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Ignacy Jan Paderewski (18 listopada 1860 - 29 czerwca 1941) wszed³ do historii jako pianista i polityk. Jego dzia³alnoœæ polityczn¹ zwyk³y

zjadacz chleba kojarzy g³ównie ze staraniami, by Polska odzyska³a niepodleg³oœæ, czasem pamiêta jeszcze, ¿e w roku 1919 by³ premierem

i ministrem spraw zagranicznych i nadal zabiega³ w œwiecie o interesy odradzaj¹cego siê kraju... Raczej ma³o znany jest fakt, ¿e po

wybuchu II wojny œwiatowej znalaz³ siê we w³adzach Polski na uchodŸstwie - zosta³ przewodnicz¹cym Rady Narodowej Rzeczypospolitej

Polskiej w Londynie, czyli odpowiednika Sejmu. O tym, ¿e osiemdziesiêciolatek traktowa³ tê funkcjê nie mniej serio ni¿ wszystko, co

wczeœniej robi³ dla kraju, przekonuje publikacja w piœmie “Narodowiec” z 26 stycznia 1940 roku*.

PRZYKAZANIA IGNACEGO PADEREWSKIEGO DLA NARODU POLSKIEGO

Myœli i wskazania, jakie Ignacy Pade-

rewski wypowiedzia³ na otwarciu

Rady Narodowej RP w dniu 23 stycz-

nia rb., stanowi¹ w chwili obecnej

rodzaj ewangelii politycznej, jakiej

udzieli³ nam na drogê wysi³ków o od-

budowê naszej Ojczyzny ten wielki

patriota, który ¿yciem swym da³

przyk³ad ogromnej mi³oœci Polski i

ofiarnego poœwiêcenia dla Niej.

Zasadniczy cel walki, podjêtej

przez Naród Polski, Ignacy Pade-

rewski okreœli³ w sposób nastêpuj¹cy:

“walczymy o przywrócenie naszych

zdeptanych praw, walczymy o wolnoœæ

narodów, o triumf prawa i sprawiedli-

woœæ, o wolnoœæ sumienia i o prawo

wierzenia w Boga".

S³owa te ujmuj¹ wielkie pos³an-

nictwo Polski, która pierwsza przeciw-

stawi³a siê pochodowi z³a, nara¿aj¹c

siê tym na okrutne katusze i znisz-

czenia. Jednak¿e walki tej nie pod-

jêliœmy wy³¹cznie o nasze w³asne cele

lecz o najwa¿niejsze idea³y ogólno-

ludzkie, w których obronie nikt inny

przed nami nie wyst¹pi³, a miano-

wicie: o wolnoœæ narodów, o triumf

prawa, sprawiedliwoœæ, wolnoœæ su-

mienia, o prawo wierzenia w Boga.

Ignacy Paderewski przemawiaj¹cy...

Obraz Jan Styki (1858-1925)

Wskazania I.J. Paderewskiego, dane

Narodowi Polskiemu przed Rad¹

Narodow¹ i Rz¹dem Rzeczypospolitej

streszczaj¹ siê w dziesiêciu wyraŸ-

nych przykazaniach, czyni¹cych tym

g³êbsze wra¿enie, ¿e - jak sam Mistrz

podkreœli³ - nie wie, czy Pan Bóg

pozwoli mu jeszcze przez czas d³ugi

braæ udzia³ w s³u¿bie dla Kraju. Jest

to wiêc niejako testament polityczny

m¹droœci i doœwiadczeñ, nagromadzo-

nych w ci¹gu Jego d³ugiego i praco-

witego ¿ywota.

1) Najistotniejszym Ÿród³em upraw-

nieñ i obowi¹zków reprezentacji

Narodu Polskiego za jak¹ obecnie

uwa¿aæ nale¿y Radê Narodow¹,

jest sam  N a r ó d  P o l s k i;

tote¿ reprezentacja ta powinna w

dzia³aniu swym “odgadywaæ wolê

Narodu, wczuwaæ siê w jego d¹-

¿enia i dawaæ wyraz tym d¹¿e-

niom Narodu".

2) Przedstawiciele Narodu zebrani 

w Radzie powinni “reprezentowaæ 

c a ³ y  N a r ó d,  wszystkie jego

warstwy i wszystkie jego od³amy".

3) Wystêpuj¹c w imieniu Narodu

jako ca³oœci, przedstawiciele jego

musz¹ sobie w duszy zaprzysi¹c,

i¿ tylko “najwy¿sze dobro

Rzeczypospolitej mieæ bêd¹ na

wzglêdzie". Dopiero osi¹gniêcie

najwy¿szego poziomu moralnego u

przedstawicieli Narodu da Rz¹-

dowi Rzeczypospolitej trwa³e i

niewzruszalne oparcie oraz wyni-

kaj¹c¹ st¹d mo¿liwoœæ owocnej

pracy.

4) Walka, która toczy siê, nie jest

walk¹ o Polskê szlacheck¹, ludo-

w¹ b¹dŸ robotnicz¹, ani o Polskê 

(
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

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

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

(przy Dufferin) London 519-438-3232
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Materia»ów niezamówionych redakcja nie
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adiustacji tekstów. Wyraóone w tekstach opinie
naleó� do autorów i nie zawsze odzwierciedlaj�
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Przedruki dozwolone na podstawie pisemnej
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Redakcja dzi�kuje panu Mariuszowi Pacynce za

bezinteresowne dostarczanie numerów do Windsor. 

Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

Spotkania Rodziny Radia Maryja i TV Trwam odbywaj¹ siê w trzeci¹
niedzielê ka¿dego miesi¹ca w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 12:15, a po mszy prowadzone

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( kapitalistyczn¹ lub socjalistyczn¹,

wreszcie o Polskê panów lub o

Polskê ch³opów, lecz d¹¿eniem

naszym i celem walki naszej jest

“Polska ca³a, jedyna, wielka,

niepodleg³a, Polska Matka dla

swych wiernych dzieci". Dlatego

te¿ powinno znikn¹æ myœlenie

w¹skimi kategoriami partyjnymi,

na rzecz ca³kowitego zjednoczenia

Narodu.

5) Celem naszych wysi³ków jest zwy-

ciêstwo i uwolnienie Kraju od

wrogów. Decyduj¹cym œrodkiem do

tego celu jest stworzenie silnej

armii. Przed tymi zadaniami ust¹-

piæ musz¹ wszyscy i podporz¹d-

kowaæ siê im bez zastrze¿eñ.

6) Rz¹dy pomajowe w du¿ej mierze

przyczyni³y siê do tego, co Kraj

spotka³o, jednak mechaniczny po-

wrót do stosunków sprzed maja

1926 r. nie by³by po¿¹dany. Nie

przes¹dzaj¹c w tej chwili ustroju,

jaki Kraj oswobodzony sobie obie-

rze na tle nowych warunków, trze-

ba jednak d¹¿yæ do takiego ustroju

politycznego, który by “godzi³ za-

sadê równoœci demokratycznej

wobec prawa wszystkich obywa-

teli i wolnoœci

z  k o n i e c z n o œ c i ¹

s i l n y c h  i  s t a ³ y c h

r z ¹ d ó w".

7) Polska bêdzie mog³a przetrwaæ

wszelkie próby i zwalczyæ wszelkie

przeciwnoœci, je¿eli nast¹pi “zgod-

na i ufna wspó³praca wszystkich

czynników rz¹dowych", bêd¹ca

“symbolem zgody narodowej i po-

czucia  b r a t e r s t w a, na

które Polska przez tyle lat z

utêsknieniem wyczekiwa³a".

8) Rz¹d ponosi wobec Narodu i jego

p r z e d s t a w i c i e l i  g ³ ó w n ¹

odpowiedzialnoœæ za losy Kraju. W

chwili obecnej wielka ale zarazem

zaszczytna ta odpowiedzialnoœæ za

losy Kraju i za ostateczne zwy-

ciêstwo, spoczywa na gen. Sikor-

skim i jego rz¹dzie.

