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SOSNA

JADWIGA CHRZ¥SZCZEWSKA Na wzgórku pod

lasem ros³a sosna. Stara by³a, nad-

próchnia³a trochê, ale jeszcze trzyma-

³a siê krzepko, przewy¿szaj¹c g³ow¹
swe towarzyszki. Dziêcio³ odwiedza³
j¹ czêsto.

Bywa³o przyleci, a si¹dzie na

drzewie, a obchodzi je, obchodzi wê-
¿ykiem w ko³o, i puka, i kuje ostrym

dziobem, a¿ rozlega siê po lesie.

Potem wsuwa jêzyk w zrobiony

otwór i wyjada brzydkie larwy, które

sosnê tocz¹. Kuracja pomaga³a soœnie,

lecz nie na d³ugo!

A tak biedaczka ¿yæ chcia³a!

Tak kocha³a siostry-towarzyszki,

wœród których by³a najstarsza, i dziat-

wê tul¹c¹ siê do piersi matki, i te

wrzosy ró¿owe, zaœcielaj¹ce u stóp jej

ziemiê, wrzosy, które wiatr ko³ysa³ ni-

by drobne p³omyki, i smó³ki pachn¹ce,

a nade wszystko ten szmat piasz-

czystej ziemi, na której wzros³a i

której sokami siê karmi³a.

Lecz i na sosnê przysz³y ciê¿kie
chwile.

Niech-no w marcu czy kwietniu

poczuje nasza sosna ciep³e podmuchy

wiosny, ju¿ nabrzmiewaj¹ koñce jej

ga³¹zek; niech-no s³oñce dogrzeje, ju¿
p³acze z radoœci woniej¹cemi kroplami

¿ywicy.

Jedna tylko rzecz trapi³a j¹
srodze, to jest trapi³aby, gdyby sosna

mog³a czuæ i myœleæ tak, jak my

ludzie.
Ci¹g dalszy na str. 7

“Œwiadek Historii” to honorowe wy-

ró¿nienie, ustanowione w marcu 2009

roku i przyznawane przez Instytut

Pamiêci Narodowej. Otrzymuj¹ je

osoby i instytucje pielêgnuj¹ce pamiêæ
o polskiej historii i narodowym dzie-

dzictwie, zas³u¿one dla upamiêtniania

historii narodu polskiego oraz wspie-

raj¹ce IPN w realizacji ustawowej

dzia³alnoœci w sferze edukacyjnej i

naukowej. Wœród dotychczasowych

laureatów znalaz³o siê liczne grono

kombatantów, nauczycieli, dzia³aczy
spo³ecznych i samorz¹dowców.

Na mocy decyzji Prezesa Instytutu od

2014 r. nagrodê mog¹ dostaæ tak¿e
osoby dzia³aj¹ce poza granicami Pol-

ski. Tego roku wyró¿nienie otrzyma³o
piêæ osób i jedna organizacja.

Wyró¿nion¹ organizacj¹ jest

SPK w Kanadzie, a wœród piê-
ciu osób indywidualnych jedna

jest równie¿ z Kanady.

 Uroczystoœæ wrêczenia na-

gród odby³a siê 27 paŸdziernika

w Polsce - w Pa³acu na Wyspie

w £azienkach. Dyplomy i od-

znaczenia wrêczy³ prezes In-

stytutu Pamiêci Narodowej dr

Karol Nawrocki, który zwracaj¹c
siê do laureatów i goœci po-

wiedzia³ m.in.: - “W tych dwóch s³o-
wach – œwiadek i historia – mieœci siê
tak wiele wartoœci, tak wiele emocji,

bo przecie¿ œwiadkowi przys³uguje

moc autorytetu... Œwiadek bardzo

czêsto dokonuje i moralnych, i spo-

³ecznych, i historycznych konkluzji i

ocen, które wp³ywaj¹ przecie¿ na

zbiorow¹ pamiêæ. Œwiadek czêsto sta-
je po stronie s³abszych, po stronie ( 

NIE KONIEC NAGRÓD

Dwa miesi¹ce temu mo¿na siê by³o dowiedzieæ ze Skanera, ¿e Jury X Festiwalu Amator-
skiego Ruchu Artystycznego w kategorii Prezentacje Miêdzynarodowe - Online w grupie
spektakli teatralnych dwa pierwsze miejsca przyzna³o Teatrowi Scena 419 z London (za
“Gwa³tu, co siê dzieje” Aleksandra Fredry i za “Generaln¹ próbê” Wilhelma Raorta, do
tego miejsce trzecie za “Bia³¹ chryzantemê” Wojciecha Drygasa i Józefa Mozgi), ponadto
londoñski zespó³ Cracovia zosta³ zwyciêzc¹ w kategorii Taniec (pierwsze miejsce za
“Taniec limanowski”).
Do tego nale¿y dodaæ informacjê o jeszcze jednej nagrodzie - przyznanej przez Instytut
Pamiêci Narodowej Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kanadzie. Trudno nie uznaæ,
¿e do jej otrzymania przyczyni³o siê ka¿de Ko³o SPK w Kanadzie - tak¿e Ko³o nr 2 w
London.

NAGRODA “ŒWIADEK HISTORII”

Andrzej Ruta - prezes ZG SPK w Kanadzie (z lewej)

i dr Karol Nawrocki - prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
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( pokrzywdzonych czy po stronie nie-

s³usznie oskar¿onych.  S¹ tacy historycy
idei, s¹ tacy filozofowie, którzy widz¹
wyraŸn¹ analogiê pomiêdzy œwiadec-

twem a prawd¹. Dzisiaj, przygl¹daj¹c siê
Pañstwu i Pañstwa biogramom, jestem

przekonany, ¿e jest analogia miêdzy
œwiadectwem a prawd¹. Pañstwo œwiad-

czycie prawdê.
Wszyscy, niezale¿nie od szerokoœci

geograficznej, dokonaliœcie wiwisekcji

polskiej duszy. Poznaliœcie duszê Pola-

ków i to wystarczy³o, by mówiæ piêknie
o polskiej historii na ca³ym œwiecie. A

drugie imiê Polski to historia. Jesteœcie
wobec tego dla mnie i dla wszystkich

Polaków nie tylko œwiadkami historii,

ale jesteœcie dzisiaj œwiadkami Polski”.

Wœród tegorocznych laureatów na-

grody “Œwiadek Historii” dla osób i

organizacji spoza Polski znalaz³a siê
Halina Babiñska z Kanady i Stowarzy-

szenie Polskich Kombatantów w Kana-

dzie. Halina Babiñska to sybiraczka,

zaanga¿owana w dzia³ania Polonii ka-

nadyjskiej, m.in. zajmowa³a siê opra-

cowywaniem spisu polskich grobów i

biogramów osób spoczywaj¹cych na jed-
nym z cmentarzy pod  Montrealem (w

Saint Sauveur), spotyka³a siê z m³odzie-
¿¹ szkoln¹, opowiadaj¹c o swoich wo-

jennych prze¿yciach, wspó³pracowa³a z
IPN, udostêpniaj¹c materia³y z domo-

wego archiwum. Jest stra¿niczk¹ pamiêci
o generale Sosnkowskim.

Stowarzyszenia Polskich Kombatan-

tów w Kanadzie mo¿na w zasadzie nie

przedstawiaæ, bo ka¿dy zainteresowany

¿yciem Polonii orientuje siê przynajmniej

pobie¿nie, jak SPK dzia³a; wie, ¿e o

polskich ¿o³nierzach i pamiêæ o ich wal-

ce dba od chwili powstania. Cz³onkowie

SPK pielêgnuj¹ groby, organizuj¹ spot-
kania weteranów i szeroko rozumianej

Polonii, wystawy, odczyty, przeprowa-

dzaj¹ i dokumentuj¹ wywiady z wetera-

nami. Od 1962 roku Stowarzyszenie

wydaje magazyn “SPK w Kanadzie”,

prowadzi tak¿e w³asn¹ witrynê inter-

netow¹ z biogramami kawalerów Orderu

Wojennego Virtuti Militari, którzy po

wojnie osiedlili siê w Kanadzie. 

Nagrodê odebra³ Andrzej Ruta, Pre-

zes ZG SPK w Kanadzie. Powiedzia³:
“Szanowny Panie Prezesie, Szanowny

Panie Dyrektorze, Drodzy Laureaci,

Szanowni Pañstwo. 

Jako Prezes Zarz¹du G³ównego mam

zaszczyt byæ obecny na dzisiejszych

uroczystoœciach i reprezentowaæ cz³on-
ków Stowarzyszenia Polskich Kombatan-

tów w Kanadzie, szczególnie naszych

czcigodnych weteranów.

To wielki honor otrzymaæ tak presti-
¿ow¹ nagrodê. Przyjmujê j¹ z wdziêcz-
noœci¹ w imieniu SPK i dodam, ¿e
przyznanie jej zbiega siê z 75. rocznic¹
za³o¿enia naszego Stowarzyszenia.

¯o³nierze 2. Korpusu Polskiego gen.

W³adys³awa Andersa - jeszcze w Falco-

nara we W³oszech - po³o¿yli kamieñ
wêgielny pod gmach SPK w Kanadzie.

Dziœ mo¿emy z ca³¹ pewnoœci¹ stwier-

dziæ, ¿e w dniu 3 paŸdziernika 1946 roku
zawi¹za³o siê Stowarzyszenie Polskich

Kombatantów w kraju Klonowego Liœcia.

Miesi¹c póŸniej, 11 listopada 1946 roku,
w dniu Narodowego Œwiêta Niepod-

leg³oœci wyl¹dowa³a na kanadyjskiej zie-
mi pierwsza grupa polskich ¿o³nierzy, by
tam, za cenê dwuletniej, czêsto niewol-

niczej pracy, uzyskaæ prawo do nowego,

wolnego ¿ycia w nowym, wolnym kraju.

Gdziekolwiek siê znaleŸli, zak³adali
Ko³a Stowarzyszenia Polskich Komba-

tantów, których celem by³a samopomoc,

kultywowanie polskich tradycji, a w

szczególnoœci przeciwstawianie siê pro-
pagandzie re¿imu komunistycznego w

Polsce. Budowali siedziby SPK - tzw.

Domy Polskie, koœcio³y, zak³adali
polskie szko³y, tworzyli zespo³y taneczne
i grupy teatralne, otwierali biblioteki i

kasy po¿yczkowe.

