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NA SKRZYD£ACH STALOWEGO OR£A

OSTATNI PATROL I NIEJASNOŒCI Z NIM ZWI¥ZANE

HIPOTEZA PALACZA Z MIECHOWA

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. Pisa³ wówczas o fantas-
tycznie brzmi¹cej teorii wyratowania za³ogi przez duñskich, nor-
weskich czy szwedzkich rybaków, jaka pojawi³a siê we wrzeœniu
1940 r. w kilku artyku³ach prasowych. Miesi¹c temu Skaner za-
mieœci³ kontynuacjê tych rozwa¿añ, a poni¿ej zamieszcza ci¹g dalszy.

Orze³ nie mo¿e p³yn¹æ

TOMASZ KAWA Przeanalizujmy nastêpne zdanie: Orze³ mia³

uszkodzenia i nie móg³ p³yn¹æ. Jest ono chyba najprostsze
do wyjaœnienia. Wed³ug raportu brytyjskiego pilota bom-
bowca Hudson Z.224 z 3 czerwca, przed atakiem Orze³ nie
przemieszcza³ siê. Sta³ w bezruchu. Polski okrêt na ¿ad-
nym poprzednim patrolu nie doœwiadczy³ usterki, któr¹
za³oga próbowa³a naprawiæ, przebywaj¹c w bezruchu na
wynurzeniu. Rodz¹ siê tutaj pytania: dlaczego palacz nie
nadmieni³, ¿e Orze³ zosta³ omy³kowo zaatakowany? A jeœli
nawet powiedzia³, to czy Stefan £aszkiewcz napisa³by o
tym w 1943 roku, obwiniaj¹c o atak Brytyjczyków, na
podstawie historii zas³yszanej od przypadkowo spotkanego,
“ko³ysz¹cego siê” rozmówcy? Nie s¹dzê. Za przyk³ad mo¿e-
my wzi¹æ postaæ Feliksa Prz¹daka i jego teoriê utraty Or³a
na skutek ataku torpedowego przez “Holendra”. Ów by³y
marynarz z ORP Orze³ wiele lat po wojnie zdecydowa³ siê
o tym napisaæ. A jak ju¿ to zrobi³, to nie sposób dojœæ, jak
naprawdê nazywa³ siê telegrafista, o którym wspomina³:
George Ritche (lub Ritchie), czy mo¿e jeszcze inaczej.

Zapewne odgrywaj¹ tutaj rolê inne czynniki, takie jak
obawa o nieprawdziwe oskar¿enie o utratê Or³a czy o
ujawnienie prawdziwego nazwiska telegrafisty - z uwagi
na konsekwencje, do jakich móg³ byæ poci¹gniêty. Z po-
dobnego za³o¿enia móg³ wychodziæ Stefan £aszkiewicz,
bêd¹c wówczas zatrudnionym w Inspektoracie Si³ Zbroj-
nych. Ci¹g dalszy na str. 11

ŒWIÊTO 11 LISTOPADA

TADEUSZ ̄ OCHOWSKI Zima w tym roku przysz³a wczeœniej ni¿
siê wszyscy spodziewali (no, mo¿e z wyj¹tkiem górali w
Polsce). Mnie zaskoczy³a zupe³nie, gdy¿ jeszcze liœcie na-
wet w po³owie nie opad³y z drzew, a ju¿ te, które by³y na
ziemi, zd¹¿y³ przysypaæ piêkny bialusieñki œnie¿ek. Piêkny
z punktu widzenia estetyki, za to uniemo¿liwiaj¹cy zgrabie-
nie opad³ych liœci. Drêczy³o mnie to, dopóki nie wybra³em
siê do SPK na bankiet z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. 

Na zewn¹trz by³o zimno, a w sali londoñskich komba-
tantów cieplutko. I nie chodzi mi tu bynajmniej o sam¹
temperaturê wyra¿an¹ w stopniach, ale o ciep³e przyjêcie
i ciep³¹ atmosferê tam panuj¹c¹. Pan Stan Skrzeszewski
po angielsku przypo-
mnia³ w skrócie, jak
dosz³o do odzyskania
niepodleg³oœci, Victo-
ria Kata zaœpiewa³a
dwie pieœni patriotycz-
ne, a Cracovia, któr¹
wszyscy znamy i ceni-
my, da³a taki popis
umiejêtnoœci, ¿e prze-
szed³ wszelkie oczeki-
wania.

Mia³em okazjê, by
chwilê porozmawiaæ ( 

Orze³ w Domu Polskim w Windsor. Obok stoj¹:
Ma³gorzata Holec - przewodnicz¹ca Domu Pol-
skiego i Micha³ Œlusarczyk - przewodnicz¹cy
Grupy M³odzie¿owej. (Str. 7) Fot. Arleta Sziler

Orze³ to nieod³¹czny element wszelkich dekoracji rocznicowych. Tutaj
tancerki Cracovii na tle or³a w SPK.
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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

POLSKA I JA

to has³o konkursu artystycznego dla
m³odej Polonii - uczniów klas I - VIII,
organizowanego przez Federacjê Polek w
Kanadzie Ogniwo 20 w Windsor w ra-
mach cyklicznego konkursu

NASZE TALENTY

Organizatorki oczekuj¹ od uczestników
refleksji na temat Polski, która w 2018 r.
obchodzi³a setn¹ rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci. Refleksje mog¹ byæ wy-
ra¿one w formach takich jak wypraco-
wanie (do 500 s³ów), wiersz, rysunek,
rzeŸba, piosenka, utwór instrumentalny...

Prace - w formacie pdf lub mp3 - nale¿y
wys³aæ  pod  federacjapolekwkanadzie@ gmail.com

lub przynieœæ do Polish Village Deli w
Windsor (Ottawa St. & Parent)

Wiêcej informacji u Ma³gorzaty
tel. 519 - 996 - 0196

Termin nadsy³ania prac up³ywa 31 grudnia

br. Og³oszenie wyników i wrêczenie

nagród dofinansowanych przez SWAP

Placówka 126 w Windsor nast¹pi w maju

2020 r.

( z sam¹ szefow¹ Cracovii, która mi

wyjaœni³a, sk¹d taki skok, taki wysoki

poziom zespo³u. Zespó³ wiele, wiele

godzin i przez

wiele miesiêcy

æwiczy ³ pod

okiem profesjo-

nalisty pana

Tadeusza Zdy-

ba³a z Toronto

n o w a t o r s k i e

uk³ady taneczne.

Robi³ to po to,

by latem na

Festiwalu Polo-

nijnych Zespo-

³ów Folklorystycznych w Rzeszowie

wszystkich zachwyciæ - co siê w rezul-

tacie w zupe³noœci uda³o. Wcale siê nie

dziwiê ¿e odniesiono sukces w Polsce,

poniewa¿ ta ma³a grupka zachwyci³a te¿

wszystkich uczestników bankietu (zespó³

reprezentowa³y tu tylko cztery pary

taneczne).

Po uczcie artystycznej nast¹pi³a

kolejna - tym razem smakowa. Ktoœ, kto

czêœciej bywa w SPK, mo¿e powiedzieæ,

¿e pan Andrzej Konstantynowicz - mistrz

i szef kuchni - zawsze zaskakuje i to

zawsze pozytywnie. W listopadzie bie-

siadnicy mieli prawdziwy problem z

dobraniem siê do smakowitoœci, bo ¿al im

by³o naruszyæ iœcie królewskie kompo-

zycje na talerzach. Nim dosz³o do

zapowiedzianej zabawy, po minach

mo¿na by³o poznaæ, ¿e wszyscy byli w

szampañskim nastroju.

Nastêpnego dnia wybra³em siê do

sali parafialnej, gdzie by³a uroczysta

akademia upamiêtniaj¹ca odzyskanie

przez Polskê niepodleg³oœci. Tu pro-

gram artystyczny by³ du¿o bogatszy.

Dzieci ze Szko³y

Polskiej przygo-

towane przez

siostrê Kingê

r e c y t o w a ³ y

wiersze, harcerze

i harcerki razem

ze swymi opie-

kunami zainsce-

nizowali ognisko

- ze œpiewami

przy akompania-

mencie gitary, a

Cracovia poza wystêpem najstarszej gru-

py zaprezentowa³a te¿ m³odych adeptów

tañca ludowego. Przygl¹da³em siê temu

narybkowi i myœla³em, ¿e gdyby nie to,

co przez lata widzia³em, to by³oby tru-

dno uwierzyæ, ¿e jeszcze trochê czasu i

m³odzi zast¹pi¹ starszych z równie dob-

rym rezultatem - z sukcesem, a ci, którzy

od tañczenia odchodz¹, zajm¹ siê szkole-

niem najm³odszych. Jestem przekonany,

¿e gdyby nie Cracovia, to smutno by wy-

gl¹da³y uroczystoœci londoñskiej Polonii.

Za oknem by³a wyj¹tkowo wczesna

tego roku zima, a ja czu³em ciep³o w

sercu, ¿e s¹ doroœli i m³odzie¿, chêtnie

kultywuj¹cy tradycje i pamiêæ o wszyst-

kim, co polskie. Dziêki nim przypomnia³

mi siê fragment piosenki Jeremiego

Przybory i Jerzego Wasowskiego z Ka-

baretu Starszych Panów: “Ju¿ szron na

g³owie, ju¿ nie to zdrowie, a w sercu

ci¹gle maj”.

Tadeusz ¯ochowski

Tu widzimy or³y towarzysz¹ce akademii w Szkole Polskiej, gdzie

wyst¹pili uczniowie kl. VII i VIII, przygotowani przez siostrê Kingê

Lewick¹. Fot. z zasobów szko³y.
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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

http://radiowestern.ca/stream

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

Sporty zimowe

KRYSTYNA STALMACH Nie potrafiê jeŸdziæ na
nartach i pewnie nigdy bym nawet nie

spróbowa³a, gdyby nie moje Marysie,

którym pozazdroœci³am tej umiejêtnoœci.
W styczniu 1968 r. (drugi rok edukacji w

LZN-ie), nasz wychowawca pan Andrzej

Lange organizowa³ wyjazd na narty i

sanki do Sobótki na Œlê¿ê. Na ³y¿wach

dobrze jeŸdzi³am, ale nart nigdy nie

mia³am na nogach. Marysia S. (Isia) i

Marysia P. bardzo siê cieszy³y na tê
wycieczkê i po feriach Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia przywioz³y swoje narty z

domów rodzinnych - Isia mia³a takie

supernowoczesne, plastykowe, a Marysia

normalne, drewniane. Obie mia³y temat

do niekoñcz¹cych siê rozmów o smaro-

waniu, butach, wi¹zaniach, kijkach itp.
Siedzia³am jak na tureckim kazaniu.

Trochê mi by³o ¿al, ¿e nie mam nart i

bêdê musia³a zje¿d¿aæ u kogoœ na do-
czepkê na sankach.

