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Zapewne ka¿dy na wszelkie mo¿liwe

sposoby œledzi sytuacjê w Ukrainie. W
London pierwszym du¿ym wydarzeniem,

zorganizowanym z myœl¹ o tym, by
wyraziæ solidarnoœæ z napadniêtymi,

by³a demonstracja przeciwko dokonanej
przez Rosjê inwazji. W Victoria Park

spotkali siê 27 lutego mieszkañcy,
mayor miasta i cz³onkowie Parlamentu

- wszyscy wyrazili poparcie dla za-
atakowanej przez Rosjê Ukrainy.

By³o zimno, by³o kolorowo (ze zro-
zumia³ych wzglêdów g³ównie niebiesko

i ¿ó³to), ale by³y te¿ flagi innych
pañstw - tak¿e Polski. Uda³o mi siê do-

strzec kilka osób z SPK i podziêkowaæ
im za przes³an¹ informacjê o tym wiecu;

potem dowiedzia³am siê, ¿e byli równie¿
cz³onkowie PSN, którzy przekazali do-

nacjê. NajwyraŸniej przysz³y te¿ osoby
ca³kiem prywatne: ktoœ us³ysza³, ¿e roz-

mawiam z mê¿em po polsku, wiêc pod-
szed³, by powiedzieæ, ¿e w³aœnie roz-

gl¹da siê za Polakami; ktoœ obok mówi³, 
¿e o spotkaniu dowiedzia³ siê w koœ-

ciele, a ktoœ stoj¹cy nieco dalej - ¿e jest
w parku ze wzglêdu na swoich dobrych

londoñskich s¹siadów - Ukraiñców.

By³y flagi, afisze, plakaty... Nie-

którzy przyszli z kwiatami s³onecznika,
kilka dziewcz¹t mia³o we w³osach ¿ó³te

i niebieskie wst¹¿ki, inne ró¿nokolorowe
wianki ze sztucznych kwiatów... Prze-

je¿d¿aj¹ce obok samochody tr¹bi³y na
znak poparcia, wiêc trzeba by³o wytê¿aæ

s³uch, ¿eby wychwyciæ treœæ prze-
mówieñ.  

Jeœli ktoœ chcia³by wesprzeæ s¹-

siadów Polski, o których powiedzieæ, ¿e
znaleŸli siê w potrzebie, to stanowczo za

ma³o, gdy¿ wskutek wojny s¹ w sytuacji
zagro¿enia ¿ycia, przypomnê, ¿e przy

247 Adelaide Street South znajduje siê
London Ukrainian Centre, gdzie mo¿na

siê dowiedzieæ, jaki rodzaj pomocy jest
najbardziej po¿¹dany.

 Jolanta Pawluk

Fot. Stefan ¯ochowski

Kontakt z Centrum

Strona internetowa: londonukrainiancentre.ca 

Telefon: 519-686-9811

E-mail: info@londonukrainiancentre.ca

Wszyscy ogl¹damy walki na Ukrainie. Wraca-

j¹ wspomnienia ze s³u¿by wojskowej w PRL.

Na pewno doœwiadczenie ze s³u¿by wojskowej

jest nieporównywalne do doœwiadczenia wo-

jennego, ale nawet na æwiczeniach pokojowych

by³y wypadki, w których ¿o³nierze ginêli -

pisze DARIUSZ ZIELIÑSKI.

¯O£NIERSKIE

WSPOMNIENIA

Przypomnê fragment przysiêgi, któr¹

musieliœmy sk³adaæ: Przysiêgam strzec
niez³omnie wolnoœci, niepodleg³oœci i

granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej przed zakusami imperializmu, staæ

nieugiêcie na stra¿y pokoju w brater-
skim przymierzu z Armi¹ Radzieck¹ i

innymi sojuszniczymi armiami i w razie
potrzeby nie szczêdz¹c krwi ani ¿ycia

mê¿nie walczyæ w obronie Ojczyzny [...]

Moj¹ zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ od-
bywa³em w Warszawskiej Brygadzie

Wojsk Rakietowych i Artylerii. Artyle-
ria rakietowa to Bóg wojny, bo ona roz-

strzyga o losach wojny. Nasza jednostka
by³a bardzo du¿a. Trafi³em do dru¿yny

³¹cznoœci. Po okresie unitarnym (przed
przysiêg¹) i nauce alfabetu Morse’a

wraz z kilkoma innymi m³odymi ¿o³nie-
rzami zostaliœmy przewiezieni do specja-

listycznej jednostki radiotechnicznej.
Æwiczenia by³y tam intensywne, ale na

szczêœcie tylko kilkudniowe, potem
wróciliœmy wszyscy do swojej jednostki.

Ba³em siê, ¿e stracê s³uch. Od ci¹g³ego
nas³uchiwania Morse’a - ti tata ti tata -

hucza³o mi w uszach i w g³owie - (
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( w dzieñ i w nocy. Po powrocie do

brygady zosta³em przydzielony do ³¹cz-
noœci w czwartym dywizjonie artylerii, po

miesi¹cu przenieœli mnie do pi¹tego dy-
wizjonu rakietowego i po kilku tygo-

dniach do dywizjonu dowodzenia bryga-
dy, gdzie by³em do koñca mojej s³u¿by

jako radiotelegrafista dowódcy brygady.
£¹cznoœæ w wojsku to nerw armii.

Jako ³¹cznoœciowiec musia³em byæ blisko
dowódcy. Na æwiczenia poligonowe jeŸ-

dzi³em rosyjskim gazikiem. Z przodu sie-
dzia³ kierowca i dowódca brygady,

pu³kownik dyplomowany po szkole w
Leningradzie, z ty³u tylko ja i radio-

stacje. Czêsto, szczególnie w nocy na
poligonach, gdy doje¿d¿aliœmy do roz-

widlenia dróg, kierowca dostawa³ pe³no
sprzecznych komend: w prawo, w lewo;

znowu w prawo, w lewo; w koñcu - stój!
zatrzymaj! zapal œwiat³o! daj mapê! Raz

nawet zim¹ po tych sprzecznych komen-
dach wpadliœmy w tak¹ dziurê, ¿e nasz

gazik siê przewróci³ i musia³em przez
radiostacjê wo³aæ ¿o³nierzy na pomoc, by

nas stamt¹d wyci¹gnêli. Pami¹tkê po
tym mam do dziœ w postaci blizny na

prawej stopie i odmro¿ony czubek palca
lewej stopy. 

Nasza jednostka by³a jednostk¹
pierwszoliniow¹ i uderzeniow¹, dlatego

by³a bardzo wa¿na - wci¹¿ nas æwiczyli,
a jak byliœmy na miejscu w koszarach to

sprawdza³y nas kontrole z MON. (Mówi-
liœmy o sobie jednostka spanikowana, bo

wszyscy dowódcy wci¹¿ panikowali i bali
siê o swoje awanse).

W okresie dwuletniej s³u¿by trafi³em

dwa razy na tak zwan¹ zimow¹ szko³ê

ognia i dwa razy na letni¹ szko³ê ognia,
czyli na kilka tygodni æwiczeñ na poli-

gonie pomorskim. Pojechaliœmy te¿ na
æwiczenia na poligonie drawskim z

Niemcami demokratycznymi i armi¹ ra-
dzieck¹ - w ramach manewrów Uk³adu

Warszawskiego pod nazw¹ Tarcza 80. To
by³o w marcu, w czasie zimy stulecia.

