmy siê do Zakazanego

Miasta. Od XV do XX wieku mieszka³a

tam tylko rodzina cesarska. Za wejœcie

na ten teren zwykli ludzie byli karani

œmierci¹. Teraz my i t³umy turystów

mogliœmy spokojnie tam przebywaæ, po-

dziwiaæ pa³ace i ogrody cesarskie.

Kompleks i rozmach tych budowli na

pewno na ka¿dym robi wra¿enie. Kilka

godzin to za ma³o, ¿eby wszystko zoba-

czyæ, ale mo¿na wczuæ siê w atmosferê

tego miejsca.  

Nastêpnego dnia rano wybraliœmy

siê na wielki bazar po kolejne podróbki

znanych marek, a potem ( Cd. na str. 8

WIELKANOC 2022

POZOSTANIE W PAMIÊCI

Doroœli zapewne zapamiêtaj¹ tegoroczn¹
Wielkanoc ze wzglêdu na s³abn¹ce zagro-
¿enie covidem i na poczucie niepokoju z
powodu nasilaj¹cych siê ataków wojsk
Rosji na granicz¹c¹ z Polsk¹ Ukrainê;
dzieci zachowaj¹ w³asne i radoœniejsze
wspomnienia. Uczniom dwóch londoñ-
skich szkó³ z pewnoœci¹ pozostanie w
pamiêci œwi¹teczna dekoracja, przygoto-
wana przez klasê 5 i 6 szko³y im. Staszica
dla dzieci i nauczycieli szko³y Holy
Rosary. Pierwsi samodzielnie pokoloro-
wali naturalnymi barwnikami wydmuszki,
które zawiesili na ga³¹zce, zrobili plakat
przedstawiaj¹cy œwi¹teczny koszyczek,
opisali zawartoœæ oraz jej symboliczn¹
wymowê. Wszystko to umieœcili na tablicy
og³oszeniowej Holy Rosary School (tam
w soboty maj¹ lekcje polskiego) z dodat-
kow¹ informacj¹ o tym, jak wykonaæ
wydmuszki i jakich warzyw lub owoców
u¿yæ do ich kolorowania. Koñcowy efekt
nie tylko cieszy³ oczy - dawa³ te¿ wiedzê.

Szkoda, ¿e w numerze nie da siê za-
mieœciæ wiêcej zdjêæ z tego wydarzenia,
nad którym pieczê mia³a pani Maja
Staniec, nauczycielka tej klasy.  (E.M.)
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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

( mieliœmy spotkanie w klubie z chiñskimi esperantystami.

Na obiadokolacjê pojechaliœmy do ekskluzywnej restauracji. 
Specjalnym punktem tej kolacji w Pekinie by³a kaczka po

pekiñsku. S³ynna pieczona kaczka wszystkim smakowa³a.
Kelner przy stoliku j¹ kroi³ i nak³ada³ ka¿demu, ile kto chcia³.

Danie to jest przygotowywane wed³ug specjalnego przepisu.
Wszystkie serwowane potrawy by³y bardzo smaczne, ja bardzo

szybko nauczy³em siê jeœæ pa³eczkami, ale niektórzy prosili o
zwyk³e sztuæce.

Jedzenie w Chinach smakuje zupe³nie inaczej ni¿ to samo
jedzenie poza Chinami. Poza tym Chiñczycy maj¹ ca³kiem inne

maniery od naszych. Siorbanie, odcharkiwanie z nosa i gard³a
czy mlaskanie nikomu przy jedzeniu nie przeszkadza. Chiñczy-

cy tak spo¿ywaj¹ posi³ki!
Kolacja zakoñczy³a siê tradycyjnym chiñskim zwyczajem,

czyli ciasteczkiem z wró¿b¹.
Kolejnego dnia pojechaliœmy do miejskiego zoo, ¿eby zo-

baczyæ chiñski skarb narodowy, czyli pandê. Jest to niedŸwiedŸ
bambusowy i w tym czasie, gdy by³em w Chinach, by³

zagro¿ony wymarciem. Panda i mur chiñski s¹ to dwa najbar-

dziej rozpoznawalne symbole Chin. Ka¿da panda po urodzeniu
poza obszarem Chin dostaje metrykê, czyli coœ takiego jak