9) Rz¹d powinien dobieraæ sobie na

wspó³pracowników tylko takich

ludzi, “za którymi przemawiaj¹

jedynie i wy³¹cznie ich wartoœæ

moralna i kwalifikacje fachowe".

10) W imieniu Rz¹du Rzeczypospolitej

jego przedstawiciele mog¹ prze-

mawiaæ tylko do

w s z y s t k i c h  P o l a k ó w,

d o  c a ³ e j  P o l s k i,

a wiêc nie wy³¹cznie do sympatyków

swojego obozu.

� � �

Oto dziesiêæ przykazañ, jakie da³ nam

na drogê do wielkiego celu Polak,

którego szlachetnoœæ, m¹droœæ i za-

s³ugi uznaje œwiat ca³y, a którego

dzia³alnoœæ i wskazania znajdowa³y
szczególnie na WychodŸtwie jak naj-

wiêksze zrozumienie.

Józef Zieliñski

Od redakcji:

Omówienie wyst¹pienia Ignacego Pade-

rewskiego pochodzi z pisma “Narodowiec”,

które ukazywa³o siê we Francji i Belgii z

nastêpuj¹cymi dopiskami:

“Niezale¿ny dziennik demokratyczny dla

obrony socjalnych i kulturalnych interesów

Wychodztwa. Za³o¿. w r. 1909. Rok XXXII.

Pi¹tek, 26 stycznia 1940. Nr 22.”

Pod tytu³em figurowa³o motto wziête z

wiersza “Testament mój” Juliusza S³owac-

kiego: “Niech ¿ywi nie trac¹ nadziei i przed

Narodem nios¹ oœwiaty kaganiec". 

By³y te¿ nastêpuj¹ce informacje: “Naj-

wiêkszy dziennik polski na Wychodztwie.

Wychodzi codziennie z wyj¹tkiem niedziel i

œwi¹t. Wydawca i za³o¿yciel: Micha³ Kwiat-

kowski. Redaktor g³ówny: Florjan Miedziñski.

Redaktorzy: J. Stacherski, A. Maluty, St.

Koz³owska, Cz. Mondrzyk”.

Obraz Jana Styki “Ignacy Paderewski prze-

mawiaj¹cy” znajduje siê w zbiorach Muzeum

Narodowego w Poznaniu. �ród³o fotografii -

Wikimedia. Domena publiczna.
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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

www.poloniatravel.ca

MOGI£A

NIEZNANEGO ¯O£NIERZA

Wiersz napisany w okresie miêdzywojennym

Tam w pustym polu samotna mogi³a
Jesion wzniós³ nad ni¹ swych ga³êzi kiœcie.
Krzy¿ litoœciwie ramiona rozchyla 
I lec¹ z wolna ¿ó³te, ch³odne liœcie

W samotnym grobie, w pustym,
szczerym polu,

Zamkniêto mo¿e krzyk m³odego ¿ycia?
Mo¿e œpi serce, pe³ne niepokoju?
A zwiêd³e liœcie dr¿¹ od jego bieli. [sic!]

I nikt z nas nie wie, kiedy w której stronie 
Oczekiwa³y Go w ³zach oczy matki
Bieg³y ku Niemu spracowane d³onie
I lat steranych czeka³y ostatki.

A mo¿e tylko ten jesion wynios³y
W godzinê œmierci albo w jakieœ rano
Us³ysza³ cichy jêk, a taki prosty
I tak ¿a³obny “Mamo, moja mamo”... 

¯o³nierz Nieznany, a tak wielki czynem
I œwiêt¹ dzisiaj nam Jego mogi³a
On dzisiaj ca³ej Wolnej Polski Synem
Co Jego œmierci¹ przedwczesn¹ o¿y³a.

Nie mia³ orderów. Jedna tylko wstêga
krwi

Pop³ynê³a Mu przez mundur szary
Lecz ta niæ duszê Jego z Polsk¹

sprzêg³a
¯ycie zmierzy³a wed³ug Bo¿ej Wiary. 

Bracie daleki, Nieznany ¯o³nierzu
Niech œpi spokojnie Twe serce ofiarne...
S³uchaj!!! Wolnoœci dzieñ w Polsce uderzy³,
M³ode Twe ¿ycie nie posz³o na marne!!!

Dla zasady podam, ¿e jedyne Ÿród³o
stanowi³ dla mnie internet, a do roz-
gl¹dania siê w nim w nadziei znalezie-
nia autora przystêpowa³am najczêœciej
jesieni¹, jako ¿e (ze zrozumia³ych chyba
dla ka¿dego wzglêdów) zale¿a³o mi na
opublikowaniu wiersza w listopadzie.

Raz jeszcze odwo³am siê do
spostrzegawczoœci czytelników. Maj¹
podstawy, by zadaæ pytanie, dlaczego
opisujê to po up³ywie kilku lat. Od-
powiedŸ brzmi: bo nie wszystko zna-
laz³am od razu.

W sieci (mam na myœli blogi, e-
maile i inne formy spo³ecznoœciowymi
zwane) czêsto kr¹¿¹ materia³y anoni-
mowe. Czytaj¹cy mo¿e wiedzieæ, kto
materia³ zamieœci³ lub przes³a³, ale ju¿
nie zawsze wie, co jest w³asnym dzie-
³em przesy³aj¹cego, a co przekazuje on
tylko sk¹din¹d. Po prostu - coœ siê
komuœ spodoba³o, wiêc czym prêdzej
stara siê to przekazaæ dalej. Takiemu
procesowi towarzysz¹ czêsto dwie
sytuacje. Jedna polega na tym, ¿e
pojawiaj¹ siê drobne zmiany w tekœcie
(Ÿle przepisany, niestarannie prze-
kopiowany,  nie  do  koñca  zrozumiany 

przez przesy³aj¹cego, wiêc trochê przez
niego “udoskonalony”...). Druga - kiedy
nie figuruje nazwisko autora - mo¿e byæ
skutkiem poœpiechu, kiedy indziej po
prostu niedba³oœci, a czasem i braku
œwiadomoœci, ¿e utwory maj¹ autorów.
Pomijam tu sytuacje, gdy autor obiera
sobie pseudonim czy podaje tylko
inicja³y (tak by³o w Polsce np. podczas
zaborów, podobnie mog³o te¿ byæ z
wierszem przedrukowanym przez pana
Stêpnia); pomijam te¿ tak zwan¹ twór-
czoœæ ludow¹, gdy wêdrówka wiersza
lub pieœni odbywa³a siê bardziej drog¹
pamiêci ni¿ drukiem. 

Rozgl¹daj¹c siê za autorem “Mo-
gi³y...” po raz pierwszy zetknê³am siê z
nad wyraz nietypow¹ sytuacj¹. Pozwolê
j¹ sobie okreœliæ ma³o skomplikowan¹
rymowank¹:

Rzecz to niespotykana wielce
wiersz jeden

autorów coraz wiêcej

W zasadzie powinnam napisaæ -
autorek, jako ¿e przyznaj¹ siê do niego
same kobiety (tylko jedna jako autora
podaje mê¿czyznê). ( 

W lutym 2016 r. Arleta Sziler pisa³a w Skanerze o panu Zenku Stêpniu z Detroit: “Od lat

nale¿y do Ko³a By³ych ̄ o³nierzy Armii Krajowej Metropolii Detroickiej, a zainspirowany przez

ks. Popie³uszkê ju¿ ponad trzydzieœci lat w ró¿nych polskich koœcio³ach co miesi¹c organizuje

uroczyste "Msze za Ojczyznê". Od dawna wydaje te¿ w³asnymi si³ami Biuletyn Informacyjny

AK, w którym przedstawia wa¿niejsze artyku³y z prasy polskiej. Wysy³a go do wielu

weteranów w Polsce i na œwiecie”. Nied³ugo potem przys³a³a mi kilka numerów “Biuletynu”.

Na ok³adce jednego z nich by³ wiersz, który wywar³ na mnie du¿e wra¿enie (tu jest w lewej

kolumnie). Uwa¿ny czytelnik dostrze¿e pewien brak - nie figuruje tam nazwisko autora.

