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Najpopularniejszym

pojazdem by³ wóz

konny. W roku

1938 mieliœmy bli-

sko 4 miliony koni

i byliœmy w Euro-

pie drugim pañstwem pod wzglêdem

liczby koni przypadaj¹cych na 100 ha

ziemi uprawnej. Pierwsze miejsce

mia³a, Dania gdzie przypada³o 18,3

konia na tê powierzchniê, a u nas

by³o ich 15,3. Z tego powodu na wsi

³atwo by³o naj¹æ furmana z wozem, by

zawióz³ gdzie trzeba.

Przed wojn¹ na wsi zachowa³ siê

wielosetletni zwyczaj podwody - to

jest obowi¹zku nieodp³atnego prze-

wozu zaprzêgiem konnym na po-

lecenie w³adzy. Gdy wójt nakaza³, to

w³oœcianin musia³ bezp³atnie zawieŸæ

np. pañstwowego geometrê i jego

sprzêt na pomiary komasacyjne (urzê-

dowe scalanie gruntów). Wozy konne

nie mia³y kó³ pneumatycznych, lecz

stalowe obrêcze na ko³ach, które po-

wodowa³y taki hurgot na bruku miej-

skim, ¿e w dzieñ targowy trudno by³o

przebywaæ przy otwartych oknach.

W miastach by³o tylko 4%

ogólnej liczby koni w kraju i s³u¿y³y

one g³ównie doro¿karzom oraz

przewoŸnikom towarów, mebli itp.

Browary w miastach mia³y swoje

platformy tj. du¿e wozy zaprzê¿one w

parê dorodnych koni rasy perszeron,

rozwo¿¹ce du¿e iloœci beczek z

piwem. Jednak w mieœcie najwiêcej

koni by³o w zaprzêgach doro¿kar-

skich oczekukuj¹cych na klientów na

wyznaczonych postojach. Zim¹ doro¿-

karze wozili saniami. Kto nie chcia³

jechaæ konn¹ doro¿k¹ móg³ skorzystaæ

z taksówki. Najwiêcej taksówek by³o

w Warszawie, bo a¿ 2399, a w Po-

znaniu ju¿ tylko 483, zaœ np. w ca³ym

województwie poleskim by³o ich za-

ledwie szesnaœcie.

Innym miejskim œrodkiem trans-

portu by³y tramwaje, ale spotkaæ je

mo¿na by³o tylko w paru miastach tj.

w Warszawie, gdzie w 1938 r.  prze-

wioz³y 243 miliony pasa¿erów, w £o-

dzi (69 mln/rok), Lwowie (40 mln/rok).

Mniejsze przewozy mia³y tramwaje: w

Poznaniu, Krakowie, Bielsku-Bia³ej,

Bydgoszczy, Toruniu, Grudzi¹dzu, Ino-

wroc³awiu i Tarnowie.

Oczywiœcie najwygodniej by³o jeŸ-

dziæ w³asnym samochodem osobowym,

ale by³o ich tylko

24 550 w ca³ym

kraju, a wœród nich

bardzo du¿o by³o

samochodów marki

Polski Fiat, które

okresowo sprze-

dawano na preferencyjnych, do-

godnych warunkach. Wybieraj¹c siê

samochodem w podró¿ po kraju, brano

podwójny zapas kó³ pneumatycznych,

gdy¿ drogi by³y pe³ne hufnali, które

przez stulecia gubi³y podkowy koñ-

skie, a teraz dziurawi³y opony.

Pojazdów dwuko³owych mieliœmy

sporo, bo motocykli by³o 12 tysiêcy, a

rowerów 1,3 miliona. (1 rower na 27

mieszkañców kraju). Kolarstwo rowe-

rowe sta³o siê przed wojn¹ bardzo

modne i by³o traktowane jako sport

masowy.

W dalsze podró¿e wybierano siê

albo autobusem miêdzymiastowym

(by³y 972 linie), albo poci¹giem

osobowym lub poœpiesznym. Poci¹gi

osobowe by³y tañsze, wiêc przewioz³y

w 1938 roku a¿ 223 miliony

pasa¿erów, zaœ poci¹gi poœpieszne

zaledwie 2,6 miliona. Poci¹gi

poœpieszne jeŸdzi³y na d³ugich

trasach np. Lwów – Gdynia (oko³o

800 km), a przejazd by³ dosyæ drogi.

Ceny biletów na wszystkie

przejazdy by³y zró¿nicowane w za-

le¿noœci od klasy przedzia³u, co

odzwierciedla frekwencja podana

jako odsetek pasa¿erów przewiezio-

nych w poszczególnych klasach.

 (
Produkowany w Polsce Fiat 508 - rocznik 1934

W czerwcu nie wszyscy bêd¹ jeszcze pewni, jak mog¹ wygl¹daæ ich wakacje.
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

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

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

(przy Dufferin) London 519-438-3232
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Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

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

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

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( Jak widaæ z zestawienia poni¿ej,
przedzia³y pierwszej klasy w po-

ci¹gach osobowych jeŸdzi³y prawie

puste. Jednak trzeba przyznaæ, ¿e w
przedzia³ach klasy trzeciej czêsto by³o

bardzo t³oczno, a od towarzystwa

podró¿uj¹cego ³atwo by³o przej¹æ
pch³y czy wszy odzie¿owe, gdy¿
wtedy nie by³o jeszcze skutecznych

œrodków przeciw insektom.

Wstêp na peron dworca kolejo-

wego wymaga³ wykupienia biletu

peronowego, zaœ kontrola biletów w

poci¹gu by³a skrzêtnie wykonywana

przez jedenaœcie tysiêcy konduktorów,

co uprzykrza³o podró¿ amatorom jazdy

bez biletu.

Du¿¹ atrakcjê stanowi³a jazda

lukstorped¹ - to jest szybkim moto-

rowym luksusowym autobusem szy-

nowym, maj¹cym bilety tylko

pierwszej klasy, kursuj¹cym np. na

liniach: Lwów – Ko³omyja (2 godz.),

Lwów – Tarnopol (2 godz.) czy Lwów

– Zaleszczyki (4 godz.).

Tam, gdzie sieæ kolejowa

by³a s³abo rozwiniêta, w nie-

których okolicach zastêpowa³a
j¹ ¿egluga rzeczna, maj¹ca 167

statków, które przewioz³y w roku 1938

prawie jeden milion pasa¿erów
rzekami wówczas ¿eglownymi, to jest

Wis³¹, Wart¹, a na wschodzie kraju

Niemnem, Prypeci¹ i Dniestrem.

W 1938 roku Polskie Linie

Lotnicze LOT mia³y czternaœcie samo-

lotów, obs³uguj¹cych siedem linii,

którymi przewioz³y 35 tys. pasa¿erów
wykonuj¹c prawie 10 tysiêcy lotów.

By³y to czasy, gdy samolot (ze

wzglêdu na techniczny zasiêg) na

przyk³ad na linii Warszawa – Bejrut

pokonywa³ trasê trzema odcinkami:

Warszawa – Ateny, Ateny – Lydda* i

Lydda – Bejrut. Loty odbywa³y siê na

niedu¿ych wysokoœciach, przez co

warunki atmosferyczne dostarcza³y
pasa¿erom sporo atrakcji.

