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MOJE MARIE

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

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

Maria Konopnicka

KRYSTYNA STALMACH

Co znaczy “byæ dobrym cz³owiekiem?”

Przez ostatnie dwa tygodnie przygo-

towywa³am siê do organizacji popo-

³udnia wspomnieñ Sybiraków. Kilka

dni temu, gdy spotka³am siê z pani¹

Broni¹ Kapuœciñsk¹, aby porozmawiaæ

o jej doœwiadczeniach dotycz¹cych

tu³aczki wojennej i powojennej – de-

portacji 10 lutego 1940 r. w g³¹b Rosji,

pobycie w obozie dla uchodŸców we

wschodniej Afryce – moja rozmów-

czyni dwukrotnie u¿y³a okreœlenia

“dobry”. Raz - gdy opowiada³a o

Ukraiñcu, który pilnowa³ poci¹gu i w

czasie kilkutygodniowej podró¿y w

nieludzkich warunkach da³ jej ojcu

worek m¹ki. Drugi raz to okreœlenie

pad³o, gdy wspomina³yœmy moj¹ ma-

mê - Mariê Pradyszczuk. Pani Kapuœ-

ciñska westchnê³a, zamyœli³a siê i

powiedzia³a: “To by³a dobra kobieta”,

a potem doda³a: “Wszyscyœmy j¹

lubili”. I jeszcze: “Du¿o ludziom poma-

ga³a”. To mi da³o do myœlenia.

Nie jest wa¿ne, jak czêsto ktoœ

nam pomaga³. Wystarczy jeden dobry

uczynek w krytycznej sytuacji, abyœmy

byli wdziêczni za dobro, które nas

spotka³o. Nie wiemy, czy ten Ukra-

iniec pomaga³ innym nieszczêœnikom

wywo¿onym do nieludzkiej ziemi. Str. 7

Nazywam siê Józef Bentkowski. Uro-

dzi³em siê w osadzie Belweder w

powiecie £uck na Wo³yniu. Rodzice

mieli tam gospodarstwo rolne. 

W domu mieszka³o dwanaœcie

osób: moi rodzice z czwórk¹ dzieci, z

których by³em najstarszy, ponadto

dziadek ze strony ojca, dziadkowie i

wujek ze strony mamy i jeszcze dwoje

ludzi.  

W sobotê, 10 lutego 1940 roku,

oko³o drugiej w nocy us³yszeliœmy

³omotanie do drzwi

i g³osy domagaj¹ce

siê otwarcia. Ojciec

otworzy³ i do œrod-

ka wpadli sowieccy

¿o³nierze.  Mê¿czyz-

nom kazali zgroma-

dziæ siê w jednym z

pokoi i nie pozwolili

siê stamt¹d ruszyæ,

a kobietom powie-

dzieli, ¿eby szybko

spakowa³y najpo-

trzebniejsze rzeczy,

bo czeka nas prze-

prowadzka. Nie po-

dali miejsca prze-

znaczenia, którym

okaza³a siê daleka 

Syberia. Mia³em wtedy jedenaœcie lat.

Przed domem czeka³y na nas ich

sanie, ale w koñcu pozwolili, ¿ebyœmy

pojechali w³asnymi. Pozwolili te¿, by

mê¿czyŸni pomogli kobietom w pako-

waniu, ale wzi¹æ mogliœmy tylko nie-

zbêdne rzeczy. Kiedy ju¿ za³adowa-

liœmy sanie, okaza³o siê, ¿e zmieszcz¹

siê tam tylko dziadkowie i najm³odsze

dziecko, reszta musia³a na piechotê

pokonaæ drogê do oddalonej o trzy-

dzieœci kilometrów stacji. 

Po przyjœciu okaza-

³o siê, ¿e na liœcie

do wywózki by³a

tylko moja najbli¿-

sza rodzina i dzia-

dek ze strony ojca,

wiêc resztê: wujka,

dziadków ze strony

mamy i jeszcze

dwie osoby odes³a-

no z powrotem. Zo-

baczyliœmy te¿, ¿e

na  stacji byli chyba

wszyscy mieszkañcy

naszej wsi i s¹sied-

nich. 

Za³adowano nas

do wagonów towa-

rowych, w których
(

Pan Józef Bentkowski z London skoñczy³ niedawno 90 lat. Urodzi³ siê 31 stycznia 1930 r.

Dziesiêæ lat póŸniej razem z rodzin¹ znalaz³ siê w pierwszej grupie Polaków deporto-

wanych na Syberiê. Stwierdzenie, ¿e jego losy zawieraj¹ w sobie elementy wspólne

tysi¹com wywiezionych, ociera³oby siê o bana³, gdyby nie uwzglêdniæ faktu, ¿e zarazem

s¹ one - jak wszystkie inne - niezmiernie jednostkowe. Ni¿ej - wspomnienia spisane przez

Józefa Bentkowskiego dziesiêæ lat temu, rozpoczynaj¹ce siê od soboty

10 LUTEGO 1940 ROKU

Z okazji 90. rocznicy urodzin odwiedzili jubilata

cz³onkowie zarz¹du londoñskiego Ko³a SPK. Na

zdjêciu Józef Bentkowski i Mary Ferenc.
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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

( by³y drewniane prycze, opalany

drewnem piecyk i dziura w pod³odze

s³u¿¹ca do za³atwiania potrzeb fizjo-

logicznych. 

Po oko³o trzech tygodniach do-

tarliœmy do Kot³asu, miasta le¿¹cego

nad rzek¹ o nazwie Wyczegda. Dali

nam pokój w baraku, a po kilku ty-

godniach przenieœli oko³o 100-150

kilometrów na pó³noc, do po³o¿onego

po drugiej stronie rzeki tartaku Cha-

rytonowo.

Moj¹ rodzinê wraz z trzema in-

nymi zakwaterowano w trzyizbowym

domku. Na siedem osób mieliœmy tam

jedno ma³e pomieszczenie, w którym

nie by³o na czym gotowaæ. W koñcu

jedn¹ rodzinê przeniesiono i dziêki
temu mo¿na by³o trochê powiêkszyæ
nasz pokój i zbudowaæ kuchniê. 

Musia³em pójœæ do szko³y. Ukoñ-

czy³em ten rok nauki i rok szkolny

1940-1941. 

Coraz trudniej by³o nam ¿yæ.  Wa-

runki pogarsza³y siê z dnia na dzieñ.

¯eby kupiæ coœ do jedzenia, zaczê-

liœmy wyprzedawaæ to, co przywieŸ-
liœmy ze sob¹. 

Mój ojciec pracowa³ w tartaku,

inni mê¿czyŸni w lesie przy wyrêbie

drzew. Mama ³adowa³a piasek do wa-

gonów kolejowych (k³adziono tam tory

i piasek by³ potrzebny do nasypów).

Ludzie nie musieli iœæ do pracy, jeœli
temperatura spada³a poni¿ej minus 40

stopni Celsjusza. 

W roku szkolnym 1941-1942 nie

chodzi³em do szko³y. Moim obowi¹z-

kiem by³o wtedy zapewnienie chleba

dla ca³ej rodziny, bo mimo ¿e chleb

by³ racjonowany i mieliœmy przydzia³,
to trzeba by³o staæ w d³ugich kolej-

kach. Szed³em wiêc w kolejkê o trze-
ciej czy czwartej rano (zim¹ w 20-30

stopniowym mrozie) i czeka³em godzi-

nami. 

