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W NOWYM ROKU

Skaner ¿yczy

przede wszystkim

zdrowia i spokoju.

Tak¿e - by doczesnoœæ

przesta³a doskwieraæ

i to, co niepo¿¹dane,

minê³o jak najprêdzej.

POWITANIE NOWEGO ROKU

Stary rok, odchodz¹c w koronie

Skostnia³y i ca³y w szronie

Rzek³ witaj¹c rok nowy

- Jakoœ opar³em siê wirusowi

Rok by³em na kwarantannie

Bra³em ciep³e k¹piele w wannie

Rêce swe nadal szczotk¹ szorujê

Chyba dlatego wcale nie chorujê

Rok pracowa³em zawziêcie

By tobie móc daæ w prezencie

Szczepionkê na koronawirusa

Na razie bez maski nigdzie siê nie

ruszaj

Wiêc uszy do góry, maluchu

Teraz s¹ dla maseczki, nie tylko dla

s³uchu

Daj ludziom trochê radoœci 

By pod ka¿d¹ mask¹ wnet uœmiech

zagoœci³

I jeszcze mam jedno ¿yczenie

By na przysz³e Bo¿e Narodzenie

Nie bêdê tego przed tob¹ kry³

Wirus we wspomnieniach ju¿ tylko ¿y³

Tadeusz ¯ochowski

Polskie Stowarzyszenie Narodowe -

najstarsza z londoñskich organizacji

polonijnych - obchodzi w tym roku stulecie

istnienia. TeraŸniejszoœæ nie dopuœci³a do

tego, by tak zacnej rocznicy towarzyszy³a

uroczystoœæ w kszta³cie planowanym jeszcze

w epoce przedwirusowej, organizatorzy

musieli wprowadziæ powa¿ne zmiany, ale 6

grudnia uroczystoœæ siê odby³a. Ni¿ej -

obszerny fragment wyst¹pienia sekretarza

PSN Kazimierza Mendla.

STO LAT

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

NARODOWEGO

To ju¿ sto lat, gdy

5   grudnia 1920

roku z  inicjatywy

Józefa Cebulskiego

zwo³ano w London

zebranie miejsco-

wych Polaków,

podczas którego

omawiano sprawê
za³o¿enia polskiej organizacji. Zebrani

poparli inicjatywê. Na nastêpnym

zebraniu - 12 grudnia - za³o¿ono or-

ganizacjê pod nazw¹ Towarzystwo

Bratniej Pomocy Synów Polskich.

Celem nowo powsta³ej organizacji

by³o zjednoczenie Polaków mieszka-

j¹cych w London i okolicy w jedn¹
organizacjê dla u³atwienia wspó³pra-

cy, organizowania samopomocy oraz

wspólnej pracy kulturalno-spo³ecznej

z zachowaniem dba³oœci o ci¹g³oœæ
historii narodu polskiego.

Ci¹g dalszy na str. 3

DAR POLONII KANADYJSKIEJ

DLA PANA PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

(85 lat temu)

Dnia 15 bm. p. Z. Sêdziak, delegat

Komitetu Daru Polonii Kanadyjskiej,

wrêczy³ Panu Prezydentowi dokument

daru zawarty w piêknym albumie

pami¹tkowym, dokonuj¹c tem samem

aktu przekazania na w³asnoœæ Naro-

dowi Polskiemu 4 stepowych ¿ubrów

kanadyjskich. P. Prezydent Rzeczy-

pospolitej raczy³ przyj¹æ ten dar w

imieniu Narodu Polskiego. Akt wrê-
czenia dokumentu odby³ siê w obec-

noœci Prez. Œw. Zw. P. z Zagr.* p.

marsz. Raczkiewicza, dyr. Lenartowi-

cza oraz stypendystów Œw. Zwi¹zku z

Kanady, przyby³ych do kraju na Kurs

Wiedzy o Polsce. P. Sêdziak wyg³osi³
nastêpuj¹ce przemówienie:

“Najdostojniejszy P. Prez. Rzplitej!

WychodŸstwo Polskie w Kanadzie,

pragn¹c daæ ¿ywy wyraz duchowej

³¹cznoœci z Macierz¹ i upamiêtniæ his-

toryczny moment powstania Œw. Zw.

Pol. z Zagr., przesy³a 4 stepowe ¿ubry

kanadyjskie, jako dar dla Pana Prez.

Rzplitej. Zrealizowaniem tego daru,

uzyskanego od Rz¹du kanadyjskiego,

a maj¹cego byæ równie¿ ci¹g³ym i

trwa³ym dowodem zbli¿enia miêdzy

Kanad¹ i Polsk¹, zajê³y siê sponta-

nicznie wszystkie oœrodki skupiaj¹ce w
sobie na olbrzymich przestrzeniach

Kanady 150 tysiêcy wychodŸstwa pol-

skiego. W imieniu Komitetu Daru

Polonii Kanadyjskiej mam zaszczyt (

Józef Cebulski
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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

SKANER  Miesi�cznik M»odych
skaner.net

Redaguj�/Editors: Jolanta Pawluk oraz

Adam, Stefan i Tadeusz òochowscy. 

Informacje z Windsor - Arleta  Sziler. 

Wydawca/Publisher: Adam òochowski

Adres/Address: 1654 Attawandaron Rd.,

London, Ontario  N6G 3M6

Tel.: 519-641-8894

e-mail: skaner@skaner.net

SKANER (English: scanner) - a free Polish

magazine published monthly and circulated

in London and Windsor areas. First

published in May 1995.

Materia»ów niezamówionych redakcja nie
zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i
adiustacji tekstów. Wyraóone w tekstach opinie
naleó� do autorów i nie zawsze odzwierciedlaj�
stanowisko wydawcy i redakcji.  Za treÑ� og»o-
sze½ i reklam redakcja nie odpowiada. 
Przedruki dozwolone na podstawie pisemnej
zgody redakcji. 

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

( wrêczyæ P. Prez. dyplom daru z

proœb¹ o ³askawe przyjêcie go, jako

dowodu mi³oœci dla Polski i Jej Naj-

wy¿szego Dostojnika.

Do zrealizowania tego pomys³u i

u³atwienia transportu przyczynili siê:
konsul polski w Winnipeg p. Pawlica,

konsul w Ottawie dr Adamkiewicz,

konsul w Montreal p. Marchlewski.

Ca³a Polonia Kanadyjska popar³a ten
projekt jednomyœlnie w postaci mniej-

szych i wiêkszych datków pieniê¿nych.

Pozatem Komisarz Parków Naro-

dowych J. Harkin, J. E. Premier Kana-

dy R. Bennett, Min. S. W. Murphy,

Zarz¹d Kolei Canadian Pacific,

Canadian National, Kuratorzy i dozor-

cy parku bawolego okazali wielk¹
uprzejmoœæ i pomoc.

Canadian Pacific Railway Com-

pany nie tylko da³a wolny przejazd do

Atlantyku, lecz pomog³a do uzyskania

wolnego przejazdu z St. Joku** do

Halifax. Wszyscy urzêdnicy tej linii

wykazali pieczo³owitoœæ i nieporów-

nan¹ uprzejmoœæ. Równie¿ linia Gdynia

- Ameryka przyczyni³a siê wiele do

wykonania planu."

Od redakcji:

�ród³em artyku³u i kopii dyplomu jest czaso-

pismo “Polacy Zagranic¹: organ Œwiatowego

Zwi¹zku Polaków z Zagranicy”. Nr 1-2.

Styczeñ - luty 1935. Rok VI.

* Prez. Œw. Zw. P. z Zagr. - prezes Œwia-

towego Zwi¹zku Polaków z Zagranicy.

