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Dziesiêæ lat temu, w paŸdzierniku 2009 roku, papie¿ Benedykt XVI kanonizowa³ biskupa Zygmunta Szczêsnego

Feliñskiego. Ni¿ej artyku³ Stefana Króla, który przybli¿y³ tego œwiêtego czytelnikom Skanera w listopadzie 2009 r.

ARCYBISKUP

ZYGMUNT  SZCZÊSNY  FELIÑSKI
Polski œwiêty... i London

STEFAN KRÓL Przysz³y œwiêty urodzi³ siê
1 listopada 1822 r. w Wojutynie ko³o
£ucka. Gdy mia³ 16 lat, jego matka Ewa

Feliñska za udzia³ w spisku Szymona

Konarskiego zosta³a zes³ana na Sybir,

a maj¹tek ziemski Feliñskich i dom ob-

³o¿ono sekwestrem. Zygmunt z rodzeñ-
stwem móg³ wiêc prze¿yæ tylko dziêki
pomocy dalszej rodziny i przyjació³
(ojciec umar³ piêæ lat wczeœniej). 

W latach 1839 - 1844 Feliñski stu-
diowa³ matematykê na uniwersytecie

moskiewskim; w 1848 r. podj¹³ studia na
Sorbonie i w College de France. Wzi¹³
udzia³ w powstaniu wielkopolskim, a po

jego upadku powróci³ do Pary¿a. Przy-

jaŸni³ siê z Juliuszem S³owackim; jako

jedyny z Polaków by³ przy jego œmierci. 

W 1851 r. wst¹pi³ do seminarium

duchownego w ¯ytomierzu; rok póŸniej
rozpocz¹³ studia w Akademii Duchownej

w Petersburgu, zakoñczone przyjêciem w

1855 r. œwiêceñ kap³añskich. Mia³ wów-

czas 33 lata. 

W 1861 r. margrabia Aleksander

Wielopolski zaproponowa³ Feliñskiego
na wakuj¹ce arcybiskupstwo warszaw-

skie; zarówno Watykan, jak i doradcy

cara Aleksandra II chêtnie zaakcepto-
wali kandydaturê skromnego ksiêdza -
kap³ana o niezaprzeczalnej gorliwoœci i
œwi¹tobliwoœci. Po konsekracji w Pe-

tersburgu przyby³ do Warszawy 9 lu-

tego 1862 r. W niewydanej redakcji listu

pasterskiego przed objêciem rz¹dów nad

archidiecezj¹ arcybiskup Feliñski pisa³:
“Polakiem jestem i Polakiem pragnê
umrzeæ, poniewa¿ to mi nakazuj¹ prawa

boskie i ludzkie”. Bêd¹c g³êboko prze-
konanym, ¿e najlepiej s³u¿y narodowi,

traktuj¹c swoj¹ misjê jako œciœle religij-
n¹, by³ przeciwnikiem “unii o³tarza z

narodem”. Nie dziwi wiêc, ¿e nastêpne-
go dnia po przyjeŸdzie nakaza³ otworzyæ
koœcio³y warszawskie, zamkniête na

znak protestu przeciw sprofanowaniu

przez wojska carskie trzech œwi¹tyñ,
oraz zaapelowa³ o zaprzestanie œpiewów

patriotycznych w koœcio³ach. Rozgor¹cz-
kowana manifestacjami opinia patrio-

tyczna ods¹dza³a go wtedy od czci i

wiary. Znamienne, ¿e choæ nie popiera³
przygotowañ powstañczych, aprobowa³
istniej¹ce pó³legalne lub zgo³a konspi-
racyjne inicjatywy religijne, nawet sam

je organizowa³ (za³o¿y³ zgromadzenie

sióstr franciszkanek Rodziny Maryi).

Prze¿y³ g³êbok¹ rozterkê, gdy powstanie

wybuch³o i przekszta³ci³o siê w rozpacz-

liw¹ walkê narodu. Po represjach, jakie

spad³y na powstañców, opowiedzia³ siê
po stronie niechcianego powstania. Z

ca³ym poczuciem duszpasterskiej odpo-

wiedzialnoœci wyst¹pi³ do Aleksandra II

z dramatycznym protestem, œwiadomy,

¿e zap³aci za to deportacj¹. 
Przyjêty na pocz¹tku swej pos³ugi

arcybiskupiej przez wiernych jako s³u¿-
bista carski, opuszcza³ pod eskort¹ woj-

skow¹ archidiecezjê po 521 dniach pas-
terzowania w powszechnym ¿alu jako

mêczennik sprawy narodowej. Uwiêziony
w Gatczynie ko³o Petersburga, zosta³
potem zes³any na czas nieokreœlony do
Jaros³awia nad Wo³g¹. St¹d potajemnie

wp³ywa³ na sprawy archidiecezji. Do-

piero w roku 1883 - dwadzieœcia lat po
powstaniu styczniowym - rz¹d carski

pozwoli³ mu na opuszczenie Rosji (ale

nie na przejazd przez Warszawê.  (
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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
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Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

Spotkania Rodziny Radia Maryja i TV Trwam odbywaj¹ siê w trzeci¹
niedzielê ka¿dego miesi¹ca w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 12:15, a po mszy prowadzone

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( Osiedli³ siê w DŸwiniaczce (Bukowina),

pe³ni¹c obowi¹zki zwyk³ego kap³ana. Zmar³
w Krakowie w opinii œwiêtoœci 17 wrzeœnia
1895 r. Pochowany zosta³ w DŸwiniaczce;

w 1921 r. zw³oki przeniesiono do katedry
œw. Jana w Warszawie. 

Jan Pawe³ II beatyfikowa³ arcybiskupa
Feliñskiego w 2002 r., zaœ 11 paŸdziernika
br. (chodzi o rok 2009 - przyp. Skaner) pa-

pie¿ Benedykt XVI zaliczy³ go w poczet

œwiêtych na uroczystoœci kanonizacyjnej w
Rzymie.

Ze wzglêdu na analogie ¿yciorysów
(konflikt miêdzy w³adz¹ œwieck¹ i koœciel-
n¹) oraz miejsce wiecznego spoczynku

(archikatedry) nowy œwiêty mo¿e byæ na-
zwany warszawskim œw. Stanis³awem. 

Rzymska uroczystoœæ kanonizacyjna

mia³a drobny akcent londoñski. Wœród
goœci nale¿¹cych do rodziny œwiêtego byli
Anna i Juliusz Œmiejowie, córka i syn Flo-

riana Œmieji - emerytowanego profesora

University of Western Ontario. Prababka

¿ony profesora, Zofii z Poniatowskich

Œmieji, by³a siostr¹ œwiêtego. Stefan Król

W koœciele pw. Matki Boskiej
Czêstochowskiej w London jed-
na z mszy œw. odprawionych 15
wrzeœnia br. by³a szczególna -
powi¹zana z dziesi¹t¹ rocznic¹
kanonizacji biskupa Zygmunta
Szczêsnego Feliñskiego oraz
wspomnieniem liturgicznym te-
go œwiêtego, przypadaj¹cym 17
wrzeœnia. Mszê uœwietni³ chór
Novi Singers z Toronto pod dy-
rekcj¹ Macieja Jaœkiewicza.
Fot. Pawe³ Fija³ (tak¿e na str. 1)

Kiedy ludzie odchodz¹, ich ¿ycie pod-
sumowuje siê w nekrologach i wspo-

mnieniach zestawieniem dwóch liczb z

wpisanym w œrodku myœlnikiem. Dla

zmar³ego 4 wrzeœnia tego roku Profe-

sora Floriana Œmieji te liczby to 1925

i 2019. W tej klamrze czasu najwa¿-
niejszy jest jednak myœlnik, bo to ten
prosty znak reprezentuje nasze ¿ycie ze
wszystkimi sukcesami i niepowodzenia-

mi, doœwiadczeniami, przyjaŸniami i ca-

³ym dorobkiem lat. 

