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NON-THEATRICAL FEATURE

CINEMATOGRAPHY

Adam Madrzyk

The Family

2022

Taki jest napis w dole widocznej na
zdjêciu obok statuetki, któr¹ Adam

M¹drzyk otrzyma³ 7 maja br. za zdjêcia
do filmu “The Family”. To nie pierwsza

jego nagroda, za to zdecydowanie naj-
wy¿sza i zarazem najbardziej presti¿o-

wa z dotychczas otrzymanych, gdy¿ przyznana przez Canadian
Society of Cinematographers - Kanadyjskie Stowarzyszenie

Autorów Zdjêæ Filmowych. Organizacja powsta³a w 1957 r.,
promuje twórczoœæ artystyczn¹ i nagradza za wysoki poziom

umiejêtnoœci. 
Na str. 3 mo¿na przeczytaæ, jakie by³y pocz¹tki kariery filmowej Adama

M¹drzyka, którego praca to od kilku lat ju¿ nie tylko filmowanie, ale
te¿ kierowanie ekip¹ zdjêciow¹ i re¿yseria obrazu. (Red.)

WIECZORY Z MOIM OJCEM

TADEUSZ ¯OCHOWSKI Z up³ywem czasu coraz czêœciej wspomi-
nam swego ojca, a wspomnieniami (g³ównie z dzieciñstwa)

dzielê siê z ¿on¹ i z doros³ymi ju¿ synami. Niedawno po-
wiedzieli mi, ¿e skoro zbli¿a siê Dzieñ Ojca, to mo¿e bym o

moim ojcu napisa³ coœ do Skanera. 
Swoj¹ matkê niewiele pamiêtam, zmar³a zanim poszed³em

do szko³y. Trójkê dzieci wychowywa³ ojciec z pomoc¹
mieszkaj¹cej w pobli¿u swojej siostry - napiszê wiêc trochê o

ojcowskim wychowaniu.
Gdy by³em ma³y, mój ojciec wieczorami (bo tylko wtedy

mia³ dla nas czas) du¿o opowiada³ o losach rodziny i o losach
naszego kraju. To, co do mnie najbardziej dociera³o, to chwa³a

orê¿a polskiego. Bohaterami byli oczywiœcie zwyciêzcy. O
Chrobrym, £okietku, Jagielle czy Batorym mog³em s³uchaæ bez

koñca. Nie dziw, ¿e trylogiê Sienkiewicza, gdy ju¿ nauczy³em
siê czytaæ, przyj¹³em jak prawdziw¹ opowieœæ z historii. D³ugi

czas fascynowa³y mnie burzliwe losy bohaterów, zw³aszcza te
chwalebne. (

POWRÓT DO DOBREJ PRZESZ£OŒCI

Nie jest ³atwo wyrwaæ siê z bezruchu - i to niezale¿nie od tego, czy by³ on
po¿¹dany, czy spowodowany koniecznoœci¹. Powrót do dzia³añ sprzed covidu
zapewne zajmie Polonii trochê czasu, ale dobre przejawy ju¿ widaæ. W London
od razu po odwo³aniu obostrzeñ wróci³y do sali parafialnej niedzielne
kawiarenki, a w maju tutejsze Ko³o Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
mog³o wreszcie przygotowaæ uroczystoœæ z okazji bitwy o Monte Cassino i
Œwiêta Matki. Wyst¹pi³y dzieci nale¿¹ce do harcerstwa i zespó³ Cracovia.

W maju Cracovia mia³a wystêp w Sarni, a 12 czerwca bêdzie j¹ mo¿na ujrzeæ
w London - przed Covent Garden Market, gdzie planowany jest festiwal
wielokulturowoœci.

W czerwcu od lat w oœrodku polonijnym w Nilestown organizowany by³ wielki
piknik z okazji Dnia Ojca, ale w chwili przekazywania numeru do drukarni
redakcja nie mia³a jeszcze informacji, jak bêdzie w tym roku.  (jp)

Na zdjêciu wystêp Cracovii podczas tegorocznej uroczystoœci w SPK. Fot. Henryk ¯yliñski
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( Ojciec opowiada³ te¿ wiele o za-

cnych ludziach. Mówi³ du¿o o hrabim

Karolu Brzostowskim, ale mnie m³odego

zachwyca³y g³ównie zwyciêstwa w boju.

Tych zwyciêzców dalej ceniê, ale z cza-

sem zacz¹³em dostrzegaæ te¿ innych, o

których nikt ju¿ chyba nie pamiêta -

tych, którzy nie mieczem, ale rozumem i

rozwag¹ walczyli o lepsz¹ Polskê.

Pierwszy chocia¿by z brzegu to król

Kazimierz Wielki, o którym siê po-

wszechnie wspomina, ¿e zasta³ Polskê

drewnian¹, a zostawi³ murowan¹. Na tym

stwierdzeniu koñczy siê w zasadzie wie-

dza wiêkszoœci, podczas gdy to nie by³y

tylko zmiany w materiale budowlanym -

to by³o przede wszystkim budowanie

pañstwa od podstaw. Powstawa³y nie

tylko nowe miasta, wsie i pierwsza w

Polsce uczelnia - Akademia Krakowska.

To i jeszcze wiêcej (mam na myœli zbiory

praw - statuty) stanowi³o nie tylko ma-

terialny dorobek w³adcy, gdy¿ król Kazi-

mierz postawi³ g³ównie na pokojowy

sposób budowania potêgi kraju, z którym

siê musieli liczyæ okoliczni s¹siedzi.

By³em ma³y, wiêc bez wiêkszej uwa-

gi s³ucha³em ojca, kiedy mówi³ o pokojo-

wych losach Polski - wtedy ¿¹dny by³em

g³ównie przygód (dziœ powiedziano by,

¿e chcia³em wiêcej akcji).

Jednym z podobnych królowi, tylko

dzia³aj¹cym na mniejszym obszarze, by³

w opowieœciach ojca hrabia Karol Brzos-

towski. Jego ¿yciorys to niemal piêkna

bajka, ale nim zacznê opowieœæ o Karolu

Brzostowskim (1796-1864), muszê przy-

najmniej wspomnieæ o jednym z cz³onków

jego rodziny - ksiêdzu Pawle Ksawerym

Brzostowskim (1739-1827), który niemal

w zupe³nej dziczy za³o¿y³ ma³e pañstew-

ko, nazwane z czasem

Rzecz¹pospolit¹ Paw³ow-

sk¹. By³o to jeszcze w

XVIII wieku,  na terenach

Polski przedrozbiorowej. W

1767 r. kupi³ niewielki

maj¹tek Merecz (z czasem

nazwa³ go Paw³owem)

niedaleko Wilna. W po-

rozumieniu z mieszkaj¹cy-

mi tam ch³opami powsta³o

tam ma³e, samodzielne

pañstewko, które ju¿ w

1771 r., czyli 20 lat przed

uchwaleniem Konstytucji 3. Maja, mia³o

swoj¹ konstytucjê, w³asny samorz¹d

(zwany sejmem), herb, walutê, szko³ê i

wojsko. Co wiêcej, Sejm Wielki za-

twierdzi³ istnienie Konstytucji Rzeczy-

pospolitej Paw³owskiej 4 kwietnia 1791

roku - czyli te¿ jeszcze przed Konstytucj¹

Majow¹.