Uzbroi³am siê w cierpliwoœæ i postanowi³am go odszukaæ. Ni¿ej piszê pokrótce, jak po-

szukiwania przebiega³y. Efekt spokojnie mo¿na okreœliæ s³owem:

EWENEMENT
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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

( Nie bêdê podawa³a nazwisk, podam tylko, kiedy mniej

wiêcej pojawia³y siê w internecie. Oszczêdzê te¿ czytelnikom
porównywania zamieszczonych wersji wiersza, jako ¿e zmiany

s¹ raczej minimalne: bywa podzia³ na zwrotki, ale jest te¿
wiersz jako ci¹g³oœæ; zdarzy³a siê ca³oœæ z ka¿dym wersem

rozpoczêtymi wielk¹ liter¹, albo tylko z wielk¹ liter¹ rozpoczy-
naj¹c¹ zwrotkê; s¹ te¿ drobne ró¿nice w s³ownictwie - na tyle

drobne, ¿e nie wydaj¹ mi siê zbyt istotne.
Rok 2006 to znaleziona przeze mnie najwczeœniejsza data.
“Mogi³a...” figuruje w opublikowanym tego roku zbiorku wier-

szy pani L.W. - “poetki ludowej ze wsi Felin gm. Rybczewice”

w województwie lubelskim.

Rok 2008 - wrzeœniowy numer czasopisma “Goœciniec Bial-

ski”, wydawanego przez Starostwo Powiatowe w Bia³ej Pod-

laskiej, zawiera informacjê na temat 75. rocznicy urodzin pani

H.S. i “Mogi³ê...” bez podzia³u na zwrotki oraz jeszcze jeden

wiersz tej autorki, o którym oglêdnie napiszê, ¿e bardzo, ale
to bardzo odbiega od “Mogi³y...” (i nie mam tu na myœli
tematyki, tylko formê, jêzyk... Ogólnie mówi¹c - œrodki sty-
listyczne).

Rok 2014 - w portalu Ogrody Wspomnieñ pod dat¹ 15 marca

figuruje jako wiersz Andrzeja Struga (bez wykrzykników na

koñcu). Doda³a go pani I.M. z dopiskiem “Ukochany wiersz

mojej Mamy”. Wprawdzie Andrzej Strug kojarzy³ mi siê g³ów-

nie z twórczoœci¹ prozatorsk¹, co wcale nie musi znaczyæ, ¿e
nie napisa³ te¿ jakiegoœ wiersza - wpisa³am w sieæ jego na-
zwisko i tytu³ utworu. W bibliotece w Radomiu znalaz³am jego

autorstwa “Mogi³ê nieznanego ¿o³nierza”, tyle ¿e nie by³ to
wiersz, lecz powieœæ, w dodatku dwutomowa. Przerzuci³am j¹
strona po stronie, bo przecie¿ nie da siê wykluczyæ, ¿e gdzieœ
w œrodku by³ tak¿e wiersz - ale nic z tego. Pani I.M. - albo

jej matka - prawdopodobnie przypisa³a tytu³ wiersza do tytu³u
powieœci.
Rok 2017 - Wirtualne Muezum O¿arowa Mazowieckiego za-

mieszcza informacjê o tym, ¿e w wieku 93 lat zmar³a pani Z.G.

Uzupe³nia to przypomnieniem zas³ug, bogatego ¿ycia i napi-
sanymi przez ni¹ wierszami. Jest tam “Mogi³a...” (Wypada do-

daæ, ¿e wszystkie wiersze s¹ na poziomie przynosz¹cym
chwa³ê autorce.)

Blisko, coraz bli¿ej

Rok 1939 - data najwczeœniejsza, ale znaleziona przeze mnie

na koñcu. W skanie wydawanego we Francji i Belgii pisma

“Narodowiec” (numer 271, sobota, 18 listopada 1939), wy-

chodz¹cego z dopiskiem “Niezale¿ny dziennik demokratyczny

dla obrony socjalnych i kulturalnych interesów Wychodztwa.

Za³o¿. w r. 1909” - jest! Na stronie trzeciej, w rubryce z nad-

tytu³em “Wiersze Czytelników” jest “Mogi³a Nieznanego ¯o³-
nierza” i nazwisko - Kazimierz Siwiec. 

Piêknie. Sêk w tym, ¿e nie koñca wia-

domo, czy “wiersze czytelników” nale¿y
rozumieæ jako przez nich nades³ane, czy
napisane? Za³o¿y³am, ¿e jednak to

drugie, bo to by³y czasy, gdy dbano,
“aby jêzyk giêtki powiedzia³ wszystko,

co pomyœli g³owa”, w dodatku pismu

przyœwieca³ cytat ze S³owackiego:

“Niech ¿ywi nie trac¹ nadziei i przed
Narodem nios¹ oœwiaty kaganiec".

Ostateczne potwierdzenie, ¿e au-

torem jest Kazimierz Siwiec, znalaz³am
kilka tygodni temu na str. 78 drugiego

tomu bibliografii “Literatura polska i

teatr w latach II wojny œwiatowej*”.

Mimo to nurtuje mnie pytanie: jak to

siê sta³o, ¿e cztery zwrotki rozros³y siê do siedmiu?
Jolanta Pawluk

* Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, Teresa Tysz-

kiewicz. Wroc³aw - Warszawa - Kraków - Gdañsk - £ódŸ. Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich. Wyd. Polskiej Akademii Nauk. 1984.
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Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek. 

Si hortum in bibliotheca habes, deerit  nihil. 

Marek Tuliusz Cyceron

W³aœnie skoñczy³am czytanie ksi¹¿ki
Jakuba Ma³eckiego pt. “Rdza” i jak co
miesi¹c pragnê siê podzieliæ z czytel-
nikami Skanera swoimi przemyœle-
niami na temat lektury i jej autora.

Jakub Ma³ecki nale¿y do poko-
lenia m³odych pisarzy – ma 39 lat i
na swoim koncie kilkanaœcie opo-
wiadañ i jedenaœcie powieœci. Z wy-
kszta³cenia ekonomista, z wyboru
pisarz i t³umacz. Debiutowa³ w 2007 r.
w nurcie fantastyki. W ostatnich
latach wydaje co najmniej jedn¹ po-
wieœæ spo³eczno-obyczajow¹ rocznie.
By³ wielokrotnie nagradzany i/lub
nominowany do presti¿owych nagród
literackich, m.in. Nike (dwie nomi-
nacje) i Nagrody Literackiej Europy
Œrodkowej Angelus, a jego flagowa
powieœæ “Dygot” zosta³a uznana przez
czytelników za powieœæ roku (2015).

Jest równie¿ wziêtym t³umaczem
ksi¹¿ek anglojêzycznych. Przet³uma-
czy³ trzydzieœci pozycji, jego przek³ad
“Listów niezapomnianych” (Letters of
Note – zebranych i opracowanych
przez Shauna Ushera) zdoby³ nagrodê
Magazynu Literackiego Ksi¹¿ki. W
ostatnich latach wspó³pracuje z kra-
kowskim wydawnictwem SQN (Sine
Qua Non – w swobodnym przek³adzie
z ³aciñskiego na polski to “warunek
konieczny”). To wydawnictwo w ci¹gu
dziesiêciu lat istnienia mocno ewo-
luowa³o i nie stawia ju¿ tylko na
ksi¹¿ki z dziedziny sportu oraz fan-
tastyki, ale równie¿ wydaje reporta¿e,
komiksy, ambitn¹ beletrystykê i t³u-

t³umaczenia. Profil wydawniczy SQN
bardzo odpowiada autorowi, a jego
twórczoœæ jest szczodrze promowana
przez ten krakowski dom wydawniczy.

“Rdza” powsta³a dziêki wsparciu
finansowemu, które autor otrzyma³ w
ramach Programu “M³oda Polska”
(jest to stypendium Narodowego
Centrum Kultury) w 2017 roku.
Ksi¹¿ka zosta³a ju¿ prze³o¿ona na
s³oweñski i niderlandzki. W Holandii
cieszy³a siê bardzo du¿¹ popular-
noœci¹ – wydawca musia³ dwukrotnie
robiæ dodruki, bo pierwotny nak³ad
nie by³ wystarczaj¹cy.

