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NIE MYLIÆ KOKARD

Definicja s³ownikowa zwyk³ej kokardy

jest prosta - to “fantazyjny wêze³ z
paska tkaniny, wst¹¿ki itp., zwykle ja-

ko ozdoba”. Takiej kokardy, znanej
ka¿dej kobiecie, nie nale¿y myliæ z ko-

kard¹ narodow¹, o której w “Encyklo-
pedii staropolskiej” Zygmunt Gloger

pisa³: “Kokarda, noszona na kapelu-
szach, czapkach i kaszkietach w woj-

sku polskiem od czasów saskich a¿ do
r. 1831, by³a bia³¹. Postanowieniem

sejmu z d. 7 lutego 1831 roku do
kokardy bia³ej dodano kolor czer-

wony, jako barwy herbu Królestwa
Polskiego i W. Ksiêstwa Litewskiego.

W wieku XVIII wojsko nosi³o kokardê

z materyi upiêtej w kszta³cie zwyk³ej

kokardy; za czasów zaœ Ksiêstwa
Warszawskiego - w kszta³cie kr¹¿ka

ku œrodkowi marszczonego, przyczem
u oficerów  by³a  z  materyi  srebrnej.

Z czasów Królestwa kongresowego

kokarda by³a w kszta³cie owalnym,

naszyta na kawa³ek grubej skóry lub

drzewa [...]. Kokarda oficerska tych

czasów by³a z materyi jedwabnej.

Regulamin r. 1791 przepisywa³ dla

‘Kawaleryi narodowej zamiast kokar-

dy, które od d¿d¿ów i kurzawy, mimo

najwiêkszego ochêdostwa, czêsto siê

brukaj¹’, nosiæ krzy¿ kawalerski srebr-

ny. Krzy¿ ten spotykamy na kokar-

dach u czapek pu³ku szwole¿erów

gwardyi polskiej Napoleona, oraz na

czapkach oficerów u³anów Ksiêstwa

Warszawskiego i Królestwa kongre-

sowego.” Ci¹g dalszy na str. 6

STEFAN KRÓL Polska ma dwie wa¿ne
daty w nowo¿ytnej historii: Trzeci

Maja 1791 roku i jedenasty listopada
1918. Obie uczyni³a œwiêtami narodo-

wymi. Pierwsza zamyka historiê
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w

dwa lata bowiem po Konstytucji Trze-
ciego Maja nast¹pi³ kataklizm rozbio-

rów. Druga rozpoczyna odrodzenie i
historiê Drugiej Rzeczypospolitej.

Dobrze, ¿e tak siê sta³o. Te dwa
œwiêta uniewa¿niaj¹ niejako rozbiory,

zachowuj¹ ci¹g³oœæ wolnej Polski.
“Listopad to dla Polski niebez-

pieczna pora” - mówi w dramacie
Stanis³awa Wyspiañskiego “Noc listo-

padowa” Wielki Ksi¹¿ê Konstanty.

Rzeczywiœcie, jeœli przyjrzymy siê ró¿-
nym polskim listopadom, to przyznaæ

musimy, ¿e ksi¹¿ê mia³ racjê. Dzieje
agonii i dzieje zmartwychwstania

Rzeczypospolitej rozegra³y siê w wy-
obraŸni Polaków w³aœnie na prze-

strzeni tego jednego miesi¹ca.
Pierwsza konfederacja, która we-

zwa³a na pomoc Rosjê do rozwi¹zania
wewnêtrznych problemów Polski, zo-

sta³a zawi¹zana w Tarnogrodzie 26
listopada 1715 r. Pierwsza konfedera-

cja, która nast¹pi³a przeciw Rosji -
powsta³a w Dzikowie w 1734 r. W

cieniu Rosji i wœród coraz szybciej ( 

W setn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci uroczystoœæ odby³a siê w zape³nionej po brzegi sali parafialnej.

G³ównym organizatorem by³o londoñskie Ko³o SPK, które do wspó³pracy zaprosi³o Szko³ê im. S. Staszica, harcerzy,

zespó³ Cracovia i Teatr Scena 419. Fot. Grzegorz Mrowiec.

Niewiele wskazuje na to, by z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci mog³a siê odbyæ  tego roku tak du¿a
polonijna uroczystoœæ, jakie organizowano w latach poprzednich. Redakcja przypomina tekst

przemówienia wyg³oszonego przez Stefana Króla dwadzieœcia piêæ lat temu w Polskim

Stowarzyszeniu Narodowym w London. Nie straci³o aktualnoœci.

POLSKIE LISTOPADY

 SKANER skaner.net 1654 Attawandaron Rd., London, Ontario  N6G 3M6 Tel. 519-641-8894 E-mail: skaner@skaner.net 



2 SKANER 11 (319), listopad 2021

( nastêpuj¹cych po sobie listopadów

minê³o tak¿e panowanie ostatniego mo-

narchy Rzeczypospolitej Obojga Naro-

dów, koronowa³ siê bowiem Stanis³aw
August 25 listopada 1764 roku. Ostatni

sejm Rzeczypospolitej - rozbiorowy sejm

grodzieñski - zakoñczy³ obrady w roku

1793 - 23 listopada. W niespe³na rok
potem kona³o ju¿ powstanie koœciuszkow-

skie: 4 listopada 1794 dosz³o do pa-

miêtnej rzezi Pragi, 5 listopada do

kapitulacji Warszawy, a 16 listopada do

rozwi¹zania ostatnich oddzia³ów pod

Radoszycami. Po up³ywie roku (a po 31

latach tragicznego panowania) Stani-

s³aw August z³o¿y³ koronê tego samego

dnia, kiedy j¹ za³o¿y³ - 25 listopada.
Zanim nast¹pi³o listopadowe wskrze-

szenie Polski w XX w., najwa¿niejsze
wydarzenia czasów niewoli rozegra³y siê
znów w listopadzie. 28 listopada 1806 r.

armia napoleoñska przynios³a wolnoœæ
pruskiej wtenczas Warszawie. Po szeœciu
latach kolejny listopad pogrzeba³ mo¿-
liwoœæ wskrzeszenia ca³ej Rzeczy-

pospolitej, gdy w dniach 26-28 listopada

1812 armia polska towarzysz¹ca Napo-

leonowi przeprawi³a siê przez Berezynê
z wielkimi stratami w odwrocie spod

Moskwy.

I znów mija³y lata i kolejne listo-
pady wskrzesza³y lub zabija³y polskie

idee wolnoœciowe. 29 listopada 1930 r.

po¿ar warszawskiego browaru na Solcu

sta³ siê sygna³em do najwiêkszego na-
szego powstania narodowego - nazwa-

nego listopadowym w³aœnie - a w rezul-

tacie do wielkiej wojny polsko-rosyjskiej,

trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ moskiewska wyprawa

cesarza Francuzów. 16 listopada 1846,

dok³adnie w rocznicê Radoszyc, wcielono

do Austrii ostatni kawa³ek polskiej

pañstwowoœci - Rzeczpospolit¹ Krakow-

sk¹; listopad 1864 widzia³ z kolei kres
dzia³alnoœci ostatniego partyzanta Po-

wstania Styczniowego - ksiêdza Stani-

s³awa Brzóski. Na zakoñczenie tej

listopadowej wyliczanki dodam, ¿e obale-
nie muru berliñskiego w 1989 roku,

symbolu w³adzy komunizmu nad Europ¹,
nast¹pi³o tak¿e w listopadzie.

Po wielu pozornie cichych latach,

gdy trzeba by³o schowaæ szable do po-
chew i zaprzêgn¹æ do pracy wolnoœ-
ciowej pióra i umys³y, nadszed³ wreszcie

listopad 1918 r., najszczêœliwszy chyba

listopad w ca³ej historii Polski. Polska

sta³a siê znowu niepodleg³a i mog³a
wróciæ do Europy. Wiêc mo¿e skoñczy³a
siê wreszcie nasza z³a listopadowa

passa.