Nasza brygada artylerii rakietowej w
czasie odpalania jednej salwy, co trwa³o

7-10 sekund, mog³a wystrzeliæ ponad
1000 pocisków na odleg³oœæ oko³o 10 km,

a dywizja oko³o 3500 pocisków*. Niebo
robi³o siê wtedy czerwone i bia³e, wycie

wystrzeliwanych pocisków wywiera³o
przera¿aj¹cy efekt. Ta broñ niszczy abso-

lutnie wszystko. W miastach po takiej
salwie pozostanie tylko kupa gruzu. Na-

wet siê wtedy mówi³o, ¿e Armia
Czerwona tak bêdzie walczyæ o pokój, ¿e

kamieñ na kamieniu nie zostanie.
Jednego razu na æwiczeniach dosta-

liœmy puszki wielkoœci talerza i grube na
10 cm, wygl¹da³y jak miny. W jednej by³

chleb, a w drugiej s³onina. Obie kon-
serwy by³y o kilka lat przeterminowane.

Mówili nam, ¿e jak s¹ dobrze prze-
chowywane, to mo¿na je jeœæ. Nie mieliœ-

my wyboru, byliœmy zmarzniêci i g³odni.
O dziwo, nikt z nas nie zachorowa³.

Wojsko nie mog³o siê nudziæ, wiêc
ca³y czas musieliœmy z czymœ walczyæ. W

zimie zazwyczaj ze œniegiem, a latem
ka¿dy ¿o³nierz walczy³ przez dwa dni na

polu przy pracach rolniczych i gospodar-
czych. Nasza jednostka by³a samo-

wystarczalna, mia³a swoje gospodarstwo

rolne kilkadziesi¹t kilometrów od koszar.

Co jakiœ czas zdarza³o siê, ¿e gin¹³
sprzêt, a nawet du¿e maszyny rolnicze.

Pamiêtam te¿, ¿e kierowcy czêsto hand-
lowali benzyn¹ i czasami samochody sta-

wa³y po drodze, bo nie mog³y wróciæ do
koszar. Dowódca oprócz kar wojskowych

kaza³ kierowcom kupowaæ benzynê za
swoje pieni¹dze. Kiedyœ przyjecha³a do

jednostki matka jednego ¿o³nierza z
awantur¹. Syn napisa³ do niej list, ¿e 

jest kierowc¹ i matka ma mu przys³aæ 
pieni¹dze na benzynê.

•
Teraz codziennie ogl¹damy  walki na

Ukrainie. Ze zdziwieniem obserwujê
sprzêt rosyjski. W czasie mojej s³u¿by

myœleliœmy, ¿e  mamy przestarza³¹ broñ,
a  teraz widzê j¹ w u¿yciu na wojnie. W

roku 1980 nie mo¿na by³o sobie wy-
obraziæ, ¿e ta broñ znajdzie zastosowanie

w roku 2022 nie tylko na poligonach.

Dariusz Zieliñski

* W sk³ad dywizji wchodzi³y ró¿ne rodzaje

wojsk i przynajmniej dwie brygady artylerii ra-

kietowej. Nasza brygada w pe³nym rozwiniêciu,

to znaczy przy powo³aniu wszystkich rezerwis-

tów, liczy³a prawie 2 tysi¹ce ¿o³nierzy. Ca³¹

kanonadê widzia³em tam tylko raz, jak æwiczy-

liœmy na poligonie drawskim. Przed rakietami

tymi nie by³o obrony. Rakiety te by³y bardzo

drogie, dlatego na innych poligonach bardzo je

oszczêdzano i najczêœciej wystrzelano tylko

kilka. Tak samo teraz robi¹ na Ukrainie. Strze-

laj¹ do celu, najczêœciej jedn¹ rakiet¹. Jak by

wystrzelili ca³¹ salwê, to by ca³e miasta za-

mienili w gruz w ci¹gu kilku sekund.

(Przyp. D. Z.)
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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

JAJA DZIKICH PTAKÓW – PISANKI NATURY

Ludzka wyobraŸnia pisankowa to nic wobec prawdziwego zró¿nicowania ptasich jaj w naturze. Skorupa wapienna dla ptaka to kapsu³a

ochronna: musi byæ solidna, a czasami wymaga maskuj¹cych barw - przypomina naukowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

"Przygotowywanie pisanek to czêœæ
wielkanocnych tradycji. Farbowanie w

wodzie z cebul¹, malowanie farbkami,
nakrapianie woskiem i rycie wzorów

– wszystko to pamiêtam z dzieciñ-
stwa" - wspomina profesor Piotr

Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu (UPP), cytowany

w informacji prasowej przes³anej PAP.
I zaznacza, ¿e ludzka wyobraŸnia

pisankowa to nic wobec prawdziwego
zró¿nicowania ptasich jaj w naturze.

Wielkoœæ, barwa, a nawet kszta³t
maj¹ olbrzymie znaczenie. W jaju jest

wszystko, czego - przynajmniej na
pierwszych etapach ¿ycia - potrzebuje

rozwijaj¹ce siê pisklê. Patrz¹c na jajo
widzimy skorupê wapienn¹. Dla ptaka

to swoista kapsu³a ochronna. Musi
byæ nie tylko solidna, by jaj nie

zgniot³a wysiaduj¹ca samica, ale cza-
sami wymaga maskuj¹cych barw, by

jaj nie znalaz³ drapie¿nik. S¹ te¿ jaja
o ciekawej, niebiesko-szafirowej bar-

wie. Dla oka ludzkiego - po prostu
piêkne. W perspektywie ptasiej ma to

konkretne znaczenie: samica w ten
sposób manifestuje samcowi wartoœæ

lêgu i zachêca go do kontynuacji
rozrodczej wspó³pracy - czytamy w

informacji prasowej z UPP.
"W zasadzie moglibyœmy po-

wiedzieæ, ¿e co gatunek - to ciekawy

i swoisty obyczaj lêgowy, zatem
zupe³nie mnie zaskakuje, ¿e nauka o

jajach, zwana oologi¹, jeszcze kilka-
dziesi¹t lat temu stanowi³a podstawê

badañ ornitologicznych" – zauwa¿a
prof. Tryjanowski, którego problem

adaptacyjnego znaczenia ptasich jaj
fascynuje od dawna.

Poznañski badacz zastrzega, ¿e w
przypadku polskich ptaków raczej

brak œwiatowej klasy rekordzistów,
jeœli chodzi o jaja. "Nie zmienia to

jednak faktu, ¿e parê gatunków budzi
moj¹ nostalgiê, ale i chêæ dalszego

mno¿enia rozwa¿añ naukowych.
Nostalgia to têsknota za m³odszymi

latami spêdzanymi wœród ³¹k i pól,
kiedy wczesn¹ wiosn¹ przylatywa³y

czajki, szybko podejmowa³y lêgi, a
znajdowanie czajczych gniazd by³o

wielkim wyzwaniem. Czajcze jaja s¹
bowiem oliwkowe, nakrapiane, na-

prawdê trudne do znalezienia wœród
traw. Gdy udawa³o siê wyszukaæ jaja,

to radoœæ by³a olbrzymia – dla mnie
to pocz¹tki ornitologicznej przygody" -

wspomina.