Ka¿de ¿ycie ludzkie jest unikalne i
bogate w prze¿ycia, dobre i z³e, i oczy-
wiœcie ¿aden los nie da siê skróciæ do
kreseczki myœlnika. Jednak ¿egnaj¹c
Profesora Floriana Œmiejê jest szcze-
gólnie trudno o podsumowania.

Profesor, ze swoim charakterystycznym

figlarnym uœmiechem, jak zwykle wy-

myka  siê  kategoryzacjom  i  nie  daje 

zaszufladkowaæ. Polak? Œl¹zak, Kana-

dyjczyk? Iberysta, który hiszpañskiego
uczy³ siê w Irlandii? Polonista? Profe-

sor uniwersytecki w Anglii, Kanadzie, a

w koñcu i w Polsce? Poeta? Eseista?

T³umacz? Dzia³acz polonijny i spo³ecz-
ny? M¹¿? Ojciec? Dziadek i pradzia-

dek? Kolega? Przyjaciel? Mentor?

Wszystkie te etykietki pasuj¹ i w sumie

nie wiadomo, które sam Profesor Œmieja

uzna³by dziœ za najwa¿niejsze.
Urodzi³ siê 94 lata temu w Koñ-

czycach, ostatniej wsi polskiej tu¿ przy
granicy niemieckiej, w rodzinie œl¹skiej.
Z Koñczyc wyjecha³ na naukê do gim-

nazjum do Tarnowskich Gór. W 1940

roku Niemcy wywieŸli go na roboty

przymusowe do Meklemburgii. Pod ko-

niec wojny znalaz³ siê w Belgii i kiedy

tylko pojawi³a siê taka mo¿liwoœæ, za-
ci¹gn¹³ siê do polskiego wojska. 

PO¯EGNANIE

PROFESOR FLORIAN ŒMIEJA

(1925 - 2019)
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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

Co niedzielê

w Radiu Western 94.9 fm

TWOJE RADIO
10:00 - 11:30

prowadzi Jolanta Pawluk

Telefon  519 - 641 - 8894 

Podczas programu  519 - 661 - 3600

Polonia Travel
bilety lotnicze, wycieczki

wypo¿yczanie samochodów

wysy³ka pieniêdzy i paczek do Polski

1246 Trafalgar Street 
London  ON  N5Z 1H5

Tel. 519-451-4112
Fax 519-451-8838

www.poloniatravel.ca

Po wojnie, w Szkocji, skoñczy³ gim-
nazjum a potem, dziêki – miêdzy innymi
– dobrej ocenie z ³aciny na szkolnym
œwiadectwie - dosta³ stypendium na
studia humanistyczne w Cork, w Irlandii.
Tam zainteresowa³ siê jêzykiem hiszpañ-
skim, który, jak sam mówi³ wiele lat
póŸniej, odbieraj¹c doktorat honoris
causa Uniwersytetu Wroc³awskiego, by³
dla niego w tamtych czasach “nieznany
[…] zupe³nie i egzotyczny. Z czasem
[jêzyk ten] i jego kraj staæ siê mia³y za-
stêpcz¹ ojczyzn¹ i wielkim ukochaniem.
Jego piêkno i ³atwa dla S³owianina wy-
mowa oraz dobry fundament ³aciny
u³atwi³y szybki postêp.” 

Pocz¹tkowo jedyny kontakt z ¿ywym
jêzykiem hiszpañskim stanowi³y po-
gawêdki z hiszpañskimi rybakami przy-
p³ywaj¹cymi czasem do Irlandii, potem
przysz³y wyjazdy na Pó³wysep Iberyjski.
Tak te¿ zaczê³a siê przygoda z literatur¹
i poezj¹ hiszpañsk¹. Szczególnie zainte-
resowali go dramatopisarze hiszpañ-
skiego Z³otego Wieku. Po ukoñczeniu w
Anglii studiów magisterskich a nastêpnie
doktoratu z iberystyki, Florian Œmieja
podj¹³ pracê najpierw w London School
of Economics (1958-63) a nastêpnie na
uniwersytecie w Nottingham. Stamt¹d
wyjecha³ w roku 1969 na roczn¹ wy-
mianê na Uniwersytet Western Ontario
w London i kiedy otrzyma³ propozycjê
pracy w dziedzinie literatury hiszpañ-
skiej, zdecydowa³ siê pozostaæ. Na
decyzjê Profesora du¿y wp³yw mia³a
podobno opinia jego ¿ony, Zofii. I choæ
pewnie nie bez znaczenia by³a w tej
decyzji pogoda, zadecydowa³o poczucie

¿e, jak mówi pani Zofia, “w Kanadzie, w
przeciwieñstwie do Anglii, mogliœmy siê
czuæ u siebie w domu, ¿e ju¿ nie jesteœ-
my bloody foreigners.”

Profesor Florian Œmieja by³ autorem
wielu artyku³ów naukowych, opracowañ
literackich, wywiadów i kilku tomów
przek³adów z jêzyka hiszpañskiego. Nie
licz¹c poezji, ukaza³o siê piêæ tomów
wspomnieñ, sylwetek ludzi spotkanych
dawniej, drobnych esejów, w tym trzy
tomy zatytu³owane Zbli¿enia i kontakty.

Ostatni tom wspomnieñ, Delta czasu,

ukaza³ siê w 2018 roku. Zaintereso-
wanych odsy³am do tekstu opubliko-
wanego z okazji wrêczenia mu doktoratu
honoris causa Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego na stronie Culture Avenue* oraz
do wywiadu Profesora z Joann¹ Soko-
³owsk¹-Gwizdka, opublikowanego tam-
¿e**. Poza tak szerok¹ dzia³alnoœci¹ na-
ukow¹ by³ te¿ poet¹. I poet¹ pozosta³ do
samego koñca.

Debiutancki tomik wierszy Floriana
Œmieji, Czuwanie u drzwi, ukaza³ siê w

Londynie w roku 1953. W roku 2017
ukaza³ siê w toruñskim Wydawnictwie
Adama Marsza³ka tomik czternasty,
zatytu³owany PóŸne notacje. Nie by³ to
ostatni wydany tomik poezji Floriana
Œmieji. W 2018 ukaza³o siê piêknie
ilustrowane wydanie (ze wstêpem Ed-
warda Zymana) tomiku zatytu³owanego
Nanizuj¹c paciorki s³ów. Z notacji ostat-

nich. Debiut poetycki i Notacje ostatnie

dzieli ponad szeœædziesi¹t lat i s¹ oczy-
wiœcie pisane przez dwóch ró¿nych ludzi,
bo nikt z nas nie pozostaje niezmienny.
W mojej ocenie, poezja Floriana Œmieji
podlega³a przez te lata procesowi
swoistej destylacji. Stawa³a siê coraz
prostsza w formie, mniej ozdobna i coraz
bardziej zrozumia³a, poniewa¿ odnosi³a
siê do spraw uniwersalnych: ¿ycia i
œmierci, ludzkiej uczciwoœci, przemijania
i tego, co po nas pozostanie. W ostatnich
latach Profesor pracowa³ niestrudzenie,
pisz¹c mo¿e wiêcej ni¿ kiedykolwiek,
œwiadomy tego, ¿e mo¿e nie wszystkie
wiersze kiedyœ przesz³yby jego w³asny
test jakoœci, ale zdaj¹c sobie te¿ sprawê,
¿e zosta³o mu ju¿ ma³o czasu na za-
pisywanie myœli.

Bylejakoœæ

Jeszcze coœ piszê, lecz siê zadowalam
zbyt szybko, za ³atwo i powierzchownie
zamiast poczekaæ na w³aœciwe s³owo
niecierpliwy notujê byle podszept
niewywa¿ony pomys³, przypadkowoœæ
akceptujê ka¿d¹ myœl pierwsz¹ lepsz¹.
Bojê siê ja³owoœci, nieistnienia
na gwarnym rynku wstydzê siê absencji?

(

Profesor Florian Œmieja
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Sutton Group Realty

Brokerage Inc.

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

( Czasem pisa³ o tej “bylejakoœci” ze smutkiem, czasem z

dystansem do siebie, a czasem z humorem.