Œwiatowy Zwi¹zek Polaków z Zagra-

nicy, znany jako Œwiatpol, powsta³ w

sierpniu 1934 r. Prezesem zosta³ W³adys³aw

Raczkiewicz, marsza³ek Senatu RP.

Podarowane prezydentowi Moœcickiemu

zwierzêta trafi³y do Oœrodka Hodowli ¯ub-

rów w Smardzewicach w Puszczy Kampi-

noskiej.

** z St. Joku - tak w oryginale, przy-

puszczalnie pomy³ka w druku i chodzi o St.

John.

Miko³aj Hussowski

PIEŒÑ O ¯UBRZE

Fragment

w przek³adzie Jana Kasprowicza

Najdzikszy stwór ten w puszczach
litewskich siê rodzi,

A cielskiem tak ogromnym odznaczaæ siê
zwyk³,

¯e kiedy ³eb, konaj¹c, zwyciê¿on pochyli,
Trzech ch³opów mo¿e wpoœród rogów jego

si¹œæ.
Lecz kark jego olbrzymi zbyt ma³y siê

wyda,
Jeœlibyœ inne cz³onki z nim porównaæ

chcia³.
Brodzisko sterczy w strasznych

zwieszaj¹c siê kud³ach,
P³omienne œlepia siej¹ przeraŸliwy gniew,
Potworne w³osie grzywy sp³ywa po

³opatkach
Kolana kryj¹c sob¹, przód i ca³¹ pierœ.
Lecz jeœli wielkie sprawy mam ³¹czyæ

z drobnymi,
Je¿eli siê myœliwskich wolno czepiaæ s³ów,
Na koz³a rogatego wygl¹da z postaci,
Choæ z wszystkich widaæ cz³onków, i¿e

z rodu byk.
A barwy jest ciemnawej: z ¿ó³tej oraz

czarnej
Tak zla³a siê, ¿e wysz³a st¹d poœrednia

z barw.

Miko³aj Hussowski (ur. miêdzy 1475 r. a 1485,

zm. po 1533) to poeta polski pisz¹cy po ³a-
cinie. Najbardziej znany jego utwór to Carmen

de statura, feritate ac venatione bisontis

(“Pieœñ o wygl¹dzie, dzikoœci i polowaniu na

¿ubra”, znana jako “Pieœñ o ¿ubrze”, a napisa-

na, gdy Miko³aj Radziwi³³ zamierza³ podarowæ
wypchanego ¿ubra papie¿owi Leonowi X).
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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

W 1925 roku zmieniono dotychczasow¹
nazwê organizacji na Klub Polski. W roku

1930 organizacja kupi³a dom przy 554 Hill

Street, zmieniono nazwê na Polskie Sto-

warzyszenie Narodowe i za³o¿ono przy

organizacji Ko³o Polek.

Z nap³ywem nowej emi-

gracji powojennej organizacja

wzros³a liczebnie. W 1958 r.

wybudowano nowy dom na-

szej organizacji przy 554 Hill

Street, w którym w³aœnie jesteœmy na

uroczystym spotkaniu.

Nasza organizacja PSN interesowa³a
siê losem Polonii i wszyscy razem praco-

wali przy powstawaniu Polskiej Parafii pod

przewodnictwem ks. Franciszka Pluty w

1953 roku.

Przy organizacji PSN mia³ swoje

gniazdo Zespó³ Folklorystyczny Cracovia,

za³o¿ony przez pani¹ Zofiê Pokusê w roku

1955. Zespó³ Cracovia z du¿ym powodze-

niem wystêpowa³ na festiwalach etnicznych

w Toronto, Brantford, Hamilton, Woodstock

i innych miejscowoœciach Kanady. Uwieñ-
czeniem sukcesów grupy tanecznej Cracovia

by³ wyjazd do Polski na Festiwal Polo-

nijnych Zespo³ów Folklorystycznych w

Rzeszowie. Jak wiemy, Cracovia od lat

prowadzi w³asny festiwal w Nilestown, a

wyjazdy do Polski wesz³y na sta³e do jej
kalendarza.

Z inicjatywy PSN w 1962 r. zosta³o
zwo³ane ogólne zebranie informacyjne

przedstawicieli organizacji polonijnych. Ze-

branie to, jak siê okaza³o, zapocz¹tkowa³o
miêdzyorganizacyjn¹ wspó³pracê, i od tam-

tej pory odbywa siê w trzeci¹ niedzielê

stycznia ka¿dego roku. Na tych

zebraniach ustala siê kalendarz imprez

i omawia wa¿ne sprawy polonijne.

W 1967 roku powsta³ przy naszej
organizacji klub pi³karski Polonia

London. Za³o¿ycielami Klubu byli: Jan

M¹dry, Victor ¯urawski, Roman Po-

k³adek, Jan Honzel i inni. Klub w 1968

roku przystêpuje do rozgrywek ligo-

wych na poziomie II ligi.

Prê¿na dzia³alnoœæ i sukcesy po-
lonijnej m³odzie¿y wywiera³y pozytyw-

ny wp³yw na ¿ycie Polonii. Ju¿ w roku

1962 ówczesny prezes Bazyli Balicki

wyst¹pi³ na zebraniu miêdzyorgani-
zacyjnym z propozycj¹ kupienia w

pobli¿u London terenu na Polonijny

Oœrodek Rekreacyjny. Propozycja

zosta³a  przyjêta i powo³ano Komitet

w sk³adzie: Bazyli Balicki - prezes

oraz Julian B³a¿ków, Jan Bartoch, Jan

Lupa. To, co by³o marzeniem Organi-

zacji i Polonii, sta³o siê faktem i 3

stycznia 1977 roku, po za³atwieniu

wszystkich formalnoœci, PSN zosta³o
w³aœcicielem placu w Nilestown o po-

wierzchni 38 akrów. Wydarzenie to

zosta³o docenione nie tylko przez

miejscowe spo³eczeñstwo, ale by³o za-
uwa¿one przez Poloniê ca³ego Ontario.

Zakupienie terenu przysporzy³o
te¿ pracy cz³onkom organizacji, gdy¿

kupiono obszar ziemi, jak to siê mówi

“nie zaorany i nie obsiany”, który

przez wiele lat czeka³ na pracê r¹k
ludzkich.

Oœrodek Rekreacyjny w Nilestown

stawa³ siê coraz bardziej

atrakcyjnym miejscem, które

œci¹ga³o wielu Polaków na

przeró¿ne imprezy, a w szcze-

gólnoœci rozgrywki pi³karskie.
Szybko da³ siê odczuæ brak

dachu nad g³ow¹, który chroni³by
podczas niepogody. Kolejny raz wielki

prezes Bazyli Balicki (bo tylko tak

mo¿na go nazwaæ) spe³nia ¿yczenia
Polonii i pi³karzy, powo³uj¹c Komitet

Budowy Hali. Polonia zrozumia³a
potrzebê - sama zaanga¿owa³a siê w
pracê i darz¹c organizacjê zaufaniem
po¿yczy³a na ten cel - uwaga! - 59

tysiêcy 380 dolarów. Otwarcie hali

odby³o siê 21 wrzeœnia 1980 roku.
Na otwarciu przemawia³ równie¿

prezes SPK Ko³o nr 2 w London, pan

Tadeusz Twarowski, który powiedzia³:
“Dos³ownie wprost wierzyæ siê nie

chce, ¿e tak szybko nadszed³ dzieñ
otwarcia i poœwiêcenia trzeciego domu

Polonii londoñskiej”.
Lata 90. to nap³yw nowej fali

emigracyjnej - “solidarnoœciowej” - i

powa¿ny wzrost liczebny Polonii w

London. Aby nasza hala spe³nia³a
warunki i by³a miejscem na wszelkiego

rodzaju imprezy, dokonano remontu

kuchni i g³ównej sali u góry.