Gdy zbli¿a³ siê termin wyjazdu, pan

Micha³owski – nasz gospodarz - za-

uwa¿y³, ¿e jestem smutna i domyœli³ siê
przyczyny. Jednego dnia zaraz po obie-

dzie znikn¹³ w swojej piwnicy. Ta piwni-

ca to by³o fantastyczne miejsce! Lubi³am

czasami schodziæ do jego warsztatu w

piwnicy na pogaduszki. Czegó¿ tam nie

by³o! Oprócz normalnych rzeczy, co to

kiedyœ siê mog¹ przydaæ (jakieœ stoliki,
wózki, pó³ki), pan Micha³owski mia³ tam
fantastycznie wyposa¿ony warsztat -

m.in. w d³uta, pilniki, imad³a, wiertarki,

pi³y do drewna i metalu. Po godzinie

wróci³, triumfalnie nios¹c swoje drew-

niane, przedwojenne narty. Wi¹zania
trzeba by³o naprawiæ, ale zanim do tego

przyst¹pi³, sprawdziliœmy d³ugoœæ nart

(na szczêœcie pan Micha³owski by³
niskiego wzrostu, wiêc narty by³y tylko
trochê za d³ugie) i kaza³ mi pokazaæ
buty, w których mam zamiar zje¿d¿aæ.

Wielkiego wyboru nie by³o, bo mia-

³am tylko jedn¹ parê br¹zowych trzewi-

ków, tzw. traktorki kupione w sk³adnicy
harcerskiej i u¿ywane do pieszych

wêdrówek po górach. Przymierzyliœmy

wi¹zania, pan Micha³owski coœ tam za-

znaczy³, pokiwa³ g³ow¹, zabra³ narty do
piwnicy i po dwóch godzinach przyniós³
je na górê, gotowe do jazdy (nasmaro-

wane, wi¹zania naprawione i dopasowa-

ne do moich butów). Jak ja siê cieszy³am
z tych nart! Chocia¿ nie mog³am zje¿-
d¿aæ tam, gdzie Marysie szusowa³y, ale

próbowa³am swoich si³ na oœlej ³¹czce.
Zje¿d¿a³am jak mog³am, nie umia³am siê
zatrzymywaæ, wiêc l¹dowa³am na czte-

rech literach. To by³ jeden z najszczêœ-
liwszych dni w moim ¿yciu.

Marysie od czasu do czasu przy-

je¿d¿a³y na oœl¹ ³¹czkê, zatrzymywa³y
siê przy mnie i próbowa³y pokazywaæ,
jak regulowaæ szybkoœæ, jak podchodziæ
pod górê itp. One jeŸdzi³y fantastycznie
– no có¿, prawdziwe góralki, a ja by³am
dumna, ¿e upad³am tylko osiem razy!

Nie pamiêtam, czy jeŸdzi³am z Ma-

rysiami na ³y¿wach. Pamiêtam, ¿e raz
wybra³am siê na ³y¿wy z panem Micha-

³owskim na pierwsze sztuczne lodowisko

we Wroc³awiu. 

Na ³y¿wach jeŸdzi³am od najm³od-
szych lat. Pierwsz¹ parê mia³am wspól-

n¹ z moj¹ starsz¹ siostr¹ Halink¹,
d³ugoœæ by³a regulowana i przyczepia³o
siê je do butów na ¿abki. Potem od

kolegi Jacka z klasy kupi³am ³y¿wy z

butami - ch³opiêce hokejówki. To by³
szpan - dobrze naostrzone, bardzo szyb-

kie, plus czarne sznurowane buty. Œmi-

ga³o siê na nich fantastycznie! Niestety,

noga mi uros³a i w szkole œredniej ju¿
³y¿ew nie mia³am.  (

MOJE MARIE MARIE SZKOLNE - Czêœæ III

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

warto,

z ³ez ocieraj cudze oczy, chocia¿ twoich

nie otarto.

Maria Konopnicka

Znakomita wiêkszoœæ ludzi m³odych pragnie przyjació³, oczekuje przyjaŸni, podœwiadomie d¹¿y
do nawi¹zania relacji przyjacielskich. PrzyjaŸñ daje szczególny rodzaj zadowolenia, podnosi na

duchu, dodaje dzia³aniom wigoru, bo - jak twierdzi³ Cyceron - “Czym sen dla cia³a, tym

przyjaŸñ dla ducha – odœwie¿a si³y”. Marysie ze szko³y odœwie¿a³y moje si³y… To nic, ¿e
program Lotniczych Zak³adów Naukowych by³ piekielnie trudny, a nauczyciele bardzo

wymagaj¹cy, ¿yczliwoœæ przyjació³ek, ich optymizm, a tak¿e wsparcie i pomoc ze strony

nauczycieli i opiekunów spowodowa³y, ¿e tak mile wspominam szko³ê œredni¹.
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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

( Pan Micha³owski wyczyta³ w “Wieczorze Wroc³awia”, ¿e

mo¿na po¿yczyæ ³y¿wy na tym sztucznym lodowisku.

Pojechaliœmy. Pan Antoni ubra³ siê jak do koœcio³a: kapelusz,

czarny garnitur, bia³a koszula, czarny krawat, skórzane rêka-

wiczki, elegancki szalik... No, myœlê, ale obciach! Uda³o nam

siê wypo¿yczyæ dla mnie ³y¿wy figurówki (pan Micha³owski

mia³ swoje hokejówki). Na tafli wyrostki komentuj¹ strój mo-

jego towarzysza, pokrzykuj¹: “Dziadku, co tu robicie?” lub

“Panie, to nie pogrzeb!”. Ja robiê siê coraz czerwieñsza, a pan

Micha³owski nie reaguje.

Weszliœmy na lód... no i mój gospodarz pokaza³, co potrafi

– przeplatanki, ósemki, do przodu, do ty³u, piruety, szybkie

zatrzymania, skoki... A¿ stanê³am przy bandzie z wra¿enia. Ci,

co tak pokrzykiwali, zaczêli zagadywaæ ³y¿wiarza w czarnym

garniturze... No i wysz³o szyd³o z worka - pan Antoni zanim

przyjecha³ do Wroc³awia gra³ na kresach (Lwów?) w dru¿ynie

hokejowej.

Potem opowiada³am Marysiom i pani Micha³owskiej, jak¹

furorê by³y kresowy hokeista zrobi³ na pierwszym sztucznym

wroc³awskim lodowisku, a pan Antoni tylko siê uœmiecha³.

Rodzina zastêpcza

Z panem Micha³owskim chodzi³o siê na lodowisko lub na

dzia³kê, a z pani¹ Micha³owsk¹ do teatru i kina. Pan Antoni

wieczory spêdza³ w piwnicznym warsztacie, a my z pani¹ Ma-

ri¹ ogl¹da³yœmy w kuchni dziennik telewizyjny. W ka¿dy

poniedzia³ek po obejrzeniu spektaklu teatru telewizyjnego

dyskusjom nie by³o koñca – kto jak gra, czy dekoracje by³y

dobre, a ta aktorka to za stara do roli podlotka itp. W ka¿dy

czwartek ogl¹da³yœmy “Kobrê” i zgadywa³yœmy, kto by³

morderc¹.

Dla nas pañstwo Micha³owscy byli jak rodzina zastêpcza.

Interesowali siê naszymi postêpami w nauce, jak siê ubieramy,

z kim siê spotykamy, czy jad³yœmy itp. W zimie pani Maria

nie wypuœci³a nas z domu bez sprawdzenia, czy za³o¿y³yœmy

ciep³¹ bieliznê, czy mamy czapki i rêkawiczki. Twierdzi³a, ¿e

najwa¿niejszym posi³kiem jest œniadanie i ¿e powinnyœmy piæ

du¿o mleka. Pod nasze drzwi codziennie przynoszono dwie bu-

telki mleka - jedn¹ dla gospodarzy i jedn¹ dla nas. Ka¿dego

ranka nasza gospodyni gotowa³a nam z tego mleka zupy

mleczne - zazwyczaj grysik lub mama³ygê. Isia jako pe³na

sierota dostawa³a paczki ¿ywnoœciowe z UNICEF-u (jej siostra

Kazia o tak¹ pomoc siê dla niej wystara³a) i dzieli³a siê z

nami kasz¹ mann¹ i kukurydzian¹. Do mama³ygi pani Maria

ju¿ od siebie dodawa³a sok lub d¿em w³asnej roboty z dzia³-

kowych plonów, albo miód z pasieki pana Antoniego. W na-

g³ych okolicznoœciach, gdy sprawa by³a pilna, a rodzic/

prawny opiekun nie móg³ przyjechaæ do Wroc³awia, pani

Maria kontaktowa³a siê z naszym wychowawc¹.

Micha³owscy traktowali nas jak swoje w³asne dzieci. Dla

mnie to by³o szczególnie mi³e, bo ich imiona by³y takie same

jak moich rodziców. Moja mamusia – Maria i mój tatuœ, który

zmar³, gdy mia³am cztery latka – Antoni.

Kiedy w 1992 odwiedziliœmy moj¹ dawn¹ stancjê, mój m¹¿

stwierdzi³, ¿e pan Antoni wygl¹da jak Mr. Clean z kanadyj-

skich reklam œrodków czyszcz¹cych. Rzeczywiœcie, podobieñ-

stwo by³o uderzaj¹ce, ten uœmiech, ta sama fryzura i ³ysinka,

a nawet taki sam bia³y podkoszulek i... wielka radoœæ ¿ycia!

Czasami siê zastanawiam, czy aby nie idealizujê tych lat

m³odzieñczych. Nie pamiêtam ¿adnych wiêkszych k³ótni, za-

targów. Jedyne, co utkwi³o mi w pamiêci, to ¿art, jaki zgotowa-

³y moje Marysie-przyjació³ki razem z pani¹ Micha³owsk¹.

Wi¹¿e siê to z moimi uporczywymi drzemkami po szkole.

Lekcje zazwyczaj koñczy³y siê ko³o trzeciej. Po powrocie na

stancjê tak piekielnie by³am zmêczona, ¿e oko³o czwartej roz-

ci¹ga³am siê na wersalce i po kilku minutach zapada³am w

b³ogi sen. Po drzemce zazwyczaj budzi³am siê miêdzy godzin¹

siedemnast¹-osiemnast¹ i dopiero wtedy zabiera³am siê za

odrabianie zadañ domowych.
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Jednego dnia zbudzi³am siê wyj¹tkowo póŸno - kwadrans po

siódmej. Moich kole¿anek nie by³o w pokoju. Zapyta³am pani¹

Mariê, gdzie s¹ Marysie, a moja gospodyni powiedzia³a, ¿e ju¿

pojecha³y do szko³y. W panice chwyci³am za teczkê i po-

lecia³am na przystanek okropnie zdenerwowana, bo to i lekcje

z “matmy” i “polaka” nie odrobione, rysunek techniczny nie

skoñczony, i ¿e nie zd¹¿ê na ósm¹. Czeka³am trochê d³u¿ej ni¿

normalnie na autobus. Autobus 102 w koñcu przyjecha³ i gdy

wreszcie wysiad³am z niego na Psim Polu, pêdzi³am ulic¹

Kie³czowsk¹ w stronê LZN-u jak wicher, s¹dz¹c, ¿e jestem

bardzo spóŸniona, bo jak okiem siêgn¹æ nie by³o ani jednego

ucznia spiesz¹cego do szko³y. Dopiero na dziedziñcu przed

budynkiem zorientowa³am siê, ¿e coœ

jest nie tak, ¿adnych samochodów, ¿ad-

nego ruchu. Szko³a by³a otwarta, ale

wszêdzie pusto... wtedy zrozumia³am, ¿e

jest wieczór i moje kole¿anki z pani¹

Micha³owsk¹ sobie ze mnie za¿artowa³y.

