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SKOWRONEK

ANDRZEJ NIEMOJEWSKI Z pól ry¿owych

wyfrunê³a szara ptaszyna i æwierkaj¹c
niekiedy, buja³a w powietrzu blisko

ziemi, wznosz¹c siê i opadaj¹c na prze-
mian. Skrzyde³ka jej dr¿a³y, wzbudzaj¹c
fale w przejrzystym przestworze. S³oñce
jaœnia³o na niebie, min¹wszy wy¿ynê
po³udnia. B³êkit by³ czysty, bez chmur-

ki, bez jednej plamki mg³y. W dole roz-

chodzi³y siê wonie. Ptaszyna zatoczy³a
kilka krêgów, milk³a, æwierka³a i znowu

milk³a. Duszno jej by³o jeszcze przy

ziemi.

Kilkakrotnie rozpostar³a skrzyde³ka,
szybuj¹c ko³em. Nagle wywinê³a dziób
w górê i strzeli³a pod niebo.

Œpiew radosny doby³ siê z jej piersi
pierzastej. Rozleg³o siê urywane dzwo-

nienie. Ale jeszcze g³os jej nie za-

brzmia³ ca³¹ pe³ni¹. Znowu zawis³a w
powietrzu na rozpostartych skrzyde³kach
i przymilk³a.

Cisza by³a doko³a; g³osy ziemi gi-

nê³y w dole. Nagle ptaszyna poczê³a
trzepotaæ skrzyde³kami i unosiæ siê po
linii prostej do góry. Wtedy z piersi jej

doby³ siê œpiew, któremu równego nie

ma natura.

Œpiew ten rós³ w miarê tego, jak siê
ptaszyna wzbija³a nad ziemiê. A ju¿ z
do³u najl¿ejszy szmer nie dochodzi³, w
górze zaœ by³y same b³êkity.

Ptaszyna znowu rozpostar³a skrzy-
de³ka, zawis³a w powietrzu i przymilk³a.
 

Ci¹g daszy na str. 5

Z³ota Ró¿a Papieska to statuetka w kszta³cie

ró¿y przyznawana ludziom, koœcio³om lub

instytucjom zas³u¿onym dla papiestwa i Koœ-

cio³a, a tak¿e jako wyraz szacunku i uznania.

Pierwsze wzmianki o tym zwyczaju siêgaj¹ XI

wieku - czytamy w portalu histmag.org

Z£OTA RÓ¯A

od PAPIE¯A

B£A¯EJ GUZY Pocz¹tków Z³otej Ró¿y mo¿-
na szukaæ w wierzeniach i zwyczajach

Greków i Rzymian. Grecy uwa¿ali ró¿ê
za symbol po¿¹dania, dziewiczej niewin-

noœci i wstydliwoœci. W mitologii by³a
atrybutem Afrodyty, a ró¿ane wieñce
obecne by³y podczas zabaw zwi¹zanych
z kultem Dionizosa. 

Ci¹g dalszy na str. 4

W£ADYS£AWA

KOSTAKÓWNA

PIERWSZA MISS POLONIA

i

ZAPOMNIANA BOHATERKA

RUCHU OPORU

Dokoñczenie z poprzedniego numeru

MAREK TELER 5 stycznia 1930 r. w ka-

tedrze œw. Jana w Warszawie W³adys³a-
wa Kostakówna wziê³a œlub z cenionym
warszawskim adwokatem Leonem Œli-

wiñskim, 37-letnim wdowcem samotnie

wychowuj¹cym nastoletniego syna. W

czasie wojny polsko-bolszewickiej w

1920 r. by³ on oficerem ³¹cznikowym

Sztabu Generalnego z Ochotnicz¹
Sprzymierzon¹ Armi¹ genera³a Stani-

s³awa Bu³ak-Ba³achowicza. Spe³nienie
zawodowe odnalaz³ jednak w zawodzie

prawnika. Jego klientem by³ miêdzy
innymi pochodz¹cy ze Stambu³u Abdul

Halik Usmi-Bej, bohater g³oœnej afery
czasów II Rzeczypospolitej, którego 1

stycznia 1931 r. postrzeli³ major Henryk

Sobolewski w odwecie za zniewa¿enie.
Zapracowany Œliwiñski czêsto bywa³
poza domem, wiêc to W³adys³awa

objê³a pieczê nad wychowaniem pasier-

ba, piêtnastoletniego Leona. Nie s¹dzi³a
wówczas, jak wielk¹ rolê odegra dziêki
niemu w czasie II wojny œwiatowej.

Pierwsza Miss Polonia potrafi³a
po³¹czyæ w sobie dwie z pozoru

przeciwstawne cechy – z jednej strony

by³a oddan¹ ¿on¹ i troskliw¹ matk¹, ( 
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Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

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

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

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( a z drugiej stale zajmowa³a siê
doskonaleniem swoich umiejêtnoœci i pro-
wadzeniem w³asnej dzia³alnoœci. Jeszcze
przed otrzymaniem tytu³u zapisa³a siê na
kurs prawa jazdy. Latem 1936 r. ukoñ-
czy³a kurs ¿eglarski w Augustowie,

umia³a te¿ doskonale jeŸdziæ na nartach.
“Uprawiam najrozmaitsze sporty, ale dla-

tego ¿e je naprawdê kocham i uwa¿am za

niezbêdne do ¿ycia” – opowiada³a w

1937 r. Zofii Ordyñskiej z magazynu

ilustrowanego “As”.

Jednoczeœnie aktywnie udziela³a siê
w Towarzystwie Opieki nad Zwierzêtami,

którego by³a wiceskarbniczk¹ generaln¹,
oraz jako jedna z dzia³aczek Towarzystwa

Opieki nad G³uchoniemymi. Za dzia³al-
noœæ dobroczynn¹ zosta³a nagrodzona

Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Sama przygar-

nê³a do swojego domu dwa bezdomne

wilczury, które uda³o jej siê uratowaæ od
œmierci. Zwierzêta odwdziêczy³y siê
nowym w³aœcicielom, ratuj¹c kancelariê
Œliwiñskiego przed atakiem w³amywaczy

w nocy z 1 na 2 paŸdziernika 1935 r.

Szyfrantka “Maria”

Spokojne ¿ycie ma³¿eñstwa Œliwiñskich
przerwa³ wybuch II wojny œwiatowej.

W³adys³awa, jej m¹¿ i pasierb, który w
sierpniu 1939 r. przeszed³ skomplikowan¹
operacjê, wyjechali samochodem z War-

szawy na wschód Polski. 17 wrzeœnia
1939 r. dotarli do miasteczka T³uste,
gdzie zamieszkali w domu ¿ydowskiego

rzezaka rytualnego. Tam zasta³a ich in-
formacja o wkroczeniu Armii Czerwonej

na ziemie polskie. Œliwiñscy wyruszyli

wiêc w dalsz¹ podró¿ w kierunku granicy

z Rumuni¹, gdzie szczêœliwie uda³o im siê
unikn¹æ internowania. Po przejechaniu

przez Jugos³awiê i W³ochy, rodzina w

paŸdzierniku 1939 r. znalaz³a siê we

Francji i osiad³a w Pary¿u.
Pod koniec czerwca 1940 r. W³ady-

s³awa wraz z zaprzyjaŸnion¹ rodzin¹
Matuszewskich wyjecha³a do miasteczka

Aix-en-Provence, a nastêpnie do Nicei.