Jaka jest ta powieœæ? Dlaczego po
ni¹ siêgnê³am? Zanim przeczyta³am
“Rdzê”, ods³ucha³am najnowsz¹ ksi¹¿-
kê pana Ma³eckiego, zatytu³owan¹
“Saturnin”, wydan¹ pod koniec sierp-
nia 2020 r. Audiobook ukaza³ siê ju¿
we wrzeœniu, czytany jest na g³osy, a
tekst wspaniale interpretowany przez
Macieja Stuhra, Martê Markowicz,
Piotra Grabowskiego i Martê Maszê
W¹grock¹.

Po zapoznaniu siê z najnowsz¹ twór-
czoœci¹ Jakuba Ma³eckiego pomyœla-
³am, ¿e siêgnê do jego wczeœniejszej
powieœci, która jest w ksiêgozbiorach
wiêkszoœci ontaryjskich bibliotek. Wy-
chodzi³am z za³o¿enia, ¿e bêdzie tak
samo interesuj¹ca, jak ostatnia. 

Nie zawiod³am siê! Ten sam styl
krótkich zdañ i nielinearne przed-
stawianie losów bohaterów. Poza tym
zainteresowa³a mnie tematyka “Rdzy”
– osierocony ch³opiec, którym zajmuje
siê babcia, do tego opis œrodowiska
wiejskiego w ró¿nych okresach, po-
cz¹wszy od II wojny œwiatowej, a
skoñczywszy na roku 2016. Niektóre
fragmenty czyta³am dwukrotnie, bo
emocje siêga³y zenitu, np. wtedy, gdy
siedmioletni Szymek chowa swoje
zabawki i komiksy do pralki, i zanim
po³o¿y siê spaæ przywi¹zuje jedn¹
nogê do kaloryfera, aby utrudniæ Bozi,
która ju¿ zabra³a mu rodziców,
porwanie jego samego i zabranie dro-
gich mu rzeczy. Reakcja Toœki – babci
ch³opczyka - jest absolutnie nie-
sztampowa: to kupno nowej pralki i
obietnica, ¿e Bozia zostanie zastrze-
lona, jeœli przyjdzie po wnuka. Tê
ostatni¹ obietnicê Toœka uwiarygod-
ni³a pokazaniem pistoletu, na który
nie mia³a pozwolenia.

Oprócz wnuka i babci mamy ple-
jadê wielu œwietnie nakreœlonych dru-
goplanowych postaci. Jest te¿ mowa o
wyborach, które rzutuj¹ na losy boha-
terów, jest równie¿ o ksi¹¿kach, które
wp³ywaj¹ na podejmowane decyzje. (
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( No w³aœnie, wspominaj¹c o ksi¹¿-
kach... chyba bêdê musia³a przeczytaæ
“Pachnid³o” Patricka Süskinda, bo to

pozycja, która zainspirowa³a Micha³a
– brata Toœki - i sprawi³a, ¿e w ci¹gu

kilku lat sam nauczy³ siê jêzyka nie-

mieckiego, aby w oryginale przeczytaæ
utwór o swojej pasji, któr¹ by³o two-

rzenie zapachów (kryminalny w¹tek

fabu³y mia³ dla niego znaczenie

drugorzêdne). 

Jakie wnioski mo¿na wysnuæ z

lektury “Rdzy”? Nasze decyzje - tak

jak rdza - zostawiaj¹ œlady. One nie

tylko wp³ywaj¹ na nasze losy, ale

równie¿ na losy osób nam bliskich.

Jest to ksi¹¿ka o ¿yciu, œmierci,

radoœciach i smutkach, a tak¿e o

zgubionej i odnalezionej przyjaŸni...

Zachêcam do przeczytania.

Powieœæ “Rdza” jest dostêpna w

bibliotece w London (Central 2nd

Floor World Languages - klasyfika-

cja: Pol F Mal) i w Sarni (LANG

LPOL FIC MAL). Londoñska biblioteka

ma równie¿ w swoich zbiorach “Dy-

got”, “Nikt nie idzie” i “Horyzont”;

biblioteka w Sarni czeka na “Nikt nie

idzie” i “Horyzont”. Biblioteka toron-

toñska ju¿ zamówi³a dwa egzemplarze

“Saturnina”.

P

Nie tak dawno zda³am sobie sprawê,
¿e nie wszyscy wiedz¹, i¿ mog¹ mieæ
bezp³atny elektroniczny dostêp do

polskich czasopism. A sta³o siê tak

dziêki naszej noblistce Oldze To-

karczuk. Pani Tokarczuk w “Polityce”

opublikowa³a esej pt. “Cz³owiek na

krañcach œwiata”, który ukaza³ siê 30
wrzeœnia (nr 40, str. 24-30) i... ka¿dy

chcia³ go przeczytaæ! Wiadomo, ¿e bez

p³atnej subskrypcji dostêp do ca³ego

eseju na stronie internetowej tego

tygodnika jest - oglêdnie mówi¹c -

doœæ ograniczony. Pomyœla³am, ¿e
jeœli wiêkszoœæ cz³onków dyskusyjnych

klubów ksi¹¿ki nie wie o bezp³atnym

dostêpie do polskich czasopism w

kanadyjskich bibliotekach publicznych,

to i wielu czytelników Skanera nie

wie o mo¿liwoœci czytania za darmo

niektórych polskich periodyków na

noœnikach elektronicznych. A przecie¿
wystarczy tylko zapisaæ siê do swojej

biblioteki publicznej!

Od kilku lat za

poœrednictwem 

biblioteki

hrabstwa

Lambton

korzystam

z platformy

PressReader,

która pozwala

mi na bie¿¹ce

czytanie “Angory”, “Wyborczej”, “Fak-

tu” i “Polityki”.

PressReader oferowany jest przez

prawie wszystkie wiêksze biblioteki w

Kanadzie. Sarnia ma tê us³ugê od

2015 roku. Platforma daje dostêp do

piêciu tysiêcy czasopism z ca³ego

œwiata w ponad 60 jêzykach. Równie¿
czytam - bezp³atnie - “The London

Free Press”, sarniañski “The

Observer” i ogólnokrajowy “National

Post”. Jedyny warunek, jaki stawiaj¹
biblioteki, to wa¿na karta biblioteczna

z PIN-em.

Czasopisma z PressReadera mog¹
byæ czytane na komputerach, table-

tach lub telefonach - on-line i off-line

- w zale¿noœci od tego, gdzie mamy

dostêp do Internetu. Szczegó³y do-

tycz¹ce korzystania z tego serwisu

mo¿na znaleŸæ na stronach interne-

towych bibliotek: 

London -
http://www.londonpubliclibrary.ca/page/pressreader-0

Lambton -
https://www.lclibrary.ca/en/borrow/access-elibrary-
digital-resources.aspx#PressReader

Pracownicy bibliotek s¹ prze-

szkoleni i mog¹ pomóc nie tylko w

uzyskaniu PIN-u, ale równie¿ po-

instruowaæ, jak œciagn¹æ APP tej

aplikacji, jak ustawiæ PressReadera,

by dzienniki/periodyki dostawaæ auto-

matycznie, jak drukowaæ artyku³y, jak

w³¹czyæ g³oœne czytanie (tzw. text to

speech) itp.

P

O czym jest esej Olgi Tokarczuk?

“Cz³owiek na krañcach œwiata” to

przewidywanie wielkiej zmiany i za-

proszenie skierowane przez noblistkê
do czytelników - by zastanowili siê,
jaki œwiat powstanie na gruzach tego,

który znamy sprzed pandemii. Esej

otwiera cykl dyskusji w ramach pro-

jektu Ex-centrum, gdzie zaproszeni

goœcie (m.in. Agnieszka Holland i

Marian Turski) opublikowali lub opu-

blikuj¹ swoje rozwa¿ania, dotycz¹ce

przysz³ego œwiata: jakie procesy,

zjawiska, zachowania z nami pozo-

stan¹, jakie znikn¹; czy mo¿emy siê
jakoœ na te zmiany przygotowaæ i jak

to mo¿e zmieniæ nasze podejœcie do

¿ycia...

