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Dziesi¹ty luty bêdziem pamiêtali,

gdy przyszli Sowieci, myœmy jeszcze spali,

i nasze dzieci na sanie wsadzili,

na g³ówn¹ stacjê wszystkich dowozili.

O, straszna chwila, o, straszna godzina,

rodz¹ca swoich bólów zapomina,

ale Wam powiem, nie zapomnê chwili,

gdy nas w ciemny wagon jak w trumnê

 wsadzili.

“Ballada zes³añców” (fragment)

Autor nieznany

MIJA 80 LAT

W lutym mija 80. rocznica pierwszych

deportacji Polaków na Syberiê. Nie

wszystkim uda³o siê tê gehennê

prze¿yæ, nie wszyscy, którzy uszli z

¿yciem, mieli po wojnie dok¹d wróciæ.

Niektórzy swój drugi dom znaleŸli w

Kanadzie, miêdzy innymi w London.

Wœród nich by³ nie¿yj¹cy ju¿ Czes³aw

Jankowski, o którego losach oraz

twórczoœci przeczytaæ mo¿na na str. 8.

Zainteresowani tym
jak wygl¹daj¹ przygotowania

do wystêpu teatralnego
oraz poszukuj¹cy

oderwania siê od codziennoœci
znajd¹ jedno i drugie

jeœli przyjd¹

8 lutego (sobota)

o godz. 18:15 do sali parafialnej

koœcio³a MB Czêstochowskiej

przy 419 Hill St. w London

“Generalna próba” Wilhelma Raorta

to brawurowa farsa, która ukazuje

wydarzenia, do jakich dosz³o na scenie

jednego z amatorskich teatrów na

wschodnich rubie¿ach dawnej Rzeczy-

pospolitej na dzieñ przed wystêpem.

To teatr w teatrze, na dodatek uzupe³-

niony o wstawki z prywatnego ¿ycia

aktorów amatorów. Sztukê przygoto-

wa³ Teatr Scena 419 - równie¿ amator-

ski, tyle ¿e istniej¹cy wspó³czeœnie i na

innych kresach. Wstêp wolny. Mile

widziane dobrowolne datki.

BOGATY

W WYDARZENIA

PRZE£OM ROKU

Grudzieñ i styczeñ to od lat pora spotkañ

op³atkowych - tak¿e wœród Polonii w Lon-

don - przygotowywanych przez organizacje

dla swoich cz³onków. To równie¿ okres

wielu innych przedsiêwziêæ, zwi¹zanych ze

œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i nowym

rokiem. Warto wymieniæ niektóre z nich.

14 grudnia

W sali parafialnej uczniowie Szko³y

im. Stanis³awa Staszica obejrzeli

przedstawienie jase³kowe w wyko-

naniu swoich kolegów i dzieci z

Krucjaty Eucharystycznej.

15 grudnia

Odby³o siê spotkanie op³atkowe grup

dzia³aj¹cych przy parafii. Niema³¹

niespodziank¹ by³ wystêp mêskiego

kwartetu wokalnego Akord - koncer-

tuj¹cego w Kanadzie zespo³u z Tarno-

pola na Ukrainie, który œpiewa³ te¿

podczas mszy œw. odprawianych 14 i

15 grudnia w koœciele MB Czêsto-

chowskiej w London.

31 grudnia

Polskie Stowarzyszenie Narodowe

przygotowa³o dla Polonii bal syl-

westrowy.

Nowy rok

przyniós³ niezmiernie mi³¹ wiadomoœæ

œciœle dotycz¹c¹ londoñskiej Polonii,

ale o du¿o wiêkszym zasiêgu.  (Czes³aw Jankowski
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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

POLONIA W LONDON

LUTY

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy informacje o wydarzeniach

zg³oszonych podczas zebrania miêdzy-

organizacyjnego w styczniu bie¿¹cego

roku - z uwzglêdnieniem zmian zg³oszo-

nych redakcji po zebraniu.

8 lutego (sobota)

Teatr Scena 419 wyst¹pi w sali para-

fialnej z premier¹ sztuki “Generalna

próba” (patrz str. 1)

UWAGA!

Ze wzglêdu na remont kuchni znajdu-

j¹cej siê w sali parafialnej w niedziele

lutego nie bêdzie kawiarenki Jednoœæ.

(  Otó¿ wœród mieszkañców London,

wyró¿nionych wpisaniem na nowo-

roczn¹ listê Mayora miasta - Mayor’s

New Year’s Honour List - znalaz³ siê

œwietnie wszystkim znany Alex Ko-

pacz. W ten sposób uhonorowano jego

osi¹gniêcia w sporcie, z których naj-

wiêkszym jest zdobycie dla Kanady

z³otego medalu w bobslejach (w dwój-

ce z Justinem Krippsem) podczas zi-

mowych igrzysk olimpijskich w Korei

w 2018 r.

Alex zapisa³ siê w pamiêci Polonii na

wiele lat przed zdobyciem olimpij-

skiego z³ota: uczy³ siê w Polskiej

Szkole im. Staszica, nale¿a³ do har-

cerstwa, tañczy³ i œpiewa³ w zespole

Cracovia. Na zdjêciu, zrobionym pod-

czas spotkania zorganizowanego przez

londoñskie Ko³o SPK po powrocie

mistrza z olimpiady w Korei, widzimy

go z Gra¿yn¹ Rodak, która od lat

kieruje zespo³em Cracovia.

4 stycznia

Ponownie przedstawienie jase³kowe,

przygotowane przez siostry urszulanki

z dzieæmi z Krucjaty Eucharystycznej

i ze szko³y im. Staszica. Tym razem

mogli je obejrzeæ w sali parafialnej

wszyscy spragnieni œwi¹tecznego na-

stroju i kontaktu ze sztuk¹ w wyko-

naniu m³odych latoroœli.

Na wstêpie widzowie us³yszeli, ¿e

tego roku nie uda³o siê przeprowadziæ

¿adnej próby z kompletem wyko-

nawców - i to nie tylko dlatego, ¿e

dzieci maj¹ wiele rozmaitych zajêæ

pozaszkolnych, ale te¿ z powodu prze-

ziêbieñ. Moim zdaniem nie znalaz³o to

negatywnego odbicia w poziomie

wystêpu i ten zbiorowy wysi³ek m³o-

dych wykonawców, ich rodziców oraz

przygotowuj¹cych ca³oœæ sióstr urszu-

lanek wypad³ œwietnie.

Odnios³am wra¿enie, ¿e tego roku

dzieci na scenie by³o wiêcej ni¿ po-

przednio, naliczy³am ich ponad trzy-

dzieœcioro. Potwierdzi³a to krótka

rozmowa z siostr¹ King¹ Lewick¹,

kiedy pad³a dok³adna liczba - 35

osób. Siostra doda³a, ¿e przed laty w

jase³ka anga¿owa³o siê nawet ponad

osiemdziesiêcioro uczestników (to

czasy dosyæ odleg³e; w œwi¹tecznym

przedstawieniu uczestniczyli chodz¹cy

wówczas do szko³y obecni ksiê¿a

Piotr Amszej i Jan Jasica).

5 stycznia

Parafia raz jeszcze goœci³a zespó³

Akord.

Tym razem oprócz uœwietnienia œpie-

wem mszy œw. goœcie dali wieczorem

koncert dla publicznoœci, która us³y-
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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

sza³a nie tylko kolêdy, ale te¿ pieœni

ludowe i œwiatowe przeboje - wyko-

nywane w ró¿nych jêzykach, z towa-

rzyszeniem muzyki i a capella.