Gdyby dzieñ by³ s³oneczny, ten ¿art by

nie wypali³, ale przy zachmurzonym

niebie nie by³am w stanie odró¿niæ

zmierzchu od poranka. W miêdzyczasie

dziewczyny siê zaœmiewa³y na balkonie,

¿e uda³o siê mnie oszukaæ i pewnie

mia³y nadziejê, ¿e bêdê mia³a nauczkê.

Coœ by³o na rzeczy, bo po tym incyden-

cie stara³am siê nie spaæ popo³udniami. 

Marysia P.

Marysia po latach przyzna³a, ¿e j¹ wku-

rza³am swoim roztrzepaniem, pozosta-

wianiem teczki i ksi¹¿ek gdzie popad³o,

ale chyba chc¹c z³agodziæ nieco ten

negatywny komentarz zaraz doda³a, i¿

podziwia³a mnie za umiejêtnoœæ inter-

pretacji lektur z polskiego. Podobno

wypracowanie mog³am napisaæ w kilkanaœcie minut (np. na

du¿ej piêtnastominutowej przerwie). Twierdzi³a, ¿e wybawia³am

j¹ czasami z k³opotu, pisz¹c dla niej wypracowania w rodzaju

“co poeta mia³ na myœli, gdy u¿y³ tej lub innej metafory” itp.

Ja nic takiego sobie nie przypominam...

Podziwia³am Marysiê za ciêty jêzyk. Niby taka spokojna,

cicha, ale na zaczepki kolegów z klasy mia³a œwietne riposty

i potrafi³a tak celnie i b³yskawicznie odgryŸæ siê, ¿e im “w

piêty sz³o”. Ja nie mia³am tej pewnoœci siebie i zazwyczaj “do-

br¹ odpowiedŸ” by³am w stanie sformu³owaæ po godzinie. W

domu, gdy opowiada³am o swoich kole¿ankach, to mama i moje

siostry zawsze pyta³y, o której Marysi mówiê: czy o tej czarnej

(Marysia S. nazywana Isi¹ mia³a ciemne w³osy), czy tej z

warkoczami (Marysia P. na pocz¹tku nosi³a dwa piêkne

warkocze “do pasa”, póŸniej troszeczkê w³osy skróci³a i je

rozpuszcza³a).

Po LZN-ie moja kole¿anka dosta³a siê na Politechnikê

Wroc³awsk¹, skoñczy³a in¿ynieriê sanitarn¹. Potem bez-

poœredni kontakt nam siê urwa³, ja wysz³am za m¹¿ i prze-

prowadziliœmy siê do Zag³êbia - najpierw do Bêdzina, póŸniej

do Sosnowca, nastêpnie wyjechaliœmy do Kanady, a ona

dosta³a pracê w Jeleniej Górze. Nasz¹ skrzynk¹ kontaktow¹

by³a... pani Micha³owska, bo wszystkie odwiedza³yœmy j¹ albo

pisa³yœmy do niej. To pani Maria prze-

kazywa³a nam wiadomoœci o tym, co siê

u ka¿dej z nas dzieje. I w ten to sposób

dowiedzia³am siê, ¿e Marysia nauczy³a

siê ¿eglowaæ, jeŸdzi³a z przyjació³mi na

dalekie rejsy i ¿e pracowa³a. 

Dopiero w lutym 2000 roku dosz³o

do naszego pierwszego spotkania, kiedy

to dla podratowania zdrowia pojecha³am

na dwa tygodnie do Cieplic, do sana-

torium. Zaraz po przyjeŸdzie zadzwoni-

³am do Marysi... i by³y odwiedziny w jej

maleñkim mieszkanku w Jeleniej Górze,

i zosta³am oprowadzona po nowym, cze-

kaj¹cym na oficjalne otwarcie jelenio-

górskim supernowoczesnym szpitalu, z

którego by³a bardzo dumna, bo przecie¿

przez kilka lat pracowa³a tam jako in¿y-

nier przy budowie instalacji sanitarnych,

i pozna³am jej narzeczonego Jasia, i po-

kazali mi ich wymarzony dom w budo-

wie... Zarêczona para czêsto wpada³a do

mnie do sanatorium “Agat”.

Zaœmiewa³yœmy siê do ³ez, gdy jej

opowiada³am o moich perypetiach na sto³ówce, kiedy to

zjad³am œniadanie jednej z kuracjuszek. Po przyjeŸdzie (dotar-

³am o szóstej rano) dosta³am klucz od pokoju i recepcjonistka

powiedzia³a, ¿e mogê zejœæ na œniadanie o godzinie siódmej.

Zapomnia³a przy tym dodaæ, i¿ powinnam zg³osiæ siê do

personelu z kuchni o wskazanie stolika, przy którym bêdê

siedzieæ. Punktualnie o godzinie siódmej wesz³am do sto³ówki.

Sto³y zastawione, nikogo jeszcze nie by³o, wiêc wybra³am

sobie jeden stó³, nala³am grysiku i zaczê³am jeœæ.

W miêdzyczasie coraz wiêcej kuracjuszy zasiada³o do sto-

³ów. Do mnie dosiad³y siê trzy kobiety i dwóch mê¿czyzn. ( 

Krystyna Stalmach i Marysia P. Fot. ze zbiorów autorki



6 SKANER 12 (296), grudzieñ 2019

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

( Przywita³am siê i przedstawi³am.
Wyczu³am, ¿e coœ jest nie tak, ale po-
myœla³am, ¿e mo¿e z rana wszyscy s¹
tacy mrukliwi. Gdy koñczy³am herbatê i
kanapki, jakaœ pani stanê³a przy moim
krzeœle i wykrzyknê³a: “Czemu mi pani
zjad³a œniadanie?” A ja na to: “Jak to -
pani œniadanie?” Dopiero poszkodowana
objaœni³a mi regu³ê “przypisania do sto-
³u”. Przeprasza³am i przeprasza³am, a
ona œmiej¹c siê nazwa³a mnie “z³odziejk¹
œniadañ”. Poprosi³am personel kuchni o
wskazanie mojego stolika i podanie jej
mojego œniadania, które podobno by³o
lepsze, bo by³am klientem komercyjnym.
Kobieta, której “ukrad³am œniadanie”,
mia³a du¿e poczucie humoru i gdy siê
spotka³yœmy, mówi³a czasem: “Dzieñ
dobry pani” i ciszej dodawa³a: “z³odziej-
ko œniadañ”.

Po pobycie w Cieplicach moje kon-
takty z Marysi¹ od¿y³y i zaczê³yœmy siê
spotykaæ w miarê regularnie, czyli wtedy,
gdy odwiedza³am rodzinê w Polsce lub
przebywa³am w “zdrojach”. W marcu
2003 r., gdy by³am z mam¹ w Ciecho-
cinku, cztery kole¿anki z LZN-u skrzyk-
nê³y siê i odwiedzi³y nas w tym kurorcie.
Spêdzi³yœmy ca³y weekend na poga-
duszkach.

Od kilku lat Marysia poœwiêca siê
pracy spo³ecznej. Co jakiœ czas dowiadu-
jê siê, ¿e realizuje jakiœ wa¿ny projekt
unijny: a to kursy dla seniorów o kompu-
terach i internecie, a to upiêkszanie
gminy w ramach projektu “Ró¿a”, a to
projekt ERASMUSA+ dotycz¹cy kulty-
wowania tradycji, lub ten ostatni, gdzie
wraz z kilkoma zapaleñcami zaprojekto-
wa³a strój ludowy dla regionu jelenio-
górskiego, wykorzystuj¹c lokalne ma-
teria³y (len z Zak³adów Lniarskich
“Orze³”) i lokalne wzornictwo. Wiadomo,
¿e osadnicy, którzy przyjechali na te
ziemie po wojnie, przywieŸli ze sob¹
tradycje i stroje ludowe z ró¿nych stron,
a Marysia postanowi³a to zmieniæ, po-
niewa¿ “jest najwy¿szy czas na coœ

naszego”. Bo - jak napisa³a w swoim po-
daniu o dofinansowanie - “Strój lokalny
[jest] elementem integracji miêdzypokole-
niowej…” Trzymam kciuki, ¿eby jej projekt
otrzyma³ dotacjê na uszycie strojów
lokalnych dla cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ
Wiejskich i dzieci z gminnego publicz-
nego przedszkola, i ¿eby mog³a wreszcie
zrealizowaæ swoje marzenie w 2020 r.

Oprócz tych specjalnych akcji/projek-
tów jest jeszcze praca codzienna czy te¿
cykliczna. Marysia od wielu lat jest
Przewodnicz¹c¹ Kó³ka Rolniczego i Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w swojej gminie i
wspó³organizuje coroczne do¿ynki. Jej
KGW przygotowuje pokazy sto³ów œwi¹-
tecznych, uczestniczy w nich, przekazuje
tradycje œwi¹teczne przedszkolakom i
uczniom szkó³ podstawowych, aktywizuje
spo³ecznoœæ gminy organizuj¹c konkursy
i pokazy na najlepsze potrawy czy wy-
pieki w ramach ró¿nych programów/akcji,
jak np. “Tradycje wielkanocne na lnia-
nym obrusie” i wiele innych. Marysia
dzia³a tak¿e w radzie stowarzyszenia Lo-
kalnej Grupy Dzia³ania Partnerstwa
Ducha Gór, które - jak wyczyta³am w
internecie - chce docelowo tworzyæ spój-
ny program rozwoju: “…Lokaln¹ Strategiê
Rozwoju dla obszaru Partnerstwa Ducha
Gór, wraz z jej bogactwem naturalnym
jakim s¹: Karkonosze, pa³ace i zamki, ale
równie¿ lokalni rzemieœlnicy i producenci
lokalnych przysmaków”. 

Realizuj¹c ró¿ne projekty, stowarzy-
szenie wykorzystuje œrodki Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Organizacja ta skupia
a¿ osiem miast i gmin. To cz³onkowie

Rady decyduj¹, które projekty zostan¹
zaakceptowane do realizacji, a wiec od-
powiedzialnoœæ ogromna! Oprócz tego
Marysia prowadzi w³asne biuro obs³ugi
inwestycji. Nie wiem, jak ona potrafi to
wszystko pogodziæ, jestem pe³na po-
dziwu! 

