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WIOSNA W ZAU£KU

Czy to z³uda, czy to czary
Snem poezji ¿ycie wieñcz¹?
Œwiat niedawno taki szary
Buchn¹³ woni¹, b³ysn¹³ têcz¹.

Zda siê, dŸwiêczy pieœñ radosna
I polata jak jaskó³ka...
A to tylko przysz³a wiosna -
I stworzy³a cud z zau³ka.

Pierwsze promienie wiosennego s³oñca strzeli³y w zau³ek
staromiejski. W¹ska uliczka, brudna i ciemna, zmêczona czte-
rech wieków ciê¿arem, upaja siê pieszczotliwem muœniêciem
dziewiczych powiewów zza mórz, zza gór. Fasady ruder na-
bra³y barw i blasków, nêdzne podwórka wyz³oci³y siê
jaskrawie, w ka³u¿y wiosennego deszczu migotliwie odbija siê
- niebo. Na piêterku ktoœ odchyli³ okienko. Po dawnemu

kwitn¹ w nim fuksje i laki. Bia³a twarzyczka, która wygl¹da
z okienka, podnosi oczy nad dachy koœlawe, patyn¹ pleœni
pokryte, i patrzy w b³êkit lazurem uœmiechniêtych Ÿrenic.

Ci¹g dalszy na str. 3

TEATR

SCENA 419

dwukrotnie przedstawi³

w London

“Generaln¹ próbê”

Wilhelma Raorta

W Pi¹tek Wielki wieczorem albo w sobotê rano dru¿yna dworska przy

ma³ych dworach, uwi¹zawszy œledzia na d³ugim i grubym powrozie, do

którego by³ nici¹ cienk¹ przyczepiony, wiesza³a nad drog¹ na suchej

wierzbie albo innym drzewie, karz¹c go niby za to, ¿e przez szeœæ nie-

dziel panowa³ nad miêsem, morz¹c ¿o³¹dki ludzkie s³abym posi³kiem

swoim - pisa³ Jêdrzej Kitowicz (1728-1804) w “Opisie obyczajów za

panowania Augusta III”. Z kolei w wieku XXI Alina Kwapisz-Kuliñska

szuka odpowiedzi na pytanie Sk¹d siê wziê³y œledzie solone? Od kiedy

ludzie je znaj¹? I odpowiada: Je¿eli wierzyæ autorowi tekstu zamieszczo-

nego w “Kurierze Warszawskim” w roku 1884 i podpisanego inicja³ami

H.G., te solone [znane s¹ - przyp. Skaner] od roku 1397. Przed nim

ludzie œledzie znali, ale jadali je jedynie w sezonie po³owów. Jak

wszystkie ryby, psu³y siê wyj¹tkowo szybko, a zwyk³e solenie pozwa-

la³o je przetrzymywaæ zaledwie przez kilka dni. [...] Ni¿ej - fragmenty

przytoczonego przez ni¹ artyku³u.

PRZYCZYNEK DO HISTORII ŒLEDZIA

Pogadanka Wielkopostna

Wielki tydzieñ jest epok¹ najpowszechniejszego postu. W
ostatnich dniach przed œwiêtem Zmartwychwstania, nawet ci,

co w ci¹gu pierwszych tygodni wielkopostnych w pewne dni
tylko zachowywali przepisany przez koœció³ zwyczaj,

wstrzymuj¹ siê od potraw miêsnych, a nawracaj¹ do œledzia.
Có¿ dziwnego, i¿ w tym okresie religijnych rozmyœlañ i

przygotowañ do œwi¹tecznych obchodów œledŸ mimowolnie
nasuwa siê pod pióro?  (

Na zdjêciu zrobionym przez
Andrzeja Latacza po próbie
generalnej przed pierwszym
wystêpem z “Generaln¹
prób¹” stoj¹ (od lewej):
Zbigniew Dyba, Krzysztof
Popio³ek, Ma³gorzata
Maciejewska, Marta Kupiec,
Mariola Mrowiec, Wies³aw
Bukowski, Grzegorz
Mrowiec, Jolanta Pawluk
i Jan Jasnos. Na krzeœle -
Roman Kuczma. 

Wiêcej na str. 7
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

naprawy wszelkich marek i modeli - gwarancja
sprzeda¿ u¿ywanych samochodów

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

(przy Dufferin) London 519-438-3232
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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

( Ryba ta jest najpopularniejsz¹ ca³ego
niemal œwiata postn¹ potraw¹, maj¹c¹
tak¿e i w dni miêsne w ka¿dej porze
roku licznych lubowników; tote¿ wobec
dro¿yzny ryb krajowych, spowodowanej
nasz¹ nieporadnoœci¹ i nieumiejêtnoœci¹
wyzyskania bogactwa wód naszych,
œledŸ zagraniczny, tani, bardzo ³atwo siê
konserwuj¹cy, przystêpny nawet dla naj-
ubo¿szych, jest prawdziwym dobro-
dziejstwem.

Ma³o komu jednak wiadomo, czyjej
zas³udze to winniœmy, i¿ ta drobna ryba
morska sta³a siê przystêpna dla miesz-
kañców okolic jak nasza, znacznie od
brzegów morza oddalonych, dlatego mo-
¿e bêdzie na czasie przypomnieæ postaæ
tego cz³owieka, którego zas³ugê mg³a
pi¹tego ju¿ stulecia przys³ania…

Za lat 13 up³ynie pó³tysi¹clecie od
czasu, jak odkrytym zosta³ sposób sole-
nia i konserwowania œledzi, a odkrywc¹
jego by³ prosty rybak holenderski, który
tym pomys³em imiê swoje zapisa³ w
szeregu dobroczyñców ludzkoœci.

Po³ów œledzi i handel nimi rozpocz¹³ siê
o wiele wczeœniej. Siêga on, mo¿na

œmia³o powiedzieæ, czasów niepamiêt-
nych i pocz¹tek jego ginie w ich po-
mroce. W pocz¹tkach IX wieku rybacy
flandryjscy, holenderscy i fryzyjscy, a z
drugiej strony szkoccy, sprzymierzali siê
ze sob¹, a¿eby z wiêkszym bezpieczeñ-
stwem od napadu pó³nocnych rozbój-
ników morskich, Normanów, odbywaæ
wyprawy na po³ów œledzi.

Po osiedleniu siê Normanów w kra-
jach zdobytych i zaprzestaniu rozbojów
morskich Flandria, Holandia i Zelandia
zaczê³y prowadziæ coraz obszerniejszy
handel t¹ ryb¹. Wed³ug wiarygodnego
œwiadectwa Filipa Maizieres, w dziele
pt. “Sen starego pielgrzyma”, wydanym
pod koniec XIV wieku, by³o w owych
czasach oko³o 40 000 statków, przezna-
czonych wy³¹cznie do ³owienia œledzi i
maj¹cych ka¿dy 5 do 6 osób osady, a
oprócz tego 500 statków wielkich i œred-
nich do przewo¿enia po³owu. Ogó³em
oko³o 300 000 ludzi w tym kraju zajmo-
wa³o siê ³owieniem.

Wiedziano ju¿ wówczas, i¿ œledzie
nale¿y soliæ, a¿eby d³u¿ej przechowywaæ

siê mog³y, ale solone ówczesnym spo-
sobem wytrzymywa³y zaledwie tydzieñ.
St¹d te¿ œledŸ by³ potraw¹ tylko dla
mieszkañców nadbrze¿nych dostêpn¹ i
pewnej porze roku w³aœciw¹. W razie
niemo¿noœci natychmiastowego zbytu,
zamiast spodziewanego zysku czeka³a
rybaków dotkliwa strata.

Rok 1397 odznaczy³ siê tak obfitym
po³owem œledzi, jakiego nie zapamiêtano
od dawna. Nie wiedziano te¿, co z nimi
pocz¹æ. Rybacy z trudnoœci¹ odstawiali
ogromne swe ³adunki w górê rzek i bar-
dziej ni¿ kiedykolwiek byli zniewoleni
œpieszyæ siê z ich wyprzeda¿¹.