Kiedy to siê dzia³o w Mereczu, Ka-

rola Brzostowskiego nie by³o na œwiecie

- urodzi³ siê w 1796 roku. Nie bêdê tu

opisywa³ jego dzieciêcych i ch³opiêcych

lat, wspomnê tylko, ¿e bêd¹c w wojsku

szybko awansowa³. W czasie Powstania

Listopadowego w bitwie pod Ostro³êk¹ 

(26 maja 1831 r.) wykaza³ siê tak wiel-

kim mêstwem, ¿e w uznaniu bohaterstwa

odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em Vir-

tuti Militari.

Cofnê siê o lat jedenaœcie, kiedy

Karol Brzostowski zosta³ urlopowany z

wojska celem poprawy zdrowia i wróci³

do swych w³oœci. Pomimo ¿e zad³u¿enie

przewy¿sza³o wtedy wartoœæ maj¹tku,

stworzy³ - mo¿na powie-

dzieæ - coœ z niczego, co

do historii przesz³o jako

Rzeczpospolita Sztabiñska.

Na bagnach, ugorach i

piasku zbudowa³ ma³e im-

perium, gdzie by³y tartaki,

jedna z najwiêkszych w

Królestwie i Rosji huta

szk³a, ponadto huta ¿elaza

(jeszcze dziœ na œluzach

kana³u augustowskiego,

który mia³ po³¹czyæ Narew

z Niemnem, mo¿na obejrzeæ

wielkie wrota, odlane w jego hucie) i

fabryka narzêdzi rolniczych. By³a te¿

gorzelnia. Tysi¹ce ludzi zdoby³y fach pod

okiem sprowadzonych ze Wschodnich

Prus niemieckich fachowców. 

Brzostowski postawi³ na naukê, wy-

kszta³cenie zawodowe oraz zdrowie -

szko³y dla dzieci by³y obowi¹zkowe, a o

sprawy zdrowotne spo³eczeñstwa dbali

sprowadzeni przez niego lekarze. To on

za³o¿y³ pierwszy na terenach polskich

telegraf i telefon i jako jeden z pierw-

szych budowa³ maszyny parowe. W rol-

nictwie niemal rewolucja: zwolnieni z

pañszczyzny ch³opi nareszcie mog¹ upra-

wiaæ ziemiê, odp³acaj¹c siê czêœci¹

zbiorów za wydzier¿awione grunty.

Zorganizowa³ te¿ coœ na kszta³t

banku - kasê oszczêdnoœciowo-po¿yczko-

w¹. Wkrótce Rzeczpospolita Sztabiñska

sta³a siê centrum ekonomicznym i kultu-
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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

-ralnym we wschodnim regionie Polski. I jak tu okreœliæ

dzia³ania hrabiego Brzostowskiego, który w Republice Szta-
biñskiej stworzy³ dla ludzi niemal raj na ziemi? Na pewno by³

to wizjoner i dobry organizator, do tego patriota, który nie
tylko krwi¹, ale i prac¹ walczy³ o lepsz¹ Polskê.

Ktoœ kiedyœ powiedzia³, ¿e prawdziwym bohaterstwem jest
oddanie ¿ycia za ojczyznê. Nie zaprzeczê temu stwierdzeniu,

chocia¿ zastanawiam siê - czy uratowanie tysiêcy ludzi od
g³odu i zacofania nie powinno przynieœæ podobnej chwa³y?

Szkoda, ¿e bohaterowie w taki sposób buduj¹cy ojczyznê po-
zostaj¹ czêsto zapomniani.

Ci¹gle jeszcze da siê wydobyæ z przesz³oœci Polski ludzi,
o których wiedz¹ jedynie historycy; s¹ te¿ ludzie tacy, o

których wie tzw. ogó³, ale zna ich z jednej tylko strony. Dla
przyk³adu - Ignacy £ukasiewicz - znany g³ównie z wy-

nalezienia lampy naftowej. O jego dzia³alnoœci spo³ecznej
prawie nikt nie wspomina, chocia¿by o jego pierwszej na

œwiecie szkole górnictwa naftowego, do której Rockefeller s³a³
swych fachowców w celu zdobywania wiedzy w tej nowo

powsta³ej dziedzinie.
Tak jak bardzo ceniê romantyzm, przepe³niony emocjami

i wznios³ymi celami, tak od pewnego czasu coraz bardziej
dostrzegam niezwyk³e cechy pozytywizmu, kiedy bez

wznios³ych hase³ i g³ównie pokojowo starano siê po powstaniu
styczniowym budowaæ Polskê - zamiast huku wystrza³ów

nast¹pi³o krzewienie wiedzy. Dzisiaj ¿a³ujê, ¿e kiedy by³em
dzieckiem, pyta³em ojca jedynie o bohaterów czynów bitew-

nych. Historiê o Karolu Brzostowskim zapamiêta³em chyba
dlatego, ¿e stryj mojej babki by³ proboszczem na tym terenie

i opowieœæ o dzia³aniach hrabiego przekaza³ rodzinie jako
dobry wzorzec postêpowañ ludzkich - godny naœladowania.

Nie bez wp³ywu na moje póŸniejsze lata by³y te ojcowskie
opowieœci. Z czasem zacz¹³em czytaæ nie tylko powieœci

historyczne.
Ojcowie  odchodz¹ z tego œwiata, ale w sercach i umy-

s³ach swoich dzieci pozostaj¹ chyba na zawsze.

Tadeusz ¯ochowski

M£ODY CZ£OWIEK

W KILKU KAPELUSZACH

Tak zatytu³owany by³ artyku³ przedstawiaj¹cy Adama

M¹drzyka w majowym numerze Skanera z 2014 roku.
P

Tytu³ nawi¹zuje do czêsto s³yszanych w Kanadzie A man of
many hats czy A person wearing many hats - na okreœlenie

cz³owieka, który  pe³ni ró¿ne funkcje, ma zró¿nicowane obo-
wi¹zki. Funkcjonuje te¿ okreœlenie “utwór autorski” (najczêœciej

w odniesieniu do piosenek), stosowane wtedy, gdy autor s³ów,
muzyki i wykonawca to ta sama osoba. A co powiedzieæ o

filmie, do którego jeden cz³owiek napisa³ scenariusz, po czym
zaj¹³ siê przygotowaniem produkcji: og³osi³ poszukiwanie

aktorów, znalaz³ kamerzystów, oœwietleniowców i dŸwiêkow-
ców, kupi³ stroje, wybra³ miejsce na zdjêcia w plenerze, wy-

re¿yserowa³ ca³oœæ...? 
To jeszcze nie wszystko, bowiem nale¿a³o te¿ zadbaæ o

charakteryzacjê, muzykê i efekty dŸwiêkowe, zaj¹æ siê post-
produkcj¹ i wieloma sprawami, które pojawia³y siê w trakcie

realizacji. Efektem koñcowym jest trwaj¹cy szeœæ minut film
fabularny, który zd¹¿y³ ju¿ trafiæ na trzy festiwale.

Czegoœ takiego dokona³ mieszkaj¹cy w London 18-letni
Adam M¹drzyk, zaœ film, zatytu³owany “Awaken”, utorowa³ mu

drogê na Ryerson University w Toronto. 
Umówi³am siê z Adamem na rozmowê, w której intereso-

wa³o mnie przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na
pytanie, jak siê do czegoœ takiego dochodzi. I dlaczego podj¹³

siê realizowania fabu³y, na dodatek z aktorami, co wymaga
du¿o wiêcej i bardziej zró¿nicowanych czynnoœci ni¿ film

animowany? W koñcu wielu jego rówieœników zaczyna w³aœnie
od animacji komputerowej.