W mojej osadzie znajdowa³y siê
dwa sklepy i sto³ówka. Oprócz chleba

niewiele mo¿na tam by³o kupiæ. Latem

chodziliœmy do lasu po jagody i ¿ura-

winy, sprzedawa³em je potem ludziom,

którzy p³ynêli ³odziami po rzece. 

W Charytonowie zmar³ mój dzia-

dek. 

Gdy Niemcy zaczêli wojnê z Ros-

j¹, Rz¹d Polski na UchodŸstwie w

Londynie zawar³ umowê z Sowietami,

¿e polskich wiêŸniów wojennych i

osoby deportowane obejmie “amne-

stia” i ¿e w po³udniowej czêœci Zwi¹-

zku Radzieckiego bêdzie tworzone

wojsko polskie. Moja rodzina by³a
jedn¹ z pierwszych, które opuœci³y
Charytonowo. Pod¹¿aliœmy na po³ud-

nie, do Kujbyszewa. Najpierw ³odzi¹
dotarliœmy do Kot³asu, a tam uda³o
siê nam wsi¹œæ do poci¹gu wioz¹cego

by³ych zes³añców i wiêŸniów wojen-

nych, którzy chcieli wst¹piæ do

polskiego wojska. 

Zamiast do Kujbyszewa dotarliœ-
my do Uzbekistanu. Tam przenoszono

nas z ko³chozu do ko³chozu. Praco-

waliœmy przy bawe³nie i na polach

ry¿owych. By³ to najgorszy okres

naszej zsy³ki, bo nie mieliœmy co jeœæ. 
Z koniecznoœci wiele razy siêgaliœmy

po karmê dla byd³a - nic innego nie

by³o.
Pewnego razu po takim posi³ku

bardzo siê rozchorowa³em. Przez trzy

dni nie mog³em nic prze³kn¹æ, wszyst-

ko siê we mnie wywraca³o. Znale-

zienie siê w szpitalu by³oby jak wyrok

œmierci, wiêc pozosta³em z rodzin¹.
Kiedy poczu³em siê trochê lepiej,

by³em tak os³abiony, ¿e przez tydzieñ
nie mog³em utrzymaæ siê na nogach.

Józef Bentkowski z ojcem - rok 1945 - pierwsze spotkanie

od wyjazdu z Rosji w 1942 r.
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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

Teraz myœlê, ¿e to by³o jakieœ silne

zatrucie pokarmowe. 

Pewnej nocy pod koniec wiosny

1942 roku opuœciliœmy to miejsce i

wsiedliœmy w poci¹g do miasta Ker-

mine w Uzbekistanie, gdzie formowa³o

siê polskie wojsko. Tam wst¹pi³em do

junaków, a nied³ugo potem przenie-

siono nas do pobliskiego Narpaju,

gdzie zacz¹³em chodziæ do szko³y. 

PóŸniej, latem, wszystkich polskich

¿o³nierzy ewakuowano wraz z rodzi-

nami do Persji (teraz Iran). Ja zosta-

³em jeszcze jakiœ czas z junakami w

Uzbekistanie, ale potem i nas prze-

transportowano do Persji. Moja ro-

dzina opuœci³a Zwi¹zek Sowiecki 

ostatnim  statkiem,  jaki p³yn¹³ przez

Morze Kaspijskie do Persji.

Odkrycie grobów polskich ofi-

cerów w Katyniu doprowadzi³o do

zerwania stosunków dyplomatycznych

pomiêdzy Rz¹dem RP na UchodŸstwie

a ZSRR. 

W Persji uda³o mi siê zobaczyæ

bliskich; potem rodzice i rodzeñstwo

zostali przetransportowani do Afryki,

gdzie pozostali do koñca wojny. 

W Persji junacy - i ja z nimi -

przez kilka tygodni przebywali w

Pahlawi, potem w Teheranie, sk¹d po

podró¿y przez Irak dotarli do Pales-

tyny. Tam zacz¹³em chodziæ do szko³y.

Stacjonowa³em w Rafah i Beit-Nabal

i uczy³em siê na mechanika. W 1945

roku dosta³em œwiadectwo ukoñczenia

szko³y, a potem uczy³em siê jeszcze w

technikum mechanicznym w Kiriat-

Motzkin. Po zakoñczeniu nauki w 1947

roku przeniesiono nas do Anglii. Tam

odszed³em z wojska i pozosta³em

jeszcze piêæ lat, pracuj¹c w ró¿nych

miejscach. 29 lutego 1952 roku opuœ-

ci³em Angliê i przyjecha³em do Kana-

dy, do London. 

Józef Bentkowski

Seweryn Goszczyñski (1801-1876)

SadŸmy, przyjacielu, ró¿e!
D³ugo jeszcze, d³ugo œwiatu

Szumieæ bêd¹ œnie¿ne burze:
SadŸmy je przysz³emu latu!

My, wygnañcy stron rodzinnych,
Mo¿e ju¿ nie ujrzym kwiatu –

A wiêc sadŸmy je dla innych,

Szczêœliwszemu sadŸmy œwiatu!

Od redakcji: To nie wszystko. Po przybyciu

do London Józef Bentkowski z miejsca w³¹-
czy³ siê w dzia³ania mieszkaj¹cej tu Polonii i

jej organizacji, czym - poza formalnymi

wyró¿nieniami - zas³u¿y³ na powszechne

uznanie i szacunek. Szczególnie sobie ceni

Medal Benemerenti (to najwy¿sze odznacze-

nie papieskie dla osób œwieckich, przyzna-

wane za wyj¹tkowe zas³ugi i wiernoœæ

Koœcio³owi), przyznany mu w r. 1978 przez

papie¿a Paw³a VI za wk³ad w budowê
koœcio³a Matki

Boskiej Czêsto-
chowskiej, obcho-

dz¹cego wówczas

25 lat istnienia. 

Na zdjêciu: kopia 
dokumentu

towarzysz¹cego
medalowi. 

Ni¿ej:
wiersz “Ró¿e”
- o ludziach takich

jak pan

Józef Bentkowski,

postêpuj¹cych
s³usznie i piêknie.

Jak¿e los nasz piêkny, wznios³y!
Gdzie idziemy – same g³ogi,
Gdzieœmy przeszli – ró¿e wzros³y;
Wiêc nie schodŸmy z naszej drogi!

IdŸmy, szczepmy! Gdy to znu¿y,
Œwiat wiecznego wypocznienia
Da nam milszy kwiat od ró¿y:
£zy wdziêcznoœci i wspomnienia.

Z czasem do wiersza dodano melodiê nieznanego autora i tak powsta³a pieœñ znana pod tytu³em “SadŸmy

ró¿e”. Melodia pochodzi z pieœni, któr¹ wczeœniej œpiewali zes³añcy gnani na Sybir.
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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

PO WYSTÊPIE

Dobry znajomy poprosi³, abym napisa³ coœ na temat wystawionej w

sali parafialnej sztuki "Generalna próba". Powiedzia³: - Ty jakoœ w

tym uczestniczysz, wiêc wiesz najlepiej, jak aktorzy graj¹ itd.

Jak sprostaæ takiemu ¿yczeniu, gdy ja w tym jednak uczest-

niczê (co prawda w minimalnym stopniu, bo tylko puszczam na

pocz¹tku muzykê). Niezbyt ¿yczliwi mogliby moje uchy i achy wzi¹æ

za zwyk³e i niezbyt szczere chwalenie, bo tak naprawdê to ten wy-

stêp londoñskiej trupy zas³uguje na kilka s³ów bezstronnego widza.

Chc¹c jednak uczyniæ zadoœæ wy¿ej wspomnianej proœbie, posta-

nowi³em nieco napisaæ, ale nie na temat samego przedstawienia.