U szczytu swojej œwietnoœci, Stowa-

rzyszenie posiada³o Ko³a w dwudziestu

dwóch (22) miastach, od Atlantyku po

Pacyfik. Wszystkich Kó³ by³o kiedyœ 30.
Dziœ mamy ich 12.

Z ogromnej rzeszy weteranów drugiej

wojny œwiatowej, którzy nale¿eli do SPK

w Kanadzie, dzisiaj ¿yje tylko szeœæ-
dziesiêciu piêciu. To ci prawdziwi

“œwiadkowie historii”. Celowo mówiê
prawdziwi, bo któ¿ mo¿e lepiej zaœwiad-

czyæ o historii ni¿ ten, który j¹ wspó³-
tworzy³!

W obchodach 70. rocznicy Bitwy o

Monte Cassino we W³oszech uczestni-
czy³o 57 polskich weteranów, którzy

zjechali z ca³ego œwiata. Na tegorocznej

77. rocznicy by³o ich jedynie siedmiu (7),

w tym trzech (3) z Kanady. Ilu przyjedzie

na obchody 80. rocznicy?
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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

W ci¹gu zaledwie ostatniego roku,

odesz³o w Kanadzie na “wieczn¹ wartê”
trzech Kawalerów Orderu Wojennego

Virtuti Militari. Pozostaje z nami tylko
jedna Dama, major Ewa Poniñska-
Konopacka i jeden Kawaler, major
Zbigniew Gondek.

Nasi weterani odchodz¹ w alarmu-
j¹cym tempie. My, ¿yj¹cy, musimy pa-

miêtaæ, ¿e jest naszym obowi¹zkiem
czciæ pamiêæ tych, którzy nie zawahali

siê stan¹æ do walki na wezwanie
Ojczyzny. Zachowanie pamiêci o Nich i

przekazanie jej nastêpnym pokoleniom
jest jednym z fundamentalnych zadañ
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

Czynimy to na wiele sposobów.

Dokumentujemy i publikujemy wywiady
z naszymi weteranami. Kilka spoœród
Kó³ SPK posiada swoje muzea i sale
pamiêci. Wydajemy kombatancki maga-

zyn "SPK w Kanadzie", obrazuj¹cy
dokonania i dzia³alnoœæ SPK w Kana-

dzie. Zarz¹d G³ówny i wiêkszoœæ z Kó³
posiada witryny internetowe. Bierzemy

czynny udzia³ w akademiach z okazji
œwi¹t narodowych - 3 maja i 11 listo-

pada. Wyj¹tkowo uroczyœcie obchodzimy
Œwiêto Wojska Polskiego, Narodowy

Dzieñ Pamiêci ¯o³nierzy Wyklêtych,
rocznice Bitwy o Monte Cassino i Po-

wstania Warszawskiego. Jesteœmy obecni
podczas obchodów kanadyjskiego Dnia

Pamiêci (tzw. Remembrance Day). Sk³a-
damy wieñce pod polskimi pomnikami i

na grobach Nieznanego ¯o³nierza.
Dbamy o groby naszych weteranów i

cz³onków SPK, sk³adamy kwiaty na

mogi³ach polskich genera³ów, spoczywa-

j¹cych na cmentarzach w Ottawie. Nasze
poczty sztandarowe odprowadzaj¹ zmar-

³ych cz³onków na “wieczn¹ wartê”.
SPK utrzymuje do dziœ ³¹cznoœæ z

Narodem Polskim i broni jego dobrego
imienia. Kultywuje wœród m³odego poko-
lenia ducha polskich tradycji narodo-
wych, szerzy wœród Polonii znajomoœæ
kultury i historii Polski, zaznajamia Po-
loniê i Kanadyjczyków z polskim wk³a-
dem do kultury kanadyjskiej.

Szanowni Pañstwo! Nie jestem

weteranem. Nie prze¿y³em deportacji na
Syberiê ani sowieckich ³agrów. Nie

urodzi³em siê nawet w Polsce. Jestem
jednak synem ¿o³nierzy spod Monte

Cassino, a to zobowi¹zuje. Od ponad 50
lat jestem cz³onkiem Stowarzyszenia.

SPK nadal nale¿y do grupy czo³o-
wych organizacji polonijnych, pielêgnu-
j¹cych prawdê o historii Polski. By³o i
nadal pozostaje enklaw¹ i ostoj¹ polskoœ-
ci w Kanadzie, nieprzerwanie s³awi ofiarê
krwi ¿o³nierza polskiego i strze¿e narodo-
wego etosu.

W imieniu cz³onków Stowarzyszenia

Polskich Kombatantów w Kanadzie ser-
decznie dziêkujê kapitule nagrody na

czele z prezesem IPN-u dr. Karolem Na-
wrockim za to wyró¿nienie.

Czeœæ i chwa³a bohaterom!

Dziêkujê za uwagê.”

Od redakcji: Wykorzystano materia³y prasowe

IPN oraz nades³ane przez Fundacjê Dziedzic-

twa Polskiego w Kanadzie - Polish Heritage

Foundation of Canada [ https//pl.phfweb.ca ]

UROCZYSTE

OBCHODY

NARODOWEGO

ŒWIÊTA

NIEPODLEG£OŒCI

w Toronto

10 Listopada przed Parlamentem Ontario

odby³o siê podniesienie flagi RP z okazji
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci 11
Listopada. Konsul Generalna Magdalena
Pszczó³kowska dokona³a uroczystego

wci¹gniêcia flagi RP podczas hymnu
polskiego w wykonaniu Karoliny Podo-

lak (sopran).
W uroczystoœci uczestniczyli Ted

Arnott, Marsza³ek Parlamentu Ontario,
cz³onkowie Parlamentu Ontario oraz

przedstawiciele Korpusu Konsularnego w
Toronto reprezentuj¹cy Francjê, Niemcy,

Czechy, Chorwacjê, Grecjê, Wêgry, Hisz-
paniê i Rumuniê. Przedstawiciele Parla-

mentu odczytali listy gratulacyjne z
okazji Narodowego Œwiêta Nieodleg³oœci
podkreœlaj¹c wk³ad Polonii w rozwój
prowincji. Podczas uroczystoœci obecny
by³ Wicemarsza³ek Sejmu RR Pan Piotr
Zgorzelski.

Konsul Generalna RP Magdalena
Pszczó³kowska w swoim przemówieniu

podkreœli³a d³ugoletni¹ wiêŸ ³¹cz¹c¹
Polskê oraz Kanadê dziêkuj¹c obecnym
Pos³om Parlamentu Ontario za ich dzia-
³ania zmierzaj¹ce do ustanowienia maja

– Miesi¹cem Polskiego Dziedzictwa w
Ontario.  (
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( Pod Parlamentem Ontario byli

obecni przedstawiciele licznych orga-

nizacji polonijnych w Kanadzie m.in.: 

Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Zwi¹z-

ku Podhalan, Zwi¹zku Harcerstwa

Polskiego w Kanadzie, Zwi¹zku Na-

uczycielstwa Polskiego w Kanadzie,

Zwi¹zku Polaków w Kanadzie, Fede-

racji Polek w Kanadzie.

W godzinach popo³udniowych w

Konsulacie Generalnym RP odby³o siê
przyjêcie z okazji Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci wraz z uroczystym

wrêczeniem odznaczeñ pañstwowych,

które otrzymali Pan Kazimierz

Chrapka – Krzy¿ Kawalerski Orderu

Zas³ugi RP - oraz Pani Anna Barycka

– Z³oty Krzy¿ Zas³ugi. Po czêœci
oficjalnej zgromadzeni goœcie wy-

s³uchali koncertu fortepianowego w

wykonaniu Bartosza Hada³y.

Nades³ane przez Konsulat Generalny RP

w Toronto

JAKBY JUTRA NIE BY£O

¯yæ
¿yæ by ka¿d¹ sekundê uchwyciæ
minut¹ siê cieszyæ
godzin¹ zachwyciæ
dniem ka¿dym jakby by³ ostatnim

jakby jutra nie by³o
ani nocnych marzeñ

iœæ z sercem otwartym

ze s³oñcem na twarzy

daæ innym siebie

tak od niechcenia

jakie to piêkne

Wykraœæ ¿yciu to co najlepsze

chwile

po których œmieræ
bêdzie sensem

Stanis³aw Nieciecki

London, przed r. 2000

ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI i REMEMBRANCE DAY

W London

Z tej okazji w niedzielê 7 listopada harcerki i harcerze

ze szczepów Bór i Piastowski Gród razem z cz³onkami

londoñskiego Ko³a SPK udekorowali znajduj¹ce siê na

cmentarzu œw. Piotra groby weteranów polskimi fla-

gami, do których by³y do³¹czone czerwone maki. Na

tym cmentarzu znajduje siê oko³o 120 grobów wete-

ranów - Polaków.

W czwartek 11 listopada o godzinie 18:00 na

cmentarzu œw. Piotra przy pomniku weteranów SPK

odby³a siê uroczysta zbiórka. Uczestniczy³y w niej

harcerki, harcerze, wêdrowniczki oraz cz³onkowie SPK.

W programie ceremonii by³o z³o¿enie wieñców,

modlitwy i œpiewanie hymnów: harcerskiego, O Canada

i Jeszcze Polska nie zginê³a. Druh Skrzeszewski objaœni³ zebranym znaczenie

Œwiêta Niepodleg³oœci i Remembrance Day. (BS)

W Windsor

Jak co roku, Piotr Bas - Komendant Placówki 126 Stowarzyszenia Weteranów

Armii Polskiej w Ameryce - zainicjowa³ obchody rocznicy odzyskania przez

Polskê Niepodleg³oœci w 1918 roku. Tradycyjnie odby³o siê to pod Pomnikiem

Weterañskim w dniu 11 listopada.

Wieñce przy pomniku z³o¿y³y nastêpuj¹ce organizacje: Federacja Polek w

Kanadzie Ogniwo 20, Kongres Polonii Kanadyjskiej Okrêg Windsor, Stowa-

rzyszenie Polskiego Domu Ludowego, harcerstwo i weterani.

Minuta ciszy oraz modlitwy z udzia³em ksiêdza Izdebskiego potwierdzi³y
nasze uczucie szacunku i wdziêcznoœci dla tych wszystkich, którzy przyczynili

siê do tego, ¿e Polska jest znowu wolnym krajem i jest na mapie Europy.