Us³ysza³am, ¿e chcia³ byæ inny, œwiadomie chcia³ siê
ró¿niæ od tych m³odych ludzi, którzy pracuj¹ bez scenariusza,

a jeœli filmuj¹ otoczenie, to czêsto jest ono g³ównie t³em dla
muzyki. W³aœnie dlatego u niego jest i fabu³a, i aktorzy...

Dodam, ¿e i trudny do filmowania w¹tek wojenny, ale  (
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STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprze-
da¿¹ nieruchomoœci

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

P Oprocentowanie kredytów hipotecznych korzystniejsze
ni¿ w bankach - 2.19%

P Przy kupnie pierwszego domu mo¿liwoœæ uzyskania
zwrotów podatkowych (do $10 000)

P Ponad 20 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y
nieruchomoœci w London

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

( Adam najwyraŸniej nie obawia³ siê komplikacji, jakie to

wszystko mo¿e ze sob¹ przynieœæ. A tu - jako ¿e akcja dotyczy
wojny w Wietnamie, nale¿a³o jeszcze znaleŸæ miejsce, które

przypomina³oby d¿unglê, na dodatek mo¿liwie blisko London,
bo przecie¿ nastolatek nie dysponuje du¿ym bud¿etem (tu te¿

Adam chcia³ byæ maksymalnie samowystarczalny - na realiza-
cjê przeznaczy³ w³asne pieni¹dze, zaoszczêdzone dziêki pracy

w pizzerii). 
Upatrzy³ jeden z miejskich parków, ale rych³o doszed³ do

wniosku, ¿e przebywa tam za du¿o ludzi, by móg³ dostaæ
zgodê na robienie zdjêæ, na dodatek zdjêæ do filmu wojennego,

z aktorami w mundurach i z broni¹. (Wystêpowanie o nie-
zbêdne zezwolenia to tak¿e coœ, czego zacz¹³ siê uczyæ przy

tej realizacji.) Znalaz³ inne miejsce, a odpowiedni wydzia³ City
Hallu wyrazi³ zgodê na oœmiogodzinne nagrywanie. 

Potrzebna by³a te¿ zgoda na wypo¿yczenie broni, ale i z
tym sobie poradzi³. Zajê³o to trochê czasu, jednak w koñcu

w³aœciciel wypo¿yczalni powa¿nie potraktowa³ jego zamiary.
Przy okazji poinstruowa³ aktorów, jak maj¹ tê broñ trzymaæ.

Ekipê stanowili g³ównie rówieœnicy

Adama, zawodowi aktorzy potrzebni
mu byli tylko do dwóch g³ównych

ról. Znalaz³ ich - niespe³na trzy-
dziestolatków - dziêki og³oszeniu.

By³am ciekawa, dlaczego zdecydo-
wali siê na udzia³ w krótkiej i

niskobud¿etowej produkcji nasto-
latka; us³ysza³am, ¿e wczeœniej nie

mieli okazji sprawdziæ siê na planie
w rolach ¿o³nierzy. 

Interesowa³o mnie równie¿ to,
jak Adam poradzi³ sobie z usta-

wieniem aktorów, szczególnie tych
starszych od siebie, i w ogóle to, jak ca³a ekipa reagowa³a na

jego polecenia. Nie musia³am pytaæ, gdy¿ z jego wypowiedzi
wynika³o, ¿e wszyscy wiedzieli, w co wchodz¹. Na dodatek

mieli œwiadomoœæ, ¿e ca³oœæ musi byæ sfilmowana w ci¹gu
oœmiu godzin, bo na tyle opiewa³a zgoda na filmowanie w

parku. Adam mówi³, i¿ w³aœnie to stanowi³o jego najwiêksz¹
troskê - zmieœciæ siê w oœmiu godzinach. Zespó³ (oœmiu

aktorów, do tego cztery osoby za kamer¹ plus do oœwietlenia
i obs³ugi generatora) nie tylko potrafi³ siê podporz¹dkowaæ,

ale mia³ i w³asne pomys³y; wiele decyzji na planie po-
dejmowano wspólnie. 

Po zdjêciach, które posz³y du¿o lepiej ni¿ Adam przy-

puszcza³, nast¹pi³a obróbka materia³u. Przemyœlenia wy-

maga³y decyzje zwi¹zane z wyborem scen (które wzi¹æ, jak

³¹czyæ...), okaza³o siê, ¿e spore wyzwanie stanowi³ dŸwiêk:

samo nagranie, potem synchronizacja i efekty dodatkowe. 

W sumie wszystko zajê³o cztery miesi¹ce. Przygotowania

trwa³y oko³o dwóch, filmowanie osiem godzin i dwa miesi¹ce

postprodukcja. Efektem tej pracy jest “Awaken”, szeœcio-

minutowy film, z którego - ze wzglêdu na wymagania Ryerson

- Adam zrobi³ drugi, skrócony do dziewiêædziesiêciu sekund.

Na uczelni obejrzano oba, zaœ pe³na wersja zd¹¿y³a do tej

pory zakwalifikowaæ siê na trzy festiwale: w listopadzie

ubieg³ego roku na Hamilton Film Festival, w lutym bie¿¹cego

na Karolina Film & Video Festival, a w marcu pokazano go

na Florydzie, w ramach Gasparilla International Film Festival.

Co ciekawe, w Hamilton uznano, ¿e “Awaken” warto pokazaæ,

mimo ¿e nie ma tam kategorii dla tak m³odych twórców jak

Adam; dopiero dwa nastêpne festiwale maj¹ specjaln¹

kategoriê dla prac uczniów szkó³ œrednich. 

Ze wzglêdu na uczestnictwo w festiwalach film nie mo¿e

byæ jeszcze udostêpniony szerokiej publicznoœci, np. w inter-

Adam M¹drzyk
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necie, choæ inne prace Adama s¹ tam  [ vimeo.com/adammadrzyk ]. Tu
mogê tylko napisaæ, ¿e choæ akcja “Awaken” dotyczy wojny

w Wietnamie, to ukazuje sytuacjê ponadczasow¹. 
Spyta³am Adama o stosunek jego otoczenia - rodziny i

kolegów - do tego, co robi. Powiedzia³, ¿e ich postawa
ewoluowa³a od pow¹tpiewania do w³¹czenia siê i niesienia

pomocy. Przypuszczam, ¿e zmiana nast¹pi³a wtedy, gdy
przekonali siê, i¿ kieruje nim nie zachcianka czy po-

szukiwanie zabawy, ale autentyczne i trwa³e zaanga¿owanie. 
By³am te¿ ciekawa, czego oczekuje po studiach. Tu

us³ysza³am, ¿e chce nauczyæ siê tam tego, czego w filmie nie
mo¿na osi¹gn¹æ w pojedynkê, i ¿e chce poznaæ opinie osób

doœwiadczonych. 
Obejrza³am inny zrobiony przez niego dokument* - trzy-

minutow¹ opowieœæ na temat jednostkowego doœwiadczenia
z okresu II wojny œwiatowej. We wprowadzeniu jest

spokojna, niemal senna atmosfera podwarszawskiego
Komorowa i by³aby to prawie sielanka, ale fakt, ¿e film

realizowany jest w czerni i bieli, odwodzi od takiego
myœlenia. Kamera wchodzi do wnêtrza jednego z domów i