obywatelstwo chiñskie, i staje siê w³asnoœci¹ rz¹du chiñskiego.
W czasie œwi¹t pierwszomajowych wejœcie na teren ogrodu

zoologicznego by³o bezp³atne. Odwiedzi³o go mnóstwo rodzin 
z ma³ymi dzieæmi. Dzieci te maj¹ spodnie z dziur¹ i w razie

potrzeby kucaj¹ na trawniku albo rodzice sadzaj¹ je bez-
poœrednio na koszu ze œmieciami i tak siê za³atwiaj¹. Chocia¿

papier (ten toaletowy te¿) zosta³ wynaleziony w Chinach setki
lat temu, to na ten luksus móg³ pozwoliæ sobie tylko cesarz.

Lud musia³ wymyœliæ inny sposób na radzenie sobie z po-
dobn¹ potrzeb¹.

Nastêpn¹ atrakcj¹ by³ chiñski teatr. Zastanawialiœmy siê,
czy nie zrezygnowaæ tego punktu programu. Obawialiœmy siê,

czy cokolwiek z przedstawianej sztuki zrozumiemy. Najpierw
pokazano tancerzy w bardzo kolorowych strojach, wykonuj¹-

cych tradycyjne chiñskie tañce, potem nast¹pi³y pokazy zrêcz-
noœci i ró¿nego rodzaju sztuki walki, na koñcu popisy cyrkowe.

Wszyscy z widowiska wyszli zadowoleni i nikt nie ¿a³owa³ tej
wizyty.

Najbardziej oczekiwanym punktem wycieczki do Chin by³

najs³ynniejszy w œwiecie mur - symbol tego pañstwa. O tym

zabytku s³yszeli wszyscy, a na ka¿dym, kto mo¿e go zobaczyæ, 

robi olbrzymie wra¿enie. W³aœnie Wielki Mur by³ jednym z

powodów, dla którego chcia³em pojechaæ do Chin. Mur ten

zbudowany by³ jako fortyfikacja obronna przed mongolskimi

hordami i jego konstrukcja ci¹gnie siê kilkaset  kilometrów. Na

niektórych trudnych do kontroli górskich odcinkach obywatele

tego kraju przyw³aszczaj¹ sobie kawa³ki muru pod budowê

w³asnych domów. (No có¿, we wszystkich krajach komunistycz-

nych  zawsze wystêpowa³ ten sam problem - braki.)

Nie raz wspominam swój pobyt w tym wielkim kraju. Du¿o

rzeczy mi siê przypomina, gdy ogl¹dam taœmy wideo, które

wtedy nagra³em. Po powrocie do Polski na proœbê innych

uczestników tej chiñskiej imprezy zrobi³em kopie tamtych taœm

wideo. Po latach widzê, ¿e warto by³o odbyæ tê niesamowit¹

jak na tamte czasy podró¿.

W roku 1989  Chiny nie wygl¹da³y na bardziej rozwiniête

ni¿ Polska. Nasza stolica wypada³a na pewno o wiele

korzystniej od Pekinu. Chiny nie by³y wtedy mocarstwem

takim, jakim s¹ teraz. 

Wtedy przede wszystkim s³ynê³y zrobienia kopii i pod-

róbek, ale z czasem postawi³y na nowoczesne technologie i

sztuczn¹ inteligencjê. Teraz s¹ potêg¹.

Dariusz Zieliñski
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Gdy nadchodzi Dzieñ Matki, przychodzi te¿ najczêœciej pora na wyrazy wdziêcznoœci za opiekê, poœwiêcenie, wychowanie

i szczêœliwe dzieciñstwo. Wracaj¹ wspomnienia i - ku zdziwieniu niektórych - nie zawsze s¹ to wy³¹cznie wspomnienia

szczêœliwe. Ni¿ej - spostrze¿enia Marii Weryho - ¿yj¹cej w latach 1858-1944 pisarki i prekursorki wychowania

przedszkolnego, zwi¹zane z byciem matk¹ nie tylko kochaj¹c¹, ale i œwiadom¹.

MATKA

Dajcie nam lepsze matki, a bêdziemy mieli lepszych ludzi.

Jean Paul

Matka!... Ile¿ tkliwych i œwiêtych uczuæ budzi to s³owo w

sercu ka¿dego cz³owieka, a szczególniej w sercu kobiety!...