Przedwojenny dorobek odrodzonej

Polski warto i nale¿y wspominaæ z uzna-
niem, nawet z dum¹. Wolnoœæ, o któr¹
Polacy walczyli powstaniami, wolnoœæ
d³ugo wyczekiwana, wolnoœæ wymodlona,

nie zosta³a zmarnowana. Polacy wie-

dzieli, co z wolnoœci¹ zrobiæ, jak wolnoœæ
zorganizowaæ. I jeœli po drugiej wojnie

œwiatowej wydawa³o siê czymœ nie-

wyobra¿alnym, aby ³ad w Europie da³o
siê ponownie ustanowiæ bez przywróce-

nia pañstwa Polskiego (nawet Stalin nie

myœla³ o utworzeniu 17. republiki), fakt

ten nale¿y przypisaæ przede wszystkim

zdobyczom Drugiej Rzeczypospolitej w

ci¹gu owych niepowtarzalnych dwu-

dziestu lat prawdziwej niepodleg³oœci

miêdzy pierwsz¹ i drug¹ wojn¹ œwiatow¹.
Podstawowym problemem odrodzonej

Polski by³a integracja. Ludnoœæ, instytu-
cje i tradycje trzech zaborów nale¿a³o
stopiæ w jedn¹ ca³oœæ. ̄ eby sobie uœwia-

domiæ, jak ogromnie trudny i z³o¿ony by³
to problem, podam tylko, ¿e w pierwszym

okresie niepodleg³oœci by³o w obiegu

piêæ ró¿nych walut; piêæ regionów kraju

(Wielkopolska, Œl¹sk, Cieszyn, Galicja

Wschodnia i Œrodkowa Litwa) utrzyma³o
ró¿ne systemy administracji; w wojsku

u¿ywano czterech ró¿nych oficjalnych

jêzyków; w s¹dach - trzech ró¿nych
kodeksów karnych; tory kolejowe wy-

maga³y wagonów o dwóch ró¿nych
rozstawach kó³.

Dodajmy do tego ogromne zniszcze-

nia wojenne. Prawie 90% miêdzy-
wojennego obszaru pañstwa polskiego

by³o terenem dzia³añ wojennych. Na 22%

powierzchni toczy³y siê d³ugotrwa³e,
wyniszczaj¹ce walki pozycyjne. W wyni-

ku dzia³añ wojennych, epidemii, g³odu i
deficytu urodzeñ liczba ludnoœci w 1920

r. na terenie Polski zmniejszy³a siê o

prawie trzy miliony w stosunku do roku

1910. I oto w przeci¹gu zaledwie dwu-

dziestu lat, które historia podarowa³a
Polsce miêdzywojennej, naród polski

zd¹¿y³ zespoliæ swe trzy dzielnice, po-

twierdziæ i wzmocniæ sw¹ osobowoœæ,
wyra¿on¹ w wiêkszoœci przypadków przez

demokratyczne instytucje. Pamiêtajmy, ¿e
wybory do pierwszego sejmu polskiego

odby³y siê ju¿ 26 stycznia 1919 r., gdy
formalnie rzecz bior¹c nawet jeden kilo-

metr polskich granic nie by³ ustalony.

Frekwencja wyborcza by³a bardzo wyso-
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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

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

ka i waha³a siê, mierz¹c powiatami, od
60 do 90 procent. Polskie tradycje parla-
mentarne zaliczaj¹ siê do najstarszych w
Europie, sformowa³y siê ju¿ w XV w.
Koniecznoœæ zwo³ania sejmu by³a wprost
dogmatem dla ludzi spodziewaj¹cych siê,
¿e wojna œwiatowa poprawi po³o¿enie
narodu. Odzyskawszy niepodleg³oœæ Pol-
ska szybciej i energiczniej zabra³a siê do
zwo³ywania sejmu ni¿ zorganizowania
armii, choæ i armiê zd¹¿y³a stworzyæ na
czas. Dosz³o do g³osu poczucie histo-
ryczne i prawne ogromnej wiêkszoœci
spo³eczeñstwa.

Co by³o pierwsz¹, podstawow¹ przy-
czyn¹ tego sukcesu narodowego?

W drugim roku swego pontyfikatu
Jan Pawe³ II mówi³ na forum UNESCO:
“Jestem synem Narodu, który przetrzyma³
najstraszliwsze doœwiadczenia dziejowe,
który wielokrotnie s¹siedzi skazywali na
œmieræ - a on pozosta³ przy ¿yciu i pozo-
sta³ sob¹, zachowa³ w³asn¹ to¿samoœæ i
zachowa³ poœród rozbiorów i okupacji
w³asn¹ suwerennoœæ jako Naród - nie w
oparciu o jakiekolwiek inne œrodki fizycz-
nej potêgi, ale w oparciu o w³asn¹ kultu-
rê, która okaza³a siê w tym przypadku
potêg¹ wiêksz¹ od tamtych potêg [...].
Istnieje podstawowa suwerennoœæ spo³e-
czeñstwa, która wyra¿a siê w kulturze
Narodu. Jest to ta zarazem suwerennoœæ,
przez któr¹ równoczeœnie najbardziej
suwerenny jest cz³owiek”.

Tak wiêc to polska kultura zwy-
ciê¿y³a naszych zaborców. To by³ ów
dynamit, który rozsadza³ pêta niewoli -
mimo d³ugiego ci¹gu smutnych polskich
listopadów.

Nie jest ³atwo udzieliæ w pe³ni
uzasadnionej odpowiedzi na pytanie, w
czym tkwi³a - i mam nadziejê jeszcze
tkwi - ogromna si³a i atrakcyjnoœæ pol-
skiej kultury. Nawet w czasach niewoli
wielu Kolbergów, Estreicherów, Traugut-
tów polonizowa³o siê i stawa³o polskimi
patriotami. Mo¿na co najwy¿ej pewnym
obrazem, czy raczej opowiadaniem, na-
prowadziæ na w³aœciw¹ - jak siê wydaje
- odpowiedŸ.

Ka¿dy naród pieczo³owicie przecho-
wuje swoje najstarsze teksty. Norwego-
wie i Szwedzi s¹ dumni ze swoich
starych sag skandynawskich, opiewaj¹-
cych przewagi wojenne wikingów. Fran-
cuzi maj¹ s³ynn¹ “Przysiêgê strasbursk¹”
z 842 r., wypowiedzian¹ na znak przy-
mierza politycznego przez dwóch wnuków
Karola Wielkiego. Najstarsze zapisane
zdanie w³oskie nie nadaje siê do po-
wtórzenia, bo jest bardzo brzydkie. Naj-
starsze zapisane polskie zdanie znajduje
siê w tzw. Ksiêdze Henrykowskiej, po-
chodz¹cej z drugiej po³owy XIII w. Jest to
pisana po ³acinie - z wyj¹tkiem owego
jednego zdania polskiego - kronika
klasztoru spod Wroc³awia. W jednym
ustêpie kronika opowiada, jak to w po-
bli¿u klasztoru rolnik Boguchwa³ Bruka³
otrzyma³ od ksiêcia Mieszka Starego
ziemi “na cztery wo³y”, a potem sam
zagarn¹³ lasu “na cztery p³ugi”. Wraca³
z tego karczowania bardzo utrudzony, ale
gdy w domu widzia³, jak ¿ona mêczy siê
przy ¿arnach, miel¹c zbo¿e na chleb, nie-
raz jej powiada³ (i tu kronikarz zapisa³,
co on do niej po polsku mówi³): “Daj, aæ
ja pobruszê, a ty poczywaj“, przek³adaj¹c

na wspó³czesn¹ polszczyznê znaczy to:
“Daj, niech¿e ja pomielê, a ty odpocznij”.

To pierwsze polskie zdanie wskazuje,
w czym tkwi si³a polskiej kultury: jest to
po prostu kultura rodzinna. To polski
dom okaza³ siê fortec¹ polskoœci. Zaborca
nie przeszed³ progu polskiego domu ro-
dzinnego.