widz zaczyna s³uchaæ opowieœci starszej pani, poznaje
epizod z jej przejœæ w okresie wojny, gdy by³a kilku-

nastoletni¹ dziewczyn¹. Ten kontrast - ³agodny g³os i
tragiczne przejœcia, dystans czasowy i emocjonalny narrator-

ki do tego, co siê wydarzy³o - wszystko to jeszcze teraz we
mnie tkwi, potêguj¹c dotychczasowe przeœwiadczenie, ¿e

wojna to naprawdê straszna rzecz. 
Naturalnie nie mog³o zabrakn¹æ pytania, sk¹d wziê³o

siê zainteresowanie robieniem filmów. Okazuje siê, ¿e
zapocz¹tkowa³ je upominek w postaci kamery, otrzymany od

ojca chrzestnego, gdy Adam mia³ dwanaœcie lat. Rozpocz¹³
wówczas ró¿nego rodzaju próby, po których nast¹pi³a

przerwa, zwi¹zana ze zmian¹ szko³y z podstawowej na
œredni¹, po czym by³ powrót do kamery oraz zamieszczanie

prac w internecie. Swego rodzaju punkt zwrotny stanowi³a
proœba jednego z tancerzy, by Adam go sfilmowa³. Za-

owocowa³o to pierwszymi pieniêdzmi i œwiadomoœci¹, ¿e to,
co robi, nie tylko mo¿e siê komuœ podobaæ, ale mo¿e byæ

sposobem na ¿ycie.
Innym zainteresowaniem Adama jest fotografia (na

stronie obok widzimy jego artystycznie przetworzony
autoportret).

Jolanta Pawluk

* Film “The Story of Joanna Madrzyk” mo¿na by³o wówczas obejrzeæ

w sieci pod vimeo.com/adammadrzyk - teraz s¹ tam do obejrzenia

inne prace Adama.

KRYSTYNA STALMACH W maju obchodziliœmy w Ontario Miesi¹c
Dziedzictwa Polskiego. Z tej to okazji z inicjatywy Konrada

Mrowca – prezesa sarniañskiej Grupy 14. Zwi¹zku Polaków w
Kanadzie (ZPwK) - powsta³a wystawa dotycz¹ca nie tylko

historii Polaków w Ontario, ale równie¿ ilustruj¹ca
samoorganizowanie siê spo³ecznoœci polonijnej w hrabstwie

Lambton. Wystawa informowa³a o prominentach wa¿nych dla
historii naszej przybranej Ojczyzny, o falach emigracyjnych

powi¹zanych z sytuacjami politycznymi i ekonomicznymi, o
zak³adaniu ró¿nych organizacji polonijnych, o budowie miejsc

spotkañ œwieckich i religijnych (Polska Hala, Koœció³ Królowej
Pokoju), o zespo³ach folklorystycznych oraz o kultywowaniu

tradycji, jêzyka i kultury naszych przodków.
Ka¿da z osób bior¹cych udzia³ w poszukiwaniu materia³ów

do ekspozycji (prócz prezesa wystawê przygotowa³y: Maria
Walicka, Joanna Kazanecka, Krystyna Ro¿ek i ni¿ej podpisana)

czegoœ nowego siê dowiedzia³a. Dla mnie nowo odkrytym
faktem by³y zamieszki w Sarni w marcu 1937 roku, w wyniku

których wielu imigrantów (Polaków, W³ochów, S³owaków)
zosta³o dotkliwie pobitych przez rdzennych Kanadyjczyków.

Musieli opuœciæ Sarniê, bo nie tylko s¹d uzna³ ich winnymi
wzniecenia nielegalnego strajku, ale równie¿ dyrekcja Holmes

Foundry pozbawi³a ich miejsc pracy. Jak niesprawiedliwe by³o
potraktowanie imigrantów niech œwiadczy poni¿szy komentarz

z artyku³u, który ukaza³ siê w kanadyjskim miesiêczniku
spo³eczno-politycznym “The Canadian Forum” (marzec 1937 r.)

nt. zamieszek i biernoœci policji: “The time will come when
Sarnia and Ontario and all Canada will remember what

happened...
and be

ashamed of

it. But that

time is not

yet.”

Wystawa 

zosta³a

przyjêta

z wielkim

zaintereso-

waniem. (

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  

Wystawê obejrza³o wiele osób, m.in. uwidoczniona na nades³anym
zdjêciu pani Wanda Stasiak.
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( Najpierw (od 6 do 8 maja) w pe³nej
krasie mo¿na j¹ by³o podziwiaæ w

centrum handlowym. Nastêpnie (w so-
botê 21 maja, ju¿ w nieco okrojonej

wersji ze wzglêdu na brak miejsca),
uczestnicy bankietu, wydanego przez

Grupê 14. ZPwK z okazji 85-lecia
powstania tej organizacji w Sarni,

mogli zapoznaæ siê z ekspozycj¹ w
Polskiej Hali. Wœród ogl¹daj¹cych byli

prominentni przedstawiciele organi-
zacji polonijnych, samorz¹du sarniañ-

skiego i torontoñskiego Konsulatu RP.
W trakcie przygotowañ do ob-

chodów Miesi¹ca Dziedzictwa Pol-
skiego zda³am sobie sprawê, jak bar-

dzo wa¿ne jest podpisywanie zdjêæ,
opisywanie wydarzeñ polonijnych w

polskiej i kanadyjskiej prasie, spisy-
wanie wspomnieñ, prowadzenie dzien-

ników, redagowanie kronik ró¿nych
organizacji. Nasza pamiêæ jest nie-

doskona³a i po latach zastanawiamy
siê nad datami, mieszaj¹ nam siê

imiona, nazwiska, miejsca zdarzeñ. W
sprawdzaniu dat i faktów bardzo

pomocny by³ dostêp do materia³ów
archiwalnych. Nie tylko przewerto-

wa³am “Zwi¹zkowca” w cyfrowych
zbiorach S. Fraser University, ale

równie¿ dotar³am do artyku³ów w
“The Globe and Mail” z 1937 r. (nasza

lambtoñska biblioteka subskrybuje
dostêp do materia³ów archiwalnych w

najwa¿niejszych dziennikach kana-
dyjskich).

Przy okazji wystawy wróci³y
wspomnienia z mojej m³odoœci i his-

toria imigracji mojej rodziny. Bez
w¹tpienia Ÿród³em nieocenionej wie-

dzy, szkicuj¹cej obraz polskiej emi-
gracji lat 80., s¹ pamiêtniki i wspo-

mnienia, które odtwarzaj¹ nie tylko
biografie jednostek, ale na ich pod-

stawie mo¿emy zrekonstruowaæ sytu-
acjê spo³eczno-polityczn¹ zarówno

Polski, jak i Kanady.

W ostatnich miesi¹cach prze-
czyta³am kilka ksi¹¿ek tego nurtu.

Przede wszystkim skupi³am siê na
pamiêtnikach tych, którzy emigrowali

w latach 80. ubieg³ego wieku. Naj-
pierw siêgnê³am po wspomnienia Li-

liany Arkuszewskiej “Czy by³o warto?
Odyseja d¿insowych Kolumbów”.

Ksi¹¿ka zosta³a wydana w jêzyku
polskim dziesiêæ lat temu, a w t³uma-

czeniu na angielski ukaza³a siê w
2019 roku. Wydanie polskie dostêpne

jest w serwisie wypo¿yczeñ miêdzy-
bibliotecznych (torontoñska biblioteka

ma trzy egzemplarze), a trzy egzem-
plarze w jêzyku angielskim czekaj¹ na

pó³kach bibliotek hrabstwa Lambton.
To historia typowa dla m³odej i wy-

kszta³conej emigracji.

