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NIESPODZIANKA DLA PIERWSZAKÓW

MOJE MARIE

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

z ³ez ocieraj cudze oczy, chocia¿ twoich nie otarto.

Maria Konopnicka

KRYSTYNA  STALMACH

Gdzieœ w Internecie, na jednym z portali, wyczyta³am takie

stwierdzenie o przyjaŸni: “Ten, kto za pomoc¹ przyjaŸni

usi³uje coœ zyskaæ, zniszczy ka¿d¹ przyjaŸñ. Natomiast ten,

kto jest przyjacielem nie ze wzglêdu na swoje potrzeby czy

oczekiwania, ale dlatego, ¿e druga osoba jest dla niego

cenna, umacnia przyjaŸñ i odkrywa, jak wiele sam przez to

zyskuje”.

Nasze szkolne przyjaŸnie s¹ zazwyczaj bezinteresowne

i chyba dlatego wspominamy je tak ciep³o. Czy moje

przyjació³ki Marysie by³y dla mnie cenne? Czy w jakiœ
sposób wp³ywa³y na mnie? Oczywiœcie, ¿e tak! Wiele siê
od nich nauczy³am i z perspektywy czasu mogê z ca³¹
pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e to, jaka jestem, zawdziêczam

równie¿ im - Mariom z ³awy szkolnej.

Ci¹g dalszy na str. 5

W paŸdzierniku pojawi³a siê w “Skanerze” informacja, ¿e Tomasz

Kawa z London, który od lat docieka, co siê z sta³o z ORP Orze³,
posun¹³ siê w poszukiwaniach do przodu. Miesi¹c temu pisa³ o

fantastycznie brzmi¹cej teorii wyratowania za³ogi przez duñskich,

norweskich czy szwedzkich rybaków, jaka pojawi³a siê we wrzeœniu

1940 r. w kilku artyku³ach prasowych - teraz ten w¹tek rozwija.

NA SKRZYD£ACH STALOWEGO OR£A

OSTATNI PATROL

I NIEJASNOŒCI Z NIM ZWI¥ZANE

HIPOTEZA PALACZA Z MIECHOWA

TOMASZ KAWA 

Najbardziej interesuj¹ca publikacja, zawieraj¹ca wiele

szczegó³ów, zosta³a przedstawiona w Londynie w 1943

roku w tygodniku “Polska Walcz¹ca - ¯o³nierz Polski na

ObczyŸnie”. Napisa³ j¹ przyjaciel kpt. Jana Grudziñskiego

z Lwowskiego Korpusu Kadetów, by³y pilot p³k. Stefan

£aszkiewicz. Jego artyku³, choæ opublikowany w 1943 roku,

odnosi siê do jego wczeœniejszego spotkania z pewnym Po-

lakiem z Miechowa, palaczem nieznanego z nazwy polskie-

go transportowca. Trudno okreœliæ z pewnoœci¹ dok³adn¹
datê spotkania (nie jest podana w artykule), ale prawdo-

podobnie nast¹pi³o ono na prze³omie 1940 i 1941 roku.

Wiadomo jedynie, ¿e panowie spotkali siê po zbombardo-

waniu Liverpoolu w sierpniu 1940, a przypuszczalnie przed

otrzymaniem przez Stefana £aszkiewicza przydzia³u do ( 

XXII POLONIJNY TURNIEJ W PI£CE NO¯NEJ

W NILESTOWN

W sobotê po Œwiêcie Dziêkczynienia pierwszoklasiœci ze Szko³y Polskiej w London

otrzymali wyprawki ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Toronto.

Fot. z archiwum szko³y

Feliks Hondzel (z mikrofonem) wyró¿niony pucharem dla ‘najstarszego juniora’

turnieju i cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego. Wiêcej na str. 7
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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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Materia»ów niezamówionych redakcja nie
zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów. Wyraóone w tekstach opinie
naleó� do autorów i nie zawsze odzwierciedlaj�
stanowisko wydawcy i redakcji.  Za treÑ� og»o-
sze½ i reklam redakcja nie odpowiada. 
Przedruki dozwolone na podstawie pisemnej
zgody redakcji. 

Redakcja dzi�kuje panu Mariuszowi Pacynce za

bezinteresowne dostarczanie numerów do Windsor. 

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

( Sekcji Lotniczej Inspektoratu Si³
Zbrojnych po tym, jak zosta³ zwolniony z
dowodzenia krakowskim Dywizjonem 308
w Blackpool, na pó³noc od Liverpoolu, w
listopadzie 1940 (“ró¿nica zdañ” po-
miêdzy nim a brytyjskim dowódc¹
Daviesem). Oddajê g³os autorowi
artyku³u:

Przechodz¹c przez ciemny i zbombardo-
wany Liverpool, tak ciemny, ¿e a¿ dziki
i okropny w swym zaprzeczeniu piêknoœ-
ci ¿ycia, zosta³em zaczepiony przez
podbite indywiduum w zaszmelcowanym
ubraniu.

- Ej panie Polak! Ja te¿ jestem z
Polski. ChodŸ bracie na jednego drinka.

Spojrza³em uwa¿niej. Brat ko³ysa³
siê na nogach, ale mia³ gêbê doœæ
uczciw¹. By³a to jedna z twarzy ciê¿ko
pracuj¹cego cz³owieka, który z³apa³ tro-
chê luzu w pracy. Poczu³em do niego
sympatiê. Mo¿e za tê twarz zryt¹ tros-
kami, mo¿e za te rêce szorstkie i grube,
mo¿e za tê chropowat¹ polsk¹ mowê

brzmi¹c¹ niespodziewanie w obcym
mieœcie. Poszed³em na drinka. [...]

- S³ysza³ pan o Orle? [pyta Palacz
- przyp. TK]

- S³ysza³em. [...]
- [Palacz] Pan wie, na czyj¹ czeœæ

bêdziemy piæ? Na czeœæ komandora Gru-
dziñskiego, co to dowodzi³ Or³em. Tego,
co zatopi³ Rio de Janeiro. Tego, co uciek³
z rêki Szwabom. Le¿y teraz na dnie mo-
rza. Jak wrócê do Gdyni, to pierwszy
dam pieni¹dze na jego pomnik.

- Czy pan wie, ¿e on zgin¹³? –
zapyta³em.

Podsun¹³ mi whiskey i nachyli³ siê
do mnie, jakby mia³ szeptaæ tajemnicê.
Mówi³ rzeczywiœcie pó³g³osem, wybijaj¹c
palcem w powietrzu potwierdzenie tej
historii.

- [Palacz] Pan wie, Orze³ to by³
podwodny kr¹¿ownik. On móg³ obracaæ
do Ameryki “w te i we wte” bez niczyjej
pomocy. Otó¿, jak oni [tzn. Or³owcy - TK]
tu przybyli, Anglicy ich chcieli puœciæ na
Wschód. Ale Polacy powiedzieli, ¿e mu-
sz¹ iœæ tam, gdzie s¹ Niemcy. Wiêc po-
s³ali ich pod Norwegiê. Wtedy Orze³
potopi³ tamtym draniom transporty. Mo-
rze zasia³o ca³y brzeg Norwegii trupami
Szwabów. A drugi raz to im przypad³
bardzo z³y sektor, bo morze by³o p³ytkie.
Anglicy ich znowu nie chcieli puœciæ, ale
Polacy powiedzieli, ¿e musz¹ pójœæ. No
i poszli. A kiedy ju¿ wleŸli pod sam
brzeg niemiecki, to wytropi³y ich samo-
loty i obrzuci³y bombami. Orze³ mia³
uszkodzenia i nie móg³ p³yn¹æ. Wtedy
przele¿eli do nocy, a w nocy wyszli na
powierzchniê i natrafili na szwedzki sta-
tek. Kapitan kaza³ wszystkim ³adowaæ

siê do niego. Jak siê za³adowali, patrz¹,
a dowódca zosta³ na Orle. - ¯egnajcie,
ch³opcy - powiada do nich i schodzi do
w³azu. Stamt¹d krzykn¹³ im - Niech ¿yje
Polska! - i tyle go widzieli. Orze³, tak
jak by³, z otwartym w³azem, poszed³ pod
wodê.

