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ZIMA

Zmienna w nastrojach
niesta³a w czasie i szacie
zdaje siê b³¹dziæ... 

niestrudzona przemierza odleg³oœci
zamaszyœcie zatañczy z wiatrem
skuje lodem akweny
oszroni drzewa
krzaczaste brwi, sumiaste w¹sy
posrebrzy
wywróci niepewnych przechodniów
kurczowo przytrzymuj¹cych czapki
wstrzyma posuw skostnia³ych wycieraczek
klucz w drzwiach uwiêzi

znika niespodziewanie
wolna od obowi¹zków
wobec cyklicznego porz¹dku œwiata

Stefania Krzywoszyñska-Walczak
London, luty 2007

ŒWIÊTY MIKO£AJ U HARCERZY

MAREK BARAN Nowa forma spêdzania
wolnego czasu szybko zyskiwa³a

zwolenników i z roku na rok na pol-
skich stokach pojawia³o siê coraz

wiêcej narciarzy. Wraz z rozwojem
narciarstwa do naszego kraju do-

ciera³y liczne nowinki technologiczne
i powstawa³a niezbêdna infra-

struktura – koleje linowe i wyci¹gi
narciarskie.

Czas pionierów
Pierwsze narty na polskich stokach

“Pierwszymi narciarzami w Tatrach
Polskich byli W³adys³aw Kleczyñski

junior i Marcin Koz³ecki, którzy w
kwietniu 1891 r. dotarli na nartach

do Czarnego Stawu G¹sienicowego”.
Tyle za Wielk¹ Encyklopedi¹ Ta-

trzañsk¹. Prawdziwy pocz¹tek nast¹-
pi³ jednak w 1894 roku, kiedy to

Stanis³aw Barabasz, póŸniejszy dy-
rektor Szko³y Przemys³u Drzewnego,

przywióz³ do Zakopanego nieznane
tu przedtem narty i zacz¹³ propago-

waæ jazdê na nich.
Pocz¹tkowo narciarstwo za-

wdziêcza³o swój rozwój g³ównie
taternikom, u¿ywaj¹cym nart w trak-

cie zimowych wypraw. Zastêp
entuzjastów rós³ z ka¿dym rokiem i

choæ pocz¹tkowo nie by³ zbyt liczny,

ju¿ w styczniu i lutym 1907 roku po-
wsta³y pierwsze polskie organizacje

narciarskie: Karpackie Towarzystwo
Narciarskie we Lwowie i Sekcja

Narciarska Towarzystwa Tatrzañ-
skiego (Towarzystwo Tatrzañskie

powsta³o w 1873 r.) w Zakopanem,
póŸniejsze SN PTT istniej¹ce zreszt¹

do dziœ.
Równolegle z polskimi organiza-

cjami turystycznymi i narciarskimi w
naszych górach dzia³a³ te¿ utwo-

rzony w 1893 r. Beskidenverein
(Zwi¹zek Beskidzki), który w tym sa-

mym 1907 roku powo³a³ do ¿ycia
klub narciarski “Wintersportklub”.

Klub koncentrowa³ sw¹ dzia³alnoœæ
na pobliskiej Magurce w Beskidzie

Ma³ym i na najwy¿szym szczycie
Beskidu Œl¹skiego – Skrzycznem,

gdzie po pewnym czasie wybudowa³
schroniska narciarskie.

Wielkim propagatorem narciar-
stwa owych czasów by³ Mariusz

Zaruski, zdobywca wielu szczytów
tatrzañskich, tak¿e w zimie, twórca

ró¿norodnych udoskonaleñ technicz-
nych, organizator pierwszych kursów

jazdy na nartach. Po odrodzeniu siê
Polski w 1918 r. Zaruski poœwiêci³

siê sprawom morskim i propagowa-
niu ¿eglarstwa.   (W sobotê 11 grudnia œw. Miko³aj

odwiedzi³ w Melrose londoñskich harcerzy

Narciarstwo, pojmowane jako jedna z mo¿liwych form rekreacji – a nie wy³¹cznie sport

wyczynowy lub sposób poruszania siê po zaœnie¿onym terenie – mo¿e poszczyciæ siê

w Polsce ju¿ ponadstuletni¹ histori¹ . 

Z HISTORII POLSKIEGO NARCIARSTWA

KOLEI LINOWYCH

I NIE TYLKO
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( Chocia¿ do wybuchu I wojny œwia-
towej narciarstwo rozwija³o siê g³ównie
jako turystyka narciarska, ju¿ od 1907
roku zaczêto organizowaæ zawody nar-
ciarskie. Na Kalatówkach pojawili siê
tzw. boiskowcy. Byli to narciarze o
zainteresowaniach zbli¿onych do wspó³-
czesnych zwolenników zje¿d¿ania po
ubitych trasach. Liczba osób uprawia-
j¹cych ówczeœnie narciarstwo w Polsce
nie by³a zapewne wiêksza ni¿ kilkaset.

Okres miêdzywojenny
 Pocz¹tki narciarskiej infrastruktury

¯ywszy rozwój wszelkich form nar-
ciarstwa nast¹pi³ dopiero w okresie
miêdzywojennym. Uprawianie tej formy
aktywnoœci rozprzestrzeni³o siê na
wszystkie polskie góry – od Beskidu
Œl¹skiego, przez Tatry, po Czarnohorê.
Choæ w 1936 roku liczbê narciarzy w
Polsce szacowano najwy¿ej na kilka-
naœcie tysiêcy, oznacza³o to, i¿ prze-
kroczony zosta³ próg masowoœci.
Narciarstwo sta³o siê modne. Zbli¿a³a
siê nowa, trwaj¹ca do dziœ epoka, w
której turystyka narciarska zdomino-
wana zosta³a przez narciarstwo zjaz-
dowe, korzystaj¹ce w jak najszerszym
zakresie z kolei linowych i wyci¹gów
oraz uprzednio przygotowanych tras
zjazdowych.

Pierwsz¹ górsk¹ kolej¹ linow¹ (1908
rok) by³a kolej na Wetterhorn w Szwaj-
carii. Do póŸniejszego rozwoju infra-
struktury walnie przyczyni³a siê I wojna
œwiatowa, za spraw¹ trwaj¹cej prawie
trzy lata wysokogórskiej bijatyki w
Dolomitach. Wojuj¹ce strony, którymi

byli g³ównie Austriacy i W³osi, wy-
budowa³y (jeœli wierzyæ Ÿród³om) 1645
przewa¿nie przenoœnych kolei linowych
i transportowa³y nimi broñ, amunicjê
oraz rannych. Œlady tych dzia³añ s¹ do
dzisiaj widoczne w okolicach Cortiny
d`Ampezzo na dawnej granicy w³osko-
austriackiej. Obecnie, w nawi¹zaniu do
tamtych wydarzeñ, w Dolomitach wy-
tyczono szlak pod dŸwiêczn¹ nazw¹
Giro sciistico Della “Grande Guerra
1914– 18” lub krótk¹ Gebirgsgjäger-
Skitour.

Pierwszy wyci¹g narciarski (tzw.
wyci¹g saniowy) powsta³ w 1924 r.
równie¿ w Szwajcarii, w Crans, nie-
daleko popularnej Montany. Wynalazek
ten mia³ jednak ma³¹ przepustowoœæ i
zastosowanie ograniczone do równo
opadaj¹cych stoków, st¹d te¿ nastêpnym
krokiem by³o wynalezienie bardziej
praktycznych urz¹dzeñ do transportu
narciarzy. Okaza³y siê nimi u¿ywane
powszechnie do dzisiaj wyci¹gi orczy-
kowe i talerzykowe.