Tymczasem w holenderskim mieœcie
Biervliet nad Skald¹, m³ody rybak Wil-
helm Beukels, pomimo i¿ mia³ ogromn¹
masê z³owionych œledzi, nie tylko nie
okazywa³ chêci skorego ich pozbycia,
ale starannie trzyma³ je w ukryciu…
Zapytywany przez zdumionych towa-
rzyszów o powód takiego postêpowania,
Beukels odpowiada³, i¿ w interesie
ogólnego dobra robi nad œledziami do-
œwiadczenia i ¿e dopiero po up³ywie
trzech miesiêcy rozpocznie ich wyprze-
da¿, a je¿eli mu siê próba powiedzie, to
w roku nastêpnym wyda tajemnicê swe-
go wynalazku, który ich wszystkich na
zawsze zbogaci. Jak ka¿da myœl œmia³a
a nowa, s³owa te wywo³a³y uœmiechy
politowania, pow¹tpiewanie o stanie
umys³u Boukelsa i dotkliwe szyderstwa.
[…]

W oznaczonym trzechmiesiêcznym
terminie, kiedy pora œledziowa ju¿ daw-
no minê³a, otworzy³ swój magazyn i ku
zdumieniu  wszystkich  œledzie  znalaz³y

Mê¿czyzna ³owi¹cy œledzie w Skanii
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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

siê w najlepszym stanie!… Obudzi³o to
powszechny podziw, zdumienie i radoœæ.
Ci, co szydzili, pierwsi œpieszyli winszo-
waæ Beukelsowi szczêœliwego pomys³u.
Prawdziwy zaœ zapa³ i uwielbienie
wzbudzi³ odkrywca, gdy oœwiadczy³
wspó³towarzyszom, ¿e w przeddzieñ od-
p³yniêcia na przysz³e ³owy wszyscy siê
dowiedz¹ o nowej jego metodzie, gdy¿ w
celu ostatecznego przekonania siê o
skutecznoœci swojego œrodka, postanowi³
przeczekaæ rok ca³y, aby nikogo nie na-
raziæ na straty. By³ to niepospolity
objaw szlachetnoœci i bezinteresownoœci
ze strony m³odego rybaka, który gdyby
myœla³ tylko o sobie, móg³by by³ sam
tylko korzystaæ ze swego wynalazku,
odkupuj¹c za bezcen towar, a nastêpnie
dopiero prowadz¹c nim obszerny handel.

Œledzie Beukelsa przynios³y mu za-
raz w pierwszym roku znaczne korzyœci,
a gdy czêœæ ich zachowana do nastêp-
nego po³owu zakonserwowa³a siê
szczêœliwie, m³ody rybak dotrzyma³ swe-
go przyrzeczenia.

Ca³a tajemnica polega³a na tym,
a¿eby œledzi nie ³owiæ przed 25 czerwca,
gdy¿ wczeœniejsze nie daj¹ siê prze-
chowaæ, i aby œledziom póŸniej z³owio-
nym, zaraz po wydobyciu z morza
wyrzynaæ gard³o, wydobywaæ z nich
wnêtrznoœci, pozostawiaj¹c mlecz i ikrê,
obmywaæ je nastêpnie w zwyk³ej s³od-
kiej, rzecznej lub Ÿródlanej wodzie i
sk³adaæ je w beczu³ki nape³nione moc-
nym ³ugiem z wody s³odkiej i soli mor-
skiej, gdzie nale¿y je pozostawiæ przez
12 do 15 godzin. Po up³ywie tego czasu
œledzie oskrobuje siê z ³uski, dobrze z

obu stron soli i pakuje w beczki. Przy-
gotowane w ten sposób œledzie nazywa
siê bia³ymi, wêdzone zaœ (czyli piklingi)
przygotowuje siê tak samo, z t¹ jedynie
ró¿nic¹, ¿e nale¿y je trzymaæ w wodzie
s³onej dwa razy d³u¿ej, po czym zatykaæ
je g³owami na ma³e drewienka, zawie-
szaæ w umyœlnie do tego urz¹dzonym
kominie i wêdziæ na ogniu, daj¹cym wie-
le dymu a ma³o p³omienia. W kominie,
gdzie ich 10 000 na raz wêdziæ mo¿na,
pozostaj¹ ca³¹ dobê. […]

Wilhelm Beukels do¿y³ póŸnego
wieku, nie przestaj¹c trudniæ siê rybac-
twem, które go zbogaci³o i niema³e zjed-
na³o mu u ziomków znaczenie. Umar³ w
r. 1449, patrz¹c z zadowoleniem na
wzrastaj¹c¹ pomyœlnoœæ ziomków, jak na
dzie³o w³asne, a na grobie jego wznie-
siono okaza³y pomnik, który w r. 1536
doczeka³ siê odwiedzin najpotê¿niejszego
w owych czasach monarchy Karola V.
Monarcha ten, dowiedziawszy siê o za-
s³udze Beukelsa, rzek³: “To on stworzy³
bogactwa Flandrii i Holandii. Czeœæ
po¿ytecznym mê¿om! Warownia Biervliet
ma³e ma znaczenie, ale grobowi Wilhel-
ma Beukelsa ho³d nasz oddamy”. […]

Od redakcji:

Alina Kwapisz-Kuliñska prowadzi w niezale¿-
nym portalu dziennikarskim [ studioopinii.pl ]

dzia³ “Sto smaków Aliny”, w którym znaleŸæ
mo¿na przepisy kulinarne i - jak powy¿szy
tekst wskazuje - tak¿e przedruki z dawnej

prasy na temat dziejów wielu potraw. W prze-

druku dokonaliœmy uwspó³czeœnienia pisowni.

“Mê¿czyzna ³owi¹cy œledzie w Skanii” to

drzeworyt z wydanego w 1555 r. dzie³a

Olausa Magnusa “Historia om de nordiska

folken”. (Domena publiczna).

Ci¹g dalszy ze str. 1

WIOSNA W ZAU£KU

Niegdyœ stamt¹d w taki ranek,
Chc¹c uwieczniæ jego opis,
S³a³ wejrzenie muz kochanek,
Melancholik i rymopis.

Duch siê zrywa orlim lotem,
Nad Warszaw¹ ptakiem goni...
Jak¿e piêknie œpiewa³ o tem
Gomulicki w “Na Kanonii“.

Gomulicki i Kostrzewski umieli naj-
charakterystyczniej odtwarzaæ ten odrêb-
ny, zamkniêty w sobie œwiat. Obywatel
starej daty, id¹cy o œwicie w kapocie i
rogatywce, z ogromn¹ ksiêg¹ pod pach¹,
na nabo¿eñstwo do Fary - szwaczka,
biegn¹ca z piosenk¹ na ustach do pracy
ca³odziennej, marz¹c o wieczornej
schadzce - szewc kuternoga, co to “do
pu³apu wyci¹ga dratwê, a g³os do
Boga“ - ³obuzy staromiejskie, przekupki
pyskate - wszyscy oni o¿yli w ten wio-
senny poranek i zaludniaj¹ znowu
podwórza i ulice, sutereny i facjatki.

Przy straganie z nowaliami
Wre zaciêta jakaœ sprzeczka,
Strzela s³owy, jak racami,
Filuterna mê¿ateczka.

Wreszcie targu ju¿ dobi³y,
I paniusia mknie radosna:
Niech siê dowie mê¿uœ mi³y,
¯e to wiosna, ¿e to wiosna!

(
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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

(  Z mrocznej sieni wybieg³y rozeœmiane, ha³aœliwe dzieciaki.
Wrzaw¹ niepowœci¹gliw¹ wype³ni³y uliczkê; tryska z nich ra-
doœæ ¿ycia, zamkniêtego tak d³ugo w wilgotnych murach, przy-
t³oczonych zim¹, ponurych, jak cela wiêzienna. Pod œcian¹ stoi
wpó³œlepy dziad; bielmem zasz³e oczy podniós³ do s³oñca i
grzeje siê i cieszy, ¿e ma ciep³o, ¿e ¿yje - i ¿e szynczek jest
tu¿ naprzeciwko.