Grafomania

Musia³a wydaæ kilkanaœcie ksi¹¿ek
by udowodniæ, ¿e jest grafomank¹.
U mnie to posz³o szybciej, bo bez z³udzeñ
i marnowania dobrego papieru.

Te ostatnie wiersze przysy³a³ przyjacio³om przez e-mail, zawsze

ciekawy opinii i oceny. Muszê powiedzieæ, ¿e ja w³aœnie te
ostatnie wiersze lubiê najbardziej. Pozosta³ bacznym i bez-

wzglêdnym obserwatorem rzeczywistoœci. Nie podoba³o mu siê
to, co dzia³o siê na œwiecie:

Restauratorzy

Strze¿my siê odnawiaczy, poprawiaczy

którzy wiedz¹ lepiej, znaj¹ na rzeczy
maj¹ doœwiadczenie oraz rutynê
w ma³ym palcu maj¹ podejœcie do spraw
i pewnoœæ s³usznoœci swoich poczynañ.
Oni gotowi spaliæ nawet Notre Dame.

Szczególnie przemówi³ do mnie wiersz o arce Noego. Profesor

zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e otacza nas morze zak³amania,

propagandy, fake news, i szuka³ wokó³ autorytetów, ludzi,

którzy pokazaliby sposób przetrwania tego potopu.

Kto zbuduje arkê

Kto zbuduje arkê, by such¹ stop¹
pokonaæ tê istn¹ powódŸ zak³amañ
i przyzwolenia najwy¿szych urzêdów
na notoryczne mijanie siê z prawd¹
w imiê domniemanego suwerena,

za którym w istocie kryje siê nêdznik
udaj¹cy bezwinnego baranka

pokrzywdzonego przez los i z³ych ludzi.

Na naszym ostatnim spotkaniu 16 sierpnia tego roku po-

prosi³am Profesora, czy nie zechcia³by przet³umaczyæ tego

wiersza na angielski, poniewa¿ chcia³am go u¿yæ jako motto w

artykule na temat mowy nienawiœci. Niestety, nie zd¹¿y³, bo
jestem przekonana, ¿e gdyby tylko pozwoli³ na to czas, nie
uchyli³by siê od tego wyzwania.

Kiedy pozna³am Profesora Œmiejê jesieni¹ 1987 roku na

Uniwersytecie Western Ontario, by³ ju¿ stosunkowo blisko

emerytury, na któr¹ wówczas wysy³ano wszystkich, równie¿
wyk³adowców uniwersyteckich w wieku 65 lat. Poza wyk³adami

na Western i prac¹ naukow¹ oraz przek³adow¹ wiele energii

i czasu poœwiêca³ polskiemu œrodowisku w London. W latach

80-tych, w czasie trwania stanu wojennego i po nim, przy-

jecha³o do Kanady bardzo wielu Polaków. Do sponsorowania

rodaków przebywaj¹cych w obozach dla uchodŸców we W³o-
szech i Grecji, a tak¿e w innych krajach, bardzo przyczyni³ siê
ksi¹dz Mieczys³aw Kamiñski z polskiej parafii Matki Boskiej

Czêstochowskiej w London. Nowa Polonia by³a zainteresowana

znalezieniem w Kanadzie miejsc, gdzie mo¿na by siê spotykaæ
i porozmawiaæ po polsku o czymœ innym ni¿ tylko poszukiwanie

pracy i kupno domu. Polski Klub Dyskusyjny, za³o¿ony w roku

1975, sta³ siê dla wielu z nas z pokolenia pierwszej Solidar-

noœci takim domem z daleka od domu. Spotkania w domu

pañstwa Gramatyków prowadzone by³y w tamtym czasie przez

Profesora z du¿ym talentem i taktem. Obie te cechy by³y
wa¿ne: nie mo¿na by³o ograniczaæ siê do tematów akade-

mickich, a potrzeba by³o te¿ trochê humoru i dyplomacji, by

czasem zmieniæ kierunek dyskusji lub przerwaæ komuœ, kto

zamiast pytania zaczyna³ w³asny wyk³ad. Tu Profesor Œmieja

by³ naprawdê niezast¹piony! 
Klub zaprasza³ ciekawych goœci spoœród Polonii kanadyj-

skiej i tych odwiedzaj¹cych Kanadê - z Polski czy z innych

krajów. Po ich prelekcjach by³a dyskusja, a potem kawa i her-
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bata oraz domowe ciasta. Obowi¹zkiem sekretarza Klubu by³o
napisanie raportu na temat spotkania do Zwi¹zkowca. W ten

sposób mniej wiêcej raz w miesi¹cu wydarzenia zwi¹zane z
Polskim Klubem Dyskusyjnym w London znajdowa³y od-

zwierciedlenie w polskiej prasie w Kanadzie. Przez jakiœ czas
na polecenie Pana Profesora pe³ni³am obowi¹zki sekretarza
Klubu, pisz¹c artyku³y o naszych spotkaniach. Po raz pierwszy

widzia³am wówczas moje teksty w gazecie i bardzo mi siê taka
dzia³alnoœæ spodoba³a. Jestem ogromnie wdziêczna, ¿e Profesor

wierzy³, ¿e bêdê umia³a sobie z tym poradziæ, bo ka¿demu

potrzebne jest czasem takie zaufanie, choæby i na kredyt.
Po wyjeŸdzie Floriana Œmieji z London Polski Klub

Dyskusyjny dzia³a³ jeszcze przez ponad dwie dekady pod

kierownictwem innych osób zaanga¿owanych w sprawy polskie,

m.in. pani Danuty Mañkowskiej. Ta inicjatywa Floriana Œmieji,

pañstwa Gramatyków, panów Stanis³awa Pluzaka, Tadeusza

Kulara, W³adys³awa Pomarañskiego, Czes³awa Czajkowskiego,

Boles³awa Studziennego, Stefana Króla i wielu innych, okaza³a
siê znakomitym pomys³em na stworzenie polskiego œrodowiska

w Kanadzie, gdzie coœ interesuj¹cego mogli znaleŸæ zarówno

nowi imigranci, jak i ci, którzy ju¿ od lat w Kanadzie mieszkali.

Mo¿e uda nam siê jeszcze kiedyœ ten nasz Klub odbudowaæ.
Przejœcie na emeryturê w roku 1990 i potem wyjazd z

London do Mississaugi nie zakoñczy³y aktywnoœci naukowej,

artystycznej i dydaktycznej Profesora. Przeciwnie. Zmiany

polityczne w Polsce stworzy³y nowe mo¿liwoœci wspó³pracy.
Profesor Œmieja podj¹³ z inicjatywy prof. dr. hab. Piotra

Sawickiego wyk³ady na Uniwersytecie Wroc³awskim w

Zak³adzie Iberystyki w Instytucie Filologii Romañskiej. Przez

siedem lat ca³y semestr zimowy, cztery miesi¹ce od po³owy

stycznia do maja, spêdza³ we Wroc³awiu, gdzie prowadzi³
wyk³ady i seminaria z literatury hiszpañskiej i latynoamery-

kañskiej, a tak¿e zajêcia z literatury emigracyjnej na tamtejszej

polonistyce. Szczególnie blisko wspó³pracowa³ z pani¹ profesor
dr hab. Beat¹ Baczyñsk¹, która kiedyœ zaczyna³a od pisania u
niego doktoratu. Oprócz Wroc³awia uczy³ te¿ w Opolu,

Czêstochowie, Ostrawie i Wilnie. W uznaniu jego wk³adu w
rozwój studiów iberystycznych Uniwersytet Wroc³awski nada³
Profesorowi Œmieji w roku 2015 doktorat honoris causa.