Wyobrazi³em sobie, jak móg³ wygl¹daæ teatr przed stu laty.

Czasy siê zmieniaj¹, ale problemy pozostaj¹. Wyobrazi³em wiêc

sobie, jak mog³aby przebiegaæ rozmowa re¿ysera z dyrektorem

teatru przed prób¹. Postara³em siê zachowaæ zabawny i swobodny

charakter wyimaginowanego dialogu (“Generalna próba” jest du¿o

bardziej komiczna, wiêc nawet nie próbujê dorównaæ mistrzowi

Wilhelmowi Raortowi). Spe³niam wiêc proœbê znajomego, zachêcaj¹c

jednoczeœnie do obejrzenia "Generalnej próby" 7 marca, kiedy

nast¹pi powtórne przedstawienie, gdy¿ na premierze sala by³a

wype³niona po brzegi. Obok jest obiecana scenka:  (

PRZED WYSTÊPEM

Osoby:

Dyrektor teatru

Re¿yser

Dyrektor: Co za licho tu kogoœ niesie!

Re¿yser: ¯adne licho, panie dyrektorze, to tylko ja - pan

Zdzicho, pana najlepszy re¿yser.

Dyrektor: Najlepszy, bo jedyny... Z czym pan znowu

przychodzisz?

Re¿yser: Myœlê... ¿e...
Dyrektor: Od myœlenia to ja jestem! Wiêc krótko!
Re¿yser: Chcê zwo³aæ jeszcze jedn¹ próbê generaln¹.

Dyrektor: S³ysza³em, ¿e sztuka ju¿ dopiêta na ostatni

guzik.

Re¿yser: Tak, ale guzik z tego bêdzie, jak sobie nie

przypomnimy dialogów. A poza tym zawsze

jeszcze mo¿na coœ upiêkszyæ.
Dyrektor: Ja przez to wasze upiêkszanie chyba zbankru-

tujê! Ile kosztowa³y dekoracje? A stroje?!

Re¿yser: My tylko minimum, tylko to, co potrzebne na

scenê...
Dyrektor: A ogrzewanie? Oœwietlenie? A te wszystkie

wasze szminki, pomady i Bóg wie co jeszcze?

Re¿yser: Ale¿ to niezbêdne do sukcesu.

Dyrektor: Sukces to pe³na kasa, tylko wy, artyœci, tego

nie rozumiecie!

Re¿yser: Ale¿ my robimy wszystko, ¿eby ludzie byli

zadowoleni.

Dyrektor: A moje zadowolenie siê nie liczy? A poza tym

to nie zauwa¿y³em swego nazwiska na afiszu.

Re¿yser: Zwyczajowo nie podaje siê nazwiska dyrektora

teatru, ¿eby w wypadku niepowodzenia nie

naraziæ go na œmiesznoœæ i szyderstwa ze

strony krytyków.

Dyrektor: Ach! To znaczy, ¿e pan przewiduje fiasko? A to

heca!

Re¿yser: Ale¿ nie! Na ostatniej sztuce by³a przecie¿
pe³na sala, chyba pan pamiêta?

Dyrektor: Jak¿e mam nie pamiêtaæ! Gdyby nie ulewa, to

pewnie nikt by na te “Parasolki z Cherbourga”

nie przyszed³. A ile jeszcze by³o potem preten-

sji, ¿e parasolek brak! A¿ swoj¹ musia³em
oddaæ. A teraz co? W taki upa³ wystawi pan

“Œniegi Kilimand¿aro” czy “Lody na patyku”?

Re¿yser: Na razie - próba generalna. Tytu³ ustalimy

potem.
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Dyrektor: To jeszcze pan nie wie, co bêdzie grane?!

Panie Zdzichu!

Re¿yser: Ja wiem, ale nie jestem pewien, czy aktorzy

wszystko pamiêtaj¹. St¹d ta próba, bo za dwa

dni wystêp.

Dyrektor: I ja mam siê zgodziæ, kiedy pan nawet nie jest

pewien swojej trupy? Nie podoba mi siê to. I

nie podoba mi siê te¿ nazwa teatru! “Scena

419" - hmm... - kto to s³ysza³? “Cinema

Theatre” to rozumiem, bo mo¿e zarabiaæ jako

teatr, a przy niedyspozycji któregoœ z aktorów

jako kino... i to bez pomy³ek, bez anga¿owania

suflera... Film jest zawsze gotowy.

Re¿yser: Ale¿ panie dyrektorze! Zapomnia³ pan, ¿e

w³aœnie 419 Hill to adres, pod który maj¹

przyjœæ widzowie na nasze przedstawienie? Tu

przychodzi pana ulubiona klasa - z kas¹. A

skoro ju¿ jesteœmy przy kasie, to chcia³bym

przypomnieæ, ¿e zespó³ nie dosta³ jeszcze ¿ad-

nych pieniêdzy, a pracuje naprawdê uczciwie.

Podwy¿ka mu siê nale¿y.

Dyrektor: A od kiedy on pracuje?

Re¿yser: Ju¿ kilka lat bêdzie.

Dyrektor: I nic jeszcze nie dosta³?

Re¿yser: Nic a nic!

Dyrektor: Sam pan widzi, panie Zdzichu, ¿e gdybym mu

nawet podwoi³ zarobki, to korzyœæ nie by³aby

wielka.

Re¿yser: To mo¿e choæ jakaœ zaliczka? Chwilówka? Bo

jak mo¿na bez pieniêdzy tworzyæ prawdziw¹

sztukê?

Dyrektor: Prawdziw¹ sztukê, pytasz pan? To powiem

panu tak: prawdziwa sztuka to w³aœnie

przetrwaæ bez pieniêdzy.

Re¿yser: A pan mo¿e?

Dyrektor: Sam pan widzi - ja muszê. Ale po zapowia-

danym przez pana sukcesie wszyscy bêd¹

szczêœliwi. (Dodaje ciszej): Przynajmniej ja.

Re¿yser: To w koñcu jak? Ma byæ ta próba generalna?

Dyrektor: Z a  c h w i l ê !

Tadeusz ¯ochowski

PS

Panowie, zamiast kwiatka na Œwiêto Kobiet zaproœcie w
przeddzieñ swe panie na spektakl "Generalna próba".

Jestem przekonany, ¿e sprawicie swoim bliskim tak¹ frajdê,
jakiej ¿adne kwiaty nie zast¹pi¹.

PATRONI ROKU 2020

Osoby i wydarzenia wybrane na patronów roku przez Sejm

RP to: œw. Jan Pawe³ II, hetman Stanis³aw ̄ ó³kiewski, Roman

Ingarden, Leopold Tyrmand, Zaœlubiny Polski z morzem w

Pucku i Bitwa Warszawska.

Senat zdecydowa³, ¿e rokowi 2020 patronowaæ bêd¹: œw. Jan

Pawe³ II, Jan Kowalewski, o. Józef Maria Bocheñski; Bitwa

Warszawska i Fizyka.

