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FARA
czyli

FESTIWAL

AMATORSKIEGO

RUCHU ARTYSTYCZNEGO

z Cracovi¹ i Teatrem Scena 419

Chorzowskie Centrum Kultury  www.chck.pl

od lat organizowa³o Festiwal Ma³ych

Form Artystycznych. Tego roku - jako

¿e by³a to dziesi¹ta edycja - postano-

wiono poszerzyæ go o zespo³y spoza

Polski i zmieniæ nazwê na FARA.

Dziêki tej decyzji na Festiwal trafi³a z

London wi¹zanka tañców z przyœpiew-

kami w wykonaniu Cracovii oraz trzy

sztuki Teatru Scena 419. Wszystko to

- plus inne prezentacje spoza Polski -

mo¿na zobaczyæ w sieci (zwi¹zana z

tym informacja i odsy³acze - na str. 10

Skanera).

Werdykt jury w odniesieniu do

teatrów z Polski og³oszono 18 czerw-

ca, natomiast w odniesieniu do

prezentacji online Polonii i Polaków

spoza Polski ma zostaæ og³oszony

podczas obchodów 30-lecia wspó³-

organizatora Festiwalu, którym jest

Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Jubileusz Wspólnoty zaplanowano na

18 i 19 wrzeœnia w Domu Polonii w

Pu³tusku.

Dwunastego lipca organizatorzy

og³osili, ¿e nagrodê - poprzez g³oso-

wanie w sieci - mo¿e te¿ przyznaæ

publicznoœæ (tu równie¿ odsy³am do

strony 10). Termin tego g³osowania

up³ywa 2 sierpnia. (jp)

WYSPA WIECZNEJ WIOSNY

ARLETA SZILER Wysp¹ wiecznej wiosny

niektórzy nazywaj¹ Maderê, portugalsk¹

wyspê na Atlantyku, oddalon¹ o 600 km od

zachodniego wybrze¿a Afryki i 500 km na

po³udnie od Wysp Kanaryjskich.

Madera to nie tylko ³agodny klimat,

fascynuj¹ca roœlinnoœæ, malownicze góry i

doliny - mo¿na tam znaleŸæ tak¿e polskie

akcenty. 

O tym wszystkim

rozmawia³am

z Aleksandr¹

Skibiñsk¹

(na zdjêciu obok),

która wraz z mê¿em

od kilku lat mieszka

na Maderze.

Arleta: Witam, Alu, i dziêkujê, ¿e

zgodzi³aœ siê na rozmowê przybli-

¿aj¹c¹ nam wszystkim ten uroczy

zak¹tek œwiata.

Aleksandra: Mo¿e zaczniemy od uœci-

œlenia terminu. “Wyspa wiecznej wios-

ny” to jest  wiosna od jej wczesnego

stadium a¿ do bardzo póŸnego, ze

wszystkimi konsekwencjami w postaci

deszczów i wichrów, sztormów - a¿ do

ciep³ego jej koñca.

Arleta: Co was sk³oni³o do za-

mieszkania na Maderze?

Aleksandra: Mój m¹¿, z racji zawodu

- a jest kapitanem ¿eglugi wielkiej-

op³yn¹³ ca³y œwiat. I zawsze szuka³

takiego miejsca na kuli ziemskiej,

które odpowiada³oby jego wy-

obra¿eniom.

Ci¹g dalszy na str. 3

RATUJMY LETNI¥ HALÊ W NILESTOWN

APEL
DO POLONII I SPONSORÓW

Mijaj¹ ju¿ 44 lata, od kiedy Zarz¹d

Polskiego Stowarzyszenia Narodowe-

go w London pod przewodnictwem

Prezesa Bazylego Balickiego zakupi³

teren w Nilestown. Miejsce to sta³o

siê “gniazdem" dla Klubu Sportowego

Bia³y Orze³, dla Polonii by³o miejscem

spotkañ w weekendy, miejscem pikni-

ków i ró¿nego rodzaju uroczystoœci.

W roku 1980 r. dziêki ogromnemu

zaanga¿owaniu Polonii z London,

finansowemu wsparciu polonijnych

biznesów, donacjom i po¿yczce, wy-

budowano halê, któr¹ nazwano Letni¹

Hal¹ w Nilestown. W jej uroczystym

otwarciu, dokonanym 21 wrzeœnia

1980 roku, bra³a udzia³ ca³a tutejsza

Polonia, sponsorzy i organizacje polo-

nijne - z SPK Ko³o #2 w London na

czele.

Przez d³ugie lata Oœrodek Letni w

Nilestown by³ miejscem, gdzie mo¿na

by³o spêdziæ czas na piknikach para-

fialnych, piknikach PSN-u czy festi-

walach Zespo³u Tanecznego Cracovia.

Na boisku w Nilestown w ci¹gu se-

zonu pi³karskiego mecze rozgrywa³

Bia³y Orze³. Na pocz¹tku wrzeœnia

mia³ tam miejsce Wielki Polonijny

Turniej Pi³karski, nad którym od 1997

r. patronat obj¹³ Konsulat Generalny

RP w Toronto, a sponsorami by³y

Polskie Browary - Filia w Toronto

oraz polskie biznesy.  (
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OG£OSZENIA

ZEBRANIE

Comiesiêczne zebranie cz³onków PSN

odbêdzie siê w niedzielê 15 sierpnia o

godz. 14:00. Zarz¹d zaprasza do

siedziby organizacji przy 554 Hill St.

PIKNIK

Pierwszy

po spowodowanej pandemi¹ przerwie

piknik

w oœrodku letnim w Nilestown

zaplanowano na sobotê 21 sierpnia.

Bêd¹ mecze

wyst¹pi Cracovia

przygotowywane s¹

zabawy dla dzieci

i wiele innych atrakcji

- z niespodziankami w³¹cznie.

Dochód z pikniku

przeznaczony zostanie

na naprawê dachu hali letniej.

Oœrodek Letni w Nilestown jest nasz¹

polonijn¹ dum¹, takiego oœrodka nie ma

¿adna inna grupa polonijna w Kanadzie.

To nie s¹ s³owa na wyrost i to nie

przesada, gdy¿ takie opinie wyra¿ali

Konsulowie z Konsulatu Generalnego

RP w Toronto, wrêczaj¹cy puchary

zwyciêzcom wrzeœniowych turniejów. 

Podobnie wyrazi³ siê Andrzej

Szarmach - goœæ honorowy obchodów

40-lecia Klubu Sportowego Bia³y Orze³.

O naszym Oœrodku w Nilestown mo¿na

te¿ by³o przeczytaæ w polskim dzienniku

sportowym "Przegl¹d sportowy" w arty-

kule "Gniazdo Polskich Or³ów".

W opinii osób prywatnych, przed-

stawicieli ró¿nych firm i dru¿yn z Ka-

nady i USA, uczestnicz¹cych w

polonijnych turniejach, Oœrodek Letni w

Nilestown jest najlepszym i naj-

piêkniejszym oœrodkiem polonijnym

Ameryki Pó³nocnej.

Drodzy Rodacy!

Czas p³ynie nieub³aganie i wywiera

piêtno na ludziach i obiektach, czego

jesteœmy œwiadkami. Tak te¿ jest z

naszymi obiektami w Nilestown, w

szczególnoœci z hal¹, która obecnie

wymaga generalnego remontu. W wielu

miejscach przecieka dach, w wyniku

czego pod³oga jest w z³ym stanie i

wymaga wymiany. Czas zniszczy³ te¿

³azienki - i one potrzebuj¹ generalnego

remontu.

Polskie Stowarzyszenie Narodowe i

Komitet Organizacyjny Nilestown Re-

creation Center licz¹ na zrozumienie i

wsparcie. Niech s³owa: "Tu jest moje

miejsce, tu jest mój letni dom" stan¹ siê

impulsem do szczodroœci.

Zwracam siê do Polonii, do polskich

biznesów, organizacji, klubów, osób

prywatnych i wszystkich chêtnych,

którzy chc¹ wesprzeæ nas finansowo i

pomóc w renowacji naszej hali w

Nilestown.

Wszystkie zgromadzone fundusze

zostan¹ przeznaczone na zakup

niezbêdnych materia³ów.

Donacje w postaci gotówki, czeków

nale¿y przekazywaæ na Polish Canadian

Club. Mo¿na te¿ wp³acaæ tutaj: 

https://gofund.me/bb817d46

Ka¿da donacja otrzyma potwierdzenie

wp³aty.