Profesor zosta³ wówczas tak¿e udekorowany Krzy¿em Koman-

dorskim Orderu Izabeli Katolickiej, przyznanym przez króla

Hiszpanii Filipa VI za zas³ugi w zakresie propagowania

literatury i kultury hiszpañskiej.
Florian Œmieja pomaga³ ludziom, bli¿szym i dalszym zna-

jomym, nawet obcym, nowo przyby³ym do Kanady. Jego pomoc

czêsto polega³a na motywacji do dzia³ania, czasem wrêcz do
realizacji jego w³asnych pomys³ów napisania o czymœ czy

zorganizowania czegoœ. Ktoœ, kto by oczekiwa³, ¿e Profesor coœ

dla (a mo¿e i za) niego zrobi, móg³ siê poczuæ rozczarowany.

Jeœli jednak pos³ucha³o siê jego rady, mia³o siê satysfakcjê
jakiegoœ “w³asnego” dokonania. Profesor u³atwia³ kontakty, by³
³¹cznikiem dla ludzi, którzy mogli coœ dla siebie albo razem
zdzia³aæ, stwarza³ rodzaj synergii, by³ spoiwem ludzkich

spo³ecznoœci. ZaprzyjaŸnia³ nas ze sob¹.
Profesor Florian Œmieja by³ cz³owiekiem wyj¹tkowym. Ra-

zem z nieocenion¹, ciep³¹ i - w przeciwieñstwie do Profesora

- st¹paj¹c¹ po ziemi ¿on¹ Zofi¹ tworzyli wokó³ siebie œrodo-
wisko skupiaj¹ce ludzi otwartych na nowe pomys³y, szukaj¹cych
rozmowy o literaturze, kulturze, jêzyku, ale tak¿e polityce i
¿yciu. Myœlê, ¿e bez pani Zofii po³owy pomys³ów nigdy nie

uda³oby siê zrealizowaæ. 
Profesor do koñca by³ ciekawy ludzi, pe³en planów i pro-

jektów. I choæ mówi³ o zmaganiu siê z pogarszaj¹ca siê pamiê-
ci¹ i z ograniczeniami mobilnoœci, by³o w tym zawsze trochê
kokieterii, a sk³adnia jego wierszy to dowód, ¿e sprawnoœci
umys³owej mo¿na mu by³o tylko pozazdroœciæ. Niemniej jednak

by³ przygotowany, ¿e zbli¿a siê do koñca swojej drogi i ¿egna³
siê z przyjació³mi osobiœcie i w wierszach. Te wiersze nam

pozostan¹. Czekam na to, ¿e te naprawdê ju¿ ostatnie zapiski
poetyckie zostan¹ zebrane i uka¿¹ siê w tomie, którego Profe-

sor ju¿ nie zobaczy, ale z pewnoœci¹ by siê z niego ucieszy³.

Adieu

Pêtam siê ju¿ niepotrzebny nikomu

raczej zawadzaj¹cy, pi¹te ko³o.
Skoro rozda³em maj¹tek, testament

podpisa³em, nie przynoszê korzyœci
sta³em siê darmozjadem i zaka³¹
nie respektuj¹c godnego odejœcia
za d³ugo zabawi³em na przystanku

ziemia i korzysta³em z jej goœciny.
Przecie¿ ju¿ czas najwy¿szy ruszaæ dalej!

Dziêkujê Ci, Florianie, za przyjaŸñ i motywacjê. Za narzucanie

wysokich oczekiwañ. Za bycie wzorem kultury osobistej i in-

telektualnej, których coraz mniej woko³o. Za dawanie przyk³adu
swoj¹ pracowitoœci¹. I choæ daleko mi do poprzeczki, któr¹
Profesor Œmieja ustawi³ bardzo wysoko, cieszê siê, ¿e wiem, ¿e
ona istnieje. I dziêkujê, za to, ¿e pozna³am dziêki Profesorowi

Œmieji tylu wspania³ych i ciekawych ludzi, z którymi mogê dziœ
o Nim rozmawiaæ.

Magda Stroiñska

17 wrzeœnia 2019

* www.cultureave.com/florian-smieja-doktor-honoris-causa-uniwersytetu-wroclawskiego
** www.cultureave.com/wywiad-z-prof.-florianem-smieja
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Polski Klub Seniora w London

zaprasza na wspólne wycieczki
imprezy oraz spotkania

Sala parafialna koœcio³a przy 419 Hill St.
ostatnia œroda ka¿dego miesi¹ca

godz. 14:00

Informacje: Anna Paczkowski

tel. 519-668-6981

To szko³a œrednia przynios³a mi w

darze przyjació³ki Marie. Pierwszy

wrzeœnia 1966 r. wypada³ w czwartek,

ale ja przyjecha³am do Wroc³awia na

swoj¹ stancjê przy ulicy Kie³czowskiej

w dzielnicy Psie Pole kilka dni

wczeœniej. Tam ju¿ oczekiwa³y mnie

dziewczyny, z którymi mia³am dzieliæ

pokój przez ca³y pierwszy rok nauki w

Lotniczych Zak³adach Naukowych: Ela

Teszka z Drawska, Marysia Patejuk z

jeleniogórskiego i Marysia Strza³ba z

Jedlinki. Wszystkie mia³yœmy po 14

lat. Umowê z w³aœcicielami domku

jednorodzinnego za³atwi³a i podpisa³a

pani Kazia, starsza siostra Marysi S.

Ka¿da z nas mia³a p³aciæ 300 z³

miesiêcznie. Pokój by³ du¿y, usytuo-

wany w oficynie na ty³ach domu,

wyposa¿ony w cztery metalowe ³ó¿ka,

szafê, cztery krzes³a i stó³ do odra-

biania lekcji. Okno wychodzi³o na sad

pe³en jab³oni, grusz, œliw, wiœni i cze-

reœni. Zapamiêta³am jab³ka renety -

takie pachn¹ce, pokryte szarym

nalotem - bo pozwalano nam zbieraæ

spady spod jab³onki. Do szko³y by³o

blisko - oko³o 10 minut marszu. Po-

doba³o mi siê. Gospodarze – starsze,

samotne, bardzo sympatyczne ma³-

¿eñstwo, a dziewczyny wygl¹da³y na

takie, z którymi bêdzie mo¿na wy-

trzymaæ.

Trochê peszy³ mnie ich wygl¹d:

Ela – wiotka, delikatna, jasna

blondynka z niebieskimi oczami, ala-

bastrowa, piêkna cera;  Marysia S. -

MARIE SZKOLNE

Czêœæ I

wysoka d³ugonoga brunetka z modnie

obciêtymi w³osami, trochê piegów na

policzkach dodaj¹cych jej uroku; i naj-

wy¿sza Marysia P. - z dwoma d³ugimi

warkoczami, sprawiaj¹ca wra¿enie

nieœmia³ej. Dorodne, zgrabne, piêkne

dziewczyny, przy których wygl¹da³am

jak ich du¿o m³odsza siostra z pod-

stawówki (148 cm wzrostu, waga po-

ni¿ej 40 kg).

Ka¿da z nas zaopatrzy³a siê w

obowi¹zkowy mundurek. Ach, co to

by³o za cudo sztuki krawieckiej! Szyty

na miarê z porz¹dnego ciemnoszarego

materia³u przez spó³dzielniê, która

mia³a umowê ze szko³¹. Nie tylko

mo¿na by³o w tym zak³adzie kra-

wieckim zamówiæ obowi¹zkowe garni-

tury dla ch³opców i kostiumy dla

dziewcz¹t, ale równie¿ kupiæ inne

czêœci podstawowego umundurowania

– bia³e koszule, czarne krawaty,

“mewki” (odznaki lotnicze na klapy),

które wszyscy bez wyj¹tku musieliœmy

nosiæ. Dobrze widziane by³o mieæ

fura¿erki, mundurowe p³aszcze, a tak-

¿e krótkie “kanadyjki” (góry mundurku

mniej formalnego, wzorowane na

“battle dresses” noszonych przez pol-

skich lotników i ¿o³nierzy alianckich w

czasie II wojny œwiatowej) i szaronie-

bieskie koszule. Tylko Ela mia³a pe³ne

umundurowanie. Marysie zaopatrzy³y

siê w kanadyjki, natomiast mojej ma-

my nie staæ by³o na ¿adne dodatkowe

umundurowanie, wiêc ubiera³am siê

na co dzieñ w elegancki kostium. Z

jak¹ luboœci¹ przymierza³yœmy ró¿ne

czêœci mundurków! Paraduj¹c po po-

koju czu³yœmy siê jak przysz³e pilotki…

no, w najgorszym razie… przysz³e

stewardessy.