Prof. Tryjanowski przywo³uje te¿
opowieœci starszych osób, wed³ug

których czajcze jaja zbierano nawet w
celach spo¿ywczych. By³o tak nie

tylko w Polsce, ale i w Holandii,
"gdzie wyprawy na poszukiwania jaj

mia³y niemal charakter narodowego
sportu". Profesor zastrzega, i¿ nie chce

oceniaæ tego zjawiska - zwraca jednak
uwagê, jak liczne kiedyœ musia³y byæ

gatunki ³¹kowe, w tym - wymieniona
czajka, która dzisiaj dramatycznie

zmniejsza liczebnoœæ.
"Dla odmiany teraz najwiêksz¹

moj¹ fascynacjê budzi kuku³ka; jej
relatywnie ma³e, w stosunku do wiel-

koœci cia³a samicy, jaja, dopasowane
tak, by je ³atwiej podrzucaæ do gniazd

mniejszych gatunków, gospodarzy
kuku³ki" – dopowiada prof. Tryjanow-

ski. - "Zatem nie jest tylko tak, ¿e
du¿y mo¿e wiêcej, ale równie¿, ¿e jajo

- mniejsze, ni¿ byœmy mogli oczekiwaæ
- te¿ ma wartoœæ adaptacyjn¹.

Przyroda zna wiele nietrywialnych
rozwi¹zañ. Ci¹gle sk³ania do refleksji,

zaczynaæ ab ovo – jak mówi ³aciñskie
powiedzenie, od jajka w³aœnie".

�ród³o:

Serwis Nauka w Polsce

www.naukawpolsce.pap.pl
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STANIS£AW SKRZESZEWSKI Drugiego

listopada 1941 r. na Polskim Cmenta-

rzu Wojskowym w Niagara-on-the-

Lake stanê³a polska stra¿ honorowa.

Stanêli obok piêknego pomnika z napisem w jêzyku polskim:

“Tu spoczywaj¹ mê¿owie, którzy zginêli za Polskê”. Na

cmentarzu znajduje siê dwadzieœcia szeœæ nagrobków, oznacza-

j¹cych groby mê¿czyzn, którzy zginêli podczas æwiczenia w

“Niagara Camp” - czyli “Obozie Koœciuszki”, jak nazywali go

polscy ¿o³nierze. Obóz ten dzia³a³ w latach 1917-1919 i

wyszkoli³ 22 000 mê¿czyzn do s³u¿by w polskich si³ach

zbrojnych w Europie. Gwardia honorowa przyby³a z innego

Obozu Koœciuszki, który dzia³a³ w Owen Sound w Ontario w

latach 1941-1942 i wyszkoli³ 772 ¿o³nierzy.

¯o³nierze z lat 1917-1919 i z lat 1941-1942 nie wiedzieli,

¿e we wrzeœniu 1814 r. pu³k De Watteville, w sk³ad którego

wchodzi³o kilkuset Polaków, rozbi³ obóz na po³udnie od tego

samego ma³ego cmentarza. Innymi s³owy - polskie jednostki

wojskowe znajdowa³y siê w Niagara-on-the-Lake w latach

1814, 1917-1919 i 1941. Jak siê to tak u³o¿y³o?

Mo¿emy zacz¹æ od klêski powstania koœciuszkowskiego w

Polsce w 1794 roku. W tym czasie wielu polskich patriotów

wyjecha³o z Polski do Francji i W³och, by kontynuowaæ walkê

o wolnoœæ Polski pod wodz¹ Napoleona. Tysi¹ce do³¹czy³y do

jego wojsk i wziê³y udzia³ w jego kampaniach w ca³ej Europie.

Niektórzy Polscy ¿o³nierze znaleŸli siê w niewoli brytyjskiej,

a wtedy umieszczano ich na statkach wiêziennych, które by³y

gnij¹cymi starymi kad³ubami. Œrednia d³ugoœæ ¿ycia prze-

bywaj¹cych na nich wiêŸniów by³a bardzo krótka. Polakom

dano do wyboru: pozostaæ na statkach-wiêzieniach albo

wst¹piæ do brytyjskiej armii. Oko³o 700 ¿o³nierzy zdecydowa³o

siê wst¹piæ. Zostali umieszczeni w pu³ku De Watteville, który

by³ pod szwajcarskim dowództwem i sk³ada³ siê g³ównie z od-

dzia³ów cudzoziemców.

Po klêsce Napoleona Wielka

Brytania potrzebowa³a wiêcej ¿o³nie-

rzy w Ameryce Pó³nocnej, by walczyæ

we wci¹¿ szalej¹cej wojnie 1812 r.,

wys³a³a wiêc pu³k De Watteville wraz z kilkuset polskimi

¿o³nierzami do walki z Amerykanami. W lipcu 1813 r. pu³k De

Watteville stacjonowa³ w Kingston w Ontario. 5 maja 1814

¿o³nierze tego pu³ku wziêli udzia³ w brytyjskim ataku na

amerykañsk¹ twierdzê w Oswego w stanie Nowy York.

Pu³k De Watteville wzi¹³ równie¿ udzia³ w bitwie o Fort

Erie. Si³y amerykañskie zdoby³y Fort Erie, a Brytyjczycy za-

mierzali go odzyskaæ. Pu³k De Watteville otrzyma³ zadanie

zajêcia baterii Towson na Snake Hill na zachód od Fort Erie.

Atak na Fort Erie nie powiód³ siê i wielu Polaków zginê³o

podczas tej bitwy.

PóŸniej pu³k De Watteville znalaz³ siê przy Fort George,

niedaleko miejsca, gdzie jest dzisiaj ma³y polski cmentarz w

Niagara-on-the-Lake, ale nasza historia na tym siê nie

koñczy. Lord Selkirk mia³ k³opoty z tworzeniem Kolonii Red

River (obecnie Winnipeg) i chcia³, aby uzbrojona jednostka

chroni³a jego osadników. Czêœæ polskich ¿o³nierzy zg³osi³a siê

na ochotnika i uda³a siê do Manitoby, gdzie pomaga³a w

tworzeniu tej prowincji. Niektórzy opuœcili Manitobê i poszli

pomagaæ w tworzeniu miasta St. Paul w Minnesocie.

103 lata póŸniej znajdujemy w pobli¿u tego samego

miejsca przy Fort George du¿¹ polsk¹ bazê wojskow¹. Wraz

z wybuchem I wojny œwiatowej spo³ecznoœæ polska w Ameryce

zaczê³a rozwa¿aæ sposoby pomocy Polsce w odzyskaniu

niepodleg³oœci œrodkami wojskowymi. Polskie Kluby Soko³ów

tworzy³y jednostki paramilitarne i prowadzi³y szkolenia

wojskowe w Stanach Zjednoczonych. Dr Teofil Starzyñski,

prezes Soko³ów, a póŸniej Andrzej Ma³kowski i Wincenty

Skar¿yñski spotkali siê z kanadyjskimi urzêdnikami, aby prze-

konaæ ich do zorganizowania polskiego programu szkolenia

wojskowego w Kanadzie.

W styczniu 1917 r. na Uniwersytet w Toronto przybyli
pierwsi cz³onkowie Soko³ów, aby rozpocz¹æ szkolenie oficerskie
w Szkole Piechoty. Po przeszkoleniu kadry oficerskiej w
Niagara-on-the-Lake rozpoczêto szkolenie dla “Legionu Pol-
skiego”. Obóz by³ pod dowództwem kanadyjskich oficerów, na
czele sta³ pp³k A. D. LePan. Pod koniec wrzeœnia 1917 przy-
byli in¿ynierowie wojskowi, aby roz³o¿yæ obóz, konwoje z
zaopatrzeniem zaczê³y zapychaæ lokalne drogi, poci¹gami i ³o-
dziami zaczêli przyje¿d¿aæ ochotnicy ze Stanów Zjedno-
czonych.