Wszelkie zapytania nale¿y kierowaæ:

Kazimierz Mendel, tel. 519-668-7600

Mariusz Chabraœ, tel. 519-694-7355

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia

Narodowego, Polish Canadian Club i

Komitetu Organizacyjnego Nilestown

Recreation Center

Kazimierz Mendel

Sekretarz
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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

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

Te wyobra¿enia to cywilizacja euro-

pejska, ludzie mili, przestêpczoœæ zni-

koma, nie za ciep³o i nie za zimno,

roœlinnoœæ bujna, wody pod dostatkiem

no i mo¿na swobodnie dogadaæ siê po

angielsku. Niestety, ci¹gle by³o coœ nie

tak - a¿ do “odkrycia” Madery. Tutaj

Pan Kapitan znalaz³ to, czego szuka³.

Arleta: Kilka lat temu odwiedzi³am

Maderê i od razu mnie zauroczy³a:

piêkna kolorowa roœlinnoœæ,

kwitn¹ce aloesy, ¿akaranda

i tyle bananowych plan-

tacji! Podziwia³am robotni-

ków nosz¹cych na ramio-

nach olbrzymie kiœcie

bananów, kilkadziesi¹t sztuk

nieœli tak, jakby wa¿y³y

kilka kilogramów.

Aleksandra: To Bananeiros,

ludzie wykonuj¹cy napraw-

dê ciê¿k¹ pracê. Nasze

banany rosn¹ na poletkach

tarasowych, w miejscach trudno do-

stêpnych, gdzieœ wysoko na zboczach,

do których nie prowadz¹ ¿adne drogi.

Ludzie d³ugo w tej pracy nie wytrzy-

muj¹, taka kiœæ wa¿y 30-50 kilogramów!

Arleta: Dla turysty najwa¿niejszy jest

klimat. I tu s¹ dwie strony medalu: z

jednej strony wyspy klimat subtropikal-

ny, a z dugiej ch³odniejszy i mglisto. Jak

to naprawdê wygl¹da?

Aleksandra: Madera le¿y na trasie pas-

satu pó³nocno-wschodniego, wiatru wie-

j¹cego zawsze z tego samego kierunku

i nios¹cego ze sob¹ ciep³e i mokre ma-

sy powietrza, oraz zimnego pr¹du kana-

ryjskiego. Jest to zreszt¹ dosyæ skompli-

kowany system i trudno go opisaæ jed-

nym zdaniem. W sumie wszystko zale¿y

od tego, która strona wyspy jest naj-

mocniej tym wiatrem osmagana i jak

p³ynie pr¹d kanaryjski. Tak naprawdê

mówi siê, ¿e Madera ma cztery strefy

klimatyczne: od klimatu wysokogórskie-

go, gdzie w zimie nawet

pada œnieg, poprzez klimat

subtropikalny po stronie

po ³udn iowo-zachodnie j ,

umiarkowany po pó³nocnej,

a¿ do pustynnego na stronie

po³udniowo-wschodniej.

Arleta: A co mo¿na powie-

dzieæ o mieszkañcach Ma-

dery? Kim s¹ i sk¹d przy-

byli?

Aleksandra: Madera zosta³a

odkryta przez ¿eglarzy

portugalskich, by³a bezludna, wiêc

pierwsi osadnicy przybyli z Portugalii.

A potem domieszali siê wszyscy, którzy

tutaj dobrowolnie - lub mniej dobrowol-

nie - przywêdrowali: afrykañscy Mauro-

wie, angielscy i francuscy piraci, Ara-

bowie, Holendrzy i kogo tam jeszcze

bogowie przygnali. Jêzykiem wyspy po-

zosta³ jednak portugalski, aczkolwiek

Maderañczycy nadali mu swój w³asny

koloryt.

Arleta: I to oni zaczêli budowaæ lewady.

Co to takiego jest i dlaczego jest takie

wa¿ne dla mieszkañców Madery?

Aleksandra: Wspomnia³am ju¿ passat

pó³nocno-wschodni, który niesie ze sob¹

masy ciep³ego i mokrego powietrza. Na-

potkawszy na swej drodze wysokie góry

Madery te masy wypiêtrzaj¹ siê, och³a-

dzaj¹ i kondensuj¹ w postaci chmur i

mg³y. Obliczono, ¿e tylko jedno drzewo

laurowe w lasach mglistych produkuje

codziennie 25 litrów wody! A ¿e Madera

to ska³y wulkaniczne, porowate, wiêc

woda przesi¹ka przez nie i wyp³ywa w

postaci niezliczonych Ÿróde³, które ju¿ w

XV wieku zaczêto zbieraæ w kana³y

zwane lewadami. Dzisiaj te kana³y

oplataj¹ ca³¹ wyspê jak pajêczyna, do-

starczaj¹c wodê do prawie ka¿dego

domu. Oczywiœcie, woda pitna jest

filtrowana, ale te¿ pochodzi z chmur i

mgie³, czyli jest to deszczówka! A kana-

³ami opiekuj¹ siê ludzie zwani Levadeiro

i jest to jedyny taki zawód na œwiecie.

Arleta: W centrum stolicy - Funchal -

znajduje siê reprezentacyjny port, do

którego przyp³ywaj¹ statki turystyczne.

Czy to jedyni turyœci na wyspie?

Aleksandra: Jedyni? Fajnie by by³o…

Tak naprawdê turyœci ze statków s¹ tu

zaledwie od kilku lat i jest to najgorszy

rodzaj turysty, jaki spad³ na wyspê.

WyobraŸ sobie jednorazowy wysyp

szeœciu tysiêcy ludzi na dwie reprezen-

tacyjne ulice Funchal. I wyobraŸ sobie

turystów, którzy tylko pij¹ kawê i to za

grosze, bo przecie¿ wszystko inne i tak

dostan¹ na statku. Ma³o która restau-

racja takich lubi! Turyœci przyje¿d¿aj¹

na wyspê od lat 50-tych, ale to, co

dzia³o siê w latach 2018-2019 to ju¿ by³

dramat dla wielu mieszkañców. Przez

wyspê przewala³o siê do 1,5 miliona

turystów rocznie i byli oni wszêdzie, (

Kwiat bananowca

WYSPA WIECZNEJ WIOSNY

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

( w³azili w ka¿d¹ dziurê i na ka¿de podwórko, tratowali pola

bananowe i produkowali wypadek za wypadkiem. Mam

nadziejê, ¿e te czasy tak szybko nie wróc¹!
Arleta: Ta wyspa le¿y na Oceanie, ale piaszczystej pla¿y ze

œwiec¹ szukaæ...

Aleksandra: Bez przesady, s¹ dwie piaszczyste pla¿e z

piaskiem sprowadzanym z Sahary… Madera to wyspa wulka-

niczna, tu nigdy nie by³o warunków do tworzenia siê piasku,
a je¿eli ju¿, to gdzieniegdzie mamy piasek czarny.

Arleta: Z Mader¹ zwi¹zana jest tajemnica, która ma wybitnie

polskie akcenty. Ca³¹ sprawê opisa³ historyk Manuel Rosa w

swych niezwyk³ych ksi¹¿kach “Krzysztof Kolumb, historia

nieznana”, a tak¿e “Rozwi¹zana tajemnica Kolumba, syna

Warneñczyka”. Na pewno je czyta³aœ...

Aleksandra: Nawet je mam.

Arleta: Na wyspie s¹ pozosta³oœci po Henryku Niemcu...

Aleksandra: Raczej Henryku Niemieckim, bo zak³adano, ¿e
przyby³ gdzieœ z Europy, ze Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego,

(wtedy dopisku Narodu Niemieckiego prawie nie u¿ywano).