Nie pamiêtam pierwszego dnia

szko³y, ale pamiêtam atmosferê i ten

rozmach… uczniowie spiesz¹cy siê na

zajêcia i profesorowie z dziennikami,

zmierzaj¹cy do swoich klas – ka¿dy z

misj¹ do spe³nienia. Olbrzymie szkol-

ne zabudowania z pe³nym wyposa¿e-

niem, rozmieszczone na szeœciu hekta-

rach, robi³y wra¿enie: imponuj¹cy

g³ówny budynek z sal¹ gimnastyczn¹,

ogromna aula widowiskowa, osobny

budynek z du¿¹ bibliotek¹, wielka

sto³ówka, oko³o  dziesiêciu  budynków

MOJE MARIE

A gdy serce twe przyt³oczy myœl, ¿e ¿yæ nie

warto,

z ³ez ocieraj cudze oczy, chocia¿ twoich

nie otarto.

     Maria Konopnicka

Ka¿dy, kto chodzi³ do szko³y, z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿e powiedzieæ, ¿e pozna³ tam bardzo

du¿o wspania³ych ludzi. W ³awach szkó³ - na ró¿nych szczeblach pobierania nauki - rodz¹

siê przyjaŸnie trwaj¹ce latami, a odpowiednio pielêgnowane mog¹ byæ z nami przez ca³e

nasze ¿ycie. Moje przyjaŸnie zawarte w szkole okaza³y siê jednymi z najtrwalszych, bo

okres dorastania ma to do siebie, ¿e ugruntowuje uczucia i je rozwija. Jan Pawe³ II

powiedzia³: “Prawdziwym przyjacielem jest ten, dziêki któremu stajê siê lepszy”.
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internatowych, szkolny szpitalik z ga-

binetami przyjêæ dla lekarza i pielêg-

niarki, z salami/izolatkami dla chorych

uczniów, kompleks budynków warsz-

tatowych, pracownie przedmiotowe i

zawodowe… a do tego wszêdzie, gdzie

cz³owiek siê obróci³, na dziedziñcu i

miêdzy budynkami, sta³y samoloty –

ró¿ne modele z ró¿nych okresów,

prawdziwe… mo¿na je by³o dotkn¹æ!

Jednym s³owem… szko³a marzeñ!

Dyscyplina by³a wszechobecna.

Obowi¹zywa³a uczniów i nauczycieli.

My musieliœmy nosiæ nasze mundurki,

a nauczyciele bia³e fartuchy. Na-

uczyciele mogli nosiæ obuwie, my

musieliœmy nak³adaæ ³apcie-filcaki, by

nie porysowaæ parkietów. Aby za-

znaczyæ wa¿noœæ profesorów przeka-

zuj¹cych nam swoj¹ wiedzê, ich biurko

by³o na specjalnym podeœcie (ka-

tedrze), abyœmy wszyscy widzieli, co

pisz¹ na tablicy… no i wyk³adaj¹cy

przy okazji mieli bardzo dobry widok

na klasê. 

Kadra nauczycielska by³a wyma-

gaj¹ca i wspaniale przygotowana.

Szko³a w wiêkszoœci mêska – ponad

1200 uczniów i tylko kilkanaœcie

uczennic. Nasza klasa - pierwsza A o

specjalnoœci budowy silników samo-

lotowych - by³a w historii szko³y

najbardziej ¿eñska, bo liczy³a a¿…

szeœæ dziewcz¹t (do³¹czy³y do nas

dwie wroc³awianki: Ewa Buzdygan i

Danusia Krzy¿anowska) i tylko… 39

ch³opców. Uczniowie ze starszych klas

przychodzili sobie popatrzeæ na nowe

dziewczyny w “¿eñskiej klasie”. Co

z³oœliwsi przepowiadali, ¿e ¿adna z

nas nie skoñczy tej szko³y, lub ¿e

zajmie nam to trochê wiêcej czasu, bo

bêdziemy powtarzaæ klasy. 

Klasy silnikowe uwa¿ano za naj-

trudniejsze. W mojej opinii wszystkie

specjalnoœci by³y trudne, poniewa¿ nie

by³o taryfy ulgowej z ¿adnych przed-

miotów - ani z humanistycznych, ani

œcis³ych, ani techniczno-zawodowych.

Zajêcia odbywa³y siê od poniedzia³ku

do soboty, w tym mieliœmy jeden

dzieñ warsztatów.

Jedyna ulga, jakiej doœwiadczy³am

w czasie trwania szko³y, to zamonto-

wanie specjalnego podwy¿szenia-

podestu dla mnie, abym mog³a

dosiêgn¹æ mechanizmu mocuj¹cego

detale w obrabiarkach (tokarkach, fre-

zarkach, szlifierkach). Pewnie mali

ch³opcy te¿ pracowali na takich po-

destach. Tak jak ka¿dy uczeñ prze-

sz³am wszystkie stopnie warsztato-

wego wtajemniczenia: od œlusarstwa

przez odlewnictwo i spawalnictwo do

pracy na ró¿nych obrabiarkach. Nie

by³o ¿adnej taryfy ulgowej dla

dziewczyn.

Po dwóch miesi¹cach, kiedy ju¿

okrzep³yœmy, wiedzia³yœmy, gdzie ma-

my jakie zajêcia i pozna³yœmy swoich

nauczycieli, nast¹pi³y komplikacje z

nasz¹ stancj¹. 

Budynek szko³y

Fot. Pnapora

2014 r. 

(CC BY-SA 3.0)

Nam siê tam bardzo dobrze miesz-

ka³o, ale jednej nocy do naszego

pokoju wtargnê³a milicja w poszu-

kiwaniu syna gospodarzy. Okaza³o

siê, ¿e syn uciek³ z poprawczaka i

organy MO go poszukiwa³y. Po-

wiedzia³yœmy o tym incydencie na-

szemu wychowawcy, profesorowi jêzy-

ka polskiego panu Andrzejowi Lange.

Pamiêtam tê rozmowê i zatroskany

wyraz oczu zza grubych, butelkowych

okularów nauczyciela, oraz jego s³owa

pocieszenia. Ze strony wychowawcy i

dyrekcji reakcja by³a b³yskawiczna.

Stwierdzono, i¿ takie œrodowisko jest

dla nas zagro¿eniem i nakazano nam

natychmiastowe przenosiny na teren

szko³y. Poniewa¿ internat by³ tylko

dla ch³opców, przeniesiono nas do

budynku medycznego i zakwatero-

wano w jednej ze szpitalnych izolatek.

Nasz¹ opiekunk¹ zosta³a szkolna

pielêgniarka, która mieszka³a na

terenie szpitalika (nie pamiêtam, jak

siê nazywa³a, ale wszyscy uczniowie

nazywali j¹ “Mysza”). Trochê by³o

nam szkoda naszych gospodarzy, bo

byli to bardzo mili, uczciwi ludzie, ale

musia³yœmy siê zastosowaæ do pole-

ceñ szko³y.

Fajnie nam siê mieszka³o w tym

szpitaliku Wszystko by³o na miejscu,

razem z ch³opakami lecia³yœmy na

sto³ówkê na œniadanie i kolacjê, tylko

ta pobudka o szóstej oraz nieszczêsna

cisza nocna, zaczynaj¹ca siê ju¿ o

dziesi¹tej, no i jeszcze ten obowi¹zek

noszenia mundurka przez ca³y dzieñ…

Za to du¿o ³atwiej by³o z zajêciami

dodatkowymi… 

Oj, by³o z czego wybieraæ, nie

tylko ró¿ne kó³ka zainteresowañ z

modelarni¹ na czele, ale nasz pan ( 
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( dyrektor Ignacy Bekier dba³, aby

uczniowie mieli równie¿ dostêp do

kultury wy¿szej, wiêc na

terenie szko³y

w reprezentacyjnej auli

co jakiœ czas odbywa³y siê

specjalne wystêpy po³¹czone

z prelekcjami/warsztatami.