Odtworzenie Polski, rozerwanej wczeœniej przez trzy s¹siednie mocarstwa, po 123

latach niebytu, wydawa³o siê prawie niemo¿liwe, ale dziêki Bogu sta³o siê
inaczej i Polska powsta³a znowu!

Pomimo deszczu i szybkiego zmroku wszyscy wytrwaliœmy i to jest cenne!

Szczególnie wa¿na by³a obecnoœæ naszych polskich harcerek i harcerzy - i tu

dziêkujemy rodzicom za zorganizowanie transportu i

krzewienie u m³odzie¿y wartoœci patriotycznych, a dru-

howi Davidowi za wzorowe wprowadzenie dru¿yn

harcerskich i za kilka s³ów o patriotyzmie.

W tym roku Œwiêto 11 Listopada mia³o dodatkowy

wymiar, jako ¿e Stowarzyszenie Weteranów Armii Pol-

skiej (Polish Army Veterans Association of America)

powsta³o dok³adnie 100 lat temu w Cleveland, Ohio.

Jest to najstarsza tego typu organizacja na œwiecie.

Weterani dziêkuj¹ windsorskiej Polonii za przy-

bycie na uroczystoœæ, a harcerzom za udekorowanie

polskich grobów chor¹giewkami Polski i Kanady! (AS)
Zdjêcie: Dorota Makarczyk

Weterañski pomnik

na cmentarzu œw. Piotra w London

Ksi¹dz Stanis³aw Izdebski

i weteran Jaros³aw Nowakowski.
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KRYSTYNA STALMACH Przetrwa³am listo-
pad – miesi¹c krótkich dni, kataru i
braku s³oñca - kojarz¹cy siê ze smut-
kiem, zimnem i wilgoci¹. Na tak¹ aurê
najlepsza jest jakaœ optymistyczna
lektura. Wybór pad³ na najnowsz¹
ksi¹¿kê Katarzyny Grocholi “Zjadacz
czerni 8”. Tytu³ intryguj¹cy, notatka z
ty³u ksi¹¿ki - bardzo enigmatyczna –
nabra³a dla mnie sensu dopiero po
przeczytaniu ksi¹¿ki.

Katarzyna Grochola pierwsz¹
swoj¹ ksi¹¿kê “PrzegryŸæ d¿d¿ownicê”
wyda³a w 1997 roku – mia³a wtedy
czterdzieœci lat. Jest jedn¹ z naj-
poczytniejszych i najpopularniejszych
polskich pisarek wspó³czesnych – jej
ksi¹¿ki sprzeda³y siê w nak³adzie
ponad 5 milionów egzemplarzy. Naj-
bardziej znane s¹ tytu³y z cyklu
“Anio³y i ¿aby”: “Nigdy w ¿yciu!”
(2001), “Serce na temblaku” (2002) i
“Ja wam poka¿ê” (2004).

“Nigdy w ¿yciu!” i “Ja wam poka-
¿ê” doczeka³y siê adaptacji filmowych.
Film o Judycie buduj¹cej dom i na no-
wo uk³adaj¹cej swoje ¿ycie, wspaniale
zagranej przez Danutê Stenkê,
obejrza³y w kinach prawie dwa milio-
ny widzów. Sukces filmu “Nigdy w
¿yciu!” przyczyni³ siê do wzrostu po-
pularnoœci komedii romantycznych w
polskim kinie rozrywkowym. Gigan-
tyczna popularnoœæ “Nigdy w ¿yciu!”
otworzy³a, jak mówi sama autorka “[...]
drzwi dla polskich maszynopisów i
polskich pisarek. Te maszynopisy s¹
teraz przynajmniej czytane, a du¿a ich
czêœæ jest wydawana.” Jej sukces
odmieni³ œwiat czytelniczy i rynek
ksi¹¿ek w Polsce.

Pisarka tworzy nie tylko literaturê
³atw¹ i przyjemn¹. W 2008 roku
wyda³a “Trzepot skrzyde³” - powieœæ
o przemocy domowej. Ksi¹¿kê zauwa-
¿yli ksiêgarze (Nagroda Ksiêgarzy),

przemilczeli krytycy, a pokochali tera-
peuci, bo du¿o kobiet po jej lekturze
zg³asza³o siê na terapiê rodzinn¹.
Czytelniczki ufaj¹ powieœciopisarce,
która inspiracje do powieœci czerpie
ze swojego ¿ycia. A jest z czego czer-
paæ, bo pracowa³a jako salowa,
sprz¹taczka, maszynistka, korektorka,
dziennikarka... Ma za sob¹ trzy ma³-
¿eñstwa i powa¿n¹ chorobê. Jej drugi
m¹¿, czaruj¹cy dla œwiata zewnêtrzne-
go, w domowych pieleszach by³ prze-
mocowcem. Nigdy nie zdradzi³a jego
to¿samoœci, jedynie jej córka Dorota
Szel¹gowska wspomnia³a, ¿e praco-
wa³ w telewizji.

Pisarka Sylwia Chutnik w jednym
z wywiadów wprost przyznaje, ¿e
sama chcia³aby mieæ taki wp³yw na
czytelniczki, jaki ma Grochola – “Gro-
chola jeŸdzi³a po Polsce, spotyka³a siê 
z czytelniczkami, pomaga³a im”. No
w³aœnie, pisarka nie tylko mówi³a o
swojej twórczoœci na spotkaniach, ale
po nich równie¿ doradza³a kobietom,
gdzie maj¹ szukaæ pomocy, bo sama
doœwiadczy³a przemocy i wiedzia³a,
jak trudno znaleŸæ w sobie odwagê na
wyrwanie siê z toksycznego zwi¹zku.
Pisarka prowadzi równie¿ podcast
“Niewidzialne”, dotycz¹cy przemocy
wobec kobiet. Odcinki s¹  dostêpne w
ramach abonamentu na platformie
empik.com/go .

Autorka wyda³a ponad dwa-
dzieœcia ksi¹¿ek. Jej twórczoœæ zmienia
siê - nie tak dawno napisa³a krymina³

obyczajowy “Zraniæ marionetkê”, gdzie
poruszy³a bardzo trudny temat pedo-
filii. Kilka miesiêcy temu (10 lutego)

wysz³a jej ostatnia ksi¹¿ka o wzbu-
dzaj¹cym ciekawoœæ tytule “Zjadacz
czerni 8”. O czym jest ta ksi¹¿ka?

O ró¿nych 
odmianach mi³oœci 

i o stracie, 
a tak¿e 

o odmiennym 
postrzeganiu 

rzeczywistoœci. 
Zawiera 

wielow¹tkowe 
przemyœlenia 

próbuj¹ce przybli¿yæ tajemnice moty-
wów postêpowania. Bohaterowie prze-
ciêtni - ani dobrzy, ani Ÿli - tak jak w
¿yciu. A ¿ycie w jego ciemnych od-
s³onach to: zdrada, œmieræ, lêk, choro-
ba, têsknota, gwa³t, cierpienie, wina.
Ale równie¿ jest w ksi¹¿ce mowa o
pokucie, nadziei, odkupieniu, zadoœæ-
uczynieniu, przebaczeniu, mi³oœci...

Niektórzy nazywaj¹ tê ksi¹¿kê
zbiorem opowiadañ, dla mnie jest to
powieœæ spinaj¹ca losy bohaterów z
jedenastu rozdzia³ów w jedn¹ ca³oœæ.
Ka¿dy rozdzia³ to inni bohaterowie,
inna historia, inny sposób narracji. Te
historie ³¹cz¹ siê na osi czasu w
rozdzia³ach: Noc, Popo³udnie, Siedem

minut, Przedœwit, Poranek, Czter-

dzieœci osiem godzin, W samo po-

³udnie, Zmierzch, Miêdzyczas, Ostatni

zmrok, Dzieñ. Przyznajê, ¿e spodzie-
wa³am siê lekkiego czytad³a, a do-
sta³am m¹dr¹, dojrza³¹ ksi¹¿kê, która
poruszy³a mnie do g³êbi. Musia³am
siê skupiæ, czasem na d³u¿ej za-
trzymaæ i po prostu daæ sobie czas na
przemyœlenia.  (

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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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

(  Czy tylko Pan Bóg jest zjadaczem czerni? Czy ka¿dy
z nas mo¿e usuwaæ ciemnoœæ z naszego otoczenia, z oto-

czenia naszych bliskich? Jeœli tak, to w jaki sposób i na jak
d³ugo? Czy dobro czynione z poczucia winy jest w dalszym

ci¹gu dobrem? I jeszcze ta ósemka w tytule, która po³o¿ona
oznacza nieskoñczonoœæ – rozpraszanie mroków w nie-

skoñczonoœæ, czyli u¿ywaj¹c sloganu Jerzego Owsiaka “do
koñca œwiata i jeden dzieñ d³u¿ej!”.

Tej ksi¹¿ki nie da siê przeczytaæ w jeden wieczór i
choæ narracja oraz jêzyk s¹ przystêpne, to czasami bê-
dziemy siê cofaæ do innego rozdzia³u, aby lepiej zrozumieæ
ci¹g wydarzeñ lub motywy postêpowania bohaterów.

Dopiero po przeczytaniu ca³ej ksi¹¿ki marketingowy slogan
na ok³adce staje siê zrozumia³y: “Mi³oœæ nie jest jedno-

wymiarowa. [...] Jest szansa na cz³owieczeñstwo. A jeœli
podejmiemy próbê zrozumienia siebie nawzajem, MO¯E

ZDARZYÆ SIÊ CUD”. I takiego cudu ka¿demu ¿yczê.
Wspomina³am powy¿ej, ¿e w swojej twórczoœci Kata-

rzyna Grochola wykorzystuje w¹tki autobiograficzne. Od

czterech lat jest szczêœliw¹ mê¿atk¹. Jej mê¿em jest
kompozytor i puzonista Stanis³aw Bartosik. To jemu

zadedykowa³a swoj¹ ostatni¹ ksi¹¿kê. I choæ  to ksi¹¿ka
momentami trudna, ogólny wydŸwiêk ma optymistyczny -

to chyba efekt szczêœcia, jakie pojawi³o siê w ¿yciu
osobistym pisarki.