Niewa¿ne, wa¿ne jest to, ¿e dzisiaj s¹dzi siê, ¿e to by³ W³a-
dys³aw III, król polski, który wcale nie zgin¹³ pod Warn¹.
Podobno to by³o tak: na wezwanie Papie¿a Eugeniusza IV

ruszy³ m³odziutki, bo zaledwie 20-letni król Polski i Wêgier,
na odsiecz Konstantynopolowi, mimo ¿e swego czasu

przysiêga³ na Ewangeliê, ¿e ju¿ nigdy przeciwko Turkom siê
nie zwróci. Ca³¹ noc przed bitw¹ król przebalowa³ i podobno
rano nie by³ zdolny do wstania o w³asnych si³ach. Podobno

te¿ w jego zbroi wybra³ siê do bitwy jakiœ zaufany rycerz. Tak

czy siak, cia³a króla nigdy nie odnaleziono, a g³owa, któr¹
pos³ano do Su³tana, wcale do niego nie nale¿a³a. Podobno

gdy skacowany W³adys³aw wyjrza³ wreszcie na pole bitwy i

zobaczy³ pogrom swoich rycerzy, to dosiad³ konia i pogna³ do
Rzymu, do Papie¿a, przekonany, ¿e za klêsk¹ stoi jego z³a-
mana przysiêga. Papie¿ mia³ zes³aæ go na kilka miesiêcy do
klasztoru na pokutê, a potem, ni st¹d ni zow¹d, na Maderze

pojawi³ siê tajemniczy Henrique. Przyjêty tutaj po królewsku,

jako ¿e W³adys³aw by³ spokrewniony z królem Portugalii.

Dosta³ ten Henryk ogromne po³acie wyspy na w³asnoœæ, a w
pa³acu u gubernatora Zarco mia³ swoj¹ komnatê i srebrne
sztuæce. I tak po Europie rozesz³a siê wieœæ, ¿e to W³adys³aw
Jagielloñczyk. Wys³ano nawet wielmo¿ów, którzy namawiali go

do powrotu do Polski…

Arleta: Co by siê sta³o, gdyby wróci³?

Aleksandra: Przez pierwsze trzy lata nic by siê nie sta³o, w
Polsce panowa³o bezkrólewie. Potem na króla koronowano

jego m³odszego brata, wiêc powrót by³ ju¿ niemo¿liwy. Tak na

marginesie, dom Henrique stoi do dzisiaj, to ju¿ ruina, która
nied³ugo siê zawali. Polacy domem siê nie interesuj¹, ba, w
przewodnikach pisze siê nawet, ¿e ten dom rozwali³y kamienie

spadaj¹ce z gór. Có¿, do gór to jeszcze z kilometr…

Arleta: Czy to prawda, ¿e Krzysztof Kolumb by³ jego synem?

Aleksandra: Manuel Rosa twierdzi, ¿e ma na to niezliczone

dowody. Warto przeczytaæ te ksi¹¿ki. Jedno jest pewne, po-

tomkowie Kolumba udowodnili swe królewskie pochodzenie i

otrzymali tytu³ ksi¹¿¹t Henrique.

Arleta: Innym polskim akcentem jest popiersie Marszalka

Pi³sudskiego. Sk¹d siê wziê³o w stolicy Madery Funchal?

Aleksandra: To zas³uga naszej dyplomacji, tyle ¿e ma³o kto
siê tym popiersiem interesuje. Marsza³ek przyjecha³ na Made-

rê w 1930 r. razem ze swoj¹ kochank¹ Eugeni¹ Lewick¹.
Problemy, które z tego wynik³y, zmusi³y Lewick¹ do powrotu

do kraju, gdzie “pope³ni³a” samobójstwo. Natomiast sam Mar-

sza³ek sta³ siê ogromnym problemem dla poczty na Maderze,

bo jakiœ nadgorliwy aparatczyk wpad³ na pomys³, aby wszys-

cy Polacy napisali do Pi³sudskiego pocztówkê z ¿yczeniami

imieninowymi.  Wys³ano z  Polski  milion  kart,  worki z nimi
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dostarczano do willi Marsza³ka, który w

koñcu siê wœciek³ i zabroni³ ich przyno-

szenia, tyle ¿e poczta nie mia³a gdzie tego

sk³adowaæ. I tyle by³o tu Pi³sudskiego. To

popiersie to chyba dalszy ci¹g tych bezsen-

sownych pocztówek… Mamy tu inne polskie

akcenty, o wiele wa¿niejsze: pomnik Jana

Paw³a II przy Katedrze w centrum Funchal

oraz koœció³ w Lombo de Doutor z relikwiami

Papie¿a.

Arleta: Sk¹d uwielbienie dla Jana Paw³a II?

Aleksandra: By³ to jedyny Papie¿ w historii

wyspy, który j¹ odwiedzi³. Gdy og³oszono Go

œwiêtym, w koœciele w Lombo de Doutor

postawiono o³tarz Jana Paw³a II, a pod g³ów-

nym o³tarzem wmurowano papieskie relikwie

- zdaje siê, ¿e pukiel w³osów. Ciekawostka -

tam te¿ wspomina siê siostrê Faustynê.

Arleta: Czy mieszkaj¹c od kilku lat na wyspie

spotykasz tu naszych rodaków?

Aleksandra: Turystów tak. Jest te¿ kilkoro

Polaków, którzy siê tu osiedlili na sta³e, np.

wiolonczelista z naszej orkiestry sym-

fonicznej, czy plastyczka, która na murach

maluje polskie motywy. Polacy nie rzucaj¹ siê

w oczy...

Arleta: Najs³ynniejszym cz³owiekiem urodzo-

nym na Maderze jest pi³karz Christiano

Ronaldo. Czy rodowici mieszkañcy wyspy

maj¹ z jego s³awy jakieœ korzyœci?

Aleksandra: A niby jakie? I wybacz, ale co to

za jakiœ s³awny facet, który ledwo skoñczy³

podstawówkê, a ca³a jego zas³uga to to, ¿e

kopie pi³kê? By³o tu paru m¹drzejszych od

niego. Na przyk³ad rodzina Johna Dos Passos

pochodzi z Madery.

Arleta: Dziekujê za rozmowê. Na zakoñczenie

muszê wspomnieæ, ¿e Aleksandra Skibiñska

jest autork¹ ciekawej ksi¹¿ki pt. “Kapitanowa

na wielkiej ¿egludze”. Moje gratulacje! Mam

nadziejê, ¿e byæ mo¿e wkrótce zobaczymy

nastêpn¹?

Aleksandra: O Maderze...

Arleta: Wobec tego ju¿ zaczynam czekaæ.

�ród³o zdjêæ - archiwum Aleksandry Skibiñskiej

KRYSTYNA STALMACH No i mamy dru-

gie upalne lato w pandemii. Ró¿ni

siê tym od poprzedniego, ¿e na koñcu

ciemnego tunelu miga nam œwiate³ko

nadziei, bo akcja szczepieniowa prze-

biega w miarê sprawnie i spodziewa-

my siê, ¿e w przeci¹gu nastêpnych

dwóch miesiêcy osiemdziesi¹t procent

spo³eczeñstwa uodporni siê na ró¿ne

odmiany covidowego wirusa. Têskniê

jak wszyscy - za codziennoœci¹ bez

restrykcji - i marz¹ mi siê podró¿e,

spotkania rodzinne, odwiedziny przy-

jació³ oraz oddychanie bez maseczki.

Czekaj¹c na powrót do normal-

noœci staram siê nie myœleæ o ogra-

niczeniach i energiê kierujê na

upiêkszanie ogródka z ty³u domu. Tej

wiosny klomb otrzyma³ nowy obelisk

na pn¹cza ozdobnej czerwonej fasoli,

a przy tarasie nasadzi³am rz¹d do-

datkowych rododendronów, które za

kilka lat bêd¹ przypominaæ mi s³aw-

n¹ alejkê z wroc³awskiego Parku

Szczytnickiego.

Oczywiœcie du¿o czytam i rów-

nie¿ w tym miesi¹cu postaram siê

podzieliæ wra¿eniami z ostatnich lek-

tur. Z przyjemnoœci¹ zauwa¿y³am, i¿

londoñska biblioteka naby³a w

czerwcu oko³o czterdziestu nowych

ksi¹¿ek i powiêkszy³a polski ksiêgo-

zbiór do 1324 tytu³ów, a w lipcu

biblioteki w Sarni i Point Edward

otrzyma³y (jak co kwarta³) dwadzieœ-

cia nowych polskich tytu³ów. Wœród

nich s¹ nowe pozycje znanych auto-

rów m.in.: Katarzyny Grocholi,

Agnieszki Krawczyk, Zoœki Papu¿an-

ki, £ukasza Orbitowskiego, Magda-

leny Witkiewicz, Joanny Jax, Marii

Paszyñskiej i Remigiusza Mroza.