Polska ̄ egluga Morska te¿ mog³a
pasa¿erów uraczyæ chorob¹ morsk¹ i

przewioz³a niewiele wiêcej pasa¿erów
ni¿ uczyni³ to LOT, bo by³o ich 43 tys.

Nowoczesny Dworzec Morski w Gdyni

i statki pasa¿erskie MS Pi³sudski i

MS Batory zbudowane na nasze za-

mówienie we W³oszech, by³y dum¹
polskiej ¿eglugi. Szczególnie statek

Batory s³yn¹³ z komfortu i piêknego

nowoczesnego wystroju wnêtrz. Oba

statki p³ywa³y na linii Gdynia –

Nowy Jork, pokonuj¹c tê przestrzeñ w

siedem lub osiem dni - zale¿nie od

warunków pogodowych. Ka¿dy ich

przyjazd czy odjazd by³ otoczony

wielk¹ uwag¹ miejscowej prasy oraz

uœwietniony przez orkiestrê, daj¹c¹
piêkny koncert na nadbrze¿u pasa-

¿erskim.

W lipcu 1936 roku zdarzy³ siê
przykry wypadek, który poruszy³ ca³y
kraj. Znany i lubiany genera³ dywizji

Gustaw Orlicz-Dreszer chc¹c powitaæ
swoj¹ ¿onê, powracaj¹c¹ z USA

statkiem MS Pi³sudski, wylecia³ na-

przeciw lekkim samolotem RWD-9 i

podobno mia³ zamiar zrzuciæ na po-

k³ad dla niej bukiet kwiatów. Tak to

g³osi³a wieœæ gminna. Niestety, silnik

samolotu zawiód³ i maszyna spad³a
do morza, a genera³ wraz z pilotem

zginêli. Ca³a Polska pogr¹¿y³a siê
wtedy w ¿a³obie, bolej¹c, ¿e tak

wielce zas³u¿ony i dzielny kawa-

lerzysta, odznaczony krzy¿em Virtuti

Militari, który prze¿y³ pierwsz¹ wojnê
œwiatow¹ i wojnê z bolszewikami

walcz¹c u boku Pi³sudskiego, teraz

zgin¹³ w pechowy sposób.

Bohdan £yp

Tekst ukaza³ siê w Kurierze Galicyjskim. Nr

6 (370), 30 marca – 15 kwietnia 2021.

Zdjêcie na str. 1 pochodzi z Wikipedii -

znajduje siê w domenie publicznej.

* Lydda (albo Lidda) - obecnie miasto Lod

na terytorium Izraela [przyp. Skaner]

Frekwencja w przedzia³ach - klasy    I    II   III

Poci¹gi osobowe 0,01% 6% 94%

Poci¹gi pospieszne 0,6% 14,4% 85,6%
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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

Najwiêkszy pianista œwiata,

jeden z najwiêkszych mu-

zyków, jakich wyda³a Polska

– a tymczasem w³aœnie my,

Polacy, a¿ wstyd, jak ma³o wiemy o

¿yciu Ignacego Paderewskiego. Do

tego stopnia, ¿e pierwsza wiêksza
ksi¹¿ka ca³kowicie poœwiêcona Pade-

rewskiemu ukazuje siê po angielsku,

napisana przez Roma Landaua*.

Jest to vie romancee wielkiego

pianisty, ujête w ramy trzech czêœci.
Pierwsza z nich nosi tytu³: “Muzyk”,

druga: “M¹¿ stanu”, trzecia: “Wielki

cz³owiek”. Ca³oœæ zaœ, poza tym ¿e
daje sylwetkê Paderewskiego i jako

pianisty, i jako polityka, zawiera moc

szczegó³ów biograficznych i drobnych

anegdot, które w³aœnie tworz¹ w

ksi¹¿ce to, co nazywamy ¿ywym port-

retem.

Oto kartka, pierwsza lepsza,

wyrwana na chybi³ trafi³ – kartka z

m³odoœci Paderewskiego.

12-letni uczeñ Konserwatorium

W r. 1872 przywozi do Warszawy

dwunastoletniego synka pan Jan

Paderewski. Warszawa ma wówczas

kilku wybitnych pedagogów mu-

zycznych. Pierwszym nauczycielem

Paderewskiego jest Œliwiñski, potem

Rudolf Strebl i Janota. Teorii uczy

Paderewskiego Roguski, uczeñ Berlio-

za. Dziêki przyjaŸni rodziny Kern-

topfów, w³aœcicieli znanej fabryki

fortepianów, Paderewski zaczyna

bywaæ w Operze i na koncertach.

Dziêki temu ws³uchuje siê w dŸwiêk
instrumentów, jego horyzont muzyczny

rozszerza siê poza muzykê forte-

pianow¹. Dodajmy – ¿e Paderewski

jeszcze w orkiestrze szkolnej gra³ na

tr¹bie.

Ignacy Paderewski

Po paru latach szesnastoletniemu

Paderewskiemu zaczyna ci¹¿yæ rutyna

Konserwatorium. Marzy o wyjeŸdzie

do Rosji, o wielkich koncertach.

Razem z m³odym skrzypkiem Ignacym

Cielewiczem rusza na artystyczn¹ wy-

prawê, w ci¹gu roku obaj m³odzieñcy
koczuj¹ od jednego miasta do dru-

giego, z jednej obdrapanej prowincjo-

nalnej salki do drugiej. Nie raz

zabraknie na obiad, zarobki s¹ gorzej

ni¿ mierne, ale podró¿ jest

wspania³¹ szko³¹ obycia z

estrad¹ i z publicznoœci¹.

18-letni profesor i mi³oœæ

Jeszcze dwa lata studiów. Paderewski

zdaje egzaminy i zostaje profesorem

fortepianu w tym samym warszawskim

Konserwatorium, w którym siê uczy³.
Wtedy przychodzi pierwsza mi-

³oœæ. Paderewski zakocha³ siê w m³o-
dziutkiej uczennicy Konserwatorium,

Antoninie Korsak. Maj¹c dwadzieœcia
lat, ¿eni siê. Niestety, m³odziutka ¿ona
w rok póŸniej umiera, wydaj¹c na

œwiat syna. Dwudziestojednoletni mu-

zyk jest ju¿ wdowcem i ojcem.

Ten cios uczyni³ Paderewskiego

mê¿czyzn¹. Marzy teraz ju¿ nie o zdo-

bywaniu oklasków w salach koncer-

towych, ale o twórczoœci. Pragnie

komponowaæ. W roku 1881 uzyskuje w

Konserwatorium roczny urlop, potem

wyje¿d¿a na dalsze studia za gra-

nicê.
Berlin. W Berlinie Paderewski

usilnie pracuje, a¿eby skorzystaæ jak

najwiêcej ze znalezienia siê w cent-

rum ruchu muzycznego. Profesorem

Paderewskiego jest Leszetycki, naj-

s³awniejszy wtedy z profesorów

pianistyki.

