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MIKO£AJ KOPERNIK

ANNA  RECZYÑSKA Miko³aj Kopernik urodzi³ siê 19 lutego

1473 roku w Toruniu w rodzinie, któr¹ wed³ug dzisiejszych
kryteriów mo¿na by okreœliæ jako wielokulturow¹: ojciec

pochodzi³ z krakowskiej linii kupieckiej zajmuj¹cej siê
handlem miedzi¹, a matka z patrycjuszowskiej toruñskiej

rodziny Watzenrode o korzeniach w Westfalii. Biografowie
s¹ zgodni co do tego, ¿e Kopernik rozpocz¹³ naukê w szko-

le parafialnej przy koœciele Œwiêtych Janów w Toruniu, a
w latach 1491-95 studiowa³ na Akademii Krakowskiej na

wydziale sztuk wyzwolonych. Trafi³ w Krakowie na okres
rozkwitu astronomii i najprawdopodobniej s³ucha³ miêdzy

innymi wyk³adów Wojciecha z Brudzewa, wówczas czo³o-
wego przedstawiciela krakowskiej szko³y matematyczno-

astronomicznej. Dziêki opiece i finansowemu wsparciu wuja
£ukasza Watzenrode - kanonika kujawskiego a póŸniej

biskupa warmiñskiego - Miko³aj Kopernik podj¹³ studia
prawnicze w Bolonii, ukoronowane praktyk¹ w kancelarii

papieskiej w Rzymie, a nastêpnie studia medyczne w Pa-
dwie, które zakoñczy³ w 1503 r. dyplomem uprawniaj¹cym

do wykonywania praktyki me-
dycznej. W roku 1503 uzyska³ te¿

dyplom doktora prawa kanonicz-
nego w Ferrarze.

Ju¿ od roku 1497 zosta³ kano-
nikiem we Fromborku i cz³onkiem
kapitu³y warmiñskiej. Po powrocie
na Warmiê pe³ni³ ró¿ne funkcje w
administracji dóbr biskupstwa.
Uczestniczy³ te¿ w dyplomatycz-
nych podró¿ach biskupa na zjazdy
stanów pruskich, w spotkaniach z
polskimi monarchami, w pertrak-
tacjach z zakonem krzy¿ackim, a w
roku 1520 zorganizowa³ skuteczn¹
obronê Olsztyna przed krzy¿akami.

Dokoñczenie na str. 5

ARTYSTA NIEZ£OMNY

LUDOMIR

BENEDYKTOWICZ

LEŒNIK

POWSTANIEC STYCZNIOWY

MALARZ

PUBLICYSTA

JACEK FRANKOWSKI Wykaza³ niez³omny hart ducha, gdy po

utracie obu r¹k w wyniku potyczki z kozakami, zosta³
wybitnym malarzem pejza¿yst¹, uprawia³ publicystykê,

tworzy³ wiersze, by³ wzorowym ojcem rodziny, a tak¿e
dzia³aczem spo³ecznym.

Urodzi³ siê 5 sierpnia 1844 roku we wsi Œwiniary
nale¿¹cej do parafii Mokobody na Podlasiu. Na chrzcie

nadano mu imiona Ludwik Dominik. PóŸniej zacz¹³ u¿ywaæ
imienia Ludomir. Matka - Maria z Ruszczewskich, ojciec

Piotr by³ oficjalist¹ dworskim i w³aœcicielem folwarku.
Dzisiaj w Œwiniarach nie ma œladu po dworku Benedykto-

wiczów. Pozosta³ tam jedynie staw.
Ludomir od najm³odszych lat przejawia³ zaintereso-

wania sztuk¹ i przyrod¹. Marzy³, ¿eby zostaæ malarzem,
ale pod wp³ywem ojca i zainteresowañ przyrodniczych
wybra³ naukê zawodu leœnika.

Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych XIX w. Wojciech
Bogumi³ Jastrzêbowski, profesor Instytutu Agronomicznego
w Marymoncie, rozpocz¹³ w Feliksowie pod Brokiem
organizowanie Zak³adu Praktyk Leœnych. By³a to szko³a
przygotowuj¹ca do zawodu leœnika poprzez praktyczne
wykonywanie przez studentów zadañ zawodowych, pod
okiem wyk³adowców i leœników praktyków. By³a to bardzo
interesuj¹ca formu³a kszta³cenia, gdy¿ obok przedmiotów
typowo leœnych obejmowa³a tak¿e zagadnienia rolnictwa,
ogrodnictwa, pszczelarstwa, rybactwa, hodowli byd³a  ( 

Pomnik Miko³aja Kopernika

w stolicy Kolumbii - Bogocie

Ludomir Benedyktowicz
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( i ptactwa, jedwabników, a nawet pi-

jawek. Mija³ drugi rok zajêæ w Zak³a-
dzie Praktyk Leœnych, gdy wybuch³o

powstanie styczniowe. Patriotycznie
wychowani studenci Jastrzêbowskiego

gremialnie przyst¹pili do walki o nie-
podleg³oœæ. Leœnicy - ze wzglêdu na

obeznanie z broni¹ i znajomoœæ terenu -
od czasów wojen napoleoñskich wcielani

byli do oddzia³ów strzeleckich, zalicza-
nych do elitarnych si³ specjalnych.

Benedyktowicz po krótkim sta¿u woj-
skowym w oddziale W³adys³awa

Cichorskiego “Zameczka”, przeszed³ do
wyborowego oddzia³u Strzelców Cel-

nych, dowodzonego przez W³adys³awa
Wilkoszewskiego “Wiriona”. W dniu 14

marca 1863 roku piêcioosobowy patrol
tego oddzia³u, dowodzony przez Bene-

dykta Teresiñskiego z udzia³em Bene-
dyktowicza, otrzyma³ zadanie przejêcia

kasy podleœnictwa Udrzyn. Po przejêciu
kasy patrol powstañczy zmierza³ do

miejsca stacjonowania Strzelców Cel-
nych. Na obrze¿ach Broku, w okolicach

siedziby Zak³adu Praktyk Leœnych,
patrol wpad³ w kozack¹ zasadzkê. Tak

moment starcia opisuje Ludomir Bene-
dyktowicz: Dnia 14 marca dowódca

wys³a³ w piêæ koni na rekonesans. Wy-
pe³niaj¹c ten rozkaz bardzo przykry i

niebezpieczny ze wzglêdu na panuj¹ce
mg³y, natknêliœmy siê na sotniê ko-

zack¹. Powsta³a walka nierówna,
podczas której ubito mi konia. W tem

po³o¿eniu odpowiadaj¹c strza³ami na
ogieñ nieprzyjaciela, cofa³em siê pieszo

w stronê pobliskiego boru, ale Moskale

puœcili siê konno za mn¹, celem odciêcia

mi odwrotu i wziêcia mnie ¿ywcem.
Mia³em ostatni nabój w karabinie i dwa

pistolety na³adowane. Cofaj¹c siê, mie-
rzy³em w najbli¿szych Kozaków. W tej

chwili, gdy celowa³em, wy-
strza³ karabinowy ze strony

moskiewskiej dosiêgn¹³
mnie z odleg³oœci oko³o

czterdziestu kroków. Kula
kozacka przeszy³a mi lew¹

rêkê gruchoc¹c obie koœci
przedramienia i rani¹c mi

lewy bok w okolicy serca.
Wskutek tej rany zatamo-

wa³o mi oddech i pad³em
na ziemiê zemdlony. Wtedy

jeden z Kozaków, dopêdziw-
szy mnie zsiad³ z konia i

szabl¹ odci¹³ mi d³oñ pra-
wej rêki (…). Potyczka ta

odby³a siê we wsi Feliksowie, w pobli¿u
dworu ziemiañskiego, sk¹d przyby³a mi

pierwsza pomoc ze strony w³aœcicielki
dworu, która wraz ze s³u¿¹c¹ (…) przy-

nios³a mi wina i wody, by mnie ocuciæ,
i p³ótna do zatamowania krwi i pierw-

szego opatrunku. Dziêki odwadze i
energii tej szlachetnej, polskiej zie-

mianki, dzia³aj¹cej z najwy¿szym po-
œwiêceniem, zosta³em ocalony.