Wyci¹g orczykowy to patent szwaj-
carsko-niemiecki z 1934 roku (in¿.
Constam i firma Bleichert), a wyci¹g
talerzykowy to wynalazek in¿yniera
Jeana Pomagalskiego z 1935 roku.
Firma za³o¿ona przez tego wynalazcê
polskiego pochodzenia istnieje do dziœ i
dalej nosi nazwê POMAGALSKI.

Obydwa typy wyci¹gów szybko
przyjê³y siê w krajach alpejskich, a w
ci¹gu kilku lat wyewoluowa³y w kie-
runku tzw. wyci¹gu krzese³kowego, póŸ-
niej gondolowego. W bran¿y kolejowo-
linowej mówi siê, i¿ s¹ to koleje linowe

krzese³kowe b¹dŸ gondolowe, wyprzêga-
ne lub nie, lecz na pewno nie jakieœ tam
“wyci¹gi”.

Pierwsz¹ na œwiecie kolej krzese³-
kow¹ wybudowali w 1937 r. w Sun
Valley w Idaho in¿ynierowie fabryki
Union Pacific z Chicago. Zyska³a ona z
miejsca tak wielkie uznanie u narciarzy
(nomen omen wywozi³a na Dollar
Mountain), i¿ w roku nastêpnym posta-
wiono tam jeszcze piêæ podobnych.
Koleje typu amerykañskiego by³y pry-
mitywne i w zasadzie ur¹ga³y wszelkim
zasadom bezpieczeñstwa, co spowodo-
wa³o, i¿ Niemcy, dziedzicz¹c w 1955 r.
kilka z nich po US Army, natychmiast
zakazali ich u¿ywania i skonstruowali
w³asne. W Europie pierwsz¹ kolej krze-
se³kow¹ postawili w 1939 r. Czesi i to
zaledwie kilka kilometrów za nasz¹ po-
³udniow¹ granic¹ w Beskidzie Œl¹skim.

W Polsce prze³omowy moment na-
st¹pi³ 26 lutego 1936 roku. W tym dniu
na Myœlenickie Turnie dotar³ pierwszy
wagonik z pasa¿erami. Na Kasprowym
Wierchu pasa¿erowie pojawili w nie-
dzielê 15 marca 1936 roku. Budowa
kolei trwa³a 227 dni, co stanowi³o ów-
czesny rekord œwiata. Obydwa odcinki
kolei mia³y ³¹cznie 4290 m d³ugoœci, a
mieszcz¹ce po 33 pasa¿erów wagony
mog³y przewoziæ w ka¿dym kierunku do
180 osób na godzinê.

Liczba chêtnych do korzystania z
tego udogodnienia przekroczy³a naj-
œmielsze oczekiwania - i to mimo i¿
cena biletu wynosi³a niema³o, bo 8 z³o-
tych. Kolej na Kasprowy Wierch okaza-
³a siê najbardziej rentown¹ w Europie.
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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

Do wybuchu II wojny œwiatowej wy-
budowano jeszcze dwie koleje linowo-
terenowe: na Górê Parkow¹ w Krynicy
(otwarcie 8 grudnia 1937 r.) i na Guba-
³ówkê w Zakopanem (otwarcie 20 grud-
nia 1938 r. - i kolejny rekord - tylko 167
dni prac) oraz dwa wyci¹gi saniowe: w
Kotle G¹sienicowym i w S³awsku w
Bieszczadach Wschodnich. Daleko posu-
niête by³y równie¿ prace nad budow¹
nastêpnej kolei linowej na Prze³êcz
Wrótka nad Kalatówkami, tak¿e nad
kolejami linowo-terenowymi na Galicow¹
Grapê w Poroninie i w ¯egiestowie
Zdroju oraz dwoma wyci¹gami sanio-
wymi.

Inicjatorem, promotorem i si³¹ na-
pêdow¹ tej dzia³alnoœci by³ Aleksander

Bobkowski (na fot. obok),
dyrektor okrêgu kolejo-
wego w Krakowie, póŸ-
niej wiceminister komuni-
kacji, a wczeœniej - od
czasów Zaruskiego - za-
palony narciarz.

Potrafi³ on w ci¹gu dnia dwukrotnie
wchodziæ na wierzcho³ek Kasprowego
Wierchu, by stamt¹d zjechaæ na nartach.

Bobkowski by³ jednym z czo³owych
dzia³aczy sanacji i w swoich poczyna-
niach wzorowa³ siê na ówczesnych roz-
wi¹zaniach w³oskich. G³ównym osi¹gniê-
ciem W³ochów w owym czasie by³o zbu-
dowanie w Sestriere, tu¿ przy granicy z
Francj¹, bodaj¿e pierwszej w œwiecie
stacji narciarskiej z prawdziwego zda-
rzenia. Z wzorów w³oskich korzystano
równie¿, buduj¹c s³ynn¹ zakopiankê,
czyli szosê z Krakowa do Zakopanego.

Koszty zwi¹zane z uprawianiem nar-
ciarstwa w okresie miêdzywojennym by³y
bardzo wysokie, st¹d nigdzie w tamtym
okresie nie nabra³o ono charakteru ma-
sowego i uprawiane by³o g³ównie przez
zamo¿niejsze warstwy spo³eczeñstwa. W
USA narciarstwo zaklasyfikowano wrêcz
do zajêæ dla elity i tak pozosta³o a¿ do
lat siedemdziesi¹tych XX w. Prze-
œwiadczenie to (oczywiœcie tylko wœród
Amerykanów) by³o tak silne, i¿ – ku
mojemu wielkiemu zdziwieniu – w latach
siedemdziesi¹tych w “Newsweeku”
ukaza³ siê wywiad z m³od¹ fryzjerk¹,
która oœmieli³a siê przyjechaæ na narty
do Aspen i nie widzia³a w tym nic nie-
stosownego. Europa by³a zdecydowanie
mniej kastowa.

Zakopane, oferuj¹ce swym goœciom
dwie koleje linowe i wyci¹g saniowy w
ostatnim przedwojennym sezonie zimo-
wym 1938/39, by³o znacz¹cym euro-
pejskim oœrodkiem narciarskim. Dla
porównania warto podaæ, i¿ znakomicie
przecie¿ zagospodarowana turystycznie
niemiecka czêœæ Karkonoszy tych udo-
godnieñ jeszcze wówczas nie zna³a, a na
terenie znacznie bogatszej i maj¹cej
wiêcej gór Czechos³owacji funkcjonowa³y
trzy koleje linowe, czyli podobnie jak w
Polsce.

Marek Baran

Od redakcji:

Jest to pierwsza czêœæ artyku³u, którego

Ÿród³em jest Portal Historyków histmag.org .

Dokoñczenie - za miesi¹c.

Zdjêcie Aleksandra Bobkowskiego (1885-1966)

pochodzi sprzed r. 1939 i znajduje siê w

domenie publicznej.

NA NOWY ROK

 S³yszycie! Pó³noc ju¿ bije,
 Rok stary w mg³y siê rozwiewa,

Jak sen przepada...
 Krzyczmy: Rok nowy niech ¿yje!
 I rwijmy z przysz³oœci drzewa
 Owoc, co wiecznie dojrzewa,

A nie opada.