To s³owo przypomina pierwsz¹ istotê na œwiecie, dla której

serce dzieciêcia, cz³owieka biæ poczê³o; to pierwszy wyraz,

który dzieciê niewprawnymi wargami stara siê wymówiæ!

A dla kobiety to s³owo czarowne rozdziera oprócz tego

ca³¹ skalê uczuæ, od bólu do rozkoszy.

Mi³oœæ matki dla dzieciêcia to prawo natury.

Spotykamy j¹ w œwiecie zwierzêcym, widzimy u najdzik-

szych ludów. Tote¿ tylko mi³oœæ nie jest jeszcze ani

zas³ug¹ ludzk¹, ani spe³nieniem obowi¹zku, tak jak nie jest

zas³ug¹ ognia, ¿e grzeje i pali, a lodu, ¿e mrozi. A jednak,

jak ma³o, niestety, jest kobiet, które na o³tarzu macierzyñ-

stwa coœ wiêcej nad mi³oœæ w ofierze sk³adaj¹!

Polki maj¹ ustalon¹ w œwiecie opiniê dobrych matek,

choæ, wyznajmy, s³awê tê zawdziêczamy bardziej dobrej

woli w spe³nianiu trudnych obowi¹zków macierzyñstwa, ni¿

przygotowaniu do niego, bardziej intuicji serca, ni¿

dojrza³emu namys³owi i œwiadomemu d¹¿eniu do celu.

Przeciêtna kobieta naszej cywilizacji (a zatem i prze-

ciêtna Polka) uwa¿a, ¿e dostatecznie spe³nia swój

obowi¹zek, jeœli dzieci ³adnie ubiera, dobrze od¿ywia, daje

im zdolnych nauczycieli, a wreszcie, ulegaj¹c coraz

silniejszemu naciskowi walki o byt, jeœli ich wykieruje na

in¿ynierów, doktorów, artystów, przemys³owców, jednym

s³owem w ogóle na jakichkolwiek “fachowców“, zbroj¹c ich

przy tym przeciw wszelkim pokusom i wp³ywom ¿ycia

zwyczajnym pancerzem filisterskiej uczciwoœci. Dlatego te¿

niewiele kobiet dzisiaj mog³oby, za przyk³adem owej

rzymskiej matrony, nazwaæ siê “Matk¹ Grakchów“. Œwiatu

nie tyle fachowców, co ludzi potrzeba. Fachowca da byle

szko³a; cz³owieka winna daæ pierwsza wychowawczyni

jego, matka.

Trudne to bardzo zadanie! Kobieta wiele bardzo musi

siê uczyæ i pracowaæ nad sob¹, zanim mu sprosta; ale

zadowolenie, zwiêkszaj¹ce siê z dniem ka¿dym, bêdzie za

trud zap³at¹ sowit¹. Wiele matek powodowanych dobr¹

wol¹ ¿¹da formu³ek i recept pedagogicznych, mniemaj¹c w

swej prostocie, ¿e wychowanie tak skomplikowanego orga-

nizmu, jakim jest cz³owiek, da siê sprowadziæ do kodeksu

pewnych prawide³. (
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( Jedna, jedyna jest rada dla kobiety, chc¹cej swe

dziecko na po¿ytek i chwa³ê ludzkoœci wychowaæ:

samej siê doskonaliæ. O ile si³ starczy, kszta³ciæ siê

wszechstronnie; pielêgnowaæ w duszy idea³y dobra,

piêkna i prawdy; wtajemniczyæ siê we wszystkie

znane œrodki pedagogiczne, aby te idea³y kon-

sekwentnie przeprowadziæ w wychowaniu dziecka;

wreszcie - œwieciæ mu, nie s³owem, lecz czynem.

Niech ka¿da matka przypatrzy siê uwa¿niej

swojemu dzieciêciu, a spostrze¿e ju¿ w nim ca³ego

przysz³ego cz³owieka. Niech wiêc jego zdolnoœci i

naturê chciwie na ka¿dym kroku, nawet w zaba-

wach, podpatruje i odpowiednio do uczynionych

spostrze¿eñ u³o¿y sobie plan postêpowania, aby

tym skuteczniej rozwin¹æ dobre, a wykorzeniæ z³e

sk³onnoœci. Lecz niech siê strze¿e zbytkiem

wspomnieñ i kar ³amaæ naturê dziecka, bo wtedy

ono, obra¿one w swej godnoœci, zamknie siê w

sobie i odpowie k³amstwem.