¯yjemy w okreœlonym miejscu i w
okreœlonym czasie. Stwierdzenie oczywiœ-
cie banalne, ale konsekwencje faktu wy-
ra¿onego tym stwierdzeniem banalne nie
s¹, bo on w³aœnie okreœla nasze ¿ycie,
nasz sposób bycia miêdzy ludŸmi, nasz
projekt przysz³oœci i sposób dziedzicze-
nia, nasze hierarchie wartoœci, pragnie-
nia, sposoby rozumienia œwiata. Miejsce
to przestrzeñ, która jest w zasiêgu mojej
rêki, któr¹ wyznacza próg mojego domu,
granica powiatu lub prowincji, s³upy gra-
niczne mojego lub nie mojego pañstwa. I
czas. Czas zapamiêtany, opowiadany,
czas ¿ycia moich rodziców i dziadków,
przesz³oœæ niby umar³a, a ¿yj¹ca we
mnie, i przysz³oœæ - pole realizacji moich
zamiarów. W obrêbie tej przestrzeni i
tego czasu budujê swój kr¹g swojskoœci,
bez którego nie mogê byæ szczêœliwy, bo
nie mogê czuæ siê bezpieczny. Buduj¹c
kr¹g swojskoœci wchodzê w kontakt z in-
nymi ludŸmi, którzy ¿yj¹ na tym tery-
torium, ale szukam przede wszystkim
tych, co s¹ ukszta³towani przez tê sam¹
kulturê, z którymi ³¹cz¹ mnie te same
mity i przes¹dy, którzy maj¹ tê sam¹ pa-
miêæ i rodzaj wyobraŸni, którzy rozumiej¹
moje dowcipy. Ci, co twierdz¹, ¿e wiêzy
narodowe mo¿na z dnia na dzieñ za-
st¹piæ innymi wiêzami grupowymi, (
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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

( np. zawodowymi, nie wiedz¹, co stanowi fundament ich to¿-

samoœci duchowej, s¹ podobni do pana Jourdain z komedii

Moliera, który nie wiedzia³, ¿e mówi proz¹.. Ale i ci, co nie

chc¹ zobaczyæ poza swoim p³otem s¹siada, nie uczyni¹ swego

mieszkania domem. Bo dom jest wprawdzie miejscem bezpie-

czeñstwa i swojskoœci, ale w³aœnie dlatego, ¿e tym jest, jest

równie¿ miejscem otwartoœci i goœcinnoœci, gdzie gospodarz

siadaj¹c na progu mo¿e powiedzieæ - jak w legendzie o grec-

kim filozofie ogrzewaj¹cym siê przy domowym ogniu - prze-

chodniu, wejdŸ, tu tak¿e mieszkaj¹ bogowie. Ci, co tego nie

wiedz¹, s¹ podobni do rozbitków na bezludnej wyspie.

Nasze obyczaje dotycz¹ce ¿ycia i œmierci, mi³oœci, narodzin

i wszystkich wa¿nych wydarzeñ, stwarzaj¹ wokó³ nas jakby

¿ywio³, w którym ¿yjemy; s¹ nasz¹ sprawdzon¹ ³ódk¹, w której

p³yniemy przez ¿ycie. Bez tej ³ódki musielibyœmy siê chwytaæ

przypadkowo napotkanej belki obcych dla nas obyczajów. Na

takiej belce mo¿na dop³yn¹æ do najbli¿szej wyspy, ale nie

mo¿na po ludzku ¿yæ.

Stefan Król

Polskie Stowarzyszenie Narodowe - listopad 1996 r.

KRYSTYNA STALMACH PaŸdziernik jest wa¿nym miesi¹cem dla

bibliotek i bibliotekarzy w Kanadzie. W tym miesi¹cu ob-

chodziliœmy Kanadyjski Miesi¹c Bibliotek, Ontaryjski Tydzieñ

Bibliotek (17 – 24 paŸdziernika) i Dzieñ Pracowników Biblio-

tek (15 paŸdziernika).

Dla imigrantów biblioteki s¹ bardzo wa¿ne. Nie tylko daj¹

dostêp do zbiorów w ró¿nych jêzykach, ale dziêki ich dzia³al-

noœci pomocowej (nauka jêzyka, kontakty z rz¹dem, ró¿nymi

organizacjami) u³atwiaj¹ wrastanie w kanadyjskie spo³eczeñ-

stwo.

Choæ lata wzmo¿onego nap³ywu Polaków do kraju klono-

wego liœcia mamy ju¿ dawno za sob¹, wci¹¿ wiele publicznych

bibliotek w naszej przybranej ojczyŸnie posiada ksiêgozbiory

w jêzyku polskim. Nie s¹ one imponuj¹ce, ale tam, gdzie zain-

teresowanie nadal istnieje, kierownictwo kanadyjskich publicz-

nych bibliotek odnawia polskie zasoby i kupuje nowe pozycje.

Sprawdzi³am stan ksiêgozbiorów kilku bibliotek z South-

western Ontario. Oczywiœcie absolutnym liderem jest torontoñ-

ska biblioteka z ponaddwunastoma tysi¹cami tytu³ów.

Hamilton, Windsor i London s¹ mniej wiêcej na tym samym

poziomie – 940, 1127, 1314 polskich tytu³ów. Procent wy-

dawnictw z ostatnich piêciu lat dla Hamilton wynosi 30%, dla

Windsor 38%, a dla London 33%. Gorzej wypada Kitchener, tam

jakby czas siê zatrzyma³. Choæ katalog wykazuje, ¿e biblioteka

posiada w swoich zbiorach 718 tytu³ów polskich ksi¹¿ek, DVD

i e-materia³ów, to po bli¿szej analizie rezultatów widzimy, i¿

wiêkszoœci zasobów polskich od lat nie odnawiano. Ostatnie

wiêksze zakupy zrobiono w 2016 roku. Potem wielka pustka –

dodawanych jest od dwóch do czterech ksi¹¿ek i od trzech do

szeœciu filmów rocznie.

Jeszcze tragiczniej jest w mniejszych bibliotekach. Tam

prawie zupe³nie zniknê³y polskie ksiêgozbiory – i tak np.

biblioteki w Chatham, Middlesex, St. Thomas maj¹ tylko po

kilka polskich ksi¹¿ek. W grupie mniejszych bibliotek wyró¿nia

siê Lambton, bo dzia³aj¹ce w Sarni dwa kluby dyskusyjne,

których cz³onkowie intensywnie korzystaj¹ z polskich zasobów,

wymuszaj¹ zakup nowoœci. Choæ ksiêgozbiór polski liczy tylko

353 pozycje, to a¿ prawie 60% stanowi¹ wydania z ostatnich

piêciu lat. Kluby wymusi³y równie¿ na kierownictwie biblioteki

kwartalne zamówienia materia³ów, co daje polskim czytelnikom

sta³y dostêp do nowych publikacji.

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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Sytuacja bibliotek polskich po-
wsta³ych przy ró¿nych polonijnych
organizacjach nie napawa optymizmem.
Permanentny brak pieniêdzy na zakup
nowoœci i znikniêcie pasjonatów do ich
prowadzenia sprawiaj¹, i¿ biblioteki te
obumieraj¹ – staj¹ siê magazynami za-
kurzonych ksi¹¿ek. Jedynie Biblioteka
Polska im. O. Stanis³awa B¹ka OMI
przy Polskim Centrum Kultury im. Jana
Paw³a II w Mississaudze kwitnie. Choæ
skromne godziny otwarcia (szeœæ godzin
tygodniowo), to ksiêgozbiór imponuj¹cy
(25 tysiêcy woluminów – przy czym
po³owa to wydania z ostatnich dziesiêciu
lat), do tego bardzo bogata oferta pro-
gramów dla dzieci. Wielu czytaj¹cych w
jêzyku polskim regularnie odwiedza tê
bibliotekê. Rocznie zapisuje siê lub od-
nawia cz³onkostwo oko³o 400 czytel-
ników, a s¹ wœród nich równie¿ miesz-
kañcy spoza torontoñskiej metropolii. W
kartotekach zarejestrowano ponad 2500
u¿ytkowników! No i wspania³a obs³uga
- szeœæ bibliotekarek, które wiele do-
datkowych niep³atnych godzin spêdzaj¹
w swojej bibliotece, aby przygotowaæ
programy czytelnicze (np. s³ynna Noc w
Bibliotece), wci¹gn¹æ tytu³ do systemu
bibliotecznego “Mateusz”, przygotowaæ
kiermasz ksi¹¿ki, uzupe³niæ informacje na
portalu spo³ecznoœciowym czy te¿ apli-
kowaæ o pomoc finansow¹ do ró¿nych
instytucji w Kanadzie i Polsce na zakup
nowoœci.