Dalej Benedyktowicz pisze, ¿e zo-
ta³ zawieziony przez “zacnego w³oœcia-

nina” do pobliskiego miasteczka, gdzie
na plebanii dwaj lekarze dokonali am-

putacji lewej rêki i opatrzyli kikut
prawej. Najbli¿sze miasteczko to Ostrów

Mazowiecka.

Pomimo ran i up³ywu krwi m³ody

organizm siê nie podda³. Ludomir od-
zyskuje si³y, ale przechodzi za³amanie

psychiczne, nie mo¿e ju¿ myœleæ o po-
wrocie do zawodu leœnika. Tak¿e ma-

larstwo bezrêkiemu m³o-
dzieñcowi wydaje siê teraz

nieosi¹galne. Dla bezpie-
czeñstwa przed tropi¹cymi

powstañców w³adzami car-
skimi przewieziono Ludomi-

ra do osady Kamienie,
gdzie zorganizowana by³a

opieka nad rannymi po-
wstañcami oraz istnia³ war-

sztat naprawy broni. W tym
warsztacie kowal wykona³

wed³ug pomys³u Ludomira
obrêcz zak³adan¹ na prze-

gub, z zaciskiem, w którym
mo¿na by³o mocowaæ pêdzel

lub o³ówek. To by³o odkrycie, otwieraj¹-
ce Ludomirowi drogê do malarstwa.

Odzyskanie wiary w mo¿liwoœæ po-
wrotu do malarstwa zbieg³o siê ze

œmierci¹ ojca i utrat¹ maj¹tku rodzin-
nego skonfiskowanego przez w³adze za

udzia³ w powstaniu. ¯eby podj¹æ naukê
malarstwa, musia³ uzyskaæ finansowe

wsparcie przyjació³. Wst¹pi³ do Klasy
Rysunkowej w Warszawie, a tak¿e po-

biera³ lekcje w pracowni Wojciecha
Gersona. Z tego okresu zachowa³ siê

rysunek “Starzec przebijaj¹cy siê mie-
czem”, w którym po przegranej bitwie

powstaniec, któremu Benedyktowicz na-
da³ rysy swojego ojca, zadaje sobie

samobójczy cios.
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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

W trakcie nauki u Gersona i w Kla-
sie Rysunku Ludomir zaprzyjaŸni³ siê z
dwoma by³ymi powstañcami: Adamem
Chmielowskim, przysz³ym œwiêtym Bra-
tem Albertem i Maksymilianem Gierym-
skim. Chmielowski utraci³ w powstaniu
nogê. Tworzy³a siê pewna wspólnota lo-
sów. W 1868 roku Benedyktowicz otrzy-
ma³ stypendium Towarzystwa Zachêty
Sztuk Piêknych i wyjecha³ na studia do
Monachium, gdzie ju¿ wczeœniej rozpo-
cz¹³ naukê Maksymilian Gierymski.
Przyjêcie do Królewskiej Akademii Sztuk
Piêknych nie by³o jednak zwyk³¹ for-
malnoœci¹. Jak pisa³ Benedyktowicz, by³
to niezwykle trudny egzamin:

Zapisawszy siê na kandydata zo-
sta³em powo³any wraz z innymi na
próbê: w trzech godzinach trzeba by³o
narysowaæ ca³¹ figurê z antyku, a po
po³udniu w dwóch godzinach powtórzyæ
to¿ samo na pamiêæ. (…) Profesor
Strähuber by³ bardzo zadowolony ze
mnie (…) s¹d jego jednak nie zapewnia³
mi przyjêcia, bo dopiero sesja kompe-
tentnych, mia³a pod³ug wartoœci prób
wydaæ stanowcze decyzje. Przez trzy dni
czeka³em koñca z niecierpliwoœci¹,
czwartego w przedsionku Akademii po-
jawi³a siê lista za drucian¹ siatk¹ – z
trzydziestu kilku kandydatów trzech
zosta³o przyjêtych, a w tej liczbie, przez
gromadê ciekawskich dostrzeg³em swoje
nazwisko.

W Monachium od¿y³a przyjaŸñ z
Maksymilianem Gierymskim, który pod
wp³ywem znanych mu prze¿yæ Ludomira
maluje obraz “Powstañczy patrol”.
Przedstawiono na nim moment tu¿ przed

atakiem kozaków na powstañczy oddzia³
Benedyktowicza. Ludomir maluje obraz
“Podjazd powstañców” odnosz¹cy siê do
tego samego wydarzenia - na moment
przed wyjazdem powstañców z lasu i
atakiem kozaków. Studia w Monachium
to okres twórczo niezwykle p³odny.
Maluje portrety i pejza¿e, z których nie-
zwyk³¹ urod¹ odznaczaj¹ siê pejza¿e.
“Wnêtrze lasu”, “Widok”, “Na ³¹ce” wy-
s³ane na wystawy krajowe zdobywaj¹
uznanie. Uroda pejza¿y Benedyktowicza
przysporzy mu tytu³ “polskiego barbi-
zoñczyka”. Uprawia te¿ publicystykê,
wspó³pracuj¹c z “Gazet¹ Polska” i “Ty-
godnikiem Ilustrowanym”, dla których
pisa³ recenzje i sprawozdania z udzia³u
polskich artystów w wystawach sztuki w
Niemczech i w Austrii.

Po powrocie do kraju w 1872 roku
odwiedza Brok. Po zaduszkowym nabo-
¿eñstwie wraz z Tomaszem Parysem, z
którym przemierza³ kiedyœ mazowieckie
równiny, i rodzin¹ poleg³ego pod Felik-
sowem Benedykta Teresiñskiego, odwie-
dzaj¹ jego grób usypany w miejscu, w
którym poleg³. Moment ten zosta³ utrwa-
lony przez artystê w obrazie “Nad mo-
gi³¹ powstañca”. Klêcz¹cy w prawym
rogu obrazu to Tomasz Parys.

Po wizycie w Broku Benedyktowicz
zosta³ oskar¿ony o agitacjê i buntowanie
ch³opów i osadzony w X Pawilonie
Warszawskiej Cytadeli. Zwolniony z
aresztu z powodu braku dowodów dzia-
³alnoœci wywrotowej przeniós³ siê latem
1873 roku do Krakowa. Spe³ni³y siê
wreszcie marzenia kontynuowania nauki
u Jana Matejki. Jesieni¹ 1873 roku wstê-

puje do klasy kompozycji prowadzonej
przez mistrza Jana.

Zyskuj¹c uznanie w œrodowisku
krakowskim by³ zapraszany do rezydencji
galicyjskich ziemian. W trakcie wyjazdu
do Sierszy na zaproszenie Piniñskich,
pozna³ Mariê Skalsk¹, której rodzinny
maj¹tek zosta³ tak¿e skonfiskowany za
udzia³ w Powstaniu. Silne wra¿enie
musia³a zrobiæ panna Maria na artyœcie,
który uwieczni³ jej postaæ w obrazie
“Zbieranie fijo³ków”. [...] Bezrêki artysta,
przepiêknie maluj¹cy, musia³ tak¿e
wywrzeæ silne wra¿enie na pannie
Skalskiej, skoro w 1876 roku odby³ siê
ich œlub. Maria urodzi³a mu szeœcioro
dzieci, z których czworo prze¿y³o
rodziców. Wielkim ciosem dla artysty
by³a nag³a œmieræ w 1900 roku ¿ony,
twórczej muzy i najwierniejszego przy-
jaciela.