To wielkie uczucie od-
wzajemnia muzyk Stefan Barto-

sik, który przez osiemnaœcie
miesiêcy pracowa³ w pocie

czo³a przy nagrywaniu p³yty
“Moje kochanie”. Album zawiera

dziesiêæ piosenek do s³ów jego
¿ony Katarzyny Grocholi: (Moje

kochanie, Mogê bez Ciebie ¿yæ,

Pomiêdzy, Nie znikaj, Nagoœæ,

Cieñ, Musi byæ ktoœ, Powiedz mu, Droga numer siedem,

Odmienieni przez przypadki). Jedenastym utworem na

p³ycie jest utwór instrumentalny zatytu³owany Dla Kasi.

P³yta zosta³a wydana w tym samym dniu co ksi¹¿ka
“Zjadacz czerni 8” – 10 lutego 2021 roku - tu¿ przed
walentynkami, bo przecie¿ obie te pozycje s¹ o mi³oœci.
Album ods³ucha³am na Spotify. Bardzo spodoba³y mi siê
trzy piosenki: Moje kochanie, Nagoœæ (wyœpiewana przez

Kasiê Dereñ) i Droga numer siedem. Koñcowy utwór
instrumentalny jest przepiêkny - harmonijn¹ sonatê
smyczkow¹ wykonuje córka kompozytora i skrzypaczka
Daria Pujanek.

Bardzo gor¹co zachêcam nie tylko do zapoznania siê
z utworami na kr¹¿ku, ale przede wszystkim do prze-

czytania omawianej powy¿ej najnowszej powieœci
Katarzyny Grocholi “Zjadacz czerni 8”. Powieœæ znajduje siê
na pó³kach bibliotek w London (Central 2nd Floor World
Languages - call number: Pol F Gro) i w Sarni pod

sygnatur¹ LANG LPOL FIC GROCH.
Zarówno ksi¹¿ka, jak i p³yta to opowieœæ o dojrza³ej

mi³oœci, która nie jest jednowymiarowa, okreœlona,
ograniczaj¹ca. Taka mi³oœæ daje nadziejê i nadaje ¿yciu

sens. Pisarka o decyzji wspó³pracy z mê¿em tak mówi³a
“[...] Jedni kupuj¹ sobie torebki, a ja postanowi³am napisaæ
teksty piosenek i wydaæ jego p³ytê. W podziêkowaniu za
mi³oœæ.”

¯yczê mi³ego s³uchania

i przyjemnej lektury!

Krystyna Stalmach
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S O S N A
Ci¹g dalszy ze str. 1

Chcia³a siê odwdziêczyæ ziemi karmi-

cielce, a nie wiedzia³a czem, chcia³a

coœ zrobiæ - a nie umia³a.

- Tyle ju¿ lat ¿yjê na œwiecie.

Wci¹¿, wci¹¿ biorê dary od ziemi,

powietrza, s³oñca, w zamian nic za to

nie daj¹c nikomu. A to tak smutno byæ

nieu¿yteczn¹.

Wiêc te¿ biedactwo co mog³a to

robi³a, byle siê przys³u¿yæ drugim.

Sierota-wiewiórka us³a³a sobie

gniazdko w jej pniu spróchnia³ym, a

ona przygarnê³a j¹ troskliwie i cieszy-

³a siê, gdy zim¹, pod os³on¹ jej

wysch³ej piersi, drobne serduszko

uœpionego zwierz¹tka bi³o równo i

spokojnie, cieszy³a siê, gdy zbudzona

ze snu, j¹drem jej szyszek g³ód

zaspokoiæ mog³a.

A ju¿ ptaki to j¹ chmarami ca³emi

obsiada³y. Nigdzie im tak dobrze siê

nie œpiewa³o, jak na tej soœnie sta-

ruszce. Raz do roku odwiedza³a j¹

jeszcze inna dru¿yna.

Tej to najwiêcej sosna by³a rada.

Blade twarzyczki dzieci miejskich

rumieni³y siê, w smêtnych oczêtach

p³onê³y iskry radoœci, gdy biega³y po

wrzosach lub zrywa³y nik³e goŸdziki

leœne.

- Ach, jak tu œlicznie! Sosenko, jak

ty pachniesz! - wo³a³y, obejmuj¹c

r¹czynami jej pieñ spróchnia³y.

Czasami znów rozleg³ siê okrzyk: -

O! o! patrzcie, wiewiórka! Ptaszki!

Jak¿e tu piêknie!

A tam wcale piêknie nie by³o!

Ot, piasek... sosny... wrzosów tro-

chê, goŸdzików i smó³ek garsteczka.

Ale dla nich, zamkniêtych ca³e

d³ugie dziesiêæ miesiêcy w ciasnych,

bez œwiat³a i bez powietrza pokojach,

by³ to raj prawdziwy.

Nie wiadomo dlaczego, lecz i te

nowe przelotne ptaszyny, lubi³y siê

gnieŸdziæ pod star¹ sosn¹ na wzgórku.

Tam i ptaszki piêkniej im œpiewa³y,

i ¿ywica pachnia³a silniej, i wrzosy

by³y bardziej ró¿owe.

Cieszy³a siê te¿ wtedy sosna, zu-

pe³nie jak gdyby ludzkie serce mia³a,

wiêcej jeszcze nawet ni¿ wówczas, gdy

skowronki przylatywa³y z oznajmie-

niem, ¿e wiosna wraca.

Lecz i na sosnê przysz³y ciê¿kie

chwile.

Ach i jak ciê¿kie!

W cichym dotychczas lasku rozleg³

siê raz stuk siekiery i rozlega³ siê

potem coraz czêœciej. Pada³y smuk³e

drzewa, zmiataj¹c ziemiê d³ugiemi

ga³êŸmi, a ludzie k³adli je na wozy lub

r¹bali w kawa³y i wywozili daleko.

I ptaków wci¹¿ ubywa³o. Nawet

dziêcio³ gdzieœ odlecia³.

Wiewiórka tylko dotrzyma³a placu.

Chciano j¹ ju¿ kilka razy z³apaæ,

ale ucieka³a zawsze na sam

wierzcho³ek sosny.

Któ¿by j¹ tam móg³ dogoniæ?

- Co siê to robi z memi siostrami?

Dlaczego je ludzie œcinaj¹? Tak mi ich

¿al bardzo - zaszemra³a sosna do

starego wróbla.

Wróbel, wielki, jak wiadomo,

bywalec, pokrêci³ ³ebkiem.

- Nie masz ich czego ¿a³owaæ

kumo - zaœwiergota³ - œciêli je na to,

a¿eby ludziom u¿yteczne by³y.

- U¿yteczne - powtórzy³a sosna

zaciekawiona. - A w jaki to sposób?

- O, w najrozmaitszy. Te najwy¿-

sze, najprostsze, ludzie przeznaczaj¹

na maszty do statków lub pi³uj¹ na

deski, z których potem stawiaj¹ domy

i wyrabiaj¹ ró¿ne sprzêty.   (

Kiedy úwiàteczny stóù siæ ugina

Kolædy úpiewa caùa rodzina

Na niebie pierwsza gwiazdka zaúwieci

Niech was bogaty Mikoùaj odwiedzi

ýyczà tego i jeszcze wiæcej

Halina i Ùukasz Troczyñscy

z Polish Village Deli

Windsor, 920 Ottawa St.

Tel. 519-258-2399

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
najserdeczniejsze ¿yczenia

zdrowia, radoœci, pokoju, nadziei i mi³oœci 
oraz pomyœlnoœci w nowym roku

¿yczy Arleta Sziler 

Sziler

Insurance & Financial Services

Windsor

Tel.:  519-796-1349

TYTUS CZY¯EWSKI

KANTYCZKA. MISTERIUM

(Fragment)

Gdy wszyscy pod szop¹ stanêli,
ubogie i króle razem klêknêli.
Gdy Dzieciê zoczyli tam œpi¹ce,
a przy ¿³obie bydlêta klêcz¹ce,
a na dachu go³êbie grucha³y,
nad szop¹ siê gwiazdy schyla³y... 

Wtedy mi³oœæ, co w sercach siê kryje 
jak droga per³a na dnie wód g³êbokich,
gdy j¹ praca rybaka odkryje, 
ogarnê³a ziemiê i przestworza,

l¹dy, planety i morza.

Jak najwiêcej 
takiej wszechogarniaj¹cej mi³oœci

¿yczy SKANER
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(  Inne - m³ode sosenki - r¹bi¹ na

sztuki i wioz¹ na opa³ do miasta, albo

te¿ wydobywaj¹ z kr¹¿¹cego w nich

soku te czêœci, które drzewa zabra³y

sobie niegdyœ z ziemi i powietrza, i na

ró¿ne je rzeczy dla siebie przerabiaj¹.

- Na có¿ takiego?

- Zbyteczna ciekawoœæ, moja pani

sosno. To s¹ rzeczy za m¹dre dla cie-

bie. Chcesz jednak, to ci powiem. Oto

widzisz, ludzie ró¿nemi sposobami

przerabiaj¹ soki drzewa na terpentynê,

na smo³ê, kalafoniê, ocet drzewny itp.

- Có¿ - zrozumia³aœ?

I wróbel drwi¹co spojrza³ na s³u-

chaczkê.

- Zrozumia³am najwa¿niejsze.

Siostry moje nie id¹ na marne. Padaj¹

one jak te k³osy, które tam na polu

œcina co lato sierp ¿niwiarza, i jak one,

œmierci¹ sw¹ ¿ycie daj¹, po¿ytek dru-

gim nios¹.

A¿ oniemia³ wróbel na chwilê,

s³ysz¹c odpowiedŸ starej sosny.

- Ho! ho! a to mi m¹dra - szepn¹³

do siebie. - Teraz ja jej nic a nic nie

rozumiem. Roœnie to w ziemi, z miej-

sca siê nie rusza, niby nic nowego nie

s³yszy, nie widzi. Sk¹d siê wiêc w tem

takie myœli bior¹?

Tymczasem sosna duma³a nad

czemœ g³êboko, wreszcie ozwa³ siê jej

szmer cichy:

- Ale jednej rzeczy to mi ¿al

bardzo.

- Czego? - spyta³ wróbel.

- Dzieci. Skoro latem tutaj przy-

jad¹ i zobacz¹ pustki, zasmuc¹ siê

bardzo.

- Ha, có¿ robiæ. Ja równie¿ ich

¿a³ujê! Mo¿e te¿ ludzie pofolguj¹ tym

biednym lasom, bo na nied³ugo ich

starczy. A wtedy Ÿle nam wszystkim

bêdzie.

Zatrzepota³ skrzyde³kami i od-

lecia³.