Zaanga¿owanie bibliotekarek i
wspania³e wyniki w propagowaniu czy-
telnictwa zosta³y zauwa¿one przez polski
MSZ. To, ¿e Konsul Generalny RP
Krzysztof Grzelczyk to fan bibliotek, od-
kry³am dwa lata temu, gdy w 2019 r.
Biblioteka Polska dziêki wsparciu finan-
sowemu konsulatu torontoñskiego zaczê³a
udostêpniaæ swoim czytelnikom kody do
elektronicznych zbiorów Legimi (60 ty-
siêcy polskich e-ksi¹¿ek). Bibliotekarka
pani Bo¿ena Szwed w czasie naszej

rozmowy telefonicznej z entuzjazmem
wypowiada³a siê o dzia³alnoœci swojej
ukochanej biblioteki i zapewnia³a mnie,
i¿ pan Konsul Krzysztof Grzelczyk i jego
¿ona pani Jolanta Grzelczyk bardzo za-
anga¿owali siê w popieranie czytelnictwa
i ceni¹ oddolne inicjatywy bibliotek i
bibliotekarek. Kiedy 19 wrzeœnia Biblio-
teka Polska obchodzi³a 30-lecie dzia³al-
noœci, w liœcie gratulacyjnym z tej okazji
Pan Konsul m.in. napisa³: “[…] Jestem
pe³en podziwu, ¿e mimo up³ywu lat i
wbrew powszechnemu zjawisku likwido-
wania, wygaszania lub zmniejszania
rangi bibliotek, to miejsce w Mississau-
dze z ka¿dym rokiem rozwija siê, uno-
woczeœnia i proponuje czytelnikom nowe
atrakcje. Cieszê siê, ¿e Konsulat Gene-
ralny RP w Toronto ma równie¿ w tym
swój skromny udzia³; w ostatnich czte-
rech latach staraliœmy siê mocno wspie-
raæ czytelnictwo w jêzyku polskim, m.in.
wœród najm³odszej Polonii, a umo¿liwie-
nie dostêpu do ksi¹¿ek po polsku w
wersji elektronicznej sta³o siê dla wielu
Polaków lekarstwem w czasach pan-
demii.”

Na liœcie gratulacyjnym siê nie
skoñczy³o – w czasie uroczystoœci w sali
bankietowej Polskiego Centrum Kultury
im. Jana Paw³a II w Mississaudze pan
Konsul Generalny Krzysztof Grzelczyk
wrêczy³ bibliotekarkom Srebrne Krzy¿e
Zas³ugi.

Oprócz pani Marii ¯³obickiej, która od
trzydziestu lat kieruje Bibliotek¹ Polsk¹
w Mississaudze (na zdjêciu pierwsza po
prawej), trzy bibliotekarki z biblioteki
torontoñskiej dost¹pi³y tego zaszczytu:
Anna Czy¿o, Lidia D¹browska i Kata-
rzyna Szubert. Nie przypominam sobie,
aby kiedykolwiek odznaczano biblio-
tekarzy. NARESZCIE! – pomyœla³am. Mam
nadziejê, ¿e praca wielu anonimowych
wolontariuszy i animatorów polskiej
kultury bêdzie czêœciej zauwa¿ana.

Wiêcej na temat dzia³alnoœci Biblio-
teki Polskiej i jej historii mo¿na przeczy-
taæ w wydaniu specjalnym “Centrum
News” (to Biuletyn Polskiego Centrum
Kultury im. Jana Paw³a II) pod linkiem:

https://www.jp2pcc.ca/pl/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Se
pt-2021-Polish.pdf

Czytelnicy, którzy znaj¹ moje teksty
publikowane na ³amach Skanera, zdaj¹
sobie sprawê, jak bardzo polonijne ¿ycie
kulturalne jest mi bliskie. Wa¿na jest nie
tylko dzia³alnoœæ organizacji polonijnych
oraz pasjonatów-wolontariuszy, ale rów-
nie¿ instytucji polskich i kanadyjskich,
wspieraj¹cych ich wysi³ki w promowaniu
kultury ojczystej na ziemi kanadyjskiej.

Wiadomo: instytucje – to równie¿
zarz¹dzaj¹cy nimi ludzie. Na pocz¹tku
paŸdziernika nast¹pi³a zmiana na sta-
nowisku Konsula Generalnego RP w
Toronto. S³ysz¹c o tym, wesz³am na
Facebook Konsulatu, aby dowiedzieæ siê
czegoœ wiêcej o nowej Konsul Generalnej
Pani Magdalenie Pszczó³kowskiej, która
objê³a to stanowisko pierwszego paŸ-
dziernika.

Niewiele by³o wówczas informacji o
Pani Konsul na tym portalu, za to  (

Na zdjêciu od lewej: Sylwia Czerwiñska -
Wicekonsul ds. Dyplomacji Publicznej i Polonii,
Katarzyna Szubert - Toronto Public Library, Lidia
D¹browska - TPL (emerytka), Krzysztof Grzelczyk
- Konsul Generalny RP w Toronto, Anna Czy¿o -
TPL (emerytka) i Maria ¯³obicka, kieruj¹ca od 30
lat Bibliotek¹ Polsk¹ w Mississaudze.

Fot. Bo¿ena Szwed.
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( jak zwykle - pomocna okaza³a

siê Wikipedia. Dowiedzia³am siê, ¿e

Pani Konsul przyby³a do nas z

Brukseli, gdzie przez cztery lata

pracowa³a na stanowisku Zastêp-

czyni Dyrektora Instytutu Pol-

skiego. Zaraz te¿ sprawdzi³am, z

jakimi zagadnieniami musia³a siê

zmierzyæ Pani Pszczó³kowska,

piastuj¹ca to odpowiedzialne sta-

nowisko. Oto co przeczyta³am o

Instytucie: “G³ównym jego za-

daniem jest wype³nianie zadañ z

zakresu dyplomacji publicznej, tj.

utrzymywanie dobrych stosunków

spo³ecznych, naukowych i kultu-

ralnych miêdzy Polsk¹ a Belgi¹.

Instytut organizuje wystawy, kon-

certy, pokazy filmów, promocje

ksi¹¿ek, przek³ady ksi¹¿ek, ko-

ordynuje wymianê naukow¹ i kul-

turow¹. Celem Instytutu jest po-

szerzanie wiedzy na temat Polski:

kultury, sztuki, nauki, historii,

gospodarki, polityki, socjologii“.

NieŸle – pomyœla³am. Jeœli Pani

Konsul przeniesie na ontaryjski

grunt choæ po³owê swego bruksel-

skiego doœwiadczenia, to po pan-

demii polonijne ¿ycie kulturalne w

naszej prowincji na nowo roz-

kwitnie.

Ju¿ w drugim tygodniu urzêdo-

wania nowa Pani Konsul Gene-

ralna odwiedzi³a Bibliotekê Polsk¹

w Mississaudze. To chyba dobrze

wró¿y dla rozwoju tej biblioteki.

*

Jeœli bêdziecie w GTA, gor¹co

zachêcam do odwiedzenia Biblio-

teki Polskiej, która jest otwarta dla

czytelników trzy razy w tygodniu

(w poniedzia³ki i czwartki od

godziny 19:00 do 21:00 i w soboty

od 14:00 do 16:00).

Krystyna Stalmach

Uzupe³nieniem tego, co o kokardzie naro-

dowej pisa³ Zygmunt Gloger, bêdzie frag-
ment publikacji Franciszka Kamockiego “O

proporcach, banderach, sztandarach i ko-
kardach”, wydanej w 1917 r.: “Kokardy s¹
to ma³e barwne znaczki naprzód we Fran-
cyi w XVIII w. powsta³e i u¿ywane, póŸniej
zaœ wszêdzie w rozmaitych barwach no-
szone na znak przynale¿noœci narodowej,

partyjnej etc. G³oœny by³ swego czasu
spór miêdzy dowództwem Legionów a

Napoleonem o kokardy legij.
Pierwotnie by³y to istotnie kokardy a

wiêc kawa³ki wst¹¿ek w pewien sposób
zawi¹zane - choæ niekiedy uwzglêdniaj¹c
myœl, ideê raczej ni¿ przedmiot - kokarda-
mi nazywano te¿ naturalne liœcie, kwiaty

a nawet pêczki s³omy etc. je¿eli noszone
by³y jako kokardy t. j. jako znak politycz-
nej czy spo³ecznej przynale¿noœci lub
sympatyi. Miano to przesz³o z czasem i na

t. zw. rozetki t. j. równie¿ z wst¹¿ek albo z
t³oczonej i maIowanej blachy lub innych

materya³ów kolisto lub owalnie wycinane
znaczki.

Barwy rozetek i kokard (wojskowych)
brane s¹ zwykle albo z bander odnoœnych
pañstw i krajów albo z herbowych barw
dynastyi, - barwy kokard innych - z barw

narodowych, z barw stronnictw, z barw
herbowych szefa stronnictwa a czasem, -

zale¿nie od wymagañ chwili - zupe³nie
przygodnie.

Ze znaków (chor¹gwi) dwutynkturo-
wych tworzy siê kokardy, rozety i tym

podobne znaki, zwykle w ten sposób, ¿e
jedna z tynktur wystêpuje w kokardzie raz

a druga dwa razy, przyczem ta dwa razy
wystêpuj¹ca, jest zwykle tynktur¹ górnego
pasa tego znaku, z którego kokarda po-
wstaje i tworzy w kokardzie serce (œrodek)
i otok, druga zaœ (raz wystêpuj¹ca) tynk-
tura odpowiada dolnemu pasowi znaku.