W wyniku nap³ywu nowej i m³odej
emigracji  nast¹pi³  dalszy  rozwój  (

STO LAT POLSKIEGO

STOWARZYSZENIA NARODOWEGO

Ci¹g dalszy ze str. 1
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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

( Klubu Sportowego, który osi¹ga³ bardzo dobre wyniki na

ró¿nych szczeblach rozgrywek.

W 1997 roku na wniosek Piotra Nowaka i Kazimierza

Mendla - przy wsparciu Konsula RP w Toronto Witolda

Mañkowskiego powo³ano Otwarte Mistrzostwa Kanady Dru-

¿yn Polonijnych pod patronatem Konsulatu Generalnego RP

w Toronto. Na te turnieje przyje¿d¿a³y co roku dru¿yny

polonijne z Kanady i USA.

W Klubie powsta³o kilka nowych dru¿yn w ró¿nych kate-

goriach wiekowych, a oœrodek w Nilestown zosta³ rozbudowa-

ny i wyposa¿ony w niezbêdne obiekty i urz¹dzenia. Powsta³y

dwa nastêpne boiska (nr 3 i 4), wykonano te¿ nawodnienie i

ogrodzenie boisk nr 1 i 2.

W 2005 roku na froncie budynku socjalnego wybudowano

du¿¹ wiatê z zadaszeniem. Zakupiono i wyposa¿ono oœrodek

w Nilestown w wiele niezbêdnych urz¹dzeñ i maszyn, jak

traktor, kosiarki (du¿e), walec i wiele innych.

Na Hill Street te¿ wiele siê zmieni³o w latach 2009-2010,

a mianowicie  zosta³  przeprowadzony remont i modernizacja

frontowej czêœci budynku, w wyniku czego mamy windê dla

inwalidów i bardziej funkcjonalne wejœcia do poszczególnych

pomieszczeñ hali.

W kwietniu 2007 Klub Sportowy Bia³y Orze³ zorganizo-

wa³ uroczysty bankiet z okazji 40-lecia swego istnienia z

udzia³em przedstawiciela Konsulatu RP w Toronto - Konsula

Andrzeja Krê¿la. Honorowym goœciem by³ te¿ Andrzej Szar-

mach, wspania³y zawodnik pi³karskiej reprezentacji Polski z

dru¿yny Kazimierza Górskiego.

W lipcu 2007 Klub zorganizowa³ wyjazd autokarem do

Montrealu na towarzyskie mecze reprezentacji Polski do lat

20 z reprezentacj¹ klubów polonijnych w Kanadzie. W sk³ad

reprezentacji polonijnej wesz³o kilku zawodników naszego

klubu.

W latach 2007-2008 wybudowano kolejne boisko w

Nilestown - boisko numer 5. W roku 2008 KS Bia³y Orze³

liczy³ 8 dru¿yn mêskich i ¿eñsk¹.

W 2009 roku w wyniku nieprzemyœlanych decyzji nie-

których osób odby³y siê wybory w KS Bia³y Orze³, w wyniku

których przysz³a nowa grupa i co roku ubywa³o dru¿yn, a w

2014-2015 KS Bia³y Orze³ opuœci³ nasz oœrodek w Nilestown

na sta³e, szukaj¹c miejsca w innych klubach i na innych

boiskach.

W 2015 roku zosta³ powo³any Komitet Administracyjno-

Gospodarczy, z³o¿ony z by³ych cz³onków Klubu, który zyska³

aprobatê i poparcie Zarz¹du PSN i Prezesa Piotra Pytlika.

W sk³ad Komitetu Nilestown Recreation Centre (NCR) weszli:

Kazimierz Mendel, Ryszard Kowalski, Jan Jaworski, Stanis³aw

Chor¹gwicki, Benedykt Waszkowski.

Komitet zaj¹³ siê odbudow¹ Klubu i obiektów, aby przy-

wróciæ dawn¹ pozycjê i œwietnoœæ. Marek Bitel i Ruban

Chelladurai powo³ali w 2015 roku dru¿ynê Klub Jagiellonia

London, graj¹c¹ na naszych boiskach w Nilestown w premier

division.

W 2018 roku w Nilestown dokonano naprawy drogi do-

jazdowej do oœrodka, k³ad¹c masê asfaltow¹. Prace wykonali

cz³onkowie Komitetu NRC i Piotr Pytlik przy pomocy osób i

sprzêtu, który wypo¿yczy³ Wies³aw Pociecha oraz Janusz

Grabaœ, który w³asnym ciê¿kim sprzêtem pracowa³ wiele dni

za darmo i nawet nie przyj¹³ zap³aty za paliwo.

Wa¿n¹ inwestycj¹ w latach 2017-2018 by³o wybudowanie

du¿ej wiaty na froncie hali, co jeszcze bardziej poprawi³o

funkcjonalnoœæ naszego oœrodka.

Po kilku latach tu³aczki po innych klubach i boiskach,

przy zaanga¿owaniu wielu osób i zawodników KS Bia³y

Orze³, a szczególnie Grzegorza Kowalskiego, który za³atwi³

wiele formalnoœci z tym zwi¹zanych, mamy z powrotem

Bia³ego Or³a w Nilestown.
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Trzeba zaznaczyæ, ¿e przez wiele lat Oœrodek Letni w Niles-

town jest rozbudowywany i poprawiana jego funkcjonalnoœæ
dziêki du¿emu zaanga¿owaniu i poœwiêceniu kilku tych

samych ludzi, którzy to robi¹ bezinteresownie.

Fundusze na wszelkie inwestycje i modernizacjê s¹ z

wygospodarowanych oszczêdnoœci i dochodów z imprez spor-

towych i od sponsorów.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ci¹gu ostatnich 25 lat Klub i

oœrodek nie by³y zad³u¿one nawet na jednego dolara i nie

korzysta³y z po¿yczek (mortgage).

To w³aœnie KS Bia³y Orze³ i oœrodek, w którym graj¹ i
spotykaj¹ siê zawodnicy i ich rodziny, sta³ siê pomostem i

drog¹, abyœmy mieli m³odych cz³onków w organizacji i mogli

budowaæ dalsz¹ przysz³oœæ PSN.

Chylimy czo³a i dziêkujemy Polonii, która przez lata

budowa³a i dba³a o PSN. Dostaliœmy w spadku du¿y maj¹tek,
a naszym obowi¹zkiem jest to utrzymaæ i pomna¿aæ.

PSN jest organizacj¹ Polonijn¹
Pracuje dla Polonii i z Poloni¹

Jest organizacj¹, która pomaga Klubowi Sportowemu Bia³y
Orze³, Zespo³owi Pieœni i Tañca Cracovia oraz miejscowym

organizacjom.

Tutaj w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca odbywa siê
zebranie miesiêczne cz³onków organizacji.

W tej hali odbywaj¹ siê liczne imprezy, akademie

zwi¹zane z histori¹ naszej Ojczyzny i organizacji.

Nasza organizacja jest gotowa do wspó³pracy ze

wszystkimi szanuj¹cymi nasz¹ to¿samoœæ i tradycje narodowe.

Dziêkujê za uwagê

Kazimierz Mendel

Od redakcji:

Wyst¹pienie wiceprezes PSN Anny Czuby uka¿e siê w Skanerze za

miesi¹c.