Spotkanie z Modrzejewsk¹

Wakacje spêdza Paderewski w domu

Modrzejewskiej w Strassburgu. (

JAK PADEREWSKI ZACZYNA£ KARIERÊ…

Doprawdy, za ma³o wiemy o wielkim artyœcie
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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

( S³ynna artystka dodaje mu otuchy, wierzy w jego przy-

sz³oœæ. W 1886 r. Modrzejewska okreœli³a dwudziesto-

szeœcioletniego podówczas artystê jako “cz³owieka wielkiej

kultury, obdarzonego b³yskotliwym, czêsto gryz¹cym

dowcipem, czu³ego na wszystko, co mia³o zwi¹zek z krê-

giem jego zainteresowañ, znaj¹cego i rozumiej¹cego

œwiat…”

Na zdobycie tego œwiata wyrusza ju¿ nied³ugo. Oto

pierwszy koncert w Pary¿u. Na koncercie zebra³y siê da-

my z francuskiej arystokracji, powa¿ni krytycy, s¹ obaj

kapelmistrze Colonne i Lamoureux, których koncerty

salonowe s¹ atrakcj¹ muzycznego ¿ycia Pary¿a.

Zdobycie stolicy œwiata

A teraz oddajemy g³os autorowi ksi¹¿ki o Paderewskim.

Landau tak pisze o jego pierwszym koncercie w Pary¿u:

“Czy rzeczywiœcie wygl¹da tak romantycznie, jak pisa³y

wczorajsze gazety? Niestety, po³owa kinkietów gazowych

pozosta³a niezapalona i panuje niepewny pó³mrok.

Koryfeusze sztuki (lub pragn¹cy

za takich uchodziæ), ludzie,

którzy zawsze wszystko wiedz¹,

napomykaj¹, ¿e m³ody polski

pianista ¿¹da³ przyæmienia œwia-

te³, bo tylko w pó³mroku potrafi

siê skoncentrowaæ. Ten i ów siê

oburza: Co za absurd! Co za

poza! Ogólne zainteresowanie

wzmaga siê. Nagle ukazuje siê

na estradzie dziwna postaæ i zmierza do fortepianu na

kszta³t jakiegoœ egzotycznego ptaka z ró¿owym czubem.

Co za ognista grzywa w³osów o rzadko spotykanym

odcieniu, ni to z³ocistym, ni to rudoczerwonym! Ale ruda

czerwieñ tej czupryny nie czyni przykrego wra¿enia na

przewra¿liwionych damach z pierwszych rzêdów, nie razi

ich wyrobionego smaku. Ekscentryczna lwia grzywa zdaje

siê dawaæ przedsmak ca³ego piêkna, które wyp³ywa z pod

palców pianisty”.

Monsieur Paderewski zacz¹³ graæ. I jakie¿ jest

wra¿enie wytwornej, pe³nej rezerwy i spokoju, ch³odnej

publicznoœci?”

To geniusz…

“Wiêkszoœæ s³uchaczy nie s³ysza³a jeszcze tak wstrz¹-

saj¹cej muzyki. Starsi wspominaj¹ Liszta i Rubinsteina,

m³odzi nadaremnie szukaj¹, z kim mogliby Paderewskiego

porównaæ. S¹ chwile, kiedy fortepian rozbrzmiewa jak ca³a

orkiestra i tony zdaj¹ siê nap³ywaæ z ró¿nych miejsc sali”.

A po koncercie Paderewskiego po ca³ym Pary¿u kr¹¿y

powiedzenie, bon mot Saint–Saensa, wielkiego muzyka

francuskiego: “To geniusz, graj¹cy równie¿ na fortepianie”.

——
* Rom Landau: Paderewski. Str. 377. Warszawa 1935. Wydawnictwo

J. Przeworskiego.

Od redakcji:

- Artyku³ pojawi³ siê 13 stycznia 1935 r. w piœmie “ABC. Pismo

codzienne. Informuje wszystkich o wszystkim” (Warszawa. Rok 10. Nr

14). Nie podano tam nazwiska autora. W przedruku tytu³ jak w ABC;

treœæ z drobnymi zmianami w pisowni (przyk³ad: zamiast pozatem

jest poza tym, zam. konserwatorjum, teorja, genjusz - konserwa-

torium, teoria, geniusz, zam. w tem samem warszawskiem - w tym

samym warszawskim).

- Karykatura Ignacego Paderewskiego na str. 3 pochodzi z “Vanity

Fair” z 28 grudnia 1899, autor Leslie Ward (1851–1922); widoczny

w górze str. 4 znaczek ukaza³ siê w USA w roku 1960 dla

upamiêtnienia setnej rocznicy urodzin Ignacego Paderewskiego.

Jedno i drugie znajduje siê w domenie publicznej.

- Dla przypomnienia: Ignacy Paderwski urodzi³ siê 18 listopada

1860 r., zmar³ osiemdziesi¹t lat temu - 29 czerwca 1941.
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WINDSORSCY JUBILACI

JÓZEF PALIM¥KA
urodzony 9 maja 1926 roku

Pana Józefa pozna³am lata temu na

jednej z uroczystoœci polonijnych w

Windsor. Jest to bardzo sympatyczny i

skromny cz³owiek o niezapomnianym

uœmiechu.

Józef Palim¹ka to sybirak i by³y
mechanik Dywizjonu 303, który dzie-

wi¹tego maja tego roku skoñczy³ 95 lat!
Obecnie nale¿y do Placówki 126. Stowa-

rzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Windsor. Wczeœniej by³
cz³onkiem organizacji lotniczej Skrzyd³o Detroit, która siê (niestety)
rozwi¹za³a, gdy¿ cz³onkowie piloci odeszli na "wieczn¹ wartê".

W du¿ym skrócie podajê jego drogê do Kanady. 

Urodzi³ siê w miejscowoœci Czaple Ma³e powiat Miechów na Kre-

sach, sk¹d by³ wywieziony z rodzin¹ na Syberiê w 1940 roku.

Rodzina cierpi tam g³ód i niedostatek - podobnie jak wszyscy

polscy zes³añcy na Syberii. Po ataku Niemiec na Rosjê w 1941 r.

Polacy zostaj¹ zwolnieni, a on - piêtnastolatek - wstêpuje do

Wojska Polskiego. Tam przydzielony zostaje do ³¹cznoœci i za-

kwaterowany w obozie w Kermine (obecnie Nawoi w Uzbekistanie).

Potem dodatkowo kszta³ci siê w Szkole Junackiej. 

Ostatecznie trafia do Pahlawi (Persja), gdzie odnaduje swoj¹
rodzinê. W Persji umiera jego ojciec. Potem w Teheranie rozstaje

siê z rodzin¹, któr¹ pop³ynê³a do obozu polskich rodzin wojskowych

w Rodezji w Afryce. 

M³ody Józef razem z innymi polskimi ¿o³nierzami przechodzi z

wojskiem szlak od Persji przez Irak, Transjordaniê i Palestynê. W
paŸdzierniku 1943 roku trafia do lotnictwa w Anglii i zostaje

przydzielony do Dywizjonu 303, gdzie jest mechanikem samoloto-

wym. W r. 1946 - po demobilizacji Polskiego Lotnictwa w Anglii -

Józef Palim¹ka trafia do Polskiego Korpusu Przysposobienia. W

Anglii zak³ada rodzinê i jakiœ czas potem przybywa do Kanady,

gdzie w Wallaceburgu zak³ada z partnerem i prowadzi z sukcesem

biznes Five Star Tool and Die.