Osamotnienie wype³nia³ Benedyk-
towicz prac¹. Malowa³, tworzy³ wiersze,
publikowa³ artyku³y, napisa³ te¿ ksi¹¿kê
o Witkiewiczu. Teraz g³ównym tematem
jego obrazów i rysunków sta³ siê las i
drzewa. “Czarny bór”, “Sosny mazowiec-
kie”, “Samotna sosna”, “Krajobraz leœny”.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer tak pisa³ o
leœnych obrazach Benedyktowicza:
Malarz, który te lasy i drzewa malowa³,
kocha³ je i zna³ siê z nimi wybornie. ¯y³
w nich kiedyœ, b³¹dzi³ w borach, tu³a³
siê po kniei i œpiewa³ prost¹ piosenkê o
lesie ciemnym, lesie s³onecznym, szum-
nym, g³êbokim.

W 1912 roku Benedyktowicz prze-
niós³ siê do Lwowa, z którym rozsta³ siê
tylko na okres czterech lat dzia³añ (
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Zmiany na rynku nieruchomoœci nastêpuj¹ bardzo szybko

P Jak recesja i rosn¹ce oprocentowanie kredytów wp³ywaj¹

na wartoœæ domu i nieruchomoœci inwestycyjnych?

P Kiedy jest dobra pora na zakup nieruchomoœci?

P Jakie zachêty dla nabywców i sprzedaj¹cych znajduj¹ siê

w podatkach?

STAN JEST EKSPERTEM BUDOWLANYM

Z £ATWOŒCI¥ ZNAJDZIE ODPOWIEDNI DOM

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprzeda¿¹

nieruchomoœci

P Ponad 30 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

( wojennych (1914-1918). Po wyzwoleniu Lwowa powróci³

do “Zak³adu Domsa”, bêd¹cego w czêœci domem opieki dla
artystów - weteranów dzia³alnoœci patriotycznej, w którym

nadal tworzy³, pisa³, aktywnie dzia³a³ jako szachista w
klubie “Hetman” oraz Komisji Kwalifikacyjnej, która wery-

fikowa³a prawo do tytu³u weterana Powstania Stycznio-
wego, stopnia oficerskiego i pensji kombatanckiej.

Zmar³ otoczony powszechnym szacunkiem w wieku 82
lat, dnia 1 grudnia 1926 roku. Pochowany pocz¹tkowo na

cmentarzu £yczakowskim. Ostatecznie przeniesiono go do
grobowca rodzinnego na cmentarz Rakowicki w Krakowie.

Twórczoœæ malarska Benedyktowicza z powodu roz-
proszenia w galeriach muzealnych i prywatnych kolekcjach

nie doczeka³a siê jeszcze monograficznego opracowania.
Jest to te¿ przyczyn¹ zani¿enia pozycji tego artysty w

hierarchii polskiej sztuki. Oœrodek Kultury Leœnej*,
prowadz¹c prace nad zorganizowaniem wystawy i skatalo-

gowaniem istniej¹cych i dostêpnych prac Ludomira
Benedyktowicza oraz pami¹tek po nim, zwróci³ siê do

krajowych muzeów sztuki, a tak¿e do Galerii Lwowskiej, z

proœb¹ o kwerendê jego dzie³. Prowadzone s¹ tak¿e prace
nad ustaleniem dzie³ Benedyktowicza w prywatnych

kolekcjach. Do chwili obecnej uda³o siê potwierdziæ
istnienie oko³o piêædziesiêciu obrazów, rysunków i grafik.

Jacek Frankowski
* Chodzi o Oœrodek Kultury Leœnej w Go³uchowie na Wielkopolsce.

�ród³o: Kurier Galicyjski [ kuriergalicyjski.com ] Nr 3 (175), 12-25

lutego 2013 r.

Zdjêcia: str. 1 - Wikimedia. Autor nieznany; str. 2 - Archiwum

Ilustracji. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego NAC on-line.

�

Ludomir Benedyktowicz to tak¿e poeta. W Cyfrowej

Bibliotece Polskie Piosenki [ https://bibliotekapiosenki.pl ]
znajduje siê informacja, ¿e tekst “Marsza soko³ów” jest

autorstwa Ludomira Benedyktowicza, który pos³ugiwa³ siê
te¿ pseudonimami Ko³czan i Ludwik Na³êcz. Autor muzyki

- nieznany.

Ludomir Benedyktowicz

MARSZ SOKO£ÓW

Hej, bracia Soko³y, zanuæmy w pochodzie,
Niech pieœni¹ rozlega siê echo,

Gdy g³os nasz obudzi chêæ czynu w narodzie,
OtczyŸnie zadŸwiêczy pociech¹.

Wiêc œmia³o, pierœ naprzód, niech œpiewa, kto ¿yw,

Na s³awê tej ziemi, tych lasów i niw.

W sokolim pochodzie przez sio³a i grody,
Po starym w nich goszcz¹c zwyczaju,

Wyros³e z serc ziarna braterstwa i zgody
Na skrzyd³ach rozniesiem po kraju.

I w bujne nam plony wyroœnie ten siew,

Bo ka¿dy nam bratem, w kim polska wre krew.

Od redakcji:

Przedrukowany tu “Marsz soko³ów” autorstwa Ludomira Benedykto-

wicza pochodzi z ksi¹¿ki “Jeszcze Polska nie zginê³a! Pieœni

patryotyczne i narodowe”. Zebra³ Franciszek Barañski. New York,

N.Y., The Polish Book Importing Co., Inc., 1944.

Jest te¿ “Pochód soko³ów” (znany równie¿ jako “Marsz soko³ów”) ze

s³owami Jana Lama i muzyk¹ Ludwika Kuchara.
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Ci¹g dalszy ze str. 1

Kopernik bada³ te¿ przyczyny zarazy w
Olsztynie, zajmowa³ siê geometri¹, przy-
gotowa³ projekty reformy monetarnej oraz
reformy kalendarza juliañskiego, opraco-
wywa³ mapy Warmii, zachodnich granic
Prus Królewskich, zachodniej czêœci Zalewu
Wiœlanego, a w roku 1526, wspólnie z Ber-
nardem Wapowskim, równie¿ mapê Króles-
twa Polskiego i Litwy.

Wymienione fakty i osi¹gniêcia do-
wodz¹ niezwyk³ej wszechstronnoœci Miko-
³aja Kopernika oraz jego pasji poznaw-
czych. Zgromadzi³ bogaty ksiêgozbiór,
przet³umaczy³ z greckiego na ³acinê Listy
Teofilakta Symokatty, studiowa³ dzie³a
staro¿ytnych filozofów, prowadzi³ te¿ ob-
serwacjê planet - i w³aœnie prace w
dziedzinie astronomii przynios³y mu nie-
œmierteln¹ s³awê.

W œredniowieczu obowi¹zywa³ pogl¹d,
¿e Ziemia jest p³ask¹ tarcz¹ i stanowi
centrum Kosmosu. Zgodnie z t¹ geocen-
tryczn¹ teori¹ wszystkie planety, tak¿e
S³oñce, mia³y kr¹¿yæ wokó³ Ziemi. Koper-
nik uzna³, ¿e teoria geocentryczna jest
b³êdna i - w oparciu o myœli i pisma staro-
¿ytnych uczonych greckich oraz w³asne
obserwacje astronomiczne - przedstawi³
model heliocentryczny. Wed³ug niego to
Ziemia kr¹¿y wokó³ S³oñca. Kopernik
twierdzi³ te¿, ¿e odleg³oœæ S³oñca od Ziemi
jest niewielka w porównaniu do odleg³oœci
do innych gwiazd. W uproszczeniu przed-
stawia siê to zdaniem: “Kopernik wstrzyma³
S³oñce a ruszy³ Ziemiê”.

Podstawowe tezy teorii heliocen-
trycznej przedstawi³ uczony ju¿ oko³o roku
1510 w pracy stanowi¹cej zarys podstaw
astronomii. Jej tytu³ Commentatorolus (co
mo¿na przet³umaczyæ na polski jako Ko-
mentarzyk) zosta³ najprawdopodobniej na-
dany przez kopistów. Tekst ten kr¹¿y³ w
odpisach rêkopiœmiennych wœród ówczes-
nych astronomów i filozofów.

