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  Jeśli ktoś chce być reprezentowany 
w tym kraju przez taką organizację, 
jego sprawa. Ja nie chcę. Zdając sobie 
jednocześnie sprawę, że ten rasizm 
nie wynika z jakichś ideologicznych 
przekonań, a jedynie z kompleksów, 
braku kulturowego zaplecza i irracjo-
nalnego strachu przed innością – ina-
czej mówiąc, ze zwykłej głupoty. Kon-
gres z jednej strony nie widzi nic złego 
w rasizmie matoła z Surrey – a z dru-
giej, wyraża w gazecie żal z powodu 
śmierci człowieka, ktory różnił się od 
nas kolorem skóry i religią... Chociaż 
ten żal może wydać się mocno pode-
jrzany, ponieważ nie jest pewne, czy 
jest to żal z powodu śmierci porząd-
nego człowieka, którego się znało, czy 
też chodzi o to, że wypadało wyrazić
żal z powodu śmierci „męża znanej 
wszystkim założycielki i byłej prze-
wodniczącej...”, który przez swoje 
małżeństwo włączył się w życie Po-
lonii i przez to „się wybielił”.  Wcale 
bym się nie zdziwił, gdyby także Po-
łubińska wyraziła żal.
  Ta kongresowo-gazetowa przestrzeń 
kultury w odniesieniu do znanej mi 
kultury ma się jak niegdysiejsze peer-
elowskie mordownie, nazywane ofic-
jalnie pijalniami piwa, do srebrnej pu-
szki piwa Sapporo.
 Rzucam za siebie opróżnione opa-
kowanie, bo i cóż innego mógłbym 
zrobić. Wprawdzie w liquor store na 
Commercial Drive wydzielają cza-
sem to cieszące się dużym wzięciem 
piwo, starając się upłynniać równo-
miernie inne gatunki, jednak przecież 
to racjonowanie to tak nie naprawdę; 
trzeba po prostu trochę odczekać, 

pójść na pizzę albo po mandarynki i 
pomarańcze, a za kwadrans lub dwa 
pojawi się paleta srebrnych puszek 
i można znów wrzucić do koszyka 
dwie na popołudnie, dwie na porę 
zmierzchu, dwie na ciemny wieczór 
– sześćdziesiąt centów dla sympatycz-
nych zbieraczy w kolorowym Trout 
Lake Parku, pełnym ludzi o różnych 
rysach twarzy, zabarwieniu skóry...
  Dla wszystkich starczy miejsca
  Pod wielkim dachem nieba
  
  

  Długi czas izolowałem się od zacze-
pek – nie reagowałem na wypisywa-
nie mnie z polskiej społeczności przez 
matoła Połubińską – i wiem, że bardzo 
wielu ludzi dobrze rozumiało, dlacze-
go. Bo przecież nie wszyscy Polacy 
tutaj – dużo więcej nie wszyscy – są 
jak ci, którzy w rezultacie wyuczonych
kiedyś zachowań, w wyniku tupetu 
i braku samokrytyki, także dla zatar-
cia śladów swojej przeszłości, wypły-
nęli na powierzchnię polonijnego ży-
cia. W bezpośrednich kontaktach spo-
tykam zawsze normalnych rodaków,
mających coś do powiedzenia, wzbu-
dzających mój podziw znajomością
rzeczy, którą się zawodowo zajmują, 
swoją zawodową pasją, co umacniało 
przekonanie, że trzeba machnąć ręką 
na kretyńskie zaczepki i robić swoje.
 Tylko że głupota ma to do siebie, że 
bez żadnego zawahania wali łbem 
do przodu, a zbywana milczeniem, 
anektuje coraz większe obszary życia 
społecznego. I to już staje się nie do 
zniesienia.