No w³aœnie... na leniwe, gor¹ce

sierpniowe dni chcê poleciæ ksi¹¿ki

Remigiusza Mroza. Bêdzie to lite-

rackie ”mocne uderzenie” i obiecujê,

¿e wyrwie czytelników z letniego

uœpienia oraz pozwoli zapomnieæ o

otaczaj¹cym nas œwiecie. Zapraszam

do œwiata ksi¹¿ek kryminalnych,

thrillerów i prawniczych potyczek na

salach s¹dowych.

Remigiusz Mróz

nale¿y do m³odego

pokolenia polskich

pisarzy, lecz twór-

czego dorobku i

popularnoœci wielu

mo¿e mu poza-

zdroœciæ. Ma jedy-

nie 34 lata (urodzi³

siê 15 stycznia

1987 r.), a wyda³ ju¿ czterdzieœci piêæ

ksi¹¿ek w ³¹cznym nak³adzie ponad

czterech millionów egzemplarzy!

Oczywiœcie daleko mu jeszcze do

Jamesa Pattersona, bardzo p³odnego

pisarza amerykañskiego, który po-

dobnie jak Mróz wydaje kilka krymi-

na³ów i thrillerów rocznie. Ró¿nica

jest taka, ¿e nasz polski tytan pracy

wszystkie swoje powieœci pisze samo-

dzielnie, a pan Patterson w ostatnich

latach za³o¿y³ manufakturê autorsk¹,

do której zaprasza m³odych pisarzy -

on tylko planuje i nadzoruje powsta-

wanie w niej nowych ksi¹¿ek. Remi-

giusz Mróz - jeœli utrzyma to samo

tempo pracy - to za trzydzieœci lat

bêdzie  mieæ  w  swym  dorobku  (

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 

Remigiusz Mróz
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( du¿o wiêcej powieœci ni¿ pan Pat-

terson. Dodam - du¿o lepszych powieœci.

Bardzo siê ucieszy³am, gdy król

polskiego krymina³u dwukrotnie otrzyma³

nominacjê do Nagrody Wielkiego Ka-

libru Miêdzynarodowego Festiwalu

Kryminalnego za ksi¹¿ki “Kasacja” i

“Zaginiêcie”. W 2016 roku og³oszono go

laureatem Nagrody Czytelników Wiel-

kiego Kalibru za “Kasacjê”. Jego ksi¹¿ki

ju¿ znalaz³y czytelników w Czechach,

Niemczech, Japonii i na Wêgrzech. A i

finansowo te¿ powodzi mu siê pewnie

nieŸle, bo wed³ug raportów Biblioteki

Narodowej w Warszawie od kilku lat

króluje na listach najpopularniejszych

autorów wœród polskich czytelników.

Najpierw tu¿ za Olg¹ Tokarczuk i Ste-

phenem Kingiem, a w 2019 i 2020 ju¿

niepodzielnie na pierwszym miejscu.

Jak ja go odebra³am? Zanim

siêgnê³am po powieœci Remigiusza Mro-

za, uzupe³ni³am swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹

jego twórczoœci. Stworzy³ kilka bardzo

poczytnych serii: z komisarzem Frostem,

Joann¹ Chy³k¹, Damianem Wernerem,

Sewerynem Zaorskim czy Gerardem

Edlingiem. Oprócz tego trylogie “Para-

bellum” i “Z Wysp Owczych” (tê drug¹

pod nazwiskiem Ove Løgmansbø), plus

cykl “W krêgach w³adzy” - i wiele in-

nych.

W dorobku ma dobr¹ literaturê kry-

minaln¹, sensacyjn¹, thrillery, fantastykê

naukow¹... i nawet poradnik pisania.

Wspó³pracuje g³ównie z dwoma poznañ-

skimi wydawnictwami (“Czwarta Strona”

i “Filia”). Od 2018 r. mo¿na ogl¹daæ

serial “Chy³ka”na player.pl i w TVNie.

W rolê adwokatki Joanny Chy³ki wcieli³a

siê znana polska aktorka Magdalena

Cielecka. Sezon I to adaptacja powieœci

“Zaginiêcie”, Sezon II to adaptacja “Ka-

sacji”, Sezon III – “Rewizji”, Sezon IV –

“Inwigilacji”, a w Sezonie V (jesieñ 2021

roku) zobaczymy adaptacjê powieœci

“Oskar¿enie”. Autor sprzeda³ równie¿

prawa do ekranizacji innych swoich serii

– m.in. z Damianem Wernerem i komi-

sarzem Frostem.

W swej twórczoœci Remigiusz Mróz

porusza niektóre kwestie spo³eczne, a

wiêc problem uchodŸców, mniejszoœci na-

rodowych, przemocy domowej, reprywa-

tyzacji w latach powstawania III RP.

Przeczyta³am trzy jego ksi¹¿ki: “Za-

giniêcie” (ukaza³a siê w 2015 r. w serii

z Joanna Chy³k¹); “Nieodnaleziona” (wy-

dana przez “Filiê” w 2018 r. jako pierw-

szy tom serii z Damianem Wernerem) i

jeden z najnowszych tytu³ów - “Lot

202”- coœ w rodzaju politycznego

thrillera o morderstwie i porwaniu samo-

lotu z Warszawy do Toronto.

�

“Zaginiêcie” to napisana barwnym

jêzykiem i moim zdaniem najlepsza z

tych trzech przeczytanych przeze mnie

jego ksi¹¿ek. Porwa³a mnie wartko

tocz¹c¹ siê fabu³¹, zawieraj¹c¹ wiele

zwrotów akcji, znalaz³am w niej idealne

dawkowanie napiêcia i trudn¹ do roz-

wi¹zania intrygê.

Doœwiadczona prawniczka Joanna

Chy³ka, wspierana przez pocz¹tkujacego

na niwie prawa m³odszego kolegê

Kordiana Oryñskiego, podejmuje siê

obrony ma³¿eñstwa, którego trzyletnia

córeczka zniknê³a, a prokuratura zarzut

morderstwa stawia rodzicom. Proces ma

charakter poszlakowy. Tutaj widaæ, ¿e

autor ma przygotowanie prawnicze (pan

Mróz ma doktorat z prawa), gdy¿ scen z

potyczek prokuratury z obroñcami nie

powstydzi³by siê amerykañski pisarz i

prawnik John Grisham.

Wielu czytelników prozy Mroza po-

równuje jego twórczoœæ do Stephena

Kinga, ja bardziej widzê w jego dorobku

– szczególnie w serii Chy³ki – podo-

bieñstwo do dzie³ autora “Firmy”,

“Klienta” i “£awy przysiêg³ych”, czyli

Grishama.

�

“Nieodnaleziona”

Bohaterem jest tu

szukaj¹cy

swojej narzeczonej

Damian Werner.

Ta ksi¹¿ka -

thriller

w amerykañskim

stylu, w dodatku

z przes³aniem

s p o ³ e c znym  –

ukazuje problem  przemocy domowej.

Narratorów jest dwoje: szukaj¹cy

Ewy Damian i zatrudniona przez niego

Kassandra z biura detektywistycznego.

Oczywiœcie nie brakuje wartkiej fabu³y i

nieprawdopodobnych zwrotów akcji. Za-

koñczenie nie jest “happy endem”, ale

jest chyba najlepsze z mo¿liwych i nie

przeszkadza mi, i¿ wiele kwestii nie do

koñca zosta³o wyjaœnionych.

Poruszaj¹cy w¹tek ofiary przemocy

domowej sk³ania do wielu przemyœleñ:

jak wiele mo¿na poœwiêciæ i znieœæ w

imiê “obrony rodziny”; jak œwietnie ka-

muflowaæ to, co dzieje siê za zamkniê-

tymi drzwiami, tworz¹c fa³szywy obraz

na potrzeby œwiata zewnêtrznego; czy

pozostaj¹c w toksycznym, przemocowym

zwi¹zku nie nara¿amy siebie i dzieci na

traumy, które potem przez ca³e ¿ycie

bêd¹ nam towarzyszyæ? Lektura zrodzi³a

wiele pytañ: dlaczego akceptujemy prze-

moc i nie œcigamy jej nawet w ramach

istniej¹cego niedoskona³ego prawa? Dla-

czego w imiê tzw. “dobra dzieci” jest

spo³eczne przyzwolenie na tyraniê i

prawo piêœci?

�
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“Lot 202" - tym razem to jest “krwawy

Mróz” – jêzyk bardzo ostry, du¿o scen i
opisów tak brutalnych, ¿e musia³am
robiæ dodatkowe przerwy w czasie

czytania.