Zapraszam do korzystania

z PressReadera

i czytania polskich czasopism!

¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach

Go³¹bki i pierogi - do zjedzenia na miejscu lub na wynos - kupiæ mo¿na w czwartki, pi¹tki i soboty

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Narodowego przy 554 Hill St. (London)

Sprzeda¿ prowadzona jest w godz. 17:00 - 20:00
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PRZEMYS£AW MRÓWKA Jak to czêsto bywa

z postaciami historycznymi, o pocz¹t-
kach ¿ycia Gaspara Józefa Hipolita

Cegielskiego wiadomo niewiele. Urodzi³
siê 6 stycznia 1813 roku w £awkach

ko³o Trzemeszna, w rodzinie Micha³a i
Józefy de domo Pa³kowskiej. Jego ojciec

nie sprawdzi³ siê w roli rodzica zbyt
dobrze. Nie dba³ o wychowanie dzieci,

nie zadba³ o opiekê ¿adnej z piêciu
córek. Syna te¿ nie wspiera³, gdy zaœ

ten dosta³ siê na uniwersytet, opóŸnia³
wys³anie dokumentów, dziêki którym

Hipolit móg³ otrzymaæ stypendium. Z
powodu ba³aganiarstwa rych³o utraci³

posadê dzier¿awcy maj¹tku w £awkach.
O matce wiadomo jeszcze mniej, choæ

wszystko wskazuje na to, ¿e by³a tym
lepszym rodzicem. Inteligentna, lubi³a

literaturê i dba³a, by syn otrzyma³
w³aœciw¹ edukacjê. Niestety, zmar³a w

roku 1828 lub 1829, czyli za wczeœnie,
by obserwowaæ sukcesy swego dziecka.

Zd¹¿y³a jednak po³o¿yæ pod nie funda-
menty.

Inteligent Hipolit Cegielski

W 1835 roku, po piêciu latach nauki,

Hipolit ukoñczy³ gimnazjum Marii Mag-
daleny. Z kilku powodów by³ to wa¿ny

etap w jego ¿yciu. Oprócz edukacji,
która w tej placówce sta³a na wysokim

poziomie, zdoby³ te¿ znajomoœci. Po
pierwsze, z Janem Motty, nauczycielem

jêzyka francuskiego, jego synem, Mar-
celim, z którym pozosta³ w przyjaŸni, a

tak¿e córk¹ Walentyn¹, któr¹ wzi¹³ za
¿onê. Doczeka³ siê z ni¹ trójki dzieci:

Stefana (równie¿ przemys³owca), Karo-
liny (¿ony lekarza Piotra Sêckiego) i

Zofii (¿ony historyka Micha³a Bobrzyñ-
skiego). Po drugie, pozna³ te¿ Eduarda

von Flotwella, nadprezydenta Wielkiego
Ksiêstwa Poznañskiego. Ten polityk

cieszy siê dziœ s³aw¹ jednego z czo³o-
wych germanizatorów oraz przeœladowcy 

powstañców listopadowych, ale do nie-
interesuj¹cego siê polityk¹ Cegielskiego

mia³ pewien sentyment. Dziêki jego
wsparciu finansowemu Hipolit dosta³ siê

na berliñski Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität, gdzie w 1835 roku rozpocz¹³

studia filologii klasycznej.
Doktorat otrzyma³ jednak z filozofii,

za ukoñczon¹ w 1840 roku pracê “De
negatione” – rozprawê z dziedziny gra-

matyki filozoficznej i porównawczej.
Nastêpnie wróci³ do Poznania i zacz¹³

uczyæ jêzyka polskiego oraz jêzyków
staro¿ytnych.

Przez kolejnych szeœæ lat prowadzi³
intensywn¹ dzia³alnoœæ naukow¹. Opu-

blikowa³ liczne artyku³y w czasopismach
polskich i zagranicznych, ale do najwa¿-

niejszych zalicza siê trzy publikacje
ksi¹¿kowe. S¹ to:

P “O s³owie polskim i koniugacjach
jego” z 1842 roku – uwa¿ana za jedn¹ z

fundamentalnych prac dotycz¹cych pol-
skiej gramatyki  P “Gramatyka jêzyka

greckiego” z 1843 roku – pe³ni¹ca
podobn¹ rolê, ale w kwestii nauki greki

P “Nauka poezyi zawieraj¹ca teory¹
poezyi i jej rodzajów oraz znaczny zbiór

najcelniejszych wzorów poezyi polskiéj
do teoryi zastosowany” z 1845 roku.

Ta ostatnia zas³uguje na najwiêcej
uwagi z racji na sw¹ póŸniejsza popu-

larnoœæ. Nie tylko zawiera³a, zgodnie ze
swym tytu³em, ca³¹ teoretyczn¹ pod-

budowê poezji, ale równie¿ du¿¹ liczbê
wyimków z ró¿nych wierszy. Z czasem

sta³a siê jedn¹ z najczêœciej czytanych
wœród m³odzie¿y ksi¹¿ek. 

Byæ nieprzyzwoitym czy bogatym?

Koñcówka lat czterdziestych XIX wieku
to gor¹cy okres w Europie. Nabra³y si³y

ruchy narodowe, nadesz³a Wiosna Lu-
dów. W 1846 roku w zaborze pruskim

wybuch³o powstanie wielkopolskie. Nie-
udane, jak wiêkszoœæ polskich zrywów.

Jego elementem mia³ byæ atak na cyta-
delê poznañsk¹, poprowadzony przez

W³adys³awa Niegolewskiego. Powstañ-
cy zostali jednak aresztowani, zanim

zbli¿yli siê do fortecy. Do grupy tej
nale¿a³o równie¿ kilku uczniów gim-

nazjum Marii Magdaleny. W³adze prus-
kie wyczu³y znakomit¹ okazj¹ do wbicia

klina pomiêdzy m³odzie¿ i jej profeso-
rów. Za¿¹da³y od kadry naukowej prze-

prowadzenia rewizji w domach uczniów
pod k¹tem nielegalnie posiadanej broni

i przynale¿noœci do grup rewolucyjnych.
Cegielski [który pracowa³ wówczas

w gimnazjum œw. Marii Magdaleny jako
nauczyciel jêzyka polskiego i jêzyków

klasycznych - przyp. Skaner], wprawdzie
nie anga¿owa³ siê w politykê, ale nie

zamierza³ daæ siê wykorzystaæ. Wie-
dzia³, ¿e po przeprowadzeniu akcji pro-

fesorowie stan¹ siê w oczach zbunto-
wanej m³odzie¿y pruskimi szpiclami i

strac¹ ca³y swój autorytet. Nie chcia³
te¿ dzia³aæ na szkodê Polski. Odmówi³

wykonania polecenia. Wskutek tej de-
cyzji straci³ zarówno sympatiê swego

dobroczyñcy, von Flotwella, jak i posadê
nauczyciela - wraz z pozbawieniem

praw do wykonywania zawodu.
Postawiony w nad wyraz k³opotli-

wej sytuacji, postanowi³ zakasaæ rêkawy
i zdobyæ pieni¹dze w inny sposób, mia-

nowicie w handlu. Pomys³ by³ równie
dobry, jak ka¿dy inny, bowiem nie zaj-

mowa³ siê wczeœniej ¿adn¹ dochodow¹

dziedzin¹. 30 wrzeœnia 1846 roku, przy

wsparciu przyjació³ za³o¿y³ w Bazarze
Poznañskim  sklep  z  narzêdziami  (

Poznañski “Ceglorz” to pomimo up³ywu lat

wci¹¿ jedne z najpotê¿niejszych zak³adów

przemys³owych w kraju. Co ciekawe, Hipolit

Cegielski nigdy nie planowa³ kariery przedsiê-

biorcy. Chcia³ byæ nauczycielem.