Bawarya: znak bia³o-lazurowy, kokarda

bia³o-lazurowo-bia³a (serce biel);

Schwarzburg-Rudolstadt: znak lazurowo-
bia³y, kokarda lazurowo-bia³o-lazurowa

(serce lazur). Utworzona pod³ug tego pra-
wid³a kokarda narodowa polska bêdzie
mieæ serce (œrodek) bia³e objête ko³em
czerwonem*) a otok znów bia³y.”

9 kwietnia 2014 r. Minister
Obrony Narodowej zarz¹dzi³
do u¿ycia w jednostkach Si³
Zbrojnych RP kokardy heral-

dyczne (bia³e serce, czerwony
otok), wpinane z lewej strony w klapê
munduru lub ubioru cywilnego podczas
uroczystoœci pañstwowych. Oto fragment

Zarz¹dzenia, dotycz¹cy kokardy narodo-
wej:

“Rozdzia³ IV.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej [...]

3. Kokardy narodowe w barwach bia³o-
czerwonych:

1) mog¹ byæ u¿ywane w szczególnoœci z
okazji: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej, Œwiêta Narodowego Trzeciego Maja,
Œwiêta Wojska Polskiego i Narodowego

Œwiêta Niepodleg³oœci;
2) wpinane s¹ z lewej strony w klapê
munduru lub ubioru cywilnego;
3) sk³adaj¹ siê z dwóch okrêgów: bia³ego
centralnego oraz okalaj¹cego go czerwone-
go, o œrednicy 40 do 60 mm, przy czym

promieñ okrêgu bia³ego powinien stanowiæ
1/2 promienia kokardy.”

* Nie karminowem, ró¿owem “amarantowem",

wiœniowem, buraczkowem czy æwik³owem; takich

s³odko-kwaœnych “barw“ niema nawet w chiñskiej

heraldyce. [przypis autora]

�ród³a:
P Zygmunt Gloger. Encyklopedia staropolska

(tom III). P. Laskauer i W. Babicki. Warszawa

1902. P Fr. Kamocki. O proporcach, banderach,

sztandarach i kokardach. Nak³adem autora.

Warszawa 1917. P Dziennik Urzêdowy Ministra

Obrony Narodowej.

Zachowana pisownia dawnych orygina³ów.

NIE MYLIÆ KOKARD - KOKARDA NARODOWA

Ci¹g dalszy ze str. 1 
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Pod koniec wrzeœnia dowiedzia³am siê, ¿e zmar³a pani Halina Robinson. Nie zna³am jej osobiœcie, ale przez lata mieszkania w London

wiele razy mia³am okazjê zetkn¹æ siê z tym nazwiskiem. W rozmowach prywatnych nie obywa³o siê bez wstawek nawi¹zuj¹cych do jej

mê¿a, którym by³ dr James Russel Robinson, lub ojca - pu³kownika Czes³awa Czajkowskiego, który swoj¹ drogê wojskow¹ zacz¹³ w 1912

r. od Zwi¹zku Strzeleckiego. Nazwisko rodowe towarzyszy³o pani Halinie przez ca³e ¿ycie.

Haliny Robinson nie zna³am osobiœcie, ale poniewa¿ wiem, ¿e w jej losach zawiera siê niema³a czêœæ historii Polski i Polaków,

poprosi³am Mariannê Król, która j¹ zna³a, o ich przybli¿enie. (jp)

HALINA MARIA ROBINSON

Córka Pu³kownika Czes³awa Czajkowskiego

¯ona Jamesa Russella Robinsona

Urodzi³a siê w Jaros³awiu w 1927 roku,
a jej dzieciñstwo i lata m³odzieñcze
przebiega³y w ró¿nych czêœciach Polski
- w zale¿noœci od tego, dok¹d skiero-
wano jej ojca, który by³ ¿o³nierzem
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP). W
1937 roku Czes³aw Czajkowski (wówczas
podpu³kownik) zosta³ przeniesiony do
Zamoœcia, gdzie by³ dowódc¹ IX Pu³ku
Piechoty. Po kampanii wrzeœniowej pod-
j¹³ kolejny ¿o³nierski obowi¹zek, orga-
nizuj¹c w 1940 r. wraz z innymi Zwi¹zek
Walki Zbrojnej - zal¹¿ek przysz³ej Armii
Krajowej (jego dzieje zas³uguj¹ na osob-
ny opis).

Halina z matk¹ Emili¹ mieszka³y w
Zamoœciu do listopada 1940 roku, kiedy
na ulicy Lwowskiej zosta³y ostrze¿one
przez nieznanego mê¿czyznê, ¿e w domu
czeka na nie Gestapo, wiêc lepiej, by
tam nie wraca³y. Natychmiast zaczê³y
szukaæ pomocy, aby wydostaæ siê z
miasta. Pomoc pieniê¿n¹ - i nie tylko -
otrzyma³y od pañstwa Œwidziñskich. (Po
latach, w 2010 roku przy pomocy Ste-
fana Króla pani Halina odszuka³a córkê
pañstwa Œwidziñskich - Barbarê, której
podziêkowa³a za ocalone ¿ycie. Pani
Barbara mieszka w Radomiu.)

Halina z matk¹ przez Lublin prze-
dosta³y siê do Warszawy. Tu dziew-
czynka uczy siê w podziemnym liceum,
chodzi na tajne komplety. W czasie
Powstania Warszawskiego w 1944 r.
matka i córka zostaj¹ aresztowane przez
Gestapo. Najpierw  wraz  z setkami in-
nych  mieszkañców  Warszawy  zostaj¹

Halina Czajkowska (ok. 1948 r.)

umieszczone na stacji kolejowej w Prusz-
kowie, a nastêpnie przetransportowane
do Oœwiêcimia. Halina mia³a wtedy 17
lat. Znalaz³a siê w grupie dzieci podda-
nych eksperymentom medycznym doktora
Mengele.

W 1945 roku wraz z matk¹ i innymi
wiêŸniami z Oœwiêcimia zosta³a prze-
wieziona na teren Niemiec - do obozu
koncentracyjnego w Bergen-Belsen. O
warunkach tam panuj¹cych mo¿e œwiad-
czyæ to, ¿e z tysi¹ca kobiet przywiezio-
nych z Oœwiêcimia prze¿y³o mniej ni¿
trzysta.

Po wyzwoleniu obozu przez wojska
alianckie Halina i matka zosta³y 9 lipca
1945 r. przetransportowane statkiem do
Szwecji, gdzie w Göteborgu pod opiek¹
Szwedzkiego Czerwonego Krzy¿a wraca-
³y do zdrowia. Po trzech latach bolesne-
go niepokoju o losy ojca i mê¿a przysz³a
do nich wiadomoœæ, ¿e Czes³aw Czaj-
kowski ¿yje. Wreszcie s¹ wszyscy razem.

Po zdaniu egzaminów maturalnych
w Öreryd w 1948 roku Halina przenosi

siê do miejscowoœci Södra niedaleko
Sztokholmu, aby studiowaæ w Stockholm
Technical Institute. W 1950 roku koñczy
studia jako in¿ynier chemik i zostaje
zatrudniona w Cancer Research Labora-
tory w Karolinska Institute. Nabyte tam
umiejêtnoœci i doœwiadczenie bardzo siê
jej przyda³y w znalezieniu pracy w Ka-
nadzie.

Przyby³a tu w roku 1951. Zosta³a
zatrudniona w Dr. J. B. Collip Cancer
Research Laboratory na Western Univer-
sity w London (tu nie zaszkodzi nad-
mieniæ, ¿e w latach 1921-22 James
Collip pracowa³ z Frederickiem Bantin-
giem nad insulin¹*).

Pracuj¹c w Collip Laboratory wy-
izolowa³a z roœliny periwinkle (po polsku
katarantus ró¿owy, barwinek ró¿owy, ³ac.
catharanthus roseus, vinca rosea) sub-
stancjê, która mia³a wp³yw na bia³e
cia³ka krwi. Dwie substancje: vinblastina
i vincristna s¹ do dziœ u¿ywane jako
substancje antyrakowe.

Pierwszego sierpnia 1953 r. Halina
Czajkowska wychodzi za m¹¿ za Jamesa
Russella Robinsona, który by³ pierw-
szym doktorem wypromowanym na
Wydziale Chemii Western University.
Pracuj¹c w Agriculture of Canada jako
Research Scientist opublikowa³ ponad
40 prac naukowych. Po przejœciu na
emeryturê zaj¹³ siê histori¹ wojskowoœci.