12 stycznia

Na wieczór kolêd zaprosi³ chór, który

ponad rok temu powsta³ przy parafii.

Niestety, na ten wystêp nie mog³am

siê  wybraæ,  wiêc  nie  mogê napisaæ,
jak przebiega³, natomiast z pe³n¹ od-

powiedzialnoœci¹ mogê podaæ, ¿e chór

rozrós³ siê liczebnie (próby mia³ w

tym samym czasie, co Teatr Scena

419, wiêc choæ nie s³ysza³am efektu

finalnego, to widzia³am nowe osoby,

dyskretnie przemykaj¹ce siê do ma³ej
sali parafialnej). Ubieg³oroczny wystêp
chóru, którego intencj¹ jest równie¿
stworzenie okazji do wspólnego œpie-

wania osobom siedz¹cym na widowni,

wypad³ œwietnie, wiêc zak³adam, ¿e
tego roku by³o równie dobrze. 

A propos œpiewania kolêd: tu nie mo¿-
na nie wspomnieæ o Cracovii, która od

lat z powodzeniem realizuje inicjatywê
œpiewania kolêd - nazwê to - “na ¿y-

czenie”. Z towarzyszeniem akordeonu

cz³onkowie zespo³u œpiewaj¹ kolêdy i

pastora³ki nie tylko podczas oficjal-

nych spotkañ op³atkowych, ale i w

domach prywatnych. Tego roku mia-

³am wreszcie okazjê ich us³yszeæ i do

tej pory jestem pod wra¿eniem.

Czymœ wspania³ym by³a dla mnie

tegoroczna ró¿norodnoœæ: pieœni kwar-

tetu Akord, wiele wykonywanych a

capella, przy czym - jak wspomnia³am

wczeœniej - by³y to nie tylko kolêdy i

nie tylko œpiewane po polsku. Co wiê-
cej, przy okazji ich wystêpu uzmys³o-
wi³am sobie, ¿e nie jestem w stanie

przypomnieæ, kiedy i kogo (mam na

myœli innych artystów) goœciliœmy w

London przed nimi. Próby sprowadze-

nia Czerwonych Gitar w nowym sk³a-

dzie (nie pamiêtam kiedy), a potem

spektaklu “Sztuka kochania” z artys-

tami z Polski (to w marcu 2015), spa-

li³y na panewce, wiêc zape³nione sale 

na wystêpach Akordu, który dostar-

czy³ wra¿eñ artystycznych na œwiato-

wym poziomie, mo¿na uznaæ za ewe-

nement albo za odwrócenie trendu.

Zdecydowanie wola³abym to drugie,

bo udane przedsiêwziêcia kulturalne

s¹ w stanie scementowaæ Poloniê.

19 stycznia

By³ to dzieñ nie rozrywki, ale pracy -

doroczne zebranie miêdzyorganiza-

cyjne, do którego dosz³o mimo obaw o

to, czy zapowiadana œnie¿yca nie

przyczyni siê do pustek na sali. Oka-

za³o siê, ¿e Polaków zima nie jest w

stanie zbytnio przestraszyæ; zjawili siê
przedstawiciele wiêkszoœci londoñ-

skich organizacji.

Dla przypomnienia dodam, ¿e w
zebraniu uczestnicz¹ prezesi i przed-

stawiciele istniej¹cych w London

organizacji i grup polonijnych. Oprócz

tego, ¿e sk³adaj¹ sprawozdania z

prowadzonej przez miniony rok dzia-

³alnoœci, mówi¹ te¿ o planach na rok

bie¿¹cy i uzgadniaj¹ terminy wyda-

rzeñ, o których potem informuje m.in.

Skaner.

O zebraniu wiêcej napiszê w

marcu.

Jolanta Pawluk

Zdjêcia:

Tadeusz ¯ochowski (str. 2)

Jacek Kalafut (str. 3)

Przedstawienie jase³kowe - jedna ze scen zbiorowych.
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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

WINDSOR

WSPÓLNE OP£ATKI WETERAÑSKIE

W Windsor tradycj¹ staj¹ siê Op³atki

Weterañskie organizowane przez Federacjê

Polek w Kanadzie (FPwK) Ogniwo 20 i Sto-

warzyszenie Weteranów Armii Polskiej

(SWAP) Placówka 126. Na tegoroczny Op³a-

tek zjawili siê zarówno cz³onkowie i cz³on-

kinie powy¿szych organizacji z ¿onami i

mê¿ami, jak i zaproszeni goœcie lokalni oraz z

USA - z Okrêgu VI SWAP z Michigan z

komendantem Krzysztofem Kulesz¹ na czele

(Placówka 126 z Windsor nale¿y do Okrêgu

VI, rejon Detroit, MI). Z USA by³y te¿ dwie reprezentantki

Korpusu Pomocniczego Pañ w Michigan (niestety, w Windsor

Korpus Pomocniczy Pañ rozwi¹za³ siê parê lat temu, g³ównie

dlatego, ¿e cz³onkiniom przybywa³o lat, a m³odych pañ nie by³o).

Przed obiadem op³atkowym reprezentanci Okrêgu VI SWAP

mieli jeszcze doroczne spotkanie organizacyjne. Poruszano

miêdzy innymi sprawy statutowe, zmiany w

ZG w Nowym Jorku oraz poinformowano, ¿e

nowym Komendantem ZG SWAP zosta³ nie-

dawno Krzysztof Tomczak z Placówki 114 w

Toronto. Adiutant Finansowy Okrêgu VI Jerzy

Ró¿alski otrzyma³ gromkie brawa, gdy¿ w

paŸdzierniku ubieg³ego roku otrzyma³ Dyplom

Uznania od Fundacji Pamiêci Ofiar Komu-

nizmu. Po zebraniu Okrêgu VI Komendant

Placówki 126 - Piotr Bas - zaprosi³

wszystkich do sali “Kraków" w Domu Polskim,

gdzie czekali ju¿ inni goœcie i smaczny obiad.

Przede wszystkim tradycyjnie podzielono siê op³atkiem, zaœ

po obiedzie pani Teresa Jankowska, solistka mszy ³aciñskiej z

koœcio³a pw. œw. Alfonsa w Windsor, poprowadzi³a œpiewanie

polskich kolêd, a redaktor Ró¿alski (prowadz¹cy od ponad 35 lat

radio "Polskie Rozmaitoœci" w Detroit) przypomnia³ historiê

powstania SWAP na kontynencie amerykañskim. Jeden z goœci,

pu³kownik wojsk amerykañskich in¿. Chester Szczotka, Sybirak,

powiedzia³ krótko o swoim pobycie w armii. Trzej goœcie z USA

- szczêœciarze! - wygrali fanty na loterii fantowej.

Podsumowuj¹c: Komendant Bas i goœcie byli zadowoleni z

mile spêdzonego czasu, na zakoñczenie wszyscy mówili sobie

"do zobaczenia za rok". Ca³oœæ tego wspólnego spotkania

op³atkowego prowadzi³a Przewodnicz¹ca Ogniwa 20. FPwK

Arleta Sziler. Po raz kolejny mo¿na siê by³o przekonaæ, ¿e

warto w Polonii robiæ takie ³¹czone imprezy, które buduj¹

przyjaŸnie i pozostawiaj¹ mi³e wspomnienia. 