Pamiêtam wystêpy

pantomimy Jerzego

Grotowskiego i kwartetu

smyczkowego orkiestry

symfonicznej, a tak¿e

sopranów, tenorów i basów

z opery wroc³awskiej.

Oczywiœcie pobyt w szpitaliku by³

rozwi¹zaniem tymczasowym, nie mo-

g³yœmy tam zostaæ na sta³e. Zaraz na

pocz¹tku okaza³o siê, ¿e bêdzie trudno

znaleŸæ jedn¹ stancjê dla czterech

dziewcz¹t. Postanowiono, ¿e musimy

siê rozdzieliæ. Pierwsze wyprowadzi³y

siê ze szpitalika Iœka (tak nazy-

wa³yœmy Marysiê S.) i Ela na stancjê

do bloku na Kar³owicach. Musia³y do

szko³y doje¿d¿aæ, lecz nie by³o to

bardzo daleko i dojazd by³ wygodny.

Ja i druga Marysia zosta³yœmy przez

jakiœ czas w szpitaliku. Wiedzia³yœmy,

¿e nasze dni s¹ policzone, bo przy-

chodzi³ okres grypowy i “Mysza”

potrzebowaæ bêdzie wiêcej izolatek, a

poza tym nie by³a ona chyba zbyt

zadowolona z dodatkowego obowi¹zku

opiekowania siê dziewczynami, co to

wszêdzie ich pe³no, które w dodatku

nie by³y zbyt wdro¿one do dyscypliny

pó³wojskowej. 

Niestety, nie uda³o siê niczego

znaleŸæ w pobli¿u szko³y i w zimie

wyl¹dowa³yœmy na drugim koñcu

Wroc³awia - w ma³ym pokoiku w

bloku na Krzykach. Do szko³y musia-

³yœmy doje¿d¿aæ tramwajem z prze-

siadk¹ na autobus lub tramwaj na

Placu Grunwaldzkim. Trzeba by³o

bardzo wczeœnie wstaæ, aby zd¹¿yæ na

ósm¹ do szko³y!

Chyba pod koniec zimy lub

na wiosnê Isia da³a mi

znaæ, ¿e jest jedno miejsce

w tym samym bloku dwa

piêtra wy¿ej u pañstwa

Marii i Antoniego

Micha³owskich. Pojecha³am

tam i zdecydowa³am siê

przenieœæ. By³am trzecia w

pokoju, który zajmowa³y

starsze dwie dziewczyny

z Technikum Chemicznego.

Niestety, Marysia musia³a jeszcze

zostaæ na Krzykach. 

Po jakimœ czasie zwolni³o siê

miejsce w moim pokoju i Marysia

mog³a do mnie do³¹czyæ. Nasza

czwórka dziewczyn z LZN-u ju¿ pra-

wie by³a znowu razem, dzieli³y nas

tylko dwa piêtra: Iœka z El¹ mieszka³y

pod trójk¹ na pierwszym piêtrze, a ja

z Marysi¹ pod siódemk¹ na trzecim.

Odwiedza³yœmy siê, razem odrabia-

³yœmy lekcje. Zreszt¹ tego wymaga³a

szko³a… 

Oj, uczyli nas pracy zespo³owej,

uczyli. Pamiêtam, ¿e pan profesor

Lange, gdy przerabialiœmy ballady

Adama Mickiewicza zaanga¿owa³ ca³¹

klasê w zorganizowanie wieczoru

poetyckiego. Ja i Isia przygotowa³yœ-

my scenariusz na podstawie ballad

wieszcza, ch³opaki od scenografii

chyba przynieœli ca³y bluszcz ze sta-

rego muru cmentarnego i przygotowali

bardzo ambitny projekt zmieniaj¹cej

siê scenografii, ilustruj¹cej recytowane

ballady. By³y tam pomniki, ogrody,

rozstaje dróg, tafle jezior, tajemnicze

kolumny… 

Pracy wystarczy³o dla wszystkich

- dla aktorów, recytatorów, inspicjen-

tów, podpowiadaczy, technicznych,

specjalistów od podk³adu muzycznego,

zaproszeñ i plakatów czy te¿ spec-

jalnych œwietlnych efektów... Ka¿da

grupa musia³a przedstawiæ swój

projekt klasie i przekonaæ do swojej

koncepcji wiêkszoœæ uczniów. Dys-

kusjom nie by³o koñca.

Jakoœ tak przy okazji uczyliœmy

siê argumentacji, panowania nad

emocjami, s³uchania przeciwnika, po-

prawnego wys³awiania siê. Jeœli coœ

wywo³ywa³o spór, wprowadzaliœmy

zmiany, bo wieczór mia³ odzwier-

ciedlaæ pracê nas wszystkich. To by³a

wspania³a szko³a ¿ycia. 

Oczywiœcie wieczór ballad by³

olbrzymim sukcesem, odkryliœmy ró¿ne

klasowe talenty, wspieraliœmy siê i

wzajemnie podziwiali. Ten wieczór

zintegrowa³ nie tylko ca³¹ nasz¹ kla-

sê, ale równie¿ przybli¿y³ wszystkie

dziewczyny - te ze stancji i te z mias-

ta. Dla mnie mia³ specjalne znaczenie,

bo zbli¿y³ mnie bardziej do Iœki -

mojej drugiej szkolnej Marii. I chocia¿

ju¿ nie mieszka³yœmy razem, to

przecie¿ zanim scenariusz przedsta-

wi³yœmy ca³ej klasie, musia³yœmy nad

nim wspólnie pracowaæ i zgadzaæ siê

co do jego koñcowego kszta³tu.

�

Mówi siê czêsto, ¿e szko³a jest kuŸni¹

charakterów. Nasz wychowawca

profesor Andrzej Lange i wielu innych

wspania³ych nauczycieli Lotniczych

Zak³adów Naukowych powolutku,

maleñkimi m³oteczkami sugestii, przy-

k³adów i szczerych rozmów wykuwali

nowych, wartoœciowych ludzi.

�

O tym, jak uczyli ¿yczliwoœci,

wspierali nasze talenty i wybory

¿yciowe, oraz o przyjaŸniach, dziêki

którym sta³am siê lepsza, napiszê w

nastêpnym numerze Skanera.

Krystyna Stalmach

Logo szko³y
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LUDZIE PISZ¥

Od czasu do czasu mo¿na siê zetkn¹æ z opiniami wyra¿aj¹cymi

obawê, ¿e spo³eczeñstwa staj¹ siê coraz bardziej “obrazkowe”, ¿e

szczególnie ludzie m³odzi preferuj¹ media z przewag¹ obrazu nad

s³owem, ¿e czytanie zanika, a z pisaniem jest coraz gorzej. O dziwo,

w tym samym czasie w Polsce popularne staje siê stwierdzenie “nikt

nie czyta, wszyscy pisz¹”, rozumiane nastêpuj¹co: pisanie jest

powszechne, ale byle jakie, jêzyk i temat s¹ w nim mniej istotne ni¿

fakt, ¿e (tu strawestujê s³owa popularnej piosenki sprzed lat) “pisaæ

ka¿dy mo¿e*”. Jednak wœród tej du¿ej liczby pisz¹cych s¹ te¿ tacy,

którzy dbaj¹ o formê i myœl, czego przyk³adem jest zamieszczona

ni¿ej £AMIG£ÓWKA POZORNIE MATEMATYCZNA.