A gór¹ i do³em, nad dachami kamienic odwiecznych, wœród
odrapanych murów, po podwórkach zapuszczonych, maleñkich,
leci coœ, œpiewa, krzyczy, bije w okienka, uderza w serca ludzi,
osza³amia g³owy:

Œwiat jest cudny, czarodziejski.
Kêdy spojrzeæ: pieœñ i kwiecie!
O, zau³ku staromiejski,
I tyœ piêkny w piêknym œwiecie.

Z³y siê smutek w grób po³o¿y³,
Pierzch³a troska bezlitosna. -
Któ¿ to zrobi³? któ¿ to stworzy³?
Wiosna! Wiosna! Wiosna! Wiosna!

Artur Oppman

Œwi¹t Wielkanocnych

które usun¹ wszelkie obawy

i oddal¹ niepokoje

¿yczy Skaner

FUNDUSZ STYPENDIALNY im. dr. Stefana Króla

Po zebraniu miêdzyorganizacyjnym* w 2016 r. mo¿na by³o prze-
czytaæ w Skanerze sprawozdanie londoñskiego Oddzia³u Towa-
rzystwa Przyjació³ KUL, a w nim m.in., ¿e “8 paŸdziernika 2015
roku na specjalnym zebraniu w Rektoracie Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego w Lublinie odby³a siê oficjalna inaugu-
racja funduszu stypendialnego im. dr. Stefana Króla. Stypendium 
przeznaczone jest na badania nad Poloni¹ i Duszpasterstwem
Polonijnym. Pieni¹dze na ten cel w wysokoœci 2000 US $ zosta-
³y zebrane w czasie pogrzebu Stefana Króla. Bardzo serdecznie
dziêkujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na ten cel.”

Ze sprawozdania przedstawionego przez TP KUL podczas
tegorocznego Zebrania Miêdzyorganizacyjnego wynika, ¿e fun-
dusz dzia³a i s³u¿y studentom uczelni. Uzupe³niaj¹ go pieni¹dze,
jakie przynosi Oddzia³owi sprzeda¿ ciast w kawiarence Jednoœæ. 

Oddzia³ TP KUL w London serdecznie dziêkuje wszystkim,
którzy pomagali i pomagaj¹ w jego pracy.

Osobom pytaj¹cym o to, jak funkcjonuje fundusz, przytaczam
wyimki z udostêpnionego mi do wgl¹du Regulaminu: 
- kwotê pocz¹tkow¹ umieszczono na “rachunku bankowym za-

pewniaj¹cym wysokie oprocentowanie”,
- “w roku akademickim wyró¿niaj¹cym siê studentom KUL bêd¹

przyznawane maksymalnie dwa stypendia w ³¹cznej kwocie
trzech tysiêcy z³otych”,

- “o przyznaniu i wysokoœci stypendium decyzjê podejmuje
w³aœciwa komisja do spraw stypendiów fundowanych, której
przewodniczy prorektor w³aœciwy do spraw studenckich”.

* zebranie s³u¿y m.in. odczytaniu sprawozdañ na temat tego, co

poszczególne organizacje robi³y w roku minionym oraz przedstawieniu

planów i uzgodnieniu terminów dzia³añ na rok bie¿¹cy. (jp)
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Dzieje Polski i Polaków w czasie i po

drugiej wojnie œwiatowej zosta³y zde-

terminowane przez czynniki i wy-

darzenia w du¿ej mierze od niej i od

nich niezale¿ne. Polska by³a wszak na

³asce wielkich ruchów politycznych i

spo³ecznych o sile kataklizmów, sta-

nowi¹c teren, przez który przeje¿d¿a³y

buldo¿ery dwudziestowiecznej historii:

niemiecki nazizm, sowiecki komunizm,

a na kresach wschodnich dodatkowo

ludobójczy nacjonalizm ukraiñski. Wy-

nikiem ich “pracy” by³a destrukcja,

nowe technologie masowego zabijania,

cierpienia, zniewolenie, gospodarcza

mizeria. By³y miesi¹ce i miejsca, gdzie

ucieczka przed g¹sienicami buldo-

¿erów, czyli pozostawanie przy ¿yciu,

mog³o byæ tylko albo wynikiem

szczêœliwego zbiegu okolicznoœci, albo

wynikiem bohaterstwa. “Podró¿ w nie-

znane”, które by³o ca³kowit¹ destruk-

cj¹ dotychczasowej codziennoœci, sta³a

siê udzia³em dziesi¹tków tysiêcy Po-

laków. Dla wielu  by³a podró¿¹ ostat-

ni¹. Dlatego tak wa¿ne jest ka¿de

osobiste œwiadectwo z tamtych miejsc

i z tamtych czasów. Zachowanie ta-

kich œwiadectw jest spraw¹ szcze-

gólnie piln¹, gdy¿ pokolenie œwiadków

kurczy siê niemi³osiernie - wszak

œwiadkowie maj¹ dzisiaj lat osiem-

dziesi¹t i wiêcej.

Tak dziesiêæ lat temu, gdy ukaza³y siê
wspomnienia Jana Pasierbka, zatytu-

tytu³owane “Moja podró¿ w nieznane

1939-1948", pisa³ w Skanerze (nr 185,

2010) Stefan Król. Przypominamy ten

artyku³ z dwóch powodów: trzynas-

tego marca bie¿¹cego roku w wieku

98 lat zmar³ autor wspomnieñ Jan

Pasierbek, zaœ z up³ywem czasu

ostatnie zdanie z przytoczonego wstê-
pu do artyku³u Stefana Króla nabiera

coraz wiêcej znaczenia.

Przywo³ane z pamiêci

JAN PASIERBEK

STEFAN KRÓL W³aœnie trzymam w rêku
jedno z takich œwiadectw: wspo-

mnienia Jana Pasierbka zatytu³owane

“Moja podró¿ w nieznane 1939-1948".

Autor, znany dzia³acz polonijny (by³
m.in. prezesem Stowarzyszenia Pol-

skich Kombatatów) urodzi³ siê w 1922

r. w ¯órawnie w powiecie ¿ydaczow-

skim (60 km na po³udnie od Lwowa).

W 1939 r. zosta³ zmobilizowany do

armii polskiej. Po kilkudniowym

“udziale” w  wojnie, który polega³ na

marszu w stronê Rumunii, i po drobnej

potyczce, ale nie z Niemcami, a z

banderowcami, jego oddzia³ zosta³
zdemobilizowany. Autor wspomnieñ
wróci³ do domu. Nie na d³ugo jednak.

By³emu ¿o³nierzowi grozi³o szczegól-

nie wielkie niebezpieczeñstwo ze stro-

ny banderowców. Trzeba by³o opuœciæ
dom. Tym razem na zawsze. A oto

scena po¿egnania, scena, która œciska
za gard³o:

Ostatni¹ noc ca³a rodzina ma³o co

spa³a, bo ja wczesnym rankiem chcia-

³em ruszyæ w drogê. Mama zrobi³a

œniadanie, przygotowa³a na drogê

bandelek, da³a najlepsze ubranie jakie

mia³a, jeszcze przez chwilê po-

rozmawialiœmy. Nie mog³em znieœæ,

jak m³odsze rodzeñstwo p³acze, gdy

odchodzê. Po¿egna³em siê z rodzeñ-

stwem i rodzicami. Ojciec w³o¿y³ mi

do kieszeni w rolkê zwiniête piêæset

z³otych, uœciska³ mnie, stan¹³ w rogu,

g³owê opar³ o dom i podniós³ rêkê,

jakby przeczuwa³, ¿e my wiêcej w na-

szym ziemskim ¿yciu ju¿ siê nie zo-

baczymy. Ka¿dy mia³ ³zy w oczach i

swoje myœli, ale nasze myœli na

pewno ³¹czy³y siê w pytaniu: czy siê

jeszcze i kiedy w ¿yciu zobaczymy?