***

Ta informacja o spotkaniu op³atkowym a¿ siê prosi o krótkie

uzupe³nienie na temat sybirackich losów Chestera Szczotki,

który urodzi³ siê w miejscowoœci Ni¿niów w województwie

stanis³awowskim (obecnie Ukraina) w roku 1930. W efekcie

wywózki trafi³ z dziadkami, rodzicami i m³odsz¹ siostr¹ do

Archangielska, sk¹d wyzwoli³ ich uk³ad Sikorski-Majski.  Mieli

wielkie szczêœcie - wszyscy prze¿yli. Ojciec zaci¹gn¹³ siê do

wojska gen. Andersa, reszta rodziny przez Persjê i Indie trafi³a

do osiedla dla polskich uchodŸców w Masindi w Ugandzie.

Przebywali tam szeœæ lat, Chester Szczotka chodzi³ w tym

czasie do szko³y. Potem nast¹pi³ dwuletni pobyt w Barons

Cross w Wielkiej Brytanii, a gdy ojciec Chestera znalaz³

sponsora w Teksasie, pojechali tam do pomocy na farmie. Po

zrealizowaniu kontraktu zdecydowali siê na wyjazd do Detroit,

gdzie po skoñczeniu koled¿u Chester Szczotka pracowa³ w GM

Chrysler i Ford. (As)

Chester Szczotka
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KRYSTYNA STALMACH Pierwsza w naszej

rodzinie wyemigrowa³a do Kanady

ciocia Janka z wujkiem Stefanem i

synkiem Januszkiem. Wyjechali legal-

nie w marcu 1960 r. sponsorowani

przez brata wujka - Piotra, który przy-

by³ do Sarni po II wojnie œwiatowej z

robót w Niemczech.

Pamiêtam wieczór po¿egnalny u

wujostwa w mieszkaniu na Placu

Grunwaldzkim w Œwidnicy. Ciocia

przed wielk¹ podró¿¹ by³a rozeœmiana

i demonstrowa³a nam, jak ukryje do-

datkowe piêæ dolarów w swoich gês-
tych, krêconych, kruczoczarnych w³o-
sach. Nie wiem, czy jej siê uda³o ukryæ
tê dodatkow¹ pi¹tkê, ale wiem, ¿e po-

trzebne by³y te pi¹tki na zakup ¿yw-

noœci dla nich i dla dziecka. Tak, tak,

w tych czasach doros³a osoba mog³a
wywieŸæ z Polski tylko piêæ dolarów,

a podró¿ by³a d³uga i mêcz¹ca… Naj-

pierw poci¹giem nad morze, gdzie cze-

ka³ na nich statek Batory, którym

p³ynêli do Halifaksu, potem z Halifak-

su znowu 48 godzin w podró¿y poci¹-
giem przez cztery prowincje, aby w

koñcu - 29 marca 1960 r. - dotrzeæ do

Sarni.

Po dziesiêciu latach roz³¹ki i ciê¿-
kiej pracy, w lecie 1970 ciocia po raz

pierwszy odwiedzi³a Polskê. Radoœci
by³o co niemiara, prezenty, opowieœci,
odwiedziny u rodziny, podró¿e… I wte-

dy to któregoœ póŸnego wieczoru na

³aweczce przed maleñk¹, bielon¹ cha-

³upk¹ babci Marii Studziñskiej, we

wsi, w której ciocia przysz³a na œwiat,

usiad³a ciocia Janka ze swoj¹ siostrze-
nic¹ Gra¿ynk¹. Po szczerej rozmowie

mojej m³odszej siostry i cioci o sytuacji

mamy powsta³ pomys³ œci¹gniêcia na-

szej mamusi do Kanady i wydania jej

za m¹¿. Mama na ten plan siê zgo-

dzi³a. Zaraz po powrocie do Kanady

wujostwo poczynili odpowiednie kroki,

to znaczy znaleŸli kandydata na mê¿a
i wys³ali niezbêdne zaproszenie, tu-

dzie¿ wspólnie z przysz³ym mê¿em
pokryli koszty biletów lotniczych. Sta-

rania trwa³y ponad rok.

Mama Maria na emigracji

Pocz¹tki

Dla w³adz by³ to wyjazd turystyczny

w celu odwiedzenia rodziny. Wta-

jemniczeni wiedzieli, ¿e - byæ mo¿e -
dojdzie do ma³¿eñstwa z wdowcem,

który potrzebuje ¿ony, aby zajê³a siê
jego osierocon¹ siedmioletni¹ córeczk¹.
My ju¿ by³yœmy doros³e (najstarsza

siostra Halinka pracowa³a, ja by³am
na pierwszym roku studiów, a nasza

m³odsza siostra Gra¿ynka w ostatniej

klasie liceum). Mamê do Warszawy

odwozi³ nasz kuzyn Janek (to ten sam,

którym siê opiekowa³y siostry - Janka

i Marysia - po œmierci jego rodziców

a¿ do czasu jego pe³noletnoœci). ¯e-

gna³am siê z mamusi¹ na dworcu we

Wroc³awiu. By³ 13 luty 1972 r., okrop-

na pogoda i œrodek sesji egzamina-

cyjnej. P³aka³am. Nie wiedzia³am, czy

¿egnam j¹ na trzy tygodnie, czy te¿ na

kilka lat. Potem od cioci Janki dowie-

dzia³am siê, ¿e gdy mama w koñcu

wyl¹dowa³a na lotnisku w Toronto,

nikt jej nie oczekiwa³. Samoloty by³y
opóŸnione, czêœæ obs³ugi lotniska straj-

kowa³a. Spodziewaj¹ca siê nowej emi-

grantki/panny m³odej delegacja po-

witalna: ciocia Janka, wujek Stefan i

mój przysz³y ojczym z wielkim, czer-

wonym pude³kiem czekoladek w

kszta³cie serca (by³ przecie¿ 14 lutego

- œwiêto zakochanych!) po kilku go-

dzinach bezowocnego przemierzania

poczekalni przylotów pojecha³a do

znajomych w Mississaudze, aby trochê
odpocz¹æ. Nie zd¹¿yli nawet zdj¹æ bu-

tów w domu pañstwa Pawlaków i ju¿
by³a wiadomoœæ, ¿e samolot w³aœnie

wyl¹dowa³. Gdy po raz drugi dotarli

na lotnisko, mama spokojnie czeka³a
na nich na ³awce w hali przylotów.

Mama wysz³a za m¹¿ 19 marca

1972. Weselne przyjêcie w swoim do-

mu urz¹dzili ciocia Janka i wujek Ste-

fan. Pisa³yœmy z mamusi¹ do siebie,

ale listy sz³y d³ugo, wiadomoœci za-
wsze spóŸnione, a my, jej córki w Pol-

sce, bardzo siê martwi³yœmy, jak sobie

radzi, czy têskni, bo przecie¿ wiadomo,

¿e wykorzenienie, izolacja kulturalna i

samotnoœæ to s¹ sta³e atrybuty emi-

gracji. (

MOJE MARIE

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

 warto,

z ³ez ocieraj cudze oczy, chocia¿ twoich nie

 otarto.

Maria Konopnicka

MARIE EMIGRACYJNE – Czêœæ I

¯yczliwoœæ ludzka jest szczególnie potrzebna, gdy znajdujemy siê w sytuacji

ekstremalnej, a do takich nale¿y zaliczyæ wyjazd z ojczystego kraju do innego pañstwa

w celu osiedlenia siê tam. Przyczyny emigracji bywaj¹ ró¿ne – polityczne, ekonomiczne,

religijne, a opuszczenie kraju mo¿e mieæ charakter dobrowolny lub przymusowy. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e stres zwi¹zany z poczuciem wyobcowania i utrat¹ to¿samoœci dotyka

wszystkich niezale¿nie od przyczyn, z powodu których opuszczali Ojczyznê. Radoœci i
rozczarowania towarzysz¹ wszystkim grupom emigracyjnym, a asymilacja trwa latami.