Skaner i Twoje Radio postaraj¹ siê przybli¿yæ patronów

(szczególnie tych mniej znanych) czytelnikom i s³uchaczom. �
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PRZED WIELKANOC¥

WYSTAWA

Wielkanoc wypada tego roku w kwietniu,

ale ju¿ w marcu bêdzie sobie mo¿na przy-
pomnieæ i pokazaæ swoim tutejszym znajo-

mym, jak wygl¹da to œwiêto w Polsce, jak

wygl¹daj¹ palemki, pisanki i œwiêconki.
Wystarczy zaprosiæ ich na wystawê
czynn¹ od 3 do 31 marca

w Pond Mills Library

1166 Commissioners Road East

TAJNIKI PRZYGOTOWYWANIA PISANEK

Coraz wiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê
zapocz¹tkowane kilka lat temu przez SPK

warsztaty pokazuj¹ce uczestnikom, jak siê
przygotowuje wielkanocne pisanki. Tego

roku zaplanowano dwie sesje - 22 i 29

marca - podczas których uczestnicy do-

wiedz¹ siê, jak powstaj¹ pisanki z u¿y-
ciem roztopionego wosku i sami takie

pisanki zrobi¹.
Koszt to 17 dolarów. Organizatorzy

zapewniaj¹ materia³y. Jeœli ktoœ ma

w³asn¹ kistkê, czyli specjalny pisak do
zdobienia jaj, koszt to 12 dolarów.

W celu zarezerwowania miejsca z

podaniem wybranego dnia nale¿y wys³aæ
e-mail pod mferenc1919@gmail.com lub

zadzwoniæ pod 519-451-0262 i zostawiæ
wiadomoœæ.

Miejsce i czas spotkañ:

Dom Polski SPK

80 Ann Street

22 i 29 marca (niedziele)

od 14:00 do 17:00

Pierwsza z liczb jest ³atwa do roz-

szyfrowania - 2019 to rok ubieg³y,
którego dotyczy sprawozdanie z dzia-

³alnoœci zespo³u, przedstawione przez

Gra¿ynê Rodak na ostatnim zebraniu

miêdzyorganizacyjnym. Inne liczby nie

wydadz¹ siê ju¿ tak

oczywiste, bo có¿ - w

odniesieniu do Cracovii -

mo¿e znaczyæ np. 70, 3
albo 25?

Wyjaœniam: zespó³ to oko³o sie-

demdziesiêciorga dzieci i m³odzie¿y, po-
dzielonych na trzy grupy wiekowe i

bior¹cych udzia³ w zajêciach, co znaczy,
¿e w prawie cotygodniowych próbach. Z

grup¹ najm³odsz¹ i œredni¹ pracuje

Joanna Malec, z najstarsz¹ Tadeusz

Zdyba³. Nad wszystkim czuwa zarz¹d,
któremu od lat przewodniczy Gra¿yna
Rodak.

Próby zaowocowa³y w ubieg³ym
roku wystêpami na dwudziestu piêciu
ró¿nych scenach. Najwa¿niejsze i naj-
wiêksze przedsiêwziêcie stanowi³ wyjazd

do Polski i uczestniczenie w jubileu-

szowym - piêædziesi¹tym - Œwiatowym

Festiwalu Polonijnych zespo³ów Folk-

lorystycznych, zorganizowanym w lipcu

w Rzeszowie. Do udzia³u w festiwalu

nale¿a³o siê zakwalifikowaæ - Cracovia

by³a tam jedynym uczestnikiem z Ka-

nady. Co wiêcej - wypad³a tak dobrze,
¿e dosta³a propozycjê prowadzenia

koncertu fina³owego.

Oprócz tego, ¿e wystêpy zespo³u
stanowi¹ ozdobê akademii i bankietów

(nie tylko polonijnych) w London, ¿e
przed Bo¿ym Narodzeniem i po nowym

roku jego cz³onkowie œpiewaj¹ kolêdy w
koœciele i domach prywatnych, to tak¿e

od lat w oœrodku re-

kreacyjnym w Nilestown

organizuj¹ w³asny fes-

tiwal polonijnych zespo-

³ów folklorystycznych.

Przyje¿d¿aj¹ nañ g³ównie grupy z On-

tario, czasem z USA. Rok ubieg³y
przyniós³ ze sob¹ XXV taki festiwal,

tegoroczny - XXVI - zaplanowano na

niedzielê 7 czerwca.

Na zakoñczenie wypada wymieniæ
choæ kilka z reszty dwudziestu piêciu
scen, na których rok temu mo¿na by³o
zobaczyæ i us³yszeæ Cracoviê. Poza

Polsk¹ i Rzeszowem tancerze wyst¹pili
m.in. w Sarni, Chatham, Brantford i

Toronto.

Dwadzieœcia piêæ scen to wystêp
œrednio co drugi tydzieñ. Nie ka¿dy jest
w stanie wyobraziæ, jak przebiega ko-
ordynacja takich wyjazdów, szczególnie

gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e roz-

piêtoœæ wieku cz³onków zespo³u jest

spora - od uczniów szko³y podstawowej

do studentów, przy czym niektórzy ze

starszych na dodatek pracuj¹. To czas,

stroje, transport i koszty czysto ma-

terialne. Nie sposób tego nie doceniæ.
Jolanta Pawluk

CRACOVIA

2019

i kilka innych liczb

DOBRZE BYÆ HARCERK¥

Harcerstwo to - mówi¹c bardzo ogólnie i w du¿ym skrócie - po³¹czenie przyjemnego

z po¿ytecznym. To kominki, biwaki, obozy itp., po³¹czone z nabywaniem wielu

umiejêtnoœci. Jak informuje Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w London, przez ostatnie

trzy miesi¹ce harcerki z londoñskiego Szczepu Bór pracowa³y nad uzyskaniem dwóch

sprawnoœci: kucharki domowej i piekarki. Wszystkie przygotowane przez nie dania

i wypieki by³y bardzo dobrze wykonane i smaczne. Czuwaj!

Jeœli jakaœ dziewczynka ma ochotê do³¹czyæ do harcerek
wszelkie niezbêdne informacje uzyska

dzwoni¹c do druhny Iwony pod 519-851-4370.
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MOJE MARIE

Ci¹g dalszy ze str. 1

Rodzina pani Kapuœciñskiej by³a mu

wdziêczna, bo ta m¹ka pozwoli³a za-

spokoiæ g³ód, a byæ mo¿e uratowa³a ich

od œmierci. Moja mama ludzi od g³odu

nie ratowa³a, ale pomaga³a im odnaleŸæ

siê w trudnej emigracyjnej rzeczywis-

toœci i jestem dumna, gdy ludzie j¹

dobrze wspominaj¹, bo by³a “dobrym

cz³owiekiem”.

MARIE EMIGRACYJNE – CZÊŒÆ II

Pod¹¿amy za mam¹

i zostajemy emigrantami

W po³owie maja 1982 r. m¹¿ pojecha³ do

biura paszportowego w Katowicach i

okaza³o siê, ¿e… paszporty na nas od

jakiegoœ czasu czekaj¹. Z piecz¹tek wbi-

tych do paszportów wynika³o, ¿e zgodê

na wyjazd otrzymaliœmy dwukrotnie: we

wrzeœniu 1981 (cofniêto j¹ w paŸdzier-

niku tego¿ roku) i w kwietniu 1982. Nie

wiem, dlaczego nas nie powiadomiono.

Uda³o nam siê za³atwiæ formalnoœci w

ci¹gu trzech miesiêcy i 10 sierpnia za-

mieszkaliœmy razem z mam¹ i tat¹ na

ulicy Simpson pod numerem 916 w po-

koiku na dole, czyli na poziomie gara¿u

i ogrodu. W czasie tego wspólnego mie-

szkania, a tak¿e ju¿ póŸniej, gdy uda³o

nam siê kupiæ w³asny dom, obserwo-

wa³am mamê, jak wspaniale sobie radzi

w Kanadzie i jak wielu ludziom pomaga.