W r. 1956 pani Halina zosta³a za-
trudniona w The War Memorial
Children’s Hospital (obecna nazwa to
Health Sciences Centre). ( 
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( Tutaj pracowa³a nad zawartoœci¹ cukru we krwi. Jej

wa¿nym odkryciem naukowym by³o to, ¿e Respiratory

Distress Syndrome (Hyaline Membrane Disease) u przed-

wczeœnie urodzonych niemowl¹t jest spowodowany niedo-

rozwojem tkanki p³ucnej i w zwi¹zku z tym nie nale¿y
stosowaæ inhalacjii p³ynami amniotycznymi (owodniowymi).

Kiedy w 1977 roku pani Halina przesz³a na emeryturê,
zajê³a siê tym, o czym wczeœniej mog³a tylko marzyæ - malar-

stwem i rzeŸbiarstwem. Bardzo starannie siê do tego przy-

gotowa³a, bior¹c wczeœniej kursy na UWO. Swoje prace

wystawia³a w kilku galeriach: The Ingersoll Creative Arts

Centre (1977, 1983, 1986, 1989), The Byron Public Library

(1978), Weldon Library UWO (1983), The Elgin Gallery w St.

Thomas (1984), Woodstock Public Art Gallery (1989), The

University Hospital, London (1990). Od roku 1980 do 2000

pracowa³a jako wolontariuszka w The London Art Gallery w

grupie Tour Guides Program.

W rozmowach prywatnych czêsto wraca³a do wspomnieñ
z okresu dzieciñstwa. Któregoœ razu powiedzia³a: “Mia³am

wielkie szczêœcie do spotkania wspania³ych ludzi na mojej

drodze ¿ycia”. Polskê odwiedzi³a tylko raz - w roku 1967.

Swoje ¿ycie opisa³a w wydanej w 2020 r. ksi¹¿ce
“Heaven, Hell, and Purgatory: A Canadian Memoir of a

Happy Polish Childhood, Nazi Horror, and Swedish Refuge”.

Halina Robinson zmar³a 27 wrzeœnia 2021 roku (msza

œwiêta ¿a³obna zosta³a odprawiona 1 paŸdziernika w koœciele
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w London).

Na podstawie rozmowy z Mariann¹ Król

Jolanta Pawluk

PODZIÊKOWANIE

Redakcja dziêkuje paniom Victorii Martinez i Jacalyn Duffin,

gdy¿ to dziêki nim w “Skanerze” mog³o siê znaleŸæ zdjêcie
Haliny Robinson. Zainteresowania naukowe i uprzejmoœæ pierw-

szej (na jej Facebooku by³o kilka zdjêæ Haliny Robinson)

doprowadzi³y do tego, ¿e druga, która opracowa³a wspomnienia

do druku, zgodzi³a siê na opublikowanie zdjêcia w numerze.

Poprosi³a o zamieszczenie nastêpuj¹cego dopisku: “Halina M.

Czajkowska Robinson, Heaven, Hell and Purgatory (2020):

Figure 26 page 166. I found the photo in Halina’s own study

when she allowed me to search there with her neighbour. It is

from her personal collection. I attach my original photograph."

Zwi¹zana z Queen's University w Kingston Jacalyn Duffin

specjalizuje siê w hematologii i historii medycyny.

* W r. 1923 Frederick Banting i John James Rickard Macleod otrzymali

za insulinê Nagrodê Nobla. Ich wspó³pracownikami byli w latach

1921-22 James Collip i Charles Best. Banting podzieli³ siê nagrod¹
pieniê¿n¹ z Bestem, Macleod po³owê swojej przekaza³ Collipowi.

K£OPOTY  Z  LICZENIEM

Nie tak dawno moja ¿ona szuka³a materia³ów do radia

w zwi¹zku z  Dniem Edukacji Narodowej, bo oboje pa-

miêtaliœmy z lat wczesnoszkolnych, ¿e wtedy by³ to

Dzieñ Nauczyciela. Wtedy - to znaczy kiedy? Tego ju¿
nie mogliœmy sobie dok³adnie przypomnieæ i st¹d wziê³o
siê nasze szukanie.

Okaza³o siê, ¿e by³o to œwiêto wprowadzone w 1957

roku i obchodzone 20 listopada. Potem (w 1972 r.)

wprowadzono Dzieñ Nauczyciela, obchodzony w rocznicê
powo³ania Komisji Edukacji Narodowej, czyli 14 paŸ-
dziernika, a jeszcze potem (w 1982) zmieniono nazwê -
na Dzieñ Edukacji Narodowej. Œwiêto dotyczy

wszystkich pracowników oœwiaty, ale wiêkszoœæ ludzi

nadal mówi o “dniu nauczyciela”.

Przy okazji ¿ona przypomnia³a sobie, ¿e kiedy rok

temu przygotowywa³a do Skanera materia³ o Ignacym

Paderewskim, to w ró¿nych miejscach w sieci znajdo-

wa³a dwie ró¿ne daty dotycz¹ce dnia jego urodzin: w

niektórych podawano 6 listopada, w innych 18. Rok siê
zgadza³ - 1860. W numerze nie by³o miejsca na na-

pisanie o tych rozbie¿noœciach, wiêc teraz j¹ wyrêczê i
przypomnê, ¿e Ignacy Paderewski urodzi³ siê w 1860

roku, Polska by³a wtedy pod zaborami, a miejsce jego

urodzenia le¿a³o w ówczesnej Rosji, w której panowa³
jeszcze kalendarz juliañski (w Polsce kalendarz gre-

goriañski wprowadzono ju¿ w po³owie paŸdziernika 1582,

w Rosji dopiero w roku 1918 i dlatego na niektórych

dokumentach widaæ podwójne daty). Dziœ jeszcze mo¿na

te ró¿nice dostrzec, gdy porównamy czas œwi¹t

katolickich Bo¿ego Narodzenia z obrz¹dkiem prawo-

s³awnym. 

Te zdarzenia od razu mi przypomnia³y inne œmieszne

sytuacje - na przyk³ad w szkole, kiedy t³umaczono nam,

¿e Rewolucja PaŸdziernikowa by³a w listopadzie, dzieci

traktowa³y to jako okazjê do ¿artów. Przypomnia³ mi siê
te¿ nieco absurdalny dowcip, który lata temu kr¹¿y³ po

Polsce - na temat edukacji w wojsku. Jeszcze dziœ
niektórzy powtarzaj¹, jak to sier¿ant t³umaczy³ poboro-

wym, ¿e “Chlebak, jak sama nazwa wskazuje, s³u¿y do

noszenia granatów i maski gazowej”. 

Wracaj¹c do Dnia Edukacji Narodowej i zmiany

czasu œwiêtowania z 20 listopada na 14 paŸdziernika,

czyli zgodnie z rocznic¹ powstania Komisji Edukacji

Narodowej w 1773 roku, to zmiana i terminu, i nazwy

daje siê jak najbardziej sensowna. Co z tego, kiedy i tak 
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przewa¿nie s³yszy siê przez te wszystkie lata o “œwiêcie na-

uczyciela”.

Przy okazji zastanowi³em siê nad tym, ile cierpliwoœci

musi wykazaæ nauczyciel, by wyt³umaczyæ dziecku, do czego

wiedza mo¿e siê przydaæ w przysz³ym ¿yciu. W tych roz-

myœlaniach wyobrazi³em sobie, jak edukacja mo¿e wygl¹daæ w

chwili obecnej. Na przyk³ad uczeñ w szkole pyta:

- Dlaczego mam siê uczyæ tabliczki mno¿enia?

Nauczyciel odpowiada:

- To ci siê w ¿yciu przyda do szybkich obliczeñ.

- Ale mnie siê nie spieszy. Poza tym m¹drzy ludzie

wymyœlili komputery, ¿eby za nas liczy³y. One robi¹ to

szybciej.

- Nie zawsze masz przy sobie komputer, czêsto musisz

policzyæ coœ sam.

- Ale ja zawsze mam przy sobie komórkê, a ona te¿ to

potrafi. Potrafi du¿o wiêcej.

- Przedtem te komputery, które to wszystko potrafi¹,

musia³ zaprogramowaæ ktoœ m¹dry, kto umia³ ju¿ dobrze liczyæ.

- Ja te¿ chcê byæ programist¹.

- Dobrze, ¿e wreszcie to zrozumia³eœ. Nauczysz siê tej

tabliczki mno¿enia?

- Nie.

- Jak to? Przecie¿ chcesz byæ programist¹.