W tym moim ostatnim cyklu o Mariach, zatytu³owanym “Marie Emigracyjne”,

przedstawiê kilka kobiet, których ¿yczliwoœæ, pozytywne nastawienie do nowo

przyby³ych i nieskazitelna postawa spo³eczna zainspirowa³y mnie do napisania tych

wspomnieñ. Marie te pomog³y rzeszom polskich imigrantów odnaleŸæ w³asn¹ œcie¿kê
¿ycia w trudnej kanadyjskiej rzeczywistoœci.
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( Na szczêœcie nasze obawy i moje

sny (a mia³am wœród tych nieprzyjem-

nych jeden uporczywy sen, w którym

mamusia stoi w lesie i zap³akana skar-
¿y mi siê, ¿e jest jej w nowym domu

bardzo Ÿle) okaza³y siê tylko… obawami

i z³ymi snami. Ju¿ po kilku miesi¹cach
roz³¹ki, w lecie tego roku mamusi nowi

znajomi - pañstwo Kapuœciñscy - od-
wiedzali Polskê i uda³o mi siê spotkaæ
z nimi we wroc³awskim hotelu. Rozwieli

wszystkie nasze lêki i w¹tpliwoœci.
Okaza³o siê, ¿e mama jest bardzo

lubiana w œrodowisku polonijnym, tro-

chê dorabia sprz¹taj¹c raz w tygodniu

mieszkanie nauczyciela i gabinety przy-

jêæ dentysty, prowadzi dom, œwietnie

gotuje, ma dobry kontakt z now¹
córeczk¹, uczy siê angielskiego i… pie-
cze fantastyczne torty! Ta ostatnia po-

chwa³a mnie trochê zdziwi³a, bo w ¿y-
ciu tortu w domu nie widzia³am.

Przygotowywa³o siê dwa lub trzy plac-

ki na œwiêta (jab³ecznik, makowiec i

czasami sernik) i zanosi³o siê do pie-
czenia do pobliskiej piekarni. Od czasu

do czasu mama upiek³a piernik lub

babkê w prodi¿u. Zapyta³am o to ma-

musiê w liœcie i ona mi odpowiedzia³a,
¿e na takie fanaberie (torty) nas nie

by³o staæ i ¿e za ¿ycia tatusia piek³a
du¿o i bardzo dobrze. Ja oczywiœcie te-
go nie pamiêtam, ale ciocia Janka po-

twierdzi³a, ¿e kiedy mama wys³a³a
przez tatusia placki na Januszka chrzci-

ny do Œwidnicy, to wszyscy pytali, w

której cukierni ciocia je kupi³a.
Mama dosyæ szybko siê finansowo

usamodzielni³a, bo zaraz po skoñczeniu
kursu jêzyka angielskiego dosta³a pracê
jako pomoc w kuchni greckiej restau-

racji “Olympia” w œródmieœciu Sarni.

Podejrzewam, ¿e napêdza³a j¹ chêæ po-
mocy dzieciom (nam), a przede wszyst-

kim sprowadzenie najm³odszej córki z

Polski. Poruszy³a niebo i ziemiê – a

w³aœciwie dzia³aczy polonijnych i poli-
tycznych – by pomogli jej w pokonaniu

trudnoœci, jakie urzêdy przed ni¹
piêtrzy³y. Gra¿ynka w œwietle prawa

by³a pe³noletnia, wiêc nie by³o mowy o

podci¹gniêciu jej przyjazdu pod klau-

zulê opieki nad dzieckiem. Jakimœ cu-
dem uda³o jej siê! W czerwcu 1974 r.

mój kuzyn Janek odwozi³ nastêpn¹
emigrantkê do Warszawy.

W przypadku mojej m³odszej siostry
nie bardzo rozumia³am, dlaczego biuro-

kratyczne zmagania trwa³y tak d³ugo,
bo przecie¿ posiada³a same atuty: m³o-
doœæ, sponsorstwo najbli¿szej rodziny,

ukoñczon¹ szko³ê œredni¹, bardzo dobr¹
znajomoœæ jêzyka francuskiego. Opowia-

da³a mi, ¿e na pocz¹tku próbowa³a po-
rozumiewaæ siê w tym jêzyku, lecz

wiêkszoœæ Kanadyjczyków, z którymi

mia³a stycznoœæ, doœæ s³abo operowa³a
drugim oficjalnym jêzykiem.

Swojego ojczyma Jana Pradysz-

czuka pozna³am pod koniec lipca 1974,

gdy razem z mam¹, cioci¹ Jank¹ i wuj-

kiem Stefanem, nasz¹ now¹ siostr¹
Irenk¹ (mamusia wo³a³a na ni¹ Ajrinka)

i urodzon¹ ju¿ w Kanadzie kuzynk¹
Danusi¹, przyjecha³ do Polski. By³ ga-
du³¹, ale takim przyjemnym, co to chce

siê z ka¿dym podzieliæ swoim doœwiad-

czeniem ¿yciowym. Chyba by³am wdziê-
czn¹ s³uchaczk¹, bo opowiedzia³ mi o

zes³aniu na Syberiê, o walkach w Armii

Andersa i przybyciu 12 listopada 1946

r. do Kanady pierwszym statkiem (Sea

Robin) wioz¹cym polskich ¿o³nierzy z

W³och, o przymusowej, ciê¿kiej pracy na
farmie u niezbyt ¿yczliwych farmerów, o

pracy w zak³adach chemicznych w Sar-

ni. Choæ du¿o starszy od mamusi (15

lat), cieszy³am siê, ¿e mama przy nim

rozkwit³a. Wydawa³a mi siê taka po-
godna, kolorowa, zadowolona z ¿ycia.
Opowiada³a o spotkaniach polonijnych,
weselach, dzia³alnoœci w organizacjach

polonijnych. Choæ nie zna³a dobrze jê-
zyka angielskiego, wtr¹ca³a uroczo

swoje ulubione “I don’t care” do ka¿de-
go polskiego zdania. To oczywiœcie by³a

poza, bo przekona³am siê w czasie mo-

ich wakacji w Kanadzie (po obronie

pracy magisterskiej spêdzi³am z ni¹
szeœæ tygodni w Sarni w lecie 1975 r.),

i¿ bardzo zale¿a³o jej na wielu spra-

wach. Chcia³a byæ niezale¿na finanso-
wo, czuæ siê potrzebna, byæ szanowana,

doceniana w œrodowisku polonijnym.

Wielu nowych emigrantów lgnê³o do

niej, bo rozumia³a ich rozterki i jak tyl-
ko umia³a stara³a siê pomóc. Niejedno-

krotnie do tej pomocy wci¹ga³a równie¿
swojego mê¿a Jana. Bardzo pilnowa³a,
aby oferowanie przyjacielskiej, pomocnej

d³oni odbywa³o siê w sposób taktowny,

tak aby nikogo nie uraziæ. 

Oto jak moja kole¿anka Asia Kazanecka

wspomina moj¹ mamê: Pani¹ Marysiê

(tak J¹ nazywaliœmy) pozna³am w 1977r.

podczas mojego pobytu w Kanadzie. Od

razu poczu³am do niej wielki sentyment.

Gdy w 1979 r. przyjecha³am na sta³e do

Sarni, p. Marysia sta³a siê dla mnie i

mojej rodziny bardzo blisk¹ osob¹.