Na ulicê Simpson pod numer 916 ka¿dy

móg³ wpaœæ o ka¿dej porze i czu³ siê

mile widziany. W pokoiku na dole przed

nami i po nas pomieszkiwa³o mnóstwo

osób. Któ¿ tam nie mieszka³? By³a Ba-

sia z Bia³ki, Krysia z Grand Bend, by³

Szymon – niespokojny biznesowy duch,

by³ doktor chemii, który dosta³ pierwsz¹

kanadyjsk¹ pracê w sarniañskich zak³a-

dach chemicznych, by³ Andrzej S. pra-

cuj¹cy w zak³adzie odlewniczym tu¿ za

rogiem ulicy (Holmes Foundry), by³ Ja-

nusz - muzyk i znawca tañca folklorys-

tycznego, by³a Bo¿enka, która wysz³a za

Rosjanina z Izraela, by³ bratanek mamy

- Jacek, by³a Ela jakoœ spokrewniona z

ojcem i Basi¹, by³a Luda z Kijowa, która

nauczy³a siê polskiego od mojej mamy,

by³ narzeczony kuzynki Krzysiek, by³a

mamy wnuczka Patrycja. Pokoik ten

równie¿ zajmowali wakacyjni goœcie z

Polski – córka, ziêæ, wnuczki i brat. Z tej

listy tylko kilka osób uiszcza³o jak¹œ

symboliczn¹ op³atê, wiêkszoœæ nie tylko

mieszka³a za darmo, ale równie¿ sto³o-

wa³a siê za darmo, bo byli w jakiœ spo-

sób spowinowaceni z nasz¹ bardzo sze-

roko rozumian¹ rodzin¹. Uiszczaj¹cych

symboliczn¹ op³atê sublokatorów po-

wszechnie zaprasz³o siê na obiady, bo

mamie siê zazwyczaj “coœ za du¿o

ugotowa³o”.

Mama Maria na emigracji

Lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te

Mamusia w tym czasie pracowa³a w

sklepie polskim, który nazywa³ siê Kra-

kus, w charakterze kucharki/piekarki. Od

poniedzia³ku do pi¹tku przygotowywa³a

go³¹bki, pierogi, piek³a jab³eczniki i fan-

tastyczne serniki. Gdy trzeba by³o, po-

trafi³a tak¿e obs³u¿yæ klientów przy

ladzie - równie¿ w jêzyku angielskim.

Poza tym od koñca lat osiemdziesi¹tych

gotowa³a dla goœci Polskiej Hali.

Ka¿demu stara³a siê pomagaæ.

Szczególnie widoczne by³o jej zaanga-

¿owanie w latach osiemdziesi¹tych, gdy

tak wielu nowych przybyszów osiedla³o

siê w Sarni. To ona uczy³a nowych

w³aœcicieli sklepów, jak robiæ go³¹bki i

pierogi, a gdy zarz¹dza³a kuchni¹ na

Polskiej Hali, stara³a siê zatrudniaæ no-

wych emigrantów, bo zdawa³a sobie

sprawê, jak bardzo potrzebuj¹ pieniêdzy.

Nawet mnie i Jankowi próbowa³a pod-

rzucaæ a to naleœniki na obiad, a to ka-

wa³ek pieczeni, a nawet wêdlinê i ser

kupiony w Krakusie na kanapki - z nie-

winnym t³umaczeniem, ¿e jakoœ tak za

du¿o jej siê kupi³o/przygotowa³o. Kiedy

broni³am siê, bo nie wiedzia³am, jak siê

jej odwdziêczyæ, to tylko wzrusza³a ra-

mionami i mówi³a, ¿e wdziêcznoœci nie

oczekuje i ¿ebym zamiast “ochaæ” i

“achaæ” zakasa³a rêkawy i po prostu w

miarê mo¿liwoœci i swoich talentów po-

mog³a komuœ innemu - czyli wyznawa³a

zasadê “pay it forward”.

Ostatnio, gdy przy stole w Domu

Polskim gawêdziliœmy o mamy gotowa-

niu i jej s³ynnych wypiekach, ksi¹dz

Zbigniew Rodzinka powiedzia³ do mnie:

“Krysiu, gdyby nie Twoja mama, to ja

bym z g³odu na tej parafii w Sarni

umar³!” To oczywiœcie przesada, ale jest

równie¿ prawd¹, ¿e stara³a siê jakoœ

m³odemu ksiêdzu podrzuciæ od czasu do

czasu coœ smacznego do jedzenia.

Zreszt¹ nie

tylko jemu. Ku-

rierem rozwo¿¹-

cym po Sarni

jej wypieki i/lub

potrawy by³ ta-

ta, a po jego

œmierci w 1999 

roku ja i Gra-

¿ynka przejê³y-

œmy ten obo-

wi¹zek. Ka¿dy

tort, sernik, ja-

b³ecznik, beza

czy s³ynne ro-

galiki z dum¹

by³y stawiane przed goœæmi w sar-

niañskich domach i gospodynie chwali³y

siê, ¿e s¹ od pani Marysi, albo ¿e

upiek³y je wed³ug jej przepisu. Pa-

miêtam, jak poczêstowa³am j¹ ma³ym

serniczkiem, który zrobi³am wed³ug

przepisu z kanadyjskiego czasopisma. (

Mama Maria w kuchni
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(  Po spróbowaniu pochwali³a, ale doda³a, ¿e jeœli dam tro-

chê mniej cukru i bia³ka ubijê na sztywno, to serniczki bêd¹
pulchniejsze i “bardziej polskie”.

Szczególne miejsce w jej sercu zajmowa³y rodziny z

ma³ymi dzieæmi. Nie tylko pomaga³a rodzicom, ale tak¿e
pamiêta³a o najm³odszych i stara³a siê zawsze coœ dla nich
mieæ: a to zabawkê, a to sweterek lub czapeczkê, blok

rysunkowy albo ksi¹¿eczkê. Nie zawsze by³y to rzeczy nowe,

oprócz kupowania w BiWay, Sears lub Sentry zaopatrywa³a
siê tak¿e w Goodwillu. Mia³a “krawieckie oko”, potrafi³a
idealnie dobraæ rozmiar i kupiæ sukieneczkê czy spodenki lub
kurteczkê, które nie tylko by³y modne i w dobrym gatunku,

ale tak¿e idealnie na brzd¹ca pasowa³y. Mia³a bardzo dobry
gust i wszystko, co kupowa³a, ludziom siê podoba³o. Sama

ubiera³a siê bardzo elegancko i niedrogo. Dzieci nazywa³y j¹
cioci¹ lub cioci¹-babci¹.

Gdy ktoœ z nowej emigracji spodziewa³ siê dziecka,

w³¹cza³a siê do pomocy lub j¹ organizowa³a. Na weselach

nowoprzyby³ych emigrantów gotowa³a za darmo lub pó³darmo.

Nie stroni³a równie¿ od zorganizowanej pracy spo³ecznej,
udziela³a siê w koœciele, w Katolickiej Lidze Kobiet (przez

jakiœ czas by³a jej prezesk¹), w grupie 14 ZPwK, a tak¿e w
Zwi¹zku Kombatantów.