Tam we wrzeœniu 1940 r. pasierb W³ady-
s³awy, Leon Œliwiñski zosta³ zwerbowany

przez kapitana Tadeusza Jekiela do

komórki wywiadu morskiego, organizo-

wanej na po³udniu Francji i pod-

porz¹dkowanej Ekspozyturze “Francja”,

oraz zaanga¿owa³ w tê dzia³alnoœæ swoj¹
macochê. Tak rozpocz¹³ siê zupe³nie no-
wy rozdzia³ w ¿yciu pierwszej Miss

Polonii.

Pocz¹tkowo W³adys³awa Œliwiñska,
która przyjê³a pseudonim operacyjny

“Maria”, zajmowa³a siê wy³¹cznie szyfro-
waniem depesz radiowych. Po pewnym

czasie awansowa³a do roli sta³ego agen-
ta sieci morskiej. Chocia¿ pozostali

cz³onkowie ruchu byli za swoj¹ dzia-

³alnoœæ wynagradzani finansowo, W³ady-
s³awa upiera³a siê, aby dzia³aæ na rzecz
kraju za darmo.

W przeciwieñstwie do innych kobiet

z Ekspozytury “Francja” (w 1943 r. od-

tworzonej jako “Francja-2”) agentka “Ma-

ria” otrzyma³a stopieñ podporucznika, a
nie tylko sier¿anta. Niejednokrotnie

wykaza³a siê w swojej dzia³alnoœci
poœwiêceniem i bohaterstwem. “By³a to
osoba pozbawiona zmys³u samoobrony.

Przyjmowa³a wszelkie ryzyko i nigdy

niczego siê nie ba³a” – wspomina³ j¹
pasierb.

Kiedy 26 grudnia 1942 r. Leon zosta³
aresztowany przez cz³onków Abwehry i

Stowarzyszenia OVRA za dzia³alnoœæ
antyfaszystowsk¹, na stole w jego pokoju

pozosta³ notes. W³adys³awa postanowi³a
wzi¹æ go ze sob¹, kiedy agenci niemieccy

i j¹ zabrali na przes³uchanie. Siedz¹c w
poczekalni i korzystaj¹c z nieuwagi agen-

tów, zjad³a w ca³oœci notatnik pasierba,
obawiaj¹c siê, ¿e mo¿e on zawieraæ kom-

promituj¹ce go dane. Nie mia³a nawet

czym popiæ zjedzonego papieru, poniewa¿
odmówiono jej szklanki wody. Leonowi

uda³o siê zbiec z obozu w Embrun w

Alpach francuskich 9 wrzeœnia 1943 r.
Podobnych bohaterskich wyczynów

pierwsza Miss Polonia mia³a na swoim

koncie wiêcej, miêdzy innymi pomaga³a -
przy poœrednictwie w³oskich wolontariu-

szy - aresztowanym agentom, przesy³aj¹c
im paczki i pieni¹dze. W tym czasie m¹¿
W³adys³awy, Leon senior, s³u¿y³ w stop-

niu kapitana marynarki rezerwy w

Kierownictwie  Marynarki  Wojennej  w
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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

Londynie. 25 sierpnia 1944 r. zosta³ wy-

zwolony Pary¿, zatem dzia³alnoœæ Eks-

pozytury “Francja-2” mog³a zostaæ
zakoñczona. W paŸdzierniku 1944 r. roz-
poczêto akcjê likwidacyjn¹ sieci wywia-

du.

W drugiej po³owie 1946 r. W³ady-
s³awa Œliwiñska wraz z mê¿em i pasier-

bem wyjecha³a do Maroka. Powrót do

pogr¹¿aj¹cej siê w mrokach stalinizmu

Polski nie by³ bowiem mo¿liwy dla osób

otwarcie wspieraj¹cych rz¹d emigracyjny.

Bohaterstwo zostaje docenione

W Maroku rodzina Œliwiñskich zaczê³a
na nowo uk³adaæ sobie ¿ycie. Pasierb

W³adys³awy zosta³ w 1951 r. z ramienia

Rz¹du Rzeczypospolitej na UchodŸstwie

konsulem honorowym w Casablance oraz

dyrektorem Compagnie Miniere d’Agadir,

która zajmowa³a siê kopalnictwem mag-

nezu, o³owiu i wolframu. Z kolei m¹¿
pierwszej Miss Polonii Leon Œliwiñski
senior zosta³ adwokatem Trybuna³u
Miêdzynarodowego w Tangerze.

22 lata po zdobyciu tytu³u naj-

piêkniejszej Polki, W³adys³awa z Kosta-

ków Œliwiñska znów znalaz³a siê na

pierwszych stronach gazet, tym razem

marokañskich. 19 lutego 1951 r. na po-
k³adzie brytyjskiego okrêtu HMS

Liverpool w porcie Casablanca Konsul

Generalny Jej Królewskiej Moœci w Ra-

bacie uhonorowa³ W³adys³awê Medalem

Króla za Odwagê na Rzecz Wolnoœci,
przyznawanym przez Wywiad Wojskowy

Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii za

szczególne zas³ugi. “W³adys³awa Œli-

wiñska – bohaterka Ruchu Oporu” –

g³osi³y nag³ówki francuskich gazet, które

rozpisywa³y siê o dzia³alnoœci naszej

rodaczki.

Podczas swojego pobytu w Maroku

W³adys³awa zaczê³a wspieraæ finansowo

dzia³aj¹ce we Francji instytucje polonij-

ne, miêdzy innymi Towarzystwo Opieki

nad Polskimi Zabytkami i Grobami

Historycznymi we Francji.

W 1971 r. zmar³ w wieku 78 lat m¹¿
W³adys³awy, Leon Œliwiñski. Okres wdo-

wieñstwa Œliwiñska spêdzi³a w uwa¿a-
nym za centrum intelektualne Prowansji

Aix-en-Provence, w którym wczeœniej
przebywa³a przez pewien czas w okresie

II wojny œwiatowej. 10 czerwca 1986 r.

ponownie prze¿ywa³a moment triumfu,

kiedy to Francuzi przyznali jej w Pary¿u
Legiê Honorow¹ za dzia³alnoœæ wojenn¹
wraz z przydzielon¹ do tego wyró¿nienia
pensj¹. W³adys³awa Œliwiñska jest jedy-
n¹ Polk¹ wyró¿nion¹ w ten sposób.

Spoœród odznaczeñ, które otrzyma³a za
swoje bohaterstwo, mo¿emy wymieniæ
równie¿ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami,

ustanowiony przez Prezydenta RP na

uchodŸstwie dla ¿o³nierzy Wojska Pol-

skiego i cz³onków ruchu oporu, jak rów-

nie¿ dwa odznaczenia francuskie: Croix

de Guerre i Médaille en Vermeil (Medal

Srebrny poz³acany).
W³adys³awa Œliwiñska do¿y³a na

emigracji sêdziwego wieku 93 lat. Zmar³a
w 2001 r. w Aix-en-Provence i zosta³a
pochowana na cmentarzu w Mont-

morency. Trzy lata póŸniej w tym samym

grobie z³o¿ono cia³o jej kuzyna Micha³a
K³obukowskiego, który towarzyszy³ ro-
dzinie Œliwiñskich w Maroku i we

Francji. Umieszczony na grobie napis w

jêzyku francuskim opisuje dzia³alnoœæ
Œliwiñskiej w ruchu oporu, wspomina o

jej licznych odznaczeniach oraz ogrom-

nym przywi¹zaniu do zwierz¹t, na

których rzecz dzia³a³a równie¿ na emi-

gracji. Na pró¿no szukaæ t³umaczenia

tekstu w jêzyku polskim, tylko obok

nazwiska K³obukowskiego napisano w

jego ojczystym jêzyku: “By³ i nie ma go

ju¿, ¿y³ a zosta³ tylko kurz”.
Losy honorowanej przez rz¹d na

emigracji i pañstwa Zachodu W³ady-
s³awy z Kostaków Œliwiñskiej nadal s¹
wœród Polaków praktycznie nieznane.