“Mam¹” wielu osób. To w³aœnie do niej,

uœmiechniêtej serdecznie, osoby z wiel-

kim sercem, mo¿na by³o zawsze zwróciæ

siê z proœb¹ o radê czy pomoc. Nigdy

nikomu nie odmówi³a i zawsze mia³a

czas na rozmowê...

Kanadyjskie wakacje

Z mê¿em odwiedziliœmy Kanadê we

wrzeœniu i paŸdzierniku 1980 r. (ju¿ po
podpisaniu porozumieñ sierpniowych).

Widaæ by³o w Sarni gor¹czkê emigra-

cyjn¹, która by³a wszechobecna w dys-

W Halifaksie wita³a przyby³ych wielojêzyczna tablica,

któr¹ mo¿na dziœ zobaczyæ w Muzeum Imigracji “Pier

21"



SKANER 2 (298), luty 2020 7

kusjach rodzinnych i przyjacielskich

wymianach opinii. Z koœcio³a i Polskiej

Hali mama czêsto przynosi³a wiado-

moœci, kto przyby³ do Sarni, z jakiego

obozu, jak uzyska³ sponsorstwo itp.

Wielu turystów nie wraca³o do kraju,
wyje¿d¿ali prosto z Kanady do obozów

w Austrii, aby stamt¹d staraæ siê o po-
byt sta³y w kraju klonowego liœcia.
Szczególnie ci, którzy mieli rodzinnych

sponsorów, dosyæ szybko zostali za³at-
wieni (w ci¹gu 3-4 miesiêcy).

Postanowiono, ¿e do Wiednia wyje-

dzie jedna z moich kuzynek - Ewa,

która w tym samym czasie by³a w Sarni

na wizycie u swojej cioci - u mojej ku-

zynki Krysi. Nam te¿ mamusia propono-

wa³a tê œcie¿kê emigracji, ale nie

chcieliœmy w taki sposób opuszczaæ
Polski (mieliœmy po¿yczki, mieszkanie,

samochód, ojciec mê¿a by³ powa¿nie
chory). Postanowiliœmy wracaæ... a ma-

ma by³a niepocieszona.

Rozterki po powrocie z wakacji

W ci¹gu szeœciu tygodni naszej nie-

obecnoœci Polska bardzo siê zmieni³a.
Wierzyæ mi siê nie chcia³o, jak trudne
sta³o siê ¿ycie. Przed naszym wyjazdem

nie by³o ró¿owo, ale to, co zastaliœmy,

nie mieœci³o siê w najczarniejszych sce-

nariuszach – na pó³kach tylko ocet i
herbata. Jakimœ cudem szwagierka

skombinowa³a trochê miêsa i zrobi³a
nam klopsiki w sosie pomidorowym, bo

nie mielibyœmy co jeœæ po d³ugiej, wy-

czerpuj¹cej podró¿y z Kanady. Na

ulicach zimno, szaro, ale w ludziach

wyczuwa³o siê wiele ¿aru i zapa³ do
dzia³ania. Wszyscy oczekiwali zmian

“na lepsze”. Pracownicy masowo zapi-

sywali siê do “Solidarnoœci”, wielu

rzuca³o legitymacjami partyjnymi i wy-

stêpowa³o z PZPR-u. My te¿ czeka-

liœmy na to bli¿ej nieokreœlone “nowe”,

które mia³o przynieœæ trochê wiêcej
wolnoœci i poprawiæ nasz byt.

Po kilku miesi¹cach wyczekiwania,

¿e bêdzie lepiej, huœtawce strajków,

borykania siê z problemami w zaopa-

trzeniu, zdecydowaliœmy siê rozpocz¹æ
¿mudne starania o pozwolenie na wy-

jazd na sta³e z Polski do Kanady.

Urzêdnicy z biura paszportowego Milicji

Obywatelskiej i pracownicy Ambasady

Kanadyjskiej pewnie dziwili siê, czemu

jak tysi¹ce innych nie skorzystaliœmy ze

skrótu wiedeñskiego lub rzymskiego.

Ambasador zapewni³ nas, ¿e nie po-

winno byæ ¿adnych trudnoœci ze strony
jego kraju, bo jesteœmy m³odzi, mamy

wykszta³cenie, no i mamy bardzo blisk¹
rodzinê, która podpisa³a cyrograf na

dziesiêcioletnie sponsorstwo. W biurze

paszportowym przyjêli papiery i… kazali
czekaæ. Zapisaliœmy siê na kurs jêzyka
angielskiego w bêdziñskiej bibliotece i
spokojnie czekaliœmy… To czekanie by³o
dosyæ d³ugie, wiêc w miêdzyczasie, w
lipcu 1981 r., urodzi³a nam siê córeczka.

Po przyjœciu na œwiat Oleñki ju¿
nie buntowaliœmy siê. Nie denerwowa³y
nas paradoksy ¿ycia codziennego i

przyjmowaliœmy ze stoickim spokojem i

du¿¹ doz¹ rezygnacji polsk¹ rzeczy-

wistoœæ: kupowanie na kartki, zdoby-

wanie tego, co akurat “rzucili”, stanie

po kilka godzin w kolejkach czy te¿
wymianê towarów.

Mieliœmy to szczêœcie, ¿e mama

przysy³a³a nam od czasu do czasu

paczki ¿ywnoœciowe z owocami cytru-

sowymi, polsk¹ szynk¹ konserwow¹,
polskimi s³odyczami, kanadyjskimi klei-

kami w proszku i s³oiczkami od¿ywek

dla Oleñki. By³ to doskona³y towar na

wymianê za np. œwie¿¹ cielêcinê od

s¹siadki, która mia³a równie¿ ma³e
dziecko i otrzymywa³a fantastyczne za-
opatrzenie od rodziców gospodaruj¹cych
na wsi. Chomikowaliœmy wszystko, bo

nikt nie wiedzia³, kiedy bêdzie nastêpna
okazja kupna.

Stan wojenny wstrz¹sn¹³ nami tak

samo jak ka¿dym, kto mieszka³ w tym

czasie w Polsce i nie uczestniczy³ w

jego przygotowaniu. Wydawa³o nam siê,
¿e pogrzebana zosta³a jakakolwiek

mo¿liwoœæ emigracji. Œmialiœmy siê, gdy
z ambasady kanadyjskiej dostaliœmy

zaproszenie na badania lekarskie do

Warszawy w styczniu 1982 r., w okresie

ogromnych utrudnieñ komunikacyjnych

miêdzy miastami, demonstracji si³ woj-

skowych na ulicach i obowi¹zuj¹cej i

œciœle egzekwowanej godziny milicyjnej.

Potraktowaliœmy to jak swego rodzaju

manifestacjê pañstwa kanadyjskiego, ¿e
pomimo stanu wojennego politycy Ka-

nady spodziewaj¹ siê, i¿ pañstwo pol-

skie otworzy choæ trochê swoje granice

i bêdzie zd¹¿a³o do normalnoœci.
Uda³o nam siê uzyskaæ zgodê

w³adz kanadyjskich na przebadanie

kilkumiesiêcznego dziecka na miejscu w

jednej z klinik na Œl¹sku, a my swoj¹
podró¿ zaplanowaliœmy nocnymi poci¹-
gami, tak aby godziny milicyjne spêdziæ
w poci¹gu. Po badaniach lekarskich

spotkaliœmy siê równie¿ z ambasadorem,

który upewnia³ siê, czy zdajemy sobie

sprawê, jak wielkie czekaj¹ na nas

trudnoœci w Kanadzie, ¿e prawdo-

podobnie zaczynaæ bêdziemy od sprz¹-
tania, a o ka¿d¹ lepsz¹ pracê przyjdzie
nam ciê¿ko walczyæ.