Mama Maria w XXI wieku

Jeszcze przed œmierci¹ taty (zmar³ w czerwcu 1999 r.) mama

przesta³a pracowaæ w Krakusie, bo nowi w³aœciciele -

Kanadyjczycy - zbankrutowali. Opiekowa³a siê ojcem, który

ju¿ trochê niedomaga³, i dalej pe³ni³a funkcjê g³ównej kucharki

Polskiej Hali. Z funkcji tej zrezygnowa³a chyba w 2000 lub

2001 roku. Jej zdrowie zaczyna³o szwankowaæ, ale dalej

próbowa³a bliŸnim pomagaæ.
Programy imigracyjne dla Polaków

by³y ju¿ przesz³oœci¹, du¿o Polaków

z Sarni powyje¿d¿a³o. Chc¹c pomóc

swojej wnuczce z Polski zaczepiæ
siê w Kanadzie, na studenck¹ wizê
sprowadzi³a j¹ w 2001 r. do Sarni i

wys³a³a na trzy lata do szko³y:
intensywny, roczny kurs jezyka

angielskiego i dwuletnie studia w

Lambton College. Koszt takiego

przedsiêwziêcia by³ horrendalnie

wysoki i jak zwykle ciocia Janka

(mamy siostra) partycypowa³a w

kosztach. Potem równie¿ stara³a siê pomagaæ, gdy wnuczka

pracowa³a w Windsor w biurze podró¿y, a przecie¿ mia³a
bardzo skromn¹ emeryturê. Cieszy³a siê z ka¿dych œlubów w

rodzinie, narodzin prawnuków w Polsce, odwiedzin z Polski,

rodzinnych uroczystoœci w Kanadzie, spotkañ z przyjació³mi.

Lubi³a czytaæ. Po¿ycza³a ksi¹¿ki z biblioteki zwi¹zkowej

lub od pañstwa Zawiasów. Ja równie¿, gdy widzia³am, ¿e jest
jakaœ nowa ksi¹¿ka polska w mojej publicznej bibliotece,

po¿ycza³am j¹ i dostarcza³am na Simpson. Próbowa³am j¹
zainteresowaæ polskimi filmami, ale to nie wypali³o. Za to

ogl¹da³a serial “Young and restless” i ze swoj¹ siostr¹ Jank¹
przedyskutowywa³a ka¿dy odcinek. Najlepsz¹ rozrywk¹ by³y
dla niej programy telewizyjne o gotowaniu i pieczeniu. Mia³a
swoich ulubionych prowadz¹cych i wiele przepisów zaraz po

programach testowa³a.
Dalej wspaniale gotowa³a i piek³a. Podejrzewam, ¿e jej

torty, serniki, bezy, rogaliki, jab³eczniki i strucle w czêœci
pomog³y pokryæ czesne studiów wnuczki. Z czasem, gdy si³
zaczê³o ubywaæ, my - córki - przejê³yœmy pa³eczkê i orga-
nizowa³yœmy Wigilie w naszych domach. W ostatnich kilku

latach przed jej œmierci¹, aby zaoszczêdziæ mamie niewygód,

Wigilie, jej urodziny/imieniny i Wielkanocne œniadanie
przygotowywa³yœmy w jej domu. Kiedy ju¿ nie mia³a si³y na
zrobienie pierogów, moja kuzynka Krysia Rodak ze swoj¹
kole¿ank¹ Halink¹ Melady co kilka miesiêcy rozgaszcza³y siê
w jej kuchni i robi³y dla niej pierogi. Krysia pomaga³a swojej

cioci w dekoracji bardziej skomplikowanych wypieków i przy

okazji pobiera³a lekcje pieczenia. 
Wiosn¹ 2017 r. my - córki - widzia³yœmy, jak bardzo

nasza mama opada z si³, a równoczeœnie zdawa³yœmy sobie

sprawê, jak wa¿ne dla mamy jest zaopatrzenie jej przyjació³ w
babki dro¿d¿owe na Œwiêta Wielkanocne. Umówi³yœmy siê na
wspólne pieczenie babek. Uda³o nam siê upiec ich a¿ 15.
Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy póŸnym wieczorem

podjecha³am jeszcze raz do mamy, a na stole by³o tych babek
du¿o wiêcej i w domu pachnia³o œwie¿ym, dopiero co

upieczonym ciastem. Pobieg³am na górê do jej sypialni, aby
zapytaæ, jak siê te babki rozmno¿y³y (myœla³am, ¿e siostra
Gra¿ynka jeszcze raz zamiesi³a ciasto i upiek³a nastêpn¹
seriê). Okaza³o siê, ¿e mama po k¹pieli zesz³a po schodach na
dó³ do kuchni i sama upiek³a nastêpnych 6 babek.

Okropnie siê zdenerwowa³am, bo jej nie wolno by³o samej

schodziæ lub wchodziæ po schodach, nie mówi¹c ju¿ o

pieczeniu czy gotowaniu. Trochê póŸniej by³o mi wstyd, ¿e
nakrzycza³am na swoj¹ rodzicielkê, ale wyobraŸnia podsuwa³a
mi ró¿ne czarne scenariusze upadku czy te¿ po¿aru. 

 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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Bardzo za ten swój wybuch j¹ przeprasza³am. Na szczêœcie

nic siê nie sta³o i wszyscy, którzy mieli dostaæ babki z mamy

listy, je otrzymali.

Mama lubi³a ludzi, zawsze by³a towarzyska i jej dom

têtni³ ¿yciem. W ostatnich dwóch latach ¿ycia choroba nie

pozwala³a jej uczestniczyæ w ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym w

takim stopniu, do jakiego by³a przyzwyczajona. Jeszcze w 2016

r. kilka razy da³a siê namówiæ pani Broni De Arujo na

wspólny wypad z cioci¹ Jank¹ do Tim Hortons na kawê. W

2017 by³o to ju¿ niemo¿liwe. Na szczêœcie wielu jej przyjació³

i wielu cz³onków naszej du¿ej rodziny nie zapomina³o o niej.

Mia³a te¿ wsparcie religijne ze strony ksiêdza Zbigniewa Ro-

dzinki, który w ka¿d¹ niedzielê, po sumie, wpada³ na kilka

chwil, aby nie tylko dostarczyæ komuniê, ale równie¿ zamieniæ

kilka s³ów i dodaæ jej otuchy. Pamiêtam, jak¹ bataliê musia-

³am stoczyæ z paniami, które siê ni¹ opiekowa³y, aby wycho-

dz¹c po podaniu lunchu pozostawia³y wejœciowe drewniane

drzwi otwarte, bo popo³udniami mama oczekiwa³a goœci i nie

chcia³a, aby ktokolwiek odszed³ z kwitkiem, gdyby czasem

zdarzy³o jej siê zdrzemn¹æ na kanapie. Dopiero po rozmowie

z kierowniczk¹ serwisu i zapewnieniu, ¿e nie boimy siê napa-

du, kradzie¿y etc. panie opiekunki przesta³y zamykaæ drzwi na

klucz. Gdy przyje¿d¿a³am po pracy, z nastroju mamy mog³am

siê domyœliæ, czy ktoœ j¹ odwiedzi³. “Po goœciach” by³a trochê

zmêczona, ale bardziej pogodna. Lubi³am, gdy opowiada³a mi

o przebiegu spotkania, cieszy³a siê z drobnych upominków,

kartek, powtarza³a us³yszane ploteczki. Dzieñ bez odwiedzin

nastraja³ j¹ melancholijnie. Po takim dniu pociesza³am, ¿e lu-

dzie s¹ zaganiani i jutro na pewno ktoœ siê zjawi. Jestem

pe³na podziwu dla niektórych znajomych i przyjació³, którzy

regularnie do koñca zjawiali siê w jej domu, a wœród nich byli

nawet tacy, których pozna³a dopiero pod koniec swojego

¿ycia.

W którejœ z naszych rozmów o sprawach ostatecznych

przyzna³a siê, ¿e chcia³aby doczekaæ œlubu wnuczki Oli.