Dziœ porucznik Józef Palim¹ka, ju¿ emeryt, mieszka w Port

Lambton niedaleko Windsor w Ontario. Przed pandemi¹ czêsto
odwiedza³ Chatham, Windsor i Detroit, gdzie bra³ udzia³ w ró¿nych
patriotycznych uroczystoœciach.

PIOTR BAS
urodzony 23 maja 1928 roku

Piotra Basa pozna³am bli¿ej ponad 20 lat
temu, kiedy jako komendant Placówki

126 zaprosi³ moje Radio Magazyn Polski

na œwiêtowanie Dnia ¯o³nierza w Domu

Weterana. Jest to osoba  zawsze ¿yczli-
wa, uczynna, opanowana i uœmiechniêta. 

Pan Piotr urodzi³ siê we wsi Batcze

ko³o Kobrynia na Polesiu w maju 1928

roku. Beztroskie dzieciñstwo przerywa

wojna, a raczej wkroczenie Sowietów na wschodnie

tereny Polski w 1939 roku. W lutym 1940 roku zostaje

wywieziony z rodzin¹ na Syberiê do posio³ka Wodopad,

gdzie na g³odowych racjach wszystkim udaje siê prze¿yæ
do uk³adu Sikorski-Majski w 1941 roku. Wtedy zostaj¹
zwolnieni z Syberii i jad¹ do Uzbekistanu, bo tam

formuje siê Armia Andersa. 

Piotr - z bratem Wiktorem - zostaje przydzielony do

junaków. Ca³a rodzina jest statkiem przetransportowana

do Iranu. Tam umiera jego babcia i siostra. Mama z

drug¹ siostr¹ trafiaj¹ do obozu polskich rodzin w

Tanganice. Piotr natomiast przez Irak dociera do

Palestyny, gdzie przydzielono go do szko³y (starsi

ch³opcy - rocznik 1926 i wy¿ej - id¹ do wojska). 

Po wojnie, w 1947 r., junacy opuszczaj¹ Palestynê
i udaj¹ siê do Anglii. Piotr sprowadza tam mamê i

siostrê z Afryki i zmienia stan cywilny. 

W Windsor pañstwo Basowie zjawiaj¹ siê  w roku

1953 i od razu w³¹czaj¹ siê w ¿ycie lokalnej Polonii.

Pan Piotr wstêpuje do Stowarzyszenia Weteranów Armii

Polskiej (w 1961), tam w 1965 zostaje wybrany po raz

pierwszy na Komendanta Placówki 126. Potem jeszcze

kilka razy pe³ni tê funkcjê, obecnie równie¿ stoi na

czele Placówki.

Przez wiele lat pracowa³ w Chryslerze, od ponad

trzydziestu jest na emeryturze, ale zawsze bierze czynny

udzia³ w ró¿nych wydarzeniach i akcjach polonijnych.

Arleta Sziler
Zdjêcie z archiwum autorki

AD M ULTOS ANNOS!

Piotr Bas (z lewej) i Józef Palim¹ka
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KRYSTYNA STALMACH Dzieñ dziecka, który obchodzimy na
pocz¹tku czerwca, jest okazj¹ dla rodziców, dziadków i
pradziadków do obdarowywania dzieci, wnuków i
prawnuków prezentami. Mnie siê marzy, aby w tym dniu
starsze pokolenia powspomina³y i opowiedzia³y
najm³odszym o swoim dzieciñstwie. Jestem pewna, ¿e
nawet nasze szczeniêce PRL-owskie lata mog³yby dzieci
zainteresowaæ, choæ nie wiem, czy one potrafi¹ sobie
wyobraziæ œwiat bez telewizji, komputerów i internetu.
Szczególnie najstarsze pokolenie polonijne mia³oby o czym
opowiadaæ, bo przecie¿ niektórzy z pradziadków byli
maleñkimi dzieæmi, gdy wybuch³a wojna. Czasami s³abo
pamiêtaj¹ podró¿ na Syberiê, nie potrafi¹ nazwaæ
sowchozu, w którym siê znaleŸli, lecz pamiêtaj¹ g³ód i
zimno. Zdaj¹ sobie sprawê, i¿ cudem wyrwano ich œmierci.
Tym ma³ym dzieciom - gdy w koñcu uda³o im siê opuœciæ
Zwi¹zek Radziecki i wyjechaæ z Armi¹ Andersa do Iranu -
póŸniejsze pobyty w obozach Indii, Nowej Zelandii,
Meksyku czy we wschodniej i po³udniowej Afryce kojarz¹
siê z beztroskim dzieciñstwem, szko³¹ i harcerstwem.

W ubieg³ym roku, tu¿ przed wybuchem pandemii,
sarniañski klub “Czytelnik” chc¹c przypomnieæ szerszej
spo³ecznoœci losy dzieci zes³anych na Syberiê
zorganizowa³ spotkanie z Sybirakami i ich rodzinami.
Poprosiliœmy naszych goœci o przyniesienie pami¹tek,
przypominaj¹cych im tu³aczy los. Mnie najbardziej
wzruszy³y cztery rzeczy, które przyniesiono:
- Niewielkich rozmiarów skromny obrazek Matki Boskiej

Ostrobramskiej w prostej drewnianej oprawie, który
towarzyszy³ pani Genowefie Bo¿ek w tu³aczce po
œwiecie (z kresów na Syberiê, potem przez Pahlavi do
Karaczi w Indiach (dzisiaj Pakistan), nastêpnie do
Anglii, a z Anglii do Sarni.

- Fotografia dwóch dziewczynek w krakowskich strojach,
stoj¹cych dumnie na tle bia³ego okr¹g³ego domku w

Tengeru, otoczonego maleñkim
ogródkiem. Zdjêcie to zrobiono w
obozie dla polskich uchodŸców,
po³o¿onym na wysokoœci 1200 m
n.p.m. w masywie Kilimand¿aro w
brytyjskiej kolonii Tanganika
(obecnie Tanzania). Na fotografii
dwie przyjació³ki nieroz³¹czki -
od lewej Marysia Boryñ Grzywa
(teraz mieszka w London) i Janka
Sagan Januszkiewicz (mieszkanka
Sarni). Jak nam powiedzia³a pani

Januszkiewicz, stroje zosta³y uszyte w obozie, a korale -
tak konieczn¹ czêœæ stroju krakowskiego - przys³a³ jej tato
z Rzymu. Pan Sagan walczy³ w Armii Andersa.
- Fotografia dzieci z sierociñca Tengeru, odbywaj¹cych

podró¿ na pok³adzie statku w drodze do Kanady pod
opiek¹ niestrudzonego ksiêdza Lucjana Królikowskiego,
który po wielu perypetiach i wbrew ludowemu rz¹dowi
polskiemu wywióz³ dzieci do Montrealu. Fotografiê
dostaliœmy od pani Anieli Tyczyñskiej, której m¹¿

Henryk – wtedy nastoletni ch³opiec - wraz z kilku-
dziesiêcioma sierotami przyby³ do Montrealu, a potem
do Sarni.

- Pamiêtnik dorastaj¹cej panienki Ani Ciury, stworzony z
pakowego papieru, którego pociête arkusiki zwi¹zano
granatow¹ wst¹¿k¹. A w nim mnóstwo wierszyków i
wpisów od nauczycielek, kole¿anek i kolegów.
Poniewa¿ niektóre z wpisów by³y ¿artobliwe, to w
czasie spotkania, dla roz³adowania smutnej atmosfery
opowiadañ o tragizmie losów uchodŸców, czytaliœmy je
na g³os.