Pani Arkuszewska opisuje losy swojej

rodziny - poszukiwaczy dobrobytu i
sensu ¿ycia - oraz wyboist¹ drogê,

wiod¹c¹ do sukcesu osi¹gniêtego w
Kanadzie.

Szczecinianka, która uwierzy³a w
siebie i osiad³a w Ottawie. Czy warto

by³o? Czy znalaz³a to, czego szuka³a?
Na te pytania ka¿dy czytelnik musi

odpowiedzieæ sam po zapoznaniu siê
ze wspomnieniami Liliany Arkuszew-

skiej.
Potem przeczyta³am ksi¹¿kê opi-

suj¹c¹ losy Polaków w Niemczech. Po
lekturze “My, super imigranci” Emilii

Smechowskiej nie mog³am siê po-
wstrzymaæ od porównañ miêdzy

podejœciem do imigrantów w Kanadzie

i w Niemczech. W kanadyjskiej Kon-
stytucji wielokulturowoœæ zosta³a za-

pisana w 1982 r. i otworzy³a drzwi dla
manifestacji w³asnego dziedzictwa

kulturowego, co wymaga œwiadomoœci
tego pochodzenia, jak równie¿ po-

stawy tolerancji w stosunku do wszel-
kiej odmiennoœci. Niestety, w Niem-

czech polscy imigranci nie spotkali siê

z tak¹ otwartoœci¹ i tolerancj¹. Nasi
przyjaciele i znajomi, którzy wybrali

Niemcy za kraj swojego osiedlenia,
chc¹c szybko wspi¹æ siê na wy¿yny

¿ycia zawodowego œwiadomie re-
zygnowali z u¿ywania jêzyka ojczys-

tego i d¹¿yli do jak najszybszej i
ca³kowitej asymilacji. To oczywiœcie

mia³o swoje konsekwencje, skutkowa³o
stresem i wyobcowaniem.

Swoje trudne dzieciñstwo i pro-
cesy wyrzekania siê dziedzictwa

kulturowego opisuje córka polskich
lekarzy, przyby³ych w latach osiem-

dziesi¹tych do Berlina Zachodniego z
Wejherowa – Emilia Smechowski.

Integracja wed³ug jej rodziców to
wtopienie siê w nowe spo³eczeñstwo

w taki sposób, aby nie da³o siê od-
czuæ, ¿e jest siê z innego kraju. Do-

piero w doros³ym ¿yciu autorka
odnajduje swoj¹ to¿samoœæ i przy-

nale¿noœæ narodow¹ i kulturow¹.
Ksi¹¿ka ta jest dostêpna na pó³ce

biblioteki hrabstwa Lambton.
Ostatnia pozycja z nurtu imi-

gracyjnego, któr¹ przeczyta³am, to
zbiór wspomnieñ – plon konkursu

pamiêtnikarskiego,   og³oszonego   w 
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1989 roku przez Kanadyjsko-Polski

Instytut Badawczy z Toronto. W

efekcie powsta³a ksi¹¿ka zatytu³o-

wana “Ale i s³aby nie zginie. Ró¿ne

oblicza Kanady: pamiêtniki emi-

grantów polskich 1981-1989".

Ten zbiór wspomnieñ zrobi³ na

mnie najwiêksze wra¿enie. Dlaczego?

Poniewa¿ Instytut zadba³, aby w

ksi¹¿ce znalaz³y siê opisy nie tylko

imigracyjnych sukcesów, ale równie¿

spektakularnych pora¿ek. Ró¿ne sty-

le, ró¿ne sposoby dzielenia siê

swoimi doœwiadczeniami...

Najbardziej wstrz¹saj¹cy jest

opis losów polskiego marynarza,

który zszed³ ze statku w Kolumbii

Brytyjskiej. Czytaj¹c historiê jego

arcytrudnych pocz¹tków w kraju

klonowego liœcia zastanawia³am siê,

gdzie by³y polonijne organizacje,

koœció³ i inni polscy imigranci. Dla-

czego nikt nie wyci¹gn¹³ pomocnej

d³oni?

Ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ w biblio-

tece uniwersyteckiej w London. Jest

w magazynie pod sygnatur¹

F1035.P6A38 1990.

Mo¿na j¹ równie¿ zakupiæ bez-

poœrednio w Kanadyjsko-Polskim

Instytucie Badawczym w Toronto.

¯yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

DARIUSZ ZIELIÑSKI Od najm³odszych lat 

uczestniczy³em w rodzinnym ¿yciu

religijnym. Mieszka³em wtedy z bab-

ci¹, czêsto chodzi³em z ni¹ na nabo-

¿eñstwa do pobliskiego koœcio³a.

Chodniki w tamtym czasie by³y piasz-

czyste i  okropnie siê kurzy³o, a po

deszczu by³o b³oto.  Zawsze sz³o mi

siê strasznie ciê¿ko i po dotarciu do

koœcio³a zaraz w ³awce zasypia³em.

Gdy mia³em cztery i pó³ roku,

pierwszy raz poszed³em z ca³¹ rodzin¹ 

na procesjê Bo¿ego Cia³a. By³o to

wydarzenie, które zapamiêta³em na

ca³e ¿ycie.

Choæ nasze miasto by³o doœæ du¿e,

organizowano tylko jedn¹ procesjê.

Pomimo wielkiego czerwcowego upa³u 

uczestniczy³y w niej wielotysiêczne

t³umy wiernych. Procesja prowadzona

by³a przez biskupa ordynariusza.

Mama sz³a z moj¹ starsz¹ siostr¹, a

tata niós³ na ramionach m³odszego

brata. Ca³¹ drogê szed³em trochê z

mam¹, trochê z tat¹. Rodzice mieli ze

mn¹ ca³y czas kontakt wzrokowy. 

By³em za du¿y, ¿eby mnie ca³y

czas nieœæ, jednoczeœnie za ma³y na

tak¹ d³ug¹ wêdrówkê. W tym roz-

modlonym i rozœpiewanym t³umie sz³o

mi siê coraz trudnej. ZnaleŸliœmy siê

daleko za biskupem, w samym œrodku

procesji. 

Pierwsze o³tarze by³y przy koœcio-

³ach na starówce blisko siebie. Do

ostatniego o³tarza szliœmy prawie kilo-

metr po obsypanej kwiatami starej

brukowanej ulicy. Dodatkowo by³ co-

raz wiêkszy upa³, a ja i tak z tej

procesji nic nie widzia³em, bo moje

oczy znajdowa³y siê na wysokoœci

ludzkich siedzeñ. Po pewnym czasie

straci³em rodziców z pola widzenia.

Stara³em siê ich odnaleŸæ i tak roz-

gl¹daj¹c siê za rodzin¹ przeszed³em

spory odcinek drogi, a¿ doszed³em do

koœcio³a.

Po skoñczonym nabo¿eñstwie

wierni rzucili siê na zielone ga³¹zki z

o³tarza i zaczêli siê rozchodziæ do

domów. Nikt nie zwraca³ na mnie

uwagi, a ja nie wiedzia³em, co ze sob¹

zrobiæ. Dopiero jakiœ pan mnie za-

uwa¿y³ i zapyta³, z kim jestem.

Zaczêliœmy razem szukaæ rodziców.