W latach 1515-1530 autor wprowadza³
do swej pracy liczne poprawki i uzupe³nie-

nia. Ostateczna wersja, zatytu³owana De
revolutionibus orbium coelestium (O obro-
tach sfer niebieskich), zadedykowana pa-
pie¿owi Paw³owi III, ukaza³a siê drukiem
w Norymberdze dopiero w roku 1543. Nie
ma dowodów, ¿e Kopernik widzia³ tê pub-
likacjê, gdy¿ zmar³ w tym samym roku w
dniu 21 maja. 

Byæ mo¿e uchroni³o to kanonika z
Fromborka przed procesem o herezjê, gdy¿
system heliocentryczny podwa¿a³ biblijn¹
wizjê œwiata oraz oparte na systemie geo-
centrycznym dogmaty Koœcio³a. Ksi¹¿ka
Kopernika wywo³a³a burzliwe reakcje i
potêpienie dostojników koœcielnych i zwi¹-
zanych z nimi uczonych. W XVII wieku De
revolutionibus orbium coelestium umiesz-
czono na indeksie ksi¹g zakazanych przez
Koœció³ rzymskokatolicki. Pracê usuniêto
z tej listy dopiero w roku 1758. Ciekawe,
¿e dzie³o Kopernika, bez badañ i grun-
townej wiedzy, skrytykowa³ równie¿
Marcin Luter. Ksi¹¿ka, mimo krytyki i
zakazów, rozpowszechnia³a siê jednak, a
zawarte w niej teorie - potwierdzane ba-
daniami naukowymi, rozszerzane i dys-
kutowane - wypiera³y modele geo-
centryczne i geocentryczn¹ filozofiê.

Idee kopernikañskie, ich rozumienie i
ich rewolucyjnoœæ by³y niekiedy nawet
przerysowywane i mitologizowane. Wszys-
tko to przyczyni³o siê do fermentu in-
telektualnego, który odcisn¹³ swe piêtno w
kolejnych stuleciach i wywar³ ogromny
wp³yw nie tylko na nauki œcis³e, ale te¿
na nowo¿ytn¹ filozofiê cz³owieka oraz
odegra³ wa¿n¹ rolê w rozwoju humanis-
tyki. Uznaje siê, ¿e dzie³o Miko³aja
Kopernika otworzy³o now¹ epokê w sferze
œwiatopogl¹du i szeroko rozumianej kul-
tury.

Anna Reczyñska
Prof. dr hab.

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

Uniwersytet Jagielloñski

Zdjêcie na str. 1 - Isabel Lugo Parra

UROKI ZIMY

DARIUSZ ZIELIÑSKI Odk¹d pamiêtam,
zawsze lubi³em sezon œwi¹teczny i
piêkno zimy. Po jesiennych  deszczach
i szarugach wyczekiwa³em na pierwszy
œnieg. Wtedy od razu dni stawa³y siê
jaœniejsze i milsze, choæ termometry 
czêsto wskazywa³y poni¿ej -20  C.o

Bywa³y takie zimy, ¿e Wis³a prawie
zamarza³a i lodo³amacze musia³y kru-
szyæ lód na rzece. Nikt nie panikowa³,
¿e w zimie jest zimno. Taki by³ klimat.
Przy suchym powietrzu i bez wiatru
mróz nie by³ tak bardzo odczuwalny.
Jak siê cz³owiek trochê przyzwyczai³,
to by³o do wytrzymania. Nawet w
mroŸne dni dzieci spêdza³y wiele
godzin na dworze, je¿d¿¹c na sankach
lub ³y¿wach. Pamiêtam, jak siê cieszy-
liœmy, gdy zrobiliœmy przed domem
swoje w³asne lodowisko. By³o ono
ca³kiem spore i przychodzi³o na nie
du¿o dzieciaków z s¹siedztwa. To by³y
uroki zimy, która mija³a wtedy o wiele
szybciej.

W czasie œwi¹t we wczesnym
dzieciñstwie chodziliœmy do ró¿nych
koœcio³ów w mieœcie ogl¹daæ szopki
bo¿onarodzeniowe. Najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ cieszy³a siê bardzo du¿a
szopka w podziemiach nowo wy-
budowanego koœcio³a na peryferiach
miasta, kilka kilometrów od naszego
domu. Nie by³o jeszcze tam ¿adnego
dojazdu, œniegu w tamtych latach nikt
nie sprz¹ta³, wiêc trzeba by³o tylko
namówiæ tatê, ¿eby wzi¹³ sanki i trójkê
dzieciaków ci¹gn¹³.  (

MIKO£AJ KOPERNIK
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( Szopka stanowi³a du¿¹ atrakcjê.
By³a to jedna z pierwszych ruchomych

szopek w Polsce. Uruchamiano j¹ w
niedzielne popo³udnia. Zawsze groma-

dzi³a siê du¿a grupa dzieci i doro-
s³ych - z ca³ego miasta. ¯eby dobrze

siê przyjrzeæ, trzeba by³o swoje odstaæ
w kolejce. W szopce pojawia³y siê

historyczne postacie ró¿nych œwiêtych,
s³awnych Polaków, figury z ró¿nych

regionów Polski w strojach ludowych
i ludzi wielu stanów i zawodów. To

wszystko siê oczywiœcie porusza³o.
Zwierzaki przy ¿³obku na chwilê

stawa³y i siê k³ania³y, wokó³ szopki
jeŸdzi³y metalowe kolejki elektryczne,

a nad ni¹ lata³y ma³e samolociki.
Dzieci by³y zachwycone. Szopka ta

jest czynna do dnia dzisiejszego. 
Czasy siê zmieni³y i teraz magne-

sem przyci¹gaj¹cym t³umy do tego
koœcio³a jest powsta³e przy nim radio.

Na pocz¹tku grudnia odbywaj¹ siê
s³ynne dwudniowe urodziny tego ra-

dia. Co roku organizowane s¹ z wiel-
kim rozmachem. Przyci¹gaj¹ wielkie

rzesze wiernych, hierarchów koœciel-
nych i wszystkich licz¹cych siê poli-

tyków kolejnych rz¹dów, ³¹cznie z
premierem i prezydentem. Ca³e mia-

sto, w koñcu nie takie ma³e jak na
polskie warunki, jest wtedy komplet-

nie sparali¿owane.    

Niemieckie jarmarki

W czasie gdy pracowa³em w NRD
bardzo lubi³em odwiedzaæ liczne tam

jarmarki œwi¹teczne. Mieszka³em w
górskim miasteczku w Turyngii i przez

kolejne dwie zimy naogl¹da³em siê
sporo tych jarmarków. Wtedy w

Polsce w ogóle nie by³o widaæ, ¿e s¹
obchodzone œwiêta. Klimat œwi¹teczny

mo¿na by³o odczuæ tylko w koœcio-
³ach. Ulice by³y szare, ma³o oœwiet-

lone, niewiele dekoracji by³o nawet w
witrynach sklepowych.

W Niemczech - wrêcz przeciwnie.
We wszystkich miejscowoœciach, ma-

³ych i wielkich miastach, na ka¿dym
kroku czu³o siê atmosferê œwi¹teczn¹.

Prawie wszêdzie  by³y organizowane
jarmarki. Mia³em okazjê podziwiaæ

bazary nie tylko w ma³ych miastecz-
kach górskich, ale i w du¿ych mias-

tach takich jak Erfurt, Drezno, Lipsk i
oczywiœcie Berlin. Na ulicach s³ychaæ

by³o niemieckie melodie œwi¹teczne.
Ustawiano stragany z jedzeniem, m.in.

gofry z pudrem, lukrem, œmietan¹,
pachn¹ce pierniki i œwie¿¹ czekoladê.