S£ONECZNA SZESNASTKA

Gdy na pla¿y czy œniegu s³onko razi w oczy

numer  dwadzieœcia dwa ju¿ do akcji kroczy

Gdy na polanie s³oñce mocno czo³o pali

numer szesnaœcie chêtnie ciê ocali

Gdy chmurka, co siê zjawi, dodaje nam cienia

numer jedenaœcie z³e na dobre zmienia

Gdy coraz wiêcej chmur, a s³oñca ubywa

numer osiem z pomoc¹ przebywa

Gdy brak s³oñca i cienia, choæ jasno doko³a

numer piêæ kropka szeœæ ju¿ do ciebie wo³a

Gdy na pla¿y podziwiasz zachód s³oñca i morze

numer cztery wtedy chêtnie dopomo¿e

Ka¿dy numer zawsze pogodê chce mieæ w³asn¹

Kiedy ona nadejdzie, g³oœno krzyczy: Moja!

Lecz ty pamiêtaj o tym, nawet kiedy wrzasn¹³

Czas odwrotnoœci¹ tego, czym jest czu³oœæ twoja.

Grzegorz Mrowiec

London, sierpieñ 2019 r.

Pierwsza zwrotka tej œpiewanej przez Jerzego Stuhra piosenki

(festiwal w Opolu, rok 1977, s³owa Jonasza Kofty) to: Œpiewaæ ka¿dy

mo¿e, / Trochê lepiej, lub trochê gorzej / Ale nie o to chodzi, / Jak

co komu wychodzi. / Czasami cz³owiek musi, / Inaczej siê udusi. Ma

ona wyraŸny zwi¹zek z tym, ¿e “wszyscy pisz¹”, ale nie dotyczy

³amig³ówki Grzegorza Mrowca, której rozwi¹zanie wcale nie jest

proste. Nie uda³o siê go znaleŸæ ¿adnej z osób, którym Skaner

³amig³owkê pokaza³. Zainteresowani Czytelnicy odpowiedŸ znajd¹

na stronie 11. (jp)

Dobra wiadomoœæ dla osób interesuj¹cych siê przebiegiem II wojny

œwiatowej i losami ORP Orze³. Tomasz Kawa z London, który od lat

docieka, co siê z Or³em sta³o, posun¹³ siê w poszukiwaniach do

przodu i dzieli siê ostatnimi ustaleniami.

NA SKRZYD£ACH STALOWEGO OR£A

OSTATNI PATROL

I NIEJASNOŒCI Z NIM ZWI¥ZANE

TOMASZ KAWA Epizod omy³kowego zbombardowania Or³a

przez brytyjski bombowiec Hudson Z.224 by³ przedsta-

wiony dotychczas w mojej korespondencji do brytyjskiego

Ministry of Defence, polskiego MON, jak równie¿ w

artyku³ach opisuj¹cych tok mojego œledztwa (w Skanerze

oraz na stronie orzelsearch.com ) – jako epizod koñcz¹cy ¿ywot

polskiego okrêtu wraz z ca³¹ jego za³og¹ g³ównie z tego

powodu, ¿e Orze³ przerwa³ patrol i pod¹¿a³ do bazy, do

której nigdy nie dotar³. Innym powodem by³o to, ¿e  ( 



10 SKANER 10 (294), paŸdziernik 2019

( korespondencja z polskim MON

dotyczy³a odnalezienia wraku Or³a,

którego lokacja ustalona przeze mnie

pozostaje bez zmian. Mam na uwadze

niezbadany do dziœ wrak z dok³adn¹

jego pozycj¹, które to dane otrzyma-

³em z brytyjskiego biura hydrogra-

ficznego w 2007 roku, a co znajduje siê 

w moim raporcie wys³anym do pol-

skiego MON w 2010 roku jako przy-

puszczalny wrak Nr 1. Niemniej jednak

w tym¿e raporcie sugerujê, ¿e po

odnalezieniu wraku i przeprowadzeniu

na nim inspekcji powinno siê zwróciæ

uwagê na pewne “detale” (np. w³az,

pozycje zaworów, ustawienie sterów

zanurzenia itd.) i na tej podstawie

okreœliæ, czy stan wraku wskazuje na

zatopienie okrêtu bêd¹cego w za-

nurzeniu (Orze³ by³ pod powierzchni¹

podczas ataku Hudsona 3 czerwca),

czy te¿ nale¿y wzi¹æ pod uwagê jesz-

cze jedn¹ hipotezê zwi¹zan¹ z utrat¹

okrêtu, a mianowicie celowe zatopienie

Or³a przez dowódcê okrêtu – kapitana

Grudziñskiego. Wedle tej hipotezy

przed zatopieniem za³oga zosta³a

przetransportowana na jednostkê

szwedzk¹, która z kolei mia³a potem

zostaæ zatopiona przez niemiecki okrêt

wojenny, nastêpnie czêœæ za³ogi mia³a

zostaæ wyratowana przez Niemców i

wys³ana do szpitala b¹dŸ do obozu

jenieckiego. 

W poprzednich artyku³ach pod-

kreœla³em, ¿e jest to hipoteza nie-

rzetelna, ale mimo wszystko na tyle

interesuj¹ca, ¿e prowadzi³em pewne

dzia³ania w zakresie jej rozwik³ania.

Inni badacze zajmuj¹cy siê histori¹

Marynarki Wojennej i utrat¹ Or³a nie

traktowali i nie traktuj¹ tej hipotezy

powa¿nie g³ównie z tej przyczyny, ¿e

¿aden z marynarzy uczestnicz¹cych w

ostatnim - siódmym patrolu – nie

prze¿y³ wojny. I to jest zrozumia³e,

poniewa¿ nie zosta³ odnaleziony i

opublikowany ¿aden œlad, ¿adna po-

szlaka, która mia³aby jakikolwiek

zwi¹zek z wyratowaniem za³ogi. Co

mnie natomiast irytuje, to spotykane

na forach internetowych opinie ze

s³owami Hollywood, sci-fi itp., traktu-

j¹ce tê hipotezê jako coœ, co kwalifiku-

je siê do uznania tylko jako fabu³a

filmu fantastycznego.

Dziwi mnie bardzo postawa tych

Polaków, którzy chyba nie do koñca

zdaj¹ sobie sprawê, czym by³a druga

wojna œwiatowa i kim byli Niemcy

wobec narodu polskiego. Powtórzê to,

o czym pisa³em w poprzednich ar-

tyku³ach: biuro Miêdzynarodowego

Czerwonego Krzy¿a w Genewie nie

uzna³o za niedorzeczn¹ hipotezy o

wyratowaniu za³ogi Or³a i osadzeniu

jej w obozie jenieckim. W roku 2009,

po przedstawieniu ca³ej mojej ów-

czesnej wiedzy w piœmie do MCK, w

odpowiedzi napisano (to wszystko co

napisano): Niestety, nie posiadamy w

naszych archiwach informacji o fakcie,

¿e czêœæ marynarzy z ORP Orze³ mo-

g³a zostaæ przejêta przez si³y nie-

mieckie i uwiêziona.

Dla mnie odpowiedŸ Miêdzy-

narodowego Czerwonego Krzy¿a jest

stokroæ wiêcej warta ni¿ wszystkie

negatywne opinie razem wziête. Pod-

kreœlam: odpowiedŸ MCK nie œwiad-

czy o tym, ¿e za³oga zosta³a wy-

ratowana,  uwiêziona,  wymordowana

i przysypana piachem w nieznanym

miejscu. Wa¿ne jest, aby ka¿d¹ opub-

likowan¹ wzmiankê (nawet plotkê)

dotycz¹c¹ jakiegokolwiek œledztwa - a

wiêc i o “or³owcach” - potraktowaæ

powa¿nie. Powinno siê poœwiêciæ te-

mu czas w celu ustalenia, czy hipo-

teza ma pod³o¿e, aby uznaæ j¹ za

prawdziw¹ albo za sci-fi. Warto dodaæ,

¿e podaje siê umownie, i¿ MCK po-

siada jedynie dane na temat 10% osób

osadzonych we wszelakich rodzajach

obozów podczas drugiej wojny œwiato-

wej na ca³ym œwiecie. Istnieje zatem

prawdopodobieñstwo, ¿e wœród tych

brakuj¹cych 90% jest czêœæ za³ogi z

ORP Orze³.