Sosna na wzgórzu wci¹¿ nad

s³yszanem opowiadaniem rozmyœla³a.

Stuk siekier bola³ j¹ jeszcze, ale mniej

ni¿ poprzednio. Powtarza³a sobie:

- Siostry moje nie gin¹ marnie: id¹

teraz s³u¿yæ drugim, nieœæ im po¿ytek.

Wreszcie dotarli ludzie do

wzgórza, na którem rodzina naszej

sosny wyros³a.

Upad³o œliczne drzewko, najwy¿sze

z gromadki.

Matka nie pyta³a ju¿ teraz, co siê

z niem stanie.

- IdŸ - wyszepta³a - jako wios³o

pomagaj ¿eglarzom, jako ster prowadŸ

³ódkê przez g³êbiny. I nie daj siê z³a-

maæ wichrom i burzom.

A drugiej przysadzistej sosence

rzek³a:

- Por¹bi¹ ciê na sztuki, spal¹, lecz

tak byæ powinno. P³omieniem swojem

ogrzewaj serca ludzkie, troskê spêdzaj

im z czo³a, - budŸ myœli weso³e.

Popio³em u¿yŸniaj ziemiê karmicielkê.

Weso³ych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia!

Pomyœlnoœci w Nowym Roku!

Merry Christmas and happy New Year!

Marian Wójcicki, DD (ret.)

Mike V. Pisek, DD

Pisek Denture Clinic

236 Oxford Street West

Tel. 519-672-7580

1289 Dundas Street East 

Tel. 519-453-6520

Najlepsze ¿yczenia

Bo¿onarodzeniowe i Noworoczne

sk³adaj¹

dr dr Mira i Marek G¹siorowscy

280 Wharncliffe Road South

Tel. 519-680-7707

Merry Christmas

and

Happy New Year!

Wszystkiego

co dobre

¿yczy Bob O’Hara

Medcen Pharmasave

339 Wellington Rd. S., tel. 519-672-1337

Zd ro w y c h  i rad o s n y c h

œ w i¹t B o ¿e g o  Naro d ze n ia

o raz

s zc zê œ liw e g o  No w e g o  Ro ku

¿y c zy

w ³aœ c ic ie lka i p rac o w n ic y

Alic ia’s  Fin e  Fo o d s

1290 Trafalgar Street, tel. 519-659-9797
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I tak jedno po drugiem, wêdro-

wa³a dziatwa w œwiat daleki;

wêdrowa³a, by nigdy nie wróciæ.

A matka ¿egna³a ka¿de s³owami:

- IdŸ, b¹dŸ u¿ytecznym.

Pozosta³a jeszcze jedna ma³a, ale

smuk³a sosenka. Przytulona do pnia

rodzinnego, strzela³a w górê ga³¹z-

kami lepkiemi od ¿ywicy, zdrowa,

pe³na ¿ycia.

Staruszka sosna patrzy³a na ni¹ z

rozkosz¹.

- Roœnij, pociecho ty moja -

szemra³a, - Nabieraj si³, byœ d³ug

wdziêcznoœci zap³aciæ mog³a. Mo¿e z

czasem w ko³o ciebie nowy las siê

rozwinie, nowe grono pracowników 

wyroœnie...

Tymczasem nadesz³a zima. Mróz

œci¹³ ziemiê. W przerzedzonym lasku

by³o cicho. Wrony i wróble odlecia³y

w stronê mieszkañ ludzkich, tylko

czasem zg³odnia³y zaj¹czek przemkn¹³

pod drzewami. A¿ tu jednego dnia

przyszed³ jakiœ cz³owiek. Bardzo by³

zmêczony, bo mimo mrozu ociera³ pot

z czo³a. Widocznie przychodzi³ z

daleka, mo¿e a¿ z tego miasta, które

het za lasem znaczy³o siê w dzieñ

pogodny sinaw¹ prêg¹ dymów na

niebie.

Cz³owiek obejrza³ siê. Pochodzi³

miêdzy drzewami, niby czegoœ szu-

kaj¹c.

D³ugo nie móg³ znaleŸæ!

- Jest, jest - zawo³a³ wreszcie,

zwracaj¹c siê w stronê pagórka. -

Ach, jaka œliczna, to¿ to radoœæ bêdzie!

R¹bn¹³ siekier¹ raz, drugi... so-

senka upad³a na ziemiê.

W matce staruszce a¿ serce

zamar³o. Zabrali... zabrali jej ostatni¹...

jej jedyn¹... i ponieœli daleko.

Wiêc zawodzi³a ¿a³oœnie, szamo-

c¹c ga³êŸmi.

- Po co? dlaczego mi j¹ wziêli? -

j¹, nie wyros³¹ jeszcze, niezdatn¹ do

niczego. Na marne posz³a, na marne!

Wiatr przyjaciel, który w³aœnie

hula³ sobie po lasku, us³ysza³ raz te

wyrzekania.

- Niosê ci te¿, kumo, pozdrowienie

od twej córy - zaœwista³. - Ho... ho...

ani pozna³byœ jej teraz, taka piêkna.

- Gdzie j¹ widzia³eœ? Powiedz.

- Widzia³em tam, gdzie nikt by

pewnie nie szuka³ - w ma³ej, ciasnej

izdebce. Wcisn¹³em siê szczelin¹ od

okna i zobaczy³em. Sta³a sobie przy

³ó¿ku chorego malca, jednego z tych,

którzy byli tu latem. Cienkie œwieczki

pali³y siê na drzewku, a w ich blasku

migota³o kilka orzechów z³oconych i

pierników. Ch³opak le¿a³ blady jak

papier, ale na twarzy œwieci³a mu

radoœæ. Wyci¹gn¹³ rêce, œmia³ siê i

wo³a³:

- Choinka! Moja w³asna choinka!

A matka i ojciec p³akali, ju¿ nie

wiem czemu. Dobieg³y mnie tylko  (

Wszystkiego najlepszego

z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz zbli¿aj¹cego siê

Nowego Roku

¿yczy

w³aœciciel i pracownicy

 London ECO-METAL

 www.londonecom etal.com

 tel. 519-451-7663

 tel. free: 1-855-838-9393

Najlepsze ¿yczenia

Bo¿onarodzeniowe

i Noworoczne

sk³ada dr Zbigniew Pona

Pona & Associates 

Walker Dental Clinic 

1390 Walker Rd., Ste. 100 

Windsor  ON  N8Y 4T9 

Tel. 519 - 985 - 6988 

Spokojnych

i radosnych œwi¹t

Narodzenia Pañskiego

oraz powodzenia

w 2022 roku

¿yczy

Federacja Polek w Kanadzie

Ogniwo #20 w Windsor

Tel. 519-979-0925

Matt Wróblewski
z WOODFIELD AUTOMOTIVE

sk³ada
ca³ej Polonii

serdeczne ¿yczenia
 Œwi¹teczne

i Noworoczne

490 Adelaide Street North
Tel. 519-438-3232

Du¿o upominków

pod œwi¹teczn¹ choink¹

i zadowolenia w nadchodz¹cym roku

¿yczy

Stan Koza z Sutton Group

 Tel. 519-495-2044; www.StanKoza.com 

By œwiêta Bo¿ego Narodzenia

up³ynê³y w radoœci i spokoju

a nadchodz¹cy 2022 rok

przyniós³ wszystko, co dobre

¿yczy

SWAP Placówka 126

w Windsor

Nowych cz³onków zaprasza

komendant Piotr Bas

2467 Via Vita St.

tel. 519-966-0190
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( ich szepty ciche:

- Uœmiechn¹³ siê! On siê œmieje

znowu!

Patrz¹c na nich, odechcia³o mi siê

figlów, nie zgasi³em ani jednej

œwieczki i przylecia³em tutaj.

- Wiêc nie zginê³o moje dzieciê

marnie! Wiêc i ono jest u¿yteczne!

O, dziêki Ci, Bo¿e!

I stara sosna na wzgórku nie by³a

ju¿ smutn¹.

Jadwiga Chrz¹szczewska

Od redakcji: “Sosna” pochodzi z ksi¹¿-

ki Jadwigi Chrz¹szczewskiej Czary nie

czary. Opowiadania. Wyd. M. Arcta.

Warszawa. 1927.

Autorka urodzi³a siê oko³o roku

1870, zmar³a w 1935. 

*  *  *

Œwierkowe drzewko
¿ywic¹ pachn¹ce

z niebieskim szpicem
sufitu siêgaj¹cym

otulone papierowym ³añcuszkiem
sklejanym w poœpiechu
pe³ne œwiec¹cych cacek
porcelanowych zabawek

misternych bombek
anio³ków ze s³omki
i tych dzierganych
z bia³ej koronki

ze skrzyde³kami rozpostartymi
do lotu...

kusz¹cych zapachem
cukierków any¿owych

zawiniêtych w paz³otko...

paczek, paczuszek bez liku
obok orzechów laskowych
rozrzuconych w nie³adzie
na miêciutkim dywaniku

Stefania Krzywoszyñska-Walczak

London, grudzieñ 2012

KAMIL SZUBAÑSKI Papugi i gwarki po-

trafi¹ mówiæ ludzkim g³osem nie tylko w

wigilijny wieczór. Podobne zdolnoœci

posiadaj¹ niektóre rodzime gatunki:

sójki, kruki czy szpaki. Umiej¹ naœlado-

waæ dŸwiêki, a czasami nawet ludzki

g³os – mówi Polskiej Agencji Prasowej

ornitolog dr Tomasz Janiszewski z Uni-

wersytetu £ódzkiego.

Wed³ug tradycji wigilijna noc jest

jedyn¹ w roku, kiedy zwierzêta potrafi¹

przemówiæ ludzkim g³osem. Z wiêkszoœ-

ci¹ zwierz¹t tego wieczoru oczywiœcie

nie porozmawiamy. S¹ jednak ptaki,

które potrafi¹ naœladowaæ ludzk¹ mowê

i powtarzaæ s³owa, których nauczy³y siê

od ludzi. Jak wyjaœni³ dr Tomasz Jani-

szewski, "Jest to przejaw tzw. zjawiska

mimetyzmu, czyli naœladownictwa, które

ma bardzo wiele przejawów w œwiecie

zwierz¹t, a w œwiecie ptaków charak-

teryzuje siê m.in. mimetyzmem akustycz-

nym, czyli umiejêtnoœci¹ naœladowania

innych dŸwiêków".