Bardzo  g³odni mogli kupiæ niemiecki
specja³, czyli ciep³¹ kapustê z kmin-

kiem i kie³bask¹. To wszystko dzia³o
siê na wolnym powietrzu, przy restau-

racjach. W mroŸne wieczory, ¿eby siê
rozgrzaæ, mo¿na by³o wejœæ do œrodka

takiego lokalu i zamówiæ grzañca z
piwa lub wina z ró¿nymi korzennymi

dodatkami.
Kiedyœ zim¹ pop³yn¹³em promem

do Kopenhagi, gdzie te¿ akurat trafi-
³em na taki jarmark. Odbywa³ siê on

na terenie ogrodów Tivoli i nawet
œnieg nie przeszkadza³, ¿eby czynne

by³y karuzele. Wszystko to by³o piêk-
nie oœwietlone tysi¹cami lampek i

wygl¹da³o jak w bajce. Odwiedzi³em
te¿ jarmarki œwi¹teczne w Pradze i

Bratys³awie.
Ka¿dy œwi¹teczny jarmark ma

swój niepowtarzalny klimat. Muszê
przyznaæ, ¿e najbardziej utkwi³y mi w

pamiêci ma³e bazary  niemieckie, choæ
w porównaniu z dzisiejszymi europej-

skimi jarmarkami tamte wypadaj¹
raczej skromnie.

Kanadyjskie festiwale zimowe

W Kanadzie zim¹ te¿ mo¿na spêdziæ

ciekawie czas. Jest sporo dni wolnych
miêdzy œwiêtami i Nowym Rokiem, a

w  lutym wypada long weekend z
okazji Family Day. Z ca³¹ rodzin¹

mo¿na wybraæ siê na festiwal rzeŸb
lodowych. Kilka miast przygotowuje

takie imprezy. 
W lutym organizowany jest naj-

wiêkszy kanadyjski festiwal w Otta-
wie. Trwa dwa tygodnie. Przewijaj¹ 

siê wtedy przez miasto tysi¹ce ludzi.
Przyje¿d¿a te¿ du¿o artystów spoza

Kanady, rzeŸbi¹ olbrzymie figury w
lodzie. Wszyscy mistrzowie maj¹ nie-

samowite umiejêtnoœci. Ich pomys³y i
wyobraŸnia daj¹ efekty w postaci

sztuki na najwy¿szym poziomie. Ci
ludzie maj¹ po prostu z³ote rêce, z

kawa³ka lodu w krótkim czasie na
oczach widzów wyczarowuj¹ cuda. Z

bry³y lodu przy pomocy pi³y ³añ-
cuchowej i kilku prostych narzêdzi,

takich jak d³uto, m³otek, a czasami
palnik z ogniem, potrafi¹ wykonaæ

arcydzie³a. Wieczorami figury te s¹
podœwietlane w ró¿nych kolorach z

ka¿dej strony. Stoj¹ tak d³ugo, jak
pozwala na to pogoda. Potem siê

topi¹ w cieple. 
W  czasie trwania Winterlude, bo

tak nazywa siê ten festiwal, mo¿na
te¿ skorzystaæ z innych zimowych

atrakcji. S¹ zimowe place zabaw, ró¿-
ne tory do zje¿d¿ania, a do obejrzenia

jest igloo i psie zaprzêgi. Dodatkowym
magnesem jest te¿ Kana³ Rideau

przechodz¹cy przez centrum Ottawy.
Zim¹ kana³ ten zamienia siê w naj-

wiêksze lodowisko na œwiecie - ma
d³ugoœæ ponad 8 km, co odpowiada a¿

90 lodowiskom olimpijskim. Niestety
szerokoœæ nie jest ju¿ tak imponuj¹ca,

miejscami ma zaledwie 3 metry.
Jeœli ktoœ zg³odnieje, nie musi da-

leko szukaæ jedzenia. Na lodzie stoj¹
budki z jedzeniem oraz œwi¹tecznymi

ciastami i innymi smako³ykami, tak¿e
z napojami. Korzystanie z tego lodo-

wiska jest bezp³atne.
Jedynym minusem festiwalu w

Ottawie jest odleg³oœæ do tego miejsca
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z po³udniowo-zachodniego Ontario. Zimowe podró¿owanie
ca³¹ rodzin¹ jest nie tylko mêcz¹ce, ale te¿ doœæ kosztowne.

Zdecydowanie bli¿ej naszego miejsca zamieszkania jest
miejscowoœæ Barrie. Znajduje siê ok. 100 km na pó³noc od

Toronto. W lutym  odbywa siê tam festiwal rzeŸby w lodzie
i w œniegu. W tym mieœcie nad jeziorem mo¿na popatrzeæ

nie tylko na rzeŸbiarzy lodowych, tak¿e i na œniegowych.
Tak jak w lecie na piaszczystych pla¿ach ludzie buduj¹

zamki z piasku, tak zim¹ robi¹ to ze œniegu. Obserwuj¹c ich
pracê wydaje siê to ³atwe, ale tak na pewno nie jest. Wiem

sam, jak ciê¿ko jest ulepiæ kilka kulek na zwyk³ego ba³wa-
na. Œnie¿ne budowle w ich wykonaniu s¹ imponuj¹cych

rozmiarów. Przy pomocy zwyk³ych ³opat do odœnie¿ania
powstaj¹ wielkie zamki, naturalnej wielkoœci postacie ludz-

kie i zwierzêta, takie jak niedŸwiedzie polarne, ³osie i inne.
Na naszych oczach kupa œniegu zamienia siê w arcydzie³o.

Z po³udniowo-zachodniego Ontario naj³atwiej wybraæ
siê na zimow¹ jednodniow¹ wycieczkê do ma³ego mias-

teczka Frankenmuth. Znajduje siê ono 150 km na pó³noc od
Detroit w Michigan, a wiêc ju¿ w Stanach. To miejsce

nazywane jest ma³¹ Bawari¹. W lutym jest tam organi-
zowany festiwal rzeŸb lodowych. Artyœci rzeŸbiarze przy

pomocy pi³y ³añcuchowej popisuj¹ siê niezwyk³ymi
umiejêtnoœciami.

Poza tym miasteczko s³ynie z najwiêkszego sklepu
bo¿onarodzeniowego w œwiecie. Sezon gwiazdkowy trwa tu

praktycznie ca³y rok. Sklep otwarty jest 361 dni w roku i
jest mo¿liwoœæ porozmawiania i zrobienia sobie zdjêcia nie

tylko z Miko³ajem, ale i z jego ¿on¹. Mo¿na tam znaleŸæ
ozdoby sprowadzane dos³ownie z ca³ego œwiata. Orna-

menty malowane rêcznie, porcelanowe bombki, tak¿e
polskie szklane bombki. Czêsto s¹ to ma³e dzie³a sztuki. W

tej masie towarów trafia siê te¿ na typowy kicz. Ka¿dy
znajdzie to, co lubi.

Oœwietlenie wewn¹trz i w najbli¿szej okolicy sklepu
kosztuje 1300 USD dziennie. Trudno sobie wyobraziæ, ile

tysiêcy œwiate³ek tam stale dzia³a.
Przy sklepie stoi imponuj¹cych rozmiarów, ponad

5-metrowy Miko³aj i równie wielki ba³wan. Zim¹ wkom-
ponowuj¹ siê w nastrój, a latem wygl¹daj¹ tam zabawnie.

Ka¿de z tych wy¿ej opisanych miejsc wywar³o na mnie
wielkie wra¿enie, wszêdzie mi siê bardzo podoba³o.

Dlatego z czystym sercem mogê poleciæ ka¿demu, kto chce
siê teraz trochê rozerwaæ i zobaczyæ coœ niepowtarzalnego,

wycieczkê na festiwale zimowe.

Dariusz Zieliñski

VAN GOGH

NIECO INACZEJ

TADEUSZ ¯OCHOWSKI M³odszy syn przy-
niós³ nam pod choinkê wspania³y pre-

zent - zaproszenia na wystawê Imag-
ine van Gogh. Ta rodzinna wyprawa do

budynku przy 100 Kellog Lane, w
którym prezentowano ekspozycjê, i do-

syæ d³ugi pobyt tam¿e, to by³o ca³kiem
coœ innego ni¿ wiele wczeœniejszych

przechadzek wœród ekspozycji w trady-
cyjnych muzeach.