Chronologicznie bior¹c, pierwsza

wzmianka o wyratowaniu czêœci za-

³ogi Or³a przez Niemców zosta³a

opublikowania 6 wrzeœnia 1940 r.

przez angielskiego korespondenta “The

Times” ze Sztokholmu. Dzieñ póŸniej

wydrukowa³ j¹ ju¿ “Times” w Anglii, a

kilka dni potem, 13 wrzeœnia, w gdyñ-

skim “Biuletynie Informacyjnym” uka-

za³a siê podobna wiadomoœæ. Warto

dodaæ, ¿e Jerzy Pertek w swojej pracy

“Dzieje ORP Orze³” równie¿ wspomina

o fantastycznie brzmi¹cej teorii wyra-

towania za³ogi przez duñskich, nor-

weskich czy szwedzkich rybaków, nie

daj¹c temu jednak cienia prawdo-

podobieñstwa.

Faktów nadal brak, ale prawdo-

podobn¹ poszlakê uda³o mi siê od-

naleŸæ. Poœwiêcony tej hipotezie

artyku³ znajdzie siê w listopadowym

numerze Skanera.

Tomasz Kawa

Skoñczy³o siê lato, uczniowie wrócili do szkó³. Tak¿e do Szko³y Polskiej im. Stanis³awa Staszica

Zajêcia, podczas których dzieci poznaj¹ jêzyk oraz zyskuj¹ wiedzê na temat polskiej literatury, historii i geografii

prowadzone s¹ w soboty w szkole Holy Rosary przy 268 Herkimer St. w godzinach od 9:30 do 12:00.

W zajêciach mog¹ uczestniczyæ dzieci bez wzglêdu na to, jak znaj¹ jêzyk

- równie¿ te, w których domach nie mówi siê po polsku. 
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 31 paŸdziernika 2019 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

O KSI¥¯CE

Na karuzeli ¿ywota

W jarmarcznej gwarliwej wrzawie

Przewodzi myœli têpota

Bezdusznej pustej zabawie.

W takt ha³aœliwej muzyki

Ob³êdne krêci siê ko³o -

Rw¹ siê drewniane koniki -

I ludziom na nich weso³o.

Wyœcigu drapie¿na chciwoœæ

Naprzód pcha one centaury -

Mami ich czcza b³yskotliwoœæ,

W¹t³ego zwyciêstwa laury.

Patrzysz na dziwny karuzel

I z³oœæ porywa ciê g³ucha:

To ¿ycia jedynie fuzel -

Lecz gdzie¿ jest elita ducha?

Wokó³ pierniki i wst¹¿ki -

I do nich ka¿dy siê garnie. -

Gdzie¿ stragan, coby mia³ ksi¹¿ki?

Pustkami œwiec¹ ksiêgarnie.

A przecie¿ myœli kapita³

Zawarty jest w onych ksiêgach -

Z ksi¹¿ek, co naród przeczyta³,

Wzrasta przysz³oœci potêga.

Jaskier

Podpisany pseudonimem wiersz pochodzi z tygodnika “Dzwon Nie-

dzielny” (Nr 52. 26 grudnia 1937 r.), wydawanego latach 1924-1939

w Krakowie przez Katolicki Zwi¹zek Wydawniczy.

POLONIA W LONDON

PA�DZIERNIK

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzy-
organizacyjnego w styczniu tego roku - z uwzglêdnieniem zmian

zg³oszonych redakcji po zebraniu.

Niedzieln¹ kawiarenkê Jednoœæ funkcjonuj¹c¹ w sali parafialnej w

godz. 8:00-14:00 prowadz¹: 
 6 paŸdziernika - Towarzystwo Przyjació³ KUL,

13 paŸdziernika - Rycerze Kolumba,

20 paŸdziernika - Domowy Koœció³,
27 paŸdziernika - Katolicka Liga Kobiet.

PONADTO

 5 paŸdziernika (sobota) - w SPK przy 80 Ann St. gala London

Multicultural Community Association zwi¹zana z wrêczeniem
stypendiów wyró¿niaj¹cej siê m³odzie¿y, po³¹czona z kolacj¹
i wystêpami. Bilety po 35 dol. do kupienia pod 519-868-8585

lub lmcalondon@gmail.com .

31 paŸdziernika (czwartek) - Bal Wszystkich Œwiêtych dla dzieci,
organizowany w sali parafialnej przez Domowy Koœció³. 
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Tel. 519-659-8228 
800-773-7871 

mbakowska@rogers.com 
972 Hamilton Rd. #6, London  ON  N5W 1V6

Bilety lotnicze I ubezpieczenia I wakacje
wysy³ka pieniêdzy i paczek
zaproszenia i t³umaczenia

poniedzia³ek - pi¹tek: 9:00 - 18:00, sobota 10:00 - 14:00

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

Od pi¹tego maja do 31 paŸdziernika 1889

roku trwa³a w Pary¿u Wystawa Œwiatowa,

upamiêtniaj¹ca setn¹ rocznicê Rewolucji

Francuskiej. Najwiêksz¹ atrakcjê wystawy

stanowi³a najwy¿sza wówczas wie¿a na

œwiecie, zaprojektowana i skonstruowana

przez firmê Hustave’a Eiffla, którego na-

zwisko sta³o siê dodatkowym wyró¿nikiem

tej budowli. Wy¿ej - ¿art rysunkowy,

zwi¹zany z tym wydarzeniem, natomiast

obok - wiersz. 

Deotyma

BABEL I EIFFEL

Po ¿elaznej drabinie sz³a do nieba

droga.

Cz³owiek tam krzykn¹³: “Pustki! 

Nie ma Pana Boga!”

Jak¿e¿ go mia³ zobaczyæ, gdy nie wzi¹³

kluczyka?

Wszystko wzi¹³ oprócz tego, co niebo

odmyka.

I ¿eby¿ choæ wynalaz³ rzecz now¹ pod

s³oñcem?

Lecz by³a ju¿ podobna, z doœæ

podobnym koñcem.

Pomieszanie jêzyków to znak

Babelowy,

Has³em wie¿y dzisiejszej: pomieszanie

g³owy.

P Deotyma to pseudonim Jadwigi £usz-

czewskiej (1834-1903), autorki m.in. ksi¹¿ki
“Panienka z okienka. Starodawny romansik”

(przed laty by³a to lektura szkolna, chêtnie

czytana tak¿e przez ch³opców, sfilmowana

w 1964 r. z Pol¹ Raks¹ w roli tytu³owej).

P Rysunek i wiersz pochodz¹ z wydawa-

nych w Warszawie “K³osów”: nr 1266. 20

wrzeœnia (3 paŸdziernika) 1889 - rysunek;

nr 1278. 14 (26) grudnia 1889 - wiersz.

P W roku 2018 Zgromadzenie Ogólne AIPH

(International Association of Horticultural

Producers - Miêdzynarodowe Stowarzysze-

nie Producentów Ogrodniczych) przyzna³o
£odzi prawa do zorganizowania w 2024 r.

Expo Horticultural, zwanego zielonym expo.

Wystawa ma byæ poœwiêcona zielonemu

rozwojowi miast i rewitalizacji, ale jej los

nie jest jeszcze pewny. 27 czerwca br. w

“Dzienniku £ódzkim” mo¿na by³o przeczytaæ
m.in. “Ostateczna decyzja o przyznaniu

£odzi Expo zapadnie w listopadzie podczas

posiedzenia Miêdzynarodowego Biura

Wystaw. Aby £ódŸ dosta³a Zielone Expo,

musi byæ wtedy zg³oszona przez rz¹d.

Chocia¿ na razie rz¹d nie przychyla siê do

organizacji Expo, to jeszcze nie oznacza, ¿e
£ódŸ straci wystawê. S¹ trzy scenariusze.

Jeœli w paŸdzierniku wybory parlamentarne

wygra Koalicja Obywatelska, to zg³osi

kandydaturê £odzi. PiS te¿ mo¿e zg³osiæ
kandydaturê £odzi przed wyborami, aby

przypodobaæ siê wyborcom. Albo bêdzie

konsekwentny i Zielone Expo nie odbêdzie

siê w £odzi.”

Gustave Eiffel