Kojarzymy j¹ co najwy¿ej z pierwszym

konkursem Miss Polonia i anegdot¹ o
biurku przeniesionym na ni¿sze piêtro
urzêdu… Tymczasem jest to jeden z naj-

mniej istotnych szczegó³ów jej jak¿e
fascynuj¹cego ¿yciorysu.

Marek Teler

Artyku³ pochodzi z portalu histmag.org

�ród³o zdjêcia: “Œwiatowid. Ilustrowany

Kurjer Tygodniowy”. 16 lutego 1929 r. Fot. 

Jerzy Dorys. Domena publiczna. 

W³adys³awa Kostakówna

(20 XII 1908 - 1 III 2001)
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Sutton Group Realty
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STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprze-

da¿¹ nieruchomoœci

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

P Oprocentowanie kredytów hipotecznych korzystniejsze

ni¿ w bankach - 2.19%

P Przy kupnie pierwszego domu mo¿liwoœæ uzyskania

zwrotów podatkowych (do $10 000)

P Ponad 20 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

Z kolei w Rzymie ró¿ami przyozdabiano groby bliskich podczas

œwiêta zmar³ych. Pierwsi chrzeœcijanie, ze wzglêdu na pogañ-

skie powi¹zania, nie przywi¹zywali do ró¿ wielkiej

wagi. PóŸniej jednak ró¿a sta³a siê dla chrzeœcijan

kwiatem raju.

Pierwsza wzmianka o Z³otej Ró¿y pojawi³a siê w XI wieku

w bulli papie¿a Leona IX. Papie¿, w zamian za przywileje,

zobowi¹za³ klasztor œw. Krzy¿a w Alzacji do sk³adania co-

rocznej daniny w postaci Z³otej Ró¿y o wadze dwóch uncji

rzymskich (ok. 60 g). Pocz¹tkowo by³y to wzglêdnie lekkie,

pojedyncze ró¿e, których p³atki barwiono na czerwono. PóŸniej

zrezygnowano z barwienia, zast¹piono je umieszczaniem we

wnêtrzu kwiatu rubinu, szafiru lub innych drogich kamieni. Z

czasem do pojedynczej ró¿y zaczêto dodawaæ ga³¹zki z p¹cz-

kami, listkami i kolcami. Z³oto mia³o symbolizowaæ Chrystusa,

czerwieñ Jego mêkê, a zapach mia³ oznaczaæ woñ zmartwych-

wstania Jezusa i Jego zwyciêstwa nad grzechem i œmierci¹.

Pocz¹tkowo papie¿ nie poœwiêca³ Z³otej Ró¿y, jedynie

przybywa³ z ni¹ do bazyliki œw. Krzy¿a Jerozolimskiego w nie-

dzielê “Laetare” (IV Niedziela Wielkiego Postu, symbolizuj¹ca

radoœæ ze zbli¿aj¹cej siê Wielkanocy, w œredniowieczu zwana

równie¿ Niedziel¹ Ró¿). Pierwszy raz o

poœwiêceniu Z³otej Ró¿y pisa³ Augustinus

Patricius w drugiej po³owie XV wieku. Z³ota Ró¿a

sta³a na o³tarzu pomiêdzy dwiema zapalonymi œwiecami.

Papie¿ w kapie i mitrze podchodzi³ do niej, odmawia³ modlitwê,

nak³ada³ na Ró¿ê pi¿mo i balsam, nastêpnie okadza³ i kropi³

wod¹ œwiê-con¹. Po tym obrzêdzie udawano siê w procesji do

bazyliki œw. Krzy¿a lub Kaplicy Sykstyñskiej, gdzie jeden z

kardyna³ów odprawia³ Mszê œw. Laureat Z³otej Ró¿y podczas

Mszy siedzia³ poœród kardyna³ów, a nastêpnie klêcz¹c na

stopniach odbiera³ Ró¿ê od papie¿a.

Pierwsze Z³ote Ró¿e przyznawane by³y jedynie prefektom

Rzymu, nastêpnie cesarzom rzymsko-niemieckim, królom i ksi¹-

¿êtom, a póŸniej ¿onom panuj¹cych w³adców. Od czasów Pa-

pie¿a Innocentego IV przyznawano je równie¿ œwi¹tyniom lub

instytucjom. Pierwsz¹ znan¹ z imienia osob¹, która otrzyma³a

Z³ot¹ Ró¿ê, by³ hrabia Andegawenii Fulko IV Zrzêda. Otrzyma³

j¹ 23 marca 1096 roku w Tours od papie¿a Urbana II. Polscy

w³adcy i w³adczynie uhonorowani t¹ papiesk¹ nagrod¹ to m.in.:

Ludwik Wêgierski, Kazimierz IV Jagielloñczyk, Zygmunt I Stary,

Bona Sforza (¿ona Zygmunta I Starego), Henryk Walezy, Anna

Jagiellonka (¿ona Stefana Batorego), Konstancja Austriaczka

(druga ¿ona Zygmunta III Wazy), Aleksander Karol Waza (syn

Zygmunta III Wazy), Ludwika Maria Gonzaga (¿ona W³ady-

s³awa IV i Jana II Kazimierza), Maria Kazimiera (¿ona Jana III

Sobieskiego), Maria Józefa (¿ona Augusta III Sasa), Maria

Amalia (córka Augusta III Sasa).

Z okazji Tysi¹clecia Chrztu Polski w 1966 roku papie¿

Pawe³ VI przyzna³ Z³ot¹ Ró¿ê sanktuarium na Jasnej Górze,

jednak z przyczyn politycznych nie pozwolono mu na wizytê w

naszym pañstwie. Ró¿ê tê przywióz³ dopiero w 2006 roku

Benedykt XVI. Z³ot¹ Ró¿ê posiada równie¿ Sanktuarium w

Czêstochowie - przyznan¹ w 1979 roku przez Jana Paw³a II.

Jan Pawe³ II dawa³ Z³ote Ró¿e wy³¹cznie sanktuariom maryj-

nym w odwiedzanych przez siebie krajach. W 1987 roku

uhonorowa³ ni¹ równie¿ sanktuarium Matki Bo¿ej w Kalwarii

Zebrzydowskiej. Warto równie¿ wspomnieæ o Ró¿y, któr¹ papie¿

Benedykt XVI przyzna³ Muzeum Auschwitz-Birkenau 28 maja

2006 roku. Jest to jedyna na œwiecie Ró¿a papieska w kolorze

czarnym.