Mama pob³ogos³awi³a mnie na drogê

mówi¹c: “Synu, niech Bóg ma ciebie

w swojej opiece”. Po tym bolesnym

rozstaniu ruszy³em w nieznan¹ drogê;

nie myœla³em wtedy, ¿e ta droga

poprowadzi mnie przez pó³ kuli

ziemskiej.

Aresztowany wkrótce po opuszczeniu

domu Jan Pasierbek przeszed³
wszystkie etapy “wêdrówki” Polaków

po “nieludzkiej ziemi”: pocz¹wszy od

wiêzienia w Stryju i wyroku s¹du

sowieckiego “5 lat ciê¿kich robót za

dzia³alnoœæ przeciwko Zwi¹zkowi Ra-

dzieckiemu i narodowi ukraiñskiemu”,

poprzez kator¿nicz¹ pracê przy wy-

rêbie lasu na czterdziestostopniowym

mrozie, pracê w kopalniach platyny

najpierw im. Woroszy³owa, potem im.

Lenina, gdy poprzedni niewolnicy zo-

stali “ochotniczo wcieleni do Armii

Czerwonej”, amnestiê dla Polaków i

podró¿ przez Œwierd³owsk, Czelabiñsk

i Taszkient do armii Andersa. Tu

defilowa³ przed genera³em boso i w

³achmanach, bo kandydaci na ¿o³-
nierzy uparli siê pokazaæ dowódcy, ¿e
poranionymi stopami potrafi¹ na

piasku wybiæ takt wojskowy jako po-

cz¹tek swojego marszu do Polski. (
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( Tu te¿ niespodziewanie spotka³

swoj¹ siostrê Marysiê. Siostra opo-

wiedzia³a mu o losach rodziny. Ojciec

zosta³ aresztowany i nie ma od niego

¿adnej wiadomoœci. Matka, bracia i

siostry pracowali jako przesiedleñcy w

niedalekim ko³chozie. Po otrzymaniu

przepustki móg³ ich wiêc odwiedziæ.

Trafi³ akurat na œmieræ matki.

Po opuszczeniu “sowieckiego raju”

z armi¹ Andersa “podró¿ w nie-

znane” wiod³a przez Iran, Irak, Syriê,

Palestynê do W³och. W bitwie o

Monte Cassino zosta³ ciê¿ko ranny.

Ostatni¹ bitwê wojny stoczy³ na

ulicach Gajano. Koniec wojny i roz-

terki: wracaæ - nie wracaæ. Po

wielotygodniowych deliberacjach i na-

radach z kolegami decyzja: nie

wracaæ. Wybór kraju osiedlenia:

Kanada. 

Lata 1946-1948 to ciê¿ka praca na

farmie w Mt. Brydges - dwanaœcie

godzin dziennie jako swego rodzaju

zap³ata za prawo osiedlenia siê w

Kanadzie. Autor wspomnieñ pracowa³

na farmie, w której kilka tygodni

wczeœniej pracowali niemieccy jeñcy

wojenni. W³aœnie j¹ opuœcili. Bolesny

paradoks polskiego losu: pokonani

Niemcy jako wolni wracaj¹ do ojczy-

zny, zwyciêzcy - Polacy -

zastêpuj¹ ich w pracy “je-

nieckiej”. 

Dwa “farmerskie” lata

w koñcu minê³y. Now¹

drogê w nieznany œwiat

otwiera po¿egnanie z ro-

dzin¹ farmera i najbli¿szy

przystanek autobusowy na

Krystyna Road. Czas na

chwilê refleksji. Powstaje

prosta i mocna, bo wy-

wiedziona z najbardziej

pierwiastkowych doœwiad- 

czeñ pochwa³a wolnoœci:

W³aœnie tutaj na tym przystanku
autobusowym poczu³em siê po raz

pierwszy wolnym, niezale¿nym cz³o-
wiekiem. By³em bardzo zadowolony,

¿e od tej chwili sam mogê podj¹æ

decyzjê, gdzie mam jechaæ, co mam

zamiar robiæ i jak przygotowaæ sobie
przysz³oœæ. Od tej chwili w tym

wolnym kraju przybranej ojczyzny
Kanady, jak¹ decyzjê podejmê bêdzie

moj¹ w³asn¹ decyzj¹ i od tej chwili
jestem naprawdê wolnym cz³owiekiem.

Jako komentarz niech pos³u¿¹ s³owa

wyjête z wiersza Cecylii Jakusz-Gos-

tomskiej, ¿ony autora.

Wiersz jest umieszczony -

na prawach aneksu - na

koñcu ksi¹¿ki:

Pó³ kuli ziemskiej

przeszed³em,
a¿ do nieznanej Ojczyzny

 zaszed³em. [...]

...Pod jej klonowym liœciem

schronienie spotka³em
i woln¹ Kanadê [...]

Dziœ wiek pamiêci¹
do lat m³odych siêga:

jak drogo za wolnoœæ
zap³aciæ musia³em.

Autor wspomnieñ jest przedstawi-

cielem pokolenia uformowanego w

okresie Drugiej Niepodleg³oœci. W

czasie sowieckiej i niemieckiej oku-

pacji pokolenie to zostalo poddane

trudnej moralnej i patriotycznej próbie.

Wysz³o z niej zwyciêsko.

Dziêkujemy, Panie Janie, za te przej-

muj¹ce, a w swej prostej szczeroœci

piêkne wspomnienia.

Stefan Król

Zdjêcia: archiwum

Z Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Ottawie

- Polish Heritage Foundation of Canada -

Skaner otrzyma³ w marcu nastêpuj¹cy

komunikat Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

na temat emerytur z Polski:

Od marca 2020 roku
ponownie bêd¹ prowa-
dzone telefoniczne po-

rady specjalistów ZUS dla Polonii
zamieszka³ej w Kanadzie, w tym w pro-
wincji Quebec.

Porady bêd¹ siê odbywa³y w ka¿d¹
pierwsz¹ œrodê miesi¹ca w godz.
18.00-21.00 czasu polskiego (GMT+1).
Daty najbli¿szych dy¿urów: 4 marzec, 1
kwiecieñ, 6 maj, 3 czerwiec, 1 lipiec.

Jeœli masz pytania dotycz¹ce emerytury
lub renty, mo¿esz skontaktowaæ siê z
konsultantem ZUS za poœrednictwem
Centrum Obs³ugi Telefonicznej (COT).

Konsultanci bêd¹ dostêpni pod numerem
+ 48 22 560 16 00. Aby z nimi po-
rozmawiaæ, po uzyskaniu po³¹czenia z
infolini¹, na klawiaturze numerycznej
wybierz “0” (po³¹czenie z konsultantem),
a nastêpnie wybierz “6”.

Konsultanci odpowiedz¹ na pytania:

• jakie musisz spe³niæ warunki, by
uzyskaæ polsk¹ emeryturê lub rentê,
• w jaki sposób ZUS wyliczy Ci eme-
ryturê lub rentê,

• jak mo¿esz z³o¿yæ wniosek o polsk¹
emeryturê lub rentê,
• jak udokumentowaæ okresy ubezpie-
czenia spo³ecznego w Polsce,
• w jaki sposób mo¿esz otrzymywaæ pol-
sk¹ emeryturê i rentê,
• czy mo¿esz otrzymywaæ amerykañsk¹
lub kanadyjsk¹ emeryturê, jeœli wrócisz do
Polski,
• w innych kwestiach dotycz¹cych emery-
tur i rent.