- A co z reszt¹ za³ogi?
- Storpedowa³ ich niemiecki okrêt

wojenny.
- Niemcy Szwedów?
Popatrzy³ na mnie jak naiwne dziec-

ko. Mia³ zakrwione oczy i zmêczon¹
twarz. W³osy lepi³y siê nad czo³em od
potu.

- Wziêli ich za kogo innego. Potem
wy³owili kilku rozbitków. Polacy te¿ tam
byli. S¹ teraz w obozie jeñców w Gdyni.

Przeanalizujmy teraz krok po kroku
opowieœæ palacza z Miechowa...

Na wschód!

Anglicy ich chcieli puœciæ na Wschód –
palacz wypowiadaj¹c “wschód” nie mia³
na myœli kierunku wschodniego, skoro:
Polacy powiedzieli, ¿e musz¹ iœæ tam,
gdzie s¹ Niemcy, a Niemców mo¿na by³o
spotkaæ w tamtym okresie g³ównie na
Morzu Pó³nocnym, czyli na wschodzie od
wysp brytyjskich. Wydaje siê uzasadnio-
ne, ¿e s³owa palacza nale¿y rozumieæ:
“Anglicy ich chcieli wys³aæ do operacji
przeciw ZSRR”.

Tak, mam przeczucie, ¿e na twarzy
niejednego czytelnika pojawi³ siê iro-
niczny uœmieszek... Proszê mi wierzyæ, ¿e
bêd¹c na miejscu tych osób sam zastana-
wia³bym siê nad sensem kontynuowania,
gdyby nie fakt,  ¿e  brytyjskie  National
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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

Archives posiada dokumenty dotycz¹ce
planów wys³ania polskiej floty, w tym

Or³a, do dzia³añ wojennych podczas

wojny radziecko-fiñskiej, zim¹ 1940 roku.
W tych planowanych przez Winstona

Churchilla operacjach przeciw ZSRR

mia³a równie¿ wzi¹æ udzia³ Brygada

Strzelców Podhalañskich. Plany te nie

zosta³y zrealizowane, ale co mnie naj-

bardziej w tej informacji zastanawia, to

to, ¿e ów “brat ko³ysz¹cy siê na nogach,
z uczciw¹ gêb¹” mia³ prawdopodobnie

wiedzê o wci¹¿ sekretnych na tamten

czas planach wojennych. Po tym, jak

autor go opisuje, nie s¹dzê, ¿e by³ to
szpieg, ale wiedzê musia³ zdobyæ z kon-
kretnych Ÿróde³ b¹dŸ od dobrze obe-

znanych w temacie osób. St¹d te¿
uwa¿am, ¿e jego œwiadectwo powinno siê
wzi¹æ na serio do serca.

Topi draniom transporty

Nastêpny urywek: Wtedy Orze³ potopi³

tamtym draniom transporty. Morze za-

sia³o ca³y brzeg Norwegii trupami

Szwabów. W tych zdaniach nie ma nic

nadzwyczajnego, bo odnosz¹ siê do za-
topienia Rio de Janeiro przez Or³a pod-
czas kampanii norweskiej, o czym by³o
wiadomo wkrótce po sukcesie polskiego

okrêtu. Ale nastêpne zdania s¹ ju¿ o

wiele ciekawsze.

A drugi raz to im przypad³ bardzo

z³y sektor, bo morze by³o p³ytkie. To

zdanie mo¿e na pozór wydawaæ siê ogól-
nikowe, ale nie w nawi¹zaniu do Morza

Pó³nocnego, rejonów operacyjnych dla

okrêtów podwodnych, a w szczególnoœci
rejonów, na których operowa³ ORP

Orze³. Piêæ z siedmiu patroli Orze³ pro-
wadzi³ pod zachodnie i po³udniowe wy-

brze¿e Norwegii, a jeden (w³aœciwie rejs

z konwojem) przez Lerwick do Bergen.

G³êbokoœci, na których operowa³ wów-

czas Orze³, siêga³y grubo powy¿ej 200
metrów. Wyj¹tkiem by³ ostatni patrol, z
którego nie powróci³. Rejon A3 rozmiesz-

czony jest przy ³awicy Dogger Bank, a

rejony A1-A2 okreœlone s¹ na pó³nocno-
wschodnim krañcu tej ³awicy. Orze³ ope-
rowa³ na tych obszarach - tylko i wy-

³¹cznie - podczas ostatniego patrolu,

wed³ug rozkazów, do 2 czerwca. Wystê-
puj¹ce tam g³êbokoœci siêgaj¹ nie wiêcej
ni¿ 40 metrów, a ca³y obszar jest specy-
ficznym miejscem Morza Pó³nocnego. 

Co mnie jeszcze zastanawia, to sk¹d
jakiœ marynarz zaczerpn¹³ informacjê o
mniejszych g³êbokoœciach morza w jed-

nym z patroli Or³a? Ta niby ogólnikowa

wzmianka jest zarazem niezwykle spe-

cyficzna. S¹ jeszcze inne obszary, na

których wystêpuj¹ p³ytkie wody, ale o

tym mowa poni¿ej...

Pod Helgolandem

A kiedy ju¿ wleŸli pod sam brzeg

niemiecki, to wytropi³y ich samoloty i

obrzuci³y bombami. Ten fragment mo¿e
dotyczyæ dwóch nierozwik³anych do koñ-
ca epizodów z ostatniego patrolu Or³a.
Po pierwsze mo¿e odnosiæ siê do komu-

nikatu radiowego, mówi¹cego o ataku

niemieckiego bombowca z 29 maja w

rejonie A3. Choæ niemieckie archiwa nie

wspieraj¹ tej teorii raportem z ataku,

pragnê przypomnieæ, ¿e posiadam doku-

ment, który udowadnia utratê niemiec-

kiego bombowca z koñcem maja. Praw-

dopodobne jest, ¿e niemiecki bombowiec

móg³ zostaæ str¹cony przez Or³a. Czy o

tym ataku mówi³ palacz? Mo¿liwe... Aby

lepiej przedstawiæ drug¹ opcjê - nie wy-

kluczaj¹c¹ pierwszej - muszê ujawniæ
r¹bek innej mojej tajemnicy œledczej.
Mianowicie chodzi o obalon¹ brakiem

jakichkolwiek dowodów teoriê o utracie
Or³a pod Helgolandem, opublikowan¹ w
broszurce “Polish Navy” przez Juliana

Ginsberta w 1944 roku. Nie zgadzam siê
z jego hipotez¹, ¿e polski okrêt zaton¹³
pod Helgolandem, ale jest przynajmniej

technicznie mo¿liwe, ¿e móg³ siê tam

znaleŸæ.
¯eby to zrozumieæ, nale¿y wzi¹æ pod

rozwagê rejony operacyjne okrêtów pod-

wodnych, jak równie¿ potê¿ne niemieckie

pole minowe Warngebiet, ci¹gn¹ce siê w
centralnej czêœci Morza Pó³nocnego. Ale

najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest wiedza o po-

³o¿eniu szlaków, którymi okrêty siê prze-
mieszcza³y. ¯eby jakikolwiek aliancki

okrêt (podwodny czy nawodny) móg³
bezpiecznie przejœæ z zachodniej na

wschodni¹ czêœæ Morza Pó³nocnego
przez Warngebiet i dotrzeæ pod Helgo-

land, musia³ przemieszczaæ siê okreœlo-
nym szlakiem, wytyczonym z pocz¹tkiem
wojny i aktualizowanym przez okrêty
brytyjskie, którym uda³o siê przebyæ pole
minowe bez szwanku. Na marginesie do-

dam, ¿e niemieckie okrêty równie¿ mia³y
w³asne szlaki wiod¹ce przez Warngebiet

(Weg I, Weg II). Jeœli chodzi o szlaki

brytyjskie, to jest taki problem, ¿e nie
zosta³y uwzglêdnione w ¿adnych zna-

nych mi publikacjach, a zapozna³em (
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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

( siê z wieloma; nie znalaz³em równie¿ w archiwach ¿adnych
map przedstawiaj¹cych owe szlaki. Wyczyta³em natomiast, ¿e
istnia³y przynajmniej dwa brytyjskie szlaki biegn¹ce przez

Warngebiet, docieraj¹ce do rejonu B (rejon Helgolandu). Na

podstawie dokumentów “pomocniczych” uda³o mi siê zrekon-
struowaæ oba szlaki. Jak myœlicie, z którego rejonu wychodzi³
jeden z nich? W³aœnie z rejonu A3, w którym przebywa³ nasz
Orze³. Szlak ten rodziela³ rejon A3 na czêœæ pó³nocn¹ i

po³udniow¹. OdpowiedŸ na pytanie, czy Orze³ móg³ byæ pod
Helgolandem, brzmi “tak!”. G³êbokoœci tam wystêpuj¹ce nie
przekraczaj¹ 40 m, czyli mo¿na tê informacjê powi¹zaæ z

“p³ytkim morzem” palacza. Prawd¹ jest, ¿e wed³ug rozkazów nie

powinien siê tam zjawiæ, ale nikt nie wie, jakie dodatkowe

wytyczne móg³ dostaæ dowódca okrêtu przed wyjœciem na

patrol.