Przy takim tempie ¿ycia od czasu do
czasu potrzebne jest wyhamowanie. Po-
dobnie jak ja, moja kole¿anka wyznaje
zasadê, ¿e “zdroje” - czyli sanatoria - s¹
najlepsze na wyciszenie i podreperowa-
nie zdrowia. Ostatnio Marysia opisywa-
³a mi swój pobyt w Truskawcu na
Ukrainie. Zachwala³a “wspania³e wody
dla urody i zdrowia naszych organów […]
wspania³¹ ¿ywnoœæ…” i obiecywa³a, ¿e
jeszcze tam wróci.

# # #
O Mariach Szkolnych mog³abym pisaæ w
nieskoñczonoœæ, bo ³atwo jest pisaæ o
okresie ¿ycia, w którym zazna³o siê
wiele ludzkiej ¿yczliwoœci, a ¿yczliwoœæ
i dobro sprawiaj¹, ¿e stajemy siê
szczêœliwsi. Filozofowie przynajmniej od
czasów Sokratesa dociekaj¹ natury
szczêœcia i jego osi¹galnoœci. Trzeba
jednak koñczyæ, wiêc zamiast uczonych
definicji pos³u¿ê siê tytu³em prostej,
popularnej piosenki - “Ja to mam
szczêœcie”:
Ja to mam szczêœcie, ¿e dosta³am siê

do Lotniczych Zak³adów Naukowych,

Ja to mam szczêœcie, ¿e moim wychowawc¹

by³ profesor Andrzej Lange,

Ja to mam szczêœcie, ¿e mieszka³am

u pañstwa Micha³owskich,

Ja to mam szczêœcie, ¿e moimi przyjació³kami

by³y Marysie.

Krystyna Stalmach
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Niecodzienne wydarzenie mia³o miejsce

9 listopada w Domu Polskim. By³a to
ceremonia przekazania sztandaru m³ode-
mu pokoleniu - obecny zarz¹d wrêczy³
sztandar grupie m³odzie¿owej. Obecni na

uroczystoœci podkreœlali, jak wa¿na jest
wspó³praca z m³odym pokoleniem, bo

przecie¿ jest ono nasz¹ przysz³oœci¹ i

stanowi gwarancjê, ¿e tutejsza Polonia

bêdzie istnieæ!
Dom Polski w³aœnie otrzyma³ nowo

wyhaftowan¹ w Polsce flagê i tego wie-

czoru towarzyszy³a ona oryginalnej z lat
20., której historiê przedstawi³a prezeska
Ma³gorzata Holec; potem m³odziutka
Kornelia Blonka zadeklamowa³a piêkny
wiersz, a zespó³ Tatry zaprezentowa³
polskie tañce ludowe.

Przy scenie dumnie królowa³ z³oty
orze³ z lat 30., "odkryty" w czasie nie-

dawnej przeprowadzki jednego ze schow-

ków na zapleczu Domu Polskiego. Jeden

z najstarszych dzia³aczy polonijnych w
Windsor - Piotr Bas - Komendant Pla-

cówki 126 SWAP zaznaczy³: “'To jest dla

naszej Polonii dostojna chwila, ¿e docze-
kaliœmy siê tak wspania³ego m³odego
pokolenia, któremu teraz mo¿emy prze-

kazaæ nasz sztandar”. Trudno siê z tym
nie zgodziæ!

Dodam jeszcze, ¿e wspania³¹ opra-
wê kulinarn¹ przygotowa³a pani Janina
Wasiluk. (as)

Teraz kilka fragmentów wyst¹pienia
Micha³a Œlusarczyka, który przemawia³
w imieniu Grupy M³odzie¿owej. Mówi³
m.in. o miejscu wydarzenia: [...] ponad 90
lat temu, wielu ludzi poœwiêci³o czas i
energiê, aby stworzyæ specjalne miejsce

spotkañ dla polskiej spo³ecznoœci. W ro-

ku 1925 by³ wybrany pierwszy zarz¹d
Domu Polskiego i wyszed³ od razu plan
budowy Domu Ludowego, w 1930 roku

zakoñczy³a siê Budowa i powsta³ “Dom

Polski”.

O Grupie M³odzie¿owej: W dniu 5 stycz-

nia, z inicjatywy kilku polskich licealis-

tów powsta³a SPDL Grupa M³odzie¿owa

imienia Jana Kaniewskiego, inicjatora

powstania Stowarzyszenia Polskiego

Domu Ludowego. Stowarzyszenie objê³o
patronatem Grupê M³odzie¿ow¹, w sk³ad
której wchodzi 37 cz³onków w wieku

licealnym. Celem nowej Organizacji jest

zarówno szerzenie polskiej kultury i tra-

dycji, jak równie¿ utrzymanie œcis³ej wiê-
zi z m³od¹ polsk¹ spo³ecznoœci¹, poma-

ganie starszym, budowanie przyjaciel-

skich relacji i kszta³towanie charakterów.

1 lutego 2019 roku, odby³o siê pierwsze

organizacyjne spotkanie, na które przy-

by³ Zarz¹d oraz Cz³onkowie SPDL. Na

zebraniu omówiono wizjê, plany i pomy-

s³y wspó³pracy m³odej grupy z Zarz¹-
dem SPDL.
O dotychczasowych i planowanych dzia-
³aniach: Celem roku 2019 by³a praca dla
polskiego spo³eczeñstwa.  Grupa poma-

ga³a w sprz¹taniu miejsc publicznych, a

tak¿e organizowaniu wydarzeñ dla dzieci
oraz starszych.
Zarz¹d Grupy M³odzie¿owej 2019-2021:
Prezes - Micha³ Œlusarczyk, - wicepre-

zes - David Posala, sekretarz - Dawid

Makarczyk, z-ca sekretarza - Karolina 

Kozieradzka, skarbnik - Kamil Stokow-

ski.
Jesteœmy pe³ni entuzjazmu, aby zostawiæ
œwiat trochê lepszym ni¿ go zastaliœmy -
stwierdzi³ Micha³ Œlusarczyk.  �

To, ¿e po jednym pokoleniu nastêpuje drugie, jest rzecz¹ oczywist¹. Oczywiste jest równie¿

to, ¿e pokolenia siê ró¿ni¹ . Mniej oczywista jest odpowiedŸ na pytanie o to, co robiæ, by

pokolenie nastêpne zachowa³o wszystko, co by³o najlepsze w poprzednim, by chcia³o

kontynuowaæ jego pracê - z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ w³¹cznie. Coœ dobrego w tym zakresie

dzieje siê w³aœnie w Stowarzyszeniu Polskiego Domu Ludowego (SPDL), powszechnie

znanym jako Dom Polski, w Windsor.

NIECODZIENNE WYDARZENIE

Piêknych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszelkiego powodzenia

w Nowym Roku
¿yczy

dr Zbigniew Pona

1390 W alker Rd.

W indsor

tel.

519-985-6988

  Najpiêkniejsze ¿yczenia

  Œwi¹teczne i Noworoczne

  sk³ada ca³ej Polonii Polska Wioska

  Karuzela Narodów

  festiwal etniczny

  w Windsor

  Prezes Pawe³ Piasecki

  z Zarz¹dem zaprasza

  na trzeci weekend czerwca 

  do Windsor

  na teren Domu Polskiego - 1275 Langlois Ave.

G³êbokich prze¿yæ

zwi ¹ zanych

ze Œwiêtem N arodzenia Pañskiego

oraz szczêœl iwego N owego Roku

¿yczy

Stowarzyszenie W eteranów A rmi i

Polskiej -

Placówka 126 w

W indsor

Komendant

Piotr  Bas

i  cz³onkowie

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku

zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci
i wielu dobrych dni

¿yczy

Federacja Polek

w Kanadzie

Ogniwo nr 20

w W indsor

Cz³onkinie zachêcaj¹ m³odzie¿

do udzia³u w konkursie “Polska i ja”
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N OC BOŻEGO N ARODZEN IA
S E LM A  LA G E R LÖ F

Wielkie zmartw ienie spadł o na mnie
w piątym roku ż ycia: babcia nasza
umarł a.

Jakż e się wszystko w  domu zmie-
ni ł o od tej chw il i !

Dotąd siadywał a zawsze w  kącie
sofy  w  swoim pokoju, gdzie najczęściej
się baw i ł yśmy, i co dzień opow iadał a
nam cudowne baśnie lub śpiewał a
prześl iczne pieśni.

N ie pamiętam babci  inaczej, jak
siedzącą na sofie, z pończoszką w  rę-
ku, z biał ymi w ł osami, nieco po-
chyloną, patrzącą na nas jasnym i
dziwnym spojrzeniem, jakby w iedział a
wszystko, i  opow iadającą dł ugie, dł u-
gie baśnie, i le razy  chciel iśmy
sł uchać. Ach, jak chętnie, jak uważ nie
sł uchaliśmy ich zawsze! jak ż e szczęś-
l iwe by ł o w tedy nasze ż ycie! nie
znam dzieci , którym był oby tak dobrze
na św iecie.

A gdy skończy ł a cudowną opo-
w ieść, patrzał a na nas chw i lę swoim
jasnym wzrokiem, a potem kł adł a mi
rękę na gł ow ie (ponieważ  zwykle naj-
bl i ż ej siedział am) i  maw iał a spokojnie
i  poważ nie:

 -  Pamiętaj, ż e to wszystko
prawda, jak mnie tu w idzisz a ja
ciebie.

N iekiedy śpiewał a też  prześl iczne
pieśni , ale nie co dzień. Pamiętam

początek jednej o rycerzu i  wodnicy : 
“M roźna zaw ieja, mroźna zawieja nad
w ielkim huczy morzem!“.

I jeszcze przypominam sobie jedną
króciutką modli twę, której mię na-
uczy ł a, i  jeden w iersz pieśni  poboż nej.

Z baśni pozostał o niejasne wspo-
mnienie, ż adnej nie mogł abym po-
w tórzyć, ale pamiętam dobrze jej
opow ieść o nocy, w  której się Chrys-
tus narodzi ł .

To wszystko, co pozostał o mi  po
babci , którą tak bardzo, tak mocno
kochał am, ż e nie umiał am wyobrazić
sobie ż ycia, kiedy nam jej zabrakł o.

Pamiętam ranek, kiedy po raz
pierwszy spojrzał yśmy na pustą sofę.
Cóż  teraz z nami będzie? N ie umia-
ł yśmy pojąć, jak ten dzień upł ynie.
Wszystkie, wszystkie godziny!

Zdawał o mi się, ż e w  tej czarnej
trumnie wyniesiono z naszego domu
wszystkie baśnie i  wszystkie pieśni  
ju ż  na zawsze.