Zanim weszliœmy do wnêtrza, uwa-
gê nasz¹ przyci¹gn¹³ pewien znak

umieszczony w pobli¿u budynku (na fot.
obok). Zatrzymaliœmy siê przy nim na

chwilê i to wystarczy³o, by uznaæ, ¿e
wypisane przes³anie jest ponad-

czasowe, a teraz, kiedy o wielu rze-
czach siê nie myœli albo nie pamiêta,

znajduj¹ce siê tam sentencje nabieraj¹
szczególnego znaczenia.

Co do samej wystawy, to by³o

oczywiste, ¿e nie zobaczymy orygina-

³ów, które wysz³y spod rêki artysty.

Wiedzieliœmy, ¿e bêdzie to  nowoczes-

na wizualizacja jego dzie³. Szczególnie

byliœmy ciekawi wczeœniej nie znanych

nam obrazów (dorobek artystyczny van

Gogha to plus minus tysi¹c obrazów i

drugie tyle - albo i wiêcej - rysunków

i szkiców). Zak³adaliœmy, ¿e i te mniej

znane z pewnoœci¹ tam bêd¹. Oczywiœ-

cie byliœmy te¿ ciekawi sposobu przed-

stawienia, anonsowanego jako “za-

nurzenie w van Goghu”.

Zupe³nie nie brakowa³o nam ory-

gina³ów. Zreszt¹ od pewnego czasu

uwa¿am, ¿e w muzeach powinny byæ

g³ównie dobrze zrobione kopie - a to

dlatego, ¿e coraz czêœciej s³yszy siê lub

czyta, jak ktoœ bezrefleksyjnie, ale za to

w imiê wymyœlonych przez siebie
“wznios³ych” celów, próbowa³ zniszczyæ

jakieœ dzie³o œwiatowego formatu. (
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( Gdyby wszyscy wiedzieli, ¿e w muzeach
eksponowane s¹ tylko odtworzone dzie³a,
zapewne nie by³oby tylu prób zniszczenia.

Chyba nie do koñca rozumiem racje
ludzi, którzy id¹c do muzeum chc¹ zobaczyæ
koniecznie orygina³y, czêsto tylko po to, by
powiedzieæ póŸniej, ¿e je widzieli na w³asne
oczy, czyli - pochwaliæ siê. Doznania este-
tyczne nie bior¹ siê z niczego, trzeba czasu,
by nauczyæ siê dostrzegaæ, a odczucia przy-
chodz¹ jeszcze póŸniej. Œmia³o twierdzê, ¿e
wiêkszoœæ ludzi nie odró¿ni dobrej kopii od
pierwowzoru, a i fachowcy musz¹ uciekaæ
siê do g³êbokich ekspertyz, by stwierdziæ
fa³szerstwo.

Wystawa by³a bez w¹tpienia ciekawa
- nowoczesna i w nietradycyjny sposób
traktuj¹ca malarstwo. Po lekturze plansz
zawieraj¹cych opis najwa¿niejszych wyda-
rzeñ z ¿ycia van Gogha wchodzi³o siê do
pomieszczenia, w którym nie tylko ka¿da
œciana, ale te¿ pod³oga ¿y³a jego twór-
czoœci¹. Z jednej strony widaæ by³o któryœ z
obrazów, z drugiej tylko jego fragment, z
kolejnej jeszcze inny...

Wielka przestrzeñ z odwzorowaniem na
przyk³ad pejza¿u dostarcza zupe³nie innych
wra¿eñ ni¿ ma³y obrazek czy nawet wiêkszy
obraz. Olbrzymie obrazy wyœwietlane na
œcianach i pod³odze prawie przenosi³y wi-
dza do dawnej Francji czy Holandii, dawa³y
z³udzenie przebywania tam¿e. To trochê tak,
jak z wygl¹daniem na œwiat przez dziurkê
od klucza: co prawda widzimy, co jest po
drugiej stronie, ale przestrzeñ do obserwacji
mamy ograniczon¹. Dopiero gdy otworzymy
drzwi i wyjdziemy na zewn¹trz, obraz jest
kompletny. Tak w³aœnie by³o tutaj, a drzwi

otwarto bardzo szeroko. Obrazy ci¹gle siê
zmienia³y i falowa³y, a tempo pozwala³o
nacieszyæ siê ich widokiem.

By³y te¿ eksperymenty ze zmian¹ k¹ta
widzenia i z filtrami kolorów, co wydobywa³o
szczegó³y nie zawsze dostrze¿one przy wcze-
œniejszym ogl¹daniu. Inny pozytyw zbli¿eñ i
powiêkszeñ to sposobnoœæ dojrzenia nawet
drobnych poci¹gniêæ pêdzlem, kolejnoœci na-
k³adania kolorów, gruboœci poszczególnych
warstw farby. Temu wszystkiemu towarzy-
szy³a dobrze dobrana muzyka. Dziêki niej
widz jeszcze bardziej zag³êbia³ siê w iluzjê
stworzon¹ przez artystê. Innym plusem muzy-
ki by³o to, ¿e sprawia³a ona, i¿ nie s³ysza³o
siê prowadzonych obok rozmów. W muzeach,
podobnie jak w czytelniach, czêsto panuje
wrêcz sterylna cisza, która sprawia, ¿e nawet
drobny szmer przy odwijaniu cukierka czy
st³umiony kaszel rozpraszaj¹ uwagê. Tu
muzyka by³a gór¹.

I jeszcze jedno spostrze¿enie - by³o
naprawdê du¿o ludzi. Na dodatek w ró¿nym
wieku: rodziny, pary, pojedyncze osoby...
Rozumiem, ¿e doroœli przyszli jak najbardziej
œwiadomie, ¿e ma³e dzieci raczej nie mia³y
wyboru, po prostu towarzyszy³y rodzicom, ale
jestem pod wra¿eniem, ile by³o m³odzie¿y.
Naprawdê serce roœnie.

Zadowolony z tego wszystkiego podzie-
li³em siê wra¿eniami z przyjació³mi. Okaza³o
siê, ¿e nie tylko moja rodzina odnios³a przy-
jemnoœæ z obejrzenia tego widowiska, które
by³o jak k¹piel w malarstwie (w³aœnie tak
mo¿na okreœliæ tê wystawê). Inny plus to
towarzyska wymiana pogl¹dów na temat
tego, co pokazywaæ w muzeach: autentyki czy
kopie? Jeszcze inny to prezentowane obok

zdjêcie z tej wystawy, zrobio-
ne przez Tadeusza Choro-
steckiego.

Tadeusz ¯ochowski

PS Mo¿liwoœæ obejrzenia tej

nowoczesnej wystawy, poœwiê-

conej twórczoœci Vincenta van

Gogha, przed³u¿ono do 5 marca.

Wiêcej o niej jest tutaj:

https://www.imagine-vangogh.com/

KARTKI Z KALENDARZA

KRYSTYNA STALMACH W ostatnim
Skanerze opisywa³am perypetie
zwi¹zane z poszukiwaniem pracy w
bibliotece po przeprowadzce do
Bêdzina w listopadzie 1975 roku.
Uda³o mi siê przepracowaæ prawie
szeœæ lat na kilku ró¿nych stano-
wiskach w dwóch bibliotekach pub-
licznych Zag³êbia.