Ponownie nasuwa siê pytanie, dlaczego Orze³ po pierwot-

nym wyjœciu z bazy 23 maja przed 20:05 powróci³ do niej, a
nastêpnie wyszed³ po raz kolejny o 23:00? A mo¿e to nie by³a
usterka, jak sugerowa³em w jednym z wczeœniejszych artyku³ów.

Mog³y to byæ równie¿ nowe tajne rozkazy, które Admiralicja

obawia³a siê wys³aæ do Or³a drog¹ radiow¹, aby nie zosta³y
przechwycone przez Niemców. Jest podstawa co do utrzymania

tajnoœci takiego patrolu przez Admiralicjê. Jeden z brytyjskich
dokumentów wskazuje prawdopodobieñstwo rozpoczêcia inwazji

niemieckiej na wyspy w rocznicê bitwy jutlandzkiej (31 maja -

1 czerwca), st¹d te¿ wydaje siê mo¿liwe wys³anie okrêtu pod-
wodnego pod Helgoland w celu obserwacji dzia³añ floty

niemieckiej.

Prosta kalkulacja utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e Orze³
po wyjœciu 23 maja z Rosyth móg³ dotrzeæ do rejonu A3, przejœæ
szlakiem przez Warngebiet, zostaæ namierzony przez Luftwaffe

i zbombardowany (jak twierdzi palacz), po czym powróciæ do
rejonu A3 i zostaæ tam ponownie zaatakowany przez Luftwaffe

29 maja (wg niemieckiego komunikatu radiowego). Trochê du¿o
tu dramaturgii, ale - jak to mówi¹ - kiedy siê rodzimy, to nikt

nie daje gwarancji, ¿e ¿ycie bêdzie ³atwe. Mo¿na rzec, ¿e to
powiedzenie odzwierciedla w stu procentach krótk¹, ale jak¿e
dramatyczn¹ historiê za³ogi okrêtu po wyjœciu z Gdyni we

wrzeœniu 1939 roku, podczas gdy mo¿liwy epizod spod Hel-

golandu zostanie ju¿ pewnie w sferze domys³ów. Nie sposób

jest ju¿ dojœæ faktów z tego wzglêdu, ¿e niemieckie dokumenty

eskadr lotniczych zawieraj¹ spore braki. Dokoñczenie za miesi¹c

Mapy i grafika - pod orzelsearch.com Tomasz Kawa

Ci¹g dalszy ze str. 1

MARIE SZKOLNE - czêœæ II

Ju¿ w pierwszej klasie szko³y œredniej Iœka - czyli Marysia S. -

pokaza³a nam, jak ³atwo mo¿na siê dogadaæ z wychowawc¹ i
przekonaæ klasê. W ramach programu integracyjnego klasy

pierwszej “A” nasz wspania³y polonista, profesor Andrzej Lange,

zaproponowa³ nam pójœcie na piesz¹, kilkudniow¹ wycieczkê -
czyli rajd po Dolnym Œl¹sku. Pomys³ów by³o bardzo du¿o, ale
jakimœ cudem Isia przekona³a wszystkich o wy¿szoœci Gór

Wa³brzyskich nad innymi rejonami geograficznymi. Niew¹tpli-
wie w argumentacji pomog³a jej doskona³a znajomoœæ okolic
miejsca zamieszkania (Marysia mieszka³a u starszej siostry

Kazi w Jedlince – obecnie jest to czêœæ Jedliny Zdroju). Ju¿ nie
pamiêtam, w jaki sposób ustalaliœmy trasê, ale pewnie mia³a
swój w tym udzia³ Isia. To ona przekona³a kogo trzeba w

Jedlince i na noclegi udostêpniono nam pust¹ klasê w wiejskiej

szkole, w której pod³ogê zaœcielono s³om¹. Niema³y wk³ad w
organizacjê naszej wyprawy mia³a Isi siostra pani Kazia, a

tak¿e jej m¹¿ pan Staszek. Pamiêtam go, gdy rano ze œmiechem

otwiera³ na oœcie¿ okna w naszej noclegowni-klasie g³oœno
wo³aj¹c: “Lepszy zimny ch³odek ni¿ ciep³y smrodek!”. 

Jak¹ wytrawn¹ “wêdrowniczk¹” by³a Isia, przekona³am siê
jeszcze dwukrotnie, gdy namówi³a mnie na dwie eskapady:

jedn¹ w góry i drug¹ nad morze.
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Góry

Isia po sukcesie rajdu klasowego namawia³a nas (mnie,

Marysiê P. i Elê) na wakacje wêdrowne - czyli dziewczyñski
tydzieñ w górach. Ja na pocz¹tku lipca jecha³am na obóz har-

cerski w zielonogórskie, ale koniec czerwca i kilka pierwszych

dni lipca mia³am wolne. Ela od razu siê wymiga³a, bo

zazwyczaj w wakacje pracowa³a, druga Marysia te¿ stwierdzi³a,
¿e musi rodzicom pomagaæ w gospodarstwie. Bardzo siê
zapali³am do tego projektu. Gór nie zna³am, ale po naszym

klasowym rajdzie ca³kowicie ufa³am Iœce. Ca³e dnie œlêcza³yœmy

w czerwcu nad map¹ i wytycza³yœmy trasê. W³aœciwie to Isia

j¹ wytyczy³a, a ja potakiwa³am i na wszystko siê godzi³am.

Po ustaleniu trasy wyliczy³yœmy bud¿et na bilety i noclegi
(nie bra³yœmy namiotu, planowa³yœmy nocowaæ w schroniskach,

gospodarstwach ch³opskich, sza³asach w lesie), sporz¹dzi³yœmy

listê suchego prowiantu i spis rzeczy, które mamy zapakowaæ
do plecaków. Isia obieca³a, ¿e weŸmie maszynkê spirytusow¹,
która mia³a nam s³u¿yæ do gotowania wody na herbatê i

sproszkowanych zup na trasie. W czasie sporz¹dzania spisu
Iœka podkreœla³a, jak wa¿ne jest obuwie, dobre skarpetki i

ciep³a, nieprzemakalna kurtka. Pewnie widzia³a, jak by³am
ubrana w czasie naszego klasowego rajdu. Niestety, nie mia³am
ani porz¹dnego obuwia (na klasowym rajdzie œmiga³am w teni-

sówkach), ani kurtki. Z zaoszczêdzonych pieniêdzy ze stypen-
dium postanowi³am kupiæ sobie “traktorki”, czyli skórzane

trzewiki na grubej podeszwie (ju¿ mia³am takie upatrzone w

sklepie Sk³adnicy Harcerskiej w Œwidnicy), a kurtkê po¿yczyæ
od mojej starszej siostry. Pozosta³o jeszcze uzyskanie zgody
mamusi na wêdrowny tydzieñ w górach. 

Reakcja mamy by³a do przewidzenia. Us³ysza³am wielkie

“NIE”, bo to i wiek (mia³yœmy tylko po piêtnaœcie lat), bo kosz-
ty, no i wreszcie, ¿e to niebezpiecznie, bo same dziewczyny.