�

Na zdjêciu obok: strona z pamiêtnika,
zawieraj¹ca tak¹ oto zachêtê zanoto-
wan¹ rêk¹ w³aœcicielki:

Kto ma do mnie szczere chêci

Niech siê wpisze ku pamiêci

Bardzo proszê siê wpisywaæ

Tylko kartek nie wyrywaæ

�

Dlaczego wspominam to niedziel- 
ne popo³udnie sprzed szesnastu miesiêcy? Jak zwykle,
powodem s¹ ksi¹¿ki, które ostatnio przeczyta³am i chcê je 

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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pañstwu poleciæ. Jest ich a¿ osiem, bo

ka¿dy tom sagi rodzinnej Barbary

Ryba³towskiej opisuje chronologicznie

losy bohaterek - matki i córki - Zosi

i Kasi - od upalnego lata 1939 r. do

pocz¹tków XXI wieku.

Tytu³y kolejnych tomów sagi:

“Bez po¿egnania”,

“Szko³a pod baobabem”,

“Ko³o graniaste”,

“Mea culpa”,

“Czas darowany nam”,

“Jak to siê skoñczy”,

“Co to za czasy”,

“Co tu po nas zostanie”

Choæ niezaprzeczalnie powieœci te

zawieraj¹ wiele w¹tków autobiogra-

ficznych, to przedstawiaj¹ wiêcej ni¿
historiê rodziny autorki. Jak sama

pisarka mówi, ta saga “jest w bardzo

du¿ym stopniu poszerzona o losy

innych Polaków, o t³o historyczne”.

Dodam od siebie, ¿e to t³o historyczne

jest bardzo piêknie wplecione w losy

bohaterek. Chocia¿ znam dosyæ dobrze

historiê mojego kraju i s³ysza³am o

powojennym prostowaniu granic na

lubelszczyŸnie, to dopiero z “Ko³a
graniastego” (trzecia czêœæ sagi)

dowiedzia³am siê, ¿e umowê o

zmianie granic z 15 lutego 1951 r.

zrealizowano w tym samym roku, a

wiêc przed og³oszeniem jej w Dzien-

niku Ustaw w 1952 r (Dz. U. 1952, nr

11, poz. 63), co w œwietle nawet

PRL-owskiego prawa by³o bez-

prawiem. Powieœæ uzmys³owi³a mi

ogrom ludzkich tragedii w czasie

operacji przesiedleñczej. Na szczêœcie
Józef Stalin zmar³ i nie dosz³o do

dalszej wymiany (a by³y plany w³¹-

czenia do ZSRR miasta Hrubieszów

wraz z kilkoma gminami).

Gdy pierwszy tom sagi “Bez

po¿egnania” ukaza³ siê w 1997 r.,

wielu zachwyci³o siê t¹ ksi¹¿k¹. Oto

opinia re¿ysera filmowego – Jerzego

Antczaka: “Jest to wspaniale napisany

utwór. Wprost gotowy scenariusz

filmowy, pe³en cudownych charak-

terów i sytuacji chwytaj¹cych za

gard³o. Rewelacja!!! Aromat ksi¹¿ki,
jej niezwyk³a pasja, koloryt, emocje,

wiarygodnoœæ s¹ mi bliskie i wy-

wo³uj¹ olbrzymie doznania”.

Niestety, nie uda³o siê nakrêciæ
filmu. Natomiast dobre przyjêcie tomu

pierwszego prze³o¿y³o siê na ogromn¹
popularnoœæ nastêpnych czêœci sagi.

A jak ja odebra³am tê lekturê?

Dwa pierwsze tomy z oœmiu przeczy-

tanych przypomnia³y mi rozmowy z

sarniañskimi sybirakami: podobne losy

zes³añców, podobna droga do Afryki,

inne imiona bohaterów, inne obozy. W

“Pod baobabem” autorka opisuje

polskie osiedle Kod¿a nad brzegiem

jeziora Wiktorii (Koja by³ najwiêkszym

obozem w Ugandzie), a na naszym

spotkaniu wiele czasu poœwiêciliœmy

polskiemu osiedlu Tengeru w Tan-

zanii. Z Kod¿y bohaterki ksi¹¿ki
wracaj¹ do Polski, zaœ goœcie naszego

spotkania najpierw wracali do Anglii,

W³och lub Niemiec i dopiero stamt¹d

emigrowali do Kanady.

Od trzeciego tomu losy bohaterek

ksi¹¿kowych i sarniañskich Sybiraków

znacznie siê ró¿ni¹. Wprawdzie ³¹czy

je budowanie na nowo swojego ¿ycia

w Polsce lub w Kanadzie, lecz tych,

którzy po wojnie wrócili do Polski z

Afryki, otacza w kraju ojczystym

wielka nieufnoœæ i s¹ na celowniku

Urzêdu Bezpieczeñstwa. W tej czêœci
autorka bardzo plastycznie przed-

stawia nie³atwe lata odbudowy,

trudnoœci mieszkaniowe, problemy z

kupnem podstawowych produktów,

choroby panosz¹ce siê w niedo¿y-

wionym spo³eczeñstwie, pracê ponad

si³y... Sposób opisu prozy ¿ycia

codziennego w powojennej rzeczy-

wistoœci jest arcydzie³em! Dla mnie

“Ko³o graniaste” jest najlepsz¹ po-

wieœci¹ ca³ego cyklu.

“Mea culpa”, “Czas darowany

nam” – tomy czwarty i pi¹ty sagi -

czyta³am z ciekawoœci¹, bo mówi¹ o

latach mojego dzieciñstwa i m³odoœci
(koniec lat 50. i lata 60.). Mottem do

tych czêœci mog³oby byæ zdanie wy-

powiedziane przez Zosiê: “¯ycie, jakie

by nie by³o, zawsze jest silniejsze od

œmierci.”

Czy to z powodu przesytu, czy te¿
poruszanej tematyki - czasy Soli-

darnoœci, transformacji i ¿ycia w

Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. -

ostatnie tomy cyklu (“Jak to siê
skoñczy”, “Co to za czasy”, “Co tu po

nas zostanie”) nie przemówi³y do mnie

z tak¹ si³¹ jak poprzednie czêœci sagi.

Jedynie opisy prze¿yæ zwi¹zanych z

chorobami, starzeniem siê i od-

chodzeniem bliskich poruszy³y we

mnie czu³e struny.

(
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( Kilka s³ów o samej autorce

Urodzi³a siê w 1936 roku, w czerwcu

1941 wraz z matk¹ wywieziona

zosta³a w g³¹b Rosji. W 1942 r. z

innymi uchodŸcami przez Iran dosta³a
siê do obozu w Ugandzie. Po wojnie

dzieciñstwo w Zamoœciu, potem studia,

kariera artystyczna (wystêpowa³a w

Mazowszu, tak¿e w kabarecie w Pa-

ry¿u); pisarska, malarka, autorka sztuk

teatralnych i tekstów piosenek. Refren

z jej najbardziej znanej piosenki - “Nie

warto by³o” - któr¹ w 1971 roku

wykonywa³a Regina Pisarek, ka¿dy z

nas potrafi zanuciæ:

Nie warto by³o z losem siê

 droczyæ,

K³ama³y usta, k³ama³y oczy.