B³a¿ej Guzy

Od redakcji: Artyku³ pochodzi z portalu historyków histmag.org Wolna

licencja. Fot. na str. 1 przedstawia Z³ot¹ Ró¿ê zamówion¹ przez

papie¿a Jana XXII (1316-1334) u Minucchia z Sieny i wrêczon¹ w

1330 r. Rudolfowi III z Nidau. Ró¿a ma 60 cm wysokoœci, obecnie

znajduje siê Musée de Cluny w Pary¿u. Fot. Jastrow. Wikimedia.

Z£OTA RÓ¯A
Dokoñczenie ze str. 1
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S³oñce gorza³o na niebie jak ogromna

plama œwiat³oœci, rozlewaj¹cej siê na

modroœæ sklepienia i roztapiaj¹cej go

swym ¿arem.

Ptaszyna poczê³a znowu biæ
skrzyde³kami w powietrze i wzbijaæ siê
prostopadle w górê. Z piersi jej

dobywa³o siê zawodzenie, œpiew, za-

chwyt, uniesienie. Dla oczu ziemian

znik³a ju¿ zupe³nie i ludzie s³yszeli

tylko ów dziwny, piêkny, tajemniczy i

tak za serce chwytaj¹cy hymn tu¿ pod
sklepieniem niebios.

Teraz ptaszyna by³a u szczytu

swego wzlotu. Unios³a dziób w górê,
rozpostar³a skrzyde³ka i patrz¹c w

niebo, dzwoni³a swym g³osikiem pieœñ
przestworom i Temu, który je nakry³
b³êkitami, a po tych b³êkitach prze-

suwa s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy.

Dzwoni³o ptaszê pieœñ tryumfaln¹,
œpiewa³o natchnione, zachwycone,

dr¿¹ce z uniesienia. Raz jeszcze

spróbowa³o wzbiæ siê wy¿ej, aby

zanuciæ g³oœniej i resztê duszy w

œpiew ten w³o¿yæ.
Ale na jej Ÿrenice pad³a mg³a

omdlenia. Zaczyna³o brakowaæ jej

oddechu. Jeszcze ptaszê dzwoni³o jak
milkn¹cy srebrny dzwoneczek.

Cisza ogromna panowa³a w górze

i w dole. Nagle ptaszyna umilk³a i

poczê³a siê s³aniaæ ku ziemi. Ogar-

nê³a j¹ trwoga, bo na brzegu p³omien-

nej tarczy s³oñca ukaza³a siê czarna

plama.

Ptaszyna zachwia³a siê, za-

trzepota³a skrzyde³kami, ju¿ nie mog³a
siê utrzymaæ na wysokoœciach.

Tymczasem przez powietrze po-

czê³y padaæ smugi pomarañczowe,

potem niebieskawe, wreszcie fioletowe.

Ptaszyna obróci³a raz jeszcze spojrze-

nie na s³oñce. Owa czarna plama

znacznie uros³a i pokrywa³a ju¿ du¿¹
czêœæ tarczy œwietlnej, która poczê³a
rudzieæ. Jêkliwe æwierkanie doby³o siê
z piersi ptaszyny, zaczê³a opadaæ ku
ziemi jak rzucony w g³¹b powietrzn¹
kamieñ. Owia³ j¹ wir, orzeŸwi³ nieco;
roztoczy³a skrzyde³ka i zatrzyma³a siê
na czas jakiœ, zataczaj¹c krêgi.

Znowu spojrza³a ku s³oñcu.

Ogarn¹³ j¹ lêk i poczê³a dr¿eæ. Al-

bowiem czarna plama rozszerzy³a siê
i po chwili, niby czarny kr¹¿ek, po-

kry³a ca³e s³oñce; tylko grzywa pro-

mieni krwawo dygota³a oko³o tego

czarnego kr¹¿ka.
Ptaszyna straci³a si³ê w skrzy-

de³kach, opada³a ku ziemi w milczeniu,

pó³przytomna, dr¿¹ca, spotnia³a. I spa-

da³a d³ugo, d³ugo, a¿ uderzywszy o

gêstsze fale powietrza, które wznosi³y
siê nad ziemi¹, opar³a siê o nie

skrzyde³kami i sposobi³a siê do zlotu
w dó³.

Obróci³a tedy oczy ku ziemi i

patrzy³a miêdzy wzgórza, doliny,

drzewa i strumienie.

Wtedy przedstawi³ siê jej dziwny

widok.

Pod ni¹ widnia³a w ciemnoœciach
³ysa góra, na której roi³o siê mrowie

ludzkie. Nies³ychana wrzawa bi³a w

górê. Ptaszyna lêka³a siê sfrun¹æ tam,

aby kto na ni¹ kamieniem nie rzuci³ i
nie pojma³. Ale nagle rojowisko to

poczê³o siê ruszaæ i zbiegaæ z góry.

Wnet te¿ ju¿ tylko kilka ludzkich

punkcików widnia³o w dole.

Ptaszyna sfrunê³a ni¿ej i znowu

spojrza³a.
Wtedy oczom jej przedstawi³ siê

widok nastêpuj¹cy:

Na szczycie ³ysej góry by³y
rozpiête na bielej¹cych s³upach trzy

ludzkie postacie. U stóp œrodkowego

klêcza³o kilka niewiast, dwóch mê¿ów
i sta³ wojownik z w³óczni¹. Zapatrzeni

byli ca³kiem w postaæ wisz¹c¹ w

poœrodku.

Ptaszyna sfrunê³a jeszcze ni¿ej i
popatrzy³a znowu.

Cz³owiek rozpiêty na œrodkowym

s³upie wzniós³ twarz w górê. Twarz ta

by³a blada, pokryta po³yskliwym

potem i kroplami krwi, które œcieka³y
przez oczy; rozchyli³a posinia³e usta;

na czole widnia³ cierniowy wieniec,

którego kolce wpija³y siê g³êboko,

rani¹c i krwawi¹c g³owê umêczon¹. (

Ci¹g dalszy ze str. 1 SKOWRONEK

Alleluja, bij¹ dzwony,

g³os ich leci na wsze strony,

pora zbli¿a siê radosna,

Pan zmartwychwsta³!

Wiosna!

Wiosna!

Pe³nych radoœci,

mi³oœci i zdrowia

Œwi¹t Wielkiej Nocy 

¿yczy

wszystkim Czytelnikom

Skaner
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( Twarz ta skierowa³a w niebo tak
rozdzieraj¹ce spojrzenie, ¿e ptaszyna
zadr¿a³a i poczê³a opadaæ ni¿ej.

Chwia³a siê ju¿ bliziutko nad g³o-
w¹ mêczonego. Uczuwa³a strach, ból,
¿al; serce jej bi³o gwa³townie.

Ujrza³a w³óczniê ¿o³nierza i
chcia³a ju¿ w dal odfrun¹æ. Ale w tej
chwili spojrzenie jej pad³o znowu na
tê twarz tak okropnie udrêczon¹. Wiêc
poczê³a ¿a³oœnie kwiliæ, zatrzepota³a
skrzyde³kami, zawis³a nad g³ow¹
cierniem kaleczon¹ i schyliwszy dziób
do czo³a zalanego krwi¹, poczê³a
wyrywaæ kolce, obskubywaæ ciernie i
upuszczaæ je na ziemiê, z ostatni¹ zaœ
ga³¹zk¹ w szponach wzbi³a siê nieco
w górê, kwil¹c ¿a³oœnie.