- Tak, ale s³ysza³em, ¿e oni licz¹ tylko do dwóch, a nawet

chyba mniej, bo potrzebne im tylko zera i jedynki.

- Masz racjê tylko pozornie. Z oœmiu zer i jedynek sk³ada

siê bajt, a to podstawa w pracy programisty.

- Osiem to jeszcze rozumiem, ale pan ka¿e nauczyæ siê

nam tabliczki mno¿enia do dziesiêciu.

- Dzisiaj wystawiam ci jako ocenê pierwiastek z czterech.

- A co to znaczy pierwiosnek z czterech?

- Nie pierwiosnek, bo mamy jesieñ, tylko pierwiastek. Jeœli

zaczniesz siê wreszcie uczyæ, to sam sobie na to pytanie

odpowiesz - zakoñczy³ zmêczony nauczyciel.

Skoro w tej mojej pisaninie o datach, terminach i liczeniu

znalaz³ siê na pocz¹tku muzyk, to zakoñczê fraszk¹ mate-

matyczno-muzyczn¹. Jej autor to Miko³aj Biernacki, ¿yj¹cy w

latach 1836-1901 i podpisuj¹cy siê Rodoæ.

Tadeusz ¯ochowski

Fraszka

Z powodu sporu, jaki podnios³y dzienniki

W kwestii ho³dów nale¿nych adeptom muzyki,

Wirtuozom bêbni¹cym na klawicymbale,

S³ysza³em projekt, który ni ganiê ni chwalê:

Jako m¹ce we m³ynach, przyznaæ im numera,

A mianowicie: 0 — 00 — 000. Rodoæ

PODRÓ¯ Z POLSKI DO PEKINU

Etap pierwszy: Warszawa-Moskwa

DARIUSZ ZIELIÑSKI Wyjazd kolej¹ przez Moskwê do Pekinu

organizowa³ Klub Esperanto. W latach osiemdziesi¹tych to

by³o doœæ kosztowne, wiêc nie mo¿na by³o zebraæ tylu chêt-

nych w jednym mieœcie. Dlatego na miejscu zbiórki na Dworcu

Centralnym w Warszawie wczeœnie rano spotkali siê uczest-

nicy z dos³ownie ca³ego kraju, niektórzy  ju¿ zmêczeni nocn¹

podró¿¹.   

Trzeba by³o siê dobraæ po cztery osoby do przedzia³ów 

z kuszetkami. To trochê jak rosyjska ruletka, ¿eby od razu

dobrze trafiæ, zw³aszcza gdy ludzi, z którymi ma siê podró¿o-

waæ, widzi siê pierwszy raz w ¿yciu. Jest to bardzo wa¿ne,

¿eby siê dobrze dobraæ. Szczególnie gdy siê ma przed sob¹

d³ug¹ drogê. Nie z ka¿dym da siê podró¿owaæ. Bywa, ¿e bêd¹c

razem w ma³ym pomieszczeniu przez d³u¿szy czas mo¿na

straciæ radoœæ z dalszego podró¿owania.

Nam siê uda³o od samego pocz¹tku, znaleŸliœmy wiele

wspólnych tematów do rozmów i ¿artów. Trafi³em do prze-

dzia³u  z  ludŸmi  z  wybrze¿a.  Od  razu  wiedzieliœmy, ¿e ( 
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( dobrze siê dobraliœmy. Widaæ szczêœcie nam sprzyja³o.

Atmosfera by³a bardzo weso³a i dalsza podró¿ by³a sam¹

przyjemnoœci¹.

Ruszyliœmy w pierwszy etap z Warszawy do Moskwy, cze-

ka³a nas ponaddobowa jazda poci¹giem. Na granicy wymiana

kó³ w wagonach. Poci¹g wje¿d¿a pod specjalny dŸwig, który

podnosi ca³y sk³ad wype³niony ludŸmi i zmienia ko³a na szer-

sze, by dostosowaæ je do wschodnich standardów. Kolejarze

tym siê zajmuj¹cy to by³y g³ównie kobiety. Bardzo to nas dzi-

wi³o, praca przy wymianie kó³ by³a bardzo ciê¿ka. W Polsce

na pewno ¿adna kobieta by tej pracy nie wykonywa³a. Mogliœ-

my siê tylko domyœlaæ, ¿e mo¿e trafiliœmy na tak¹ ¿eñsk¹

zmianê, albo na kobiety z jakiejœ kolonii karnej. 

Pytaliœmy jednego Rosjanina, który z nami jecha³, dlacze-

go zrobili szersze tory? Odpowiedzia³ tak¹ star¹ anegdotk¹, ¿e

jak zaczynali budowaæ kolej, to budowniczowie pytali m³odego

carewicza Miko³aja, który k³ad³ kamieñ wêgielny, czy tory w

Rosji maj¹ byæ wiêksze. A carewicz na to: “Przecie¿ w Rosja

najwiêksza, wiêc wszystko musi tu byæ najwiêksze!”

Do Moskwy na Dworzec Bia³oruski dotarliœmy z niewiel-

kim opóŸnieniem nastêpnego dnia rano.  Po znalezieniu Dwor-

ca  Jaros³awskiego i zostawieniu baga¿y mieliœmy ca³y dzieñ

na ogl¹danie miasta. Ka¿dy móg³ iœæ gdzie chce. My poje-

chaliœmy metrem na zwiedzanie poszczególnych stacji. S³ynne 

metro moskiewskie zachwyca chyba wszystkich. To muzeum

sztuki, ka¿da stacja w innym stylu, co jedna to piêkniejsza. Na

pierwszy rzut oka zauwa¿a siê g³êbokoœæ podziemnych stacji.

Najg³êbsza znajduje siê na ponad 80 m g³êbokoœci, z najd³u¿-

szymi schodami ruchomymi (ok. 130 m). Znajduj¹c siê na jed-

nym koñcu schodów, nie widzi siê góry/do³u. W razie wojny

atomowej te tunele mog¹ s³u¿yæ jako schrony. Podobno jest te¿

jedna tajna linia metra, która prowadzi bezpoœrednio do

Kremla. W latach 80. by³o ponad 150 stacji na 10 liniach. Me-

tro tam jest z pewnoœci¹ jednym z najbardziej ruchliwych na

œwiecie, a wszystkie informacje pisane oczywiœcie cyrylic¹, co

musieliœmy jakoœ ogarn¹æ. Na œcianach by³o du¿o znaków

zakazu - np. plucia, ¿ebrania, spania i jedzenia na pod³odze,

wystêpów artystycznych itp. Trzeba przyznaæ, ¿e w metrze

wszêdzie by³ porz¹dek i bardzo czysto.

Potem pojechaliœmy na Plac Czerwony. Zrobiliœmy kilka

pami¹tkowych zdjêæ pod Kremlem, przy mauzoleum Lenina i

cerkwi Wasyla B³ogos³awionego. Po ukoñczeniu budowy tej

cerkwi car Iwan GroŸny kaza³ budowniczych oœlepiæ, ¿eby ju¿

nie zrobili nigdy czegoœ równie piêknego...

Po jakimœ czasie, trochê zmêczeni spacerem po Moskwie,

do dalszego zwiedzania wspólnie z kilkoma towarzyszami

podró¿y wziêliœmy taksówkê. Nasz taksówkarz du¿o nam

opowiada³ o swoich prze¿yciach. Poza tym w czasie jazdy mia³

na kierownicy roz³o¿on¹ du¿¹ gazetê i czyta³ wiadomoœci

sportowe. Przy okazji informowa³ nas o ró¿nych imprezach,

które jego zdaniem powinniœmy zobaczyæ.

Po jakimœ czasie mo¿na siê by³o pogubiæ i straciæ orien-

tacjê z powodu iloœci pomników Lenina i pa³aców kultury tzw.

siedmiu sióstr (mia³o byæ ich a¿ dziewiêæ, ale dwóch nie

zd¹¿ono wybudowaæ za czasów Stalina). S¹ to budynki bardzo

podobne do warszawskiego Pa³acu Kultury.

W tamtym czasie podró¿owanie by³o inne ni¿ jest teraz.

Przede wszystkim wtedy nikt nawet nie s³ysza³ o nawigacji

satelitarnej. W Moskwie trudno by³o nawet zdobyæ dok³adny

plan miasta. Mimo wielkich hase³ i g³oszonej polityki jawnoœci

mapy, na które trafiliœmy, by³y ma³o szczegó³owe.