Za kilka miesiêcy s³owa ambasa-

dora mia³y okazaæ siê prorocze.  (

***

Zdjêcie matki Krystyny Stalmach z

paszportu, z którym w lutym 1972

r. wyl¹dowa³a w Kanadzie.
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( Badacze historii powojennego ruchu emigracyjnego

Polaków do Kanady dziel¹ ten ruch na kilka okresów.

Powojenne fale emigracyjne ró¿ni¹ siê liczebnoœci¹ i

warunkami w Nowym Kraju. Cz³onkowie naszej rodziny

przybywali na ziemiê klonowego liœcia w ró¿nym czasie i

na ró¿nych zasadach.

Mój ojczym przyby³ do Kanady w listopadzie 1946,

emigrowa³ po apelu rz¹du Kanady do genera³a Andersa o

przys³anie czterech tysiêcy ¿o³nierzy Polskich Si³ Zbroj-

nych do prac rolnych. W sumie przyby³o na czterech

statkach jesieni¹ 1946 i wiosn¹ 1947 r. a¿ 4527 ¿o³nierzy,

którzy podpisali umowy na okres dwóch lat i zostali za-

trudnieni jako pracownicy fizyczni na farmach kanadyjskich.

Ojciec pracowa³ na farmie w pobli¿u Alvinston zanim

przeniós³ siê do Sarni i znalaz³ pracê w Polysar.

Ciocia Janka, mama i moja m³odsza siostra emigrowa³y
po lekkim uchyleniu ¿elaznych drzwi PRL-u, ciocia i siostra

w ramach ³¹czenia rodzin, a mama pó³legalnie - czyli wy-

jazd turystyczny, a potem ma³¿eñstwo. Imigranci tego

okresu ró¿nili siê od swoich poprzedników pod kilkoma

wzglêdami. Przede wszystkim nie przybywali masowo i

mistrzowsko wykorzystywali pó³legalne i nielegalne œcie¿ki
emigracji.

Ja z mê¿em i córeczk¹ przybyliœmy na fali emigracji

solidarnoœciowej - w czasie stanu wojennego. Emigracja

solidarnoœciowa i posttransformacyjna w latach 1980-2000

przypad³a na okres rosn¹cego fermentu spo³ecznego, stanu

wojennego, rozpadu komunistycznej w³adzy w Polsce i

burzliwej, pierwszej dekady niepodleg³oœci III Rzeczy-

pospolitej. Przybywaj¹cy m³odzi, przebojowi ludzie wierzyli

w swoje szczêœcie i we w³asne zdolnoœci, byli wykszta³ceni

- niektórzy z doœwiadczeniem wielu lat pracy na wysokich

stanowiskach - i nie byli obarczeni kompleksem ni¿szoœci
wobec Kanadyjczyków.

Ka¿da fala emigracji musia³a
znaleŸæ swoje miejsce w nowej

dla niej rzeczywistoœci kanadyj-

skiej.

***

O tym, jak zosta³am emigrantk¹ i

o dalszych losach mojej dzielnej,

wspania³ej mamy - Marii Emi-

grantki - napiszê w nastêpnym

numerze Skanera.

Krystyna Stalmach

Zdjêcie na str. 6 - Tadeusz ¯ochowski,

na str. 7 - z rodzinnego albumu autorki

UKOCHA£ MOWÊ OJCZYST¥

CZES£AW JANKOWSKI (1930-2002)

� � �

Ojczysta mowo, pi³em ciê kru¿¹,

Ty darze ojców - ma³mazji dzbanie;

Niech warszawiacy pyszni mazurz¹,

Ty z Krewa mojaœ, s³odkie kochanie.

Ty mnie zaœpiewasz, gdy dusza rzêzi;
Ty ³zê mi otrzesz; z smutku pomrocza

Wyrwiesz, druzgocz¹c ³añcuchy wiêzi;
Tyœ mym ratunkiem, mowo urocza!

W wyciu rozpaczy - pieniem s³owika;

W g³uchej szarzyŸnie - nadziei blaskiem;

Cieñ z³ego fatum przed tob¹ zmyka;

Tyœ tryumfalna pieœni oklaskiem.

Kocham ciê, luba, ojczysta mowo!

Ju¿ poœlubi³em ciebie na ¿ycie -

Nie zdradzê! Wahañ nie s¹dŸ surowo,

Przecie¿ omamion bujam w b³êkicie.

Skrzyd³em mi jesteœ... o! skrzyd³em lotnym!

ProwadŸ mnie, szybuj nad nêdz obrazem!

O z³otostrunna! - or³em samotnym

Nie jestem. Piêkna! - leæmy w czar razem.

Ten wiersz Czes³awa Jankowskiego - cz³owieka, który

przeszed³ drogê wspóln¹ wielu Polakom wywiezionym w

lutym 1940 roku na Syberiê (mia³ wówczas dziesiêæ lat), by

w roku 1958 znaleŸæ siê w Kanadzie, w London - Skaner

przypomina nie tylko ze wzglêdu na 80. rocznicê wywózek.

W lutym jest tak¿e Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczys-

tego - International Mother Language Day - ustanowiony

przez UNESCO w 1999 r. i maj¹cy przypominaæ o tym, jak

cennym narzêdziem jest jêzyk. O to narzêdzie, które s³u¿y
rozumieniu i porozumieniu, nale¿y dbaæ szczególnie, bo

jêzykom zaniedbywanym grozi wyginiêcie. Œwiêto obcho-

dzone jest 21 lutego.

Skaner przypomina Czes³awa Jankowskiego - g³ównie

jego w³asnymi s³owami - bo to cz³owiek, który mowê
ojczyst¹ ukocha³ ca³ym swym sercem. We wstêpie do

pierwszego tomu swych wierszy “Dzieje jednego serca”

pisa³ tak:

 Ewelina Biber
 Gladys Acosta

  Advanced Aestheticians
  Laser Technicians

 G   226.277.7259

 J  info@youniqueskincare.ca

 490 Wonderland Rd. South

 Unit #5. London ON N6K 3T1
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“Urodzi³em siê w 1930 r. we wsi Czuchny ko³o historycz-

nego Krewa. Siostra i trzech braci, troskliwi rodzice -

atmosfera mi³oœci i intymnoœci - s³owem: zdrowe, ¿yzne

œrodowisko... i przecudne wspomnienia”.

Dalej czytamy: “W 1936 r. przenieœliœmy siê na osadê
Tumanowszczyznê, nieca³e dwa kilometry od Krewa ...i

przyszed³ najm³odszy braciszek. Jedna dziewczynka, piêciu
ch³opaków - proporcja statystycznie zastraszaj¹ca. Ale... jest

ale - siostra by³a ¿yj¹c¹ mi³oœci¹: jedna, ale te¿ jedyna.

Tumanowszczyzna - tylko dwa gospodarstwa. Po dwu

stronach - las... a¿ hen! gdzieœ pod Miñsk. Z trzeciej strony

- ³¹ki i rzeczu³ka Krewlanka. Zaiste... Wileñszczyzna. A to

odludzie, jak widzê to w 1993 r., potêgowa³o spójnoœæ
rodzinn¹ i predyspozycjê do samotnoœci... do marzeñ... do

kontemplacji - do Poezji.”