Gdy plac przed koœcio³em prawie

opustosza³, a ja nie znalaz³em ani

mamy, ani taty, wtedy ten pan zabra³

mnie do swojego domu. 

By³o to du¿e mieszkanie na pierw-

szym piêtrze starej kamienicy, do-

s³ownie naprzeciw o³tarza polowego.

W mieszkaniu tym w pierwszym pokoju

mieszka³a jakaœ starsza pani, która

akurat spa³a i trzeba by³o byæ  bardzo

cicho. Dalej mieszka³ on z rodzin¹.

¯ona i jego dwie córki by³y w domu.

By³o dla nich za gor¹co, ¿eby iœæ na

procesjê, ogl¹da³y j¹ z okna.

W kuchni poczêstowali mnie cze-

reœniami, a gdy przeszliœmy do pokoju

zaraz wskoczy³em na kanapê i za-

sn¹³em.  Gdy siê obudzi³em, bawiliœmy

siê z córkami tego pana i ich psem

jamnikiem. Rzucaliœmy mu pi³kê, a on

j¹ goni³. Córki jego by³y trochê starsze

ode mnie, chodzi³y ju¿ do szko³y.

Rodzina ta chcia³a mnie poczêstowaæ

obiadem, ale ja by³em raczej niejadek

i nic nie chcia³em jeœæ.

Pytali mnie, ile mam lat, jak mam

na imiê i czy wiem, gdzie mieszkam,

czy tam trafiê. Odpowiada³em im na te

pytania. Mówi³em, ¿e mieszkam z bab-

ci¹, a na niedzielê jadê do mamy i

taty.  Wtedy  mnie  zapytali,  gdzie (

ZAGUBIONY

W BO¯E CIA£O
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( chcê jechaæ i do kogo; czy do babci, czy do mamy? Kto

bli¿ej mieszka? Mówiê im, ¿e tego nie wiem, ale trzeba
jechaæ tramwajem.

Babcia mieszka³a w innej dzielnicy ni¿ rodzice. Wy-
szliœmy z domu prosto na przystanek, a pan siê mnie pyta,

czy wiem, w którym kierunku mamy jechaæ.
Po paru przystankach mój tymczasowy opiekun zacz¹³

pow¹tpiewaæ, czy na pewno wiem, gdzie jadê. Na ka¿dym
przystanku wstawa³ i siê upewnia³, czy to nie tu trzeba

wysi¹œæ. Mo¿e myœla³, ¿e dzieciak chce sobie trochê
pojeŸdziæ tramwajem? A ja przede wszystkim by³em za-

dowolony z tego, ¿e siedzê, jadê i nie muszê iœæ.
Tak przejechaliœmy ca³¹ trasê tramwajow¹ prawie

dooko³a. Dopiero jak tramwaj ruszy³ z mojego przystanku
zorientowa³em siê, ¿e to tam trzeba by³o wysi¹œæ. Po-

wiedzia³em o tym memu opiekunowi, a on pobieg³ do
motorniczego i zatrzyma³ tramwaj na œrodku du¿ego

skrzy¿owania. Pomyœla³em, ¿e chyba nie rozpozna³am
mojego przystanku, gdy¿ zrobili na nim strasznie du¿e

wykopy, a przynajmniej dla mnie by³y one wielkie. Tymi
zwa³ami piachu by³o wszystko zas³oniête i wygl¹da³o

inaczej.
Wysiedliœmy na œrodku ulicy i szliœmy do mojego

domu. W po³owie drogi z domu do przystanku bieg³ ju¿
tata, ¿eby mnie szukaæ. Pan trzyma³ mnie za rêkê, a ja mu

mówiê, ¿e to mój  tata. Tata bardzo siê ucieszy³, ¿e siê
znalaz³em, i kaza³ szybko biec do domu i powiedzieæ

mamie, ¿e ju¿ jestem. Sam zosta³ z tym panem i z nim 
rozmawia³. 

Pomimo du¿ego  zmêczenia pobieg³em tak szybko, jak
tylko umia³em. Biegn¹c cieszy³em siê jak ten pies ze

s³ynnego wtedy filmu “Lassie wróæ’’, ¿e wreszcie trafi³em
do domu.

Rodzice bardzo panikowali i siê denerwowali, a ja nie
rozumia³em - dlaczego... Sami te¿ siê przecie¿ pogubili i

przyszli do domu oddzielnie. Potem okaza³o siê, ¿e mama
myœla³a, ¿e idê z tat¹, a tata, ¿e jestem z mam¹. Dopiero

jak spotkali siê w domu, to siê zorientowali, ¿e siê
zgubi³em.

Swoj¹ drog¹ mia³em du¿o szczêœcia, ¿e trafi³em na
porz¹dnego cz³owieka, który siê mn¹ zaopiekowa³.

Dzieciaki z rodziny i z s¹siedztwa - nie tylko w moim
wieku, ale nawet trochê starsze - jeszcze d³ugo zazdroœci³y

mi tej przygody. Ja zapamiêta³em j¹ w szczegó³ach do
dzisiaj.

Dariusz Zieliñski

ZAPROSZENIE DO WINDSOR

KARUZELA NARODÓW

POLSKA WIOSKA - 2022

Ten doroczny festiwal etniczny w Windsor odbêdzie siê w
dniach 17-19 czerwca na terenie Polskiego Domu

Ludowego w Windsor (1275 Langlois Ave).
Pandemia przeszkodzi³a nam w organizowaniu imprezy

w  roku 2020 i w 2021, ale wiosn¹ roku bie¿¹cego Komitet
Multikulturowoœci da³ zielone œwiat³o grupom etnicznym i

zachêca³ do organizowania tego popularnego w Windsor
festiwalu. Prezes Polskiej Karuzeli, Pawe³ Piasecki z Za-

rz¹dem, zaprosili do wspó³pracy grupê woluntariuszy, a oni
w maju stawili siê doœæ licznie. Wszystko po to, aby

czerwcowa impreza uda³a siê jak najlepiej.
Co mamy do zaoferowania? Jestem pewna, ¿e w ci¹gu

tych trzech dni ka¿dy znajdzie dla siebie coœ ciekawego.
Zazwyczaj prezentuje siê lokalny zespó³ pieœni i tañca

Tatry oraz jego goœcie - tancerze z innych miast i grup
etnicznych; bêdzie œpiewa³ wokalny zespó³ rodzinny

Polskie Nadzieje, czyli Julia, Micha³ i Marysia Zalewscy
(mam nadziejê, ¿e zobaczymy te¿ i us³yszymy Magdê

Kamiñsk¹). W g³ównej sali bêdzie polska wystawa, a
kuchnia przygotowuje szereg zestawów obiadowych, które

mo¿na kupiæ na wynos albo skonsumowaæ na miejscu w
sto³ówce, popijaj¹c np. polskim piwem. 