Cz³onkowie PSN o najd³u¿szym sta¿u

Panie Rok wst¹pienia Sta¿ cz³onkowski

do organizacji

Janina Kapuza 1960 60
Maria Miœ 1961 59
Celina Piêta 1962 58
Stella Rzeszutko 1962 58
Weronika Traczyñska 1968 52

Panowie Rok wst¹pienia Sta¿ cz³onkowski

do organizacji

Jan Kondracki 1956 64
Mieczys³aw Traczyñski 1968 52
Victor ¯urawski 1967 53
Emil Sokalski 1972 48
Jan Fedorowski 1972 48
Zbigniew Magier 1972 48

Najstarsz¹ cz³onkini¹ PSN jest licz¹ca 95 pani Janina Kwiatkowska, która przys³a³a piêkne ¿yczenia z okazji jubileuszu.

Choæ ja siê w obcej ziemi urodzi³a,
Choæ ja siê obcej mowy nauczy³a,
Choæ ja pozna³a i obce zwyczaje,
Milsza mi Ojczyzna ponad obce kraje.

I czêsto pytam o ni¹ swych rodziców,
Czy s³oñce, gwiazdy tam nad Polsk¹

œwiec¹,
Czy s¹ tam lasy, pola, góry, rzeki...
Wioski i miasta... czy s¹ morza brzegi...?

Och...! - S³oñce jaœniej œwieci tam na
niebie,

Szumi¹ce zbo¿a rosn¹ tam na glebie,
Po z³otych ³anach kosa w ¿niwa

brzêczy,
A stroje ¿eñców podobne s¹ do têczy.

Dolin¹ cicho Wis³a sobie p³ynie,
Bociany chodz¹ po ³¹kach w dolinie;
A w cieniach sadów bia³e chatki stoj¹
I kwiatki ró¿nobarwne w kr¹g je

otaczaj¹.

A Naród Polski w pobo¿noœci ¿yje,
Chowa w pamiêci s³awne Polski dzieje;
I znany w œwiecie ze swej goœcinnoœci,
Z serca dobrego, z pracy i wolnoœci.

I opowiada mi ojciec o Lwowie,
Wilnie, Warszawie, Gdyni,

Czêstochowie,
O Zakopanem i tatrzañskich górach,
Których œnie¿ne szczyty chowaj¹ siê

w chmurach.

I opowiada o dziejach Narodu,
O wojnach z wrogami wschodu

i zachodu;
O bohaterach s³awnych w ca³ym

œwiecie,
Którzy za jej wolnoœæ oddali swe

¿ycie.

I widzê Polskê oczyma mej duszy,
I ci¹gle myœlê, ¿e tam wróciæ muszê;
Bo tam me miejsce i Narodu Dzieje,
Wiêc kocham Polskê ponad obce kraje.

•

Wiersz pochodzi z Ksi¹¿ki Pami¹tkowej,

wydanej w paŸdzierniku 1970 roku z okazji

50-lecia PSN.

Jako autor figuruje tam Cz³onek PSN

KOCHAM SWÓJ KRAJ
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KRYSTYNA  STALMACH W grudniu,

pomimo przygotowañ do

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

uda³o mi siê przeczytaæ dwie

ksi¹¿ki Szczepana Twardocha

- “Król” i “Królestwo”. W

ostatnim czasie by³o du¿o
dyskusji na forach internetowych o tym

autorze i postanowi³am przyjrzeæ siê
jego twórczoœci i trochê poczytaæ o nim
samym. W³aœciwie chcia³am zapoznaæ
siê z jego powieœciami dotycz¹cymi

Œl¹ska, bo zawsze interesowa³a mnie

tematyka ¿ycia na styku dwóch kultur -

polskiej i niemieckiej, ale nie mia³am do

tytu³ów takich jak “Pokora”, “Drach” czy

“Wieczny Grunwald” szybkiego dostêpu.
Zanim siêgnê³am po “Króla”, prze-

czyta³am i obejrza³am kilka wywiadów

z autorem. Jakie odnios³am wra¿enie?
Jest sob¹, mówi to, co myœli, nie boi siê
tematów tabu (ciesz¹ go samochody,

dobra pozycja materialna, jest dumny ze

swojego pochodzenia, jest wyczulony na

zmiany zachodz¹ce w spo³eczeñstwie i

ma bardzo wyraziste pogl¹dy na tematy

polityczne).

Szczepan Twardoch (ur. w 1979 r.)

mieszka w Pilchowicach na Górnym

Œl¹sku. Jest jednym z najbardziej cenio-

nych wspó³czesnych polskich pisarzy.

Uhonorowany presti¿owymi nagrodami

literackimi, miêdzy innymi Paszportem

“Polityki”, nagrod¹ im. Koœcielskich,
Brücke Berlin-Preis, Œl¹skim Wawrzy-

nem Literackim, O!Lœnieniem – Nagrod¹
Kulturaln¹ Onetu i Nagrod¹ Czytelni-

ków Nike. Prawa do jego powieœci
sprzedane zosta³y do dwunastu krajów.

W kwietniu 2020 r. w Stanach Zjedno-

czonych ukaza³ siê “The King of War-

saw” (to “Król”, którego przet³umaczy³
Sean Gasper Bye), entuzjastycznie

przyjêty przez amerykañsk¹ krytykê
literack¹. Pochlebne recenzje w renomo-

wanych pismach (The Publishers Week-

ly, The Irish Times, Kirkus Reviews, The

New York Journal of Books) nie tylko

zaowocowa³y bardzo dobrym debiutem

Szczepana Twardocha w obszarze

anglojêzycznym, ale równie¿ prze³o¿¹
siê na otwarcie rynków ksiêgarskich na
ca³ym œwiecie dla jego ksi¹¿ek.

Powieœæ “Król” zosta³a z rozmachem

zekranizowana i widzowie ju¿ od po-

cz¹tku listopada ogl¹daj¹ kolejne czêœci
oœmioodcinkowego serialu na Canal+

Seriale. Polecam, ale... po przeczytaniu

ksi¹¿ki. W serialu m.in. wyst¹pili: Mi-

cha³ ¯urawski, Borys Szyc, Arkadiusz

Jakubik, Magdalena Boczarska i Alek-

sandra Pisula, a wyre¿yserowa³ go Jan
P. Matuszyñski. Wiêkszoœæ scen krêcono
w £odzi, bo Warszawa ju¿ nie ma takiej

scenerii, która mog³aby odgrywaæ rolê
dawnych Nalewek czy te¿ Kercelaka.

Obejrza³am dwa odcinki i zachwyci³am
siê gr¹ aktorów, kostiumami i rozma-

chem... Mam nadziejê, ¿e ta opowieœæ o
Warszawie z 1937 r. nie tylko bêdzie
komercjalnym sukcesem stacji telewizyj-

nej, lecz przede wszystkim zachêci
widzów do siêgniêcia po ksi¹¿kê.

A jaka jest ksi¹¿ka? Jest magnetyczn¹,
hipnotyzuj¹c¹ powieœci¹ o Warszawie z

1937 roku. Pan Twardoch ma specy-

ficzny styl pisania, który

mo¿na kochaæ albo nienawi-

dziæ (s³ysza³am od niektórych

czytelników, i¿ powtarzaj¹c te
same s³owa, frazy zarabia

wierszówk¹).
Wed³ug mnie styl pasuje do

tej opowieœci, buduje napiêcie, utwierdza

nas, ¿e “coœ jest na rzeczy”. Tym

bardziej ¿e historia opisana w “Królu”

jest bardzo ciekawa i w czêœci praw-

dziwa. Wiele postaci i zdarzeñ przed-
stawionych w ksi¹¿ce ma odpowiednik

w historycznej rzeczywistoœci, co jeszcze
bardziej czyni je wiarygodnymi. Kum

(Jan) Kaplica to przeciez Tata Tasiemka,

doktor Janusz Radziwi³ek to £okietek –
Polak i ̄ yd – s³ynni gangsterzy trzês¹-
cy Warszaw¹ lat trzydziestych.