Na ulicach ludzie stali w dos³ownie kilometrowych kolej-

kach do sklepów. W Polsce nigdy czegoœ takiego nie wi-

dzia³em. Podobno Gorbaczow w czasie ‘’pierestrojki’’ zostawi³

w Moskwie tylko dwa czynne sklepy monopolowe. Przeje¿d¿a-

liœmy  te¿ przy blokowiskach takich jak w Polsce. Czêstym

widokiem by³y okna z kartonami zamiast szyb i ogromna wrêcz

iloœæ balkonów udekorowanych susz¹cym siê praniem.

Wróciliœmy do centrum i wybraliœmy siê na spacer po

s³ynnej ulicy, a w³aœciwie deptaku Stary Arbat.  Panowa³a tam

zupe³nie inna atmosfera ni¿ w pozosta³ych dzielnicach komu-

nistycznej stolicy Kraju Rad, pokaz swobody i wolnoœci. Pe³no

tam ró¿nego rodzaju artystów: malarzy, rzeŸbiarzy, najró¿niej-

szych wystêpów piosenkarzy, zespo³ów, tancerzy, rozmaitych

handlarzy itd. Na pewno warto to zobaczyæ, bo tam zawsze coœ

ciekawego siê dzieje i nigdy nie jest nudno.

PóŸnym wieczorem wróciliœmy na Dworzec Jaros³awski i

zapakowaliœmy siê do naszego Red Express. Poci¹g wjecha³

punktualnie na trasê transsyberyjsk¹. Pojechaliœmy kolej¹ po

now¹ przygodê na Daleki  Wschód.  Bo - jak mówi rosyjskie

przys³owie -  "U¿ywaj œwiata, kiedy s³u¿¹ lata”.

Dariusz Zieliñski
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 listopada  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

FELICJAN MEDARD FALEÑSKI (1825-1910)

DRZEWA WOLNOŒCI

Do mnie, kto tylko uton¹æ nie mo¿e!
Przy œwietle nowej dziœ zorzy,

Z drzew wiadomoœci ludziom raj ja tworzê
Jeden na ca³y œwiat bo¿y.

O g³upie ludy! czyœcie poszala³y?

Któ¿ wam swobody zazdroœci?
Z lasów wolnoœci œwiat siê sk³ada ca³y,

Las ka¿dy z drzew wiadomoœci.

Niechby ciemnota, niech ziemscy mocarze
Jarzmem œwiat ca³y zgnêbili -

Wiedza i wolnoœæ chodz¹ zawsze w parze
Wœród lada drzew w ka¿dej chwili.

Kto siê najsilniej od ziemi odeprze,

Czy stryk* nie zgni³y, ni stary -
Temu wolnoœci drzewo... pierwsze lepsze -

Byle z silnymi konary.

Bo cz³owiek wtedy tylko jest - widzicie -
Wolny i nic go nie boli,

Gdy siê uwolni³ od ¿ycia, bo ¿ycie
Sro¿sze od wszystkich niewoli.

1865

* stryk - prawdopodobnie zgrubienie od stryczek [przyp. Skaner]

BÊDZIE NOWY DACH NA HALI W NILESTOWN

Tegoroczne lato up³ynê³o na zbieraniu pieniêdzy na remont

dachu letniej hali w Nilestown. W lipcu sekretarz PSN

Kazimierz Mendel wystosowa³ apel do Polonii o wsparcie

finansowe na konieczny remont. Pieni¹dze mo¿na wp³acaæ

bezpoœrednio do organizacji, jak i na konto gofoundme. Ka¿da

forma wp³aty jest tak samo wa¿na. 

21 sierpnia w Nilestown zorganizowany zosta³ polonijny

piknik. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dla doros³ych.

By³ wystêp zespo³u tanecznego Cracovia, mecze pi³karskie

polonijnych dru¿yn (m.in. z Toronto, Windsor, Hamilton i Lon-

don). Tego dnia by³a piêkna pogoda, co zachêci³o wielu

mieszkañców London i okolic do przyjazdu na nasz piknik z

ca³ymi rodzinami. Ca³y dochód z pikniku przeznaczony zosta³

na remont dachu. We wrzeœniu Klub Sportowy Bia³y Orze³

wraz z PSN zorganizowa³ coroczny tuniej pi³ki no¿nej, z

którego równie¿ ca³y dochód zosta³ przeznaczony na potrzeb-

ny remont.

Przeanalizowano wyceny wielu firm, które zajmuj¹ siê

tego typu remontami, Ostatecznie wybrana zosta³a oferta

Valle Roofing z Dorchester, której wycena remontu dachu na

hali w Nilestown wynosi $42,145.05. Materia³ jest ju¿ za-

mówiony i czekamy na jego dostawê. Miejmy nadziejê, ¿e

pogoda pozwoli prowadziæ prace remontowe i uda nam siê

wyremontowaæ dach hali przed zim¹.

Hala w Nilestown wymaga jeszcze du¿o pracy i renowacji,

ale tym bêdziemy siê zajmowaæ w przysz³ym roku.

Z ca³ego serca pragnê podziêkowaæ w imieniu PSN

wszystkim darczyñcom za okazane wsparcie finansowe.

Szczególne podziêkowania kierujê do osób, które by³y za-

anga¿owane w zbiórkê pieniêdzy, przygotowanie oœrodka w

Nilestown, przygotowanie i prowadzenie pikniku i turnieju.

Dziêkujê za to, ¿e s¹ ludzie, którym nie jest obojêtny los

naszego polskiego oœrodka w Nilestown. 

Anna Czuba - PSN
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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

W pewnem miasteczku czechos³owackiem zajmowa³a na

trzeciem piêtrze rodzina z licznemi dzieæmi. Dzieci, jak to

dzieci - bawi¹ siê, biegaj¹, krzycz¹, p³acz¹, œmiej¹ siê.
S³owem, uwa¿aj¹ ¿e dom nie koœció³. I s³usznie. Ale oto

pewnego dnia zamilk³y nagle biegania, krzyki, p³acze,

œmiechy. Nasta³a cisza niesamowita, pe³na czaj¹cego siê
lêku. Có¿ siê sta³o? Pokutuje!... Gdy tylko dzieci w domu

nieco g³oœniej siê rusz¹, w tej chwili na poddaszu za-

czynaj¹ siê jakieœ straszliwe a tajemnicze szmery. Ktoœ
st¹pa ciê¿ko, ktoœ kule puszcza w ruch po pod³odze,

³añcuchy brzêcz¹ i z ³oskotem spadaj¹ na pod³odze, -

s³owem, piek³o, szatany, upiory.

Zaczê³y siê opowiadania o strachach, o duszach

pokutuj¹cych, o upiorach. Ojciec rodziny, s³ysz¹c te opo-

wiadania, oraz na w³asne uszy s³ysz¹c tajemnicze ha³asy

na strychu, wieczorem, kiedy dzieci uk³adano do snu,

poszed³ na strych, by siê przekonaæ osobiœcie o powodzie

niepokoju. Nie zauwa¿y³ niczego: ani szmerów, ani

upiorów, ani nic takiego. A tymczasem zastraszone dzieci

poblad³y, pomizernia³y; w weso³ych zazwyczaj oczach

zagoœci³o  przera¿enie,  we  œnie  straszy³y  najró¿niejsze

widziad³a. Zachodzi³a powa¿na obawa o stan nerwowy,

wogóle o zdrowie dzieci.

Zrozpaczony ojciec uda³ siê wobec tego o pomoc do

policji, która wszelkie zjawiska upiorne rozwi¹zuje w

sposób ca³kiem naturalny. Kiedy wiêc pewnego wieczora

zaczê³o, jak zwykle, straszyæ, wtedy uzbrojony od stóp do

g³owy policjant zakrad³ siê na strych i znalaz³... bardzo

pomys³owy aparat: w pustej skrzynce “skacz¹cy” kawa³
drzewa z przymocowanemi ³añcuchami, a przewi¹zany

sznurkiem. Dalsze badanie zaprowadzi³o po sznurku do

mieszkania w³aœciciela kamienicy, który sznurkiem raz

poraz poci¹ga³, by wywo³aæ tajemnicze odg³osy. Przy

pomocy “duchów” chcia³ wyp³oszyæ z mieszkania

dzieciatych lokatorów.

Oczywiœcie z t¹ chwil¹ “strachy” zamilk³y, ale

w³aœciciel domu odpokutuje przed s¹dem za zak³ócenie

spokoju.

�ród³o: Œl¹ska Biblioteka Cyfrowa

Nowiny Codzienne, 1931, R. 21, nr 185.

W przedruku zachowano jêzyk orygina³u.

KWIATKI Z£OŒLIWOŒCI LUDZKIEJ

Wcale nie duchy!