Zniknęł y  z naszego ż ycia.
Zatrzasnęł y  się drzw i od pięknego

świata czarów, gdzie dotąd prze-
bywał yśmy tak swobodnie,  nikt nas
już  tam nie wprowadzi. K lucz zaginął
i  nie ma wejścia.

Z w olna, z trudem przywykliśmy
do zabaw innych dzieci : do lalek,
zwykł ych cacek, to by ł o co innego.

M ogł o się zdawać komuś, ż e o babci
zapominamy, ale ja nie zapomniał am
jej nigdy, i  dziś, po czterdziestu latach,
powtarzam opow ieść o N arodzeniu
Chrystusa, którą sł yszał am od niej,
tak dokł adnie, jakby opow iedział a mi
ją wczoraj.

***
By ł o to tak.

W w igi l ię Boż ego N arodzenia
pojechali  wszyscy do kościoł a na pas-
terkę, ty lko ja i  babcia został yśmy w
domu. Ona by ł a za stara, ja za mał a,
aby pojechać, i  został yśmy same.

W domu by ł o pusto, a nam tak
bardzo smutno, ż eśmy nie mogł y  je-
chać ze wszystkimi, zobaczyć ż ł obka
pośród św iec pł onących, sł uchać
pieśni i  śpiewać razem.

Wtedy babcia usiadł a w  rogu
swojej sofy , wzięł a moje ręce w  swoje
chude dł onie i  tak zaczęł a mów ić:

-  Raz w  ciemną noc wyszedł
czł ow iek stary , aby dostać ognia.

Chodzi ł  od chaty  do chaty , pukał
i  prosi ł :

-  Ludzie, pomóż cie mi, uż yczcie
iskrę. Dzieciątko mi się urodzi ł o, mu-
szę rozpalić ogień, aby ogrzać ż onę i
dziecko. Poratujcie mię, ludzie!

Ale noc by ł a późna, w  chatach
ciemno, ludzie spali , nikt  go nie
sł yszał .

     Już  nas wzywa maleńk ie, a tak  wielk ie Dziecię, 

     Które przyszło na ziemię ulż yć doli biedocie. 

    Więc zasiądźmy do stołu, weź nam matk o opłatek , 

    łam się z nami i ojcze - niech splot ż yczeń się niesie:

    ż yczmy sobie i światu wiele szczęścia na ziemi, 

    bo nie wiemy, co jeszcze drugi rok  nam przyniesie!

Z okazji świąt Boż ego Narodzenia

 SKANER i Twoje Radio

ż yczą wszystkim

- tak jak Wincenty Kuglin w wierszu

“W wieczór wigilijny” - 

wiele szczęścia na ziemi
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Więc czł ow iek szedł  wciąż  dalej,
upatrując blasku ognia.

Spostrzegł  w reszcie pł omień w
oddali , na polu. Skierował  się w  tę
stronę. Rzeczyw iście pł onęł o tu w iel-
kie ognisko, przygasając niekiedy;
dokoł a spał o mnóstwo biał ych ow iec,
a stary  pasterz czuwał  nad swą
trzodą.

Czł ow iek szukający ognia zbl i ż y ł
się pospiesznie, a w tem ujrzał  u stóp
pasterza trzy  w ielkie bry tany.

Poczuwszy obcego psy zerwał y
się na nogi  i  rozwarł y  szeroko pasz-
cze, aby na niego zaszczekać, ale nie
wydał y  gł osu.

Sierść zjeż y ł a im się na grzbie-
tach, biał e kł y  bł ysnęł y  przy  św iet le
ogniska, rzuci ł y  się z wściekł ością ku
starcow i, jeden chwyci ł  go za nogę,
drugi  za rękę, a t rzeci  za gardł o,  ale
zęby  i  szczęki  ich by ł y  bezsi lne, nie
mogł y  mu wyrządzić ż adnej szkody.

Czł ow iek otrząsnął  psy jak kurz z
ubrania i  chciał  iść dalej, lecz dokoł a
ogniska leż ał y  biał e owce, grzbiet
przy  grzbiecie, szeroko, ż e nogi  nie
miał  gdzie postaw ić.

Więc zaczął  iść po owcach, dep-
cząc je stopą, a ż adna się nie prze-
budzi ł a.

 -  D laczego, babciu? -  zapytał am
zdziw iona. -  D laczego owce się nie
przebudzi ł y , choć czł ow iek deptał  po
nich?

 -  Zaraz się dowiesz, dziecko. -   I
mów i ł a dalej:

-  Gdy nieznajomy na koniec sta-
nął  przy  ognisku, ujrzał  go pasterz.
By ł  to czł ow iek nieuczynny i  ponury , 
zobaczywszy obcego tak bl isko, z
gniewem podniósł  ki j okuty , który
trzymał  w  ręku, i  z cał ej si ł y  rzuci ł
nim w  przybysza. K i j ze św istem prze-
szy ł  pow ietrze, ale zamiast ugodzić
prosto w  cel, zwróci ł  się na bok i
upadł  gdzieś na polu.

 -  Babciu! dlaczego ki j nie chciał
uderzyć tego czł ow ieka? -  przerwał am
znów zaciekaw iona.

Ale babcia tym razem nie odpo-
w iedział a mi wcale, ty lko ciągnęł a
dalej: -  Wtedy obcy przemówił  do
pasterza:

 -  Poratuj mię, przy jacielu! udziel
mi trochę ż aru. Urodzi ł o mi się dzie-
ciątko i  muszę rozniecić ogień, aby
ogrzać dziecko i  matkę.

Pasterz by ł by odmówił , ale w i-
dział  przecież , ż e psy jego nie mogł y
tego czł ow ieka ukąsić, ż e owce nie
zbudzi ł y  się pod jego stopą, ż e ki j na-
wet uderzyć go nie chciał , w ięc
zalękniony nie śmiał  mu zabronić i
odezwał  się niechętnie:

 -  Weź sobie, i le ci  t rzeba.
Lecz ogień się dopalał , nie by ł o w

nim ju ż  w iększych gł owni ani  pł o-
nących gał ęzi , ty lko w ielki  stos węgli
ż arzących się jasnym pł omieniem  (

Wszystkiego najlepszego

z okazji  Œwi¹ t  Bo¿ego Narodzenia

oraz Nowego - 2020 - Roku

¿ycz¹

Stan Kokoszka i  Jacob Bodzek

Te a m G la sse r Re a l Est a t e

9 9  Ho rt o n St . W e st , su i t e  A

St a n t e l.  2 2 6 -5 0 4 -4 7 3 7 , Ja co b  t e l.  5 1 9 -7 1 9 -9 7 4 4

Kiedy świ ąteczny stół  si ę ugi na
Kolędy śpi ewa cał a rodzina

Na ni ebi e pi erwsza gwi azdka zaświ eci
Ni ech was bogaty Mikoł aj odwi edzi

Tego ż yczą

Halina i Łukasz Troczyńscy

z Polish Village Deli

w W indsor

920 Ottawa St., tel. 519-258-2399

Radosnych Świąt
Boż ego

Narodzenia
oraz

powodzenia
w Nowym Roku

ż yczą M ira i Marek Gąsiorowscy

Gąsiorowski Dentistry Professional Corporation

280 Wharncliffe Road South

Telefon 519-680-7707

Z  okazji  nadchodzących Św iąt

Boż ego N arodzenia

oraz N ow ego 2020 Roku

najlepsze ż yczenia skł ada

M ał gorzat a Bakow ska

Canpol  Travel  Agency
972 H ami l t on Rd. U ni t  6. Tel . 519-659-8228

Matt W róblewski

z W OODFIELD AUTOMOTIVE

skł ada cał ej Polonii

serdeczne ż yczenia

Świąteczne

i Noworoczne

4 9 0  Adela ide St reet  North

tel 5 1 9 - 4 3 8 - 3 2 3 2

N ajpiękniejszych Świąt
B oż ego N arodzenia

oraz wszelkiej pomyślności  w N owym Roku 
ż yczy  Państwu

Szi ler F inancial  Services
Ontario B roker -   Arleta Szi ler

519- 796- 1349
lub sziler.insurance@gmail.com

M ortgage, Life and Travel Insurance Benefi ts
Group Insurance, Tax Free Investment
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( i  rzucających migotl iwe bł yski. Jakż e wziąć taki  ogień bez
ł opatki , bez ż adnego naczynia, w którym moż na by przenieść
to ż arzewie?

 -  Weź, i le chcesz -  powtórzył  już  zł ośl iwie pasterz, bo
widział , ż e proszący nie będzie mógł  skorzystać z pozwolenia.

Ale staruszek pochyl i ł  się spokojnie, wybrał  rękami co
największe węgle, wł oż ył  je w poł ę pł aszcza niby jabł ka lub
orzechy, a one nie pal i ł y mu odzież y i  nie sparzył y ręki .

N ie mogł am znowu powstrzymać się od zapytania:
 -  Czemu te węgle, babciu, nie sparzył y czł owieka i  nie

spali ł y mu sukni?
 -  Zaraz się dowiesz, dziecko -  odpowiedział a babcia i  tak

mówił a dalej:
-  Wówczas ponury i  zł ośl iwy pasterz zdziwi ł  się nie-

sł ychanie. Co to za noc -  pomyślał  -  ż e psy nie gryzą obcego,
owce nie budzą się, choć po nich stąpa, ki j uderzyć go nie
chce, a ogień nie parzy? Zwróci ł  się do przybysza i  zapytał :

 -  Co to za noc dziwna? I dlaczego wszystko okazuje ci
dziś taką dobroć?

 -  N ie mogę ci  powiedzieć tego -  odparł  nieznajomy -
jeż el i  sam nie przejrzysz.

I oddali ł  się spiesznie, aby prędzej rozpalić ogień w swojej
chacie i  ogrzać ż onę i  dziecko.

Zaciekawiony pasterz poszedł  za nim. Chciał  się prze-
konać, co to wszystko znaczy, i  zrozumieć te dziwy. Postępo-
wał  więc za nieznajomym, aby wejść tam, gdzie on wejdzie.

I przekonał  się wkrótce, ż e nie miał  on nawet chaty, a
jego ż ona i  dziecko znajdował y się w skalnej grocie, gdzie nie
był o czym przykryć zimnego i  wi lgotnego kamienia.

Zdumiał  się znowu pasterz i  chociaż  był  twardego serca,
uczuł  l i tość na widok niemowlęcia, któremu przecież  musiał o
być zimno w tej wi lgotnej, ciemnej jaskini . Wzruszony, śpiesz-
nie rozwiązał  węzeł ek, wyjął  z niego miękką, biał ą skórkę
jagnięcą i  podał  ją obcemu, ż eby otul i ł  w nią biedne
dzieciątko.

Ale zaledwie speł ni ł  ten czyn mi ł osierny, gdy otwarł y się
oczy jego i  ujrzał , czego dotąd nie mógł  widzieć, i  usł yszał ,
czego nie mógł  sł yszeć dotąd.