 Rok stary jak ziarnko piasku
 Stoczy³ siê w czasu przestrzenie;

Czy¿ go ¿a³owaæ?
 Niech ginie! bez ³zy, oklasku,
 Jak ten gladiator w arenie,
 Co upad³ niepostrze¿enie -

Czas go pochowaæ.

 Bywa³y lata, ach! krwawsze,
 Z rozpaczy jêkiem lec¹ce

W przesz³oœci mrok;
 A echo powraca zawsze,
 Przynosz¹c skargi pal¹ce...
 Precz z smutkiem! ¯yczeñ tysi¹ce

Na Nowy Rok!  [...]

Adam Asnyk (1838–1897)

Redakcja Skanera podziela stosunek

Adama Asnyka do roku, który min¹³:
“Niech ginie!” i “Precz ze smutkiem!”.

Do tego - podobnie jak poeta - ma dla
P.T. Autorów, Czytelników i Og³oszenio-

dawców (to kolejnoœæ alfabetyczna, a nie
wartoœciuj¹ca)

tylko dobre ¿yczenia
na Nowy Rok.

Dziêkujemy za bycie ze Skanerem!
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STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprze-
da¿¹ nieruchomoœci

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

P Oprocentowanie kredytów hipotecznych korzystniejsze
ni¿ w bankach - 2.19%

P Przy kupnie pierwszego domu mo¿liwoœæ uzyskania
zwrotów podatkowych (do $10 000)

P Ponad 20 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y
nieruchomoœci w London

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

KORESPONDENCJA SKANERA

Z Dzia³u ds. Obcokrajowców i Wymiany Miêdzynarodowej Akademii Morskiej w Szczecinie nadszed³ list, którego treœæ z pewnoœci¹

zainteresuje m³odzie¿ zastanawiaj¹c¹ siê nad wyborem studiów, a szczególnie tych wszystkich, którzy chcieliby studiowaæ w Polsce.

Szanowni Pañstwo,

Z wielk¹ dum¹ i radoœci¹ chcemy zaprezentowaæ

Pañstwu czterech przedstawicieli Polonii w na-
szej uczelni: S¹ to Eryk Stochmal ze Szkocji,

Andrzej Jackson D¹browski z Nigerii, Carolina Jurczuk z
Kanady, oraz Antoni Keszka z Niemiec. Polacy, którzy niemal

ca³e ¿ycie spêdzili za granic¹, a teraz wrócili do naszego
kraju, aby studiowaæ w Polsce, w swojej ojczyŸnie.

Polscy studenci przyje¿d¿aj¹cy z zagranicy do naszej
uczelni to najczêœciej nieprzeciêtni ludzie. Najczêœciej marz¹ o

karierze morskiej, ale nie tylko. Uczelnia umo¿liwia studio-
wanie a¿ 17 kierunków studiów, spoœród których tylko 4

zwi¹zane s¹ z p³ywaniem na morzu. Pozosta³e, to kierunki
l¹dowe.

Chcemy poprosiæ Pañstwa o przekazanie informacji o

naszej uczelni wszystkim osobom zrzeszonym w Pañstwa
organizacji oraz wszystkim Polakom wspó³pracuj¹cym i

sympatyzuj¹cym z Pañstwa organizacj¹. Akademia Morska w
Szczecinie jest otwarta na wszystkich Polaków mieszkaj¹cych

za granic¹. W naszej uczelni kszta³ci siê 400 obcokrajowców
z 22 krajów i ponad 2200 Polaków. Z roku na rok jest wœród

nich coraz wiêcej przedstawicieli Polonii, co niezmiernie nas
cieszy. Warto zwróciæ uwagê, ¿e mog¹ oni wybraæ studia

zarówno w jêzyku polskim (studia bezp³atne) jak i angielskim
(czesne dla Polaków jest symboliczne), co na pewno jest

du¿ym atutem naszej uczelni.
Ca³y artyku³ o naszych dzielnych studentach znajd¹

Pañstwo w za³¹czeniu oraz na naszym profilu na FB. Bêdê
zobowi¹zany, jeœli udostêpniliby Pañstwo ten post na swoich

profilach na FB. Mamy nadziejê, ¿e w³aœnie teraz, gdy ob-
chodzimy kolejn¹ rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez

Polskê, artyku³ ten znajdzie uznanie w organizacjach polo-
nijnych. Têsknota za ojczyzn¹ jest czêsto uczuciem nie-

przemijaj¹cym. Tych czterech studentów pokazuje, ¿e marzenie
o powrocie do Polski mo¿e zostaæ spe³nione.

W tych dniach œwiêtujemy odzyskanie przez Polskê nie-
podleg³oœci [korespondencja nadesz³a, gdy grudniowy numer

by³ ju¿ w drukarni - przyp. Skaner. To bez w¹tpienia najwa¿-
niejsze œwiêto pañstwowe w Polsce, obchodzone równie¿ przez

Poloniê na ca³ym œwiecie. Dziœ, w³aœnie z tej okazji przed-
stawiamy Wam 3 studentów i 1 studentkê, posiadaj¹cych oby-

watelstwo polskie, którzy niemal ca³e swoje ¿ycie spêdzili za
granic¹. Teraz powrócili do Polski i studiuj¹ w Akademii

Morskiej w Szczecinie – prawdopodobnie najlepszej uczelni
morskiej na œwiecie!

Z uszanowaniem,

Remigiusz Wa³ejko

Starszy specjalista

Dzia³ ds. Obcokrajowców i Wymiany Miêdzynarodowej

Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wa³y Chrobrego 1-–2

70-500 Szczecin

www.marine-edu.com

SYLWETKI STUDENTÓW

Eryk Stochmal – ostatnie 15 lat spêdzi³ w Szkocji, gdzie
ukoñczy³ szko³ê œredni¹ Jedburgh Grammar Campus. Interesuje

siê psychologi¹.
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Jest wiele powodów, dla których
przeprowadzi³em siê do Polski np. piêk-
ne krajobrazy, bogactwo ró¿nych osobo-
woœci. Ale to, co przekona³o mnie do
wybrania Polski, a nie ca³ej Wielkiej
Brytanii, jeœli chodzi w³aœnie o studia,
to mo¿liwoœæ spotkania i poznania ludzi
z wielu kultur w jednym miejscu.
Dlatego wybra³em Nawigacjê pro-
wadzon¹ w jêzyku angielskim, aby mieæ
mo¿liwoœæ doskonalenia zarówno jêzyka
polskiego jak i angielskiego. Jedno-
czeœnie mogê nawi¹zywaæ nowe
przyjaŸnie i poznawaæ osoby z innych
kultur, z którymi nigdy wczeœniej nie
mia³em kontaktu. Ta mo¿liwoœæ mo¿e
wydawaæ siê czymœ nieistotnym w po-
równaniu ze wszystkimi innymi wspa-
nia³ymi mo¿liwoœciami, jakie oferuje
AMS, ale dla mnie jest wa¿na. To dla-
tego, ¿e psychologia jest moj¹ pasj¹, a
poznawanie nowych ludzi jest dla mnie
fascynuj¹ce. A czy jest lepsze miejsce do
tego ni¿ renomowana szko³a morska?

Andrzej Jackson D¹browski –
pochodzi z Nigerii gdzie siê urodzi³, do
niedawna mieszka³ i siê uczy³. Jego
mama jest Nigeryjk¹ a tata Polakiem
(ma podwójne obywatelstwo). Ukoñczy³
Kolegium Kingsville w Abud¿y. Urodzo-
ny sportowiec. 