Ucieszy³a siê, gdy jej powiedzia³am, ¿e na œlub przyjedzie

Halinka - jej pierworodna córka z Polski - ale zaraz doda³a:

“Ja to pewnie nie doczekam”. Gdy w koñcu zbli¿a³ siê termin

œlubu i wesela, bardzo prze¿ywa³a wszystkie przygotowania

i tak po kobiecemu nagle stwierdzi³a, ¿e absolutnie nie ma siê

w co ubraæ! Ucieszy³yœmy siê, ¿e w koñcu dotar³o do niej, i¿

najwy¿szy czas pomyœleæ o uczestnictwie w uroczystoœciach.

Poprosi³am znajom¹ w³aœcicielkê sklepu z Petrolii, aby w

niedzielê zjawi³a siê u mamy w domu z kilkoma kreacjami do

wyboru. Mamusia wybra³a dwie, które dobrze prezentowa³y

siê na wózku inwalidzkim. Gdy ju¿ mia³yœmy wybran¹

garderobê, kolorystycznie dobrane buty pomog³a za³atwiæ

Irenka, moja kole¿anka pracuj¹ca w Searsie. Z od³o¿onych kil-

ku par po przymiarce w domu kupi³yœmy jedn¹ parê czarnych,

zamszowych pantofli, bo pasowa³y do obu kreacji. Mama by³a

zawsze elegancka i bardzo nam zale¿a³o, aby jak za dawnych

czasów b³yszcza³a na œlubie w koœciele i na przyjêciu

weselnym w Polskiej Hali. Widzia³yœmy, ¿e choæ wszystko

by³o dla niej dosyæ mêcz¹ce, wygl¹da³a na bardzo szczêœliw¹.

Mamusia, gdy by³a m³odsza, œpiewa³a w chórze koœciel-

nym. Mia³a ³adny, czysty, dŸwiêczny g³os i dobry s³uch.

Czêsto przy sprz¹taniu, pieczeniu podœpiewywa³a sobie ró¿ne

piosenki i pieœni. Gdy ju¿ nie mog³a œpiewaæ, lubi³a s³uchaæ

pieœni koœcielnych. Chyba dlatego chcia³a mieæ telewizjê

“Trwam”, aby móc nie tylko uczestniczyæ we mszy œw., ale

równie¿ ogl¹daæ wystêpy chórów i ró¿nych piosenkarzy œpie-

waj¹cych religijne pieœni. Po powrocie Halinki do Polski

po¿yczy³am z naszego koœcio³a œpiewnik i na noc, gdy ju¿

mamusia odmówi³a ró¿aniec, œpiewa³am jej kilka pieœni na

dobranoc. (



10 SKANER 3 (299), marzec 2020

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

( Przez trzy tygodnie najpierw w jej

domu, a potem w szpitalu œpiewa³am,

œpiewa³am, œpiewa³am… Na oddziale

opieki paliatywnej w szpitalu w Sarni

odchodzi³a do wiecznoœci przy œpiewie.

W niedzielê, 18 listopada 2017 r. swoje

ostatnie tchnienie wyda³a s³uchaj¹c

ostatniego wersetu hymnu wieczornego

“Wszystkie nasze dzienne sprawy”, który

brzmi: “A po œmierci duszê zbawi³”.

Ju¿ up³ynê³y ponad dwa lata, a

œpiewnik dalej jest u nas w domu.

Jeszcze nie jestem gotowa go oddaæ.

Czasami wertujê kartki i d³u¿ej zatrzy-

mujê siê na tych stronach, gdzie s¹

pieœni, które lubi³a. Ksi¹dz Rodzinka na

wieczornych mszach odprawianych za

spokój jej duszy zawsze proponuje

zaœpiewanie przed rozejœciem siê do

domów jej ulubion¹, zaczynaj¹c¹ siê od

s³ów “Zapada zmrok”, i zawsze, gdy ta

pieœñ rozbrzmiewa pod dachem naszego

koœció³ka, ja p³aczê…

Dom na Simpson, który przez de-

kady s³u¿y³ jako nieformalne centrum

polonijno-emigracyjne, zosta³ sprzedany.

Cieszymy siê, ¿e go kupi³a m³oda para

i powoli go modernizuje, bo mamie

by³oby bardzo przykro, gdyby ktoœ go

naby³, aby zrobiæ interes. Chiñski wazon

w naszej jadalni przypomina, i¿ by³

prezentem wdziêcznych pañstwa Warnke

za przygotowanie przez mamê przyjêcia

urodzinowego dla pana Jana. Zielony

kryszta³owy wazon z podobizn¹ Jana

Paw³a II w holu, w którym teraz pyszni¹

siê œwie¿e ga³¹zki cisu, o¿ywia w naszej

pamiêci odwiedziny wujka Bronka z

G³ucho³az i przywo³uje obraz gzymsu

kominka, na którym przez ponad trzy

dekady by³ prezentowany. Jeszcze wiele

drobiazgów czeka na odpakowanie…

Obiecujê rodzinie, ¿e wezmê siê za to…

na wiosnê.

Krystyna Stalmach
Zdjêcie na str. 7

pochodzi z rodzinnego albumu autorki

Memento mori

EL¯BIETA SZLACHETKA

B£OGOS£AWIENI...

B³ogos³awieni ubodzy duchem,

którzy zamieniaj¹ dobro w popió³ doskona³ego

znieczulenia.

Nie doskwiera im ¿ar pytañ bez odpowiedzi

ani ch³ód zw¹tpienia.

Nie brn¹ œliskimi meandrami dylematów -

krocz¹ pewnie owczymi œcie¿kami

wydeptanymi przez pokolenia -

bez potkniêæ i bez wzlotów.

Bezgrzesznie ³ami¹ prawo i serca

i œpi¹ spokojnie za parawanem spokojnego

sumienia.

Przejd¹ przez most poznania

jak przez wydeptany próg w³asnej chaty.

*

Zreszt¹, sam siê przekonaj,

a jeœli Ciê nie bawi wierszyk co niektóry,

to go omiñ i do dalszych wersów przejdŸ
lektury.

Œmiej siê lub ¿o³¹dkuj, krytykuj, przyklaœnij,

nie zrób tylko jednego - spokojnie nie zaœnij.*

El¿bieta Szlachetka - poetka - odesz³a
od nas przedwczeœnie na wieczny odpo-
czynek do “Krainy Wiecznych £owów”
ósmego stycznia tego roku. Moja ser-
deczna przyjació³ka, by³a nauczycielka
kursów kredytowych z jêzyka polskiego w
szkole im. S. Staszica, pozostawi³a po so-
bie bardzo p³odn¹ i wszechstronn¹
twórczoœæ. Opublikowa³a wiele ciekawych

i czêsto nieznanych historii na temat Ka-
nady, a Ontario w szczególnoœci. Jej lite-
rackie prace jednak nie ogranicza³y siê
tylko do prozy, osobiœcie by³em i jestem
pod wp³ywem jej poezji. Nie waham siê
powiedzieæ, ¿e wywar³a na mnie szcze-
gólne wra¿enie. Wiele jej znakomitych
wierszy, fraszek i liryków mo¿e konkuro-
waæ z najwiêkszymi przedstawicielami te-
go gatunku, jak Ignacy Krasicki czy Jerzy
Sztaudynger.

El¿bieta mia³a doskona³y zmys³ ob-
serwacji, który znakomicie wykorzysty-
wa³a do opisu dualizmu ludzkiej natury.
Nie ba³a siê nazywaæ rzeczy po imieniu,
dosadnie przedstawiaæ ludzkie charaktery,
ale zawsze robi³a to w bardzo elegancki
sposób.