W tej chwili owa czarna plama
poczê³a zsuwaæ siê z tarczy s³o-
necznej i jasnoœæ powraca³a na prze-
stwory. Ptaszyna wyfrunê³a w górê,
wzbijaj¹c siê wy¿ej i wy¿ej. Nie
obraca³a ju¿ oczu ku ziemi, ale bij¹c
skrzyde³kami o fale powietrza, g³osi³a
niebiosom jak¹œ skargê, jakieœ
oburzenie, jakiœ nieutulony ¿al, nios¹c
im wiadomoœæ tego, co siê na ziemi
dzia³o.

Œpiew ptaszyny rós³ i rozlega³ siê
coraz wy¿ej. Ju¿ zaczyna³a nikn¹æ dla
oczu ziemian. Œpiew jej by³ tak
przejmuj¹cy, ¿e mimo odleg³oœci ludzie
ze zdziwieniem oczy w górê unosili, a
kiedy ptaszyna ca³kiem znik³a, jeszcze
patrzyli, s³uchali i podziwiali.

Ptaszyna wzbija³a siê wy¿ej i wy-
¿ej. Unosi³a ze sob¹ ostatni¹ ga³¹zkê
wieñca cierniowego, œpiewaj¹c ¿a-
³oœnie.

I rozesz³a siê legenda miêdzy
ludŸmi, ¿e ptaszyna ta, wzbiwszy siê
z on¹ ga³¹zk¹ cierniow¹ w niebo, ju¿
nie wróci³a na ziemiê.

Andrzej Niemojewski
Andrzej Niemojewski (1864-1921). “Legendy”.
Lwów. 1902. Ozdobi³ Stanis³aw Dêbicki.

KRYSTYNA STALMACH  Kilka tygodni
temu, zaraz po ukazaniu siê w Skane-
rze tekstu o Agnieszce Osieckiej
sprawdzi³am, czy moje pisanie prze-
k³ada siê na popularnoœæ ksi¹¿ek,
które omawia³am w lutowym numerze.
Jak zwykle katalogi bibliotek w Lon-
don i Sarni potwierdzi³y, i¿ po publi-
kacji tekstu wszystkie ksi¹¿ki zosta³y
wypo¿yczone, a nawet po jedn¹ z nich
utworzy³a siê kolejka.

Mój poziom samozadowolenia
podniós³ równie¿ mail, który otrzyma-
³am w po³owie lutego od redaktorki
Skanera – pani Jolanty Pawluk. By³ w
nim fragment korespondencji przy-
s³anej przez Piotra Koprowskiego i
jego ¿onê Annê, którzy po prze-
czytaniu tekstu o Osieckiej chcieli
podzieliæ siê z redakcj¹ i ze mn¹ opi-
sem “pewnej ciekawostki” – jak to
skromnie ujê³a pani Anna - z ¿ycia
pana Piotra. Ciekawostka ta dotyczy³a
wystawienia minimusicalu Agnieszki
Osieckiej “Apetyt na czereœnie” w se-
zonie teatralnym 1969/70 w Londynie
w Wielkiej Brytanii.

Piotr Pawe³ Koprowski to kompo-
zytor i wyk³adowca uniwersytecki
(Toronto, McGill, Western), mieszka-
j¹cy od 1971 roku w Kanadzie. W
1969, tu¿ po studiach ukoñczonych na
Akademii Muzycznej w Krakowie, stu-
diowa³ w Pary¿u u Nadii Boulanger.
Gdy w grudniu owego roku teatr
polonijny w Londynie nie otrzyma³ na
czas nut do piosenek planowanego
spektaklu Agnieszki Osieckiej “Apetyt
na czereœnie”, re¿yser sztuki - Leopold

Kielanowski - zaproponowa³ m³odemu
muzykowi skomponowanie nowej
muzyki do tekstów kilku piosenek.

Pan Koprowski nie tylko napisa³
now¹ muzykê do musicalu, ale rów-
nie¿ akompaniowa³ aktorom w czasie
wystêpów. Zrobi³ to pod pseudonimem
Andrzej Marek.

Recenzent spektaklu bardzo pochleb-
nie pisze o Andrzeju Marku jako
kompozytorze i akompaniatorze. Oto
fragment: “[...] Twórc¹ wiêkszoœci
melodii piosenek (“Czytamy S³owac-
kiego”, “Malwy”, “Zostawi³am moje
szczêœcie”) londyñskiego przedsta-
wienia jest m³ody kompozytor i muzyk
Andrzej Marek, który jednoczeœnie
akompaniowa³ aktorom, a raczej
wspó³gra³ z nimi. Nie tylko sw¹
opraw¹ muzyczn¹ przyczyni³ siê do
utrzymania stylu przedstawienia, ale
swoj¹ obecnoœci¹ na scenie, uœmie-
chem, spojrzeniem w³¹czy³ siê w nie
tak, ¿e choæ [nie] powiedzia³ ani
jednego s³owa - kontakt jego z pub-
licznoœci¹ by³ zupe³ny...”

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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Pan Piotr bra³ równie¿ udzia³ w na-

graniach piosenek z tego spektaklu

dla Radia Wolna Europa.

Agnieszka Osiecka napisa³a “Ape-

tyt na czereœnie” w 1967 roku, a pra-

premiera widowiska odby³a siê 13

czerwca 1968 r. w warszawskim te-

atrze “Ateneum”. Ju¿ rok póŸniej mamy

dwie zagraniczne premiery “Apetytu

na czereœnie”: jedn¹ w Moskwie w te-

atrze Sowriemiennik z muzyk¹ Macie-

ja Ma³eckiego i w przek³adzie Bu³ata

Okud¿awy (Okud¿awa napisa³ rów-

nie¿ muzykê do piosenki “Ach panie,

panowie”, któr¹ nuci³a ca³a Moskwa);

drug¹ Teatru Polskiego ZASP 24

grudnia 1969 r. w Londynie w Ognisku

Polskim z muzyk¹ Andrzeja Marka -

czyli pana Koprowskiego (ni¿ej - na

zdjêciu W³adys³awa Bednarskiego z

realizacji w Teatrze Polskim ZASP w

Londynie widzimy go z Witoldem

Schejbalem i Krystyn¹ Dygatówn¹).

Bardzo dziêkujemy za podzielenie siê
informacj¹ o udziale w spektaklu w

Londynie. Wiemy teraz, ¿e istniej¹
dwie wersje muzyki do “Apetytu na

czereœnie”.

Wiêcej o panu Piotrze Koprow-

skim i jego twórczoœci przeczytaæ
mo¿na na stronie ppkoprowski.com .

P P P

W marcu omawia³am ksi¹¿ki £ukasza

Orbitowskiego, a na kwiecieñ pro-

ponujê coœ du¿o l¿ejszego. Prze-

czytajmy choæ jedn¹ ksi¹¿kê Weroniki

Wierzchowskiej. To autorka powieœci
obyczajowych i historycznych o ko-

bietach. W jej twórczym dorobku jest

miêdzy innymi nie tylko kultowa “Cór-

ka kucharki”, ale równie¿ “Aksamitka”,

“Tancerka” i “S³u¿¹ca”. Ju¿ ósmego

kwietnia uka¿e siê w ksiêgarniach jej

najnowsza powieœæ “Telefonistka z

ulicy Pró¿nej”.