Choæby dziecko najbardziej zasmuci³o matkê

swym postêpowaniem, i wtedy jeszcze powinna ona

panowaæ nad sob¹ i zastanowiæ siê: czy prze-

winienie dziecka nie wyp³ywa czasem z jego

chorobliwego stanu, lub czy te¿ jej w³asne po-

stêpowanie nie popchnê³o dziecka do wykroczenia.

Czêsto równie¿ dzieci zasadniczo ró¿ni¹ siê

charakterem od swych rodziców; nie nale¿y wtedy

(jak to czyni wiêkszoœæ) zmuszaæ ich do œlepego na-

œladowania nas samych, lecz baczyæ jedynie, by ich

postêpki by³y w zgodzie z prawami moralnymi

ogólnoludzkimi.

Gdy matka pozna dostatecznie swe dziecko,

niech stara siê na ka¿dym kroku rozbudziæ w nim

pomys³owoœæ, samodzielnoœæ, chêæ do pracy i wie- dzy, oraz

rozwin¹æ zdolnoœci, tkwi¹ce w nim w zarodku. A ¿e ka¿dy

cz³owiek, a zatem i dzieciê, ma szczególny poci¹g tylko do

pewnego rodzaju zajêcia, trzeba kszta³ciæ je w tym kierunku,

aby nie rozproszyæ si³, lecz ca³¹ energiê dzieciêc¹ zu¿yæ w

najw³aœciwszy dla niego sposób; w przeciwnym razie bowiem

nie wytrwa dziecko w dalszych losów kolei, lecz padnie

samotnie, pomna¿aj¹c szereg niezdolnych do ¿ycia

indywiduów*.

Gdyby nasze matki chcia³y przyj¹æ g³êboko do serca tych

kilka uwag i zechcia³y zastosowaæ siê do nich na serio,

mog³yby ju¿ nasze prawnuki z dum¹ zawo³aæ: “Tu stary

Diogenesie! Do nas! Podnieœ swoj¹ latarniê i przypatrz siê: tu

wszyscy s¹ ludŸmi!”

Warszawa. Maria Weryho

*  Chc¹c dziecko wychowaæ na cz³owieka, matka powinna w

niem wyrobiæ takie usposobienie, a¿eby nie zosta³o zbutwia³¹

jednostk¹, ale mê¿em pe³nym energji, ¿ycia, silnej woli i

wra¿liwego sumienia, jednostk¹, któraby widzia³a w cz³owieku

bliŸniego, a dobro ludzkoœci mia³o za swój idea³.

Od redakcji:

“Matka” Marii Weryho pochodzi z tomu “Upominek. Ksi¹¿ka zbio-

rowa na czeœæ Elizy Orzeszkowej (1866-1891)”. Wyd. G. Gebethner

i Spó³ka, Br. Rymowicz. Kraków – Petersburg. 1893.

W przedruku zachowano wyró¿nienia kursyw¹ jak w oryginale,

natomiast pisownia zosta³a uwspó³czeœniona.
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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 maja 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

JÓZEF PUZYNA (1878-1949)

A CZY TY WIESZ CO POLSKA ZNACZY?

A czy ty wiesz co Polska znaczy?

Czy ci to tylko ziemi szmat,
Gdzie krzy¿e œwiadcz¹ o rozpaczy

I pró¿nej wierze d³ugich lat?

Czy ci to tylko t³um skupiony,
Liczony na miljony dusz?

Lub jak ten piasek rozproszony
Wichrami na drogowy kurz?

Czy ci to mo¿e tylko mowa.

Wi¹¿¹ca ludzi w jeden snop,
Gdzie w starej pustce dŸwiêcz¹ s³owa

Ojczyzn¹ pod niebieski strop?

...Lecz — to nie Polska, bracie m³ody
Zewnêtrzne znaki odrzuæ precz!...

Polska — to rozpêd do  s w o b o d y !
Pradziadów naszych œwiêta rzecz!

Polska — to lud ze szlacht¹ spo³em,

Na ziemi Chrystusowy znak;
To przed Micha³em Archanio³em

Po zbo¿nych ³anach œwiêty szlak!