Autor, przygotowuj¹c siê do na-

pisania powieœci osadzonej w realiach

tu¿ przed II wojn¹ œwiatow¹, wiele pracy

i energii poœwiêci³ na poznanie historii,
geografii miasta, ówczesnych napiêæ
spo³ecznych, walk ró¿nych frakcji poli-
tycznych. A boks potraktowa³ wyj¹tkowo

powa¿nie. Nie tylko zg³êbi³ Ÿród³a do-
tycz¹ce dzia³alnoœci ¿ydowskiego klubu

sportowego Makabi, ale równie¿ sam

zacz¹³ trenowaæ na ringu, by jak naj-
realniej przedstawiæ postaæ g³ównego

bohatera ksi¹¿ki - Jakuba (Jakiewa)

Szapirê. Tak wiêc dowiadujê siê z

ksi¹¿ki, i¿ nie by³o wtedy rund w bok-

sie, by³y ko³a. Któ¿ o tym wiedzia³?
G³ówny bohater - Jakub Szapiro -

z jednej strony bokser wygrywaj¹cy na
ringu kolejne ko³a, kolejne walki, z

drugiej gangster œci¹gaj¹cy haracze i

wykonuj¹cy mokr¹ robotê dla swego

bosa Kaplicy. Bardzo maczo...

Mêski sport i mêska literatura,

kipi¹ce brutalnoœci¹, powinny mnie od-

rzucaæ, a tak siê nie sta³o. Wprawdzie

warszawski burzliwy œwiat, pe³en prze-
mocy, krwi, haraczy, nienawiœci, mi³oœci,
polityki  i  alkoholu  zosta³  opisany  w

    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  
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sposób bardzo naturalistyczny, lecz nie

zero-jedynkowo. Bohaterowie powieœci
s¹ nie do koñca Ÿli i nie do koñca
dobrzy, a przez to na wskroœ ludzcy ze 
swoimi wadami i zaletami.

Na pierwszym planie jest WALKA,

walka o w³adzê nie znaj¹ca granic. A w

tle dwie Warszawy: polska i ¿ydowska,

biedna i bogata oraz starcia socjalistów

z falangistami, intrygi polityczne, na-

piêcia narodowoœciowe, skorumpowana

w³adza... Postaci kobiece - Emilia,

Ryfka i Anna – te¿ s¹ wyraziste. Ka¿da
z innego œrodowiska i ka¿da w jakiœ
sposób zwi¹zana z Jakubem. Mnie

bardzo spodoba³a siê Ryfka, zarz¹dza-
j¹ca burdelem w kamienicy na ulicy

Piusa (dzisiejsza Piêkna).
I jeszcze kilka s³ów o narracji, bo w

trakcie czytania podskórnie czu³am, i¿
narrator Mosze Bersztajn-Inbar do-

prowadzi mnie do ciekawego i za-

skakuj¹cego fina³u. Tak siê sta³o jakieœ
90 stron przed koñcem ksi¹¿ki (ca³oœæ
liczy sobie 429 stron) - autor zafun-

dowa³ prawdziwe trzêsienie ziemi... i tak

do koñca... Wiêcej nie mogê zdradziæ, bo
nie chcê zepsuæ zainteresowania t¹
powieœci¹.

Drug¹ czêœæ
“Króla” -

powieœæ pt.
“Królestwo” -

ods³ucha³am
w piêknej
interpretacji

Agnieszki

Grochowskiej,

Macieja

Stuhra i Ewy

Abart.

To historia o getcie, zag³adzie i prze-
trwaniu, opowiedziana przez Ryfkê. Nie

ma fajerwerków narracyjnych i postaci

metafizycznych. Jest to przede wszystkim

powieœæ spo³eczna i polityczna. 

“Królestwo” - w porównaniu do

“Króla” - jest bardziej emocjonalne,

kameralne i intymne. Jest równie¿
bardziej przygnêbiaj¹ce. Mo¿na tê
powieœæ czytaæ bez znajomoœci “Króla”,

choæ byæ mo¿e czytelnikowi umkn¹
wtedy pewne detale. Bardzo dobrym

pomys³em by³a zmiana akcentów i

skupienie siê na kobietach: Ryfce i

Emilii. Najbardziej wstrz¹saj¹ce by³y
dla mnie opisy nocnych wêdrówek Ryfki

wœród ruin Warszawy po klêsce
powstania. Zachêcam do zapoznania siê
z t¹ powieœci¹.

Obie powieœci przedstawiaj¹
sytuacjê ¯ydów bez znieczulenia. Uka-

zuj¹, jak szybko mo¿na przeistoczyæ siê
z kata w ofiarê i z ofiary w kata, bo

gniew i nienawiœæ mog¹ staæ siê wiel-

kimi bodŸcami napêdzaj¹cymi ludzkie

dzia³ania.
Obie wy¿ej omówione ksi¹¿ki

znajdziemy w ksiêgozbiorze londoñskiej
biblioteki (Central, 2nd floor, World

Languages - klasyfikacja Pol Fic Twa).

Biblioteka w Sarni ma w swoich

zbiorach “Króla”. Zamówiono ju¿
“Królestwo” i kilka innych tytu³ów tego

autora.

Aby poprawiæ sobie nastrój, zaraz
po przeczytaniu mrocznych powieœci
Szczepana Twardocha zajê³am siê
przygotowaniami œwi¹tecznymi –

dekoracje, ubieranie choinki, s³uchanie
kolêd i pastora³ek. Chc¹c urozmaiciæ
repertuar muzyczny, postanowi³am
po¿yczyæ z mojej biblioteki kilka CDs z

polsk¹ muzyk¹ œwi¹teczn¹. Sprawdzi³am
katalog Lambton, potem katalogi innych

bibliotek i ku mojemu wielkiemu zdzi-

wieniu ani biblioteka w Sarni, ani w

London, ani w Windsor nie ma CDs z

polskimi kolêdami/pastora³kami. A mia³y
jeszcze w ubieg³ym roku... Sama po-

¿ycza³am kolêdy w wykonaniu Krzyszto-

fa Krawczyka i Mazowsza.

Niestety, kilka miesiêcy temu zosta³y
usuniête z polskich zbiorów. Ma³¹
kolekcjê CDs zlokalizowalam jedynie w

bibliotece torontoñskiej. Byæ mo¿e,
bibliotekarze doszli do wniosku, i¿
wystarczy tylko zapewniæ czytelnikom

dostêp do muzycznych platform

elektronicznych, gdzie mo¿na uzyskaæ
bezp³atny dostêp do milionów utworów

muzycznych z ca³ego œwiata.

Wiêkszoœæ
ontaryjskich

bibliotek oferuje

platformy Freegal

Music i/lub Hoopla.

Wystarczy tylko byæ posiadaczem karty

bibliotecznej i muzyczne pliki MP3 s¹
do naszej dyspozycji – mo¿emy s³uchaæ
na ¿ywo lub œci¹gaæ do naszych tele-
fonów, tabletów, komputerów - do póŸ-
niejszego ods³uchania. Pracownicy

bibliotek s¹ przeszkoleni i mog¹ po-

instruowaæ, jak korzystaæ z tych

platform.

Nie przeczê, i¿ dostêp do elektro-
nicznych zbiorów

muzycznych mo¿e
byæ bardzo
interesuj¹cy dla
prawdziwych melomanów. 

Dla przeciêtnego Polonusa -

s³uchacza muzyki popularnej - wystar-

czy³yby ma³e kolekcje polskich CDs.