W tych i innych tematach mo¿esz kon-
taktowaæ siê z konsultantami COT tak¿e
w dni robocze w godzinach 7.00 - 18.00
czasu polskiego (GMT+1).
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DWUG£OS NA TEMAT “GENERALNEJ PRÓBY”

Z ODROBIN¥ PRZEKORY

Jak ju¿ pisa³em w poprzednim Skanerze -
jeœli ktoœ uczestniczy (nawet w minimal-
nym stopniu) w jakimœ przedsiêwziêciu,
nie powinien wyg³aszaæ swoich opinii.
Wiadomo - subiektywne. Jak siê wyzbyæ
subiektywnego spojrzenia? Pomyœla³em, ¿e
bêdzie najlepiej, jeœli o przedstawieniu po-
wiedz¹ widzowie. Zaraz po drugim przed-
stawieniu wyszed³em wiêc na salê, by
zebraæ ich opinie. Mi³o by³o s³uchaæ
pochwa³, a by³o ich co niemiara. Popro-
si³em wiêc, aby mówili mi tylko o man-
kamentach. Jedna z pañ zaraz po za-
chwytach przedstawi³a powa¿ny zarzut:
dlaczego tak rzadko s¹ przedstawienia?
Druga mia³a ¿al o to, ¿e przedstawienia
s¹ tylko w soboty i jej m¹¿, który wtedy
pracuje, nie mo¿e obejrzeæ sztuki. Zaraz
do³¹czy³ ktoœ z wyznaniem, ¿e wystêpu na
¿ywo nie widzia³ od czasu emigracji,
prawie czterdzieœci lat. Co prawda - jak
powiada³ - chcia³ zaspokoiæ apetyt na
przedstawienie, kiedy by³ latem w Polsce,
ale w jego mieœcie w teatrze by³a przerwa
wakacyjna... Inny z rozmówców poczu³ siê
niemal nabrany: na scenie widzia³ i
s³ysza³ pocztmistrza i dopiero po jakimœ

czasie zorientowa³ siê, ¿e rolê tê odgrywa
jego dobry znajomy. Jak to tak - nie
poznaæ znajomego? (Nie jego jednego
zmyli³ zmieniony na potrzeby sztuki jêzyk,
jakiego u¿ywa³ pocztmistrz, który by³ w
dodatku doskonale ucharakteryzowany.)

Z ust jakiegoœ sympatyka teatru pad³o
pytanie, dlaczego nie ma kawy (od razu
doda³, ¿e nie na kawê tu przyszed³), na co
któraœ z pañ wyjaœni³a ze œmiechem, ¿e w
kuchni nie jest “generalna próba”, ale rze-
czywisty generalny remont. Po jej uwadze
wszyscy rozejrzeli siê woko³o i przyznali,
¿e sala parafialna jest ju¿ piêknie odmalo-
wana, na co wczeœniej nie ka¿dy zwróci³
uwagê.

Najczêœciej pytano o to, kiedy bêdzie
kolejne przedstawienie “Generalnej próby”.
Za kulisami s³ysza³em o planowanym na

niedzielê wystêpie w okolicach maja, czyli
jeszcze przed wakacjami, ale dzisiaj, przy
rozszerzaj¹cej siê epidemii myœlê, ¿e teraz
trudno cokolwiek przewidywaæ.

Przy tych “minusach” atmosfera w sali
parafialnej nastraja³a mnie radoœci¹. Nie
chodzi mi tu bynajmniej o œmiech (a by³o
go du¿o), ale o nastawienie ludzi do
teatru. Z rozmów wynika³o, ¿e brakuje
przedstawieñ i kontaktu ze scen¹, a oka-
zywany przez nich entuzjazm œwiadczy o
tym, ¿e ³akn¹ te¿ strawy jêzykowej.
W³aœnie tak¹ radosn¹ i jêzykow¹ strawê

zgotowa³ Teatr Scena 419 (ale to ju¿ moja
subiektywna opinia).

Tadeusz ¯ochowski

I NIECO POWA¯NIEJ

Na wstêpie zaznaczyæ wypada, ¿e “Ge-
neralna próba” to sztuka o tym, jak
amatorzy przygotowuj¹ wystêp, a w przy-
gotowaniach bardzo miesza siê im ¿ycie
prywatne z odgrywanymi postaciami -
rzecz niezmiernie trudna do odegrania, bo
widz nie powinien mieæ k³opotu z roz-
ró¿nieniem, kiedy np. Ma³gorzata Macie-
jewska gra ¿onê pana Flaczkiewicza, a
kiedy ksiê¿niczkê Hildegardê (podobnie -
czyli w dwóch postaciach jednoczeœnie -
wystêpuj¹ Mariola Mrowiec, Wies³aw
Bukowski i Krzysztof Popio³ek). A teraz
ju¿ kilka spostrze¿eñ, jakie uda³o mi siê
zebraæ od widzów po pierwszym wystêpie.
Dotyczy³y przede wszystkim aktorów.
Re¿yser - Zbigniew Dyba. Jedyny na scenie od
pocz¹tku do koñca sztuki. Wszyscy byli
pod wra¿eniem wyczerpuj¹cej roli, wyma-
gaj¹cej wysi³ku i energii, oraz pod wra-
¿eniem tego, jak œwietnie sobie z rol¹
radzi³, bezustannie wykazuj¹c troskê, by
nie dosz³o do “wielkiego europejskiego
skandalu”.
Pocztmistrz - Wies³aw Bukowski. £amano sobie
g³owy: w jakim jêzyku on mówi? Us³y-
sza³am, ¿e choæ pocz¹tkowo by³o trudno
go zrozumieæ, to du¿o powszechnie zna-
nych przys³ów, jakie pocztmistrz wtr¹ca³

do swych wypowiedzi, pomog³o oswoiæ siê
z wymow¹, wiêcej i lepiej s³yszeæ, a to w
efekcie pomog³o w zrozumieniu ca³ej
reszty. Wreszcie ktoœ dokona³ odkrycia, ¿e
by³ to chyba jêzyk Kargula i Pawlaka.
Pani Pêdzichowska - Mariola Mrowiec. Tu - jak i u
pocztmistrza Kaparka - pocz¹tkowo nie
by³o ³atwo wychwyciæ, co pani Pêdzi-
chowska mówi. Ale tylko pocz¹tkowo, bo
gdy ludzie zorientowali siê, ¿e rola polega
przede wszystkim na rozpêdzeniu jêzyka,
a nie na œledzeniu wszystkich osób i
istniej¹cych miêdzy nimi powi¹zañ, które
pani Pêdzichowska wymienia, jej wypo-
wiedzi sta³y siê zrozumia³e.

Pañstwo Flaczkiewiczowie - czyli
Ma³gorzata Maciejewska i Krzysztof Popio³ek.

Podkreœlano, jak przejrzyœcie zosta³o przez
nich ukazane, kiedy s¹ sob¹, czyli
Flaczkiewiczami, a kiedy odgrywanymi
postaciami, zwrócono te¿ uwagê na granie
cisz¹, czyli sytuacjê, gdy pan Flaczkiewicz
z wielkim namaszczeniem rozk³ada na
pod³odze chustkê.
Pan Ocetkiewicz. Kolejna rola, w której nie-
zwykle wa¿ny jest sposób wypowiedzi,
poniewa¿ pan Ocetkiewicz siê j¹ka.
Trudna sztuka - nie przesadziæ z j¹kaniem
i byæ zrozumianym - uda³a siê.
WoŸny Walenty - Jan Jasnos. Rola niewielka, ale
mistrzowsko odegrana. Podoba³ siê po-
mys³ z “machaniem ksiê¿ycem”, czyli
latarni¹, która ksiê¿yc na scenie marko-
wa³a. Uznano, ¿e choæ ksiê¿yc nie ko³ysze
siê na niebie, to takie zachowanie jak naj-
bardziej pasowa³o do Walentego. Kilka
osób pyta³o mnie, co robi w teatrze in-
spicjent (którego Walenty przemianowa³
na “respicjenta”); jeden z widzów przyzna³,
¿e ta nieœwiadomoœæ Walentego zniwelo-
wa³a jego w³asne za¿enowanie niewiedz¹.
Suflerka - Marta Kupiec. Osoba prawie nie-
widoczna, jako ¿e prawie ca³y czas
przebywa w budce suflera, mimo to dobrze
s³yszana i dobrze przez widzów odebrana. 