Wraz z du¿¹ liczb¹ mê¿czyzn przybywaj¹cych do obozu
powa¿nym problemem sta³o siê zakwaterowanie.

TRZY POLSKIE WOJSKA

W KANADZIE
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Oficerowie wynajmowali domy w mieœcie,
by³y te¿ zarezerwowane dla nich hotele, a do

zakwaterowania ¿o³nierzy przydzielono kilka
fabryk i ró¿ne hale w mieœcie. Ostatecznie na

po³udnie od dzisiejszego Fort George
ustawiono namioty i zbudowano cztery du¿e

budynki koszarowe. ̄ o³nierze przejêli miasto
i stali siê oœrodkiem lokalnego ¿ycia

spo³ecznego, sportowego i ¿ycia w ogóle.
¯ycie w Niagara-on-the-Lake nigdy nie

by³o tak ekscytuj¹ce.
Bior¹c pod uwagê liczbê ¿o³nierzy w

obozie, nie dziwi fakt, ¿e niektórzy zmarli.
Cia³a tych, którzy mieli rodziny w Stanach

Zjednoczonych, zosta³y wys³ane do domów.
Adam Martin by³ trzecim, który umar³ w

obozie, a poniewa¿ nie mia³ rodziny w Sta-
nach Zjednoczonych, zosta³ pochowany z

pe³nymi wojskowymi honorami na cmentarzu
St. Vincent de Paul w Niagara-on-the-Lake.

Gdy we wrzeœniu 1918 r. pojawi³a siê hisz-
pañska grypa i nast¹pi³o wiêcej zgonów,

zosta³ tam formalnie za³o¿ony polski cmen-
tarz. Od 1919 r. odbywa siê do tego miejsca

coroczna pielgrzymka - aby oddaæ ho³d 22
tysi¹com ¿o³nierzy, którzy zostali pochowani

na tym cmentarzu.
Sk¹d wziê³a siê gwardia honorowa w

1941 roku? Pierwszego wrzeœnia r. 1939
Niemcy zaatakowa³y Polskê, która niebawem

zosta³a te¿ zajêta przez wojska sowieckie, ale
wojska polskie walczy³y dalej. Wysz³a

propozycja wzywaj¹ca do werbunku Polaków
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych do

s³u¿by w formuj¹cych siê na zachodzie Pol-
skich Si³ach Zbrojnych.

Do kierowania obozem werbunkowym i
szkoleniowym zosta³a upowa¿niona Polska
Misja Wojskowa. W Windsor powsta³o cent-
rum rekrutacyjne, które oficjalnie otwarto 3
maja 1941 roku. Z powodu braku miejsca w
Windsor nale¿a³o zdecydowaæ siê na inn¹
lokalizacjê obozu szkoleniowego. Wybrano
budynki opuszczone przez firmê North
American Furniture Company w Owen Sound
i przerobiono je na baraki wojskowe. Obóz

mia³ pomieœciæ 2000 mê¿czyzn. 19 lipca 1941
roku do Montrealu przyby³ genera³ Broni-
s³aw Duch, by przej¹æ w³adzê nad polskimi
si³ami w Kanadzie.

Polskie wojsko w Owen Sound sta³o siê
bardzo popularne wœród mieszkañców, zw³a-
szcza wœród kobiet, które pokocha³y wojsko-
w¹ elegancjê ca³owania d³oni. Niezwykle
popularny sta³ siê œpiew ¿o³nierzy - wielu
mieszkañców Owen Sound uczestniczy³o w
nabo¿eñstwach w katolickim koœciele tylko po
to, by us³yszeæ, jak ¿o³nierze œpiewaj¹, a
dziêki lokalnemu programowi radiowemu ich
œpiew pozna³a ca³a okolica.

Obóz szkoleniowy w Owen Sound nie
by³ wielkim sukcesem militarnym, a poziom
rekrutacji by³ poni¿ej oczekiwañ z wielu
powodów. Mimo to wielu ¿o³nierzy, którzy
szkolili siê w Owen Sound, s³u¿y³o w lot-
nictwie, marynarce wojennej i w wojskach
l¹dowych, wielu walczy³o i zginê³o podczas
walk 2 Polskiego Korpusu we W³oszech oraz
1 Polskiej Dywizji Pancernej w pó³noc-
no-zachodniej Europie.

Dziœ z obozu w Owen Sound pozosta³
tylko stary buk kilka kilometrów od miasta z
wyrytym na drzewie napisem “Jeszcze Polska
Nie Zginê³a – ¯o³nierz Pomo¿e”.

Trzy polskie wojska w Kanadzie, w
trzech ró¿nych wojnach, ale wszystkie za-
anga¿owane w walkê o niepodleg³¹ Polskê.

Stan Skrzeszewski

7 marca, 2022

Od redakcji:

1.

Na ten sam temat - "Three Polish Armies in
Canada" - Stan Skrzeszewski mówiæ bêdzie

podczas konferencji organizowanej szóstego
i siódmego maja w Wilfrid Laurier University

w Waterloo (“32nd Canadian Military
History Colloquium”).

2.
Uroczystoœci w Niagara-on-the-Lake od lat

odbywaj¹ siê w drug¹ niedzielê czerwca.

ZE  SMUTKU

 UTKANE

Anio³ otuli³ 
twe cia³o
skrzyd³em 
zadanych ran
i szeptem 
swej mi³oœci 
uniós³ ciê 
jak motyl 
do niebiañskich 
pól bram

*

Kolejny dzieñ
niezagranych nut 
przymyka drzwi 
pó³mroku blask

I znowu dzieñ 
a po nim noc
têsknoty szal
przynosi wiatr

Jak dalej ¿yæ?
zaœpiewa³ ptak
gdy w twoich drzwiach 
munduru brak

Czy mo¿e œwiat 
odmieniæ czas?
przywróciæ mi³oœæ
tê jedyn¹?...

Poproszê raz 
a mo¿e i dwa 
by odda³ to,
co zabra³ tam...

A potem wraz 
pójdziemy w dal
by zebraæ z pól 
nektaru smak

Siêgniemy marzeñ 
dotkniemy gwiazd 
by ¿yæ od nowa
razem

Ma³gorzata  Kalafut
London, 2022
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S£OÑCE WIELKANOCNE

Gdy Stwórca nieba i ziemi zobaczy³, ¿e ludzie przykazañ
Jego nie pe³ni¹, przywo³a³ Syna i rzek³:

- IdŸ, s¹dŸ ich wedle ich uczynków. I wszystko siê
stanie wed³ug s³ów Twoich... Kamienie ziemne wo³aj¹ do

mnie o pomstê... IdŸ!
I rzek³ Syn Bo¿y:

- Ojcze mój! �li i okrutni s¹ ludzie, nie chc¹ znaæ
prawdy, gdy¿ zapomnieli przykazañ Twoich, a niema ktoby

im je przypomnia³. Ja wiêc pójdê do nich i uczyæ ich bêdê
Mi³oœci, Mi³osierdzia i Prawdy — i nie bêdzie ju¿ ani

gwa³tów, ani potoków krwi przelanej, ani krzywd i
nienawiœci - stworzenie Twoje stanie siê godne Stwórcy.