Tego pierwszego argumentu nie uda³o mi siê zbiæ, trudno prze-
cie¿ zmieniæ swój wiek, ale na argumenty drugi i trzeci znalaz-

³am rozwi¹zanie: moja starsza, pracuj¹ca siostra zgodzi³a siê
po¿yczyæ mi 120 z³ (taki przewidywa³yœmy koszt wycieczki), a

mój rówieœnik - kolega z podwórka - Andrzej Pud³o, zgodzi³
siê wêdrowaæ razem z nami. Po wielu dyskusjach w koñcu
mama siê zgodzi³a.

Wyruszyliœmy w poniedzia³ek, 26 czerwca. Ju¿ nie pa-

miêtam naszej trasy, wiem, ¿e szliœmy wed³ug mapy szlakami

ró¿nych kolorów... By³y Góry Izerskie, Droga PrzyjaŸni
Polsko-Czechos³owackiej, koñczyliœmy rajd w Górach Z³otych.
Po drodze zbieraliœmy grzyby, gotowaliœmy na nich zupê w
po³¹czeniu z zup¹ w proszku i suchym makaronem lub ry¿em.

Niechc¹cy w jednym miejscu przekroczyliœmy granicê i zna-
leŸliœmy siê w czeskiej wiosce, potem wracaj¹c spotkaliœmy

polskiego ¿o³nierza-pogranicznika. Nawet specjalnie nie po-

grozi³ nam palcem, bo widocznie wiedzia³, ¿e to siê zdarza.
Prze¿yliœmy du¿¹ wichurê w drodze na Œnie¿kê, a w okolicach

Kot³ów Œnie¿nych powita³ nas bardzo silny wiatr, deszcz ze

œniegiem, póŸniej wiruj¹cy œnieg. Schroniliœmy siê wraz z kil-

koma innymi turystami do budowli tu¿ na przepaœci¹, przypo-
minaj¹cej coœ w rodzaju kamiennego sza³asu. Oj, przyda³y mi

siê buty-traktorki i kurtka po¿yczona od mojej siostry, przyda³y!
Wprawdzie kurtka by³a zamszowa i bardziej nadawa³a siê na
paradowanie i prezentowanie najnowszej mody na deptakach

kurortów górskich, ale z p³aszczem przeciwdeszczowym i z

ciep³ym swetrem zda³a równie¿ egzamin na szlakach górskich

(sweter dawa³ ciep³o, kurtka chroni³a od wiatru, a p³aszcz
przeciwdeszczowy… no có¿ - chroni³ od deszczu). Liderem grupy

by³a niepodzielnie Iœka. Andrzej jako mocno bojaŸliwy wymaga³
z naszej strony opieki. Pamiêtam, ¿e wymyœla³ niesamowite

scenariusze, gdy chcia³yœmy nocowaæ w stodole u gospodarza.

Ba³ siê, bo gospodarstwo by³o w œrodku lasu. Trochê nas

zdenerwowa³ i poradzi³yœmy mu, aby czuwa³ ca³¹ noc i nas
zbudzi³, gdy ktoœ siê bêdzie skrada³.

Po siedmiu dniach cali i zdrowi wróciliœmy do cywilizacji.

Andrzej pojecha³ do Œwidnicy, a ja jeszcze dwa dni spêdzi³am
z Iœk¹ w Jedlince. Iœka zarazi³a mnie bakcylem wêdrowców do

tego stopnia, ¿e po wakacjach zapisa³am siê do dzielnicowego

klubu PTTK i przez ca³y czas szko³y œredniej z klubem kar³o-
wickim, gdy tylko finanse pozwala³y, chodzi³am po Dolnym

Œl¹sku w br¹zowych, wygodnych trzewikach-traktorkach.
Morze

Nad morze pojecha³yœmy w lipcu 1968, po ukoñczeniu drugiej
klasy. Mia³yœmy po 16 lat i ju¿ trochê doœwiadczenia w wêd-
rowaniu. Zaplanowa³yœmy sobie, ¿e przejdziemy pla¿¹ od

Ko³obrzegu a¿ do Gdañska. Tym razem wziê³yœmy ze sob¹
lekki dwuosobowy namiocik (sama pa³atka, bez pod³ogi) i koce.
Wytyczy³yœmy trasê, obliczy³yœmy, ile to nam zajmie, przygoto-

wa³yœmy plecaki i fundusze. O dziwo, moja mama nie upiera³a
siê, ¿e musimy mieæ ch³opiêc¹ obstawê. W drodze nad morze

zahaczy³yœmy o Drawsko, aby odwiedziæ Elê. Miasteczko

zrobi³o na mnie przygnêbiaj¹ce wra¿enie. Wiedzia³am z historii

drugiej wojny œwiatowej, ¿e tam trwa³y zaciête walki, ale œlady
po kulach na ka¿dym budynku i wojsko widoczne na ka¿dym
kroku nachalnie przypomina³y nie tylko historiê, ale równie¿
emanowa³y bli¿ej nieokreœlonym zagro¿eniem. Poniewa¿
zrobi³yœmy sobie krótk¹ przerwê w podró¿y w Drawsku, do

Ko³obrzegu dotar³yœmy w miarê wypoczête.
� � �

Z dworca kolejowego do pla¿y by³o bardzo blisko. Zjad³yœmy

sma¿on¹ rybkê w pobli¿u pla¿y i rozpoczê³yœmy swoj¹ wielk¹
wêdrówkê. Mia³yœmy jeszcze tego samego dnia dotrzeæ do

Miêdzyzdrojów. O naiwnoœci m³odzieñcza! Ju¿ po kilkunastu (
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( kilometrach (pó³ dnia ciê¿kiego mar-

szu) natknê³yœmy siê na drut kolczasty,
broni¹cy dostêpu do pla¿y i szerokiego
pasa nadmorskiego z wie¿ami obserwa-

cyjnymi i z ¿o³nierzami-wartownikami.

Od jednego z wartowników dowiedzia-

³yœmy sie, ¿e jest to teren wojskowy i ¿e
musimy iœæ w g³¹b l¹du, by ten chro-
niony pas nadmorski obejœæ. Sz³yœmy w

g³¹b l¹du na po³udnie, a gdy w koñcu
skoñczy³y siê druty, skierowa³yœmy siê
na wschód. Zajê³o nam to nastêpne pó³
dnia. To by³a bardzo du¿a baza ZSRR-

owskich wojsk lotniczych (w tym czasie

stacjonowa³ tam radziecki 871 Pomerañ-
ski Pu³k Lotnictwa Myœliwskiego). Po

drodze z daleka widzia³yœmy zamasko-

wane schronohangary, kryte darni¹. 

Pod wieczór w koñcu mog³yœmy skrêciæ
w stronê morza. Poniewa¿ by³o ju¿ póŸno
i by³yœmy bardzo zmêczone, zaczepi-

³yœmy woŸnicê ¿wawo pod¹¿aj¹cego w

stronê morza i pyta³yœmy o jakieœ pole
namiotowe, bo szukamy noclegu na jedn¹
noc. Konik siê zatrzyma³, woŸnica przyj-
rza³ nam siê dok³adnie, wypyta³, sk¹d
jesteœmy, jakie mamy plany. Po krótkim

namyœle zaprosi³ na wóz i tak to doje-

cha³yœmy do Siano¿êt. Po drodze okaza-

³o siê, ¿e nasz woŸnica jest rybakiem i

wraca do domu z jak¹œ czêœci¹ do kutra.
Œmia³ siê z nas, ¿e tylko takie m³ode
naiwniaczki mog¹ wierzyæ mapie, i jesz-

cze, ¿e mu ¿onka g³owê urwie, bo znowu

wiezie jej letników, ale miejsce na namiot

na podwórku siê znajdzie dla “dziew-

czynek”, czyli dla nas. Pani gospodyni z

niemym wyrzutem pokiwa³a tylko g³ow¹,
lecz goœcinnie poczêstowa³a nas sma¿on¹
rybk¹ i pokaza³a, w którym miejscu mo-