Polska — to wolne wszystkie stany,
W górê zrównane, a nie w dó³;

To nie sch³opia³e w chamstwie pany,
Lecz klejnot u roboczych czó³.

Polska — to wola i potêga,

Co Chrystusowych strze¿e s³ów;
To wolnych praw otwarta ksiêga,

W niej treœæ najœwiêtszych ludzkich snów.

...Spojrzyj woko³o po równinie,
Przywitaj s³oñcem Bo¿y lud...

I wierz w dniu ka¿dym i godzinie,
¯e staæ siê musi polski cud!

Wiersz pochodzi z ksi¹¿ki Rocznice narodowe. Wskazówki i mate-

ria³y potrzebne dla urz¹dzaj¹cych obchody  narodowe. Oprac. Maria

Bogus³awska. Lwów i Warszawa. Ksiêgarnia Polska Bernarda Po³o-

nieckiego. 1926. Maria Bogus³awska podaje tam jedynie imiona i

nazwiska autorów przytaczanych prac, data urodzin i œmierci

widniej¹ca wy¿ej przy nazwisku Józefa Puzyny wydaje siê redakcji

Skanera najbardziej prawdopodobna (by³o kilku Józefów Puzynów).

DZIEÑ MATKI

w Polskim Stowarzyszeniu Narodowym

Z okazji tego œwiêta PSN zachêca do skorzystania
z nastêpuj¹cych ofert:

w sobotê (7 maja) w godz. 15:00 - 19:00

oraz w niedzielê (8 maja) w godz. 11:00 - 17:00

w siedzibie organizacji przy 554 Hill Street

mo¿na bêdzie za $25.00 kupiæ obiad
na który z³o¿y siê kapuœniak, kluski œl¹skie, kotlet mielony i

buraczki plus - na deser - szarlotka

dla mi³oœników golonki - porcja tego przysmaku
tak¿e za $25.00

Ponadto w sobotê o 20:00

rozpocznie siê

DISCO PARTY

obowi¹zuje elegancki strój
Wstêp - $10.00

Informacje: PSN, 554 Hill Street, London

Tel. 519-434-2576
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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

Ignacy Baliñski (1862-1951) LIS I POWÓD�

M¹dry lis, co w niejednych bywa³ tarapatach,
bo ju¿ dojrza³y w latach

i nie lubi¹cy gruszek zasypiaæ w popiele,
przeszed³ w ¿yciu wiele,

lecz tak mu siê udawa³o,
¿e b¹dŸ sprytem, b¹dŸ odwag¹

przytomnoœci¹ lub rozwag¹
zawsze uchodzi³ ca³o.

Raz znu¿ony i od nory swej daleki

w pobli¿u jakiejœ rzeki
pod starej wierzby pniem na noc przypad³szy

zasn¹³ jak siê patrzy,
jak suse³, nie jak lis z lisów - ostro¿noœci

pe³en i czujnoœci.

Budzi siê - mokro! W wodzie jest po szyjê,
czuje, ¿e ledwo ¿yje.

Wiêc - hyc! na wierzbê.

Widzi: wszêdzie rzeka,
ró¿nych zwierz¹t sznur ucieka,

ale ton¹ w wartkiej fali.
“To mi siê wcale nie chwali”,

myœli lis, “wolê kataru dostaæ
i na tym pniu zostaæ

choæ o ch³odzie i g³odzie,
ni¿ uton¹æ w wodzie”.

I mia³ racjê. Niebawem ust¹pi³y wody.

Nasz lis choæ na zdrowiu nie bez szkody,
choæ i g³odny i os³abiony

wróci³ z ¿yciem w rodzinne strony.

Tak¹ potem do ksiêgi pami¹tek
zapisa³ radê dla m³odych lisi¹tek:

“Gdy nie mo¿na biedy zwalczyæ, albo uciec od niej -
to trzeba j¹ przeczekaæ, choæ najniewygodniej.

Gdy si³¹ nie poradzisz ni umiejêtnoœci¹,
jeszcze siê ocaliæ mo¿esz wytrwa³oœci¹”.

�ród³o: Antologia bajki polskiej. Wyd. Gebethner i Wolff. Warszawa 1915.