Szkoda, ¿e tak wczeœnie te kolekcje

zaczynaj¹ znikaæ z naszych bibliotek

publicznych. To b³¹d, bo przecie¿ nie

wszyscy maj¹ dostêp do internetu.

Zapraszam do korzystania z elektro-

nicznych platform muzycznych i

zachêcam do przeczytania powieœci
Szczepana Twardocha.

 

¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach
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Marian Walentynowicz - prekursor

komiksu w Polsce - znany jest przede

wszystkim jako autor ilustracji do

“Przygód Kozio³ka Mato³ka” Kornela

Makuszyñskiego, mniej jako kores-

pondent wojenny w czasie II wojny

œwiatowej przy Dywizji Pancernej

gen. Maczka. To spod jego pióra

wyszed³ opis s³ynnej dla orê¿a

polskiego bitwy pod Falaise.

Obraz wojny i ¿o³nierskie

prze¿ycia utrwala³ tak¿e przy

pomocy aparatu fotograficznego,

rysunków i zabawnych karykatur.

Swoje doœwiadczenia spisa³ w

ksi¹¿ce “Wojna bez patosu”.

�

Urodzi³ siê 20 stycznia 1896 roku
w Petersburgu. W czasie rewo-

lucji stan¹³ przed plutonem
egzekucyjnym, cudem prze¿y³.
Przeniós³ siê do Warszawy, gdzie
sta³ siê popularnym rysownikiem.

Wspó³pracowa³ m.in. z "Kurierem Co-
dziennym" i "Naoko³o œwiata".

Studiowa³ na Politechnice War-
szawskiej, w latach 1930–1939 uczy³ w
¯eñskiej Szkole Architektury im.
Noakowskiego w Warszawie.

Z zawodu by³ zatem architektem,
choæ studia koñczy³ przez wiele lat.

Jako pracê dyplomow¹ przygotowa³
projekt obrotowego lotniska na skrzy-

¿owaniu Alei Jerozolimskich i ulicy
Marsza³kowskiej w Warszawie. Po-

dobno zapytano go, jak to siê bêdzie
obracaæ, a on odpowiedzia³: na ³o¿ys-

kach rtêciowych. OdpowiedŸ Walen-
tynowicza przesz³a do historii œrodo-

wiskowej anegdoty.
Odby³ kilka podró¿y dooko³a

œwiata. Polowa³ w Indiach, przemie-
rza³ afrykañski busz i kanadyjskie

pustkowia. Pisa³ reporta¿e i rysowa³.
Efektem by³ m.in. zbiór opowiadañ "Ze

sztucerem przez Czarny L¹d", druko-

wanych w “Przygodzie”. Te doœwiad-

czenia pomog³y mu równie¿ w stwo-
rzeniu - we wspó³pracy z Kornelem

Makuszyñskim - postaci obie¿yœwiata,
Kozio³ka Mato³ka. Sympatyczny ko-

zio³ek w czerwonych spodenkach i
ci¿emkach narodzi³ siê w 1933 roku.

URODZI£ SIÊ 125 LAT TEMU

W³aœciwym miejscem narodzin Ko-

zio³ka by³o sanatorium w Otwocku,
gdzie na cukrzycê leczy³ siê Kornel

Makuszyñski. Marian Walentynowicz
w wywiadzie dla “S³owa Powszech-

nego” w 1957 r. tak wspomina³ tê
wiekopomn¹ chwilê: “By³ to nasz

wspólny pomys³. W siedzibie Maku-
szyñskiego w Otwocku, przy butelce

wina, szukaliœmy bohatera do ksi¹-
¿eczki obrazkowej dla dzieci. Przejrze-

liœmy wszystkie zwierzêta, poczynaj¹c
od kota i psa, a koñcz¹c na zwie-

rzêtach egzotycznych. Doszliœmy do
wniosku, ¿e wszystko ju¿ by³o. Przy-

szed³ mi do g³owy kozio³. Kozio³,
kozio³ek, Kozio³ek Mato³ek. Ju¿ piszê
– powiedzia³ Makuszyñski – i wziêliœ-
my siê do pracy”.

Sukces ma wielu ojców – do
udzia³u w owej biesiadzie przyznawa³
siê te¿ wydawca Stanis³aw Gebeth-
ner.

W 1939 roku, po wybuchu II wojny

œwiatowej, przez Rumuniê i Francjê
Walentynowicz przedosta³ siê do

Szkocji, gdzie zosta³ korespondentem
wojennym przy 1 Dywizji Pancernej

gen. Stanis³awa Maczka. Tam za-
projektowa³ znak Cichociemnych w

postaci spadaj¹cego do walki or³a.
Zajmowa³ siê tak¿e ilustracj¹
ksi¹¿kow¹ nie nale¿¹c¹ do lite-
ratury dzieciêcej. Zaprojektowa³
m.in. ok³adkê do wojennego wy-
dania ksi¹¿ki Józefa Kisielew-

skiego "Ziemia gromadzi prochy".
W archiwalnym nagraniu

Polskiego Radia z 1958 roku
Marian Walentynowicz mówi³:
"Meldujê pos³usznie. Sier¿ant z
wy¿szym wykszta³ceniem nie-

zdolny do s³u¿by wojskowej.
Jednoczeœnie podporucznik re-

zerwy, kapitan czasu niewoli,
jednoczeœnie podpu³kownik czasu

wojny. Pozwolê sobie wyjaœniæ, ¿e
kiedy w 1939 roku przedosta³em siê
do Francji, zosta³em szefem kompanii.
[…]. Moimi podkomendnymi byli: z ma-

larzy Aleksander ¯yw i Józef Natan-
son, publicyœci Zygmunt Lityñski, Adolf

Bocheñski oraz Czes³aw Jeœman, z po-
etów Jerzy Paczkowski, z dyplomacji

Lipski, znany ekonomista Wac³aw
Jastrzêbowski. 

Powy¿si inteligenci, meldujê po-
s³usznie, za pomoc¹ francuskiego

koniaku, wina i innych alkoholi starali
siê wp³yn¹æ na moj¹ niezachwian¹
postawê podoficersk¹".

Zmar³ 26 sierpnia 1967 w War-

szawie. Jest pochowany na Cmentarzu
Pow¹zkowskim.

�ród³o: Polonijna Agencja Informacyjna

[ pai.media.pl ]. CC0 1.0

Zdjêcie pochodzi z czasopisma “Film” (Nr 25;

15 wrzeœnia 1947). Domena publiczna.

Marian Walentynowicz w mundurze 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka
szkicuje milicjantkê Leokadiê Krajewsk¹ w Warszawie w 1947 r.
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JADWIGA ¯ELEZIÑSKA Jedn¹ z moich

aktywnoœci œwi¹tecznych jest,

oprócz smacznego jedzenia i od-

wiedzin rodziny i przyjació³, nadrabianie zaleg³oœci w

czytaniu. Oczywiœcie w tym roku nie bêdzie (bêdzie - bo

piszê to w po³owie grudnia 2020) problemu z przygoto-

waniem i konsumpcj¹ jedzenia œwi¹tecznego, ale z od-

wiedzinami ju¿ gorzej. ¯eleziñski jako niedawny emeryt i

zaprzysiê¿ony domator nie zaprasza do siebie w tym roku

nikogo i ju¿ wczeœniej wszem i wobec zapowiedzia³, ¿e
nigdzie nie pójdzie - ani sam, ani z ¿on¹. “Bo mo¿na siê
zaraziæ, a kontakty mo¿na przecie¿ utrzymywaæ przez

telefon.”