Dorastanie w Nigerii jest pe³ne
przygód i zabawy. Moja dotychczasowa
edukacja, zarówno podstawowa jak i ta
na poziomie œrednim odbywa³a siê w
Nigerii. Studiowanie w Polsce to jedna
z tych rzeczy, której nie mog³em siê
doczekaæ, poniewa¿ zawsze têskni³em,
aby odnaleŸæ moj¹ drug¹ to¿samoœæ –
mój drugi dom. Dlaczego nawigacja?
Szczerze mówi¹c wybra³em ten kieru-

nek z chêci zrobienia czegoœ innego ni¿
przeciêtny cz³owiek. Cieszê siê, ¿e stu-
diujê w³aœnie tutaj w Akademii Mor-
skiej w Szczecinie, która daje mi nie
tylko mo¿liwoœæ robienia w przysz³oœci
czegoœ niezwyk³ego, ale tak¿e pewnoœæ,
¿e bêdê w tym najlepszy. Gdybym móg³
wybraæ dowolne miejsce na œwiecie, w
którym móg³bym byæ, z pewnoœci¹ wy-
bra³bym Akademiê Morsk¹ w Szczeci-
nie, która jest teraz moim domem!

Carolina Jurczuk – posiada
obywatelstwo polskie i kanadyjskie.
Wychowa³a siê w Kanadzie. Ukoñczy³a
szko³ê ogólnokszta³c¹c¹ w Vancouver -
École Secondaire Jules-Verne.

Urodzi³am siê i wychowa³am w
Vancouver, w Kanadzie. Szko³ê pod-
stawow¹ i œredni¹ skoñczy³am w jêzyku
francuskim. W domu rozmawia³am po
polsku z babci¹ i w soboty chodzi³am
do szko³y polskiej. Ka¿de wakacje przy-
je¿d¿aliœmy do Szczecina, poniewa¿
moja mama jest ze Szczecina,  a tata z
Gorzowa (poznali siê w Vancouver).
Pomyœla³am, ¿eby studiowaæ w Polsce,
ale nie by³am pewna co dok³adnie
chcia³abym studiowaæ. Od dzieciñstwa
lubi³am gry komputerowe i sama

uczy³am siê trochê prostego pro-
gramowania. Interesowa³o mnie równie¿
co siedzi w œrodku i chêtnie rozkrêca-
³am stare komputery, ¿eby wymieniaæ
komponenty. Znajomy poradzi³ mi
Akademiê Morsk¹ jako dobr¹ uczelniê,
a mnie zaintrygowa³a Mechatronika.
Podoba mi siê atmosfera na wydziale i
poczucie humoru studentów Akademii
Morskiej.

Antoni Keszka – urodzi³ siê w
Szczecinie, ale ca³e ¿ycie mieszka³ w
Niemczech. Ukoñczy³ Technisches Gym-
nasium na kierunku elektrotechniki na
Berufskolleg des Kreises Kleve w Gel-
dern (Nadrenia Pó³nocna-Westfalia). Z
zami³owania ¿eglarz.

Jeszcze przed wyborem profilu klasy
maturalnej zastanawia³em siê nad eko-
nomi¹ lub elektrotechnik¹ i budow¹ ma-
szyn, ale ostatecznie zdecydowa³em siê
na elektrotechnikê. Jednak po maturze
nadal chcia³em studiowaæ ekonomiê w
Utrechcie w Holandii, ale nie by³em
pewien czy to dla mnie dobry wybór.
Wola³em coœ konkretniejszego. Wyda-
wa³o mi siê, ¿e rozszerzona matura z
elektrotechniki jest lepszym fundamen-
tem dla studiów technicznych. Po zdanej
maturze z ciekawoœci sprawdzi³em w
internecie jaki kierunek mo¿na studio-
waæ w jêzyku angielskim w moim ro-
dzinnym mieœcie. W tym miejscu muszê
powiedzieæ, ¿e od dziecka czêsto ¿eglo-
wa³em z rodzicami i kocham morze. No
i okaza³o siê, ¿e w Szczecinie mogê
studiowaæ nawigacjê w jêzyku angiel-
skim. Zatem wybór by³ prosty –
zdecydowa³em siê na Akademiê Morsk¹
w Szczecinie, a obecnie jestem ju¿ na III
roku studiów. �

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia wszystkim cz³onkom PSN jak i ca³ej Polonii w London
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech Wigilia oraz Œwiêta up³yn¹ spokojnie i radoœnie

a w Nowym 2022 Roku wszystkie marzenia i plany zamieni¹ siê w rzeczywistoœæ.
v v v Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London

Od lewej: Eryk Stochnal, Andrzej Jackson-D¹browski,
Carolina Jurczuk i Antoni Keszka. Fot. AM Szczecin
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KRYSTYNA STALMACH Piszê ten

tekst 13 grudnia - w czter-

dziest¹ rocznicê og³oszenia

stanu wojennego. Dzisiaj jest to

poniedzia³ek, a wtedy by³a nie-

dziela. Nie pamiêtam, o której

godzinie dowiedzieliœmy siê o powstaniu

WRONy (Wojskowej Rady Ocalenia

Narodowego) i proklamowaniu stanu

wojennego. Na pewno z telewizji.

Pamiêtam dobrze poniedzia³ek – dzieñ

po – kiedy to z piêciomiesiêczn¹

córeczk¹ w ramionach, stoj¹c przy oknie

w naszej maleñkiej kuchni, od-

prowadza³am wzrokiem ci¿bê postaci

spiesz¹cych siê na autobusy pra-

cownicze, które mia³y zawieŸæ je z

Sosnowca-Zagórze do Huty Katowice

za D¹brow¹ Górnicz¹. Wœród nich by³

mój m¹¿. Z do³u pomacha³ nam rêk¹.

Kilka minut po szóstej by³o ciemno, ale

w œwietle osiedlowych lamp wielu

pracowników spiesz¹cych do pracy tak

¿egna³o siê ze swoimi najbli¿szymi. W

sercach wszystkich czai³ siê lêk, bo nie

wiedzieliœmy, co nas czeka. Po powrocie

m¹¿ opowiada³ o ¿o³nierzach za-

trzymuj¹cych pojazdy i sprawdzaj¹cych

to¿samoœæ podró¿uj¹cych, o czo³gach

przed bram¹ huty, o nastrojach kole-

¿anek i kolegów z dzia³u informa-

tycznego.

Zapamiêta³am równie¿ œrodê - 16

grudnia. To by³ pierwszy dzieñ, gdy

odwa¿y³am siê z dzieckiem wyjœæ do

osiedlowego spo¿ywczaka. By³am ju¿ w

po³owie kolejki do lady, gdy do sklepu

wpad³ mê¿czyzna w œrednim wieku w

rozpiêtym palcie, bez czapki, ¿ywo

gestykuluj¹cy. Zauwa¿y³am, ¿e p³acze...

Powtarza³: - Zastrzelili, zastrzelili gór-

ników w kopalni Wujek!

Potrz¹sa³ podniesion¹ praw¹ piêœ-

ci¹ i krzycza³: – To wina tych

popaprañców z Solidarnoœci! Tak na-

ra¿aæ ludzi!

Wiedzieliœmy o okupacyjnym strajku w

kopalni, bo ludzie przekazywali sobie

ró¿ne informacje. Podskórnie baliœmy

siê, ¿e “coœ” siê wydarzy.

No i to tragiczne “coœ” przysz³o.