Nie warto by³o ufaæ na nowo

Powrotom twoim i twoim s³owom.

Pani Ryba³towska w swoim cyklu

podzieli³a siê z nami przemyœleniami,

w¹tpliwoœciami, nadziej¹... i w³asnym

¿yciem.

Siedem tomów sagi znajduje siê w
zbiorach londoñskiej biblioteki

centralnej: 2nd Floor

World Languages

klasyfikacja: Pol F Ryb

i czeka na pañstwa. Niestety, brakuje

czêœci czwartej, zatytu³owanej “Mea

culpa”. Tê ksi¹¿kê mo¿na wypo¿yczyæ
w ramach serwisu wypo¿yczeñ
bibliotecznych z publicznej biblioteki

w Windsor. Sarniañska biblioteka ma

w swoich zbiorach dwa pierwsze

tomy: “Bez po¿egnania” i “Szko³ê pod
baobabem”, szeœæ nastêpnych czêœci
sagi jest zamówionych. Spodziewamy

siê, ¿e otrzymamy je w lecie.

¯yczê przyjemnej lektury.

Krystyna Stalmach

JANUSZ KORCZAK Osób doros³ych jede-

naœcie: z tych dziewiêæ zalicza siê do -

owszem, a dwie do - tak sobie. (Na wsi

trudno o zupe³nie dobrane towa-

rzystwo)...

- Dzieci - to przysz³oœæ narodu -

powiada jedna z pañ, nios¹c do ust

³y¿eczkê kompotu. (Mówi³o siê przed

chwil¹ o dzieciach).

Zalega cisza.

Wszyscy spojrzeli z uznaniem na

kobietê, która wypowiedzia³a tak g³ê-

bokie zdanie. (Synek jej jest uczniem

pierwszej klasy szko³y wielmo¿nego

Rontalera, a córeczka “chodzi” do pani

To³wiñskiej - szczêœliwi malcy, ¿e maj¹

tak inteligentn¹ mamusiê).

- Tak jest - przerwa³ uroczyst¹

ciszê jeden z panów - dzieci s¹ przy-

sz³oœci¹ narodu.

I pocz¹³ ogryzaæ kostkê pieczonego

kuraka.

Pan, który ogryza³ kostkê pieczo-

nego kuraka, mia³ opiniê bardzo rozum-

nego cz³owieka (5000 rocznie samej

pensji) i dwóch synów w pi¹tym gim-

nazjum - tote¿ zdanie jego zosta³o

wys³uchane z nale¿ytym skupieniem.

- Przysz³oœci¹ narodu s¹ dzieci -

powiedzia³a druga pani z westchnie-

niem, nak³adaj¹c na talerz marchewkê z

groszkiem.

Westchnienie, zupe³nie na miejscu,

spotka³o siê z zas³u¿onym uznaniem.

Wszyscy byli zadowoleni z wyniku

inteligentnej rozmowy, która mia³a tê

zaletê, ¿e nie nu¿y³a rozwlek³oœci¹, a

mimo to nie by³a zwyk³¹, p³ytk¹,

szablonow¹ paplanin¹.

Jeden tylko cz³owiek zdawa³ siê byæ

niezadowolony. Cz³owiek ten by³ tak so-
bie: jakiœ nauczyciel czy coœ podobnego,

kas³a³ po nocach - nudny i zgryŸliwy.

Poruszy³ siê raz i drugi nie-

cierpliwie, co zawsze czyni³, ilekroæ

nieproszony zupe³nie chcia³ zabraæ g³os,

i wybuchn¹³ nagle wœród ciszy:

- Macie pañstwo zupe³n¹ s³usznoœæ

- tylko ¿e to trzeba rozumieæ, trzeba

dobrze zrozumieæ, a inaczej lepiej wcale

nie mówiæ i nie nara¿aæ siê na œmiesz-

noœæ - chocia¿ to wcale nie jest

œmieszne.

Szmer protestu rozleg³ siê wœród

biesiadników - szmer rós³ - skoœne

spojrzenia i zjadliwe uœmiechy skiero-

wa³y siê ku mówcy.

- My rozumiemy, panie profesorze -

ozwa³ siê dobitnie i powoli rozumny

(5000 rubli rocznego dochodu), ogryzaj¹c

kostkê pieczonego kuraka.

- Nie - zaprotestowa³ imperty-

nencko ów tak sobie i z impetem od-

sun¹³ talerz.

Ten cz³owiek stanowczo nie umia³

pogodziæ tych dwóch czynnoœci: mówie-

nia i jedzenia.

- Ale¿ zapewniam pana profesora,

¿e rozumiemy - ci¹gn¹³ spokojnie (5000

samej pensji).

- Nie - hukn¹³ tak sobie. - Myœleæ

nale¿y obrazami. Gdybyœcie pañstwo

rozumieli, to byœcie nie mogli z takim

stoickim spokojem zajadaæ kompotów,

kurczaków i marchewki.

W ostatnich czasach rozros³a siê

wstrêtna kategoria ludzi, których przez

grzecznoœæ zw¹ przeczulonymi lub nad-

czu³ymi. Ludzie ci wszystko bior¹ zbyt

serio i wszystko ich dra¿ni.

Ludziom podobnym wydaje siê, ¿e

nie wolno mówiæ przy majonezie o po-

wodzi, lub na koncercie o doli pod-

rzutków.

- Dla mnie wyraz: potomni - jest

obrazem,  proszê  pana.  To  znaczy,  ¿e

DZIECI TO...

Rzecz dzieje siê przy stole obiadowym w pensjonacie
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widzê siebie w grobie, spróchnia³ego, zgni³ego, toczonego

przez robactwo.

- Zaczyna siê - ozwa³ siê czyjœ g³os niecierpliwy.

- A owych malców rocznych i trzyletnich widzê jako

doros³ych mê¿czyzn - ojców i doros³e ju¿ matki - kobiety.

- I to panu odbiera apetyt? - zauwa¿y³ ktoœ ironicznie.

- I widzê, jak oni za krótkie lat trzydzieœci bêd¹ zajadali

kurczêta, zabawiali siê flirtem, zajmowali synekury, urz¹dzali

bale i koncerty, nosili tiulowe suknie z dyskretnymi dekoltami;

bêd¹ czytywali gazety i g³upie powieœci i prowadzili p³ytkie

rozmowy... Ten dwuletni Kazio czy Jasio bêdzie wyw¹chiwa³

du¿e posagi, a dzisiejsza dwuletnia Mania, Zosia, Jadzia czy

Helcia bêdzie stara³a siê na wêdkê swych wdziêków po-

chwyciæ rybkê - sukniodajnego mê¿a... Ten roczny Józio, Stasio

czy W³adzio bêdzie umizga³ siê do leciwych mê¿atek i

po¿¹dliwie ugania³ za ³atwymi zdobyczami na bruku wielkiego

miasta, a z³otow³osa, szczebioc¹ca dziœ zabawnie Jania, Henia

czy Bronia bêdzie mo¿e pokutowa³a za kawalerskie grzechy

mê¿a.

- Panie, tego za wiele!

Szeœæ zupe³nie zgorszonych osób usunê³o siê od sto³u.