Pisarka interesuje siê histori¹ i

bardzo powa¿nie podchodzi do sztuki

kulinarnej. Wiele jej powieœci opisuje

postaci historyczne, np. w “Tancerce”

autorka opowiada o losach Heleny

Cholewickiej - najwybitniejszej pol-

skiej baletnicy XIX stulecia, a w

“Córce kucharki” kreœli obraz Lucyny

Æwierczakiewiczowej.

Przeczyta³am trzy jej powieœci
historyczne, wszystkie opisuj¹ce spo-

³eczeñstwo w ostatnim dwudziesto-

piêcioleciu XIX wieku.

Na pierwszy ogieñ zaznajomi³am

siê z “Córk¹ kucharki”. To powieœæ o
kuchni, mi³oœci, szachach, wychowa-

niu,  pieni¹dzach.

Piêknie odmalowane t³o his-

toryczne, liczne ciekawostki, dawna

Warszawa pod rosyjskim zaborem,

salonowe i restauracyjne smaki.

Bohaterkami s¹ dwie kobiety - matka

i córka.

Matka, czyli s³ynna Lucyna Æwier-

czakiewiczowa, autorka ksi¹¿ek ku-

charskich, poradników, kalendarzy,

wyrocznia w sprawach kulinarnych i

najbardziej rozpoznawalna Polka dru-

giej po³owy XIX wieku. Córka Tosia

(Teodozja) to dorastaj¹ca myszka w

cieniu kulinarnej celebrytki i w³adczej

matki adopcyjnej. Ca³e szczêœcie, ¿e
serca obydwu pañ podbi³ ten sam

mê¿czyzna, dziêki czemu za Kazi-

mierza, szanowanego kupca, Tosia

mog³a wyjœæ za m¹¿ z mi³oœci.
Na wtorkowych obiadach ów-

czesnej kulinarnej celebrytki spo-

tykamy Gabrielê Zapolsk¹, Boles³awa

Prusa, Helenê Cholewick¹.

Czytaj¹c tê powieœæ a¿ mi œlinka

ciek³a, gdy co rusz napotyka³am ró¿ne

przepisy, wymagaj¹ce wielkiego

kunsztu w przygotowaniu i podaniu

potraw. Któ¿ teraz na przyk³ad wie,

jak przygotowaæ orszadê i jak ten

napój smakuje?

Oprócz w¹tków kulinarnych, sza-

chowych i romantycznych s¹ w tej

ksi¹¿ce równie¿ zagadki kryminalne.

Jest ciekawie, apetycznie, ró¿norodnie.

A swoj¹ drog¹, nie mogê siê oprzeæ
wra¿eniu, ¿e pierwowzorem radykal-

nych zachowañ Magdy Gessler jest

Lucyna Æwierczakiewiczowa, bo nasza

wspó³czesna celebrytka kulinarna

bardzo pilnie j¹ naœladuje.

Powieœæ tê mo¿na wypo¿yczyæ z
bibliotek w London i Sarni.

P P P

Po przeczytaniu “Córki kucharki”

siêgnê³am po “S³u¿¹c¹”. Ten sam

okres historyczny, lecz inne problemy,

œrodowisko, miejsce akcji. To wci¹-

gaj¹ca powieœæ obyczajowo-przygo-

dowa i studium psychologiczne

zemsty. Czy zemsta mo¿e byæ jedynym

celem w ¿yciu? (
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( Autorka opisuje losy Marianny Zaczkiewicz -

trzydziestoletniej s³u¿¹cej, która w 1896 roku wyrokiem

s¹du zosta³a skazana na piêæ lat przymusowych robót i

do¿ywotnie osiedlenie na Syberii.

Napêdem do przetrwania na nieprzyjacielskiej ziemi

staje siê chêæ odwetu na oprawcach, za których spraw¹
Marianna znalaz³a siê na Syberii. Jest trochê o mi³oœci,
trochê o wiedŸmach i szamanach, wiele o ludach ste-

powych i Polonii w Omsku oraz bardzo du¿o o zemœcie.
Jest równie¿ sekret Marianny.

Kiedy siêga³am po tê powieœæ, myœla³am, ¿e bêdzie to

kolejna pozycja o okropnoœciach przymusowych robót na

Syberii, a spotka³a mnie niespodzianka – w miarê rozwoju

fabu³y nie tylko charakter g³ównej bohaterki siê zmienia³,
ale i treœæ ksi¹¿ki gwa³townie przeistacza³a siê w powieœæ
przygodow¹ z pozytywnym przes³aniem i w dodatku od

czasu do czasu okraszon¹ humorem.

Jak zmieni siê Marianna

pod wp³ywem ludów stepów,

czy spe³ni obietnicê zemsty,

czy odnajdzie mi³oœæ i spokój?

Aby znaleŸæ odpowiedŸ
na te pytania, zachêcam

do siêgniêcia po powieœæ
o Mariannie, Mani, Marusi -

profesjonalnej s³u¿¹cej,

syberyjskiej striapce*.

Ksi¹¿ka dostêpna jest na pó³ce biblioteki w Sarni.

P P P

Na koniec mojego spotkania z twórczoœci¹ pani Weroniki

Wierzchowskiej siêgnê³am po biograficzn¹ powieœæ o

polskiej primabalerinie Helenie Cholewickiej (1848-1883),

która tañca uczy³a siê w Warszawie, Mediolanie i Pary¿u.

Helena Cholewicka od 1871 do 1882 r. by³a pierwsz¹
baletnic¹ w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ju¿ 29 stycznia

1872 r. jako pierwsza w dziejach  polskiego  baletu

otrzyma³a tytu³ “prima ballerina assoluta”. Tytu³ ten w

rosyjskim teatrze rz¹dowym gwarantowa³ prawo wyboru i

pierwszeñstwo wykonania wszystkich g³ównych ról oraz

du¿o wy¿sze “apana¿e”.

* striapka - kobieta z klasy posielanek, zbrodniarka skazana na

pobyt na Syberii.

Wystêpowa³a równie¿
w teatrze San Carlo

w Neapolu i na scenie

Opery Wiedeñskiej.

Karierê taneczn¹
zakoñczy³a 16 czerwca

1882 r. - jesieni¹ wyjecha³a
na Riwierê, a rok póŸniej

zmar³a na gruŸlicê.
Mia³a zaledwie 35 lat.

A jaka jest ta powieœæ? Ksi¹¿ka próbuje odpowiedzieæ na
pytanie, co jest wa¿ne poza tañcem i czy w ¿yciu wielkiej

gwiazdy jest miejsce na mi³oœæ. Znajdziemy tu naj-

wa¿niejsze informacje dotycz¹ce biografii Cholewickiej.

Oczywiœcie powieœæ idzie nieco dalej i oprócz ukazania

skromnej Helenki oraz ogromu pracy, jaki musi ona

wykonywaæ, aby znaleŸæ siê na szczycie, ods³ania równie¿
zakulisowe intrygi baletu. Mówi o wypracowanej umie-

jêtnoœci zapominania o widowni podczas tañca, o poezji i

marzeniach “królowej motyli”. 

S¹ równie¿ duchy przesz³oœci.
Tancerka prowadzi

z nimi rozmowy, one pomagaj¹
Helence osi¹gn¹æ

profesjonalne szczyty.

Ten drugi,

równoleg³y i lepszy

œwiat duchów,

to sposób

na pokonanie stresu.