Ujrzał  dokoł a siebie roje skrzydlatych anioł ków, peł ną ich
był a grota, w której promieniał o światł o, a wszystkie grał y na
srebrzystych lutniach i  śpiewał y cudną pieśń o Zbawicielu,
który narodzi ł  się wł aśnie tej nocy, aż eby zbawić ludzi.

Wtedy zrozumiał  wszystko: dobroć zwierząt i  rzeczy
martwych, radość wszelkiego stworzenia na świecie.

Jakież  cuda oglądał  teraz! N ie tylko grota peł na był a
blasku, sł odkiego śpiewu i  jasnych postaci  anioł ów, ale wi-
dział  ich wszędzie: w powietrzu, na górze. Jedne śpiewał y
pł ynąc jak stada obł oków wysoko na bł ękicie; inne przesuwa-
ł y się tł umem po ziemi , z lutniami w ręku, o skrzydł ach
srebrzystych; inne przechodząc drogą stawał y przed grotą i
zaglądał y do niej, aby spojrzeć na dziecinę.

Radość i  szczęście jaśniał y nad ziemią, wkoł o brzmiał
śpiew i  granie, a pasterz widział  i  sł yszał  to wszystko wśród
ciemnej, chł odnej nocy, w której przed tym nic dojrzeć nie
mógł .

Wtedy padł  na kolana i  w gorących sł owach dziękował
Bogu za to, ż e przejrzał , ż e zobaczył .

Westchnęł a babcia i  dodał a jeszcze:
 -  I my moglibyśmy zobaczyć to wszystko, co ujrzał  pas-

terz, kiedy w sercu jego odezwał a się mi ł ość ku N arodzonemu;
i  dziś tł umy anioł ów pł yną po niebie i  ziemi śpiewając chwa-
ł ę Boż ą, trzeba tylko, byśmy przejrzel i ...

A po chwi l i , jak zwykle, poł oż ył a mi rękę na gł owie.
 -  Pamiętaj, ż e to prawda, jak mnie tu widzisz, a ja ciebie

-  rzekł a. -  Wiele jest rzeczy, których nie widzimy, i  nie pomo-
gą nam świece i lampki, nie pomoż e księż yc ani  samo sł ońce,
jeż el i  oczy nasze nie przejrzał y,  jeż el i  nie mamy wzroku, który
widzi  Boga i  chwał ę Jego, jaśniejącą dokoł a nas, wszędzie.

Selma Lagerlöf
Przełoż ył a Cecylia N iewiadomska

Zdr owych  i  r adosnych

œwi ¹ t Bo¿ego Nar odzen ia

or az szczêœl iwego Nowego Rok u

¿yczy

w³aœcicielk a i  pr acown icy

Al icia’s Fine Foods

1290 Tr afalgar  Str eet, telefon  519-659-9797

www.al icias.ca
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Ciąg dalszy ze str. 1 N A SKRZYD ŁACH STALOWEGO ORŁA

H IP OTEZA P ALACZA Z M IECH OWA

Szw edzki  statek

Wtedy przeleż el i  do nocy, a w  nocy
wyszl i  na pow ierzchnię i  natrafi l i  na
szwedzki  statek.

N o i doszl iśmy do sedna. K i lka lat
temu natrafi ł em na dokument od-
notowujący zaobserwowanie kutra
rybackiego, którego pewne oznaczenia
św iadczy ł yby, ż e jest nim jednostka
holenderska albo szwedzka. Z pomocą
przyszł o mi mał e archiwum marynis-
tyczne w  Kanadzie. Po wnikl iwym ba-
daniu bez cienia wątpl iwości  stw ier-
dzam, ż e zlokal izował em szwedzki
kuter rybacki , będący z początkiem
czerw ca 1940 r. w  stosunkowo nie-
w ielkiej odległ ości  od rejonu A3, na
obszarze Dogger Bank (patrz mapa
orzelsearch.com). Bry ty jskie zapiski wo-
jenne sprzed czerwca 1940, ukazujące
zaobserwowane przez si ł y  al ianckie
wszelakiego typu jednostki  czy też
zdarzenia wynikł e na M orzu Pół noc-
nym, tw ierdzą, ż e szwedzkie kut ry
rybackie operują bl isko wybrzeż a
szwedzkiego. Stąd też  lokacja szwedz-
kiego kutra w  centralnej części  M orza
Pół nocnego jest w  pewnym sensie
ewenementem. Z uwagi na odległ ą

pozycję kutra od miejsca omył kowego
ataku na Orł a przez bry ty jski  bom-
bow iec, czy l i  miejsca, gdzie spoczywa
wrak, nie jestem do końca przekonany,
ż e zlokal izowany szw edzki  kuter ma
cokolw iek wspólnego z naszym Orł em.
Choć nie jest wykluczone, a posiadam
pewne powody, ż eby sądzić, ż e
szwedzka jednostka zmieni ł a miejsce
poł owów z Dogger Bank na obszar
bogaty  w  makrelę, czy l i  tam, gdzie
nastąpi ł  bry ty jski  atak.

Szwedzki  statek storpedow any?

-  A co z resztą zał ogi?
-  [Palacz] Storpedował  ich nie-

miecki  okręt wojenny.

Ten fragment jest sprzeczny z mate-
r iał ami, jakie uzyskał em o szwedzkiej
jednostce, bow iem na podstaw ie ew i-
dencji  podatkowej kuter ten posiada
wpisy późniejsze ni ż  1940 rok. Wynika
z tego, ż e jednostka nie został a
zatopiona.

-  [Łaszkiew icz] N iemcy Szwedów?
Popatrzy ł  na mnie jak naiwne dziec-
ko. M iał  zakrw ione oczy i  zmęczoną
twarz. Wł osy lepi ł y  się nad czoł em od
potu.

M imo ż e jest to moż l iwe, bo N iemcy
topi l i  również  szwedzkie statki  od
początku wojny, porównanie przez
Stefana Łaszkiew icza palacza do na-
iwnego dziecka podaje w  wątpl iw ość
jego wcześniejsze sł owa. Tu jestem
skł onny przy jąć, ż e wątek o storpedo-
waniu jednostki  szwedzkiej palacz wy-
ciągnął  z “kapelusza”. Jest to wprost
niemoż l iwe, ż eby szwedzkie źródł a nie
posiadał y  na l istach utracenia w ł asnej
jednostki , nawet kutra.

N iech ż y je Polska!

Jak się zał adowali , patrzą, a dowódca
został  na Orle. -  Żegnajcie, chł opcy -
pow iada do nich i  schodzi  do w ł azu.
Stamtąd krzyknął  im -  N iech ż y je
Polska! -  i  ty le go w idziel i . Orzeł , tak
jak by ł , z otwartym w ł azem, poszedł
pod wodę.

N ie w iem, jakie okol iczności  musiał y-
by zaważ yć, ż eby kpt. Jan Grudziński
zdecydował  się na zatopienie okrętu
i  popeł nienie samobójstw a -  bo tak
należ ał oby to rozumieć. M oż l iwe, ż e
istniał y  jeszcze czynniki , o których nie
w iem, a mianow icie prawdopodobień-
stwo udział u N iemców w  próbie prze-
jęcia okrętu. M am nadzieję, ż e  (

Œwi¹ tecznej radoœci  

przy wigilijnym stole  

oraz  

spe³nienia pragnieñ  

w nadchodz¹ cym roku  

¿yczy wszystkim  

Stan Koza  

Sut ton Group   

London, tel. 519-495-20 44 

Wesołych Świąt

Boż ego Narodzenia

oraz pomyślności

w Nowym Roku

ż yczą

Mar ian Wójcicki, DD (ret .)

i M ike V. Pisek, DD

Pisek Denture Clin ic

236  Oxfor d St . W est , t el. 519-672-7580

1489 Dundas St . East , t el. 519-453-6520

Radosnych Świąt Narodzenia
Pańskiego i wszystkiego, co najlepsze,

w nadchodzącym roku
ż yczy

właściciel i pracownicy
London ECO-Metal

www.londonecom etal.com
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( w poprzednich artyku³ach przed-

stawi³em wyraŸnie, ¿e Niemcy mieli

lepsz¹ wiedzê o pozycji zaatakowa-

nego okrêtu podwodnego ni¿ Brytyj-

czycy. Wiedzieli - w oparciu o prze-

chwycone sygna³y z brytyjskiego

Hudsona z godziny 8:04 i 9:04, ¿e

zaatakowany 3 czerwca okrêt nie by³

ich u-boatem, mieli przechwycony

sygna³ od nieznanego okrêtu (Or³a –

przyp. TK), przesuwaj¹cego siê z rejo-

nu A1 do bazy, a z zapisu zdarzeñ w

dzienniku U-26 wynika, ¿e niemiecki

u-boat po ataku Hudsona na polski

okrêt zboczy³ z kursu i rozpocz¹³

marsz tropem Or³a wzd³u¿ zachodniej

strony rejonów A2 i A1. Nie mo¿na

wiêc wykluczyæ, ¿e Niemcy wys³ali

jeszcze dodatkowe si³y w celu prze-

chwycenia okrêtu. Gdyby dosz³o do

takiej konfrontacji i potencjalnego

przejêcia okrêtu przez Niemców, wy-

daje siê realne, ¿e kpt. Grudziñski nie

mia³ w³aœciwie wyjœcia, i aby byæ

pewnym, ¿e dojdzie do zatopienia,

spocz¹³ wraz z okrêtem na dnie. Na-

suwa siê jednak pytanie: czy dowódca

Or³a by³ w stanie pope³niæ taki czyn?

OdpowiedŸ znajdujemy tym razem w

publikacji ksi¹¿kowej tego samego

autora – Stefana £aszkiewicza – pt.

“Szum m³odoœci” , wydanej w 20081

roku, czyli 20 lat po jego œmierci.

Opisuj¹c lata spêdzone w Korpusie

Kadetów przedstawia tam swego

najlepszego przyjaciela - Jana Gru-

dziñskiego. Oblicze kolegi ods³ania w

rozdziale “Drugi egzamin” , w którym2

pisze o walce, jak¹ Jan stoczy³ z o

wiele silniejszym, potê¿niejszym, py-

sza³kowatym kadetem Malczykiem.

Ale zanim nast¹pi³a “walka wieczoru”,

dosz³o do “przedwalki”, takiej “ma³ej

improwizacji”. Nie mam nawet czêœci

umiejêtnoœci pisarskich Stefana £asz-

kiewicza, wiêc skorzystam z fragmen-

tów jego ksi¹¿ki. Przy okazji dowiecie

siê, jakim nadnaturalnym darem pisar-

skim obdarzy³ Pan Wszechœwiatów

naszego oficera, nie bez

powodu porównywanego do

talentu Janusza Meissnera.