Jolanta Pawluk
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KRYSTYNA STALMACH 

Podziwiam kobiety, które pracuj¹
spo³ecznie. Wszyscy zdajemy sobie

sprawê, ¿e zaanga¿owanie spo³eczne
na emigracji jest podstaw¹ ¿ycia
polonijnego. Wszystkie polonijne

dzia³aczki nazywam “Si³aczkami”, bo one - tak jak panna

Bozowska z noweli Stefana ¯eromskiego – wierz¹, i¿ ich

wysi³ek w jakiœ sposób zakie³kuje nawet na najbardziej nie-

urodzajnej glebie. Efekty ich pracy w naszych œrodowiskach

polonijnych s¹ bardzo widoczne, ale ich autorki zazwyczaj

pozostaj¹ w cieniu. Nie spodziewaj¹ siê presti¿u, nie licz¹ na
apana¿e. One nie przecinaj¹ wstêg, nie dostaj¹ orderów, nikt

ich nie fotografuje, no mo¿e od czasu do czasu ktoœ im

podziêkuje, bo ju¿ nie wypada pomin¹æ ich ogromnego wk³adu
pracy, szczególnie wtedy, gdy ich wysi³ek zostaje zauwa¿ony
przez inne œrodowiska. Mia³am okazjê poznaæ takie

Marie-Si³aczki w Sarni lub te¿ obserwowaæ ich dzia³alnoœæ
z daleka, œledz¹c ich pracê w Ottawie czy w Toronto.

MARIE EMIGRACYJNE – CZÊŒÆ III

Si³aczki z bliska

Maria Warnke

Pani¹ Mariê Warnke pozna³am przelotnie w paŸdzierniku
1980 r., gdy wraz z mê¿em Janem przywioz³a do domu ro-

dziców kosze pe³ne liœci klonowych, z których moja przyrodnia

siostra Irena mia³a zrobiæ girlandy na bal jesienny. Bal ten

by³ wielkim wydarzeniem w Sarni, organizowa³y go panie z
Katolickiej Ligi Kobiet. Aby liœcie zachowa³y œwie¿oœæ, trzeba
by³o siê z prac¹ uporaæ w ci¹gu kilku godzin. Pomaga³am ja

i mój m¹¿. Rezultat podziwialiœmy nazajutrz, gdy ju¿ jako

uczestnicy balu tañczyliœmy na parkiecie Polskiej Hali.

Ponownie zetknê³am siê z pañ-
stwem Warnke po przyjeŸdzie na

sta³e do Sarni w 1982 roku. Za-

pamiêta³am jeden bardzo smutny

moment. W 1984 roku pañstwo

Warnke stracili córeczkê Zosiê.
Œwie¿o po pogrzebie spotka³am
pani¹ Mariê na parkingu sklepu, w
którym pracowa³am. By³am jak spa-

rali¿owana, nie wiedzia³am, w jaki

sposób zacz¹æ rozmowê z kobiet¹
z³aman¹ takim nieszczêœciem. Pa-

miêtam, ¿e pani Maria podesz³a,
objê³a mnie i powiedzia³a: “Ju¿ jest

lepiej”, i jeszcze doda³a: “Ja wiem,

¿e pani rozumie mój ból, bo ¿ycie
pani te¿ nie oszczêdza³o”. Tymi s³o-
wami zaskarbi³a sobie moj¹ do-

zgonn¹ wdziêcznoœæ.
Potem spotyka³yœmy siê na zebra-

niach Ko³a Koordynacyjnego, na specjalnych imprezach dla

dzieci, a tak¿e pracowa³yœmy razem w Katolickiej Lidze Ko-

biet i na rzecz funduszu stypendialnego im. ks. Puæki. Dla

mnie praca w tych organizacjach by³a nowoœci¹, a pani Maria

jako udzielaj¹ca siê we wszystkich organizacjach radzi³a i po-
maga³a. Powoli dowiadywa³am siê o ¿yciu tego bardzo

sympatycznego ma³¿eñstwa. On, by³y u³an, oficer Pu³ku
Krechowieckiego, cudem prze¿y³ egzekucjê w Wawrze w grud-

niu 1939 r., potem organizowa³ podziemne struktury Armii

Krajowej. Ona, m³oda dziewczyna, dalej ucz¹ca siê na komple-

tach, wst¹pi³a do Armii Krajowej i pe³ni³a funkcjê ³¹czniczki.
“B³ysk” i “Cyganka” (takie by³y ich pseudonimy) zakochali siê
w sobie i pobrali. Po wojnie i straceniu ostatnich z³udzeñ na
jak¹kolwiek demokracjê w kraju ojczystym, po ucieczce z Pol-

ski Stanis³awa Miko³ajczyka i w obawie przed aresztowaniem,

najpierw pan Jan zosta³ przerzucony do Londynu, a zaraz po
nim pani Maria przez zielone granice przedar³a siê do strefy
amerykañskiej.

Uda³o im siê spotkaæ w Londynie i stamt¹d starali siê o
wyjazd do Kanady. Tak jak wszyscy w tym czasie zaakcep-

towani przez w³adze kraju klonowego liœcia, musieli odbyæ
przymusow¹ pracê na kanadyjskiej farmie. Opowiada³a mi

pani Maria, jak to pewnego razu wykrad³a psu farmera koœci
dobrze poroœniête miêsem i ugotowa³a na tym zupê. Jej ko-
mentarz by³ taki: “Gospodarz traktowa³ psa lepiej ni¿ polskich
robotników”. Potem pracowali w mieœcie (on jako magazynier

w Prestolite, ona jako laborantka w szpitalu) i kupili w³asn¹
farmê.

Bardzo anga¿owali siê w dzia³alnoœæ Polonii sarniañskiej
- w ZPwK i w kole weteranów (potem SPK). Udzielali siê
równie¿ na niwie edukacji i kultury. Pani Maria prowadzi³a
polsk¹ szkó³kê (w tym czasie nie by³o programu “Heritage” –

wiêc uczy³a za darmo), a pan Jan z innych oœrodków polonij-

nych sprowadza³ ksi¹¿ki, które sta³y siê zal¹¿kiem ksiêgo-
zbioru biblioteki zwi¹zkowej. Organizacj¹ i uporz¹dkowaniem

biblioteki zwi¹zkowej (ZPwK – Grupy 14.) zajê³a siê pani
Maria. Potem to ona kupowa³a ksi¹¿ki, opracowywa³a je i
rozprowadza³a wœród czytelników. Nie tylko otwiera³a biblio-
tekê na kilka godzin co najmniej raz w tygodniu, ale równie¿
dowozi³a ksi¹¿ki do domów czytelników. Zna³a gust wy-

po¿yczaj¹cych, potrafi³a poleciæ nowoœci, zachêciæ do prze-
czytania wydawnictw emigracyjnych.

MOJE MARIE

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

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

Maria Konopnicka   

 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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Dziêki ksi¹¿kom zaprzyjaŸni³a siê z pani¹ Warnke moja

mama. Dzia³a³y razem w Lidze Kobiet, mama zajmowa³a siê
organizacj¹ bazarów, herbatek, obiadów, a pani Warnke stron¹
biurow¹ (sprawozdania, og³oszenia, plakaty, reprezentacja na
szczeblu diecezjalnym itp.). Zawsze spokojna, mi³a i skora do
pomocy. Kiedy us³ysza³a, ¿e my, nauczycielki, organizujemy

dla dzieci z polskiej szkó³ki bal przebierañców na Polskiej

Hali, przysz³a przebrana za Cygankê z fantastycznym makija-

¿em. By³a tak przekonuj¹ca, ¿e dzieci z wypiekami na twa-

rzach czeka³y na swoj¹ kolejkê, aby im wró¿y³a z kart lub
d³oni.