Dwutorowa akcja b³yskawicznie roz-

wija siê na przestrzeni kilku godzin.

Czêœæ wydarzeñ dzieje siê w Opolu,

czêœæ w samolocie lec¹cym do Toronto.

Bohaterami s¹ Agnieszka Oliwa i Marek

Litman prowadz¹cy œledztwo w mieœcie,
oraz znany z cyklu “W krêgu w³adzy”
premier polskiego rz¹du Patryk Hauer

na pok³adzie Dreamlinera lec¹cego do
Toronto. No i jeszcze terroryœci -

psychopatyczni, bezwzglêdni przestêpcy.
Nie do koñca przekona³y mnie niektóre

absurdalne wyt³umaczenia, dotycz¹ce
w¹tku broni na pok³adzie samolotu, lecz

akcja jest wci¹gaj¹ca i pomimo bruta-

lizmów przeczyta³am ksi¹¿kê w ci¹gu
trzech dni.

Zachêcam do przeczytania pos³owia.

Dowiemy siê z niego, ¿e pierwszy szkic

“Lotu 202” napisa³ autor kilka lat temu.

Gdzie znajdziemy ksi¹¿ki Remigiu-

sza Mroza? Z omówionych powy¿ej
tytu³ów biblioteka w London ma “Lot

202” i “Nieodnalezion¹”, natomiast

biblioteka w Sarni ma “Zaginiêcie” i

“Nieodnalezion¹”. Dostêpne s¹ na pó³-
kach bibliotek równie¿ inne powieœci
pana Mroza. W London to “Nieodgad-

niona”, “Turkusowe szale”, “Przewiesze-

nie”, “Trawers”, “Ekspozycje” (Central

2nd Floor World Languages - Call

number: Pol F Mro), zaœ w bibliotekach

hrabstwa Lambton znajduj¹ siê: “Afekt”,

“Szepty spoza nicoœci”, “Precedens”,

“Inwigilacja”, “Immunitet”, “Zerwa”,

“Hashtag” (LANG LPOL FIC MROZ).

¯yczê przyjemnej lektury.

Krystyna Stalmach

Fot. Remigiusza Mroza - Wikimedia. Autor - 

Cezary Piwowarski. CC BY-SA 4.0;

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=

88724523

Znane s¹ losy pamiêt-
nej bitwy pod Warn¹,
w której wojska chrzeœcijañskie, z³o¿one
z Wêgrów i Polaków, okropn¹ ponios³y
klêskê, a król W³adys³aw, zwany War-

neñczykiem, zgin¹³ wœród boju.
Rycerstwo, ufne w odwagê mê¿nego

króla i dotychczasowe jego szczêœcie, nie
chcia³o zrazu wierzyæ w œmieræ W³ady-
s³awa i wygl¹da³o rych³o siê uka¿e
wœród wiernych szeregów. Nawet wtedy,

gdy szeregi te, z³amane przewa¿aj¹c¹
Turków potêg¹, rozpierzch³y siê w trwo-

dze, uchodz¹c z pola bitwy, jeszcze w

œmieræ m³odego króla nikt uwierzyæ nie
chcia³. W Polsce d³ugo mniemano, ¿e
bohaterski król, przez Turków ujêty, ¿yje
w niewoli i przecie¿ kiedyœ powróci. Brat

jego i nastêpca tronu, Kazimierz Jagiel-

loñczyk, dwa lata ju¿ sprawowa³ rz¹dy,
a koronê osierocon¹ przywdziaæ siê wa-

ha³, bo naród nie traci³ nadziei, ¿e ujrzy
jeszcze ukochanego swego króla, o

którym ró¿ne kr¹¿y³y wieœci i opowiada-

nia. Najd³u¿ej i najsilniej utrzyma³o siê
wœród Polaków mniemanie, ¿e Warneñ-
czyk, œmierci i niewoli uszed³szy, w da-

lekiej pustelni hiszpañskiej pokutuje.

Istnieje o tem takie podanie.

Mo¿ny jakiœ hrabia, rodem Czech,

wybra³ siê na pobo¿n¹ pielgrzymkê do
miejsc cudownych. Zwiedzi³ ju¿ Francyê
i przeby³ góry Pirenejskie, d¹¿¹c ku

Hiszpanii, kiedy uszu jego dosz³y wieœci
o pustelniku, cudzoziemcu, który w naj-

wiêkszej gêstwinie lasu zbudowany ma

domeczek, niczyich odwiedzin nie przyj-

muje i bardzo ostry prowadzi ¿ywot.

Zapragn¹³ hrabia poznaæ go i wy-

badaæ z jakiego pochodzi kraju i co go
spowodowa³o do tak ciê¿kiej pokuty.

Wzi¹³ wiêc z sob¹ trzech towarzyszy i po-

szed³. Po d³ugim b³¹kaniu siê dotar³ na
koniec szczêœliwie do gêstwiny leœnej, w
której by³ nêdzny sza³as pustelnika.

Niespodzianie najechany, nie zdo³a³
pustelnik ujœæ przed odwiedzinami, lecz

nie chcia³ siê wdawaæ
w rozmowê, na pytania

odpowiada³ tylko, ¿e jest grzesznikiem,

winy swoje przed Bogiem op³akuj¹cym.

Jednym z towarzyszów hrabiego by³
jakiœ Polak. Ten, przypatruj¹c siê pilnie
pustelnikowi, odkry³ w nim króla W³ady-
s³awa, którego zna³ dobrze w m³odoœci.
Chc¹c siê w domys³ach swoich bardziej

utwierdziæ, pocz¹³ b³agaæ usilnie pustel-
nika, aby zdj¹³ obuwie. Król W³adys³aw
mia³ bowiem szeœæ palców u jednej nogi:

gdyby siê ta osobliwoœæ u pustelnika

okaza³a, nie w¹tpi³by, ¿e to nie kto inny
tylko Warneñczyk.

D³ugo siê pustelnik wzdryga³, na

koniec da³ siê nak³oniæ i zdj¹³ obuwie.

Polak, ujrzawszy u niego szeœæ palców,

pad³ na kolana i zawo³a³: “Królu mój i

panie, tyœ jest W³adys³aw, którego po-

wrotu naród polski i wêgierski do dziœ
oczekuj¹. Widzê to z postawy i oblicza

twego, a znak ten na nodze upewnia

mnie do reszty, ¿e tak jest. Zmi³uj siê i
powracaj do kraju!“

Pustelnik mocno by³ wzruszony, ale

nie chcia³ siê przyznaæ i rzek³:
- Dziwno mi, czemu przede mn¹ na

kolana padasz, jam tego nie godzien,

jestem cz³owiek grzeszny, dajcie mi w

spokoju czyniæ pokutê i przeb³agaæ Bo-

ga, abym by³ zbawion.

Po tych s³owach ³zy rzêsiste pad³y
z oczu jego, zamilk³ i w tej chwili schro-

ni³ siê do swego domeczku.

Wed³ug przekonania ludu, król

W³adys³aw piêædziesi¹t lat przesz³o mia³
op³akiwaæ grzech z³amania umowy z

Turkami. Drugie i trzecie pokolenie wy-

gl¹da³o jeszcze jego powrotu, marzy³o o
swoim pustelniczym monarsze. Nad daw-

no poros³ym grobem królewskim ¿y³a
jeszcze powieœæ o jego istnieniu i dziw-

nych przygodach tu³aczego ¿ycia.

�ród³o: “Polskie podania i powiastki dziejo-

we”. Spisa³ Jan Tworzymir. Poznañ. Druk i

nak³ad Jaros³awa Leitgebera. 1904 r.

W£ADYS£AW WARNEÑCZYK

PUSTELNIKIEM



8 SKANER 8 (316), sierpieñ 2021

SIERPNIOWE ŒWIÊTA

 Ju¿ wschodzi³ uroczysty

 dzieñ  N a j œ w i ê t s z e j  P a n n y

 K w i e t n e j.  Pogoda by³a przeœliczna, czas ranny,

 Niebo czyste, woko³o ziemi obci¹gniête,

 Jako morze wisz¹ce, ciche, wklês³o-wgiête;

 Kilka gwiazd œwieci z g³êbi, jako per³y ze dna

 Przez fale; z boku chmurka bia³a, sama jedna,

 Podlatuje i skrzyd³a w b³êkicie zanurza,

 Podobne do nikn¹cych piór Anio³a Stró¿a,

 Który nocn¹ modlitw¹ ludzi przytrzymany

 SpóŸni³ siê, œpieszy wracaæ miêdzy spó³niebiany.