¿emy siê rozbiæ. W Siano¿êtach bardzo
nam siê podoba³o. Z jednej nocy zrobi³y
siê trzy, a potem - maj¹c perspektywê
ci¹g³ego obchodzenia terenów wojsko-

wych (ju¿ dowiedzia³yœmy siê o nastêp-
nych wojskowych obiektach nad Ba³ty-
kiem) - za pozwoleniem gospodarzy zo-

sta³yœmy nastêpne jedenaœcie dni. W

nocy w czasie æwiczeñ wojskowych mia-

³yœmy koncert jak siê patrzy – huk

przeraŸliwy, kakofonia dŸwiêków prze-

latuj¹cych nisko odrzutowców. Roz-

pozna³yœmy niez³¹ flotê - (Mikojan i

Guriewicz) MiG-21 PFM i MiG-21 U –

fantastyczne jak na te czasy, ponad-

dŸwiêkowe, bardzo nowoczesne myœliwce

do walki i do szkolenia. Armia Czerwona

czêsto æwiczy³a, “jak ma nas broniæ przed
wrogami”. Ludzie gadali, ¿e na tym

lotnisku oprócz myœliwców nie tylko maj¹
rakiety, ale równie¿ obiekty do prze-

chowywania broni j¹drowej przenoszonej

przez samoloty. Coœ by³o na rzeczy, bo
oprócz kilkudziesiêciu schronohangarów
by³y na lotnisku w Bagiczu ró¿ne dziwne

budowle.

Niestety, nie pamiêtam nazwiska naszych

przemi³ych gospodarzy, którzy nie tylko
czêstowali nas rybkami z³owionymi ka¿-
dego ranka przez pana “Rybaka” (³odzie
i kutry wychodzi³y w morze o trzeciej w

nocy), ale równie¿ zapraszali na poga-
duszki przy ognisku i traktowali jak ro-

dzinê. Wiem, ¿e Isia jeszcze przez wiele

lat utrzymywa³a dosyæ bliskie kontakty z
rodzin¹ “Rybaków”.

Bal

Podziwia³am swoj¹ przyjació³kê i próbo-
wa³am trochê j¹ naœladowaæ. Ona

spokojna, rozwa¿na, rzeczowa, a ja roz-

trzepana i trochê postrzelona, z nie-

ziemskimi pomys³ami. Chocia¿ czasami i

Iœka potrafi³a mnie zaskoczyæ. Do takich

wystrza³owych propozycji nale¿a³o wziê-
cie udzia³u w konkursie na najlepiej

przebran¹ parê na szkolnym balu kostiu-

mowym. ̄ adna z nas nie mia³a ch³opaka,
ale Iœka zaproponowa³a, abyœmy posz³y
grup¹. To by³a nasza pierwsza szkolna

zabawa. Przekona³yœmy jednego kolegê
z klasy, ¿e go przebierzemy za su³tana,
a my mia³yœmy byæ jego ma³ym haremem

na³o¿nic. Do haremu wst¹pi³y: Isia, Ela

z TZ-tu i ja. Jak przysta³o na na³o¿nice,
musia³yœmy pokazaæ trochê golizny, lecz
aby nikogo nie gorszyæ przykry³yœmy

nasze obna¿one brzuchy przezroczystym
szyfonem. Szarawary i ozdobione kora-

likami bolerka, nakrycia g³owy, papcie-

baletki - wszystko uszyte z ró¿nokoloro-
wego at³asu - po³yskiwa³y i œwieci³y od
gêsto naszytych cekinów i koralików.

Zdoby³yœmy dwa stare, at³asowe

szlafroki i uszy³yœmy strój i turban dla

naszego w³adcy. Po wielu przymiarkach

nasz kolega prezentowa³ siê okazale,

lecz zawsze sta³ jakoœ tak nienaturalnie
zgiêty. Ca³e szczêœcie, ¿e s¹siadka spod
ósemki, która mia³a jakie takie pojêcie o
krawiectwie, by³a przy naszej uroczystej
przedbalowej prezentacji w kuchni pañ-
stwa Micha³owskich, bo zaraz zauwa¿y³a,
¿e su³tan cierpi nieziemskie mêki za

spraw¹ wbijaj¹cego siê w krocze kostiu-

mu. Taktownie skomentowa³a, i¿ coœ tam
siê nie tak uk³ada, poprosi³a o piêtnaœcie
minut na poprawki, wstawi³a potrzebne
kliny i kolega móg³ siê w koñcu wy-

prostowaæ. Na bal wziê³yœmy dywanik z

korytarza mieszkania, bo przecie¿ nie

wypada³o nam siedzieæ na krzes³ach. No

có¿, wzbudziliœmy spor¹ sensacjê, ale na-
grody nie zdobyliœmy! 

Do tej pory uwa¿am decyzjê jurorów
za skrajn¹ niesprawiedliwoœæ, bo nasze
stroje by³y ciekawe, a i koncepcja dosyæ
oryginalna.

Schronohangary

Tak zwany Granit – ukrycie z ¿elbetonu
w kszta³cie rury obsypanej ziemi¹.

Ukrywano tu samojezdne wyrzutnie pocisków balistycznych.
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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

( Po skoñczeniu Lotniczych Zak³adów
Naukowych rozproszy³yœmy siê po œwie-

cie. Isia dosta³a siê na filiê Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki Wroc³aw-

skiej w Wa³brzychu, a ja zosta³am we

Wroc³awiu studiuj¹c bibliotekoznawstwo.

Spotyka³yœmy siê czasami w moim aka-

demiku lub u pani Micha³owskiej. Potem

by³y listy, nastêpnie poczta elektro-

niczna. Po latach, w 1999 r., odwie-

dzi³am j¹ w jej domu w Jedlinie Zdroju.

Zapamiêta³am wspania³y ogród pe³en
rododendronów i strzelistych œwierków.

By³y równie¿ spotkania w Œwidnicy,

Szczawnie Zdroju, Wroc³awiu.  Z tych

spotkañ dowiedzia³am siê, ¿e przez

pewien czas Isia uczy³a w Technikum

Mechanicznym, potem pracowa³a w za-

k³adzie specjalizuj¹cym siê w projekto-

waniu i budowie taœmowych systemów

transportowych. W okresie transformacji

razem z kilkoma wspó³pracownikami

wykupi³a zak³ad i doprowadzi³a do

œwietnoœci. Teraz, w epoce Internetu,

czasami wchodzê na stronê zak³adu i

kibicujê jej osi¹gniêciom. To ze strony

internetowej wiem, ¿e ju¿ drugi raz

zak³ad jest w rozbudowie. Pani prezes

fantastycznie sobie radzi w biznesie! No

có¿, ju¿ w czasach szkolnych udowod-

ni³a, ze poza zdolnoœciami i pracowi-

toœci¹ jest otwarta na nowe wyzwania,

œwietna w planowaniu i - co najwa¿niej-
sze - w przekonywaniu otoczenia do

swoich projektów. Jestem dumna, ¿e jest
moja przyjació³k¹!

O drugiej przyjació³ce Marysi i o

naszej gospodyni pani Marii Micha-

³owskiej - w nastêpnym numerze Ska-

nera.

Krystyna Stalmach

�ród³a zdjêæ z dawnego lotniska w Bagiczu,

zamieszczonych na str. 6: 

Schronohangary - Wikipedia. CC BY-SA 3.0

Granit - www.polot.net

W dniach 31 sierpnia i 1 wrzeœnia br. w
Oœrodku Letnim w Nilestown odby³ siê
kolejny Turniej Dru¿yn Polonijnych w

trzech kategoriach wiekowych: OPEN -

z udzia³em dru¿yn nie tylko polonijnych,
OVER 35 i OVER 50.

W sobotê odby³y siê mecze elimina-

cyjne, a w niedzielê pó³fina³y i fina³y.
Tutaj nale¿y siê wyjaœnienie: turniej by³
planowany na trzy dni, lecz na ¿yczenie
uczestników oraz wskutek niesprzyjaj¹cej
pogody (deszcz w drugi dzieñ), zosta³
skrócony do dwóch dni.