Ludzie zapomnieli o zakupach i oto-

czyli mê¿czyznê, próbuj¹c mu zadawaæ

pytania. Starsza pani, ju¿ pakuj¹ca

m¹kê i jajka do siatki, poblad³a,

upuœci³a zakupy, ktoœ j¹ wyprowadzi³ na

œwie¿e powietrze. Potem dowiedzieliœmy

siê, ¿e jej ziêæ pracuje na tej kopalni;

ona nie wiedzia³a, czy strajkuje. W

sklepie zapanowa³ chaos. T³um podzieli³

siê na ró¿ne grupy, z³orzecz¹c partii,

milicji, ZOMO i... Solidarnoœci. Wysz³am

bez zakupów. Te¿ p³aka³am, pchaj¹c

przed sob¹ wózek ze œpi¹c¹ córeczk¹.

Po drodze wst¹pi³am do s¹siadki na

swoim piêtrze, ¿eby po¿yczyæ jajko, bo

bez niego nie by³oby obiadu.

Rodzice s¹siadki mieli gospodar-

stwo, wiêc ona nie mia³a k³opotu z

aprowizacj¹. Wiele razy wymienia³yœmy

siê - w zamian za produkty z paczek od

mojej mamy, mieszkaj¹cej w Kanadzie

(kleiki, przeciery w s³oiczkach dla

niemowlaków, owoce cytrusowe) s¹siad-

ka dawa³a mi nabia³ lub kawa³ek

cielêciny.

Wtedy jajko kosztowa³o 15 z³otych,

a kilogram cielêciny 450. Narzekaliœmy,

¿e drogo, ale dro¿yzna dopiero mia³a

nast¹piæ, bo to, co nie uda³o siê w³adzy

w 1970, 1976 i 1980 roku, gdy¿ wy-

wo³ywa³o ogromne protesty spo³eczne,

w re¿imie stanu wojennego przepro-

wadzono w lutym 1982 roku. ¯ywnoœæ

œrednio posz³a w górê o 240 procent, a

cena energii i paliw o 170. Korzystaj¹c

z os³ony aparatu wojskowo-

milicyjnego wprowadzono w

¿ycie przygotowywan¹ od kilku

miesiêcy reformê gospodarcz¹,

tzw. ”Reformê Trzech S”. Nazwa

nawi¹zywa³a do jej g³ównych

hase³: samodzielnoœæ, samorz¹dnoœæ i

samofinansowanie przedsiêbiorstw.

Reforma nie zadzia³a³a. Podwy¿ki,

które mia³y zmniejszyæ popyt i w ten

sposób zmniejszyæ kolejki i roz³adowaæ

niezadowolenie spo³eczne, nie spe³ni³y

nadziei w³adzy. W pamiêci zwyk³ych

ludzi symbolem stanu wojennego (za-

wieszonego 31 grudnia 1982, a znie-

sionego 22 lipca 1983) pozostan¹ -

oprócz czo³gów na ulicach, godziny

milicyjnej, nieustannego sprawdzania

dokumentów (przepustek, dowodów) -

kartki i kolejki.

Po latach ¿a³ujê, ¿e nie prowa-

dzi³am dziennika w tamtych czasach –

ci¹gle do nich wracam, bo niektóre z

naszych pytañ wci¹¿ pozostaj¹ bez

odpowiedzi. Odkrywanych jest du¿o

nowych informacji o kulisach stanu

wojennego i o nastrojach spo³ecznych,

lecz wiele dokumentów jest w dalszym

ci¹gu zamkniêtych na g³ucho w archi-

wach i niedostêpnych dla badaczy.

W zwi¹zku z okr¹g³¹ rocznic¹ w

pierwszej po³owie grudnia ukaza³o siê

kilka ksi¹¿ek nawi¹zuj¹cych do stanu

wojennego. Biblioteka w Sarni ju¿ dwie

zamówi³a, a ja mam zamiar je prze-

czytaæ. Jedn¹ z nich jest zapis rozmów z

kilkunastoma osobami o tym, co robi³y

dwunastego grudnia 1981 roku. Autorem

wywiadów – “Dzieñ przed. Czym

¿yliœmy 12 grudnia 1981 r.” - jest Igor

Rakowski-K³os, a wyda³ je “Znak”.

Przeczyta³am fragmenty zamieszczone w

internecie i polskich czasopismach.

Pawe³ Smoleñski  napisa³ o tej 

ksi¹¿ce: “Autor rozmawia z tak zwanymi

szarymi ludŸmi,  milicjantami i wojsko-

   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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-wymi, cz³onkami Zwi¹zku, partyjnymi i
bezpartyjnymi. Wyszed³ mu smakowity

i oryginalny kok-
tajl, który nie tylko

warto skonsumo-
waæ, ale te¿ po-

traktowaæ jak na-
ukê: przygl¹dajmy

siê zwyczajnym
dniom z wielk¹

uwag¹, bo nikt, lub
prawie nikt, nie

wie, co przyniesie
kolejny [...].”

Druga lektura, na któr¹ siê szykujê,
mówi o decyzjach podejmowanych przez

genera³a Jaruzelskiego. Dotyczy stanu
wojennego i wielkiej polityki lat osiem-

dziesi¹tych.
Publicystyczno-reporterska

ksi¹¿ka Roberta Walenciaka o
znamiennym tytule “Gambit

Jaruzelskiego. Ostatnia tajem-
nica stanu wojennego” zosta³a

wydana przez Fundacjê Oratio
Recta na pocz¹tku grudnia 2021

roku. Jacek Binkowski poleca j¹
czytelnikom “Angory“.

Pewnie up³ynie jeszcze sporo cza-
su, ale byæ mo¿e na 50. rocznicê stanu

wojennego najpowa¿niejsza operacja
polityczno-wojskowo-policyjna w ów-

czesnej Europie doczeka siê bardziej
wnikliwej i jednoczeœnie wywa¿onej

oceny. Autor ksi¹¿ki poruszy³ wiele tez
dotycz¹cych pod³o¿a decyzji, podjêtych

w tamtych czasach. Natomiast recen-
zent tej pozycji napisa³: “Trudno

oczekiwaæ, ¿e autor – niczym magik –
wyci¹gnie nagle królika z kapelusza i

przedstawi jednoznaczne dowody na
któr¹œ z tych tez”.

Stan wojenny pozostawi³ œlad na
¿yciu ka¿dego Polaka. Jedni uciekli w

prywatnoœæ, dzielili siê swoimi po-
gl¹dami wy³¹cznie w gronie rodziny i

przyjació³, dla innych lekarstwem na
strach i pesymizm okaza³o siê dzia-

³anie (my nale¿eliœmy do tej pierwszej
grupy – staliœmy siê bardziej mil-

cz¹cy...). Zw³aszcza w du¿ych miastach
widaæ by³o, ¿e jest opór – kultura

drugiego obiegu w koœcio³ach (wy-
stêpy, prasa i literatura), pomoc dla

rodzin internowanych, akcje infor-
macyjne w postaci ulotek lub hase³

malowanych na murach. Nawet w na-
szym bloku mo¿na by³o w pobli¿u

skrzynek pocztowych natkn¹æ siê na
kartki, komentuj¹ce ostatnie wydarze-

nia. Ulotki rozsypywano nagminnie na
przystankach autobusowych.

Na œwiêta postanowiliœmy pojechaæ
do rodziny, do Cieszyna. I choæ wy-

maga³o to zdobycia pozwolenia z
posterunku MO na wyjazd z

Sosnowca, odkurzyliœmy na-
szego “malucha” (Fiat 126p) ze

œniegu i z wymagan¹ prze-
pustk¹ na trzy podró¿uj¹ce

osoby udaliœmy siê na Wigiliê
do rodziny.