HIPOLIT CEGIELSKI
czyli jak zostaæ bogatym po filozofii
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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

( rolniczymi. Rych³o przy ulicy Butel-

skiej wybudowa³ tak¿e warsztat napraw-

czy, zaœ w 1855 roku przy ulicy Koziej

postawi³ ca³¹ fabrykê maszyn i narzêdzi

rolniczych, do której cztery lata póŸniej

do³¹czy³a nowoczesna od-

lewnia przy Strzeleckiej.

Piorunuj¹cy sukces, jaki

osi¹gn¹³ Cegielski, nie by³

bynajmniej efektem jakiejœ

niezwyk³ej wiedzy doktora

filozofii i filologa. Wszystko,

czego nauczy³ siê o handlu

metalem, pochodzi³o z kilku

tygodni wspó³pracy (zreszt¹

w nieznanej formie) z ber-

liñsk¹ firm¹ Jacob Ravéne Söhne.

Paradoksalnie - pomog³a mu kon-

kurencja. W 1853 roku powsta³y fabryki

Moegelina i Meissnera, obie maj¹ce

wsparcie rz¹du pruskiego. W Wielko-

polanach obudzi³ siê wtedy patriotyzm

konsumencki: szli kupowaæ narzêdzia i

maszyny do “Polaka”.

Cegielski zorientowa³ siê, ¿e daje

mu to spore szanse, które móg³ wy-

korzystaæ. Klientów utrzymywa³ dobr¹

jakoœci¹ swoich produktów, a tak¿e sze-

rokim asortymentem. W jego fabryce

produkowano po kilkanaœcie rodzajów

p³ugów, bron, walców, skaryfikatorów

czy obsypywaczy, tak¿e po kilka rodza-

jów maszyn, jak siewniki, ¿niwiarki,

m³ockarnie, sieczkarnie i œrutowniki.

Dziêki jakoœci, ofercie i patriotyzmowi

konsumenckiemu klientów w kilkanaœcie

lat jego sklepik rozrós³ siê do najpotê¿-

niejszych zak³adów przemys³owych Po-

znania, które póŸniej przej¹³ jego syn,

Stefan.

Spo³ecznik

Cegielski nie przypomina³ stereotypo-

wego rekina XIX-wiecznej finansjery.

Niezwykle chudy, do tego chorowity,

wed³ug opinii znaj¹cych go osób ob-

darzony wielkim sercem i wra¿liwoœci¹.

W swej fabryce zatrudnia³ osoby o z³ej

sytuacji materialnej, lub takie, które nie

mog³y znaleŸæ pracy z powodów poli-

tycznych, jak emigranci popowstaniowi

czy dzia³acze patriotyczni.

Nie porzuci³ te¿ pisania

ani pracy naukowej, choæ

pracowaæ w szkole ju¿ nie

móg³. W 1852 roku ukaza³o

siê nowe wydanie jego “O

s³owie polskim i koniuga-

cjach jego”, jednak trzyma-

nie siê ram filologii ju¿

przestawa³o mu wystarczaæ.

Cztery lata wczeœniej, 22

marca 1848 roku, za³o¿y³

swoj¹ “Gazetê Polsk¹”. By³ to pierwszy

niezale¿ny dziennik w Poznaniu.

Cegielski przez wiele lat pe³ni³ funkcjê

jego redaktora naczelnego oraz g³ów-

nego publicysty. Po upadku gazety

publikowa³ przez pewien czas w “Goñcu

Polskim”, a w roku 1859 za³o¿y³

“Dziennik Poznañski”.

Jego publicystyka przesz³a pewn¹

ewolucjê. Na pocz¹tku pisa³ z pozycji

liberalnych i narodowych, nieco naiw-

nych. Pe³no by³o tam frazesów o des-

potach, tyranach, wolnoœci i braterstwie.

Dopiero z czasem nabra³ realizmu.

Nie tylko polityk¹ zajmowa³o siê

jednak jego pióro. Cegielski by³ równie¿

pionierem piœmiennictwa technicznego,

co udowodni³ publikacj¹ “Narzêdzia i

maszyny rolnicze”. Od 1857 roku wspó³-

pracowa³ z kolei przy tygodniku “Przy-

roda i Przemys³”. Anga¿owa³ siê w

propagowanie mechanizacji rolnictwa.

Przy okazji mo¿na nadmieniæ, ¿e zaleca³

u¿ywanie w tym celu swoich maszyn.

Cofniêcie zgody na nauczanie nie

zniechêci³o Cegielskiego do zajmowania

siê tym zagadnieniem. G³êboko anga¿o-

wa³ siê w kwestie edukacji m³odzie¿y,

by³ gorliwym propagatorem idei zbudo-

wania w Poznaniu szko³y realnej, któr¹

póŸniej wspó³tworzy³ i wielokrotnie jej

pomaga³. W latach 1850-1868 zajmowa³

stanowisko wiceprezesa Towarzystwa

Naukowej Pomocy i uwa¿ano go - obok

za³o¿yciela, Karola Marcinkowskiego -

za najbardziej zas³u¿onego dzia³acza.

Pracowa³ tak¿e w Towarzystwie Prze-

mys³owym, Centralnym Towarzystwie

Gospodarczym i Polskim Towarzystwie

Przyjació³ Nauk, bezustannie anga¿uj¹c

siê w propagowanie nauki oraz nauko-

wych teorii w przemyœle i rolnictwie.

Zmar³ 30 listopada 1868 roku w

bardzo smutnych okolicznoœciach. Zabi³o

go mianowicie… przeziêbienie. Jego

organizm, os³abiony dziesi¹tkami cho-

rób, na które Cegielski cierpia³ w swoim

¿yciu, nie zdo³a³ poradziæ sobie ze zwy-

k³ym przeziêbieniem.

Prawdopodobnie ju¿ w czasie po-

grzebu zdawano sobie sprawê, ¿e po¿e-

gnano cz³owieka, który odegra³ jedn¹ z

fundamentalnych ról w tworzeniu spo³e-

czeñstwa polskiego w Wielkopolsce.

Przemys³aw Mrówka

Artyku³ ukaza³ siê w 31 maja 2016 r. w Por-

talu historycznym Histmag.org (CC BY-SA 3.0)

Autor zdjêcia Hipolita Cegielskiego to Jan

Nepomucen Seyfried. (Domena publiczna)

Hipolit Cegielski ok. 1863 r.
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TO NAPRAWDÊ MO¯E SPOTKAÆ KA¯DEGO

Dzieñ Dziêkczynienia - Thanksgiving - mia³ odbyæ siê
tradycyjnie, czyli ca³a uczta u ¯eleziñskich, a po wyjœciu
goœci gospodarze obarczeni sprz¹taniem i myciem naczyñ.

A tu, o dziwo, przysz³o zaproszenie od m³odych na ten

specjalny i œwi¹teczny dzieñ.

Zastanawialiœmy siê z mê¿em, co m³odzi przygotuj¹,

jako ¿e do “garnków” ¿adne z nich nigdy siê “nie garnê³o”...
By³y domys³y, ¿e mo¿e kupi¹ coœ gotowego albo poprosz¹
o przyniesienie czegoœ. No i znowu spotka³o nas za-

skoczenie. Nic nie przynosiæ - obchody Thanksgiving

odbêd¹ siê w restauracji!

Starsi ̄ eleziñscy mieli wczeœniejsze, na dodatek ró¿ne

plany na ten dzieñ, wiêc ka¿de na w³asn¹ rêkê musia³o
dotrzeæ do wybranego przez m³odych miejsca gdzieœ na

prowincji, czyli daleko od miejsca zamieszkania. ̄ eleziñska

(to oczywiste) by³a jedyn¹ osob¹ bez GPS i bez “aplikacji”

map na telefonie, ale w koñcu po krótkim b³¹dzeniu wœród
polnych dróg dotar³a z 20-minutowym opóŸnieniem. W

restauracji by³o kilka luŸno rozstawionych stolików, przy

których siedzia³o parê osób, w sumie ma³o jak na

œwi¹teczny weekend... 

Wchodzimy oczywiœcie w maseczkach, ale z chwil¹
podania posi³ku maseczki œci¹gamy. Trzeba przyznaæ, ¿e
m³odzi postarali siê, bo zamówili klasyczny obiad z

czterech dañ, to znaczy: sa³ata, zupa z dyni, miêso z

pieczonego indyka plus ziemniaki, warzywa, ¿urawina,

stuffing, a na deser do wyboru - pie z dyni lub jab³ecznik.