  Cornelia Nitsch i Gerald Huther 
w swojej książce „Wspieranie rozwo-
ju dziecka” (Wyd. Olesiejuk 2013) na-
pisali: „Muzykowanie czyni mądrzej-
szym (…) Na podstawie licznych ba-
dań dowiedziono, że śpiewanie i gra-
nie na instrumentach ma wpływ na 
funkcje kory mózgowej. Podczas mu-
zykowania aktywowane są różne ob-
szary mózgu odpowiedzialne m.in. za 
umiejętności motoryczne, postrzeganie 
zmysłowe i emocje. (...) regularny tre-
ning pozostawia trwałe ślady w móz-
gu. (…) Najnowsze badania wskazu-
ją jednak na to, że wychowanie mu-
zyczne wpływa na rozwój mowy: 
dzieci grające na fortepianie trafniej 
określają emocje (smutek, radość, 
strach czy złość) towarzyszące czy-
tanym zdaniom niż dzieci w mniej-
szym stopniu uzdolnione muzycznie, 
które nie grają na żadnych instrumen-
tach”. Z kolei Jerzy Vetulani w swojej 
rozmowie z Marią Mazurek „Bez 
ograniczeń. Jak rządzi nami mózg” 
(PWN, Warszawa 2015) wspomina: 
„Zasadniczo uprawianie sztuki – i 
bierne, i czynne – aktywuje sieci neu-
ronalne w korze mózgowej. Ale w któ-
rym konkretnie jej obszarze, to zależy
już od rodzaju sztuki. Bo taniec będzie 
rozwijał głównie część motoryczną, 
muzyka – słuchową, poezja – czoło-
wą, tę od myślenia, ale też słuchową. 
Malarstwo będzie aktywowało część 
wzrokową i – w mniejszym stopniu 
– skroniową. Każda dziedzina sztuki 
rozwija jednak w nas  uwagę poznaw-
czą”. I jeszcze jedno, gra na instru-
mentach rozwija np. taką strukturę 
jak Corpus Callosum. Jest to wiązka 
włókien łączących z sobą obie półku-
le mózgowe. Im lepsza współpraca 
półkul, tym lepsza integracja pracy 
mózgu.
  Natura obdarowała człowieka dwie-
ma półkulami, ewolucja wyposażyła 
nas, w reprezentowaną tylko przez 
człowieka, potrzebę i umiejętność 
uprawiania oraz przeżywania sztuki. 
Trzeba by być naprawdę dalekim od 
jakiejkolwiek refleksyjności, żeby nie 
zauważyć, że to wszystko jest po coś. 
Ba, ale po co? Kiedy dzieciaki w okrut-
ny sposób walą w bębenek ofiarowany 
im przez znienawidzonego przez nas 
krewnego, zaczynamy podejrzewać, 
że instrumenty muzyczne zostały wy-
myślone przeciwko pragnącej żyć w ci-
szy i spokoju części ludzkości. Kiedy 
marzą kolorowymi farbkami świeżo 
pomalowaną ścianę wielu z nas myśli, 
że sztuka została wymyślona przez 
tych, którzy nienawidzą człowieka. 
Może to i prawda, choć…
  Lubimy wszystko racjonalizować. 
To z jednej strony zasługa naszego 
mózgu, który będąc niezwykle leni-
wym narządem stara się wszystko łą-
czyć w jednorodne kupki, żeby nam 
było łatwiej funkcjonować w świecie 
o nieograniczonej liczbie bodźców. 
Zresztą człowiek zadbał o to, by mu 
w tym pomóc i… stworzył szkołę. 
Szkoła jest środowiskiem przyjaznym 
przede wszystkim dla lewej półkuli 
naszych uczniów (pewnie i nauczy-
cieli oraz rodziców). To oznacza, że 
rozwija w umysłach, ale też w kontek-
ście szerzej rozumianych kompeten-
cji, przede wszystkim to co powta-
rzalne, dające się ująć w ściśle okre-
ślone schematy czy algorytmy. Zaś 