Po drodze sprawdzano nas
kilka razy, a posterunki MO

musieliœmy odwiedziæ jeszcze kilka-
krotnie (zameldowaæ siê u milicjantów w

Cieszynie, po dwóch dniach pobytu
powiadomiæ ich o naszym wyjeŸdzie, i

jeszcze raz odwiedziæ placówkê MO w
Sosnowcu, aby wiedzieli, ¿e wróciliœmy).

Za te œwiêta spêdzone na ³onie
mê¿a rodziny by³am teœciowej bardzo

wdziêczna, bo trudno zachowaæ równo-
wagê ducha, widz¹c zaparkowane,

opancerzone wojskowe pojazdy i grupki
¿o³nierzy grzej¹cych rêce przy koksow-

nikach na ulicach. Dom teœciowej by³ na
skraju Cieszyna i tam takich widoków

nam oszczêdzono. By³o œwi¹tecznie.
Raczyliœmy siê cieszyñskimi przysma-

kami (m.in. by³a zupa rybna i wspania³y
blätter*), jedynie telewizja przypomina³a,

¿e to czas groŸny i bardzo denerwowa³a
nachalnoœci¹ militaryzacji – wszyscy

spikerzy wystêpowali w mundurach
wojskowych.

Ostry kryzys gospodarczy i stan
wojenny przyczyni³y siê równie¿ do ma-

sowej emigracji. My nie opuœciliœmy
kraju w czasie tzw. “gor¹czki emi-

gracyjnej 1980-1981 tu¿ przed stanem
wojennym (wspaniale tê gor¹czkê

ilustruje film “Ostatni prom” z 1989 r.),
wyjechaliœmy dopiero w sierpniu 1982 r.

Drastyczne ograniczenie swobód
obywatelskich po 13 grudnia w po-

³¹czeniu ze zmêczeniem trudnoœciami
¿ycia codziennego ostatecznie prze-

kona³o nas do porzucenia naszej ma³ej
polskiej stabilizacji i rozpoczêcia ¿ycia

od nowa w kraju klonowego liœcia. W
porównaniu z innymi emigrantami nasza

sytuacja po przyjeŸdzie by³a komfortowa
- du¿a rodzina w Sarni, pomoc ma-

terialna ze strony mojej mamy i wspar-
cie siostry w za³atwianiu pierwszych

formalnoœci.
No có¿, zebra³o mi siê na wspo-

minki i zamiast dog³êbnej analizy lektur
opisa³am w³asne doœwiadczenia z grud-

nia ‘81 roku. Mo¿e moje wynurzenia i
wspomniane powy¿ej ksi¹¿ki zachêc¹ do

refleksji nad tym, jak bardzo wybory
polityczne rz¹dz¹cych dotykaj¹ ka¿dego

z nas.

¯yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

* Blätter to niemiecka nazwa tzw. tortu

listkowego (die Blätter - liœcie). Austriackie

ciasto, bardzo popularne w regionie cie-

szyñskim. Sk³ada³o  siê  z bardzo cieniutkiego 

ciasta (4 do 5 warstw), przek³adane marmo-

lad¹ i kremem waniliowym. Ca³oœæ w kszta³cie

prostok¹ta polana by³a ciemn¹ czekolad¹.

Blätter musia³ byæ zrobiony co najmniej

tydzieñ przed œwiêtami, aby skrusza³ i da³ siê

pokroiæ.
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NAPAD DZIKÓW

By³o to we wsi podgórskiej w ziemi sanockiej, podczas
ostrej zimy. Œnieg spad³ tak wielki, ¿e dziki nie mog³y siê

dostaæ w lesie do ¿eru, wiêc zg³odnia³e spuœci³y siê
wielkiem stadem do wsi.

S³ychaæ by³o zrazu straszliwe ujadanie psów, które
coraz bardziej cich³o w miarê, jak siê groŸny nieprzyjaciel

zbli¿a³; bo dziki wyciê³y nie tylko wszystkie psy w drodze,
ale i trzodê chlewn¹; gdzie j¹ tylko poczu³y w obejœciu,

rozburzy³y chlewy w oka mgnieniu i po¿ar³y trzodê. O
obronie nie mo¿na tu by³o myœleæ. Jeden odg³os dzwonów

zdawa³ siê na chwilê zatrzymywaæ stado. Dzwonnica sta³a
naprzeciwko dworu. Rzeczywiœcie zwróci³y siê dziki przed

obejœciem dworskiem w bok, przesz³y rzekê, a ¿e z plebanii
by³ ju¿ œlad do rzeki przetorowany, wpad³y na dziedziniec

plebanii ca³em stadem i tutaj siê zatrzyma³y, znalaz³szy w
kopcach przesz³o dwieœcie korcy ziemniaków. Ludzie w

plebanii, przera¿eni strasznym najazdem, uciekli na strychy
i dachy. Przez ca³y dzieñ rozlega³y siê we wsi g³osy,

wo³aj¹ce ratunku, a dziki, roz³o¿ywszy siê po nawozach,
le¿a³y sobie spokojnie w bar³ogu.

We dworze mia³em tylko dwie dubeltówki; ale co tu
dwie strzelby pomog¹ na taki najazd ca³ego stada dzików?

By³o wprawdzie kilkunastu gajowych i leœnych, ale tych
œniegi oddzieli³y od wsi; zreszt¹ nie mia³em ¿adnego

wyobra¿enia o tem, jakby w myœliwski sposób mo¿na
radziæ w takim razie.

Powiedzia³ mi so³tys, ¿e je¿eli kilkaset oko³otów
poœwiêcê, to mo¿e siê uda odpêdziæ noc¹ dziki od wsi.

Pozwoli³em na to bardzo chêtnie.
- Ale, panie, trzeba siê m¹drze wzi¹æ do tego, bo u

ksiêdza by³o tylko dwieœcie korcy ziemniaków w kopcach,
a u nas jest ich przesz³o trzy tysi¹ce; je¿eli wiêc niem¹drze

ruszymy dziki, to siê do nas spuszcz¹ i zjedz¹ ziemniaki,
skutkiem czego i gorzelnia stanie i wo³y niewypasione

pognamy na targ.
Teraz dopiero ujrza³em ca³e niebezpieczeñstwo

po³o¿enia mego, bo nie by³bym nawet pomyœla³ o tem, ¿e
to by³ w³aœciwy najazd dzików na ziemniaki, w których ju¿

póŸno w jesieni wielkie zrobi³y szkody.
- Z plebanii - mówi³ so³tys dalej - nietrudno bêdzie

ruszyæ dziki, bo ju¿ tam oporz¹dzi³y wszystko, wiêc i same
tej nocy rusz¹; ale ca³a sztuka, aby nie puœciæ tego

najazdu napowrót do wsi. Wypada tedy tak zrobiæ, ¿e ja z
gromad¹ zast¹piê im drogê od dworu i rzeki, opar³szy siê
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a¿ o dzwonnicê, a pan z innymi ludŸmi ruszysz dziki z
miejsca. Przed wieczorem zbior¹ siê ludzie we dworze... Ale

oto ju¿ id¹, to przygotujemy tyki.
Tu¿ na ogrodzie dworskim sta³y tyki chmielne, w

piramidy u³o¿one; rozebraliœmy jedn¹ i wybraliœmy co
najtê¿sze i najg³adsze. Potem w kierunku, przez so³tysa

oznaczonym, od dworskich ogrodów w poprzek rzeki ku
dzwonnicy, wyrobiono wo³ami szlak, na którym co oœm

albo dziesiêæ kroków przygotowano po dwa oko³oty, a
prócz tego kilka kóp mierzwiastej s³omy. Przez resztê dnia

robiono ga³ki ¿ywiczne, a nawet krajano stare wory,
moczono je w ¿ywicy i przywi¹zywano na koñcu tyk jak

chor¹giewki. Na tej robocie up³yn¹³ prawie dzieñ ca³y.
Pod wieczór zesz³a siê prawie ca³a gromada do dworu.