Rzek³ Stwórca:
— IdŸ!

I Syn Bo¿y zst¹pi³ na ziemiê i chodzi³ w szacie ubogiej
i ¿y³ œrod ludu prostego i naucza³ Mi³oœci i Prawdy i zato

ludzie wydali go na mêki i œmieræ hañbi¹c¹.
Zostawi³ najwiêksze przykazanie swoje: “Mi³uj

bliŸniego twego" i wzniós³ siê do nieba; anio³owie ca³owali
rany Jego.

Mija³y lata. Stwórca czeka³, a¿ nadejdzie czas, jaki
pozostawi³ ludziom, by Mi³oœæ i Prawda o¿ywi³a i

oczyœci³a serca ludzkie.
Mija³y lata i wieki, skargi i jêki Ziemi p³ynê³y wci¹¿ do

stóp Stwórcy. I ka¿dy kamieñ, ka¿de piasku ziarnko wo³a³o
do Niego:

— Znu¿y³y nas jêki i cierpienia... pal¹ nas ³zy nêdzy,
gniecie nas zbytek okrutny, zalewaj¹ krwi potoki... W ciszy

nocnej nie s³yszymy chwa³y Twojej, Panie!
A trawki i kwiaty szepta³y:

— Cichy szelest nasz, modlitwê nasz¹ do Ciebie,
Stwórco, g³usz¹ krzyki rozpaczy, jêki bólów - i do Ciebie

dojœæ nie mog¹.

Wiatr niós³ skargi do tronu Przedwiecznego i gor¿kie
³zy ludzkie, a gdy ³zy spada³y na stopnie tronu, ich gorycz

po¿era³a przeczyste kryszta³y.
— Cichej pieœni mojej ku chwale Twojej nie s³yszysz,

Stwórco! — szemra³ wiatr, — nie s³ysz¹ jej i kwiaty
wonne na ³¹kach i skaliste gór grzbiety, i jasne strumienie

lasów cienistych. Pieœñ moja ginie w zgie³ku z³oœci ludzkiej
i wtedy tylko, gdy gniewny i niszcz¹cy szalejê nad ziemi¹,

s³ychaæ pieœñ moj¹...
I znów Stwórca wezwa³ Syna i rzek³:

— Czas próby min¹³... Uczy³eœ ludzi Prawdy i Mi³oœci...
A¿ali nauki Twej s³uchaj¹? IdŸ i ¿¹daj rachunku z ich

czynów... Zapytaj, czy mi³uj¹ siê wzajemnie! Dziœ na Ziemi
œwiêc¹ pami¹tkê Zmartwychwstania Twego — idŸ!...

Gdy czarna nocy opona spowi³a ziemiê, na ciemnym
b³êkicie nieba zaœwieci³ lekki ob³ok i mkn¹³ nad ziemi¹.

Spostrzegli go ludzie i mówili:
— Gwiazda leci... to znak jakiœ!

I d³ugo rozmyœlali, co znaczyæ ma to zjawisko.
A ob³ok p³yn¹³ nad ziemi¹ i na wszystko, co siê na niej

dzia³o, patrza³ stoj¹cy na ob³oku Chrystus i dwaj jego
towarzysze: Anio³ œmierci i Anio³ ¿ycia.

I widzia³ Chrystus miasta wielkie, przepe³nione ludŸmi
obojêtnymi i zimnymi; widzia³ g³ód i nêdzê, zbytek i

przesyt; widzia³ z³oœæ i nienawiœæ i gwa³ty i krwi rzeki i
widzia³, ¿e nikogo one nie oburzaj¹.

I ból œcisn¹³ serce Chrystusowe i oczy Jego patrza³y ze
smutkiem bezgranicznym na miljony ludzi, którzy

zapomnieli przykazañ Jego.
— Czas ju¿. Godzina s¹du siê zbli¿a...

I ulitowa³ siê Chrystus nad wszystkimi, co nigdy w
¿yciu nic dobrego nie uczynili, co obojêtni byli na niedole

cudze, a kochali tylko siebie.

Z okazji
Œwi¹t Wielkiejnocy

wszystkiego najlepszego
³¹cznie z tym

by jasnoœæ przezwyciê¿y³a
wszelkie ciemnoœci
i zapanowa³ pokój

¿yczy

   SKANER

Serdeczne
¿yczenia Wielkanocne 

sk³ada
Polskiej Parafii
organizacjom

i klubom polonijnym
oraz ca³ej Polonii
z London i okolic

Zarz¹d Polskiego Stowarzyszenia Narodowego
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Wróci³ Chrystus do nieba i rzek³ Ojcu:
— Ojcze! Nie mog³em dokonaæ s¹du... Ojcze! Ludzi jest

tak wielu... mo¿e nie wszyscy jeszcze zdo³ali poznaæ
przykazania Twoje... Przed³u¿ czas próby, a mo¿e nadejdzie

Królestwo Twoje na ziemi. A ja — wezmê na siebie ca³y
ciê¿ar tych cierpieñ, na jakie zas³u¿yli wedle

sprawiedliwoœci Twojej i nieœæ go bêdê dopóty, dopóki
Mi³oœæ i Prawda nie zap³onie w ostyg³ych sercach... A

mo¿e gdy wiedzieæ bêd¹, jak¹ mêkê cierpi serce moje dla
ich dobra, jaki ból zadaje mi ka¿dy czyn z³y, ka¿da skarga

skrzywdzonego, ka¿dy jêk nieszczêœliwego — mo¿e prêdzej
otrz¹sn¹ siê ze z³ego i zakonu Mi³oœci strzec bêd¹!

£zy Syna Bo¿ego spad³y do stóp Ojca Przed-
wiecznego... I wicher przelecia³ po ziemi gniewny i

burzliwy i zadr¿a³a ziemia... Spieni³o siê i zaszemra³o
morze, a wicher pêdzi³ ciemne chmury nad wielkiemi

miastami i d¿d¿u zimnego potoki sp³ynê³y na zgie³kliwe
ulice. Ptaki trwo¿nie kr¹¿y³y ponad dachami, dr¿a³o ka¿de

stworzenie, tylko ludzie pozostali obojêtni i spokojnie
oddawali siê swoim zajêciom.

I odt¹d co rok, w noc Zmartwychwstania, o samej
pó³nocy, ucicha przyroda ca³a i nas³uchuje pilnie...

Na ciemnym b³êkicie ukazuje siê ktoœ niewidzialny i
cicho sp³ywa na ziemiê.

Wielkie, smutne oczy patrz¹ na ziemiê i widz¹
wszystko, co ludzie przez rok uczynili. I je¿eli widzi, ¿e

kielich goryczy i bólu zmniejszy³ siê nieco, ¿e œwiat³o
Mi³oœci i Prawdy zap³onê³o w kilku jeszcze sercach —

wraca Chrystus do Ojca Niebieskiego i mówi Mu o swej
radoœci i wierze w jasn¹ przysz³oœæ cz³owieka.

I na obliczu Jego niema w dniu tym bólu.
I ca³a przyroda raduje siê i œpiewa chwa³ê Stwórcy i

Zbawiciela swego, a s³oñce wschodzi jasne i promienie
jego radoœnie b³yszcz¹ na niebie.