odkrywanie nowym światów, wypra-
cowywanie nowych rozwiązań czy 
nawet budowanie kolejnych relacji –
wymaga przekraczania granic. W tym 
pomaga prawa półkula. Trochę przez 
szkołę zaniedbana.  Pomijana też, czy
niekiedy wręcz ograniczana również  
przez część rodziców. Ile razy słysze-
liśmy w młodości: „Przestań się za-
jmować tymi głupotami. Wziąłbyś się 
za coś poważnego. Granie, malowa-
nie, sztuka chleba ci nie zapewni”. 
  Znany niemiecki psychiatra i ba-
dacz mózgu Manfred Spitzer, który 
w swoich książkach wciąż powtarza, 
że musimy więcej uwagi poświęcać 
neuroplastyczności. Że to, co robimy, 
a szczególnie to, czemu poświęcamy 
dużo czasu, ma wpływ na strukturę 
naszych mózgów. Wpływ grania na 
instrumentach zauważa się przecież 
nawet u ludzi, którzy zaczynali jako 
dorośli. Spitzer na prawie 500 stro-
nach Spitzer swojej książki „Musik im 
Kopf” („Muzyka w głowie”) poka-
zuje pozytywne skutki z zajmowania 
się muzyką i to zarówno u osób, które 
grają na instrumentach, jak również 
u tych, którzy śpiewają lub słuchają 
muzyki. To działa również w innych 
obszarach. Dobrze wiedzieć, że wszel-
kie prace manualne rozwijają ważne 
mózgowe struktury. Kontakt ze sztu-
ką uczy innego patrzenia na otaczają-
cy nas świat, otwiera nowe perspek-
tywy. I jak podkreśla Spitzer, nie ma 
możliwości, by takie zajęcia nie prze-
łożyły się na nowe kompetencje, umie-
jętności, inną wrażliwość, czyli – jak 
mówi Spitzer – na strukturę mózgu.
  Warto pamiętać, że to my dorośli 
decydujemy, czym „karmią” się mózgi 
naszych dzieci. I nie chodzi tylko o to, 
czego będą się uczyć oraz doświad-
czać nasze dzieci, ale w jaki sposób 
będzie się to dokonywało. Praktyko-
wanie sztuki przez nasze dzieci, to
świetny obszar do kształtowania ich 
osobowości, sposobu postrzegania 
świata, a w szczególności doświad-
czania samych siebie i potwierdzania
lub zaprzeczania osobistego potencja-
łu. Przypomnijmy sobie jak reaguje-
my w momencie, kiedy przychodzą 
do nas dzieci, żeby pokazać namalo-
wany przez siebie rysunek. Jak często
mówimy: „Ale piękny obrazek!”. „Jak 
ty ładnie rysujesz”, „Jestem z ciebie
dumny”. A teraz zastanówmy się, jak 
często dzieci przychodzą do nas, by
usłyszeć takie właśnie słowa? Z na-
szego doświadczenia wiemy, że w za-
sadzie zawsze. Dzieci lubią być prze-
cież chwalone, a już pochwała wyra-
żona przez dorosłego to prawdziwy 
szczyt szczytów. Pytanie, czy tak na-
prawdę jest. Bo czy kiedy żona pyta, 
czy smakował nam obiad, albo kiedy 
mąż docieka, czy podobało się jej jak 
bawił się z dzieckiem – to proszą o