W sierpniu 1982 wraz z mê¿em
i roczn¹ córeczk¹ znalaz³am siê w
Kanadzie. Z zatrudnieniem wcale
nie by³o ³atwiej, bo nowy kraj, inny
jêzyk, bezrobocie i bardzo du¿a
konkurencja. Wiedzieliœmy, ¿e klu-
czem do jakiegokolwiek sukcesu na
rynku pracy jest dobra znajomoœæ
angielskiego, wiêc zaraz po przy-
jeŸdzie staraliœmy siê o przyjêcie na
kurs English as a Second Language
- ESL w Lambton College. Urzêd-
nik w Manpower poinformowa³, ¿e
na ca³odzienny szeœciomiesiêczny
kurs mo¿e nas zapisaæ od zaraz, ale
poniewa¿ sponsorowa³a nas rodzi-
na, to ona musi za ten kurs zap³aciæ
- i tutaj pad³a niebotyczna kwota.
Na szczêœcie moja m³odsza siostra
w³¹czy³a siê do biurokratycznych
zmagañ i umówi³a nas na spotkanie
z urzêdniczk¹, która mia³a du¿o em-
patii dla nowych imigrantów. Sio-
stra wyjaœni³a jej, ¿e naszej mamy
nie staæ na op³acenie drogiego kur-
su dla dwóch osób, a branie tañ-
szych kursów wieczorowych bardzo
opóŸni nasz start w nowym kraju.
Pani pomog³a wype³niæ papiery i
po kilku dniach przysz³o z urzêdu
pismo, ¿e mo¿emy zaczynaæ jêzyko-
w¹ edukacjê na pocz¹tku wrzeœnia.
Nie musieliœmy p³aciæ czesnego. To
by³a dla nas wielka szansa na
szybkie usamodzielnienie. Znam w
swoim œrodowisku wiele kole¿anek,
które   nigdy  nie  dosta³y   takiej
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szansy i musia³y siê uczyæ jêzyka na wieczorowych kursach, z
telewizji, od mê¿a lub… od dzieci.

W pierwszych miesi¹cach pobytu w Kanadzie skoncentro-
waliœmy siê na nauce jêzyka i kursowi ESL podporz¹dkowaliœ-
my nasze ¿ycie. O pracy w ci¹gu dnia nie by³o mowy. Te
pierwsze prace (dorywcze i/lub na czêœæ etatu) dostawaliœmy
dziêki znajomoœciom. M¹¿ pracowa³ wieczorami, a ja trochê
dorabia³am, sprz¹taj¹c mieszkanie w pobliskim bloku. Kole¿an-
ka, która objê³a kierownictwo w Polskiej Szkole, poleci³a mnie
na nauczycielkê w ramach Heritage Program w kuratorium
szkó³ katolickich i a¿ do 1987 r. w ka¿dy pi¹tek uczy³am dzieci.
Zaraz po skoñczeniu kursu jêzykowego w³aœcicielka “Krakusa”
(sklepu z polskimi i europejskimi delikatesami), u której ju¿
pracowa³a moja mama jako kucharka/piekarka, przyjê³a mnie do
sprzedawania. Ju¿ w czerwcu 1983 r. m¹¿ znalaz³ pracê z og³o-
szenia w urzêdzie poœrednictwa pracy Manpower. Zatrudni³a go
na pe³ny etat firma œwiadcz¹ca us³ugi innym przedsiêbiorcom
w zakresie napraw i serwisowania elektrycznych maszyn do
pisania i elektronicznych kopiarek. Ja swoje poszukiwania pracy
w bibliotece od³o¿y³am na rok, bo zasz³am w ci¹¿ê. Ten czas
poœwiêci³am na pracê w sklepie i naukê jêzyka angielskiego na
dodatkowym wieczorowym kursie w Lambton College. Za ten
kurs ju¿ sama zap³aci³am. Towarzyszy³o mi wra¿enie tym-
czasowoœci. Moim celem by³ powrót do pracy w bibliotece, ale
mieliœmy dwoje maleñkich dzieci i ktoœ musia³ siê nimi zaj¹æ.
Dopiero w czerwcu 1984 roku zaczê³am szukaæ pracy w
bibliotekach.

Sarnia - 13 grudnia 1985 r.

By³ pi¹tek, zasypa³o tak, ¿e m¹¿ odœnie¿a³ prawie dwie
godziny, aby wyjechaæ do pracy. Z samego rana zadzwoni³
telefon od w³aœcicielki domu, który w pi¹tki sprz¹ta³am, aby nie
przyje¿d¿aæ, bo boczne drogi nie s¹ odœnie¿one. Nawet siê
ucieszy³am z czasu dla siebie i z tego, ¿e zostanê z dzieæmi w
domu. Zrobiliœmy sobie “snow day”. Po lunchu jeszcze raz
zadzwoni³ telefon. Myœla³am, ¿e to m¹¿ z zapytaniem, co
dobrego gotujê na obiad, ale by³ to naczelny bibliotekarz z
Centralnego Biura Bibliotek Hrabstwa Lambton. Dzwoni³, aby
poinformowaæ, ¿e dosta³ od rz¹du federalnego i lambtoñskiego
samorz¹du dofinansowanie na stworzenie rocznego sta¿u dla
mnie, i ¿e bêdê zaczynaæ pracê drugiego stycznia. Doda³
jeszcze, ¿e moje roczne wynagrodzenie bêdzie wynosiæ 14 800
dolarów. Zapyta³ te¿, czy w dalszym ci¹gu chcê dla nich
pracowaæ i doda³, ¿e jest mnóstwo papierów do podpisania, ale
poniewa¿ ci¹gle zapowiadaj¹ opady œniegu, on proponuje, ¿e
wszystko podpiszemy póŸniej, nawet w pierwszym dniu mojej
pracy – 2 stycznia 1986 r. Odjê³o mi mowê i mój rozmówca

musia³ siê upewniaæ, ¿e wci¹¿ jestem na linii. Kiedy wy-
brzmia³o po raz drugi “Are you there?”, uda³o mi siê skleciæ
kilka zdañ-wykrzykników: ¿e jestem bardzo szczêœliwa, ¿e
bardzo dziêkujê, ¿e siê zgadzam, ¿e siê na mnie nie zawiedzie,
¿e od naszego ostatniego spotkania na pocz¹tku wrzeœnia
podnios³am kwalifikacje i ¿e dyplom z kursu komputerowego
dostanê w styczniu. Ten ostatni wykrzyknik przyci¹gn¹³ jego
uwagê. Zada³ kilka pytañ dotycz¹cych programu kursu w
Lambton College, a na koniec stwierdzi³, ¿e ju¿ widzi, i¿ bêdê
bardzo przydatna w pracach przygotowawczych, bo planuj¹
automatyzacjê procesów bibliotecznych. Potem ¿yczy³ mi mi³ego
dnia i siê roz³¹czy³.

Z trudem siê powstrzymywa³am od rozg³aszania ca³emu
œwiatu, ¿e nareszcie mam pracê w bibliotece. Od osiemnastu
miesiêcy wysy³a³am listy i resumes do ró¿nych bibliotek, ale
tylko lambtoñska dwukrotnie zaprosi³a mnie na rozmowê.
Pierwsza odby³a siê pod koniec sierpnia 1984 r. - na
stanowisko w dziale opracowania (a cataloguer librarian). Nie
przyjêto mnie. Na to samo stanowisko by³o ponowne otwarcie -
w lecie 1985. Aplikowa³am ponownie i jeszcze raz zosta³am
zaproszona na rozmowê. W czasie interview mia³am odczucie,
¿e  chyba  ju¿  kogoœ  maj¹,  bo  rozmowa  by³a  drêtwa,  (
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( bez specjalnego zainteresowania ze strony

rozmówcy.

Kiedy po tej rozmowie odprowadza³ mnie do

wyjœcia, czu³am, ¿e to koniec – pracy na pewno nie

dostanê i nie wiem, czy kiedykolwiek odwa¿ê siê

próbowaæ jeszcze raz. Choæ mia³am skoñczone studia,

du¿e doœwiadczenie w katalogowaniu, wiedzê do-

tycz¹c¹ ca³ej œwiatowej literatury, wszystko rozbija³o

siê o kanadyjskie doœwiadczenie. Istna kwadratura

ko³a!

Tu¿ przed drzwiami, które prowadzi³y na ze-

wn¹trz, w jednej sekundzie postanowi³am schowaæ

ca³¹ swoj¹ dumê i rzuciæ wszystko na szalê.