- I czegó¿ siê pañstwo oburzacie? Nie mówi³bym wam

tego, gdybyœcie mnie tak solennie nie zapewniali, ¿e rozu-

miecie, co znaczy wyg³aszany przez was frazes: dzieci - to

przysz³oœæ narodu... Czas szybko p³ynie. Dwadzieœcia lat -

okres bardzo krótki... Toæ pamiêtamy doskonale nasze krótkie

spodenki i sukienki do kolan. Bacik, lalka - prawda - zdaje

siê, ¿e ledwieœmy je wczoraj dopiero porzucili?...

Znów dwie osoby opuœci³y swe miejsca przy stole, a po-

zosta³e z niesmakiem odsunê³y talerze.

- Nie znoszê frazesów, zdañ niewyczutych, które wisz¹ jak

szyldy jaskrawe, których jednak nikt nie widzi, bo przechodzi

obok po kilkanaœcie razy na dobê; zdañ, które przypominaj¹ mi

szlak na misce, w której siê myjê, albo kwiat na dzbanku od

wody, lub na innym naczyniu...

- O, tego ju¿ zanadto, panie profesorze - zaprotestowa³ po

raz drugi ogólnie szanowany (5000 rocznie). - Trzeba siê

liczyæ ze s³owami.

- Przepraszam, nie powiedzia³em nic ponad to, co siê

mieœci w przyjêtym z takim szacunkiem przez was zdaniu:

dzieci - to przysz³oœæ narodu. Gdyby pan powiedzia³, ogry-

zaj¹c kostkê pieczonego kuraka: “dziecko - to bardzo kosztow-

na, ale zarazem mi³a rozrywka” - by³oby mi niezmiernie

przykro, ale mimo to milcza³bym jak mur. Gdybyœ pan

powiedzia³: “ma siê dzieci, bo cz³owiek ¿onaty zwykle ma

dzieci, bo tak jest przyjête, i to jakoœ samo z siebie siê robi” -

nie przerwa³bym ciszy nawet westchnieniem.

- Jesteœ pan cz³owiekiem krañcowym.

Pozostali przy stole biesiadnicy opuœcili swe miejsca.

Do nauczyciela zbli¿y³ siê inny tak sobie i ³agodnie

po³o¿y³ mu rêkê na ramieniu.

- Opowiem panu bajkê - rzek³. - By³ w Ameryce pewien

wielki kaznodzieja i znakomity mówca. Arystokracja New-

Yorku wymog³a, by wyg³osi³ kazanie w jednej z naj-

wspanialszych œwi¹tyñ stolicy. Przyby³ ca³y wielki œwiat:

panie postrojone, panowie - jak na balu. Nastrój by³ nie-

zmiernie swobodny. Z góry siê ju¿ cieszono spodziewan¹ uczt¹.

Przypuszczano, ¿e znakomitoœæ wysilaæ siê bêdzie, by ich

olœniæ czarem swej wymowy. Wreszcie ukaza³ siê. Cisza. Ocze-

kiwanie. A on im rzek³ tylko tak: - “Marne, u³omne, liche

owieczki moje! Po co mam wam mówiæ, jak postêpowaæ nale-

¿y? Wy wiecie, wiecie i beze mnie! Tylko nie chcecie, mili

moi, postêpowaæ inaczej. Wiêc szkoda s³ów”.

I poszed³ sobie...

Na podst. wydanej nak³adem Ksiêgarni Powszechniej ksi¹¿ki Janusza

Korczaka pt. “KOSZA£KI-OPA£KI (Satyry spo³eczne)”. Warszawa. 1905

r. Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni.
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POLSKIE

STOWARZYSZENIE NARODOWE
W LONDON

DZIÊKUJE I ZAPRASZA

Dzieñ Matki - podziêkowanie

W dniach 8 i 9 maja na polskiej hali

przy 554 Hill Street zorganizowaliœmy

sprzeda¿ obiadów z okazji Dnia Matki.

Ze wzglêdu na panuj¹c¹ pandemiê i

restrykcje sprzeda¿ odbywa³a siê

tylko na wynos.

Dziêkujemy wszystkim, którzy za-

kupili  obiad i tym samym wsparli

nasz¹ halê w tak trudnym dla

wszystkich czasie.

Serdeczne podziêkowania nale¿¹

siê Klubowi Seniora, który zakupi³ u

nas obiad dla swoich cz³onkiñ i

cz³onków z okazji Dnia Matki.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ

cz³onkom zarz¹du PSN i wolon-

tariuszom, którzy pracowali i pomagali

w organizacji sprzeda¿y.

Dzieñ Ojca - zaproszenie

W dniach 19 i 20 czerwca

z okazji Dnia Ojca

PSN organizuje sprzeda¿ obiadów

dla wszystkich wspania³ych ojców.

Do nabycia bêd¹ golonki, pierogi,

go³¹bki i pieczeñ wo³owa. 

Golonki bêd¹ sprzedawane tylko na

wczeœniejsze zamówienie.

Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ

na facebooku

lub dzwoni¹c pod 519-434-2576

Hala jest otwarta czwartki i pi¹tki

w godzinach 17:30 - 20:00.

Serdecznie zapraszamy

Wiceprezes PSN

Anna Czuba

FUNDUSZ

WIECZYSTY

MILENIUM POLSKI

CHRZEŒCIJAÑSKIEJ

Celem Funduszu jest promowanie kul-
tury polskiej w Kanadzie i zachowania

jêzyka naszych przodków. Cele obejmuj¹
wspieranie i zachêcanie do edukacji

osób polskiego pochodzenia, udzielanie
stypendiów dla studentów, finansowanie

publikacji prac naukowych i literackich
zwiazanych z polsk¹ histori¹ i kultur¹,
wspieranie polskich szkó³, bibliotek,
uczelni, ruchu harcerskiego i innych

polskich organizacji m³odzie¿owych w
Kanadzie.

Stypendia

Przyznawane s¹ stypendia studenckie,
o które mog¹ ubiegaæ siê studenci pol-
skiego pochodzenia którzy ukoñczyli
pierwszy rok studiów, studiuj¹cy na
wy¿szych uczelniach kanadyjskich.

Termin sk³adania podañ

mija 15 wrzeœnia 2021 r.

Fundusz Milenium dysponuje tak¿e
stypendium ufundowanym przez Zbi-

gniewa Czapliñskiego.  To stypendium
przyznawane jest studentom, których

przodkowie walczyli w szeregach Pol-
skiej Armii Krajowej podczas Drugiej

Wojny Œwiatowej.  Podania oraz komp-
letnie wype³nione formularze nale¿y
przes³aæ do biura Milenium poczt¹
zwyk³¹ nie poŸniej ni¿ 15 wrzeœnia. 
Podania przes³ane przez email nie bêd¹
przyjête.