I jeszcze jeden cytat, który pozwoli zrozumieæ, co sta-
nowi³o pocz¹tek tej drogi ku Poezji, ku wierszom, które

Czes³aw Jankowski zacz¹³ pisaæ bardzo wczeœnie (pierwsze

z opublikowanych w “Dziejach jednego serca” datowane s¹
na rok 1945, kiedy autor mia³ zaledwie piêtnaœcie lat):

“Najwczeœniejsze wspomnienia przynosz¹ mi te¿ obraz Ojca

czytaj¹cego nam, dzieciakom, Mickiewicza, Homera i...

Puszkina. By³y to prze¿ycia... - nieznane kraje, fantastyczne

(prawdziwe!) przygody i rytm, rytm.

Pamiêtam, ¿e czêsto po pacierzu odmawia³em ‘Powrót

taty’. I, nie potêpiaj mnie Bo¿e, pacierze doœæ czêsto by³y
z przymusu i na³ogu, ale potem - ju¿ sam - ‘PójdŸcie, o
dziatki, pójdŸcie wszystkie razem...’ z serca i duszy. Kocha-

³em rytm; rytm czu³em wszêdzie. A Odyseja te¿ by³a
prawdziwa... w lesie. Ile¿ ja tam smoków sp³oszy³em i za-

wstydzi³em! Ile¿ szczêœcia... do nasytu; do przesytu.”

Ta “leœna odyseja” lat dzieciêcych przekszta³ci³a siê,
niestety, w najprawdziwsz¹. Czes³aw Jankowski pisze: “10

lutego 1940 r. Rosja deportowa³a nas na Syberiê; tajga...

tajga. Œwiadome, planowane ludobójstwo Polaków. Sybir,

Kirgistan, Uzbekistan - warunki ¿yciowe gorsze ni¿ bydlêce;
g³ód... okropny, okrutny g³ód. Najm³odszy braciszek, oczy-

wiœcie, nie prze¿y³. Napisa³em ‘oczywiœcie’, gdy¿ NIE

PRZE¯Y£O ANI JEDNO DZIECKO poni¿ej czterech lat, ANI

JEDNA STARUSZKA. Napisa³em ‘Rosja’, gdy¿ dla mnie (i

dla Narodu) nie robi ró¿nicy kolor: car bia³y czy czerwony,

ani bezczelna nomenklatura: Œwiêta Rosja czy ZSRR.” I

doda³: “To nie by³ rozdzia³ w mym ¿yciu: z Sybirem ¿yje

siê”.
¯ycie na Syberii musia³o byæ dla dziesiêciolatka tak

straszne, ¿e nawet jako doros³y mê¿czyzna we wstêpie do

wierszy nie pisze o nim ani s³owa, ukazuje je tylko w

wierszach. W jednym pisze tak:

Tajgo ponura, œwi¹tynio cara,

Gdzie b³¹dzi smutny, jak nocna mara,

Jêk têskny sto lat cara zes³añca -

Tajgo okrutna, tajgo bez krañca.

Tajgo ponura... Te g³uche jêki
To echo polskich matek i dzieci,

Skargi ostatnie z cara paszczêki...
... Ach! czy to echo do serc doleci?...

Œwi¹tyni¹ jesteœ, bo kryjesz szcz¹tki
Cnoty i dobra - zbrodni pami¹tki;
W tobie konali zacni i œwiêci...
Zlituj siê, Bo¿e. Czeœæ ich pamiêci.

Dalszy ci¹g wydarzeñ to uk³ad Sikorski-Majski, umo¿liwia-

j¹cy wyrwanie siê z Syberii: ojciec trafia do wojska gen.

Andersa (walczy m.in. pod Monte Cassino), a rodzina -

poprzez Iran i Indie - jesieni¹ 1943 r. do Tengeru  ( 
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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

( (w Tanganice, dzisiejszej Tanzanii),

do jednego z osiedli dla polskich wy-

chodŸców w Afryce. By³a tam polska

szko³a i wspaniali nauczyciele.

To prawdopodobnie dziêki nim

oraz ziarnu zasianemu wczeœniej w

domu rodzinnym przez ojca, który nie

sk¹pi³ dzieciom poezji, plus w³asnemu

bardzo silnemu zanurzeniu we wspo-

mnieniach, têsknotach, myœlach i s³o-

wach, Czes³aw Jankowski zacz¹³ pisaæ

wiersze. Pisaæ zacz¹³ bardzo wczeœ-

nie. Pierwszy z zamieszczonych w

tomiku ma dopisek “1945. Tengeru”:

Przez obce kraje, przez dzikie pola

Wlecze t³ok wspomnieñ smutna

niedola,

Wspomnieñ szczêœliwych, o! lepszych

dni...

Kiedy¿, o Panie, w ³aski nadmierze

Litoœæ Twa czu³a ³zy z ócz zabierze,

Bo dusza pomni, a serce œni.

Kiedy¿, £askawy, w losie skazañca

Ujrzê blask œwiêty Twego kagañca - 

Czyst¹ nadziejê, nie têsknot mg³y?

O, kiedy¿, Panie, dusza ma zagrzmi

Hymnem zwyciêskim bez bólu jarzmi,

Gdy minie los ten, los kaŸni¹ z³y.

Kiedy¿, o Panie, jak wiosny tchnienie

Sp³ynie cudowne Twoje zbawienie?

Kiedy¿ powionie Twój twórczy dech?

A kiedy padnie w sromie i wstydzie

Szyderstwo œlubne pod³ej ohydzie -

Wrogów ur¹gañ i drwiny œmiech?

Potem by³ wyjazd do Wielkiej Bry-

tanii, gdzie w Bottisham Czes³aw

Jankowski skoñczy³ rozpoczêt¹ jeszcze

w Tengeru naukê w liceum. Pisze:

“Przez rok chodzi³em do Technical

College & School of Art w Cambridge

(1951). Zacz¹³em pracowaæ latem 1951

roku.

Przez ca³y czas pobytu w Anglii,

a¿ do wyjazdu, studiowa³em kores-

pondencyjnie przez Albany College.

Kwalifikacje zawodowe (Chartered

Institute of Secretaries) zdoby³em je-

sieni¹ 1954 r. Od 1955 r. by³em stu-

dentem uniersytetu londyñskiego

(University of London, Extra-Mural,

B.Sc., Econ.). Koñcowy egzamin - maj

1958 r.; wyjecha³em do Kanady w

styczniu 1958 r.”

Szeœæ numerowanych tomików pod

wspólnym tytu³em “Dzieje jednego

serca” oraz siódmy - “Sto wierszy.

Wybór” Czes³aw Jankowski wyda³

w³asnym sumptem w latach 1993-1995

w London. Przede mn¹ le¿y ich szeœæ

- drugiego tomiku mi brak. Pierwszy,

wypo¿yczony od pani Marioli - ¿ony

Czes³awa Jankowskiego - zawiera 374

wiersze, w trzecim wierszy jest 108, w

czwartym - 119, pi¹ty i szósty licz¹ po

137 ka¿dy, a ostatni zawiera sto wier-

szy wybranych z tych wczeœniejszych.

Imponuj¹ca jest nie tylko liczba

wierszy, ale i wieloœæ form poetyckich

(m.in. pieœñ, hymn, modlitwa, bajka,

fraszka...), do tego jest wielce zró¿ni-

cowana tematyka, bogate odniesienia

do historii i literatury (ze staro¿ytn¹

w³¹cznie) oraz jêzyk. Wszystko to a¿

siê prosi o solidne i wszechstronne

opracowanie. To wspomnienie tutaj to

zaledwie pierwszy krok. 