Z najtê¿szymi ch³opami stan¹³ so³tys na szlaku od granicy
obejœcia dworskiego a¿ do dzwonnicy. Ch³opcy obsiedli

dachy, a gdy siê ju¿ dobrze œciemni³o, wziêliœmy wszystkie
dworskie konie pod ludzi, zabraliœmy tyki ze smolnemi

wiciami i ruszyliœmy ku rzece. Plebania le¿a³a nad rzek¹,
na wysokim wzgórku, a droga do niej wiod³a krótkim

w¹wozem pod górê.
Podjechaliœmy tedy, niespostrze¿eni przez dziki. Jeden

z górali skrzesa³ ognia, a myœmy trzymali wszystkie nasze
smolne tyki w kupie - i p³omieñ buchn¹³ od razu okazale

w górê. W¹wóz by³ przez dziki dobrze utarty; ruszyliœmy
wiêc cwa³em i z wielkim ha³asem w górê, trzymaj¹c w

rêku owe p³on¹ce chor¹giewki. Bardzo strwo¿one, porwa³y
siê dziki z bar³ogu. Wtem pad³y cztery strza³y celne. Dziki

zbi³y siê w jedn¹ wielk¹ kupê na œrodku obejœcia. By³a to
chwila groŸna, bo du¿e samury* wybija³y siê na czo³o i

zdawa³o siê, ¿e pójd¹ na ogieñ przebojem. Lecz pad³y
nowe cztery strza³y i dwa zapalone kagañce rzucono na

stado. Wówczas poczê³y dziki fukaæ i pryskaæ, samury
rzuci³y siê w bok, wywali³y kilka p³otów i ry³y siê w

œniegach, wyszed³szy na pole.
Stado dzików przesuwa³o siê powoli, co chwila stawa³o

i obraca³o siê napowrót do ognia; rzucaliœmy tedy
zapalone oko³oty przed siebie. Ale dziki, na³o¿ywszy nieco

drogi, polem zwróci³y siê ku dzwonnicy, chc¹c siê spuœciæ
na powrót do wsi. Wtedy w mgnieniu oka, na znak dany

przez so³tysa, rozgorza³y owe oko³oty i na kupach z³o¿ona
s³oma mierzwiasta i uderzono we wszystkie dzwony!...

By³ to przeœliczny widok zimowej sobótki, który mi
wszelki niepokój i trudy poniesione nagrodzi³. Dziki,

widz¹c, ¿e siê do wsi dostaæ nie mog¹, zwróci³y siê w górê
i posz³y w lasy s¹siednie...

Za³o¿yliœmy tedy ogromne ognisko na dziedziñcu, a

choæ blizko by³a plebania, nie by³o obawy, aby siê jaki
budynek zapali³, gdy¿ dachy by³y grubo œniegami pokryte.

W dziedziñcu tedy plebanii i na szlaku przy dzwonnicy
czuwali ludzie i palili ognie przez noc ca³¹. Nie ¿a³owano

tak¿e prochu i, ile go mo¿na by³o wystrzelaæ z dwóch
dubeltówek, tyle go wystrzelano na œlepe strza³y. Ja zaœ

uda³em siê z dwoma góralami, aby uspokoiæ proboszcza, bo
lubo ju¿ od pó³ godziny gospodarzyliœmy w dziedziñcu, nikt

z domowych nie da³ znaku ¿ycia.
Wincenty Pol

�ród³o: biblioteka cyfrowa polona.pl

Pi¹ta ksi¹¿ka do czytania dla Szkó³ Ludowych w Ameryce. U³o¿yli

Ks. Fr. Gordon, C. R. i S. Zahajkiewicz. CHICAGO, ILL. Drukiem

Spó³ki Nak³adowej Wydawnictwa Polskiego. (Oko³o 1912 r.)

Przedruk z zachowaniem ówczesnej pisowni.

* Samura, samur - œwinia poros³a szczecin¹ (wg ksi¹¿ki Lechia,

Sarmaty, Puny i œlachta Szczêsnego Morawskiego wydanej na-

k³adem Walerego Ciesielskiego w r. 1896 w Krakowie).

Bardziej wspó³czesne definicje s¹ zawê¿one: samura to ‘stara

doœwiadczona maciora’ (wg Poradnika £owieckiego -

poradniklowiecki.pl ), zaœ has³o w Wikipedii to ‘stara samica dzika

¿yj¹ca samotnie’. [przyp. Skaner]
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Z miejsca wyjaœniam, ¿e tytu³ ma zwi¹zek
z tym, i¿ dociera do mnie nie tylko to, co

martwi wszystkich doko³a, ale i na-
pawaj¹ce optymizmem przeb³yski czegoœ

lepszego.
Nale¿ê do osób, którym ci¹gle jesz-

cze zale¿y na istnieniu (w zasadzie
powinnam napisaæ, ¿e na funkcjonowaniu)

tzw. zorganizowanej Polonii. W zwi¹zku z
tym staram siê dostrzegaæ wszelkie -

choæby najmniejsze - przejawy dzia³ania w
niesprzyjaj¹cym temu okresie.

Nie jest to ³atwe, bo spowodowane
pandemi¹ utrudnienia porz¹dnie daj¹ siê we znaki i jed-

nostkom, i organizacjom; du¿o wa¿niejsza sta³a siê troska o
zdrowie i pracê ni¿ jakiekolwiek inne dzia³ania. Ale te inne

dzia³ania równie¿ istniej¹, a wszelkie o nich informacje staj¹
siê iskierkami nadziei. Ba! Potrafi¹ porz¹dnie podnieœæ na

duchu, gdy¿ stanowi¹ dowód, ¿e nie wszystko stracone.
Latem dociera³y do mnie g³ównie pytania, bêd¹ce

wyrazem troski czytelników o Poloniê. Rozumieli oni do-
skonale, ¿e wszystkim - bez wzglêdu na stan zorganizowania,

posiadania czy przejawian¹ inicjatywê - jest trudno; wiedzieli,
¿e funkcjonuje PSN, który stara³ siê informowaæ o tym, co

robi; zagl¹dali do Skanera, s³uchali Twojego Radia... i
zastanawiali siê, nawet martwili o to, co dzieje siê gdzie

indziej.
Bardzo trudno cokolwiek przedsiêwzi¹æ, gdy nie mo¿na

porozmawiaæ twarz¹ w twarz, gdy¿ nie sprzyjaj¹ temu liczne
i czêsto zmieniaj¹ce siê ograniczenia, dotycz¹ce choæby liczby

osób, które mog¹ przebywaæ w jednym miejscu. Na ile
konkretne plany mo¿e mieæ Cracovia czy Teatr Scena 419,

jeœli nie ma mowy o próbach, a i nie da siê okreœliæ, choæby
w przybli¿eniu, terminu wystêpu...? Informacje o nagrodach