Na szczêœcie uzbiera³a mi siê pewna liczba czasopism

i ksi¹¿ek do przeczytania, wiêc te trochê inne œwiêta nie

bêd¹ takie samotne. Przecie¿ TV, internet, ksi¹¿ki i czaso-

pisma, pozwalaj¹ nam przenosiæ siê w czasie, gdzie tylko

siê zechce... Tu napiszê o lekturach przedœwi¹tecznych, o

dwóch artyku³ach, które wywar³y na mnie spore wra¿enie.

I tak w grudniowym numerze Skanera przeczyta³am

bardzo ciekawy wywiad z Janem Kiepur¹, przeprowa-

dzony ponad 90 lat temu (przedrukowany z Ilustrowanego

Dziennika Codziennego z 25 grudnia 1930 roku). Podoba³
mi siê i dlatego przeczyta³am go kilka razy.

Kiepura to Polak, który w ubieg³ym stuleciu na Za-

chodzie odniós³ wielki sukces. By³ popularnym w USA i

Europie œpiewakiem operowym, którego uwielbia³ mój

dziadek i ci¹gle mi o nim opowiada³. Szczególnie zapamiê-
ta³am opowiadania dziadka o koncertach po oficjalnych

koncertach, kiedy ju¿ na dworze Kiepura stawa³ na dachu

samochodu i œpiewa³ dla tych, których nie staæ by³o na bi-

let (albo tak d³ugo zwlekali z kupnem, ¿e ju¿ biletów nie

by³o). 
Artyku³ podoba³ mi siê i dlatego przeczyta³am go kilka

razy. Ciekawe, bo Kiepura wyraŸnie wypowiada³ siê, ¿e
sukces przychodzi poprzez pracê, talent i zdolnoœci umy-

s³owe, a nie przez przypadek (wed³ug niego to zabobon). 

Poza tym podoba³o mi siê to, ¿e ten cz³owiek kariery i

sukcesu wiele lat temu trafnie podsumowa³ wady i zalety

naszego polskiego spo³eczeñstwa, mówi¹c: [...] jesteœmy

narodem wiecznych opozycjonistów, nie uznajemy pracy

pozytywnej, nie umiemy siê niczym zadowoliæ, stosujemy

ten negatywizm we wszystkich dziedzinach ¿ycia, nie tylko

w polityce. [...] to niezadowolenie, ta zgryŸliwoœæ powstaje

z nadmiaru talentów, które nie maj¹ sposobu do wy-

³adowania siê. Warto i dziœ o tym pamiêtaæ.

Jan Kiepura rozró¿ni³ te¿, co to

jest “byæ szczêœliwym” a “mieæ
szczêœcie”. Co jest lepsze w ¿yciu?

Czy mo¿na osi¹gn¹æ te dwa stany? Chocia¿ do koñca nie

mog³am zauwa¿yæ jego osobistych preferencji, to myœlê, ¿e
raczej uzna³, ¿e dobrze jest mieæ szczêœcie i nie byæ
nieszczêœliwym, a szczêœcie to w skrócie mieszanka

umiejêtnoœci i inteligencji…

Drug¹ ciekaw¹ lektur¹ by³ artyku³ w pisanej po

angielsku gazecie, któr¹ nam nades³ali znajomi z USA.

Bohaterem by³ ¿yj¹cy w XIX i XX wieku popularny

amerykañski œpiewak religijny i kompozytor Ira D. Sankey.

Pamiêtajmy, ¿e Polska by³a wtedy pod zaborami, fiaskiem

zakoñczy³y siê powstania: listopadowe i styczniowe, a w

USA szala³a najokrutniejsza z wojen - wojna domowa. W

tym czasie na kontynencie amerykañskim popularne by³y
kazania, a jednym z najwybitniejszych mówców by³ Dwight

L. Moody.
Ci¹g dalszy na str. 10

SI£A PIEŒNI
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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

ŒNIEG

I PIERWIOSNKI

MIECZYS£AW ROŒCISZEWSKI

Gdy Pan Bóg ju¿ wszystko

stworzy³, gdy krzewom, roœlinom i

kwiatom nada³ najpiêkniejsze barwy i

œwietnoœæ, przysz³a kolej na œnieg, do

którego Bóg rzecze: - Barwê sam so-

bie wyszukaj, bo co po drodze dla

ciebie, to nieprzyjaciel.

Œnieg poszed³ tedy do trawy i

mówi: - Daj mi swój kolor zielony!

Poszed³ do ró¿y i prosi³ j¹ o

p³aszcz ró¿owy, potem do fio³ka i w
koñcu do s³oneczka. By³ bowiem

pró¿ny i chcia³ mieæ strój wytworny.

Ale trawa i kwiaty wyœmia³y go i

kaza³y mu iœæ swoj¹ drog¹.
Wtedy zwróci³ siê do pierwiosn-

ków i rzecze zmartwiony: - Skoro mi

nikt nie chce daæ barwy, to stanie siê
ze mn¹, jak z wiatrem, który dlatego

jest z³y, ¿e go nikt nie widzi.

Na to zlitowa³y siê kwiatuszki

œnie¿ne i rzek³y skromnie: - Je¿eli ci
siê podoba nasz skromny p³aszczyk,

to weŸ go sobie.

Œnieg wzi¹³ go z ochot¹ i sta³ siê
odt¹d bia³y; ale dla wszystkich kwia-

tów pozosta³ wrogiem, tylko nie dla

pierwiosnków. 

Mieczys³aw Roœciszewski to pseudonim

Boles³awa Londyñskiego (ur. 5 stycznia

1855 - zm. 30 wrzeœnia 1928).

�ród³o: Bajki, baœnie i legendy ludowe na

tle przyrodniczem . Lwów 1922. Spó³ka Na-

k³adowa Odrodzenie.

Ten kaznodzieja i pu-

blicysta z czasem dobra³
cz³owieka obdarzonego

piêknym g³osem, aby to-

warzyszy³ mu podczas licznych po-

dró¿y. Tym cz³owiekiem by³, jak siê
pañstwo domyœlacie, Ira D. Sankey,

który po odbyciu s³u¿by wojskowej w

czasie wojny domowej w USA przyj¹³
zaproszenie Moody’ego i urozmaica³
swym œpiewem jego wystêpy religijne.

Tandem ewangelista i œpiewak jeŸdzi³
po USA, Kanadzie i Anglii. Musimy

pamiêtaæ, ¿e w Europie i w Pó³nocnej

Ameryce nie by³o wtedy takich roz-

rywek jak mecze, koncerty, radio, tele-

fony komórkowe, komputery... wiêc
dobre kazanie z piêknym œpiewem

by³o wydarzeniem, w którym wiêk-
szoœæ ludzi z ka¿dej okolicy chcia³a
uczestniczyæ. Do popularnoœci panów

Moody’ego i Sankey przyczynia³a siê
prasa, zawsze daj¹c przychylne opinie

i zamieszczaj¹c zdjêcia.

I w³aœnie pewnego grudniowego

dnia (konkretnie w Wigiliê 1875 r.)

zmêczony Ira wsiad³ na statek paro-

wy na rzece Delaware, aby na œwiêta
dostaæ siê do domu w Newcastle.

Obawia³ siê spóŸnienia, bo wystêp siê
podoba³ i Moody przetrzyma³ go

d³u¿ej ni¿ to by³o w planie. Zdawa³
sobie sprawê z popularnoœci, wiêc nie

zdziwi³ siê, ¿e szybko zosta³ roz-

poznany i pasa¿erowie poprosili go o

zaœpiewanie kilku kolêd. Pomimo zmê-
czenia nie odmówi³, ale wybra³ nie

kolêdê, lecz inn¹ pieœñ. Po zakoñcze-

niu po¿egna³ siê z t¹ spontaniczn¹

publicznoœci¹ i ¿yczy³
wszystkim weso³ych

œwi¹t. Liczy³ na to, ¿e
resztê podró¿y dokoñczy

w samotnoœci, nieco odsapnie, a gdy

dotrze na miejsce, to mi³o spêdzi w

gronie rodzinnym te œwiêta Bo¿ego

Narodzenia.