Trzyma³a siê w cieniu, to raczej jej m¹¿ Jan reprezentowa³
ró¿ne organizacje. Ona wykonywa³a wszystkie prace papier-

kowe, zwi¹zane z prowadzeniem organizacji: protoko³owa³a,
pisa³a sprawozdania do struktur nadrzêdnych, wysy³a³a
artyku³y do “Zwi¹zkowca” o dzia³alnoœci w Sarni. To z jej ini-

cjatywy, kiedy ju¿ wiedzia³a, ¿e ko³o Stowarzyszenia Komba-

tantów w Sarni nie jest w stanie dalej prowadziæ dzia³alnoœci,
powsta³ pomys³ spisania historii tej organizacji - “Historii

Ko³a SPK nr 11”. I to ona w 2006 r. tê pracê wykona³a. Jest
w tej publikacji wiele o zas³ugach i osi¹gniêciach jej kole-
¿anek i kolegów. O niej samej prawie nic. Jedynie ze wstêpu
mo¿emy siê dowiedzieæ, i¿ to ona “Historiê” spisa³a, bo

dziêkuje kilku osobom za pomoc w tym przedsiêwziêciu.
“Si³aczka” o wielkiej skromnoœci!

W³¹cza³a siê do ka¿dego przedsiêwziêcia, które mia³o ko-
muœ pomóc lub wzbogaciæ ¿ycie polonijne. Bra³a udzia³ i

organizowa³a pomoc dla koœcio³ów na Ukrainie i Bia³orusi lub
dla ludzi w Polsce dotkniêtych powodzi¹ (1997 r.). Wspiera³a
mnie, gdy po raz pierwszy organizowa³am ma³e spotkania w
salce pod plebani¹, aby uczciæ 90. rocznicê odzyskania

niepodleg³oœci, przyznanie Nobla dla polskiej poetki Wis³awy

Szymborskiej, lub aby przypomnieæ osi¹gniêcia malarzy Grupy

Krakowskiej. Sprawdza³a listê osób, które wyczytywaliœmy na

apelu pamiêci przed polskim pomnikiem kombatantów ka¿dego
11 listopada.

Cieszy³a siê z sukcesów innych spo³eczników, pociesza³a,
gdy inicjatywa okazywa³a siê klap¹. Pamiêtam, jak w lipcu

2007 r. próbowa³am za³o¿yæ pierwszy dyskusyjny klub ksi¹¿ki
i zaprosi³am na pierwsze spotkanie dziesiêæ osób. Zaproszenia

by³y piêkne, ksi¹¿ki przygotowane… tylko ¿e na to spotkanie
“pod kwitn¹c¹ lip¹” przyby³y jedynie dwie osoby – pani

Maria i Jola R. To dziêki pani Warnke, która niestrudzenie

zagrzewa³a do nastêpnych prób, nie podda³am siê i ju¿ je-
sieni¹ tego samego roku uda³o siê stworzyæ klub czytelniczek,
który istnieje do dziœ. Nawet gdy przeprowadzi³a siê do Que-

becu, aby byæ bli¿ej swojego syna, czyta³a z nami te same

ksi¹¿ki i poprzez Skype’a uczestniczy³a w naszych spotka-

niach.

Po¿egnaliœmy j¹ w styczniu 2018 r. Pewnie “tam w górze”

cieszy siê, ¿e jest wœród nas coraz wiêcej czytelników (powsta³
w styczniu 2019 r. jeszcze jeden dyskusyjny klub ksi¹¿ki –
“Czytelnik”) i ¿e jej pracê staramy siê kontynuowaæ.

Maria Walicka

Nasze pierwsze spotkanie odby³o siê w Burlington na Ge-

neralnym ZjeŸdzie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w

Kanadzie w czerwcu 2014. Nie pojecha³am tam jako nauczy-

cielka (w Sarni ju¿ nie ma polskiej szko³y), pojecha³am z

kilkoma sarniañskimi spo³ecznikami, aby zaprezentowaæ wy-

stawê zatytu³owan¹ “Nasza historia – nasi bohaterowie”,

pokazuj¹c¹ losy Polaków-¿o³nierzy, emigrantów sarniañskich.
Wystawê tê stworzyliœmy z myœl¹ o ratowaniu pami¹tek
¿o³nierskich (medali, dokumentów, fotografii) i przy okazji

przypominaliœmy w niej o udziale Polaków w walkach w

czasie II Wojny Œwiatowej. Wystawê zarekomendowa³ syn  (
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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

( Marii, Robert, który widzia³ nasz¹
ekspozycjê na festiwalu “Art Walk”. Wy-

stawa tak mu siê spodoba³a, ¿e nakrêci³
o niej krótki filmik dla swojej mamy, a

nawet zada³ mi kilka pytañ dotycz¹cych
jej genezy. Maria Walicka, pe³ni¹ca w
tym czasie funkcjê prezeski Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,

zaprosi³a nas do Burlington. Po wymia-

nie kilku e-maili dotycz¹cych fizycznych
aspektów sali, w której przyjdzie nam

eksponaty ustawiæ, odpowiedzieliœmy

pozytywnie na jej zaproszenie. Na

miejscu przekona³am siê, jak dobrym

organizatorem jest Maria.

Byliœmy bardzo wczeœnie, aby móc

wszystko odpakowaæ i ustawiæ przed

rozpoczêciem obrad. Sto³y, ekrany wy-

stawiennicze – wszystko przygotowane

i doskonale oznaczone. Przyjê³a nas

bardzo ciep³o i dba³a, aby uczestnicy

zjazdu znaleŸli czas na rozmowê z kura-
torami ekspozycji. W czasie bankietu

przedstawi³a nas wszystkim zaproszonym

goœciom i troszczy³a siê, aby ci “wielcy”

z polonijnych organizacji i przedsta-

wiciele rz¹du polskiego znaleŸli czas nie
tylko na obejrzenie wystawy, ale rów-

nie¿ na zamienienie kilku s³ów z jej

skromnymi twórcami. I by³y podziê-
kowania, i bukiet piêknych, liliowych

ró¿… Tymi ró¿ami to mnie ca³kiem
zawojowa³a! Nawi¹za³a siê miêdzy nami

niæ sympatii. I pewnie na tej sympatii i

kilku e-mailach by siê skoñczy³o, gdyby
nie zmienny ludzki los.

Którejœ niedzieli, po mszy, w czasie

zebrania Katolickiej Ligi Kobiet ktoœ
zapuka³ do drzwi. Wesz³a pani Maria

przepraszaj¹c, ¿e przeszkadza, ale ma

dla mnie kopiê “Myœli” - kwartalnika

ZNPwK - z artyku³em o naszej wysta-

wie. Podziêkowa³am i pomyœla³am, ¿e
pewnie przyjecha³a w odwiedziny do

syna. Potem dopiero dowiedzia³am siê,
¿e Maria wraz z mê¿em przeprowadzi³a
siê do Sarni. Niæ sympatii zadzia³a³a.

Nawi¹za³yœmy bli¿szy kontakt. Ona, gdy

mog³a, przychodzi³a na spotkania nasze-
go klubu ksi¹¿ki, a ja stara³am siê za-
aran¿owaæ raz w tygodniu prywatne

pogaduszki przy ka-

wie w Tim Hortons.

Czasami jecha³yœmy

do parku albo po-

kazywa³am Sarniê.
¯adna z nas nie mia-

³a zbyt wiele czasu,

bo praca, bo obo-

wi¹zki, bo opieka nad
chorymi cz³onkami

rodziny, ale tê go-

dzinê, któr¹ spêdza-
³yœmy razem, wykorzystywa³yœmy, aby

nawzajem podtrzymaæ siê na duchu. Niæ
sympatii przekszta³ci³a siê w bliskie

kole¿eñstwo, a potem w przyjaŸñ. Nie

bêdê pisaæ o jej dzia³alnoœci zawodowej

(prowadzeniu polskiej szko³y w Oakwille

i rozszerzeniu jej programu) ani o

wieloletniej dzia³alnoœci spo³ecznej w

dziedzinie polskiej oœwiaty w Kanadzie,

bo informacje na ten temat s¹ dostêpne
na str. 305-311 w ksi¹¿ce Krystyny

Starczak-Koz³owskiej “Kanada uskrzyd-

lona polskoœci¹”. Tam te¿ mo¿na znaleŸæ
pe³n¹ listê medali i odznaczeñ, które

Maria Walicka otrzyma³a w uznaniu

swej dzia³alnoœci. Ale nie o apana¿e tu-
taj chodzi. Wiem, ¿e dla Marii naj-

wa¿niejsze by³y i s¹ rezultaty jej pracy
– dobra znajomoœæ jêzyka ojczystego

wœród uczniów szkó³ polskich w Ka-

nadzie.