ocenę? O krótką i jednoznaczną od-
powiedź – „tak, było bardzo smaczne” 
albo „tak, bardzo ładnie się bawiłeś 
z dziećmi”? Czy nie chcieli raczej u-
zyskać odpowiedzi typu: „Jestem taki 
szczęśliwy, że jesteś ze mną. Wszyst-
ko co robisz jest wspaniałe. Codzien-
nie dziękuję, za to, że jesteś ze mną”. 
Co to ma wspólnego z obiadem czy 
zabawą z dziećmi? Pewnie nic. Ale to 
są właściwe odpowiedzi, na przyto-
czone wyżej pytania. Bo w każdym 
z tych przypadków pytamy nie o to, 
jak ktoś nas ocenia, ale kim dla niego 
jesteśmy. Podobnie jest z dziećmi. U-
prawianie przez nie sztuki, to w znacz-
nym stopniu poszerzanie języka ko-
munikowania się z innymi. Warto na-
stępnym razem, kiedy przyjdą do nas
ze swoim rysunkiem, spytać o to, co 
namalowali. Z czym się to dziecku 
kojarzy. Co może nam na ten temat 
opowiedzieć. I warto słuchać. Warto 
słuchać tak bardzo, żeby dziecko nie 
miało żadnych wątpliwości, że jest dla 
nas najważniejsze na świecie. 
  I jeszcze jedno, kontakt dziecka ze 
sztuką to doskonały punkt wyjścia do 
kontaktu z kreatywnym myśleniem. 
Malowanie obrazków, lepienie z pla-
steliny, ale też rozmowy z misiami czy 
lalkami, budowanie domków z kloc-
ków i lepienie babek z piasku, to no-
we doświadczenia, które stają się dla 
dziecka źródłem pomysłów na kolejne 
zabawy. A zabawy to czysty trening 
inteligencji. Często mówi się, np. o 
malarzach, rzeźbiarzach, muzykach, 
że są kreatywni, ale kreatywność prze-
jawia się także w wielu aspektach co-
dziennego życia każdego z nas. Krea-
tywna osobowość o wiele jaśniej po-
strzega świat wokół siebie i lepiej ra-
dzi sobie ze spontanicznym reago-
waniem w sytuacjach problemowych.
Kreatywność pomaga w wypracowa-
niu własnej opinii, nieszablonowego 
myślenia i rozwiązywania problemów 
w nietypowy sposób. Kreatywność to 
pomysłowość oraz chęć przecierania 
nowych szlaków.
  Teraz pytanie, jakie chcemy mieć 
dzieci, kiedy co nieco dorosną. Po-
słuszne, poukładane, znające dosko-
nale, co mogą a czego nie mogą i… 
nierozumiejące, że można inaczej. 
Czy być może trochę zwariowane, 
ale akceptujące, a nawet poszukują-
ce ciągłych zmian. Potrafiące sobie 
doskonale poradzić w sytuacji, kiedy 
świat dookoła nagle o 180 stopni zmie-
ni swoje oblicze. Które znajdują, jako
partnerów osoby, być może nie do 
końca łatwe, ale jedyne z którymi 
warto żyć. Wybór co prawda nie na-
leży do nas, ale warto wiedzieć, że 
to, co wybierać będą dla siebie nasi 
potomkowie, w znacznym stopniu 
jest naszą zasługą. Zasługą, a niekiedy 
przekleństwem. 

  W niedzielę, 16 sierpnia, na Victory 
Square w Vancouver odbyła się uro-
czystość wręczenia Złotych Krzyży 
Zasługi sześciu uczestnikom Powsta-
nia Warszawskiego: Kazimierzowi  
Duchowskiemu, Andrzejowi Miedzia-
nowskiemu, Bogusławowi Nizio, Je-
rzemu Pirosowi, Zenonowi Przybyla-
kowi (pilot RAF, dokonujący zrzutów 
dla walczącej Warszawy) i Jerzemu 
Steinmetzowi. Odznaczenia wręczał 
konsul generalny Krzysztof Olendzki.

  Uroczystość przygotowana została 
przez Konsulat Generalny RP w Van-
couver przy współudziale Stowarzy-
szenia Polskich Kombatantów, Van-
couver Remembrance Committee, 
Royal Canadian Legion oraz Honour 
House Society. Obecni byli reprezen-
tanci partii politycznych oraz przed-
stawiciele Polonii.
  Zdjęcia Tomasza Przystupy z tego 
wydarzenia na str. 9.

Kazimierz Duchowski, ps. Włodek
      fot. Lech Jakucewicz

Polacy na Victory Square w Vancouver
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