 [...]

 Dziœ pospólstwo litewskie z ca³ej okolicy

 Zebra³o siê przed wschodem woko³o kaplicy,

 Jak gdyby na nowego og³oszenie cudu.

 Zbiór ten pochodzi³ w czêœci z pobo¿noœci ludu,

 A w czêœci z ciekawoœci: bo dziœ w Soplicowie

 Na nabo¿eñstwie maj¹ byæ jenera³owie,

 S³awni dowódcy owi naszych legijonów,

 Których lud zna³ imiona i czci³ jak patronów,

 Których wszystkie tu³actwa, wyprawy i bitwy

 By³y ewangelij¹ narodow¹ Litwy.

Ju¿ przysz³o oficerów kilku, t³um ¿o³nierzy;

Lud ich otacza, patrzy, ledwie oczom wierzy

Ogl¹daj¹c rodaków mundury nosz¹cych,

Zbrojnych, wolnych i polskim jêzykiem mówi¹cych.

Pamiêtam, jak przytoczony wy¿ej fragment XI Ksiêgi “Pana

Tadeusza” Adama Mickiewicza, w którym poeta ³¹czy œwiêto Panny

Kwietnej z obecnoœci¹ oficerów i ¿o³nierzy, na zajêciach z historii

literatury w czasie moich studiów wywo³a³ krótk¹ dyskusjê. Za-

stanawialiœmy siê, o jakie œwiêto mog³o chodziæ. Do rozstrzygniêcia
wówczas nie dosz³o - i nie ma siê czemu dziwiæ, gdy¿ niebawem

dowiedzieliœmy siê, ¿e i wœród wytrawnych badaczy twórczoœci Mic-

kiewicza zdania s¹ podzielone: czêœæ uwa¿a, i¿ Najœwiêtsz¹ Pannê
Kwietn¹ nale¿y identyfikowaæ z Matk¹ Bosk¹ Zieln¹, a przedsta-

wiane przez poetê wydarzenie ze Œwiêtem Wniebowziêcia, czyli

dniem 15 sierpnia, a inni s¹dz¹, ¿e raczej chodzi mu o Œwiêto
Zwiastowania, czyli 25 marca. 

Przyznam, ¿e ze wzglêdu na urodê opisu i po³¹czenie œwiêta
koœcielnego z obecnoœci¹ ¿o³nierzy, z czysto uczuciowego powodu

sk³aniam siê ku 15 sierpnia. Jolanta Pawluk

ZGON i WNIEBOWZIÊCIE MARJI PANNY

MARIAN GAWALEWICZ Zosta³a Matka sama na ziemi, z boleœci¹ Swo-

j¹, ze ³zami Swemi; dwie tylko chwile radosne mia³a: gdy na œwiat

przyszed³ Syn Jej jedyny, i gdy w dzieñ trzeci po Jego zgonie
zmartwychwsta³ego znowu ujrza³a. Przez lat czternaœcie przy œwiê-
tym Janie mieszka³a smutna, cicha i skromna Boskiego Syna Mat-

ka wybrana; ziemsk¹ pielgrzymkê koñczy³a Swoj¹ w mod³ach, w
wspomnieniach, w dusznej têsknocie, wpatrzona w niebo, gdzie Syn

Jej mieszka³, wpatrzona w ziemiê, co ³zy Jej pi³a, a krwawe œlady
Jego nosi³a. Choæ siedem mieczów tkwi³o w Jej ³onie, chocia¿ w
cierniowej ¿y³a koronie, choæ Jej do krzy¿a Syna przybito, w sercu

nie mia³a cierpkiej goryczy ani do œwiata, ani do ludzi; ich przy-

jació³k¹, ich opiekunk¹, ich dobrodziejk¹ by³a do zgonu i po wiek

wieków pozostaæ mia³a. A choæ krwawemi ³zami p³aka³a, ³zy te na
kwiaty ziemia zmienia³a.

Choæ ca³e Niebo z swym majestatem czeka³o na Ni¹, jak na
królowê, Ona z litoœci wielkiej nad œwiatem, z ludŸmi wola³a prze-
bywaæ w smutku i sama ¿a³oœæ t³umi¹c Sw¹ wielk¹, by³a im Matk¹
Pocieszycielk¹. Na ludzk¹ nêdzê doko³a siebie patrz¹c pe³nemi od

³ez oczyma, chcia³a ból wszystek poznaæ na ziemi, aby cierpi¹cych
byæ Matk¹ w Niebie...

I zadumana odt¹d boleœnie, ze smutkiem w oczach, z chmur¹
na czole, sz³a ju¿ przez ¿ycie tak, jak J¹ we œnie na cyprysowym

malowa³ stole Aposto³ £ukasz Ewangielista*, - od ziemskiej zmazy

wolna i czysta!...

Gdy siê wype³ni³ czas jej pielgrzymki, z Nieba anio³y zlecia³y
w pos³y i dla strudzonej ¿ywotem duszy parê najl¿ejszych skrzyde³
przynios³y...

W Janowym domu bez bólu, jêku, na aposto³ów zasnê³a rêku;
w Janowym domu wierna dru¿yna ¿egna³a wspólnie Bogarodzicê,
gdy zatêskni³a do Swego Syna i sz³a niebiesk¹ zasi¹œæ stolicê.

Kiedy do grobu cia³o z³o¿ono, z rozkoszy ziemskie zadr¿a³o
³ono, lecz Niebo ziemi skarb jej wydar³o, i wziê³y duchy z grobu
umar³¹, i Marji Panny uœniête cia³o, jak jasne p³omiê w górê le-
cia³o, a ku lec¹cej Marji Panience Syn Jej przebite wyci¹gn¹³
rêce; - z³o¿y³ J¹ lekko na Niebios progu i odda³ Ojcu Swojemu -

Bogu...

Z grobu Maryji woñ z blaskiem bije, a zamiast cia³a same

lilije...

Od samych lilji grób Jej siê bieli, przy grobie klêcz¹ w mo-

d³ach anieli, a ziemia œpiewa pieœñ nieustann¹: - “B³ogos³awionaœ,
Maryjo Panno!...”
* Wed³ug podania ten obraz to Matka Boska Czêstochowska. 

Marian Gawalewicz. Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej.

Gebethner i Wolff. Warszawa. 1908. (Zachowana pisownia orygina³u)
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ARTUR OPPMAN

VIRTUTI MILITARI

Na wskrzeszenie znaku narodowej chwa³y
22. I. 1920

Krzy¿u Virtuti! Nie jesteœ orderem!

Tobie nie zrówna ¿aden mêstwa znak!

Nad grzmi¹cym burz¹ polskich serc kraterem

Dwa god³a wia³y: ty i orli ptak!

On ciebie w szponach dzier¿y³ w krwawej dobie

I w jeden symbol z tw¹ siê s³aw¹ splót³, —

Krzy¿u Virtuti! Lud ciê nosi³ w sobie,

A ty na or³a pasowa³eœ lud!

Kiedyœmy Polskê zataili w skrytki,

W starej szkatu³ce ciek³a z ciebie krew,

Lata³y w Sybir pijane kibitki,

A z twojej glorji bi³ swobody œpiew,

Wróg siê rozpiera³ na widomych szczêtach,

Ale z dnia na dzieñ ora³ ducha p³ug,

A ten, co walczy³, i ten, co mar³ w pêtach,

Wiedzia³, ¿e ciebie przypina mu Bóg!

Krzy¿u Virtuti! Na starym portrecie

Jak ho³d Ojczyzny z mê¿nych piersi lœnisz, —

I przychodzi³o ma³e polskie dzieciê

Patrzeæ w umar³ych bohaterów krzy¿:

W szkolnym mundurku nêkane zdradziecko

Ros³o na mê¿a œród zatrutych strza³,

Dziecko na order, krzy¿ patrzy³ na dziecko

I dzieciak szepta³: “Ja ciê bêdê mia³!“

Na Saskim placu polskie wojsko stoi,

Od Cytadeli grzmi armatni grom:

Odwal siê, p³yto grobowych podwoi,

Wy, coœcie byli, patrzcie na swój dom!