Wœród ptaków jest kilka grup sys-

tematycznych wyj¹tkowo uzdolnionych

pod tym wzglêdem. Nale¿¹ do nich

przede wszystkim papugi, np. ¿ako, pa-

pu¿ki faliste, ary, kakadu czy nimfy.

Równie du¿y talent do naœladowania

ludzkiej mowy ma gwarek – ptak z ro-

dziny szpakowatych pochodz¹cy z Azji.

"Nale¿y jednak wspomnieæ, ¿e i

wœród polskich gatunków ptaków s¹

takie, które naœladowaæ ró¿ne g³osy

potrafi¹ w sposób doskona³y. Nale¿¹ do

nich m.in. sójka, kruk, a tak¿e inne ptaki

z rzêdu wróblowych tj. szpak i ³ozówka"

- mówi ekspert. Zastrzeg³ on, ¿e pod

wzglêdem zdolnoœci powtarzania ró¿nych

dŸwiêków ptaki bardzo siê miêdzy sob¹

ró¿ni¹.

Na ogó³ ptaki te powtarzaj¹ g³osy,

które s³ysz¹ w naturze. I tak np. samiec

³ozówki w swój œpiew wplata mnóstwo

g³osów innych ptaków, które s³yszy w

swoim otoczeniu. Tak wiêc ³ozówka mo-

¿e zaœpiewaæ np. jaskó³k¹, kosem, prze-

piórk¹ czy zaganiaczem. "Przy czym to

wszystko jest przetworzone i tworzy no-

w¹ ca³oœæ, ale dla wprawnego obser-

watora nie jest trudno wychwyciæ g³osy

tych innych gatunków w œpiewie

³ozówki".

Dla ptaków szczególnie interesu-

j¹ce s¹ dŸwiêki, które je najbardziej

intryguj¹. Mog¹ to byæ równie¿ g³osy

pochodzenia antropogenicznego. Sójka

potrafi naœladowaæ na przyk³ad skrzy-

pi¹ce dŸwiêki, które dawni autorzy

przypisuj¹ drzwiom lub studziennym ¿u-

rawiom. Wspó³czeœnie, klasycznym

wrêcz przypadkiem, znanym z filmów

przyrodniczych, jest australijski lirogon,

Serdeczne ¿yczenia

Œwi¹teczne i Noworoczne

sk³adaj¹
Maria i Stan Beben

z Windsor

Automotive Starter & Alternator

1005 Walker Rd., tel. 519-254-0647

Starters - Alternators

for cars, trucks, farm & marine

Domestic & Import

Piêknych i radosnych Œwi¹t
oraz powodzenia

w nadchodz¹cym roku

¿ycz¹
Jacob Bodzek

i Stan Kokoszka

Oliver & Associates

Team Glasser Real Estate Brokerage

London, 99 Horton Street West Suite A

Tel. 519-670-0385

MÓWI¥ LUDZKIM G£OSEM

NIE TYLKO W WIGILIÊ
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naœladuj¹cy np. g³os pi³y ³añcuchowej

b¹dŸ samochodowego alarmu.

Ludzkiej mowy ptaki ucz¹ siê w nie-

woli. Zaintrygowane dŸwiêkami, które

wydajemy, staraj¹ siê je naœladowaæ i

powtarzaæ. Szczególnie zdolni naœladow-

cy – papugi czy gwarki - potrafi¹ robiæ
to z niesamowit¹ dok³adnoœci¹. Jak pod-
kreœli³ dr Janiszewski - "Odtwarzaj¹ g³os
w sposób bardzo dok³adny i nie nadaj¹
s³owom, które wypowiadaj¹ np. innej

barwy. Je¿eli papuga nauczy siê od swo-

jego w³aœciciela-mê¿czyzny jakiegoœ s³o-
wa, to bêdzie powtarzaæ to s³owo g³osem
mêskim, a nie ¿eñskim; nie bêdzie zmie-

niaæ barwy tego tonu".

Pojawia siê pytanie, dlaczego nie-
które gatunki ptaków potrafi¹ powtarzaæ
i naœladowaæ dŸwiêki, a inne nie? Jak

mówi ornitolog, przyczyny s¹ dwie. Po

pierwsze wynika to z komplikacji w bu-

dowie aparatu g³osowego, bowiem tylko

u czêœci ptaków aparat g³osowy jest na

tyle rozwiniêty, by móg³ powtarzaæ bar-
dzo skomplikowane dŸwiêki, np. mowê
ludzk¹. Ale - jak podkreœli³ ornitolog -
jest coœ jeszcze: “Ostatnie badania poka-

za³y, ¿e tylko u bardzo niewielu grup

ptaków istniej¹ w mózgu szczególnego

rodzaju oœrodki, które potrafi¹ prze-

twarzaæ dŸwiêki i pozwalaj¹ ptakom je

powtarzaæ. Takie oœrodki, zbudowane w

sposób doœæ unikatowy, posiadaj¹ np.

papugi i niektóre krukowate”.

Zdaniem dra Janiszewskiego warto

pamiêtaæ, ¿e to, co ptaki powtarzaj¹ po
ludziach, niekoniecznie ma coœ wspólne-

go z realn¹ mo¿liwoœci¹ porozumiewania

siê z nimi. "Ptaki oczywiœcie z tych s³ów
nie potrafi¹ budowaæ zdañ, nie potrafi¹
w tych zdaniach opisywaæ czegokolwiek.

Natomiast na pewno w konkretnych

sytuacjach bêd¹ umia³y siê nauczyæ po-
wtarzania poszczególnych s³ów, co mo¿e
powodowaæ u nas pewne wra¿enie roz-
mowy. Jeœli bêdziemy rano witaæ siê np.

z papug¹ jakimœ s³owem, to ona tak¿e
mo¿e w pewnych okolicznoœciach robiæ to
samo. W ten sposób powstaje wra¿enie
mo¿liwoœci dobrego porozumiewania siê"
- zaznaczy³ dr Janiszewski.

Dla niektórych gatunków ptaków ho-

dowanych w klatkach wa¿ne s¹ zwi¹zki
socjalne z osobnikiem innego gatunku, a

cz³owiek znajduj¹cy siê w bezpoœrednim
s¹siedztwie mo¿e byæ dla nich potencjal-
nym partnerem. "Poniewa¿ np. wœród
papug te zwi¹zki w obrêbie pary s¹
nies³ychanie silnie rozwiniête, to równie¿
to mo¿e byæ motorem do tego, aby u

osamotnionego osobnika pojawia³a siê
wielka chêæ powtarzania pewnych fraz

wypowiadanych przez cz³owieka. Po

prostu chce w te sposób zbudowaæ blis-
koœæ z osobnikiem, który dla niego wy-

daje siê byæ partnerem".

"W Wigiliê raczej nie oczekujmy

specjalnie skomplikowanych i rozwiniê-
tych rozmów ze zwierzêtami, ale mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e ptak, który z nami mieszka,

mo¿e do nas coœ mi³ego powiedzieæ, cho-
cia¿ nie do koñca sam bêdzie sobie

zdawa³ z tego sprawê" - podsumowa³
ornitolog.

Przyrodnicy podkreœlaj¹, ¿e œwiat

porozumiewania siê zwierz¹t jest bardzo
skomplikowany. Wiele gatunków komuni-

kuje swoje nastroje za pomoc¹ dŸwiêków,

barw czy zapachów. Walenie potrafi¹
rozmawiaæ ze sob¹ za pomoc¹ dŸwiêków,

u¿ywaj¹c w obrêbie jednego gatunku

tak¿e ró¿nych dialektów. Szympansy s¹
mistrzami gestów, a wiele gatunków

zwierz¹t porozumiewa siê za pomoc¹
mowy cia³a. Je¿eli nauczymy siê inter-
pretowaæ body language domowych pu-

pili: psów i kotów, odpowiedni uk³ad np.
ich uszu, ogona a nawet w¹sów, mo¿emy

siê z nimi dobrze porozumieæ, nie tylko w
wigilijny wieczór. Kamil Szubañski

�ród³o: Serwis Nauka w Polsce

www.naukawpolsce.pap.pl

MA£E RÊKO-ARCY-DZIE£A

TADEUSZ ̄ OCHOWSKI Piszê tych parê s³ów
sprowokowany przesy³k¹, jak¹ dziœ otrzy-
ma³em. Kole¿anka z dawnych szkolnych

lat przys³a³a zdjêcia kwiatów ró¿y, tyle
¿e nie naturalnych, ale w³asnorêcznie
przez ni¹ zrobionych z tegorocznych je-
siennych liœci. Niby drobna rzecz, a jak

oko cieszy!

Du¿o siê mówi

o wielkiej

twórczoœci, ale
s¹ te¿ ludzie,
którzy tworz¹
wprost  ma³e
arcydzie³a
i nie nazywaj¹
tego sztuk¹,

lecz jedynie ozdobami. Jesieñ to œwietny

czas, by oddaæ siê twórczoœci - tej du¿ej
i tej ma³ej - w pochmurne  i krótkie dni.

Chyba ka¿dy pamiêta, ¿e bêd¹c jesz-
cze dzieckiem w³aœnie jesieni¹ robi³ z

opad³ych kasztanów i ¿o³êdzi ma³e lu-
dziki, pieski, koniki... wed³ug w³asnej
wyobraŸni. Jednak najwiêcej ozdób po-
wstaje w okolicach œwi¹t. I tak przed

Wielkanoc¹ powstaj¹ kolorowe pisanki i

palmy (te ostatnie od malutkich po

wielometrowe). Teraz, gdy przychodzi

czas zimowy, przyozdabiamy drzewka

bo¿onarodzeniowe. A ¿eby nasza choinka
by³a najpiêkniejsza i niepowtarzalna,

wieszamy na niej mnóstwo ozdób, które

czêsto sami stworzyliœmy. Strojna choin-

ka ma to do siebie, ¿e jeœli nie uwieczni-

my jej na zdjêciach, to bezpowrotnie

znika, by pojawiæ siê znów za rok, ale

ju¿ w nowej krasie.