zwykle pobudzaj¹ do dzia³ania, teraz
mog³y tylko “ducha nie gasiæ”. Przy-

puszczam, ¿e podobny efekt wywo³a³a
nagroda, przyznana SPK w Kanadzie

przez Instytut Pamiêci Narodowej.
W grudniu dowiedzia³am siê, ¿e lon-

doñskie Ko³o SPK do³¹czy³o do prac nad
tworzeniem wirtualnego muzeum 2 Korpu-

su Polskiego (informacja jest w ramce
poni¿ej) i ¿e tutejsi harcerze nie przerwali

rozpoczêtych po wakacjach zbiórek -
pogoda sprzyja³a, wiêc mogli spotykaæ siê

w Melrose, na œwie¿ym powietrzu, gdzie
nawet goœcili przy ognisku œwiêtego Miko³aja (czy ktokolwiek

poza nimi ma podobne spotkanie w ¿yciorysie?). O pracy
prowadzonej ze skrzatami, zuchami czy harcerzami s³yszê od

dziadków i rodziców same pozytywy.
Zespó³ Teatru Scena 419 jeszcze jesieni¹ 2020 roku

zacz¹³ przygotowania do nowej sztuki. Musia³ przerwaæ, bo
wesz³y kolejne obostrzenia, ale jego cz³onkowie nie zamierzaj¹

spoczywaæ na laurach. Postanowili przygotowywaæ nagrania
dla Twojego Radia i pierwsze mo¿na bêdzie us³yszeæ ju¿ 9

stycznia (na wszelki wypadek przypominam, ¿e Twoje Radio
nadawane jest ze stacji Radia Western 94.9 fm w niedziele od 

godz. 10:00 do 11:30, a noworoczny upominek Teatru Scena
419 rozpocznie siê o 11:00; potem - jak wczeœniejsze programy

- znajdzie siê w sieci pod skaner.net ).

Powy¿sze przyk³ady to w³aœnie kilka iskierek budz¹cych

nadziejê, ¿e nie wszystko zosta³o w Polonii uœpione sytuacj¹
zewnêtrzn¹. 

Jolanta Pawluk

Poni¿ej tytu³u znajduje siê pocz¹tkowy fragment piosenki “Iskierka

dobroci”: s³owa Jerzego Andrzeja Mas³owskiego, muzyka Aleksandra

Nowackiego; pierwsza wykonawczyni - Ma³gorzata Masalska (2003 r.)

WIRTUALNE MUZEUM - 2 KORPUS POLSKI

Weterani z London

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Ko³o nr 2 w London

wspó³pracuje z wieloma innymi organizacjami w celu stworzenia

wirtualnego muzeum poœwiêconego 2 Korpusowi Polskiemu.

W ramach naszego wk³adu w ten projekt zbieramy krótkie

biografie i dwa zdjêcia do ka¿dej biografii weteranów 2 Korpusu,

którzy osiedlili siê w London.

Jeœli cz³onek Twojej rodziny by³ cz³onkiem 2 Korpusu Polskiego

i chcia³byœ przyczyniæ siê do tego projektu

skontaktuj siê ze Stanem pod stan874@ gmail.com

ISKIERKI NADZIEI

Z gór wysokich idzie do nas nowy roczek

Czasem b³¹dzi poœród zaœnie¿onych œcie¿ek

Mo¿e bêdzie dla nas hojny i ³askawy

Mo¿e da nam trochê wiêcej ni¿ zabierze...

Iskierkê dobroci, co w sercu siê z³oci

I czasem figlarnie siê œmieje

Iskierkê nadziei, co w œnie¿nej zawiei

Me serce zziêbniête ogrzeje [...]

Jerzy Andrzej Mas³owski
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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 stycznia  2022 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

WOJCIECH BOGUS£AWSKI (1757-1829)

POWINSZOWANIE

PRZEŒWIETNEJ PUBLICZNOŒCI WARSZAWSKIEJ

NA NOWY ROK 1800

(Fragment)

W ka¿dym domu, ka¿dy cz³ek, w ka¿dym Nowym Roku,

¯yczy sobie i drugim pomyœlnoœci nowych,

Wiêc i ja w tym nowoœci winszuj¹cych t³oku

Mam przyst¹piæ do ¿yczeñ.

¯yczê szczêœcia, którego nowoœæ dziœ wam przeczy,

I gdy ka¿dy nowoœci wzajem ¿yczy sobie,

Niechaj ja starodawnych winszujê wam rzeczy!

¯yjcie, jak starzy nasi ¿yli prapradziady —

W czerstwym zdrowiu, lat starych do¿yjcie siwizny,

Niechaj wam mi³e bêd¹ starych cnót przyk³ady,

Dawne mêstwo, dawny ród i mi³oœæ ojczyzny.

Dawn¹ siê (w g³odzie nowej) zasilajcie s³aw¹,

Niech was dawnej krwi wêze³ niez³omnie jednoczy,

Niech dawna mi³oœæ braci wspóln¹ bêdzie spraw¹,

Wtedy Bóg ojców waszych zwróci ku wam oczy.

A ¿e i w dawnych wiekach, kto pali³ ofiary,

Wiêcej wskóra³, nim sobie co wyprosi³ sprawnie,

Niechaj i ja to zyskam, jak s³uga wasz stary —

B¹dŸcie ³askawi na mnie, jak byliœcie dawniej.

�ród³o:

Dolnoœl¹ska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we

Wroc³awiu - https://wbp.wroc.pl

GRUDNIOWE WIZYTY

U LONDOÑSKICH HARCERZY

Z okazji

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

du¿o b³ogos³awieñstwa

i ³ask Bo¿ych

oraz

zdrowia i pomyœlnoœci

w Nowym Roku

¿ycz¹

Szczep Bór

i Szczep Piastowski Gród

z London

Czuwaj!

Na str. 1 i 11 - fot. organizatora

Zdjêcie ze zbiórki zuchów

zdobywaj¹cych sprawnoœæ doktora Oj Boli

Przy ognisku w Melrose

œwiêty Miko³aj z prezentami

dla skrzatów, zuchów, harcerek i harcerzy.
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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

Gdzieœ w stodole, gdzieœ w grajdole

W karnawale bal nad bale
Chêtnych masa - ka¿dy hasa    

Ca³a wiara wejœæ siê stara          

Bo na sali bêben wali
W wielkim œcisku na klepisku

Trwa zabawa, bij¹ brawa  
Wal¹ w gêby, lec¹ zêby

Pij¹ grzañce, trwaj¹ tañce

Uroczysko czy klepisko?
On j¹ œciska, okiem b³yska

Mówi¹c z bliska: Daj mi pyska

Stara para - Jan i Klara              
W rytmie tañcz¹, taniec niañcz¹c

Nagle drzazga, z nogi miazga
Stop zabawa! Noga krwawa

Jan - o Bo¿e! - staæ nie mo¿e

“Do lekarza” - ktoœ powtarza
Noga puchnie, z rany cuchnie

Trudna rada - ci¹æ wypada

Doktor widzi, z rany szydzi
To nie rana, bo ju¿ z rana

Niewidoczna, zapomniana
Ma³a plama - ma³a szrama

Wprost z parkietu do bufetu

Po b¹belki, po kropelki
Nie z apteki, ale leki.

To dla zdrowia dawka krowia

Gdy Ÿle brana - czujesz z rana
Wprost udrêka: g³owa pêka

W gardle suszy, szumi¹ uszy
Nie finezja, nie poezja

¯ycia proza - ma diagnoza Tadeusz ¯ochowski, grudzieñ 2021

BAL NAD BALE

CO TO BÊDZIE W KARNAWALE?