Ja was widzia³em, stu lat mary œwiête,

W tym b³ysku s³oñca, co na order pad³, —

I srebrne krzy¿e do piersi przypiête

W jeden krzyk szczêœcia zwi¹za³y sto lat!

Orle! Ty latasz nad Ojczyzn¹ ca³¹,

Ty krzy¿ Virtuti weŸ w swój z³oty szpon,

Widzisz te groby, z których nie zosta³o

Nic, oprócz jêku macierzyñskich ³on?

Koniec niewoli i koniec ¿a³oby:

M³ody ¿o³nierzu, w ziemi wolnych œpisz!

Orle! na wszystkie, na te wszystkie groby

Ciœnij Virtuti bohaterski krzy¿!

 OD ŒWIÊTA ¯O£NIERZA

DO ŒWIÊTA WOJSKA POLSKIEGO

Obie u¿yte w tytule nazwy dotycz¹ tego samego dnia - 15

sierpnia - i maj¹ œcis³y zwi¹zek z uhonorowaniem ¿o³nier- 

skiego poœwiêcenia. Starsi wiekiem Polacy bardzo czêsto  

u¿ywaj¹ w rozmowie pierwszej z nich, m³odsi znaj¹ raczej  

drug¹.

W wyjaœnieniu, kiedy œwiêto wprowadzono oraz kiedy i

dlaczego jego nazwa ulega³a zmianom, mo¿e pomóc ta oto

informacja, zamieszczona w Kalendarium Muzeum Historii

Polski:

15 SIERPNIA 1923. PO RAZ PIERWSZY OBCHODZONO ŒWIÊTO ¯O£NIERZA.

W uznaniu zas³ug Wojska Polskiego w walkach o nie-

podleg³oœæ i granice Rzeczypospolitej w latach 1918-1922

Minister Spraw Wojskowych gen. Stanis³aw Szeptycki

ustanowi³ rozkazem z 4 sierpnia 1923 r. Œwiêto ¯o³nierza. W
dniu tym wojsko i spo³eczeñstwo czci chwa³ê orê¿a polskiego,
której uosobieniem i wyrazem jest ¿o³nierz.  (
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( W rocznicê wiekopomnego rozgromienia nawa³y bolsze-
wickiej pod Warszaw¹ œwiêci siê pamiêæ poleg³ych w walkach

z wiekowym wrogiem o ca³oœæ i niepodleg³oœæ Polski. Datê
œwiêta zwi¹zano z katolickimi obchodami Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Marii Panny. 15 sierpnia, pomimo ¿e nie by³o
œwiêtem pañstwowym, obchodzono równie uroczyœcie jak 3
Maja i 11 Listopada. Po II wojnie œwiatowej œwiêtowano je do

1947 r.; póŸniej polskie w³adze komunistyczne zlikwidowa³y
je, poniewa¿ przypomina³o ono o zwyciêstwie Wojska Polskie-

go nad Armi¹ Czerwon¹. Od 1950 r. Dzieñ Wojska Polskiego

obchodzono 12 paŸdziernika, w rocznicê bitwy pod Lenino z

1943 r. Bitwa ta by³a chrztem bojowym 1. Dywizji Piechoty

im. Tadeusza Koœciuszki, powsta³ej z inicjatywy komunistów

latem 1943 r. w ZSRR. Ponownie 15 sierpnia sta³o siê Œwiê-
tem Wojska Polskiego na mocy ustawy sejmowej z 1992 r.*

W wyjaœnieniu, dlaczego na Œwiêto ̄ o³nierza wybrano akurat

15 sierpnia, pomo¿e ten fragment rozkazu genera³a: Dzieñ
15-go sierpnia jest Œwiêtem ¯o³nierza. W dniu tym wojsko i

spo³eczeñstwo czci chwa³ê orê¿a polskiego, której uosobieniem
i wyrazem jest ¿o³nierz. W rocznicê wiekopomnego rozgro-

mienia nawa³y bolszewickiej pod Warszaw¹ œwiêci siê pamiêæ
poleg³ych w walkach z wiekowym wrogiem o ca³oœæ i nie-
podleg³oœæ Polski.

I jeszcze krótko o wierszu Artura Oppmana, który zna-

laz³am w opublikowanych w sieci zbiorach Centralnej

Biblioteki Wojskowej - w“¯o³nierzu Polskim”**. Jak wynika

z dedykacji, utwór powsta³ po odzyskaniu niepodleg³oœci -
po tym, jak Sejm Ustawodawczy “wskrzesi³ znak narodowej

chwa³y”, co nast¹pi³o wskutek ustawy przyjêtej 1 sierpnia

1919 roku, a przed ustanowieniem Œwiêta ¯o³nierza. (jp)

*  www.muzeumwp.pl/kalendarium/08-15/

** ¯o³nierz Polski. Rok IV. 27 sierpnia 1922. Nr 35 (314).

FARA - PREZENTACJE SPOZA POLSKI

GDZIE OBEJRZEÆ I JAK G£OSOWAÆ

Zacznê od zachêty do obejrzenia wszystkiego, gdy¿ zawsze dobrze

jest wiedzieæ, co, gdzie i jak robi¹ inni. Chorzowskie Centrum

Kultury zamieœci³o przys³ane spoza Polski prezentacje pod niezbyt

prostym adresem, czyli pod
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmYzSLNVSaC-gaHq1JI_mNSF5PYoX4LA0

Skaner postara³ siê drogê do ogl¹dania wystêpów i g³osowania

uproœciæ. Wystarczy wejœæ pod skaner.net i od razu bêd¹ widoczne

dwa pomarañczowe napisy: 

pierwszy toX Festiwal Amatorskiego Ruchu Artystycznego, drugi - G³osuj

Przy g³osowaniu w rubryce przeznaczonej na komentarze nale¿y
wpisaæ wybranych wykonawców i przyznane punkty: 5 za

wydarzenie artystyczne i miejsce I, 4 za miejsce II i 3 za III. Jest w

tym wszystkim pewien mankament - organizatorzy uznali, ¿e
g³osowaæ mog¹ posiadacze kont na FB. (Red.)

DZIÊKUJÊ

Zapewne nie ja jedna ze smutkiem przypatrujê siê temu, jakie

zmiany wymusza koronawirus. Dodam, ¿e mam tu na myœli nie tylko
zmiany w ¿yciu jednostek - z du¿¹ trosk¹ obserwujê te¿, jak zmienia

siê ¿ycie spo³eczne i zastanawiam, jaki mo¿e byæ ostateczny efekt,
jeœli chodzi o tzw. zorganizowan¹ Poloniê.

Przyznam, ¿e odczuwam brak tego wszystkiego, co jako sta³e
wydarzenia przez lata funkcjonowa³o w naszej spo³ecznoœci w Lon-

don. I chocia¿ nie we wszystkim mog³am uczestniczyæ, ale jednak te
zebrania, spotkania, mniej lub bardziej oficjalne uroczystoœci plus
pikniki stanowi³y integraln¹ czêœæ mego ¿ycia.

Ze zrozumia³ych powodów nie bêdzie tegorocznego Œwiêta
¯o³nierza, w zwi¹zku z czym nie bêdzie te¿ mo¿na osobiœcie podziê-
kowaæ cz³onkom londoñskiego Ko³a SPK za ich poœwiêcenie. Tu

znowu muszê wyjaœniæ, ¿e chodzi mi nie tylko o weteranów drugiej

wojny œwiatowej, gdy¿ za pozbawione s³usznoœci uwa¿am myœlenie,
i¿ skoro w 2017 roku organizacja obchodzi³a 70-lecie istnienia, a
czas robi swoje i pierwszych jej cz³onków nie ma ju¿ wœród nas, to
o œwiêcie mo¿na zapomnieæ. W ostatecznoœci - o œwiêcie mo¿e tak,
ale w ¿aden sposób nie powinno siê zapominaæ o ludziach.