Sta³o siê inaczej. Podszed³ do

niego cz³owiek, z wygl¹du równo-

latek, i zapyta³: - By³ pan w wojsku w

czasie wojny domowej w USA?

Ira odpowiedzia³ krótko: - Tak!

Nieznajomy kontynuowa³: - A czy

by³ pan mo¿e kiedyœ z jednostk¹ w

tym i tym miejscu? W nocy? 

Zdziwiony Sankey odpowiedzia³,
¿e tak - by³ i doskonale pamiêta jed-

n¹ piêkn¹, spokojn¹ noc z pe³ni¹
ksiê¿yca! A o wojnie wola³by nie

rozmawiaæ. Wówczas nieznajomy

oznajmi³, ¿e równie¿ by³ wtedy w woj-

sku, ale walczy³ po przeciwnej stronie.

Mówi³, ¿e tamtej nocy zauwa¿y³ ¿o³-
nierza - wroga. Wzi¹³ go na cel, bo w

œwietle ksiê¿yca by³ on doskonale

widoczny, na dodatek znajdowa³ siê
bardzo blisko. Ju¿ mia³ poci¹gn¹æ za
spust, gdy nagle us³ysza³, ¿e ów wróg

zaczyna œpiewaæ. Piêknym, czystym

barytonem œpiewa³ “Savour like a

shepherd lead us”... By³a to piosenka,

któr¹ œpiewa³a mu matka, kiedy s³u-

chaj¹cy by³ jeszcze dzieckiem. Nie, nie

móg³ nacisn¹æ spustu i zabiæ... Czêsto
wraca³ myœlami do tej nocy.

Doda³, ¿e tak w ogóle to ¿ycie

mia³ bardzo popl¹tane i ani przed

wojn¹, ani po niej nic nie osi¹gn¹³.
Dopiero dziœ, kiedy wsiad³ na statek

i us³ysza³ pieœñ, która przypomnia³a
mu tamt¹ noc, przemknê³a mu przez

g³owê myœl, ¿e daæ siê tak oczarowaæ
piêknemu œpiewowi i nie zabiæ - to
przecie¿ osi¹gniêcie.

Jadwiga ¯eleziñska

SI£A PIEŒNI
Dokoñczenie ze str. 9
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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 31stycznia  2021 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

MARIA KONOPNICKA (1842-1910)

OBIELI£ NAM...

Obieli³ nam nasze chaty

Nowy dzionek z³oty;

Widniej, widniej teraz ludziom,

Co w niej do roboty.

Do roboty - grodziæ p³oty,

Okopywaæ rowy,

Strzec na si³ê, co nam mi³e,

Na ten roczek nowy!

Do roboty - lepiæ œciany,

Gdzie siê która pada,

Boæ ta chata stoi lata,

Jeszcze od pradziada!

Do roboty - biæ wyloty

Na s³oneczn¹ stronê;

Niech uderzy dzionek œwie¿y

W te œciany omszone!

Do roboty - przede wroty

Umieœæ czysto progi,

Wyrwaæ chwasty, cierñ kolczasty,

Co nam rani nogi!

Do roboty - waliæ w m³oty

O kowad³o ¿ycia...

W huku, w trzasku, w iskier blasku

Krzesaæ serca bicia!

Do roboty - trz¹œæ wym³oty,

Co plewa, co ziarno...

Mieæ na chleby z w³asnej gleby

M¹kê, choæby czarn¹.

Do roboty - na k³opoty

Mieæ pociechê w sobie...

Zdarzy dola, co jej wola:

Ja, com winien - robiê! 

Z MYŒL¥ O M£ODEJ POLONII

W 2020 r. powsta³y dwa czasopisma dla mieszkaj¹cych za granic¹

polskich dzieci i m³odzie¿y.

Dla dzieci w wieku 6-10 lat jest Kumpel dla Polonii

Dla m³odzie¿y w wieku 6-10 lat - Cogito dla Polonii

Celem obu magazynów, wydawanych przez Polskie Bractwo Kawa-

lerów Gutenberga [ www.bractwogutenberga.pl ], jest pomoc w poznaniu

i pokochaniu jêzyka oraz w odkryciu polskiej przyrody, kultury i

historii. Redakcje zapewniaj¹, ¿e pisma bêd¹ dostarczaæ ciekawych

materia³ów edukacyjnych, które mog¹ byæ wykorzystywane przez

rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli i bibliotekarzy

w trakcie zajêæ w szko³ach lub w innych instytucjach polonijnych.

Oba tytu³y s¹ udostêpniane bezp³atnie w Polonijnej Bibliotece

Cyfrowej. Najproœciej wpisaæ w wyszukiwarkê pbc.uw.edu.pl
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

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

Z ILU POTRAW SK£ADA SIÊ KOLACJA WIGILIJNA?

Takie pytanie us³ysza³a ma³a Ania. 

- Wiem, wiem! Dwanaœcie! -

radoœnie wykrzycza³a w odpowiedzi.

Stryj, dumny ze swej bratanicy,

dr¹¿y:

- A dlaczego akurat dwanaœcie?

- Ale¿ to proste! Bo akurat tylu

by³o aposto³ów.

Stryj nie mo¿e wyjœæ z podziwu.

Taka maleñka i taka rezolutna.

- A dlaczego akurat aposto³ów?

- Bo... Bo Pan Jezus, jak ich

zaprasza³ na potluck... to znaczy na

Wigiliê... to ka¿dy przynosi³ coœ do

zjedzenia. A aposto³ów by³o akurat

dwunastu!

Stryjowi trochê zrzed³a mina, ale

nie traci rezonu i dalej pyta:

- Ale¿, moja droga Aniu, jeœli

aposto³ów by³o dwunastu plus

gospodarz - Jezus - to ilu ich by³o

w sumie?

- Trzynastu, stryjku.

- To dlaczego tylko dwanaœcie

potraw, a nie trzynaœcie?

- To proste. Pan Jezus za³atwi³

na potluck napoje.

Stryj za³ama³ rêce: 

- Kto ci to powiedzia³?

- Ja to widzia³am. Widzia³am

tak¹ Wigiliê z aposto³ami u stryja

na obrazie.

Stryj zrozumia³, rozpogodzi³ siê

i zacz¹³ wyjaœniaæ:

- Na obrazie nie jest przed-

stawiona Wigilia ani ¿aden potluck,

tylko ostatnia wieczerza. A o tym, ile

ma byæ potraw, to ró¿nie ludzie

mówi¹. To, ile jest potraw na stole,

czêsto zale¿y od tradycji, pobo¿noœci

i mo¿liwoœci. Wielu uwa¿a, ¿e dwa-

naœcie dañ ma symbolizowaæ dwu-

nastu aposto³ów, inni s¹ przekonani,

¿e dwanaœcie miesiêcy... A ¿eby

szczêœcie goœci³o w domu przez

najbli¿szy rok, to ka¿dej trzeba choæ

w minimalnym stopniu spróbowaæ.

- To dlaczego stryj tylko popija?

Tak go rozbawi³a tym pytaniem,

¿e za¿artowa³:

- Bo kompot z suszonych owo-

ców i kisiel ¿urawinowy mamy tylko

raz w roku..

Tadeusz ¯ochowski