Mieczys³aw Roœciszewski

�ród³o:

Mieczys³aw Roœciszewski. Bajki, baœnie i legendy ludowe
na tle przyrodniczem. Wed³ug Ÿróde³ swojskich i obcych

opracowa³ Mieczys³aw Roœciszewski. Spó³ka nak³adowa
“Odrodzenie”. Lwów. 1921. (W przedruku zachowana

pisownia orygina³u.)

Mieczys³aw Roœciszewski to pseudonim Boles³awa Lon-
dyñskiego (1855-1928).

KRYSTYNA  STALMACH  W ostatnich tygodniach wiêkszoœæ cza-
su spêdzam przed telewizorem i wci¹¿ trudno mi uwierzyæ, i¿

jesteœmy œwiadkami wojny, która nigdy nie powinna siê
wydarzyæ. Rzeka ludzi p³yn¹ca do Polski przez przejœcia

graniczne, widok zniszczonych miast, ludzie w piwnicach, w
metrze, pod mostami, zdjêcia budynków ze œladami po¿arów,

puste oczodo³y okien, kratery popociskowe na drogach i w
miastach. I... wielka rozpacz. Nazwy miast i miejscowoœci

znajome, bo przecie¿ nasza historia jest nierozerwalnie
zwi¹zana z tymi ziemiami – ¯ytomierz, Kamieniec, £uck,

Lwów, Równe, Tarnopol etc. Jeszcze funkcjonuj¹, ale jak d³ugo
wytrwaj¹? A na przejœciach granicznych zmêczeni uchodŸcy

przekraczaj¹ nasz¹ granicê w Kroœcienku, Medyce, Korczowej,
Hrebennym, Zosinie, Dorohusku. Uciekaj¹ przed bombami z

dzieæmi na rêkach i z ma³ym podrêcznym baga¿em. To przede
wszystkim matki z dzieæmi i starsi ludzie, gdy¿ mê¿czyŸni w

sile wieku zostali, by broniæ Ojczyzny. Polacy otworzyli swoje
serca i domy – pomagaj¹ jak mog¹, lecz potrzeby s¹

przeogromne i mam nadziejê, i¿ rz¹d polski wraz z ca³¹ Uni¹
Europejsk¹ stworzy systemow¹ pomoc, w której znajd¹ swoje

miejsca organizacje pozarz¹dowe i spo³eczeñstwo polskie - tak
ofiarnie w tej chwili nios¹ce wsparcie.

W tych ciê¿kich czasach nie uciek³am w lektury ³atwe i
przyjemne. Przeciwnie, siêgnê³am po ksi¹¿ki przypominaj¹ce

trudne relacje polsko-ukraiñskie. Stara³am siê zachowaæ jak¹œ
równowagê, siêgaj¹c do pisarzy ró¿nych narodowoœci –

Amerykanina, Polaka i Ukrainki.
Na pierwszy ogieñ siêgnê³am po ksi¹¿kê Timothy’ego

Snydera pt. “Czerwony ksi¹¿ê”. Lubiê ksi¹¿ki tego amery-
kañskiego profesora, znawcy historii Europy Œrodkowej.

Wielokrotnie ogl¹da³am jego wyk³ady w internecie. Ceniê go
za wywa¿one opinie. Teraz czytam jego komentarze dotycz¹ce

ostatnich wydarzeñ w Ukrainie.
Zapozna³am siê z biografi¹ Wilhelma

Franciszka Habsburga-Lotaryñskiego,
austriackiego arcyksiêcia, który z salonów
Pary¿a, Wiednia i ¯ywca znalaz³ siê w
Ukrainie w czasie I wojny œwiatowej i wal-
czy³ ramiê w ramiê z Ukraiñcami o niepod-
leg³¹ Ukrainê. Przez Ukraiñców nazywany
Wyszywanym Wasylem, bo podobnie jak (

   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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( jego ¿o³nierze lubi³ wystêpowaæ w

wyszywance - tradycyjnej koszuli
ukraiñskiej z haftem. Ja wys³ucha³am

tê ksi¹¿kê na YouTubie (za darmo,
dziêki uprzejmoœci autora). Bibliotekê

w naszym hrabstwie poprosi³am o ku-
pienie polskiego wydania. Ju¿ otrzy-

ma³am potwierdzenie, ¿e dzia³ groma-
dzenia zamówi³ tê pozycjê dla polskich

czytelników. Spodziewam siê, ¿e na
pó³ce znajdzie siê za dwa miesi¹ce.

Potem siêgnê³am po niewielk¹
ksi¹¿eczkê (222 strony), zatytu³owan¹

“Syrop z pio³unu. Wygnani w akcji
‘Wis³a’”, napisan¹ przez Paw³a Smo-

leñskiego - o akcji przymusowych
przesiedleñ £emków i ukraiñskiej lud-

noœci w 1947 roku.
Na ok³adce z ty³u ksi¹¿ki prze-

czyta³am: “Zmasowana akcja trwa³a
trzy miesi¹ce. W bieszczadzkich i bes-

kidzkich wsiach, pod Lublinem i na
Che³mszczyŸnie zapad³a cisza. Wy-

siedleni zabrali ze sob¹ strach, prze-
kazywany z pokolenia na pokolenie”.

Jak wielki to by³ strach, niech œwiad-
czy fakt, ¿e wielu uczestników tych

wydarzeñ, nawet z drugiego pokole-
nia, odmówi³o autorowi jakichkolwiek

komentarzy. Nieliczni, którzy zgodzili
siê opowiedzieæ swoje losy, zrobili to

tylko po zapewnieniach u¿ycia inicja-
³ów; tylko niektórzy pozwolili auto-

rowi na podanie pe³nych nazwisk i
nazw geograficznych. Z wielkim smut-

kiem czyta³am wspomnienia przesied-
lonych i tych wiêzionych w obozie

pracy w Jaworznie. Niektórzy oprócz
sprzêtów i inwentarza przywieŸli ze

sob¹ do nowych miejsc osiedlenia
reprodukcje portretu Tarasa Szew-

czenki oraz tomiki jego poezji. I - jak
w wierszu ich ukraiñskiego wieszcza -

“odchodzili w œwiat” przewo¿eni w
towarowych wagonach w ró¿ne strony

Polski.

Przebrzmia³a pieœñ, odchodzim

w œwiat
Bez p³aczu i bez s³ów.

Czyli powróc¹ dni te znów?
Powtórzym œpiew? za ile lat?

(Taras Szewczenko)

Niektórzy powrócili po kilku dekadach,
by “powtórzyæ œpiew”. To nic, ¿e

wiœnie zdzicza³y i po cha³upie nie by³o
œladu, a jaœmin ktoœ wykopa³. Na

nowo budowali domy i zak³adali sady.
Wiêkszoœæ jednak pozosta³a tam, do-

k¹d ich wywieziono.
W ksi¹¿ce nie ma poezji Szew-

czenki, za to s¹ fragmenty socrealis-
tycznych panegiryków na czeœæ

genera³a Waltera pióra Heleny Sojki-
Mastalerz, Stanis³awa Wygodzkiego,

Andrzeja Brauna i Stanis³awa Ry-
szarda Dobrowolskiego. Autor rozdzia³

o Karolu Œwierczewskim zatytu³owa³
“Poszed³ Karol”. Nie, nie zamieœci³

fragmentu poematu W³adys³awa Bro-
niewskiego, wymawiaj¹c siê, ¿e pa-

miêta tylko dwa wersy z tego
poematu. Ja odnalaz³am tê strofê w

pi¹tej czêœci poematu “Opowieœæ o
¿yciu i œmierci Karola Waltera -

Œwierczewskiego, robotnika i genera-
³a”. Oto ta strofa:

Rozszumia³a siê pieœñ
 PaŸdziernika,

Rozszumia³y siê wiatry stepowe...
Poszed³ Karol na ochotnika

na fronty wojny domowej.
Wspania³y literacko poemat s³u¿y³

propagandzie PRL-owskiej. Bezwstyd-
nie wykorzystywany by³ do kreœlenia

uproszczonej historii - na równi z lek-
tur¹ szkoln¹ “£uny w Bieszczadach”,

napisan¹ przez Jana Gerharda, cz³onka
ekipy eskortuj¹cej genera³a w dniu

jego œmierci.
Ksi¹¿ka o akcji “Wis³a” dostêpna

jest na pó³ce w filii bibliotecznej Mall
Road pod sygnatur¹

LANG LPOL 943.8054 SMOLE

O Oksanie Zabu¿ko dowiedzia³am

siê za spraw¹ Olgi Tokarczuk. Obser-
wuj¹c karierê naszej pisarki, dociera³y

do mnie okruchy informacji o po-
wieœciopisarce, poetce i eseistce z

Kijowa, o tym, ¿e w swojej twórczoœci
“skupia siê na zagadnieniach dotycz¹-

cych ukraiñskiej samoidentyfikacji,
problemach postkolonializmu oraz

feminizmu”.
S³awê
przynios³a
jej ksi¹¿ka
“Badanie
terenowe
nad
ukraiñskim
seksem”,

przet³umaczona na polski w 2003 r.

Trzy lata póŸniej, w marcu 2006,
“Badania terenowe...” mia³y swoj¹

sceniczn¹ premierê w teatrze Krystyny
Jandy. W monodramie autorstwa i re-

¿yserii Ma³gorzaty Szumowskiej
wystapi³a Katarzyna Figura.

Ja bardzo chcia³am przeczytaæ
“Muzeum porzuconych sekretów”

(polskie wyd. - 2013 r.), poniewa¿
krytycy mówi¹, ¿e jest to najwa¿-

niejsza powieœæ Oksany Zabu¿ko,
opisuj¹ca szeœædziesi¹t lat historii

Ukrainy. Opowieœæ o trzech pokole-
niach, która jest tak¿e czytana przez

trzy pokolenia. Czekam na otrzymanie
tego tytu³u z Biblioteki Centralnej w

London w systemie wypo¿yczeñ
bibliotecznych. (Podobno mogê liczyæ

na otrzymanie tej powieœci pod koniec
marca; za póŸno, aby w kwietniu po-

dzieliæ siê z czytelnikami Skanera
komentarzem nt. tej ksi¹¿ki.) Niestety,

angielskie wydanie - “The Museum of
Abandoned Secrets” - te¿ jest trudno

dostêpne. Jest tak du¿e zaintereso-
wanie czytelników, ¿e w torontoñskiej

bibliotece czeka siê ponad cztery mie-
si¹ce.  Biblioteka w London zamówi³a

Oksana Zabu¿ko
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trzy egzemplarze, a w Lambton tytu³ jest na liœcie za-

mówieñ. Na szczêœcie dosta³am zbiór esejów, zatytu³owany
“Planeta Pio³un”.

Kilka tygodni temu pisarka znalaz³a
siê w Polsce z okazji premiery tej ksi¹¿ki,

zaplanowanej na 23 lutego. Musia³a zo-
staæ, bo 24 lutego rosyjskie wojsko prze-

kroczy³o granice Ukrainy. W obliczu
wojny te eseje nabieraj¹ nowego znacze-

nia.  Autorka pisze o historii, literaturze,
kulturze, sztuce, polityce, dysydentach,

pisze ogniœcie, z uczuciem naœwietla fakty
z nieznanej strony. Utkwi³ mi w pamiêci esej o depor-

tacjach, g³êboko zakodowanych w pamiêci spo³eczeñstw
by³ego ZSRR. Autorka przekonuje nas, ¿e deportacja to nie

podró¿ - z podró¿y siê wraca. ¯ycie nomady to wiele
problemów z zakorzenianiem we wsiach i miastach z

cudzymi mogi³ami, to brak kulturowej ci¹g³oœci. 
Ksi¹¿ka gorzka jak pio³un, ale równie¿ nios¹ca na-

dziejê. Jej eseje zachêcaj¹ do “uwa¿nego czytania”. Ja
uwierzy³am w jej s³owa i czyta³am bardzo uwa¿nie, wiele

siê nauczy³am. Sama Zabu¿ko o czytaniu mówi tak: “Mog¹
mnie oszukaæ ludzie, zdarza³o siê i to nie raz, ale teksty

nigdy. W sztuce uwa¿nego czytania z pisarzem nie mo¿e
równaæ siê ¿aden wywiad œwiata”.

¯yczê przyjemnej lektury
Krystyna Stalmach

Zdjêcie Oksany Zabu¿ko pochodzi z anglojêzycznej Wikipedii. CC BY 2.0

BOHDAN £EPKI (1872 - 1941)

% % % 

Uderzcie w dzwon!
Uderzcie dusz potrzeb¹.

S³oñce po¿arem siê pali,
Naród ginie, œwiat siê wali,

Uderzcie skarg¹ w niebo!

Niech widzi On,

Jak toniem na krwawej fali.
Jak oto, za krew i rany,

Nowe nam wdziano kajdany.
Bijcie w dzwon!...

- Nie ma. Zabrali.

Autor wiersza (tu w przek³adzie W³adys³awa Orkana) to ukraiñski

prozaik, poeta i literaturoznawca, od r. 1899 profesor Uniwersytetu

Jagielloñskiego, w latach 1938–1939 senator RP.

NOWY ZARZ¥D

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NARODOWEGO

W LONDON

Cz³onkowie Polskiego Stowarzyszenia Narodowego w

London przeprowadzili 13 marca wybory do zarz¹du. Oto
jego sk³ad:

Prezes - Anna Czuba

Pierwszy wiceprezes - Mariusz Chabraœ
Drugi wiceprezes - Wies³aw Pociecha

Sekretarz protoko³owy - Kazimierz Mendel
Sekretarz finansowy - Micha³ Œliwa

Skarbnik - Stanis³aw Chor¹gwicki
Kontrolerzy:

J. Malec
Art. Wronowiecki

J. Chabraœ
W. Bilski

Kierownik oœrodka w Nilestown - Ryszard Kowalski
Kadencja zarz¹du trwa dwa lata
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Sutton Group Realty

Brokerage Inc.

STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

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

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

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

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

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

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

Bardzo lubiê czytaæ w Skanerze teksty pani Jadwigi
¯eleziñskiej. Zapamiêta³am te ¿artobliwe – np. opis wczasów

jej rodziny w Polsce, czy te¿ obiad w restauracji w Dzieñ
Dziêkczynienia, niespodziewanie sfinansowany przez nie-

znajome starsze ma³¿eñstwo.
W ostatnim numerze prze-

czyta³am jej komentarz wspomnie-
niowo-spo³eczny, dotycz¹cy p³acy minimalnej. W wielu

punktach siê z autork¹ zgadzam, ale razi kategoryczny ton
wyp³ywaj¹cy prawdopodobnie z osobistych doœwiadczeñ

komentatorki i du¿ych osi¹gniêæ w pracy zawodowej. Szkoda,
¿e nie spojrza³a na problem szerzej, bo przecie¿ prawie million

szeœæset tysiêcy Kanadyjczyków – czyli 10% wszystkich
zatrudnionych – przynosi do domu wynagrodzenie okreœlone

przez prawo federalne lub prowincjonalne jako minimalne. A
s¹ jeszcze tzw. “exemptions”, gdzie pracownicy dostaj¹ mniej

ni¿ minimum – np. niektórzy pracownicy sta¿owi czy kelnerzy.
Mamy równie¿ rzesze tych, którzy zarabiaj¹ niewiele ponad

minimalne stawki.