Mia³am du¿o szczêœcia, gdy¿ po przyjeŸdzie do London

spotka³am wielu weteranów, z wieloma mia³am przyjemnoœæ nie
tylko niejednokrotnie rozmawiaæ, ale i przekonaæ siê, jacy to prze-
wspaniali ludzie. Za te szczere rozmowy jestem im niezmiernie

wdziêczna.
Jednoczeœnie mam œwiadomoœæ tego, ¿e do moich znajomoœci z

nimi bez w¹tpienia przyczyni³a siê zorganizowana dzia³alnoœæ
polonijna. Dlatego pozwalam sobie na odrobinê prywaty i

niniejszym dziêkujê wszystkim, którzy starali siê - i mimo trudnej,

niejasnej sytuacji nadal siê staraj¹ - by nie zaprzestaæ dzia³alnoœci
(albo przynajmniej myœlenia o tym, jak funkcjonowaæ “potem”, czyli

po koronawirusie). Jolanta Pawluk
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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 31 sierpnia  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

ADAM  ASNYK  (1838-1897)

S£ONKO

Wêdrowa³o sobie s³onko,
Uœmiechniête, jasne, z³ote;
Sz³o nad gajem, sz³o nad ³¹k¹ -

Napotka³o w ³zach sierotê.

Ten siê ¿ali: - “Tak weso³o
Œwiecisz œwiatu, s³onko moje;

Uœmiechami sypiesz wko³o,
Gdy ja smutny we ³zach stojê.

Obojêtnie patrzysz na to

Jak siê ludzkie serca mêcz¹...

I nad ka¿d¹ ludzk¹ strat¹
Promienist¹ b³yskasz têcz¹".

S³onko na to: - “Biedne dzieciê!
I mnie smutno na niebiosach, 

Gdy o waszym myœlê œwiecie

I o ludzi ciê¿kich losach;

Lecz nie mogê ustaæ w drodze,

By nad ka¿d¹ boleæ ran¹:

Wiêc w z³ocistym blasku chodzê,
Wype³niaj¹c co kazano.

Nie pomog¹ pró¿ne ¿ale ...

Ból swój niebu trza poleciæ -
A samemu wci¹¿ wytrwale

Trzeba naprzód iœæ... i œwieciæ!"

Na podst.: Z. Jêtkiewiczowa - Adam Asnyk (W stulecie urodzin).

1938. “Nasza Ksiêgarnia", Spó³ka Akcyjna Zwi¹zku Nauczycielstwa

Polskiego. Warszawa. Wilno. Lublin.

OKIEM KIEROWCY

Dokoñczenie ze str. 12

Jak on zobaczy³, ¿e na szybie bocznej jest du¿y plakat

maryjny, a w œrodku ksi¹dz, to przez moment chyba nie

wiedzia³, co ma zrobiæ: czy ma zasalutowaæ, czy mo¿e
powinien siê prze¿egnaæ? Jak tylko wsiad³ do œrodka, to od
razu wyrwa³o mu siê "o, k….!" ze zdziwienia. Zaraz jednak siê
opamiêta³ i bardzo przeprasza³. Chcia³ siê dostaæ do Ko³a,
mówi³, ¿e to niedaleko, ok. 10 km. Ksi¹dz dobrodziej siê
zgodzi³, no i ruszyliœmy.

Nasz pasa¿er, jak to ¿o³nierz na przepustce, by³ "pod

wp³ywem", czyli po jednym piwie, jak sam mówi³. Opowiada³
nam o swojej “ciê¿kiej s³u¿bie wojskowej dla Ojczyzny".

Kolega Wojtek, który siedzia³ na tylnym siedzeniu, ca³y
czas siê œmia³, ale chowa³ siê za fotelem, ja mia³em gorzej, bo

musia³em uwa¿aæ, ¿eby nie parskn¹æ œmiechem.

¯o³nierz mówi³ bardzo du¿o, ci¹gle u¿ywaj¹c wulgaryzmów

- chyba jako przecinków. W jednym zdaniu potrafi³ zmieœciæ
po dwa, czasem i trzy takie s³owa. Za ka¿dym razem, gdy mu

siê coœ “wymsknê³o”, bardzo serdecznie ksiêdza przeprasza³.
Rozmowa siê toczy³a w dwóch zupe³nie ró¿nych jêzykach.
Ksi¹dz mówi³ jêzykiem koœcielnym, takim jaki siê s³yszy z
ambony w czasie kazañ, a ¿o³nierz  jêzykiem wojskowym,

s³yszanym na co dzieñ w koszarach. Ksi¹dz mówi³ mu o

kulturze, nawet zagrozi³, ¿e jak nie przestanie przeklinaæ, to go
wysadzimy i dalej bêdzie musia³ iœæ pieszo. Ch³opak na to, ¿e
"z buta" daleko nie zajdzie, bo nogi by mu siê popl¹ta³y
jeszcze gorzej ni¿  jêzyk, a gdyby mu siê coœ sta³o, to

bêdziemy go mieli na sumieniu! Tak dowieŸliœmy go do Ko³a
- tam, gdzie wskaza³.

Oczywiœcie by³o to dalej ni¿ te 10 kilometrów, o których

mówi³ wskakuj¹c do auta, ale ksi¹dz dziekan, kierownik ca³ej
pielgrzymki, spe³ni³ dobry uczynek, bo nie zostawi³ cz³owieka

w potrzebie na drodze!

Adam Zieliñski
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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

WSPOMNIENIE  KIEROWCY TAKSÓWKI

z pielgrzymki do Czêstochowy w czasach tzw. komuny

W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, a wiêc jeszcze “za

komuny", jak to siê teraz mówi, dwa

razy uczestniczy³em w pielgrzymce do

Czêstochowy.

By³y to z³ote lata Koœcio³a w Pol-

sce. Ka¿de wydarzenie religijne gro-

madzi³o t³umy wiernych i by³o demon-

stracj¹ si³y, z któr¹ w³adza musia³a siê
bardzo liczyæ. Czêste wizyty papieskie

te¿ dodawa³y ludziom coraz wiêcej
odwagi. 

Benzyna (jak wiele innych towa-

rów) w tym czasie by³a w Polsce tylko

na kartki. Mia³em trochê zaoszczêdzo-

nego paliwa, wiêc zg³osi³em siê do

pomocy w organizacji pielgrzymki w

naszym mieœcie, a ¿e brakowa³o kogoœ
na kwatermistrza, to siê tego podj¹³em.

Wczeœniej nie szed³em w pielgrzymce,

nie mia³em pojêcia o niej, a teraz ze
swoj¹ taksówk¹ trafi³em od razu do

ekipy organizacyjnej jako g³ówny

kwatermistrz pielgrzymki. 

Ca³a pielgrzymka by³a podzielona

na parê grup. W ka¿dej grupie by³
kwatermistrz grupowy. Nasza (ok. 12

tys. osób) by³a wtedy druga pod

wzglêdem liczby uczestników, zaraz po

Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej (ok.

30 tys.).

Udzia³ w pielgrzymce by³ w tym

czasie nie tylko spraw¹ ducha, stano-

wi³ formê ucieczki od szarej i przy-

t³aczaj¹cej rzeczywistoœci. Pielgrzymka

by³a te¿ manifestacj¹ ca³ego spo³e-
czeñstwa, a szczególnie m³odych, prze-

ciwko systemowi, który wtedy w

Polsce panowa³.
Co wieczór jechaliœmy do którejœ

parafii na spotkanie. Omawiane tam

by³y problemy dnia i plany na dzieñ
nastêpny: jaka jest ogólna atmosfera,

kto jest chory, kto zrezygnowa³ i po-

jecha³ do domu... i ogólnie o wszystkim.

Pod koniec pielgrzymki, dwa czy

trzy dni przed Czêstochow¹, jechaliœmy

na takie w³aœnie spotkanie. Na zu-

pe³nie pustej drodze sta³ jakiœ ¿o³nierz
i machn¹³, ¿eby siê zatrzymaæ. Min¹-
³em go, a ksi¹dz dziekan od razu pyta,

dlaczego siê nie zatrzyma³em. Mówiê
ze zdziwieniem, ¿e jestem przecie¿ za-
jêty, a on na to: "¯o³nierza trzeba pod-

wieŸæ, jak on potrzebuje!"

Zatrzyma³em samochód, wysiad³em
i mówiê ¿o³nierzowi, ¿e mogê go pod-

wieŸæ. On wtedy zacz¹³ przepraszaæ, ¿e
mnie zatrzymywa³, ale nie zauwa¿y³,
¿e to taksówka. Mówiê, ¿e podwiozê za
darmo, bo wiem przecie¿, ¿e "obroñca
granic nie p³aci za nic". ¯o³nierz je-

szcze raz siê upewni³, ¿e nie bêdzie

p³aci³, i podbieg³ do taksówki. Krzyk-

n¹³em tylko, ¿eby wsiada³ do ty³u.
Dokoñczenie na str. 11