Ela stawia³a w swej poetyckiej
twórczoœci wiele pytañ, budzi³a refleksje,
w¹tpliwoœci, a przy tym przednio nas ba-
wi³a. Jej kunszt literacki mogliœmy podzi-
wiaæ m.in. w wydanym tomiku poezji pod
tytu³em “Czarna owca”. Ju¿ sam tytu³
œwiadczy o jej niepospolitym podejœciu do
¿ycia, zawsze w poprzek utartym sche-
matom, konwencjom czy koteriom.

Spotkania z El¹ zawsze przynosi³y
mi wytchnienie od pospolitoœci, by³y pe³-
ne erudycji, iskrz¹ce humorem i b³yskotli-
woœci¹. W jej towarzystwie ka¿dy czu³ siê
wygodnie.

Od Eli nauczy³em siê tak¿e pokory,
gdy wielomiesiêczne zmaganie ze œmier-
teln¹ chorob¹ pokonywa³a z godnym po-
dziwu spokojem i determinacj¹.

Karola Maya indiañski wódz Winne-
tou zapewne teraz oprowadza swoj¹ dobr¹
znajom¹ po “Krainie Wiecznych £owów”.

Jaros³aw Moczarski
* Oba wiersze s¹ autorstwa El¿biety Szlachetki.
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 31 marca  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

ROMAN ZMORSKI (1822-1867)

NAD WIS£¥

(IMPROWIZACYA)

Patrzaj, to Wis³a!... Spokojna, marz¹ca,

Miêdzy Mazowsza piaski siê przewija;

Srebrzyst¹ strun¹ z³ote brzegi tr¹ca,

I kryszta³ow¹ pieœni¹ siê rozbija.

Fala jej mêtna, jak oko z³zawione —

W niej niebios blaski i brzegi zielone,

I stare zamki, pomieszane razem,

Dr¿¹ jednym ¿ywym, uroczym obrazem...

Lecz czyœ j¹ widzia³, gdy brzemiê zimowe

Zrzuca, ze snu siê zbudziæ niecierpliwa?

Gdy, burz¹ grzmi¹c¹ piersi wznosz¹c p³owe,

Wœciek³a gniot¹ce okowy rozrywa?

Huk jej natenczas, jako grom podziemny,

Wal¹cy miasta w poœród nocy ciemnej;

A jako po¿ar, nurt jej zapieniony

Szeroko siêga zgubnemi ramiony...

� � �

Taki jest lud nasz. On, tak cichy, rzewny,

Jak miesi¹c w pe³ni - jak skowronek œpiewny...

W ob³ocznej swojej wyobraŸni œwiecie

Roi spokojny, jak spowite dzieciê.

Przedruk na podst. antologii “Ziemia polska w pieœni” (Wyd.

Gebethner i Wolff. Warszawa. 1913) z zachowaniem ówczesnej

pisowni.

POLONIA W LONDON

MARZEC

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzyorganiza-

cyjnego w styczniu tego roku - z uwzglêdnieniem zmian zg³oszonych

redakcji po zebraniu.

Niedzieln¹ kawiarenkê Jednoœæ funkcjonuj¹c¹ w sali parafialnej w

godz. 8:00-14:00 prowadz¹:

 1 marca - zespó³ Cracovia,

 8 marca - Rodzina Radia Maryja,

22 marca - Towarzystwo Przyjació³ KUL,

29 marca - Katolicka Liga Kobiet.

PONADTO 

7 marca (sobota) - Teatr Scena 419 wyst¹pi w sali parafialnej ze

sztuk¹ “Generalna próba” (patrz str. 5).

14 i 15 marca (sobota i niedziela) - bazar Krucjaty Eucharys-

tycznej (sala parafialna).

21 marca (sobota) - Klubu Tygodnika Powszechnego zaprasza na

spotkanie poœwiêcone twórczoœci Olgi Tokarczuk (sala parafialna,

godz. 18:15).

Patrz równie¿ na str. 6
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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

DIETA STAROSTY KANIOWSKIEGO

Dwóch bardzo t³ustych panów, od stron

dalekich, nie znaj¹c wcale Kaniowskiego

starosty, zajecha³o w³aœnie na noc do

Bohus³awia, do pana starosty. Przyj¹³

on ich wedle starych zwyczajów, goœ-

cinnie i uczciwie, a gdy siê ju¿ najedli i

napili, pyta³, dok¹d jad¹? Na co mu

rzekli, i¿ jad¹ do k¹pieliska za granicê,

by pozbyæ oty³oœci. 

Kaniowski nie rzek³szy i s³owa pod-

poi³ owych panów, a gdy ju¿ twardo

zasnêli, kaza³ rozebraæ z odzienia, a

przybraæ w grub¹ koszulê i sukmanê -

jak aresztantów - i wt³oczywszy tym¿e

na nogi kajdany, kaza³ wtr¹ciæ do

wiêzienia miêdzy innych niewolników

swoich. 

Jeden z tych¿e przebudzi³ siê w

nocy i zapragn¹³ wody, zacz¹³ wo³aæ na

ch³opaka, a nie mog¹c siê dowo³aæ, sam

wsta³ i szuka³ stolika. Tym szmerem

inny aresztant przebudzony zwlók³ siê z

pryczy i poda³ onemu panu konew z

wod¹, której on ju¿ nie tyka³, bo z

przestrachu obudzi³ kolegê. Zaczêli

wiêc obaj z sob¹ po ³acinie i czy to

nie sen, pytali jeden drugiego, i

zaczêli siê próbowaæ na ró¿ne

sposoby, to jest: czy œpi¹, czy nie

œpi¹, a¿ gdy dnia doczekali, wnet

zobaczyli siê po prostu w op³aka-

nym stanie. Wkrótce przyby³ hajduk

i wygna³ ich na robotê. 

Tak siê to dzia³o wiêcej ni¿

tydzieñ o chlebie i wodzie, a¿ zu-

pe³nie schudli. Przy koñcu tygodnia

pan Kaniowski kaza³ odprawiaæ ja-

kow¹œ uroczystoœæ, podobno swoje

imieniny, zaprosi³ du¿o goœci, spra-

wi³ wielki obiad, rozda³ ja³mu¿nê, a

wiêŸniów nie tylko ¿e uraczy³, lecz

nawet i upoi³. 

Gdy ju¿ wszyscy posnêli, on

kaza³ owych panów przebraæ i do

³ó¿ek przenieœæ. Znowu poœród nocy

jeden z nich przebudza siê i swoim

zwyczajem szuka wody, lecz s³uga

zrywa siê z pos³ania, krzesze ogieñ

i œwiecê zapala. Os³upia³ ów pan,

zdziwiony t¹ odmian¹ i zaraz

obudzi³ kole¿kê, lecz obaj temu nie

wierzyli. Czy to nie sen lub z³uda -

pytali ch³opaka, by wyzna³ prawdê,

lecz ten powiada³, i¿ nic a nic nie

wie. 

Na drugi dzieñ smaczniej jak

kiedyœ wtrzepali obiad, a gdy ich

pyta³ pan Kaniowski, którêdy pojad¹

do k¹pieli, rzekli: “Ot, podobno po-

jedziemy do domu” – i tak pojechali.

Od redakcji: Powy¿sza opowiastka jest

jedn¹ z wielu, jakie o staroœcie Kaniow-

skim - czyli Miko³aju Potockim - kr¹¿y³y

wœród ludu.  Zamieœci³ j¹ Ludwik Zieliñski

w wydawanym przez siebie zbiorze pism

ró¿nych autorów (tak¿e anonimowych),

zatytu³owanym “Lwowianin, czyli zbiór

pism potrzebnych i u¿ytecznych wiado-

moœci”. Tom III. Lwów. 1838.