Do turnieju zg³oszono 12 dru¿yn w
trzech kategoriach wiekowych, w tym

jedn¹ - London America FC - spoza

polonijnych zespo³ów. Mecze odby³y siê
w sportowej atmosferze, by³y bardzo

interesuj¹ce i zaciête. 
W fina³ach dosz³o do bardzo emo-

cjonuj¹cych pojedynków. I tak w finale

Olimpia Toronto wygra³a z gospodarza-
mi turnieju Jagielloni¹ London 3-2.

W kategorii OVER 35 po bardzo za-

ciêtym i stoj¹cym na wysokim poziomie

meczu Bia³y Orze³ A London pokona³
2-1 Playboys Missisauga. Trenerem i

managerem zwyciêskiej dru¿yny jest nam
dobrze znany Grzegorz Kowalski. Gratu-

lacje dla Grzegorza i ca³ej zwyciêskiej
dru¿yny od polonijnych kibiców.

W kategoii “juniorów starszych”,

czyli OVER 50, zwyciê¿y³ Bia³y Orze³
Oshawa, wygrywaj¹c w finale 6-4 z

Poloni¹ Hamilton. W dru¿ynie Polonii

Hamilton OVER 50 na bramce goœcinnie
wyst¹pi³ zawsze m³ody i sprawny by³y

zawodnik Bia³ego Or³a London Felek

Hondzel. Za ten wystêp organizatorzy

turnieju uhonorowali go pucharem dla

najstarszego zawodnika - gratulujemy.

Najlepszym bramkarzem turnieju

zosta³ Wojtek Szyd³owski z Bia³ego
Or³a A London.

Najskuteczniejszym strzelcem turnie-

ju by³ Pawe³ Gromala z Bia³ego Or³a A
London.

Najlepszym zawodnikiem turnieju

wybrany zosta³ przez sêdziów i kibiców

Piotr Trzciñski z Olimpii Toronto.

Zwyciêskie dru¿yny i najlepsi za-

wodnicy otrzymali puchary i nagrody

rzeczowe od Polskich Browarów z To-

ronto.

Turniej odby³ siê w sportowej atmo-

sferze, a zwyciêskie dru¿yny by³y za-
dowolone z jakoœci boisk i zaplecza

socjalnego oraz mo¿liwoœci spotkania

dru¿yn i przyjació³ z boiska z dawnych

lat. Mo¿na by³o powspominaæ, a wieczo-

rem zabawiæ siê przy muzyce zespo³u
Duet Fiesta i disco.

Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê personelowi kuchni, który przygo-

towa³ smaczne jedzenie i wykarmi³
wszystkich uczestników.

Komitet Organizacyjny serdecznie

dziêkuje te¿ wszystkim kibicom oraz

osobom, które pospieszy³y z pomoc¹,
pracuj¹c na ró¿nych stanowiskach.

DZIÊKUJEMY

Komitet Organizacyjny

Zdjêcie na str. 1 - Anna Czuba

XXII POLONIJNY TURNIEJ W PI£CE NO¯NEJ W NILESTOWN
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GALA OF EXCELLENCE

I DO¯YNKI W WINDSOR

Dwunastego paŸdziernika sala Domu Polskiego

wype³niona by³a przedstawicielami wielu orga-

nizacji polonijnych, goœæmi oraz m³odzie¿¹, która

mia³a otrzymaæ stypendia. Gospodarze uroczys-

toœci: pan Stefan Polewski (nauczyciel lokalnego

gimnazjum) i dr Julia Kulesza (by³a stypendyst-

ka Polonii Centre i cz³onkini zespo³u Tatry)

przyjêli tradycyjny chleb z tegorocznych zbiorów,

natomiast ca³oœæ, jak co roku, prowadzi³a pani

Halina Ro¿nawska. Program artystyczny przy-

gotowany zosta³ przez grupê taneczn¹ Tatry.

Oprócz nagród/stypendiów dla trzynaœciorga

m³odzie¿owych laureatów Polonia Centre (Wind-

sor) Inc. przyzna³a te¿ donacje kilkunastu polo-

nijnym organizacjom i grupom oraz lokalnym

bibliotekom: uniwersyteckiej i miejskiej. Biblio-

teki te co roku otrzymuj¹ donacje na zakup

ksi¹¿ek i innych materia³ów o tematyce polskiej.

Jedn¹ z tegorocznych laureatek jest Katarzyna Stoj, która w czerwcu

br. ukoñczy³a studia medyczne we Wroc³awiu (z drug¹ lokat¹ na

roku), a obecnie na Uniwersytecie McMaster zaczyna kurs "Applied

Clinical Research". Kasia nale¿y m.in. do Big Brothers Big Sisters

Foundation i Pol-Can Business Association. Na zdjêciu z mam¹

Bo¿en¹ Paradel¹. Fot. Arleta Sziler

Na nagrody i dotacje Polonia Centre przekaza³a tego

roku 61 750 dol., w tym 22 500 jako nagrody dla wyró¿-

niaj¹cych siê studentów. Od roku 1978 œrodowisko polo-

nijne w Windsor otrzyma³o od tej organizacji 1 154 050

dolarów. Nagrodzeni studenci to w grupie Under-

graduate: Ava Gajewski, Julia Kowalczykowski, Olivia

Stanco, Daniel Stêpieñ (br¹z); Klaudia Blonka, Sylwia

Borawski, Julianna Zielinski (srebro); Radoslaw Budzik,

Karolina Konior (z³oto). Graduate: Alicia Dolba, Lauren

Jedlinski oraz Katarzyna Stoj i Sylvia Sznurkowski.

Arleta Sziler

PAPIE¯ FRANCISZEK

I JEGO OPONENCI

KAZIMIERZ ADAMIAK Teoretycznie polityka i religia nie powinny wchodziæ

sobie w drogê. Praktyka, jak to czêsto bywa, nie chce siê jednak teorii

podporz¹dkowaæ. Pomijaj¹c nawet dra¿liwy wœród naszych rodaków

problem mieszania siê ludzi Koœcio³a w politykê, istnieje jeszcze problem

odwrotny: próby wykorzystania Koœcio³a i religii do celów politycznych.

Przypadki takie nie by³y niczym nadzwyczajnym w historii. Skoro

Koœció³ posiada³ wymierne znaczenie polityczne, stanowi³ zbyt ³akomy

kêsek, aby go zostawiæ w spokoju. Dla przyk³adu: a¿ do pocz¹tku XX

wieku przy wyborze papie¿a obowi¹zywa³o tzw. “prawo wykluczenia”.

Królowie Austrii, Francji i Hiszpanii mogli sprzeciwiæ siê wyborowi

papie¿a, który im siê nie podoba³. Prawo zastosowano po raz ostatni w

roku 1903, gdy kard. Puzyna, Polak, w imieniu cesarza Franciszka Józefa

nie dopuœci³ do wyboru nielubianego kandydata.

Wydawa³oby siê, ¿e wiek XX przyniós³ Koœcio³owi pe³n¹ wolnoœæ.

Do czasu. Od kilku lat nawet œrednio zaawansowany obserwator ¿ycia

Koœcio³a bez trudu zauwa¿y mniej lub bardziej otwarte naciski na

papie¿a Franciszka, aby sk³oniæ go do abdykacji. Sta³y siê one ju¿ tak

powszechne, ¿e nale¿y ju¿ w pewnym sensie do dobrego tonu do³o¿yæ

swój krytyczny g³os. Doœwiadczy³em tego w czasie niedawnej wizyty w

Polsce. Co gorsza, z rzadka tylko zdarza³o siê, ¿e papieski krytyk by³

jako tako zorientowany w teologii i w miarê logicznie artyku³owa³ swoje

zastrze¿enia. Gorzej, ¿e wiêkszoœæ negatywnych opinii by³a na poziomie

internetowego hejtu i pochodzi³a od ludzi, którzy o Koœcielnym nauczaniu

pojêcie mieli raczej blade.