Gor¹co zachêcam studentów uczêsz-
czaj¹cych na uniwersyt lub “college” w

Regionie Sto³ecznym do z³o¿enia
wniosku. Informacje na temat kryteriów,

terminów sk³adania wniosków oraz
formularze wniosków mo¿na znaleŸæ na
stronie internetowej:

https://www.millenniumfund.ca/index.htm

Józef Semrau

Dyrektor Funduszu

KORESPONDENCJA

MUZEUM PAMIÊCI SYBIRU

Ju¿ niebawem, 17 wrzeœnia 2021 r., w
Bia³ymstoku na Podlasiu zostanie

otwarte Muzeum Pamiêci Sybiru –
du¿a, multimedialna placówka o zasiêgu
ogólnopolskim i miêdzynarodowym,
której celem jest prezentowanie i upo-

wszechnianie wiedzy zwi¹zanej z tema-
tyk¹ zes³añ, deportacji, losami Polaków

na Sybirze, a tak¿e z ¿yciem polskiej
spo³ecznoœci na wschodnich ziemiach II

Rzeczypospolitej i na emigracji. To
pierwsze muzeum w Polsce poœwiêcone
wy³¹cznie tym zagadnieniom.

Losy polskich Sybiraków nadaj¹
naszej placówce wymiar globalny i obli-
guj¹ nas do prowadzenia serdecznego

dialogu z ludŸmi, których II wojna
œwiatowa rozrzuci³a po ca³ym œwiecie.

Dlatego staramy siê nawi¹zaæ kontakty
ze œrodowiskami sybirackimi na wszyst-

kich kontynentach, a tak¿e z ludŸmi,
którym bliska jest tematyka sybiracka,

stanowi¹ca przecie¿ tak istotn¹ czêœæ
historii Polski. [...]

Zapraszam do odwiedzenia
naszej strony internetowej

www.sybir.bialystok.pl

oraz profilu na FB

 www.facebook.com/muzeumpamiecisybiru

Z powa¿aniem

dr Marcin Zwolski

Kierownik Dzia³u Naukowego
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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 czerwca  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

HENRYK ZBIERZCHOWSKI (1881-1942)

W NOC ŒWIÊTOJAÑSK¥

W noc œwiêtojañsk¹, jak mówi³ mój dziad,

Trza iœæ do lasu zaraz po pó³nocy,

A kto paproci znajdzie cudny kwiat,

Ten zyska s³awê i dar wielkiej mocy.

Wiêc szed³ niejeden zacisn¹wszy piêœcie,
By posi¹œæ ziele, które daje szczêœcie.

W noc œwiêtojañsk¹, budz¹c w sobie hart,

W las szli wodzowie, króle, dyplomaci,

Ale im drogê zastêpowa³ czart,

Ukryty w zmys³y ³udz¹cej postaci -

Cudnej rusa³ki, kraœnej dziwo¿ony,

Œwiec¹cej kwiatem ³ona bez os³ony.

M³odoœæ umar³a — przesz³o tyle lat —

Srebrzy siê ¿ycia jesieñ na mej skroni,

Przeszed³em bory, gdzie jest cudo-kwiat

I tyle razy pod dotkniêciem d³oni

Czu³em ju¿ zielê, a nocne straszyd³a
S³abi³y wolê i pêta³y skrzyd³a.

Wiêc dzisiaj w Polskê zwracam czujny wzrok

I szukam tego, kto dopnie do celu

I œwiat³em duszy przedrze gêsty mrok,

I wyprowadzi z czarnego tunelu,

W którym b³¹dzimy wszyscy dooko³a,

O twarde œciany rozbijaj¹c czo³a.

DZIÊKUJÊ, TATO

Dziêkujê, ¿e znosi³eœ to,
czego nie sposób by³o znieœæ,
¿e robi³eœ coœ z niczego,

¿e dawa³eœ, maj¹c puste kieszenie,

¿e wybacza³eœ, choæ nie przeprasza³am,

¿e kocha³eœ, gdy kochaæ siê nie da³o,
¿e mnie wychowa³eœ
i ¿e to wszystko Ci siê uda³o.
Kocham ciê, Tatuœ, z ca³ego serduszka swego. 

Takie s³owa skierowa³a przed laty Magda Doroszko do

mieszkaj¹cego na drugiej pó³kuli swego ojca Tadeusza.

Uzupe³ni³a je taki dopiskiem: Mojemu wspania³emu

Kochanemu Tatusiowi w dniu Taty. Choæ tak mi smutno,

¿e Ciê tu nie ma, ¿e dzieli nas tyle kilometrów, to zawsze

jesteœ w moim sercu i myœlach.
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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

NIEPOROZUMIENIE

Fryderyk Wilhelm I, król pruski,

znany by³ ze swego sk¹pstwa i z

umi³owania swej gwardii, z³o¿onej z

najdorodniejszych i najroœlejszych

mê¿czyzn. Pewnego razu król, udaj¹c

siê na codzienn¹ przechadzkê, za-

uwa¿y³ m³od¹ dziewczynê niezwyk³ej
urody. “To by³aby ¿ona dla mojego

prawoskrzyd³owego“ - pomyœla³ król,
i zawo³awszy dziewczynê, da³ jej

naprêdce napisan¹ kartkê i talar

napiwku, z poleceniem, aby odda³a j¹
dowódcy pu³ku gwardii w Poczdamie.

Dziewczyna, zdumiona hojnoœci¹
króla, nie mia³a jednak ochoty i czasu

wype³niæ zlecenie królewskie. Ucie-

szy³a siê wiêc, spotkawszy garbat¹
staruszkê, która za niewielk¹ op³at¹
zobowi¹za³a siê oddaæ list pod

wskazanym adresem.

Mo¿na sobie wyobraziæ zdumienie

pu³kownika, który przeczytawszy

polecenie królewskie, nie móg³ sobie

zdaæ sprawy, co to znaczy. Rozkaz

króla jednak - pomyœla³ - to rozkaz

króla. Brzmia³ on nastêpuj¹co:

“Z³¹czyæ natychmiast oddawczyniê
pisma z prawoskrzyd³owym pu³ku,

Irlandczykiem Mac Dollem“.

Pu³kownik, wype³niaj¹c rozkaz

króla, wezwa³ pastora, poleci³ spro-

wadziæ ¿o³nierza, który, zobaczywszy

staruszkê i dowiedziawszy siê, ¿e
musi j¹ poj¹æ za ¿onê, zaniemówi³ z
przera¿enia. Pastor pob³ogos³awi³ ten
zwi¹zek i ma³¿eñstwo zosta³o za-

legalizowane.

Po jakimœ czasie król przyby³ na

inspekcjê gwardii. Zobaczywszy w

szeregu Mac Dolla, zapyta³ go we-

so³o: “No jak tam ci siê spodoba³a
¿ona?“ Nieszczêœliwy ma³¿onek z

oburzeniem opowiedzia³ królowi

swoj¹ tragediê. “To nie ¿ona — to

wiedŸma, najjaœniejszy panie“.

Sprawa siê wyjaœni³a. Król po-

leci³ natychmiast w³adzy koœcielnej,

aby œlub ten niefortunny uniewa¿ni³a
i uwolni³a m³odego ¿o³nierza od

wspó³¿ycia ze star¹, garbat¹ babin¹.

Podobno po tych nieudanych

swatach król ju¿ wiêcej ma³¿eñstw

nie kojarzy³.

�ród³o:

“Wiarus”. Organ Korpusu Podoficerów

Wojska L¹dowego, Marynarki Wojennej i

Korpusu Ochrony Pogranicza. Rok IX. Nr

24. Warszawa, 11 czerwca 1938 r.

Wydawca: Wojskowy Instytut Naukowo-

Oœwiatowy.