Pamiêtam obiad z pisark¹ Ew¹
Stachniak w marcu 2017 r., kiedy Ewa

dowiedzia³a siê, ¿e za spraw¹ Marii w

Toronto powsta³y letnie szko³y jêzyka
polskiego. Bardzo jej dziêkowa³a, bo syn
Ewy w³aœnie w letniej szkole fan-

tastycznie poprawi³
znajomoœæ jêzyka oj-

czystego. Ewa przy-

zna³a siê do bardzo

niepedagogicznego

postêpowania, bowiem

aby zachêciæ latoroœl
do wziêcia udzia³u w
programie letnim po-

sunê³a siê do prze-

kupstwa, wrêczaj¹c
synowi pewn¹ sumê

pieniêdzy. Na koniec ze œmiechem

stwierdzi³a, i¿ “by³a to jej najlepsza ¿y-
ciowa inwestycja”. Obserwowa³am Ma-

rysiê przy stole, jak ten komentarz j¹
cieszy³, jak uskrzydla³ – by³a prze-

szczêœliwa i wybaczy³a Ewie Stachniak

brak pedagogiki (w tym wypadku cel

uœwiêci³ niepedagogiczne œrodki).
Marysia po piêciu latach w Sarni

ju¿ siê trochê zaaklimatyzowa³a. Sporo

czasu spêdzamy razem. Nawet uda³o
nam siê wspólnie pojechaæ na wycieczkê
do Nowego Jorku, do zdrojów w Polsce

i po s³oñce na Kubê. Marysia nie mo¿e
¿yæ bez pracy spo³ecznej, wiêc dzia³a w
Sarni w Zwi¹zku Polaków w Kanadzie,

nale¿y do Katolickiej Ligi Kobiet, jest

aktywna w obu klubach ksi¹¿ki, pomaga

przy ró¿nych projektach lub inicjuje

nowe, radzi, doradza, jednym s³owem

jest nasz¹ sarniañsk¹ Mari¹-Si³aczk¹.

Krystyna Stalmach

Autorka cyklu o Mariach i jedna z jego bohaterek

Maria Walicka (w okularach).
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 kwietnia  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

JANTEK Z BUGAJA*

WIOSNA

Po smutnej zimie przysz³a nam wiosna,

M³oda, rozkoszna, b³oga, radosna,

W ca³ym swym blasku i majestacie,

W swojej nadobnej, zielonej szacie.

W promieniach s³oñca powietrze dr¿¹ce,

Woni¹, czystoœci¹, rozkosz¹ tchn¹ce,

Wszystko siê cieszy w tej lubej wioœnie,
I ju¿ nie smutno, jakoœ radoœnie.

Nad bujnym ³anem ojczystej niwy

Œpiewa i œpiewa skowronek tkliwy.

W zielonym gaju, lesie, d¹browie,

Rozg³oœnie koncert nuc¹ ptaszkowie.

Po wonnych ³¹kach barwne motyle

Tañcz¹ wœród kwiatów - i pszczó³ek tyle,

Jedna przed drug¹ skrzêtnie siê zwija,

S³odycze z miodnych kwiatów wypija.

O, wy! co w wioœnie ¿ycia ¿yjecie,

Jak te stubarwne na ³¹kach kwiecie,

O, wy dziewice i wy m³odzieñcy,

Pok¹d m³odoœci wiosna was wieñczy,

Szczerze, z zapa³em pracuj, o m³odzi,

Bo jesieñ nigdy tego nie zrodzi,

Czego wiosenna pora nie wsia³a,

A wiosna ¿ycia tak krótko trwa³a.

* Jantek z Bugaja to pseudonim Antoniego Kucharczyka

(1874-1944).

POLONIA

W

LONDON

CO ROBIMY W KWIETNIU?

Pierwszego dnia siedzimy w domu, drugiego liczymy nasze

zapasy, trzeciego ogl¹damy wiadomoœci, czwartego z braku

kontaktów twarz¹ w twarz uruchamiamy telefon, internet -

w tym Skype, ¿eby zapytaæ znajomych, jak teraz poœwiêcimy

jajka na Œwiêta.

Brzmia³oby to jak ¿art, gdyby nie rzeczywistoœæ. Jeszcze

przed miesi¹cem coœ takiego nikomu by nie przysz³o do

g³owy. Dziœ, niepewni jutra, tylko rozmyœlamy, co jeszcze

mo¿e siê wydarzyæ - i dalej siedzimy w domu. Wszystkie

nasze plany, nie tylko polonijne, trzeba zmieniæ. 

W zwi¹zku z powy¿szym ¿yczê czytelnikom przede wszystkim

zdrowia - nie tylko w Œwiêta Wielkanocne i nie tylko dziêki
przebywaniu w domowym zaciszu.

Aktualne informacje zwi¹zane ze Œwiêtami i œwiêceniem jajek

bêdzie mo¿na znaleŸæ na www parafii Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej pod ourlady.cloudaccess.net lub Diecezji London: dol.ca

(T¯)
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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

DOBRA  NAUCZKA

W pewnem towarzystwie znajdowa³

siê miêdzy innymi i miejscowy

proboszcz, cz³onek ogólnie ceniony i

szanowany.

Zabawiano siê w salonie rozmow¹, w

jej trakcie zaœ podchodzi do du-

chownego m³ody fircyk, urzêdnik

miejscowego starostwa, prowincyo-

nalny “lew salonowy”, przynajmniej

we w³asnem pojêciu, i zwraca siê z

pytaniem: 

- A czy ksi¹dz dobrodziej wie, jaka

jest ró¿nica miedzy kanonikiem a

os³em?...

Nietakt m³odego cz³owieka oburzy³

zebranych, czekano, jak¹ ksi¹dz da mu

odprawê...

Ten jednak odrzek³ spokojnie:

- Nie wiem, mój panie!

- To ja powiem!... Kanonik nosi z³oty

krzy¿ na piersi, a osio³ - czarny na

grzbiecie!

I rozeœmia³ siê, pewny, ¿e “zrobi³

furorê”, bo osio³ w samej rzeczy ma

ciemniejsz¹ prêgê przez ³opatki, drug¹

zaœ wzd³u¿ grzbietu, obie razem w

formie krzy¿a. 

- Dobrze, kochany panie! - kanonik

na to. - Byæ mo¿e, ¿e tak jest, choæ

przyznam siê, nie poœwiêca³em nigdy

os³om tyle uwagi... Ale proszê mi w

zamian powiedzieæ, jaka te¿ jest

ró¿nica miêdzy m³odym cz³owiekiem,

ot, takim w guœcie pana komisarza, a

os³em?...

M³ody cz³owiek zamyœli³ siê na

chwilê, ale jakoœ nie móg³ odgadn¹æ. 

Rzecze zatem:

- Ja nie znajdujê ¿adnej!...

- I ma pan racyê!... I ja ¿adnej nie

znajdujê!...

Zebrani zrozumieli intencyê kanonika,

zrozumia³ j¹ i pan komisarz widocznie,

gdy¿ straci³ humor na ca³y wieczór...

Ten anonimowy ¿art ukaza³ siê w wydawanym

w Krakowie czasopiœmie “Bocian”. Nr 8. 15

kwietnia 1920. (Zachowana pisownia orygina³u)