Wszystko to bêdzie pod wielkim namiotem! Oczywiœcie
wstêp na teren festiwalu jest bezp³atny i wypada tylko

poprosiæ niebiosa o przychylnoœæ, czyli o dobr¹ pogodê.
Polska Wioska, która jest czêœci¹ Karuzeli Narodów,

jest zawsze licznie odwiedzana przez rodaków i Kana-
dyjczyków. Pawe³ Piasecki - Prezes Zarz¹du - serdecznie

zaprasza! (As)
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JUBILEUSZ KOPERNIKAÑSKI

Trwaj¹ prace nad realizacj¹ inicjatywy Polsko-Kanadyjskiego

Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor,

by w przysz³ym roku, w zwi¹zku z okr¹g³¹ rocznic¹ urodzin

Miko³aja Kopernika, przygotowaæ w Kanadzie - a tak¿e ka¿de

œrodowisko polonijne we w³asnym zakresie u siebie - wy-

darzenia, które przypomn¹ tego astronoma. W po³owie

kwietnia Jerzy Barycki - prezes Stowarzyszenia - rozes³a³

Komunikat nr 2. Czytamy tam m.in.:

“Szanowni Pañstwo,

Komunikat Nr. 1 by³ wys³any 2 lutego 2022, obecny Komu-

nikat Nr. 2 jest kontynuacj¹ zaproszenia wszystkich zain-

teresowanych do w³¹czenia siê do obchodów Jubileuszu

550-tej rocznicy urodzin Miko³aja Kopernika, planowanych w

roku 2023 w Kanadzie.

Prace nad wystaw¹ postêpuj¹ zgodnie z planem, bêdzie

12 wielkoformatowych plansz. Po ukoñczeniu wystawy w

wersji polskiej nast¹pi kolejny proces - t³umaczenia na jêzyk

angielski i francuski. Uda³o siê w miêdzyczasie opublikowaæ

znaczki Poczty Polskiej z Kopernikiem.

Tak jak wczeœniej sugerowaliœmy, zachêcamy do tworzenia

planów organizowania konferencji, bankietów, zgromadzeñ,

wyst¹pienia do stosownych urzêdów o nadanie nazwy

Copernicus/Kopernik ulicy, parku, sali, szko³y itp. w Waszych

miejscach zamieszkania. Zaproœcie m³ode pokolenie do wspó³-

pracy, informujcie w³adze lokalne, prowincjonalne i federalne

o Waszych planach – s³awa Kopernika jest nieprzemijaj¹ca,

wiêc warto to wykorzystaæ w Kanadzie.

Poniewa¿ 24 maja 2022 przypada 479 rocznica œmierci

Kopernika zachêcamy do upamiêtnienia tego faktu tam, gdzie

to jest mo¿liwe. Przyk³adowo podajemy, ¿e w maju planujemy

obchodziæ Miesi¹c Dziedzictwa Polskiego w Windsor, a jed-

nym z punktów naszego programu jest zapalenie œwieczek

przy pomniku Astrolabium Kopernika.

Z szacunkiem i pozdrowieniami z Windsor,

Jerzy Barycki, Prezes

Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie

Biznesmenów i Profesjonalistów”

O tym, co w ramach obchodów Miesi¹ca Dziedzictwa Polskie-

go zaplanowano w Windsor, informowa³a w majowym Ska-

nerze Arleta Sziler. Skoro po okresie przestoju zaczyna siê

powoli odnawiaæ dzia³alnoœæ polonijna tak¿e w London, wiêc

mo¿e i u nas pojawi¹ siê jakieœ inicjatywy Roku Kopernika

dotycz¹ce, które przy okazji nieco Poloniê zintegruj¹. (jp)

NIEWOLNICY W RZYMIE

ADOLF DYGASIÑSKI Wszyscy jeñcy wojenni, wszyscy miesz-

kañcy zdobytego miasta stawali siê w³asnoœci¹ zwyciêzcy,

który móg³ ich zabiæ lub zamieniæ na niewolników.

Jeñców uwa¿ano jako ³up wojenny i sprzedawano ich

handlarzom, którzy szli za zwyciêskimi legionami, albo

prowadzono do Rzymu i wystawiano na licytacj¹. W ten

sposób po ka¿dej wojnie sz³y w niewolê tysi¹ce ludzi -

mê¿czyzn i kobiet. Dzieci urodzone z niewolnic zostawa³y

niewolnikami - podobnie jak ich matki.

Niewolnika w Rzymie uwa¿ano nie jako osobê, lecz jako

przedmiot w³asnoœci pana. Nie posiada³ on ¿adnego prawa,

nie móg³ byæ ani obywatelem, ani w³aœcicielem, mê¿em, ojcem.

Za to panu przys³ugiwa³y wszystkie prawa wzglêdem nie-

wolnika: móg³ on mu zadaæ robotê przechodz¹c¹ si³y

cz³owieka, ¿ywiæ Ÿle, biæ, drêczyæ, skazaæ na œmieræ, a nie

potrzebowa³ nikomu zdawaæ z tego sprawy. Je¿eliby siê

niewolnik opiera³, uciek³, wtedy pañstwo przychodzi³o panu

z pomoc¹, aby krn¹brnego poskromiæ, lub zbiega uj¹æ. (
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( Bogaci rzymscy obywatele utrzymywali 10 do 20

tysiêcy niewolników. Posiadaæ trzech niewolników

stanowi³o to oznakê ubóstwa.

W wielkim rzymskim domu t³umy niewolników

spe³nia³y rozliczne us³ugi. Byli niewolnicy dozoruj¹cy

nad sprzêtami, srebrami, przedmiotami sztuki; pokojo-

wi i pokojowe; kucharze i kuchciki; ³aziebnicy, mar-

sza³ek dworu i pomocnicy jego; woŸnice i masztalerze,

sekretarze, lektorzy, lekarze, nauczyciele, aktorzy,

muzykanci, ró¿ni [od] rêkodzie³a robotnicy.

Wielk¹ posiad³oœæ rzymskiego pana na wsi ob-

s³ugiwali równie¿ liczni niewolnicy: rolnicy, pasterze,

ogrodnicy, rybacy itd. Czuwa³ nad nimi dozorca, sam

tak¿e niewolnik.

Niektórzy panowie obchodzili siê z niewolnikami

po ludzku: ¿ywili ich dobrze, rozmawiali z nimi,

sadzali niekiedy za swym sto³em, pozwalali im mieæ

w³asn¹ rodzinê i skromny maj¹tek.

Ale inni znowu panowie odznaczali siê okrucieñ-

stwem: uwa¿ali niewolników jak zwierzêta, katowali,

pozbawiali ich nawet ¿ycia dla kaprysu.

Nikt siê nie oburza³ na takie okrutne postêpo-

wanie panów, nikt ich za to nie potêpia³. Jeszcze w

pierwszym wieku po Chrystusie, jeœli zamordowano

pana w domu, wszyscy jego niewolnicy œmieræ po-

nosili.

Niewolnicy, którzy siê nie podobali swemu panu,

przepêdzali noc w podziemnym wiêzieniu, zwanym

ergastulum, a w dzieñ posy³ano ich do pracy, skutych

ciê¿kimi ¿elaznymi ³añcuchami. Wielu nosi³o na

twarzy piêtno, wyciœniête rozpalonym ¿elazem.

Praca w tak zwanym m³ynie, wyznaczana nie-

wolnikowi zwykle jako kara, nale¿a³a do najciê¿szych.

“Tam to - powiada jeden z pisarzy rzymskich - p³acz¹

Ÿli niewolnicy, karmieni papk¹ z m¹ki kukurydzy, tam siê

rozlega œwist bata i brzêk ³añcuchów." Inny znowu pisarz tak

przedstawia wnêtrze m³yna: “bogowie, có¿ to za nie-

szczêœliwi ludzie! Sina ich skóra napiêtnowana ciosami bata,

na grzbiecie nosz¹ tylko strzêpy tuniki, na czole s¹ piêtno-

wani, g³owê maj¹ ogolon¹, nogi - skute, cia³o ich utraci³o

kszta³ty od pracy i ognia, dym wygryz³ im powieki i py³

m¹czny zupe³nie ich przyprószy³."