Chwytaj¹c siê ostatniej szansy przystanê³am, od-

wróci³am siê i zala³am odprowadzaj¹cego potokiem

s³ów - na tyle, na ile mój szkolny angielski mi po-

zwoli³. Powiedzia³am, ¿e jeœli uwa¿a, i¿ nie jestem

najlepszym kandydatem do katalogowania, to chcê go

zapewniæ, ¿e przyjmê ka¿d¹ pracê w bibliotece i mogê

startowaæ z najni¿szych pozycji, nawet tych manual-

nych - takich jak oprawianie ksi¹¿ek, stemplowanie

czy te¿ odk³adanie ich na pó³ki.

Kiedy skoñczy³am, pan Baker zaprosi³ mnie po-

nownie do swojego gabinetu. Tam ze œmiechem

zapewni³, ¿e w jego bibliotece ksi¹¿ki stempluj¹,

oprawiaj¹ i odk³adaj¹ na pó³ki studenci. A potem

powa¿nie doda³, ¿e tak, ju¿ maj¹ kandydatkê do

katalogowania, która ma bardzo du¿e doœwiadczenie

z bibliotek uniwersyteckich, wiêc moje odczucia co do

braku perspektywy na zatrudnienia s¹ s³uszne. Ale -

ci¹gn¹³ - ma dla mnie pewn¹ propozycjê, bo

¿arliwoœæ, pasja i chêæ pracy w jego instytucji,

zademonstrowane przed chwil¹, bardzo go ujê³y.

Dowiedzia³am siê, ¿e postanowi³ staraæ siê specjalnie dla

mnie o roczny sta¿ dla profesjonalnych bibliotekarzy.

Opuszcza³am Centralne Biuro Biblioteczne jak na skrzy-

d³ach. Dosta³am nadziejê, bo ktoœ uwierzy³ we mnie i po-

stanowi³ poœwiêciæ czas, by mi pomóc.

Utworzenie nowej pozycji wymaga³o okreœlenia zakresu

obowi¹zków sta¿ysty, przekonania urzêdników, ¿e warto ko-

goœ takiego jak ja zatrudniæ na tej pozycji, i wyliczenia

kosztów z tym projektem zwi¹zanych. Po tej pracy trzeba

by³o czekaæ na zgodê odpowiedniego ministerstwa rz¹du

federalnego i przeg³osowanie powstania nowej pozycji na

forum radnych Hrabstwa Lambton. Poniewa¿ sta¿ ten by³

dla mnie tworzony, zosta³am poproszona o zostawienie

historii mojego zatrudnienia w Polsce i dyplomu prze-

t³umaczonego na jêzyk angielski.

Nie wiem, jak pokona³am 25 km z Wyoming do Sarni.

Otrzyma³am nadziejê i chocia¿ to nie to samo, co oferta

pracy, ale na tyle podnios³a mnie na duchu, ¿e po-

stanowi³am zapisaæ siê na kurs komputerowy, bo mój

rozmówca wspomnia³, ¿e za³o¿y³ konsorcjum 21 bibliotek i

razem bêd¹ budowaæ cyfrowy katalog zbiorów biblio-

tecznych. Od wrzeœnia pilnie studiowa³am komputery i ich

oprogramowanie na wieczorowym kursie oraz - ju¿ we

w³asnym zakresie - w czytelni college’u poszerza³am wiedzê

o ró¿nych kanadyjskich bibliotekach. Op³aci³o siê. Oferta

przysz³a w pi¹tek - 13 grudnia 1985 roku - a ja by³am w

pe³ni na ni¹ gotowa.

Drugiego stycznia 1986 roku rozpoczê³am nowy rozdzia³

w moim ¿yciu. Na rok otworzono mi drzwi do kanadyjskiej

biblioteki, a ja w pe³ni wykorzysta³am tê szansê i pozosta-

³am za tymi drzwiami przez nastêpne trzydzieœci trzy lata.

Wystarczy³a jedna pomocna d³oñ…
Krystyna Stalmach
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 28 lutego 2023 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

MARIAN GAWALEWICZ (1852 - 1910)

SEN O WIOŒNIE

Przyœni³ mi siê gaj na wzgórzu,

Tam pod wiosk¹ moj¹,

Gdzie, w zielonych p³achtach, brzozy

Jak dziewoje stoj¹...

S³onko liœcie szmaragdowe

Nakropi³o z³otem;

Gaj rozbrzmiewa szmerem, szumem

I ptasz¹t œwiegotem...

Œpiewa mi coœ pieœñ znajom¹,

A¿ siê nieba œmiej¹;

Bia³e brzozy siê do taktu,

Jakby w tañcu chwiej¹...

S³ucham... s³yszê... ludzkim g³osem

Nuc¹ we œnie drzewa...

Piosnkê w gaju u³o¿y³em,

Gaj j¹ teraz œpiewa...

S³ucham... s³yszê... przypominam,

Serce dr¿y radoœnie;

Wszak to piosnka, piosnka moja

O niej i o wioœnie...

Czujê, ³za mi jakaœ s³odka

Po licach siê toczy;

Coraz cichsze p³yn¹ echa...

Prysn¹³ sen uroczy...

A na jawie œniegi, zima,

Z wiatrem wiej¹ mrozy;

W sercu smutek; w g³uchym gaju

Drzemi¹ senne brzozy...

SPECIAL PRESENTATION

Captain Romuald Na³êcz-Tymiñski

a true Polish Naval Hero

Sunday, February 12, 2023, 3:30 pm.

Polish Combatants’ Association Hall

80 Ann Street, London

Kristen Jeanveau and Alyssa Kaminski, two students of history

at Western University, will speak about the work they did to

prepare a display to be presented at the Juno Beach Centre

featuring Captain Romuald Na³êcz-Tymiñski, and the heroic role

he played during the Dieppe Raid.

During the disastrous Dieppe Raid, Captain Na³êcz-

Tymiñski in command of ORP Œl¹zak, rescued 85 Canadian

soldiers of the Royal Canadian Regiment of Canada, from the

beaches of Dieppe. The student’s work was displayed at the

Juno Beach Centre in 2022.

The Juno Beach Centre is Canada’s Second World War

Museum and cultural centre located in Normandy, France.

This will be a fascinating presentation featuring a little-

known episode of Polish and Canadian Brothers in Arms.

Everyone is Welcome!

COPERNICUS JUBILEE IN CANADA 2023

National Inauguration

Friday, February 17 , 2023
th

1:30 - 3:30 PM
Leddy Library

University of Windsor

Nicolaus Copernicus
1473 - 1543
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

STRONY INTERNETOWE

projektowanie - tworzenie - pozycjonowanie
znaki - grafika - fotografia

W NAJLEPSZYM ŒWIETLE - Z NAJLEPSZEJ STRONY

Obejrzyj nasze portfolio na https://digibee.net
Prosimy dzwoniæ pod 519-685-3904

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

Boles³aw Prus (1847-1912)

WESO£Y GOŒÆ

Osoby:

PAN A
M£ODY B

PAN A
No i có¿, ³adnie wczoraj zabawi³eœ siê na balu?

M£ODY B

Ale jak!... to powiadam ci, ¿e jak nigdy!... Takeœmy
wszyscy siê œmieli z moich konceptów... bo to powiadam

ci, puszcza³em siê... ehe!...

PAN A
Bój siê Boga!... wiêc odzywa³eœ siê?

M£ODY B

A jak¿e!... a jak¿e!... gêba mi siê nie zamyka³a!...

PAN A
O nieszczêœliwy!... A có¿ gospodarz na to?

M£ODY B
Gospodarz... a có¿?... rêce tylko zaciera³ z radoœci i

podsuwa³ mi jad³o, oj, podsuwa³... Powiadam ci, ¿e...
ci¹gle, a¿em uciec musia³!...

PAN A

Spodziewam siê, ¿e ciê ju¿ nie zaprosi do siebie na
drugi raz.

M£ODY B

Ale... gdzie¿ tam!... Tylkom wszed³, powiadam ci, a potem
ca³y czas, mówi³ mi: “mój kochany!... mo¿e bêdziesz

³askaw przyjœæ do mnie jutro, albo kiedy indziej... kiedy
ci siê tylko podoba".

�ród³o: Tygodnik satyryczny “Mucha”. Warszawa. 28 lutego 1873 r.