Podobnie z wygl¹dem koszyczków

przeznaczonych do œwiêcenia jajek, czy z
piêknie nakrytymi œwi¹tecznymi sto³ami,

na których stawiamy kunsztownie przy-

rz¹dzone dania - to te¿ czêsto dzie³a
sztuki, tyle ¿e krótkotrwa³e. (

Bukiecik z Polski
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( Gdy kiedyœ wspo-

mnia³em o tym w rozmo-

wie, zosta³em zgaszony

stwierdzeniem “to tylko

estetyka”. Samo okreœle-
nie tak bardzo utkwi³o
we mnie, ¿e ju¿ nie

pamiêtam, kto i dlaczego

je wypowiedzia³: któryœ z
“autorów” - przez skrom-

noœæ, czy te¿ ktoœ inny -

by zdeprecjonowaæ moj¹
opiniê.

Estetyka... czym¿e
ona jest, jeœli nie wa¿n¹
czêœci¹ sztuki? Dla przyk³adu: nasze ogródki mog¹ byæ
czyste, schludne i zadbane, pozbawione chwastów, ale nie

zawsze zachwyc¹, jeœli zabraknie w nich w³aœnie estetyki.

Odpowiedni dobór kolorowych kwiatów, pewna symetria,

proporcje, planowe rozmieszczenie roœlinnoœci i œcie¿ek
pomiêdzy nimi to w³aœnie elementy sk³adowe estetyki.

Niektórym siê udaje - dziêki zdolnoœciom artystycznym i

wytê¿onej pracy - stworzyæ niemal arcydzie³o z przy-

domowego ogrodu. To - jak wspomnia³em - wymaga

sporego nak³adu pracy, tymczasem tak¿e rzecz ma³a, np.

bukiet kwiatów, te¿ mo¿e byæ arcydzie³em. Sztuka

uk³adania kwiatów, czyli bukieciarstwo (choæby japoñska

ikebana) to sprawa z pozoru prosta, ale gdy chcemy, by

nasz bukiet nie wygl¹da³ jak kolorowa miot³a, musimy do

tego zaanga¿owaæ ca³e swoje poczucie piêkna i smaku -

czyli estetykê.
Wracam teraz do wi¹zanki ró¿, od których zacz¹³em to

pisanie. Tak¹ twórczoœæ okreœli³bym jako cudowne wy-

czarowanie czegoœ z niczego.

Na naszym podwórku - w London - piêkn¹ incjatywê
kultywowania polskich tradycji od lat prowadzi pani Basia

S³aboñ. W okresach przedœwi¹tecznych odbywa³y siê w
budynku SPK spotkania dla chc¹cych wytwarzaæ trady-

cyjne ozdoby œwi¹teczne, od malowania wielkanocnych

pisanek-kraszanek po ozdoby na bo¿onarodzeniow¹
choinkê.  

Mo¿e i Tobie, Czytelniku mój mi³y, uda siê zrobiæ coœ
³adnego na tegoroczne œwi¹teczne drzewko?

¯yczy tego z ca³ego serca

Tadeusz ¯ochowski

Zdjêcia - archiwum Skanera

GRUDZIEÑ W HISTORII POLSKI

1655 r. - w nocy z 26 na 27 grudnia Szwedzi odst¹pili od oblê¿enia

Jasnej Góry, które trwa³o od 18 listopada.

1898 - 26 grudnia - w sprawozdaniu Francuskiej Akademii Nauk

pojawia siê informacja o odkryciu radu przez ma³¿onków Mariê

Sk³odowsk¹-Curie i Pierre’a Curie wespó³ z Gustawem Bémontem.

1918 – 9 grudnia - inauguracja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

– czwartej po Krakowie, Lwowie i Warszawie ogólnopolskiej szko³y

wy¿szej.

1919 – 21 grudnia - powstaje Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.

1970 - 7 grudnia – kanclerz RFN Willy Brandt i premier Józef

Cyrankiewicz podpisuj¹ uk³ad o nienaruszalnoœci granic na Odrze

i Nysie;

1970 - 12 grudnia - og³oszenie podwy¿ki cen ¿ywnoœci, która mia³a

obowi¹zywaæ od 13 grudnia. Protestuj¹ robotnicy w Gdañsku,

Szczecinie, Gdyni i Elbl¹gu. W³adze wyprowadzaj¹ wojsko i

milicjê, gin¹ ludzie. 20 grudnia W ³adys³aw Gomu³ka zostaje

odsuniêty od w³adzy, pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje

Edward Gierek. Wydarzenia znane s¹ jako Grudzieñ ‘70. 

1980 - 19 grudnia – Edward Gierek podaje siê do dymisji.

1981 – 13 grudnia - w³adze PRL wprowadzaj¹ stan wojenny.

1990 – 9 grudnia - wybory prezydenckie wygrywa Lech Wa³êsa.

Wyszuka³a Jolanta Pawluk

Anio³ek z London
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KOLÊDA HULTAJSKA

Gwa³tu! gwa³tu! Pastuszkowie,

S³yszcie! s³yszcie! Co wam powiem:

Ogieñ siê b³yska, a droga œlizka,
Uciekaæ.

Strachy! strachy! nad strachami,

Jasnoœæ bije piorunami:

O tam do kata, ju¿ koniec œwiata,

�le z nami.

Cicho! cicho! Wojtku ³ysy,
Bo siê zlêknie, kto us³yszy.
Czy ciê z³e ciska, nie zawrzesz pyska,

Kud³aczu.
Dajno pokój, mi³y Basza,

Dyæ to widzê, dobra nasza:
Kwiat siê rozwija, niech fantazyja

Nie ginie.

Wschodzi, kwitnie, œliczne Paniê,
Nêdza z bied¹ w ³eb dostanie:
Radoœæ nastaje, patrzcie¿ hultaje,

Bóg dobry.

Narodzi³ siê Synek Bo¿y,
Bierzcie z sob¹ owce, kozy:

Biegajcie, ch³opy, do onej szopy

W Betleem.

Nu¿e, dalej, pójdŸcie w skoki,

Ok³adajcie serem boki:

Tak¿e kie³basy k³adŸcie za pasy,
Co prêdzej.

WeŸcie z sob¹ basy, dudy,
Pospieszajcie do tej budy:

R¿nijcie na kozie w tym ciê¿kim mrozie,

Dzieci¹tku.
Upadnijcie na kolana,

Przywitajcie swego Pana:

Wiwat dziecino, daj z beczk¹ wino,

Za drogê.

Od redakcji: “Kolêda hultajska” pochodzi z wydanej w r. 1843 w

Krakowie (druk. Stanis³awa Gieszkowskiego) ksi¹¿ki ksiêdza Micha³a
Marcina Mioduszewskiego pt. “Pastora³ki i kolêdy z melodyjami,

czyli piosnki weso³e ludu w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia po

domach œpiewane a przez x. M. M. M. zebrane”. Na stronie

tytu³owej dopisek: “UWAGA. Piosnki te w koœciele œpiewane byæ
niepowinny”, a pod kolêd¹ “‘Gwa³tu! gwa³tu! Pastuszkowie’ -

staropolska tradycyjna domowa pastora³ka ludowa, œpiewana

g³ównie na wsi. Pierwsze ujednolicone wersje tekstu pochodz¹ z

XVIII wieku”. (Tu przedruk z zachowaniem pisowni orygina³u.)

KOLEJ TRANSSYBERYJSKA

 Drugi etap podró¿y w latach osiemdziesi¹tych XX wieku

Moskwa - Pekin

DARIUSZ ZIELIÑSKI Syberia to jedno z najciekawszych,

wspania³ych miejsc na ziemi, które na pewno warto

zobaczyæ na w³asne oczy. Jazda kolej¹ transsyberyjsk¹ to

przyjemnoœæ sama w sobie, a ka¿da podró¿ to nowe

doœwiadczenie. Rosyjskie poci¹gi je¿d¿¹ po szerokich

torach, dlatego s¹ wiêksze i  przez to trochê wygodniejsze.

Nasz kupe, czyli po rosyjsku przedzia³,  by³ wyposa¿ony 

w cztery kuszetki, stolik i pomieszczenie na baga¿e. Ka¿dy

wagon obs³ugiwa³y dwie stewardessy (po rosyjsku na-

zywa³y siê prowadnice). Jedna pracowa³a w ci¹gu dnia,

podczas gdy druga odsypia³a - i tak na zmianê. Gdy

zaczyna³y odkurzaæ korytarz, to g³oœno krzycza³y ''uchadi

w kupe”. Jak sowiecki odkurzacz pracowa³, to zag³usza³
nawet  poci¹g. Ci, co spali - siê budzili, a ci, co siê dopiero

siê k³adli - nie mogli zasn¹æ. Przez ca³¹ podró¿ mieliœmy

do dyspozycji samowar z gor¹c¹ wod¹, który sta³ w

przedziale prowadnic.

Trasa transsyberyjska w najd³u¿szej wersji ma d³ugoœæ
ponad dziesiêciu tysiêcy kilometrów. Jest to najd³u¿sza
linia kolejowa spoœród wszystkich funkcjonuj¹cych na

œwiecie. Pokonuje a¿ osiem stref czasowych. W Moskwie

przestawia siê zegarki o jedn¹ godzinê do przodu

wzglêdem czasu polskiego. Przyje¿d¿aj¹c do Nowosybirska

s¹ to trzy godziny ró¿nicy, w Irkucku piêæ godzin itd.

Oczywiœcie na wszystkich dworcach obowi¹zuje czas

moskiewski.  

Po przejechaniu granicy kontynentów na Uralu

znaleŸliœmy siê w Azji. W czêœci azjatyckiej Kraju Rad ceny

by³y niezmienione od czasów leninowskich, to jest od

rewolucji. Problem w tym, ¿e wszêdzie brakowa³o
wszystkiego. Tak to w komunistycznych krajach ju¿ jest.
Zaopatrzenie dla mieszkaj¹cych w pobli¿u kolei we

wszystkie niemal produkty przywozi³ nasz poci¹g.

W wagonie  restauracyjnym jedzenie podawano nie na

talerzach, ale na du¿ych tacach, i by³o  ono przez pierwsze

dni podró¿y bardzo dobre. Potem zmieni³o siê na dobre,

pod koniec na md³e, a¿ w koñcu w ostatnim dniu w ogóle

nie by³o nic. Do wagonu restauracyjnego mo¿na by³o wejœæ
i posiedzieæ - albo przyjœæ ze swoim prowiantem.

Za jedzenie w wagonie restauracyjnym p³aci³o siê
osobno, kelner przychodzi³ z wielkim liczyd³em i z wpraw¹
oblicza³ nale¿noœæ. Jedzenie by³o bardzo tanie.  (
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( Po przejechaniu 2200 km od Moskwy nasz poci¹g dojecha³

do Oddalnego Miesta Silnych  Kator¿ników - czyli do Omska.