[...] Gdy ma³e, nie-
pokaŸne stworzenie rodem z
Kijowa (Jan Grudziñski -

przyp. TK) zjawia siê w
klasie, podchodzi do niego
dr¹gal G³odziñski.

G³odziñski ma ogromn¹,
baniast¹ g³owê, wy³upiaste
oczy, sam jest b³aznem i lubi robiæ
b³aznów z innych.

- Gdzie masz swoj¹ czapkê? –
pyta.

- Tu.

Po chwili dochodzi do szarpaniny

Jana z koleg¹ z baniast¹ g³ow¹,
próbuj¹cym oœmieszyæ Ma³ego (to

przezwisko Jana Grudziñskiego) przed

klas¹. Nagle z t³umu gapiów wy³ania

siê inny jegomoœæ, przerywa szamo-

tanie siê kolegów i tym samym roz-

poczyna Improwizacjê - Wielk¹!

[...] przed audytorium ¿¹dnym wido-
wiska wystêpuje ogromne, muskularne
ch³opisko, Malczyk. Typ ten jest w
naukach têpy, tak têpy, ¿e po mie-
si¹cu usi³owañ nie potrafi zamieniæ

Celsjusza na Réaumura lub odwrotnie.
[...]

Ma szerokie bary i potê¿ne p³uca.
Ca³ego papierosa potrafi
wypaliæ w czterech “szta-
chach”. Lubi otwieraæ drzwi
nog¹ i pluæ przez zêby. [...]

- A jak ty siê nazywasz,
brachu?

- Jan Grudziñski.
- Fajna nazwa, przy-

siêgam Bogu. Wiesz co, bê-
dziem trzymaæ sztamê. Daj
grabê. [...]

Ma³y podaje d³oñ. Tam-
ten chwyta j¹ i zaczyna œciskaæ z
ca³ej si³y. [...] Ma³y ju¿ poj¹³ zasadzkê.
Staje siê znowu czerwony; widaæ, ¿e
boli go œciskana d³oñ. Milczy jednak.
[...]

Byczysko siê uœmiecha; ma jesz-
cze w zapasie du¿o si³y. Natê¿a j¹;
d³oñ jego robi siê bia³a; tamta druga
gnie siê w niej, mia¿d¿ona. Klasie
zapiera dech w piersiach. Dawno nie
mieli takie widowiska. [...]

- Znaj pana! – otwiera swoj¹ d³oñ
i daje niby za wygran¹, nie by³by
jednak Malczykiem, gdyby na tym
poprzesta³ naprawdê. Jego ambicja
dosta³a policzek wobec ca³ej klasy.

Nastêpnie Malczyk zaczyna posztur-

chiwaæ Jana w nos.

Stefan £aszkiewicz

W eso³ych œwi ¹ t
Bo¿ego Narodzenia

i  szczêœl iwego Nowego Roku
¿yczy

wszystkim
znajomym
kl ientom

oraz ca³ej Poloni i
Darek Kozio³

Polonia Travel Agency, 1246 Trafalgar Street
Tel. 519-451-4112

Najlepsze ¿yczenia  

z okazji nadchodz¹cych  

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia  

i Nowego Roku  

sk³ada  

Bob O’Hara

Medcen Pharmasave

339 Wellington Rd. South
Tel. 519-672-1337
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-  Uważ aj.... N a prawo patrz! – następuje uderzenie
palcem od lewa po nosie tamtego.

Gł owa odchyla się w  prawo.
-  N a lewo patrz! – komenderuje M alczyk i  przenosi

swój palec w  przeciwną stronę.
Palec nie dotknął  tym razem nosa. Zaszł o coś nie-

spodziewanego, tak bł yskawicznego, ż e porazi ł o wszyst-
kich. Grudziński  raptownie schwyci ł  swoją dł onią palec
natręta, szarpnął  nim, jakoś krótko i  zw ięźle.

Sł yszymy zw ierzęcy krzyk bólu. [...] [M alczyk] Ogląda
wył amany palec; gdy porusza nim, wydaje syk bólu.

-  Ty psie! – rzuca się na Grudzińskiego.
Zwala się na niego z góry , nakrywa swoim cielskiem,

mł óci  kuł akami jak cepami w  ramiona, w gł owę, w  brzuch
tamtego, gdzie popadnie. [...] Kot ł ujący się kł ąb dwóch ciał
przejeż d ż a po ki lku ł awkach, rozsuwa je i  grzmotnąwszy o
ziemię, toczy się po niej. [...] Grudziński  musiał  ju ż  porząd-
nie oberwać. Ucho i  warga krwaw ią. [...]. M ał y  wbi ja mu się
zębami w  grdykę. To już  nie zapasy, ale walka na śmierć
i  ż ycie. [...] 

Jest ju ż  po dzwonku i  czujki  wystaw ione na kory tarzu
sygnalizują nadchodzenie profesora. [...]

Grudziński  mi lczy i  patrzy  na przeciwnika. N igdy
przedtem, ani nigdy potem nie w idział em spojrzenia, które
by tak mów ił o o samounicestw ieniu wszystkiego innego
poza jedną, jedyną myślą, jednym celem. [...]

By ł o to coś z ż yw ioł u – nagiego i  potęż nego, który
napotkawszy inny ż yw ioł  nie mógł  przejść obojętnie, lecz
musiał  go zniszczyć, albo sam zostać zniszczonym.

To ostatnie zdanie Stefana Łaszkiew icza o późniejszym
dowódcy ORP Orzeł  mów i samo za siebie. Ten nie-
w ielkiego wzrostu czł ow iek miał  w  sobie wystarczająco
duż o odwagi, ż eby pójść na dno z okrętem, gdyby zaszł a
taka konieczność.

M oja opinia w  zw iązku z opowieścią palacza z M iechowa
jest następująca: niezależ nie od tego, czy jednostka
szwedzka przeze mnie odnaleziona i  zidenty fikowana
transportował a marynarzy z Orł a, to palacz miał  w iedzę o
ostatnim, tragicznym patrolu okrętu – w iedzę, której nie
pow inien by ł  mieć. A skoro ją posiadał , to źródł em w iedzy
musiał  być ktoś, kto ten patrol przeż y ł . Brak odnotowań w
archiwach Czerwonego Krzy ż a nie jest dowodem, ż e zał oga
Orł a nie trafi ł a do któregoś z obozów, nawet obozu
koncentracyjnego. D laczego miel iby  być jednak zgł adzeni
potajemnie?

Dojście do prawdy, jeśl i  taki  w ł aśnie los spotkał  wy-
ratowanych “orł owców”, będzie z pewnością bardzo trudne,
ale -  jak mówią -  nie ma zbrodni doskonał ej, t rzeba w ięc
mieć nadzieję, ż e wy jdą w  przyszł ości  na św iat ł o dzienne
nowe poszlaki , które – po ni tce do kł ębka – zaprowadzą
nas do prawdy o losie ORP Orzeł , jego dowódcy, i  reszty
zał ogi.

Przedstaw ione niejasności , odnoszące się do ostatniego
patrolu Orł a i  hipotezy o wyratowaniu części  zał ogi , nie są
jedynymi mankamentami dotyczącymi ostatnich dni
polskiego okrętu podwodnego Orzeł . Doł ączam do nich
nieznany jeszcze nikomu fakt, ż e po omył kowym ataku na
ORP Orzeł  przez Hudson Z.224 dnia 3 czerwca, w  kierunku
miejsca ataku, obok sloopa HM S Weston, z Rosyth po-
dąż ał a następna bry ty jska jednostka. O tym napiszę już  w
jednym z przyszł ych artykuł ów  z cyklu – “N a Skrzydł ach
Stalowego Orł a”.   (
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( A teraz, jak zaznaczył em przed analizą
hipotezy, powróćmy do baru, gdzie Stefan
Łaszkiewicz i  palacz z M iechowa rozmawiają o
Orle przy kiel iszkach whiskey...

[Łaszkiewicz] Przypomniał  o nalanych kiel iszkach.
[Palacz] -  N a cześć dowódcy “Orł a”. Jak to
gł upio w ż yciu marynarskim – uśmiechnął  się z
sarkazmem – nawet nie moż na powiedzieć:
“N iech mu ziemia lekką będzie” – wpuści ł  w
siebie whiskey ruchem przyzwyczajonym i  des-
perackim, po czym westchnął  gorzko z samego
dna swoich uczuć.

-  “Orzeł ”... Komandor Grudziński ... – szeptał ,
jakby wypowiadał  wyuczone wiersze.

-  Chodźmy już  – powiedział em. [...]
Wyszl iśmy. Wiatr chł odny i  wi lgotny kręci ł

kurzem i  niósł  w powietrzu śmiecie z chodników.
Jakieś strzępy papierów, niedopał ki  z papierosów,
zuż yte bi lety tramwajowe, ziarna piasku bi ł y w
twarz. Raptowne przejście z gorącej, dymnej
atmosfery baru w surową i  zimną noc podział ał o
na mego towarzysza, jakby wypi ł  więcej kolejek,
ni ż  wypi ł  w rzeczywistości . Zatoczył  się na
miękkich nogach, zł apał  kogoś w pół , wybeł -
kotał : “I am sorry”. D ł ugo szukał  mojej ręki . Gdy
ją znalazł , trząsł  nią szczerze, bratersko i  ściskał
z cał ej duszy. [...] 

-  Więc do zobaczenia.
Gdy zaczął em stawiać kroki  w kierunku

swojej kwatery, usł yszał em wraz z podmuchami
wiatru sł owa piosenki, [...] która stał a się dla
wielu ż yciowym credo. 

M orze, nasze morze
Będziem ciebie wiernie strzec,

M amy rozkaz cię utrzymać
Albo na dnie twoim lec.

Tomasz Kawa

1. Stefan Łaszkiewicz “Szum M ł odości ”. Oficyna W y-
dawnicza F IN N A, Gdańsk 2008.

2. D rugi  egzamin –  w ż argonie studenckim po pierw-
szym egzaminie przeprowadzonym przez profesorów
następował  egzamin drugi , prowadzony przez starszych
kolegów.