Ataki na papie¿a mo¿na by z grubsza zakwalifikowaæ do jednej z

trzech kategorii. Pierwsze pochodz¹ od ludzi, którzy otwarcie kontestuj¹

ustalenia Soboru Watykañskiego II. Grupy takie istnia³y od doœæ dawna,

ale uaktywni³y siê, gdy internet umo¿liwi³ formowanie siê “baniek

informacyjnych”, gdzie ³atwiej znaleŸæ ludzi myœl¹cych podobnie, choæ

rozproszonych po œwiecie. Na pewno te¿ wiatrem w ¿agle tej grupy by³a

adhortacja “Amoris Laetitia”, dopuszczaj¹ca w sytuacjach wyj¹tkowych i

po d³ugim rozeznaniu komuniê dla osób rozwiedzionych. Grupie drugiej,

szczególnie aktywnej w Polsce, nie podoba siê papieski stosunek do

uchodŸców.

Najbardziej bezwzglêdny atak na papie¿a zosta³ jednak zainicjo-

wany przez grupê konserwatywnych biskupów amerykañskich. Ich próbom

powi¹zania Koœcio³a Katolickiego z amerykañsk¹ prawic¹ i uczynienia

Koœcio³a ideologiczn¹ nadbudow¹ dla tej opcji politycznej papie¿

Franciszek przeciwstawi³ wizjê Koœcio³a ubogiego i dla ubogich.

W³¹czaj¹c siê osobiœcie w nominacje nowych biskupów, papie¿ odrzuca³

niektóre kandydatury, by biskupami zostawali duszpasterze, a nie

politycy. G³ówne uderzenie w papie¿a nadesz³o ze strony abp. Vigano,

by³ego nuncjusza w USA, który pos³u¿y³ siê pomówieniem. 
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Oskar¿y³ on papie¿a o tuszowanie sprawy kardyna³a

McCarricka oskar¿onego o pedofiliê i za¿¹da³ papieskiej

abdykacji. Fakt jest natomiast taki, ¿e papie¿ po zbadaniu

sprawy wykluczy³ McCarricka nie tylko z grona kardyna-

³ów, ale te¿ ze stanu duchownego. List Vigano sta³ siê

sygna³em do ofensywy ze strony licznych i ha³aœliwych

grup zgromadzonych wokó³ ró¿nych portali internetowych,

aby zmusiæ papie¿a do rezygnacji.

Kulisy antypapieskiej kampanii zosta³y opisane przez

dwóch watykanistów: A. Torniellego i G. Valentego, a

wydana przez nich ksi¹¿ka nosi tytu³ “Dzieñ s¹du”. 

Klub “Tygodnika Powszechnego” zaprasza
na spotkanie poœwiêcone g³ównym tezom tej ksi¹¿ki.

Bêdzie te¿ okazja do podzielenia siê w³asnymi opiniami
na temat nauczania papie¿a Franciszka.

Spotkanie odbêdzie siê 30 listopada o godz. 18:15
w ma³ej sali parafialanej

Koœcio³a Matki Boskiej Czêstochowskiej w London.

RADOŒÆ

Choæ jeszcze s³oñce jasno œwieci,
Lecz wiemy o tym dobrze przecie¿,

Jak przysz³o szczêœcie - tak odleci,
A do serc naszych przyjdzie jesieñ.

Œwit wstanie póŸno, jakiœ smutny,
I chmury skryj¹ b³êkit nieba,

Wiêc o mi³oœci teraz mówmy,
Bo jej na co dzieñ nam potrzeba.

I serca miejmy dziœ radosne,
Bezchmurne niebo nad g³owami,

A w duszach czujmy ci¹gle wiosnê,
Co zagoœci³a miêdzy nami.

Cieszmy siê ¿yciem, póki pora,
Zrywajmy kwiaty szczêœcia wko³o,

Nie oczekujmy zbyt wieczora,
Do snu on nas i tak zawo³a.

El¿bieta Fija³

London, 16 czerwca 1999 r.

SPOSÓB NA NIEPOGODÊ

TADEUSZ ¯OCHOWSKI Mój tegoroczny wyjazd do Polski za-

powiada³ siê pod znakiem upa³ów. Zastanawia³em siê, jak

to zniosê bez klimatyzacji, do której zd¹¿y³em przywykn¹æ

w Kanadzie. Nastawienie musia³em zmieniæ ju¿ na lotnisku

Szopena, zaraz po wyjœciu z samolotu. Upa³y, jakie by³y w

Polsce do chwili mego przylotu, znik³y. Nie doœæ, ¿e by³o

ch³odno, to na dodatek nastêpne dni obfitowa³y w opady.

W takiej sytuacji ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e takie

wakacje s¹ do kitu, ale ja nie narzeka³em, gdy¿ ta pogoda

da³a mi znakomit¹ sposobnoœæ do d³u¿szych spotkañ z

rodzin¹ i przyjació³mi. Nawet lekka m¿awka nie prze-

szkodzi³a w obejrzeniu i wys³uchaniu grup bluesowych na

festiwalu w Suwa³kach (koncerty odbywaj¹ siê na œwie¿ym

powietrzu). To chyba najwiêkszy festiwal tej muzyki na

œwiecie. Przez cztery dni przewinê³o siê tam kilkadziesi¹t

grup z ró¿nych zak¹tków kuli ziemskiej, daj¹c mi³oœnikom

bluesa prawdziw¹ ucztê.  (
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( Niepogoda przyczyni³a siê te¿ do
tego, ¿e pobyt w Polsce wykorzysta³em
na poznanie tego, czego jeszcze nie

zna³em. I tak Warszawê zobaczy³em nie

tak¹, jak¹ zazwyczaj ogl¹da ka¿dy
przyjezdny - czyli Wilanów, £azienki,
Krakowskie Przedmieœcie, wreszcie Pa-

³ac Królewski i s¹siaduj¹ce z nim Stare

Miasto. Wybra³em siê nad nadwiœlañ-
skie bulwary i do muzeów, których w

latach mojej m³odoœci jeszcze nie by³o.
W zwiedzaniu pomóg³ mi rodowity

warszawiak Tomasz Kaczor. Jako histo-

ryk z zami³owania opowiada³ o rze-

czach, których siê nie spodziewa³em,

oprowadzi³ po Muzeum Fryderyka Cho-

pina, Powstania Warszawskiego, Polin

(muzeum historii ¯ydów w Polsce) i

Centrum Kopernika. Nie bêdê siê o nich
teraz rozpisywa³, chocia¿ jest o czym,

gdy¿ by³em zachwycony tym, co w

ka¿dym z tych przybytków zobaczy³em.

Postanowi³em przenieœæ na papier kilka
ogólniejszych spostrze¿eñ.

Muzea kojarz¹ siê najczêœciej jeœli
nie z zabytkami, to przynajmniej ze

zbiorem przedmiotów z dalszej b¹dŸ
bli¿szej przesz³oœci. Zawsze czu³em siê
w muzeach jak w œwi¹tyniach, gdzie

ka¿dy przedmiot stanowi nietykalne

wprost sakrum. Ta szczególna atmosfera,

bo zwiedzaj¹cy w ciszy poznaj¹ i po-
dziwiaj¹ œwiadectwa tego, co minê³o,
zmusza nie tylko do

cofniêcia siê do innej
epoki, ale tak¿e do

chwili refleksji nad

dziedzictwem, które-

go cz¹stka, czy o tym
wiemy, czy nie, jest

równie¿ w nas.

Zauwa¿y³em, ¿e
dawny sposób muze-

alnego przekazu

historii podlega w

ostatnich latach jeœli

nie rewolucji, to szybkiej ewolucji. Maj¹
na to du¿y wp³yw coraz to nowsze wy-

nalazki techniczne, pozwalaj¹ce lepiej i
ciekawiej wyeksponowaæ okazy i prze-
kazaæ wiêcej informacji zwiedzaj¹cym.

Informacje towarzysz¹ce eksponatom
daj¹ pe³niejszy obraz tego, co widzimy.