To równie¿ sposób autorki na podzielenie siê z

czytelnikiem informacjami dotycz¹cymi historii

warszawskiego Teatru Wielkiego - jego powstania za króla

Stasia i osi¹gniêciach wielkich tancerzy i tancerek,

wystêpuj¹cych na deskach tego teatru.

Ksi¹¿ka jest dostêpna w sarniañskiej bibliotece.

Zachêcam do korzystania z serwisu wypo¿yczeñ miêdzy-

bibliotecznych.

Tak wiêc - w tym miesi¹cu do wyboru trzy powieœci z
histori¹ w tle. ¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach
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O PALMACH

Palmy s¹ drzewem w³adaj¹cem z dawien dawna fantazy¹ ludzk¹,

drzewem, otoczonem aureol¹ poezyi. Szlachetna prostota i po-

wa¿ny majestat, cechuj¹ce palmê, jej szczyty, pn¹ce siê w niebo

i k¹pi¹ce siê w s³oñcu, sprawiaj¹, i¿ palma jest symbolem s³oñca

i si³y, zwyciêztwa i tryumfu, bogactwa i p³odnoœci.

Wszêdzie, gdzie palma roœnie przypisuj¹ jej tubylcy osobliwy

pocz¹tek. Arabowie utrzymuj¹, ¿e Bóg stworzy³ palmê osobno, bo

szóstego dnia razem z cz³owiekiem. Równie¿ niektóre dzikie

plemiona afrykañskie przechowuj¹ tradycy¹, ¿e ród ludzki po

praojcu z palmowych owoców siê odrodzi³. Na ca³ym archipelagu

Oceanu Spokojnego, mieszkañcy przypisuj¹ palmom cudowny

pocz¹tek. Na Thaiti istnieje podanie, ¿e pierwszy cz³owiek

wyszed³ z ziemi, a z jego g³owy, niby Minerwa z Jowiszowej -

pierwsza palma. W staro¿ytnym Egipcie by³a palma symbolem

urodzajnoœci. Ozyrys i Izis, jako znamiê w³adzy o¿ywczej i uro-

dzajnej, trzymaj¹ w rêku palmy. Plemiê semickie uwa¿a palmê za

szczególny dar Opatrznoœci i za najpo¿yteczniejsz¹ ze wszystkich

roœlin. Nic wiêc dziwnego, i¿ stare hymny babyloñskie wed³ug

Plutarcha, a perskie wed³ug Strabona, s³awi¹ 361 po¿ytków, ja-

kie palma przynosi. Do dziœ dnia uwa¿an¹ jest palma za symbol

zwyciêztwa. Izraelici bior¹ j¹ rok rocznie w rêkê, jako znak

symboliczny tryumfu zwyciêzkiego - objêcia kiedyœ Palestyny.

Zwyciêzkim tryumfatorom w Jerozolimie, rzucano pod nogi palmy.

Prawie wszyscy ewangeliœci, opisuj¹c wjazd Chrystusa do

Jerozolimy, dodaj¹, i¿ lud rzuca³ mu pod nogi ga³¹zki palmowe.

U nas w palmow¹ niedzielê lud kupuje palmy, a w Watykanie w

niedzielê palmow¹ kardyna³owie trzymaj¹ podczas nabo¿eñstwa

palmy w rêku.

Koœció³ chrzeœcijañski uwa¿a palmê za znak i symbol du-

chowego zwyciêztwa nad si³¹ i gwa³tem, tryumfu nad b³êdem i

¿yciem doczesném; z tego te¿ powodu chowano mêczenników z

palm¹ w rêku. Piêknoœæ palm odbi³a siê i w architekturze, gdy¿

niektóre wspania³e motywa architektury z palm bior¹ pocz¹tek.

Poeci, szczególniej staro¿ytni, wszystkich krajów i ludów, maj¹

szczególne upodobanie w obrazach poetycznych i porównaniach

wziêtych z palmy. Pisarze biblijni, chc¹c wyobraziæ piêknoœæ i

majestat, wskazuj¹ na palmê. Nawet œciœli badacze nie mog¹ siê

oprzeæ czarowi, jaki wywiera palma, a znakomity botanik Karol

Linné, zwie palmy ksiê¿êtami roœlin. 
Od redakcji:

Jest to fragment omówienia dwóch odczytów prof. dr. Józefa Rostafiñskiego

o palmach. Pochodzi z “Kroniki miesiêcznej”, zamieszczonej w miesiêczniku 

“Biblioteka Warszawska. Pismo poœwiêcone naukom, sztukom i prze-

mys³owi” (tom drugi z r. 1888). Zachowana pisownia orygina³u. Element

graficzny przedstawia palmê wielkanocn¹.  �

PRZEBIŒNIEG

W marcowym s³oñcu

pod nieba b³êkitem

w lekkim powiewie

wiosennego wiatru

bia³y przebiœnieg

na dr¿¹cej nó¿ce

w uœcisku listków

jasnej zieleni

wolno rozchyla

alabastrowe p³atki

i œwietlistym blaskiem

rozjaœnia ogród szary

Stefania Krzywoszyñska-Walczak

London, Ontario, marzec 2021
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POZA OP£OTKI

ALBO DALEJ

W ŒWIAT

Jak œwiat œwiatem - ludzie ruszali w

œwiat. Czynili to mniej lub bardziej

dobrowolnie, bo na przestrzeni dzie-

jów powody takich wypraw by³y
ró¿norodne: podbiæ i zaw³adn¹æ, po-

znaæ i opisaæ, uciec, osi¹œæ w nowym

miejscu ze wzglêdu na pracê...  Cza-

sem te¿, by dokonaæ czegoœ, czego nie

dokona³ nikt wczeœniej.

Do tej ostatniej grupy mo¿na za-

liczyæ jednoosobowe wyprawy przez

ocean dooko³a œwiata, na które zde-

cydowa³o siê kilkoro Polaków. M.in.

pierwszym Polakiem, który samotnie

op³yn¹³ ziemiê na jachcie, by³ ¿yj¹cy

w latach 1917-1970 Leonid Teliga.

Rejs zaj¹³ mu dwa lata (1967-1969).

Pierwsza kobieta na œwiecie, która na

jachcie samotnie op³ynê³a ziemiê, to
urodzona w 1936 r. Krystyna Choj-

nowska-Liskiewicz (jej wyprawa to

lata 1976-1978). Z kolei Aleksander

Doba (1946-2021) jako pierwszy cz³o-
wiek na œwiecie samotnie pokona³
Atlantyk na kajaku, czyli korzysta³ z
si³y w³asnych miêœni.

Aleksander Doba zdobywa³ œwiat

wszerz i wzwy¿. Zmar³ na wysokoœci
5895 metrów nad poziomem morza -

po zdobyciu Kilimand¿aro. 

Arleta Sziler z Windsor przys³a³a
krótkie wspomnienie, zwi¹zane z Alek-

sandrem Dob¹. (jp)

MIA£AM SZCZÊŒCIE

POZNAÆ PANA OLKA

OSOBIŒCIE

Aleksander Doba to Podró¿nik Roku

2015, wybrany przez czytelników

presti¿owego pisma National Geo-

graphic. Popularnoœæ zdoby³, kiedy

rok wczeœniej odwa¿y³ siê samotnie

dop³yn¹æ kajakiem z Lizbony przez

Atlantyk do Florydy.