Serdecznie dziêkujê pani Marioli Jan-

kowskiej, adresatce wielu wierszy, 

której dedykowany jest pierwszy i

najobszerniejszy ich zbiór, za wypo¿y-

czenie pierwszego tomiku “Dziejów

jednego serca” oraz za udostêpnienie

zdjêæ do zamieszczenia w Skanerze.

Jolanta Pawluk

Dodam jeszcze, ¿e w styczniu 2010 r., czyli

tu¿ przed siedemdziesi¹t¹ rocznic¹ pierw-

szych masowych wywózek na Syberiê, w

kanadyjskim wydawnictwie Dundurn Press

wysz³a ksi¹¿ka “Polish Orphans of Tengeru”,

napisana przez Lynne Taylor - profesor Wy-

dzia³u Historii Uniwersytetu Waterloo. W

kwietniu 2010 pojawi³ siê przek³ad Macieja

Szymañskiego na jêzyk polski: “Polskie sie-

roty z Tengeru: od Syberii przez Afrykê do

Kanady 1941-1949". Dom Wydawniczy Rebis.

Poznañ. 2010. Stron 320.

ISBN: 978-83-7510-349-6

Czes³aw Jankowski (z lewej) z przyjacielem.

Wielka Brytania
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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 29 lutego  2020 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

EL¯BIETA DRU¯BACKA (1695-1760)

Z³y obyczaj w Polszcze, kiedy najzacniejsza Dama przel¹k³szy siê

czego, szpetne ma przys³owie, które jej stan, modesti¹ i manierê

szpeci.

Ju¿ od lat wielu moda do nas wpad³a,
¯e Damy nowe maj¹ abecad³a,

Których jeŸli siê od dzieciñstwa ucz¹,
Wstyd przyzwoity z swoj¹ szkod¹ brucz¹*.

I jam siê kiedyœ uczy³a a. b. c.
Lecz nie pamiêtam, ¿ebym tak dalece

Z regu³ zwyczaju odstêpowaæ mia³a,
Wprzód k. niŸli a. w pocz¹tkach czyta³a.

W tym wieku insza alfabetu szko³a,
Damê mysz ztrwo¿y, ona k. zawo³a;

Có¿ za ratunek ma byæ w tej literze,

Chyba policzek daæ dobrej manierze.

W œmiech k. obróc¹, jako¿ godno œmiechu.

Przys³owie p³oche, lubo jest bez grzechu,
Ale wstydowi tej p³ci krzywdê robi,

Która w ten na³óg jêzyk przysposobi.
Potem exkuza, ¿e mi to znienacka

S³owo wypad³o, jakby szel¹g z wacka**,

Cz³owiek rozumny jest rz¹dc¹ jêzyka,
Bez woli jego nic z ust nie wynika.

Proszê was, Damy, porzuæcie¿ przys³owie,

Co jest ohyd¹ ka¿dej bia³og³owie,

Mnie a¿ pod serce podpieraj¹ kolki,
Gdy szpetne rzeczy w ustach nosz¹ Polki.

Przedruk na podst. ksi¹¿ki Poezye El¿biety Dru¿backiej. Z popiersiem

autorki. Tomik I w Lipsku. Breitkopf et Haertel. 1837. Rok urodzenia

i œmierci autorki - jak we wstêpie do tej publikacji. Zachowana pisow-

nia orygina³u, by uwa¿ny czytelnik mia³ porównanie ze wspó³czesn¹.

* brucz¹ - brudz¹ (od brukaæ - brudziæ, kalaæ, plamiæ),
** wacek - torebka, mieszek.

O tym, gdzie i do kiedy studenci i kandydaci na studia mog¹ siê

staraæ o stypendia, informuje Fundacja Dziedzictwa Polskiego w

Kanadzie - Polish Heritage Fondation of Canada [ www.phfweb.ca ],

która powsta³a w 1993 r. w celu wspierania polskiej kultury i jêzyka.

STYPENDIA

J. Jarmasz Memorial Scholarship
Polish Heritage Foundation of Canada
http://www.phfweb.ca/menu.htm?opt=0&lang=PL
Deadline: June 30, 2020

John Paul II Scholarship in Polish
University of Ottawa
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17965/
Deadline: Oct. 31, 2020

Canadian Polish Millennium Fund
http://www.millenniumfund.ca/
Deadline: Sept. 15, 2020

The W. Reymont Foundation
http://www.reymontfoundation.com/
Deadline: November 2020

Adam Mickiewicz Foundation
http://polishcanadians.ca/Adam_Mickiewicz_foundation_PL.html
Deadline: Sept. 15, 2020
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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

OJCZYZNA POLSZCZYZNA?

A mo¿e

OBCZYZNA POLSZCZYZNA?

M¹drze gada, czy te¿ plecie,

ma swój jêzyk Polak przecie!

Toœmy ju¿ Rejowi d³u¿ni,

¿e od gêsi nas odró¿ni³.

Rzeczypospolitej si³a
w jej jêzyku równie¿ tkwi³a...
Dziœ kruszeje ta potêga,

dziœ z angielska Polak gêga...

Pierwszy przyk³ad tezy tej:

zamiast dobrze - jest okej!

Dalej iœæ œladami tymi,

to nie twarz dziœ masz, lecz imid¿...

Co jest w stanie nas roztkliwiæ?
Nie ¿yciorys czyjœ, lecz siwi!

Gdzie byœ chcia³ byæ w ¿yciu,

ch³opie?

Nie na szczycie, lecz na topie.

Tak, Polaku, gadaj wszêdy!

Bêdziesz modny... znaczy trendy

i w tym trendzie ci¹gle trwaj,

nie mów ¿egnam, mów baj-baj!

Gdy ci nietakt wyjdzie spory,

nie przepraszaj! Powiedz: sorry!

A gdy elit chcesz byæ bli¿ej,
to nie "Jezu" mów, lecz D¿izes...

Kiedy szczêœcia zr¹b ulepisz,

powiedz wszystkim, ¿eœ jest hepi!

A co ci¹gnie ciê na ksiuty?

Nie uroda jej, lecz bjuty!

Dobry Bo¿e, trap siê trap...

Dziœ nie knajpa ju¿, lecz pab!

Gdy j¹ znowu ujrzeæ chcesz,

Powiedz siju zamiast czeœæ.

Gdy prowadzisz dom otwarty

Miast spotkania robisz party

I weso³e robi¹c minki

nie napoje dasz, lecz drinki.

Aby jêzyk twój by³ krêty:
Wydarzenia to iwenty.

¯ycie p³ynie ci jak miód?

Dobrze jest?  Nie - wery gud!

No, przyk³adów dosyæ, zatem

trzeba skoñczyæ postulatem,

bo gdy jêzyk rani uszy,

to jest o co kopie kruszyæ!

Wiêc - wspó³czeœni poloniœci -
walczcie o to, niech siê ziœci:
¯eby wbrew tendencjom modnym

polski znów by³ siebie godny!

Pazurami! Wet za wet!

Bo do d... bêdzie wnet...

Post Scriptum:

Angielskiemu nie ubêdzie

kiedy polski polskim bêdzie...!!!

Od redakcji:

Ten pozbawiony informacji o autorze wiersz

kursuje w internecie bodaj¿e od 2010 r. Ma

kilka wersji tytu³ów, wystêpuj¹ drobne

ró¿nice w treœci i liczbie zwrotek. 

Mo¿na te¿ znaleŸæ wersjê z takim

dodatkiem:

Ja z zachwytu bêdê pia³:
Super! Hiper! Ekstra! £a³!