Do ka¿dego dania kieliszek wina: bia³ego, czerwonego,

deserowego i z winogron lodowych.

Mi³o by³o widzieæ m³odych, od niedawna nowo¿eñców,

w dobrym zdrowiu i szczêœliwych. ¯eleziñska, która do

posi³ku do³¹czy³a siê ostatnia, jako ¿e dotar³a na koñcu,

szybko zorientowa³a siê, ¿e modlitwy przed posi³kiem nie

by³o, zainicjowa³a wiêc pob³ogos³awienie œwi¹tecznego je-

dzenia. Wszystko by³o smaczne, a ¿e wina nie brakowa³o,
to i atmosfera by³a mi³a, i rozmowy toczy³y siê sympatycz-

nie. ¯eleziñska wspomina³a ciê¿kie czasy ”za komuny”, co

m³odzi brali z przymru¿eniem oka, sami zaœ opowiadali o

jakimœ koncercie z ciê¿kiego metalu “online”. Co chwilê
przychodzi³a kelnerka i pyta³a, czy wszystko OK. No i by³o
wszystko w najlepszym porz¹dku. Na koniec m³odzi

poprosili o rachunek.

I tu wielkie zaskoczenie. Kelnerka podesz³a i powie-

dzia³a: - W³aœciwie to rachunek zosta³ ju¿ uregulowany.

Nikt nie móg³ uwierzyæ. Co? Taki wielki obiad na kilka

osób zosta³ ju¿ przez kogoœ op³acony? Przez kogo? 

- Ta starsza para, ci pañstwo, którzy siedzieli obok,

przed wyjœciem zap³acili za siebie i za wasz¹ grupê...
Z trudem to do nas dociera³o. ¯eleziñska by³a jedyn¹

osob¹ z grupy siedz¹c¹ ty³em do tych ludzi, nie mog³a ich

widzieæ, czego bardzo ¿a³owa³a. M³odzi twierdzili, ¿e ta
nieznana im para wygl¹da³a bardzo sympatycznie...

Nie znamy i zapewne nie poznamy powodu, dla

którego obcy nam ludzie tak post¹pili...

Nie ukrywam, ¿e dziêki nim zrobi³o siê nam wszystkim

dodatkowo mi³o i przyjemnie w ten wieczór Œwiêta Dziêk-
czynienia - Thanksgiving 2020. Teraz ju¿ nie mamy w¹tpli-

woœci, ¿e to, co najczêœciej ludzie znaj¹ z opowieœci, mo¿e
siê rzeczywiœcie zdarzyæ ka¿demu!

Jadwiga ¯eleziñska
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KONCEPCJA BUDOWY POMNIKA W MISSISSAUDZE

SPIRALA ZWYCIÊSTWA

W Mississaudze powsta³ Komitet do sprawy

budowy pomnika “Spirala Zwyciêstwa” -

Spiral of Victory Mississauga - który ma

stan¹æ na terenie Polskiego Centrum im.

Jana Paw³a II. Bêdzie poœwiêcony polskim
lotnikom, Pomocniczej S³u¿bie Kobiet i per-

sonelowi naziemnemu w si³ach powietrznych

Wielkiej Brytanii w okresie II wojny œwia-

towej.

Obecnie trwa zbiórka funduszy na

budowê tego wyj¹tkowego miejsca pamiêci.
Organizatorem jest grupa dzia³aczy polo-

nijnych oraz Fundacja im. Maksymiliana

Kolbego w Mississaudze. Na czele komitetu

stan¹³ prezes tej fundacji - Ted Fujarczuk.

Autorami koncepcji pomnika jest znana

wœród Polonii para artystów rzeŸbiarzy -

Ania i Wojtek Biczysko.

Jak mówi¹ organizatorzy, bêdzie to

pierwszy i jak dot¹d jedyny w Kanadzie

monument, przypominaj¹cy o kluczowej roli

Polaków w czasie “Bitwy o Angliê“, który
bêdzie przypomina³ o odwadze i poœwiê-
ceniu Polaków w czasie II wojny œwiatowej

– bêdzie symbolem Polski walcz¹cej i zwy-

ciê¿aj¹cej.
Chcielibyœmy, ¿eby pomnik sta³ siê

miejscem pamiêci, przekazuj¹cym prawdê o
polskiej historii, heroizmie Polaków walcz¹-
cych z Niemcami w czasie II wojny œwiato-

wej. Jednoczeœnie pragniemy aby monument

“Spirala Wolnoœci” by³ wyrazem wdziêcz-
noœci dla kilku ¿yj¹cych jeszcze wœród nas
œwiadków historii, pilotów i weteranów II

wojny œwiatowej, œwiadectwem naszych

zmagañ i ducha polskoœci - dziedzictwem

dla przysz³ych pokoleñ. Wierzymy, ¿e dziêki
wspólnej pracy nasz plan ods³oniêcia po-
mnika 3 maja 2021 roku, dok³adnie w 230.

rocznicê uchwalenia Konstytucji, zostanie

zrealizowany - deklaruj¹ organizatorzy.
�ród³o: Polonijna Agencja Informacyjna

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=11835/
CC-BY SA 4.0

Zdarzenie to spotka³o czteroosobow¹
rodzinê z Polski, która pod koniec XX

wieku znalaz³a siê w Kanadzie. Naj-

pierw by³a rados-
na wiadomoœæ, ¿e
m¹¿ pani Ewy do-

sta³ roczne sty-

pendium w prowincji British Columbia.

Cieszyli siê wszyscy czworo, a najbar-

dziej (i trudno siê temu dziwiæ) dwaj

synowie w wieku 8 i 10 lat. Taka

okazja nie zdarza siê czêsto.

Rodzina starannie przygotowa³a
siê do wyjazdu. W Kanadzie na mê¿a
czeka³a praca, na nich wszystkich

mieszkanie, a ch³opcy cieszyli siê, ¿e
pójd¹ tu do szko³y. Nowe miejsce,

nowi koledzy...

I tu pojawi³ siê problem. Okaza³o
siê, ¿e rz¹d Kanady od niedawna

wprowadzi³ op³aty za naukê dla dzieci
obcokrajowców przebywaj¹cych tu

czasowo. Ewa z mê¿em znaleŸli siê w
k³opocie, bo koszt by³  wysoki. Sty-

pendium w ¿aden sposób nie wystar-

czy³oby na utrzymanie rodziny i ten

niespodziewany wydatek. A tu ju¿ roz-
pocz¹³ siê rok szkolny, szybko zbli¿a³
siê paŸdziernik. Co robiæ?

Ktoœ podsun¹³ im pomys³, ¿eby
zwrócili siê o pomoc do koœcio³a.
Dziêki temu trochê pieni¹¿ków uzbie-

rano, tyle ¿e by³o ich za ma³o. Ba,

nawet nie starczy³oby na naukê dla
jednego dziecka!

Co robiæ? Wracaæ do Polski, ¿eby
synowie nie stracili roku? Nie, takiej

myœli ani rodzice, ani ch³opcy do sie-
bie nie dopuszczali.

I wtedy zdarzy³o siê TO. Po paru

dniach od zbiórki w koœciele do ich
mieszkania przysz³a pewna starsza

pani. Przedstawi³a siê i rozpoczê³a
krótk¹ opowieœæ o sobie. Urodzi³a siê
przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ w Bre-

dzie i doœwiadczy³a tego, jak w Ho-

landii panoszyli siê Niemcy. Przy-

szed³ paŸdziernik 1944 roku - wtedy

miasto wyzwolili Polacy z 1. Dywizji

Pancernej genera-

³a Maczka.

Tê radosn¹ chwi-

lê, te prze¿ycia,
kiedy po czterech latach strasznej

okupacji niemieckiej mieszkañcy Bredy

dziêki Polakom byli znów wolni, za-

pamiêta³a na zawsze. Na koniec

jeszcze doda³a, ¿e w Kanadzie zna-

laz³a siê po wyjœciu za m¹¿.