Urodzony w Swarzêdzu, studiowa³
na Politechnice Poznañskiej - jest

jednym z najbardziej znanych na

œwiecie polskich podró¿ników. Bi³ ró¿-
ne rekordy kajakowe, ale szczególnie

rozs³awi³y go ostatnie wyprawy solo-

we przez Atlantyk:

- z Senegalu (Afryka) do Brazylii, rok

2010 - (2913 mil morskich, 99 dni),

- z Lizbony do Miami, 2013-2014 (4500

mil morskich),

- z Nowego Jorku do Francji - rok

2017 r. (110 dni).

Z ciekawostek dodam, ¿e w Brazylii,

gdzie dop³yn¹³ w r. 2010, prze¿y³
chwile grozy, a przyczyni³ siê do tego

miêdzy innymi napis POLICE na jego

kajaku. Police to nazwa miasta, w

którym mieszka³, Zak³adów Chemicz-

nych, w których pracowa³, oraz gminy

- sponsorów jego wyprawy, a lokalni

mieszkañcy napis skojarzyli z policj¹.

Podczas kolejnej wyprawy, kiedy  ju¿

dop³yn¹³ ju¿ z Lizbony do Miami,

postawi³ swój nietypowy kajak na

policyjnym parkingu samochodowym.

Jego jednostka, zaprojektowana do

transoceanicznej wyprawy, zajê³a na

parkingu kilka miejsc, wiêc od razu

zjawi³ siê t³um gapiów, a niektórzy nie

mogli siê nadziwiæ, ¿e policja nie tylko
wyposa¿ona jest w samochody, moto-

cykle, ³odzie i helikoptery, na dodatek

ma jeszcze kajaki!

Dodam, ¿e nie tylko kajakarstwo

by³o jego pasj¹ - wczeœniej wylata³
250 godzin na szybowcach, odda³ 14
skoków spadochronowych, bra³ udzia³
w wyœcigach kolarskich i mia³ patent
morskiego sternika jachtowego.

W dniu 22 lutego br. roku otrzy-

ma³am od Prezesa Œwiatowej Fede-

racji Sportu Polonijnego, kolegi

Andrzeja Kempy z Austrii, bardzo

smutn¹ wiadomoœæ: nasz wspania³y
podró¿nik i przyjaciel, pan Aleksander

Doba, zmar³ wkrótce po zdobyciu

Kilimand¿aro w Afryce. Mia³ 74 lata!

Mia³am szczêœcie poznaæ pana

Olka osobiœcie, kiedy przyby³ na

spotkanie ze sportowcami polonijnymi

podczas Letnich Igrzysk w Gdyni w

2019 roku.

Bardzo ciep³a, dynamiczna oso-

bowoœæ pana Olka zjedna³a od razu

sympatiê wszystkich obecnych na sali.

Mo¿na by go okreœliæ jako “¿ywe

srebro”, wiêc nic dziwnego, ¿e po

spotkaniu ustawi³a siê kolejka po jego

ksi¹¿ki z autografem. Zakupiliœmy z

mê¿em jego ksi¹¿kê “Olo na Atlantyku.

Kajakiem przez Ocean”, w której jako

dedykacjê napisa³ piêkne s³owa, aktu-

alne, myœlê, dla nas wszystkich. Oto

one:

Arlecie i Zbyszkowi z mi³ymi wspo-

mnieniami i ¿yczeniami, abyœcie spe³-

niali swoje pasje i marzenia.

Olek Doba ( Gdynia 2019-07-30

Arleta Sziler

Arleta Sziler i Aleksander Doba Fot. Z. Sziler
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 kwietnia  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

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812-1887)

WIOSNA ZWODNICA...

Czy to wiosna? czy zwodnica

Zima twarzy jej po¿ycza?

Ptak szczebiocze - s³onko grzeje -

Czekaæ, czy ju¿ mieæ nadziejê?

Czy to wiosna? a! to ona...

Umajona... ukwiecona...

Okiem fio³ków ju¿ siê œmieje -

Czekaæ, czy ju¿ mieæ nadziejê?

Czy to wiosna? wszak skowronek

Na mszê roczn¹ bije w dzwonek

Radosn¹ nowinê sieje...

Czekaæ, czy ju¿ mieæ nadziejê?

Czy to wiosna? wszak doko³a...

Zwierzê, ptaki, niebo... zio³a,

Wszystko now¹ szatê wdzieje -

Czekaæ, czy ju¿ mieæ nadziejê?

Czy to wiosna? a! zwodnica?

W sinych chmurach bladolica,

Zima znowu ch³odem wieje...

Posz³y wiosny z ni¹ nadzieje!

Kisiele 22 kwietnia 1854

KILKA PRZYS£ÓW

NA KWIECIEÑ

Pierwszy kwietnia - bajów pletnia.

Kwiecieñ - plecieñ,
bo plecie trochê zim¹,

trochê latem,
a przeplata wszystko

kwiatem.

Jeszcze w kwietniu zimno
i na ¿aby, i na baby,

i na las,
lecz najwiêcej na nas.

Choæ i w kwietniu s³onko grzeje,
nieraz pole œnieg zawieje.

Kwiecieñ, kiedy deszczem plecie,
to siê maj wystroi w kwiecie.
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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

PRZEDWIELKANOCNA  ROZMOWA  JAJ

W Wigiliê ka¿dy nadstawia ucha,

Ka¿dy z uwag¹ i pilnie s³ucha,

Co te¿ zwierzêta miêdzy sob¹ mówi¹,

Które s¹ w zgodzie, a które siê czubi¹?

Dlatego wielk¹ mam nadziejê,
¯e i w Wielkanoc podobnie siê dzieje

I  wyobra¿am sobie od nowa,

Jak mo¿e wygl¹daæ ta ich rozmowa.

Kuku³cze jajo rzek³o od niechcenia:

- Jestem najpiêkniejsze ju¿ od urodzenia.

Taka opinia nie by³a do smaku

Jajom k¹pi¹cym siê dziœ w cebulaku.

Zaraz zaczê³y siê po³ajanki:

- Piegusie, z nas bêd¹ przepiêkne kraszanki!

Czy ktoœ widzia³, kuku³czy matole,

Nakrapiane jaja na œwi¹tecznym stole?

- Ten tylko z urody innych szydzi,

Kto prawdziwego piêkna nie widzi

I tê prawdê zapewne wszyscy znaj¹ -

Powiedzia³o w obronie swej przepiórcze jajo.

- I kto to mówi? Jajo ca³e w plamy?

Na piêknie my siê najlepiej znamy,

Bo tak - bez ¿adnej przepychanki -

Jest coœ piêkniejszego od œwi¹tecznej pisanki?

W rozmowê wtoczy³o siê jajo kacze:

- Ja powiem, kto piêkniejszy, tylko was zobaczê.
Indycze zaœ rzecze z wielk¹ powag¹:

- Rozstrzygnijmy spór ten pos³uguj¹c siê wag¹.

I trwa³yby spory a¿ po dzieñ dzisiejszy,

Kto piêkny, kto ma wagê, kto wreszcie wa¿niejszy,

Gdyby siê wszystkie nie znalaz³y w koszyku.

Potem poœwiêcono je - w zgodzie i bez krzyku.

Tadeusz ¯ochowski

London, marzec 2021