Wokó³ miasta jest wiele kolonii karnych. Cztery lata na zsy³ce

i kator¿niczej pracy spêdzi³ tu miêdzy innymi rosyjski pisarz

Fiodor Dostojewski. Omsk jako twierdzê za³o¿y³ ksi¹¿ê

syberyjski Gagarin. Czy mia³ coœ wspólnego z pierwszym

kosmonaut¹ - nie wiadomo. W drodze powrotnej mieliœmy mieæ

czas na zwiedzanie, gdy¿ trzeba by³o zatrzymaæ siê tutaj na

prawie ca³y dzieñ ze wzglêdu na przesiadkê samolotow¹.

Nastêpna stacja na naszej trasie to Nowosybirsk.  Poci¹g

przejecha³ kolejn¹ strefê czasow¹ i dojecha³ do Irkucka -

kozackiego grodu znanego w Polsce ze zsy³ek patriotów, a w

czasach stalinowskich "wrogów ludu". W Irkucku na d³u¿sz¹

chwilê opuœciliœmy poci¹g. Szliœmy uliczkami jak w jakimœ

skansenie. Wszystkie stare oryginalne domy s¹ z drewna.

Okna w tych domach s¹ bardzo nisko. Du¿o tych piêknych i

kolorowych jak w bajce domów buduje siê bez podpiwniczenia.

Problem jest w tym, ¿e Irkuck stoi na wiecznej zmarzlinie  i w

czasie roztopów te kolorowe drewniane chatki po prostu siê

zapadaj¹.

Zakupy w czasie postojów poci¹gu mo¿na by³o te¿ robiæ

u s³ynnych babuszek. By³y to starsze kobiety grubo owiniête

chustami. Sprzedawa³y na peronach albo przed dworcami, sk¹d

milicja co chwilê je przegania³a. Swój skromny towar trzyma³y

w zwyczajnych wózkach dzieciêcych. Dziêki temu, gdy widzia³y

zbli¿aj¹cego siê milicjanta, mog³y siê szybko ze swym towarem

oddaliæ.

Na jednym z postojów spotkaliœmy miejscowego na-

uczyciela, który nas zaprasza³ do swojego  domu na skoszto-

wanie ryby i miêsa z foki z Bajka³u.

Na naszej trasie pogoda by³a zró¿nicowana. W ci¹gu kilku

dni podró¿y mieliœmy na trasie trzy pory roku. Wyje¿d¿aliœmy

z Polski pod koniec kwietnia, w pe³ni wiosny. Na Syberii za

Irkuckiem wjechaliœmy w zimê. Po prostu któregoœ dnia rano,

gdy obudziliœmy siê, za oknami poci¹gu by³o bia³o: zamarzniê-

te rzeki, po których jeŸdzi³y ciê¿arowe samochody marki Zi³,

oœnie¿one pola i lasy... otacza³a nas prawdziwa zimowa sce-

neria. Temperatura na zewn¹trz by³a poni¿ej -10° C.

Toaleta w naszym wagonie tak bardzo siê wych³odzi³a, ¿e

wewn¹trz pojawi³ siê szron. Jeœli ktoœ musia³ korzystaæ z

toalety, to od prowadnic mo¿na by³o dostaæ termofor. Termofor

s³u¿y³ do ogrzewania miejscowego lub ogólnego, gdy go siê

powiesi³o na drzwiach. By³ to worek gumowy na sznurku, z

ciep³¹ wod¹.

Jechaliœmy przez okolice zupe³nie nietkniête cywilizacj¹.

Po drodze stawaliœmy na stacjach w wiêkszych miastach,

wtedy dok³adnie czyœci³em swoje okna, przez które ca³y czas

filmowa³em. Mijaliœmy nieskoñczon¹ iloœæ wsi i ca³kiem spo-

rych rzek, a przez 200 km jechaliœmy wzd³u¿ jeziora Bajka³,

które lœni w œrodku syberyjskiej tajgi. Bezkresna dzika

przyroda widziana na ¿ywo, na w³asne oczy, robi³a ogromne

wra¿enie. (Teraz podró¿uje siê inaczej. Czêsto nikt nie patrzy

na krajobrazy za oknem, zreszt¹ przy obecnej prêdkoœci

niektórych poci¹gów nic nie mo¿na zobaczyæ. Nie zwraca siê

uwagi na innych pasa¿erów, nikt z nikim nie rozmawia, ka¿dy

zajêty swoim iPhonem.)

Przez  ca³y czas by³o coœ ciekawego do ogl¹dania za

oknem, s³uchaliœmy te¿ ró¿nych opowieœci. Ludzie wychodzili

ze swoich przedzia³ów i rozmawiali na korytarzach wagonów.

Mo¿na siê by³o nas³uchaæ mnóstwa ciê¿kich i brutalnych

historii o Syberii. Niektórzy opowiadali historie rodzinne o

gu³agach czy te¿ o zes³añcach, którzy kosztem ¿ycia budowali

kolej w Rosji.

W miejscowoœci Tatarskaja nasz poci¹g wjecha³ na trasê

mand¿ursk¹ w Chiñskiej Republice Ludowej. Najpierw zmie-

niono ko³a, potem wesz³a chiñska obs³uga i zmieniono wagon

restauracyjny. Mo¿na by³o jeœæ tylko pa³eczkami. Sztuæców nie

by³o, wiêc jak ktoœ nie umia³ siê pos³ugiwaæ pa³eczkami,

musia³ pomagaæ sobie rêkoma. Na ¿adnej stacji, które

mijaliœmy, w ogóle nie by³o widaæ pasa¿erów. W czasie prze-

jazdu naszego poci¹gu wszyscy ludzie byli st³oczeni i stali tam

w tunelach wychodz¹cych na peron.

W stolicy Chin pojawiliœmy siê 29 kwietnia, termometry

dworcowe pokazywa³y temperaturê 26  C, czyli - ju¿ lato.0

Nasz poci¹g, zwany potocznie “red express”, pokona³

osiem stref czasowych. Spêdziliœmy w nim  prawie tydzieñ i do

celu podró¿y, którym by³ Pekin,  przyjechaliœmy z godzinnym

opóŸnieniem w stosunku do zaplanowanego czasu.

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 31 grudnia  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

BOGUSZ ZYGMUNT STÊCZYÑSKI (1814-1890)

DO GWIAZDKI

1.

Gdzie¿ ty jesteœ, gwiazdko moja? 

¯e nie widzê ciê!
¯e nie b³yszczy jasnoœæ twoja,

¯e nie cieszy miê?
Tyle gwiazdek widzê okiem
Na przestrzeni tej, 

I pogl¹dam rok za rokiem

A nie widzê swej!

2.

D³ugo¿ mi siê bêdziesz kry³a
Za chmurami tam? 

D³ugo¿ ciebie, gwiazdko mi³a,

Wypatrywaæ mam?...

Wyp³yñ, wyp³yñ zza ob³oku
I zab³yœnij mnie

I mnie powiedz w smutnym kroku, 

Niech nie b³¹dzê, nie!

3.

O gwiazdeczko! Œwieæ mi jasno

I pomyœlnie œwiéæ; 
Bo mi ciemno, bo mi ciasno, 

Bo nie mogê ¿yæ. 
Bo nie widzê w ko³o siebie, 

Tylko same mg³y. 

Kiedy¿, gwiazdko, ujrzê ciebie, 

Kiedy¿ wzejdziesz ty?

4.

Wszystko ¿yje, wszystko œpiéwa,

Umie sobie byæ,
A mnie ciemna noc pokrywa,

Muszê tylko œniæ!
Muszê we ³zach marzyæ tylko,

Wzdychaæ, têskniæ wci¹¿;
Wiêc, gwiazdeczko, z ka¿d¹ chwilk¹
Œwieæ i przy mnie b¹dŸ!

5.

Œwieæ mi jasno swym pragnieniem,

W ¿ycia tego mrok, 

Rozweselaj mi ul¿eniem

Smutnych myœli t³ok!
Niech zakwitnie mi woko³o
Ten posêpny œwiat, 

Niech rozjaœni siê me czo³o,
Z tylu chmurnych lat!

�ród³o: Noworocznik i kalendarz ilustrowany dla Polek na rok 1863. Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni.
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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

Mia³ Tartak dwie córy, obie bardzo mi³e
Zgrabniutk¹ Siekierê i szczuplutk¹ Pi³ê
By³ nasz stary Tartak w ogromnym k³opocie

Bo widzia³ swe córki ci¹gle przy robocie

I obserwowa³, jak ka¿da siê natê¿a
By znaleŸæ sobie wyœnionego mê¿a

By³ Hebel, co zmieni³ nazwisko na Strug

Niby g³adki, ale wszêdzie mia³ d³ug

Znany te¿ w okolicy by³ hrabia Toporek

Co wyciosa³ sobie modrzewiowy dworek

Ale bufon on jest, ci¹gle patrzy z góry

Wiêc ani spojrzy na Tartakowe córy

Krêci siê te¿, co prawda, pewien m³ody Wkrêtak

Ale niezdara on i zwyczajny pêtak

Obuch potê¿nym mê¿em byæ mo¿e
Tyle ¿e têpak zeñ, a¿ po¿al siê Bo¿e

Choæ zêby szczerzy Pi³a do Œwidra

On o niej myœli, ¿e to zwyk³a wydra

W dodatku rozpowiada szyderstwa i kpiny

¯e w swej g³owie ma Pi³a py³ albo trociny

Lecz nadszed³ wreszcie upragniony czas

Gdy Pi³a piêknie prowadzi³a rzaz

Zagra³a rzewnie, pieszcz¹c siê ze Smykiem

Ale zosta³a z D³utem - basa³ykiem

Patrzy³a na to wynios³a Siekiera

Ona wnet M³otka na mê¿a wybiera

Wreszcie Tartak wesele wyprawia dla cór

Pe³ne paŸdzierzy, trocin oraz wiór

I z tej radoœci, nie trac¹c czasu

Prosto z wesela poszli wnet do lasu

Gdy¿ o choince ka¿dy z nich pamiêta
Na Bo¿onarodzeniowe piêkne œwiêta

Tadeusz ¯ochowski, grudzieñ 2021

PRZEDŒWI¥TECZNE ZABIEGI

NIE TYLKO O CHOINKÊ