Od redakcji : więcej materiał ów na temat Orł a z grafiką
wł ącznie znajduje się pod www.orzelsearch.com

UP O M IN K I D AW N IEJ

Grudzień to czas upominków, więc nie zaszkodzi  przypomnieć, ż e to wszystko, co
dzisiaj określamy dosyć ogólnie jako upominki , podarunki , podarki  czy prezenty  miał o
w dawnej polszczyźnie nazwy bardziej zróż nicowane -  uwarunkowane sy tuacją, w
jakiej je wręczano. Zygmunt Gloger pod hasł em “ D ary”  pisał  w Encyklopedi i
Staropolskiej*:

“D ary , podarunki , zależ nie od okol iczności , którym towarzyszy ł y , miał y  róż ne nazwa-
nia: N a imieniny  dawano wiązanie, na N owy rok powszechny by ł  w P olsce zwyczaj
dawania kolędy ; podarek za dobrą nowinę zwał  się nowinne, za znalezienie rzeczy
zgubionej -  znaleźne, ofiara dla dziedzica lub zwierzchności  -  poczesne, dla narzeczo-
nej -  zalotne; powracając z miasta lub podróż y  przywoż ono gościniec. W  darach
przesadzal i  się P olacy , jak to widzimy z tradycy i  kronikarskiej o hojności  B olesł awa
Chrobrego*. Jagieł ł o posł ał  ojcu św. cztery  misy  i  dwie czasze szczerozł ote, koż uchy
sobolowe i  inne drogie futra. Jędrzej Lipski , biskup krakowski , umierając niewiele za-
pisał  dla swych krewnych, ale za to cał y  majątek, który  ceniono na 900,000 dukatów,
podarował  królowi  Zygmuntowi  III. W szystkie pamiętniki  historyczne i  dawne rachunki
przepeł nione są wiadomościami  o darach, które panujący swym podwł adnym, panowie
królom i  królowym, jeden drugiemu między  sobą albo swym dworzanom, oficjal i stom
i  czeladzi  czyni l i . D ary te stanowi ł a: broń kosztowna, srebra, konie, osobl iwości ,
pierścienie, namioty , kobierce, futra i  t. p. rzeczy . P odarkiem cennym by ł a jeszcze w
XVII wieku w P olsce misa cy tryn lub pomarańcz. K rólewskie dary  ślubne skł adał y  się
z pierścieni , koron, djademów. Jan Zamojski , poślubiając synowicę kr[óla] Stefana
B atorego, podarował  jej wielkiej ceny krzy ż yk djamentowy, drogi  pierścień i  djamen-
tową koronę. P o dworach szlachty  panny haftował y  pasy  dla swoich narzeczonych,
których powrotu z wojny  nieraz wyczekiwał y  latami . N arzeczeni  przywozi l i  bogdankom
swoim jedwabie zamorskie i  trzewiki . Od szlachty  moż nej przechodzi ł y  zwyczaje do
zagrodowej i  do ludu, u którego dotąd panna mł oda obdarza ręcznikami  pana mł odego,
a on przywozi  jej przed ślubem chustkę i  trzewiki . Gdy dziewczyna wiejska obchodzi
z druż kami  wieś cał ą, prosząc wszystkich o bł ogosł awieństwo i  na swoje wesele,
wszędzie dają jej podarki , na jakie kogo stać; we dworze dawano wtedy zwykle “ćwierć
pszenicy  na pierogi ", a jeż el i  dzi ewczyna by ł a pracowi ta i  cnotl iwa, to pszenicy  pół
korca i  jaskrawe wstąż ki  do ślubnego wieńca czy  korony. Obdarzanie panny mł odej
przy  oczepinach przez wszystkich obecnych krewnych i  weselników jest niejako
oddzielnym obrzędem i  odbywa się przy  śpiewie pieśni  odpowiednich. P rzy  chrzcinach,
zarówno poł oż nica jak jej dziecię, odbierają dary  od zebranych na tę uroczystość gości .
D ary  pogrzebowe pochodzą z zapisu lub od rodziny  zmarł ego i  przeznaczają się dla
księż y  i  ubóstwa. W  dzień zaduszny są to gł ównie chleby , rozdawane obficie

ż ebrzącym na cmentarzach, aby  modl i l i  się za dusze
zmarł ych.” 

* Encyklopedia Staropolska wychodził a w latach 1900- 1903.
W przedruku zachowana pisownia epoki.
** Wystarczy przypomnieć sobie rok 1000 -  Zjazd Gnieź-
nieński i  kronikarskie zapiski o towarzyszącym mu przepychu.

P O D SU M O W U JĄC

prezent na imieniny -  to dawniej wiązanie, 
na nowy rok -  kolęda, 
za dobrą nowinę dawano nowinne, 
za znalezienie rzeczy  zgubionej –  znaleźne, 
dla dziedzica lub zwierzchności  -  poczesne, 
dla narzeczonej –  zalotne, 
upominek przywieziony  z podróż y  zwał  się gościniec.

 Ewelina Biber

 Gladys Acosta

  Advanced Aestheticians

  Laser Technicians

 G   2 2 6 .2 7 7 .7 2 5 9

 J  info@ youniqueskincare.ca

 490 Wharncliffe Rd. South

 Unit # 5. London ON N6K 3T1
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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

Okazuj¹ c niniejsze og³oszenie uzyskaj¹  Pañstwo
2 dolary zni¿ki przy zakupach*

*  Oferta wa¿na do 31 grudnia 2019 r.; nie dotyczy lekarstw na receptê; jedna zni¿ka
przy zakupie; minimalna kwota zakupu - 5 dolarów

PROTEZY DENTYSTYCZNE
przyst ępne ceny, dogodne w arunki p ła t ności

pro t ezy den t yst yczne każ dego  rodzaju
relines •  pop raw ki i napraw y •  bezp łat na konsu lt acja

M ARIAN W ÓJCICKI, DD (ret .)
M IKE V. Pisek, DD

236 Oxfo rd  St . W .
London

519-672-7580

1489 Dundas St . E.
London

519-453-6520

BRON ISŁAWA OSTROWSKA (1881- 1928)

OPŁATEK
 

Żeby wszystkim by ł o
Wesoł o i  mi ł o, —
Opł atek się dzisiaj biał y
Przy stole dziel i ł o.

Z każ dym się ł amał o
Choć kruszynką mał ą, —
I nagle się stał o wszystkim
Cichutko i  biał o.

Stoją biał e stoł y
Z lamp jasnemi koł y ,
Śnieg za oknem jest jak obrus
Biał y  i  wesoł y .

Od dzieci  do dzieci
Rój opł atków leci ,
Cicho kruszą je anioł y
W śnież ystej zamieci.

W biał ych piór rozpędzie
N iosą po kolędzie:
Kto na Boż ym św iecie ż y je,
N iech mu dobrze będzie!

I w  tym biał ym dworze,
I w  tym śnież nym borze,
W ludzkiej izbie, w  ptasiem gnieździe
I w  tej mysiej norze!

POLON IA W LON D ON

GRUD ZIEŃ

KOM UN IKATY -  ZAPROSZEN IA

P odajemy wydarzenia zgł oszone podczas zebrania międzyorganiza-
cy jnego w styczniu tego roku -  z uwzględnieniem zmian zgł oszonych
redakcji  po zebraniu.

N iedzielną kawiarenkę Jedność funkcjonującą w sal i  parafialnej w
godz. 8:00- 14:00 prowadzą: 
 1 grudnia -  Zespół  Cracovia -  z towarzyszeniem M ikoł aja,
 8 grudnia -  Rodzina Radia M aryja,
22 grudnia -  Rycerze Kolumba.

P O N AD TO

 4 grudnia (środa) -  w W ol f P erformance H al l  na parterze bibl ioteki
centralnej przy  251 D undas St. fi lm “K amerdyner” z 2018 r. (reż .
F i l ip B ajon, polska wersja językowa, angielskie napisy). Godzina
18:00. W stęp wolny .

14 grudnia (sobota) -  przed poł udniem w sal i  parafialnej jaseł ka dla
uczniów Szkoł y  Polskiej.

15 grudnia (niedziela) -  spotkanie opł atkowe grup parafialnych.
31 grudnia (wtorek) -  zabawa sy lwestrowa w P SN  (554 H i l l  St.).



16 SKANER 12 (296), grudzień 2019

Pó³ ¿artem, pó³ serio...

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

mbakowska@rogers.com 
972 Hamilton Rd. #6, London  O N   N 5W  1V6

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

poniedzia³ek - p i ¹ tek: 9 :00  - 18 :00 , sobota 10 :00  - 14 :00

1290 Tr afalgar  St ., Lon don
Tel . 519-659-9797
Fax  519-659-2729

  www.alicias .ca

bezkonkurencyjne wêdliny

art yku³y delikat esowe z Europy

najwiêkszy wybór produkt ów prost o z Polsk i

Nisk ie ceny  - zaw sze mi³a obs³uga
Promocy jne ceny  w ybranych artyku³ów !

ZAPRASZAMY

od pon iedzia³k u  do p i ¹ t k u  w  godz 9 .00  -  21 .00

w  sobot y 9 .00  -  18 .00  i  w  n iedziele 10 .00  -  17 .00

N ADCHODZĄ N OWE CZASY
Rozmowa z M ikołajem

-  Kogo ja w idzę? Św ięty  M ikoł aj!  Dzień dobry .
-  Taki  zupeł nie św ięty  to ja nie jestem.
-  Jednak dajesz prezenty  grzecznym dzieciom.
-  N iby tak, ale nie ty lko grzecznym. N iegrzecznym też .

Daję im kredyt zaufania.
-  Skąd w iesz, kto na co zasł uguje?
-  Od tego jest specjalna komórka. Ja rozdaję wedł ug

rozdzielnika.
-  Wydaje się, ż e robisz to bezinteresownie...
-  To po prostu moja praca.
-  Ale ta twoja praca przynosi  radość.
-  N ie ty lko. K iedyś, gdy drzw i by ł y  zamknięte, wpadał em

z prezentami przez komin, trochę się przy  tym
brudzi ł em sadzą, a przy  kominku robi ł  się bał agan.
Dzisiaj z braku komina wy ł amuję zamek... przesy ł kę
zawsze dostarczam. Taka praca, ale co ludzie
ponarzekają na mnie, to trudno sobie wyobrazić.

-  Robisz to, co musisz.
-  W zasadzie teraz już  nic nie muszę.
-  Chyba nie z powodu braku kominów?
-  Gdzie tam! Renifery  mi się zbiesi ł y .
-  Jak to?

-  Zwyczajnie. W Wigi l ię się dogadał y  i  ju ż .
-  Ale to przecież  ich praca?
-  Też  tak myślał em... dopóki  nie spotkał em zielonych.
-  To i  w  niebie są ufoludki?
-  Gdzie się pan tych bajek naczytał ? Zieloni  to chroniący

przyrodę, w ięc i  moje reni fery .
-  To jak teraz będą dostarczane prezenty?
-  Pracowaliśmy  w ł aśnie nad dronami, ale technologię

nam ktoś wykradł .
-  To jak w  końcu będzie z prezentami? Kto się zajmie

dostawą?
-  N ajlepszy będzie chyba Amazon.
-  Ale Amazonow i trzeba pł acić!
-  N am też  pow inno się odpł acać: być grzecznym, zrobić

coś dobrego dla innych... ty le ż e nie każ dy  o tym
pamięta. Szkoda. M oż e jednak uczciwsze jest pł acenie
z góry?

-  Więc już  nic nie dostanę na kredyt?
-  Co do kredytu, to radzi ł bym zgł osić się do banku.
-  To co będziesz, M ikoł aju, teraz robi ł ?
-  Przechodzę na zasł uż oną emeryturę. Żegnam!

Tadeusz Żochowski