Nie dziwi mnie, ¿e polskie muzea

zyskuj¹ poczesne miejsce w œwiatowych

rankingach. Widaæ te¿, ¿e s³owo jest nie

mniej istotne ni¿ eksponat. Dla przy-

k³adu: dawne muzeum w Bia³owie¿y,
kiedyœ wype³nione gablotami z wy-

pchanymi okazami puszczañskiej fauny,
to dziœ przestrzenne wielosk³adnikowe

ekspozycje, niemal ¿ywcem przeniesione

z autentycznego lasu, ukazuj¹ce ¿ycie w
Puszczy Bia³owieskiej - od ogromnych

¿ubrów po ma³e robaczki. Te piêkne
instalacje by³yby niczym, gdyby nie

dŸwiêki p³yn¹ce z urz¹dzeñ audio, które
dostaj¹ zwiedzaj¹cy. Dawniej opro-

wadza³ ich przewodnik, teraz s³owa

lektora p³yn¹ce ze s³uchawek opisuj¹
roœlinnoœæ i zwierzynê, na dodatek kom-

puterowo sterowane oœwietlenie kieruje

uwagê widzów na omawiany element.

Wszystko po to, ¿eby pokazaæ wspó³-
zale¿noœci istniej¹ce w tym ekosystemie.

Do tego dochodzi wiele ciekawostek, o

których zwyczajny cz³owiek nie ma po-

jêcia, a ciche odg³osy puszczy daj¹ wra-

¿enie, ¿e czujemy siê niemal jak w kniei.

Z podobnym

sposobem ekspozycji

spotka³em siê w

Muzeum Powstania

Warszawskiego. Tu

by³o s³ychaæ od-

g³osy wystrza³ów i

w y b u c h a j ¹ c y c h

bomb, szmer wody w

kana³ach... i by³o to
tak realne, ¿e nie

tylko dociera³o do

oczu i uszu, ale w

wielu zwiedzaj¹cych budzi³o najpraw-

dziwsz¹ grozê.
Zamiast ma³ych etykietek tu¿ przy

eksponacie wyposa¿enie muzeów coraz

czêœciej stanowi¹ dotykowe ekrany z

informacjami, do tego dochodz¹ pro-

jektory, które wyœwietlaj¹ coraz to nowe

animacje - dziêki temu mo¿liwoœæ jedno-
czesnego odbioru ma du¿o wiêksza
liczba ludzi.

Cieszê siê, ¿e muzea nowoczeœniej¹,
ale jestem te¿ za tradycyjnymi, takimi

jak chocia¿by zamek w Malborku,

Lidzbarku Warmiñskim czy Trokach,

które uda³o mi siê zobaczyæ.
Koñcz¹c te krótkie refleksje na

temat muzeów, wrócê na chwilê do tego,
co napisa³em we wstêpie - ¿e
pogoda-niepogoda to niekoniecznie

powód do zmartwienia, bo to równie

dobrze okazja do zobaczenia wielu

godnych uwagi miejsc. Czy to musz¹
byæ muzea? Niekoniecznie. Równie

dobrze mog¹ byæ koœcio³y, budynki i

ulice. Tomek - mój przewodnik po

Warszawie - pokaza³ mi w centrum

stolicy wiele budynków, które pamiêtaj¹
drug¹ wojnê œwiatow¹. Na ich murach

widaæ jeszcze œlady po pociskach, ale

niezorientowany przechodzieñ nie jest w
stanie tego dostrzec.

Przy okazji Tomek zwróci³ moj¹
uwagê na to, ¿e gdy stare ustêpuje
miejsca nowemu, z miast ubywa go³êbi.
Nie ma dla nich schronienia w nowych,

“g³adkich” domach ze szk³a i aluminium,

ich miejsce stopniowo zajmuj¹ wrony,

które gnie¿d¿¹ siê na drzewach, wiêc
nie s¹ uzale¿nione od budownictwa. Wi-

dzia³em, jak ufnie spaceruj¹ wraz z

go³êbiami wœród turystów na Placu

Zamkowym.

Tego wszystkiego, co jest wielkim

plusem niepogody, nie zauwa¿y³bym,

rozkoszuj¹c siê s³oñcem na pla¿y.
Tadeusz ¯ochowski

Muzeum Powstania Warszawskiego - w rurze kana³u
umieszczono tam nagranie, ukazuj¹ce przejœcie przez
kana³y. Fot. Tadeusz ¯ochowski
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 listopada 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

LEOPOLD STAFF (1878-1957)

HUMORESKA

 

Po d¿d¿ach jesiennych cudny, z³oty dzieñ,

Jak gdyby jeszcze z ³aski darowany.

Zda siê, ¿e nawet powesela³ cieñ

I w mi³e ciep³o pe³znie spopod œciany.

Okna, papierem i po¿ó³k³ym mchem

Pozatykane ju¿ na zimê szczelnie,

Raz otworzy³y siê jeszcze przed snem.

Dzieci zdoby³y znów przedpro¿a dzielnie.

Wróble na rynnach czyni¹ wielki ruch,

Zmylone w swojej rachubie pór roku.

Na widok w s³oñcu zmartwychwsta³ych much

Rzuci³y resztki przed stajni¹ obroku.

Drzewa odarte z liœci, nagie ju¿,

Zdaj¹ siê w s³oñcu z zawstydzenia mniejsze,

Nieœmia³o patrz¹ w liœcie spad³e w kurz,

Zak³opotane, jakby nietutejsze.

A szczyt koœcielny wznosz¹c z³oty krzy¿,

Lœni¹cy wspaniale z³ocistymi smugi,

Pn¹c siê, w uznaniu za piêkny dzieñ, wzwy¿,

Zawiesza niebu z³oty krzy¿ zas³ugi.

Wiersz pochodzi z wydanego w roku 1908

zbioru “Ga³¹Ÿ kwitn¹ca”.

POLONIA W LONDON

LISTOPAD

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzyorganiza-

cyjnego 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: 
 3 listopada - Ko³o Przyjació³ Harcerstwa,

10 listopada - Katolicka Liga Kobiet,

PONADTO

 9 listopada (sobota) - w SPK przy 80 Ann St. bankiet z okazji

Œwiêta Niepodleg³oœci. Po bankiecie zabawa.

10 listopada (niedziela) - o 12:15 w koœciele Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej msza œw., potem w sali parafialnej akademia z okazji

Œwiêta Niepodleg³oœci.
16 i 17 listopada (sobota i niedziela) - Bazar misyjny Krucjaty

Eucharystycznej w sali parafialnej.

23 listopada (sobota) - Zabawa andrzejkowa w PSN (554 Hill St.).

24 listopada (niedziela) - Œwiêto Chrystusa Króla.

30 listopada (sobota) - Spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

(patrz str. 8)

30 listopada (sobota) - Zabawa andrzejkowa w SPK (80 Ann St.)
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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

W£ADYS£AW SABOWSKI (1837-1888)

W WIGILIÊ ŒW. ANDRZEJA

Ju¿ siê zesz³a w pokoiku gromadka,

Jest i ojciec z fajk¹ w ustach, i matka,

Staœ, Bronisia, Antosia i Mania,

I najm³odsza czteroletnia Helenka,

Tak ciekawa, chocia¿ trochê siê lêka...

A na œcianie zegar pó³noc wydzwania.

W twarzy starszych ciche, b³ogie wesele,

Staœ-filozof, bawi go to niewiele,

Lecz dziewczynkom wszystkim oczy a¿ p³on¹.

A Bronisi tak serduszko wci¹¿ bije...

Ona z brzega... co te¿ dla niej siê kryje

Poza ciemn¹ przysz³ych losów zas³on¹?

Ow¹ przysz³oœæ dziœ bez wielkich mozo³ów

Wskazaæ mo¿e wosk stopiony, lub o³ów,

Gdy swobodn¹ kropl¹ w wodê upadnie.

Rzecz ciekawa, co tam z niego siê z³o¿y?...

Pewno m³odzian urodziwy a ho¿y!...

Co?... ten t³uœcioch!... nie... pfe, wosku, nie³adnie!

Wszyscy chórem siê zaœmieli z t³uœciocha,

Dra¿ni¹ Broñciê, ¿e go z czasem pokocha.

Na jej twarzy wykwit³ ¿ywy rumieniec,

A na wargach uœmiech pusty zgas³, zamilk³...

Czy¿by tam ju¿ do serduszka pod stanik

Wkrad³ siê inny, nie ten z wosku m³odzieniec?

Wiersz ukaza³ siê w "Tygodniku Ilustrowanym". Nr 153. 5 grudnia 1885. Przedruk z niewielkimi zmianami pisowni.