S³uchali opowieœci obcej im osoby

¿yczliwie i z uwag¹, by³ to dla nich
¿ywy kontakt z histori¹. Nie spodzie-

wali siê, ¿e bêdzie jeszcze ci¹g dalszy,
który ich bardzo zaskoczy.

Okaza³o siê, ¿e kobieta przysz³a
nie po to, by opowiedzieæ o swojej

wdziêcznoœci wobec wyzwolicieli Bre-

dy, lecz przynios³a brakuj¹c¹ sumê na
op³acenie nauki ch³opców. Kiedy

us³ysza³a o polskiej rodzinie w po-

trzebie, uzna³a, ¿e oto nadesz³a odpo-
wiednia chwila, by odwdziêczyæ siê w
sposób jak najbardziej konkretny.

Teraz i Ewa z mê¿em poczuli nie-

zmiern¹ wdziêcznoœæ, a juniorzy nie

posiadali siê z radoœci. Na dodatek ta

zupe³nie obca osoba - kanadyjska

Holenderka, która pod koniec ¿ycia
spe³ni³a swe pragnienie, by sp³aciæ
swój d³ug wobec Polaków, którzy z

nara¿eniem ¿ycia w 1944 roku przy-

wrócili wolnoœæ jej miastu - sta³a siê
im niezmiernie bliska 

W taki to sposób wszyscy czworo

nied³ugo po przyjeŸdzie do Kanady

odczuli, czym jest tutejsze Œwiêto
Dziêkczynienia - by³ to dla nich dzieñ
naprawdê wzruszaj¹cy i radosny. Po-

dziêkowano im za to, co przed laty

uczynili dla innych ich rodacy, a i oni

sami te¿ mieli za co dziêkowaæ!
Arleta Sziler

NIE ZAWSZE WIEMY

DLACZEGO COŒ NAS SPOTYKA
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 listopada  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

W£ADYS£AW BUKOWIÑSKI (1871-1927)

JESIENI¥

Wiêc jesieñ wróci³a ju¿...

W ogieñ garœæ rymów i ró¿

Rzuci³em z wiosennych dni,

- Z gorzkim uœmiechem, przed siebie,

Po szarym rozgl¹dam siê niebie,

I têskno, i smutno mi!

Hucz, wichrze jesienny, hucz!

- Nad stawem ¿urawi klucz

Dziœ w wieczór widzia³em znów;

Z têsknot¹ œciga³em je wzrokiem,

A¿ znik³y za szarym ob³okiem,

Jak garœæ niewyœnionych snów...

Zza grobli, zza leœnych dróg

Myœliwski doszed³ mnie róg

I g³oœny rozleg³ siê strza³...

Nad laskiem dym uniós³ siê siny,

Jeleñ wyskoczy³ z gêstwiny,

Ranny, bo w biegu siê chwia³...

Z ostatnim uchodzi³ tchem,

- Za polem skry³ siê gdzieœ tam

I w leœn¹ poskoczy³ dal.

Stan¹³em... serce œciœnione

Iœæ mi nie da³o w tê stronê,

Ból wkrad³ siê do duszy i ¿al...

Na stromy wdar³em siê szczyt,

Gdzie dziki rumianek kwit³

I ciemny rozrós³ siê bez;

Przez chwilê patrza³em w dal ciemn¹,

Nikogo nie by³o przede mn¹...

Na twarzy poczu³em œlad ³ez...

Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni - na podst. Selim (W³adys³aw

Bukowiñski). “Z marzeñ i ¿ycia”. Nak³. M. Glücksberga. W-wa. 1898.

DZIÊKUJÊ NIE TYLKO ZA TELEFON

Zadzwoni³ telefon. Ucieszy³em siê, gdy¿ obecnie najbardziej brak

mi kontaktów z ludŸmi. Co robiæ, kiedy jesteœmy skazani na dobro-

wolny areszt domowy? O to w³aœnie zapyta³em dzwoni¹cego

przyjaciela. Jest wyjœcie - powiada - wyjœcie z domu. I zaprosi³

mnie na przygotowania do tradycyjnego kwaszenia kapusty.

Skorzysta³em z zaproszenia i nie ¿a³ujê. 

Od lat odbywa³o siê to w Nilestown i z du¿ym rozmachem, ale

dziœ, w dobie zagro¿enia epidemiologicznego, ju¿ nie tam i w ma-

³ych grupkach. Gospodarz i inicjator przedsiêwziêcia pan Kazimierz

(dla przyjació³ Kazio) na moich oczach sam poszatkowa³ 120

g³ówek kapusty. Panowie pomagali przy rozæwiartkowywaniu

g³ówek, wycinaniu kaczanów i ubijaniu w pojemnikach, panie

zajê³y siê dodatkami i przyprawianiem. W pewnej chwili pani Ania

- ¿ona gospodarza - zarz¹dzi³a przerwê i zaprosi³a wszystkich na

wspania³y posi³ek (przyznam, ¿e od wyjazdu z Polski nie jad³em

tak dobrego boeuf strogonowa).

Co mog³o siê najbardziej podobaæ, to chyba to, ¿e ktoœ

patrz¹cy z boku móg³ uznaæ wszystko za zabawê, a nie pracê, taka

panowa³a tam weso³oœæ i przyjazna atmosfera. Przy okazji do-

wiedzia³em siê, ¿e chocia¿ organizacje z koniecznoœci musia³y

niemal zamkn¹æ swe podwoje, to PSN przygotowuje pyszne pierogi

i go³¹bki, które mo¿na kupiæ w budynku przy 554 Hill St. w

czwartki, pi¹tki i soboty - i urozmaiciæ domowy jad³ospis.

Tadeusz ¯ochowski
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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

PÓ£ SERYO - PÓ£ ¯ARTEM

Pyta³y piêkne mnie panie:

“Okreœl pan w sposób treœciwy,

Kiedy ta chwila nastanie,

I¿ œwiat nasz bêdzie szczêœliwy?!

Bo mówi¹, ¿e wy, poeci,

(Tak miê nazwa³y przez kpiny)

Gdy was natchnienie oœwieci,

Wieszcze miewacie godziny...

Lecz niech pan bêdzie otwartym

I prawdê mówi, jak spowiedŸ!..”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na po³y seryo, pó³ ¿artem,

Tak¹ im da³em odpowiedŸ:

“Gdy równoœæ nie bêdzie mianem,

Lecz wszyscy sobie bliŸniemi,

Nie tam gdzieœ, w niebie, przed

Panem,

Ale i tutaj, na ziemi -

Kiedy d³oñ serca pos³ucha,

Pieœñ czynem skoñczy swój chora³,

Da cia³u chleba, a w ducha

Zaszczepi cnotê i mora³ -

Gdy praca bêdzie dyplomem

Do wszystkich spo³ecznych

szczebli,

Gdy nikt nie wzgardzi ze sromem

D³oni¹ od pi³y i hebli -

Gdy ten, co wiêcej mu dano,

Rzeknie: biedniejszym daæ muszê!

A mi³osierdziem przestan¹

Litosne bawiæ siê dusze -

Dewotka, co w mod³ach tonie,

Bezmyœlnie szepcz¹c pacierze,

Dzieci poczesze w ochronie,

Sieroce szmaty wypierze -

Gdy ten, co lud ma w opiece,

Jak drugi Coola Rienzi,

Nauczyæ ch³opa ‘a, b, c’,

Codzieñ... godzinkê poœwiêci -

Gdy moje piêkne s³uchaczki -

Zamiast tu s³uchaæ i ziewaæ -

Zajrz¹ do kuchni i praczki,

Lub pójd¹ kwiatki podlewaæ...”

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mówiæ mi d³u¿ej nie da³y!

Taki rozmowy by³ wynik,

I¿ póŸniej wszystkim szepta³y,

¯em utopista i cynik!

Kazimierz Laskowski (1861-1913)

W przedruku zachowana ortografia Ÿród³a, czyli
taka, jak w zbiorze “Bañki mydlane (wiersze i

œpiewki)”. Warszawa 1902.