Taki tryb ¿ycia czyni³ niewolnika ponurym i dzikim, albo

tchórzliwym i pokornym. Najodwa¿niejsi odbierali sobie

¿ycie. O uczuciu godnoœci osobistej nie ma tu co mówiæ.

Kilkakrotnie wybucha³y bunty niewolników, a prawie

zawsze w Sycylii i po³udniowej Italii, gdzie niewolnicy nosili

orê¿, potrzebny do obrony trzód.

Najs³awniejsz¹ by³a wojna, któr¹ prowadzi³ wódz nie-

wolników - Spartakus. Siedmdziesiêciu gladiatorów uciek³o

by³o z miasta Kapui i ludzie ci, z³upiwszy wóz pe³en orê¿a,

stanêli zbrojnie w polu. T³umy niewolników po³¹czy³y siê z

nimi i utworzy³y liczn¹ armiê. Spartakus pobi³ z kolei trzy

wojska rzymskie, ale ostatecznie, po rozpaczliwej walce, sam

uleg³. Prawie wszyscy zbuntowani dali siê pozabijaæ.

Niewolnik móg³ byæ przez swego pana wyzwolony i

wtedy niebawem zostawa³ obywatelem.

Adolf Dygasiñski

(7 III 1839 - 3 VI 1902)

�ród³o: 

Adolf Dygasiñski. Czytanka pierwsza. Ksi¹¿ka dla m³odzie¿y. Nak³ad

Gebethnera i Wolffa. Warszawa. 1892. W przedruku uwspó³czeœniono

pisowniê.

Od redakcji:

Adolf Dygasiñski to nie tylko autor powieœci i czo³owy przedstawiciel

naturalizmu w literaturze, to tak¿e redaktor i publi-cysta oraz

pedagog (pracowa³ jako guwerner, korepetytor i nauczyciel).
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 czerwca 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

EDWARD LESZCZYÑSKI (1880-1921)

DO DZIECI

Przepiêkna jest nauka;
— nikt temu nie zaprzeczy —

bêdziecie siê uczyli,
poznacie tyle rzeczy.

Gdzie jaki król panowa³,

gdzie jakie s¹ zwierzêta —
pouczy was ksi¹¿eczka

z czytania a¿ pomiêta —

z jakich to cz¹stek ma³ych
ka¿da siê bry³a sk³ada

i jakich praw porz¹dek
na ca³ej ziemi w³ada.

Lecz tego wam najmêdrsza

ksi¹¿ka nie wyt³umaczy,
dlaczego tak byæ musi,

tak w³aœnie, nie inaczej.

Dlaczego kwiatek kwitnie,
dlaczego s³oñce œwieci,

sk¹d wiosna jest na ziemi,
i w waszych sercach, dzieci!?

Wybadaæ to, wyœledziæ

nikomu siê nie uda;
wiêc pamiêtajcie o tem,

¿e wszystko to s¹ cuda.

¯e, choæ nauka œciœle
bieg ka¿dej z gwiazd obliczy,

œwiat bêdzie niepojêty
i zawsze tajemniczy.

I zawsze coœ was nêciæ

w szemrz¹cej bêdzie wodzie,
i zawsze bêdzie smutno

pod wieczór o zachodzie. 

I nigdy tego dziwu
nie pojmie nikt rozumem,

jak rz¹dzi pszczó³ królowa
brzêcz¹cych pszczó³ek t³umem.

Czem bocian siê kieruje,

¿e drogi swej nie zmyli,
sk¹d wie najmniejszy owad,

co robiæ ka¿dej chwili.

Wiêc patrzcie na to wszystko
z podziwem, a mi³oœnie;

kochajcie wasz¹ ziemiê,
gdzie tyle cudów roœnie.

Kochajcie wasz¹ ziemiê,

nie szczêdŸcie jej swych trudów,
bo cud mi³oœci waszej

to najpiêkniejszy z cudów.
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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

TRAFI£A KOSA NA KAMIEÑ

Król polski August drugi, a bêdzie

temu lat sto piêædziesi¹t jak on pano-

wa³ w naszej ziemi, tak¹ mia³ wielk¹

si³ê w rêkach, ¿e ³ama³ najmocniejsze

podkowy, a œrebrne kielichy ju¿ by³y

jak siê patrzy i mocne i gniot³ w pal-

cach jak wosk nieprzymierzaj¹c. Nikt

mu te¿ d³ugo nie móg³ sprostaæ; a¿ ci

raz przecie¿ trafi³ na swojego. Owó¿

pos³uchajcie, jak to by³o.

Za prostego cz³eka przebrany,

jecha³ sobie pewnego razu król

August na koniu, a tak przyjechawszy

do ma³ej wioski zawo³a³ kowala i ka-

za³ sobie konia podkuæ, bo przez

drogê zginê³y dwie podkowy.

- Tylko zrób mocno, ¿eby siê

prêdko nie po³ama³y! - zawo³a³ król

do kowala.

- Oho, tego mi nie trza powtarzaæ!

- rzecze kowal, ch³op s¹¿nisty, nie

poznawszy króla. - I sam diabe³ nie

z³ama³by mojej podkowy.

- No, no, zobaczymy! - odrzek³

król August i uœmiechn¹³ siê tylko.

Nie minê³a godzina, a¿ ci tu

kowal niesie ju¿ podkowy gotowe.

- S¹, jak pieni¹dz! - zawo³a³

majster i brzêkn¹³ jedn¹ w drug¹.

Król spojrza³ i nic nie mówi¹c

bierze za jedn¹ -  prach! - roz³ama³.

Wiêc huknie na kowala:

- Co ty dr¹galu sobie myœlisz, ¿e

mi takie podkowy dajesz jak op³atki?!

Rób¿e co prêdzej inne!

Zdziwi³ siê strasznie biedny

kowalisko i poszed³ do kuŸni kuæ inne

podkowy, a niewiele czasu minê³o, jak

sunie ju¿ ze œwie¿ymi. A¿ zsinia³, nie-

borak, od strasznej pracy, aby ju¿

by³y jak siê patrzy - mocne i twarde.

Ale król nie próbowa³ ich ju¿ t¹ raz¹,

jeno ka¿e co rychlej okuæ konia. Wnet

siê te¿ sprawi³ kowal i przychodzi po

zap³atê, a król siêgnie do kieszeni i

wyj¹wszy dwa talary rzuci je na stó³.

Brzêk³o srebro i zaœwieci³o; kowal

popatrzy³ na pieni¹dze, ogl¹dn¹³, a

wreszcie chwyci³ jeden - prach! -

roz³ama³; chwyci³ drugi - prach! -

roz³ama³ i zawo³a³:

- A jakie¿ mi to talary dajecie,

³askawy panie, taæ to jak op³atki! – i

nu¿e siê œmiaæ z ca³ego gard³a.

Pomiarkowa³ siê zaraz król, ¿e

trafi³ na swojego; wiêc rzuci³

kowalowi ca³y worek z piêknemi,

bitemi talarami, i odjecha³. A majster

œmiej¹c siê jeszcze g³oœniej, brzêkn¹³

workiem i zawo³a³ za odje¿d¿aj¹cym:

- Trafi³a kosa na kamieñ!

�ród³o: Dzwonek. Pismo dla ludu. Tom V. 

    Nr 2. 11 lipca 1861. Lwów.