Stwierdzenie autorki, i¿ “[…] p³aca minimalna nie jest po
to, aby zrobiæ z tego karierê, ale po to, aby rozwin¹æ swoje

talenty i jak orze³ na skrzyd³ach wznosiæ siê wy¿ej i wy¿ej”,
to jest pobo¿ne ¿yczenie pani ¯eleziñskiej, bo przecie¿ ¿ycie

pisze swoje w³asne scenariusze.
Tak, wielu odbije siê od tego

pu³apu minimum, ale równie¿ wielu
na nim zostanie, poniewa¿ nie maj¹ mo¿liwoœci uzupe³nienia

wykszta³cenia albo sytuacja rodzinna nie pozwala wyjechaæ
z ma³ej miejscowoœci i poszukaæ lepiej p³atnego zatrudnienia

w wiêkszej aglomeracji.
Czy p³aca minimalna powinna rosn¹æ? Oczywiœcie, ¿e tak!

Zbyt niska p³aca minimalna to zaproszenie do pracy na
czarno i wzrost szarej strefy w ró¿nych sektorach gospodarki.

Wielu emigrantów nie mog¹c utrzymaæ siê z pracy za
minimum siêga po pracê na czarno. Ja sama w 1985 roku raz

w tygodniu sprz¹ta³am olbrzymi dom nad jeziorem. Za tê
pracê otrzymywa³am 40 dolarów i wydawa³am je na zakup

¿ywnoœci, bo pensja mê¿a pokrywa³a koszt zakwaterowania,
ubrania, samochód, podatki itp.

Czasem zbyt ³atwo przychodzi nam krytykowanie
otoczenia. Proponujê spojrzenie z innej, bardziej opty-

mistycznej strony. Polacy, którzy przyjechali w latach 80. i 90.,
bardzo szybko stanêli na nogi. Ja nie znam nikogo, kto przez

d³u¿szy czas pobiera³ welfare lub by³ na bezrobociu.
Oczywiœcie, nie wszyscy maj¹ komfortow¹ sytuacjê materialn¹

na emeryturze, niektórzy musz¹ ubiegaæ siê o dodatek
wyrównawczy (tzw. Guaranteed Income Supplement), bo ich

emerytury s¹ skromne – to jest pochodna ma³ych lub œrednich
wynagrodzeñ i krótszego ni¿ 40 lat pobytu w Kanadzie - ale

równie¿ oni znajduj¹ czas na pracê spo³eczn¹ i rozwijanie
swoich zainteresowañ.

Cieszê siê, ¿e ¿yjê w kraju, który dba o obywateli i stwo-
rzy³ mechanizmy zapewniaj¹ce w miarê godn¹ egzystencjê

swoim mieszkañcom. Mam nadziejê, i¿ minimalna p³aca bêdzie
ros³a.

Krystyna Stalmach

Potrzebny mê¿czyzna
do pracy

w Oœrodku Letnim w Nilestown

Informacje:

Kazimierz - tel. 519-668-7600
Ryszard - tel. 519-457-3600

ACH, TA P£ACA MINIMALNA!
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 30 kwietnia 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

MARIA ILNICKA (1825-1827)

WIOSNA

Wiosna! Wiosna!

Wieœæ radosna

Z ciep³em tchnieniem wiatrów p³ynie;

I sasanki

Ju¿ na wianki

Rozwinê³y siê dziewczynie.

Wstaj skowronku!

W z³otem s³onku

Wyk¹p pióra twoje szare;

I skrzydlaty

Nad te chaty,

Nad te ziemie wyleæ stare!

Wyleæ z pieœni¹!

Ludzie przeœni¹

Œwitu chwilê uroczyst¹;

Wiêc do Pana

Choæ ty z rana

G³os za niw¹ wznieœ ojczyst¹.

Dobra niwa,

Jak poczciwa

Pierœ rolnika, co j¹ orze,

Tylko trzeba,

By im z nieba

Przyœwieca³o œwiat³o Bo¿e.

Niem ogrzane,

Ziarnko wsiane,

Zdrowym kie³kiem w górê strzeli;

I wnet potem

¯niwem z³otem

Star¹ ziemiê uweseli.

Leæ wiêc, ptaszê,

Proœby nasze

Niech piosenka wzniesie dr¿¹ca:

S³oñca Bo¿e!

Na niw zbo¿e

I dla myœli ludu — s³oñca!

O SKOWRONKU  (z Mas³owa)

Jak pierwszy rodzic, Jadam, wyszed³ z raju i kopa³ ziemiê,

wiêc Pan Jezus chc¹c siê przekonaæ, jak siê Jadamowi

powodzi, przyszed³ do niego i zapyta³ siê: “Jadamie, co ci siê

tu powodzi?” - “�le Panie, nie mam nikogo nad sob¹!” Pan

Jezus podniós³ pêczynkê ziemi, sygn¹³ ni¹ do góry, a z tej

pêczynki zrobi³ siê ptaszek szary, zatrzepota³ skrzyde³kami

i zacz¹³ œpiewaæ.

Skowronek jest ptaszkiem Pana Jezusa i Matki Boskiej,

budzi siê ze snu letni¹ por¹ o godzinie czwartej rano, kiedy

zakonnicy id¹ do chóru na jutrzni¹. (Kielce)

• Ptaszek ten przebywa w czasie zimy pod kamieniem na polu, tak

mniema lud stron tutejszych.

Ks. W³adys³aw Siarkowski

Od redakcji: Ksi¹dz W³adys³aw Siarkowski to duchowny katolicki,

historyk i etnograf, zwi¹zany z ziemi¹ kieleck¹; cz³onek Komisji Antro-

pologicznej Akademii Umiejêtnoœci, autor “Podañ i legend o zwierzê-

tach, drzewach i roœlinach”,  wspó³pracownik Oskara Kolberga.

Przedrukowany tu “Skowronek” pochodzi z jednego z rodzia³ów dzie³a

pt. “Zbiór wiadomoœci do antropologii krajowej”. Wyd. staraniem Komi-

syi Antropologicznej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. Tom VII. W

Krakowie, w drukarni Uniwersytetu Jagielloñskiego pod zarz¹dem

Ignacego Stelcla. 1883. W przedruku zachowano dawne s³ownictwo i

pisowniê.

�ród³o ilustracji: Wikimedia Foundation. Domena publiczna.
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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

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

U BRAMY RAJU

- Puk, puk! otwórz, œwiêty Pietrze!
- Kto tam?
- Ja, mi³oœæ.
- Jaka mi³oœæ?
- Chrzeœcijañska.
Œwiêty Piotr uchyli³ nieco podwoi,

ale ca³kiem ich nie otworzy³, gdy¿ do-
œwiadczenie nauczy³o go wielkiej ostro¿-
noœci. Wiêc przez szparê tylko zapyta³:

- A ty tu czego chcesz?
- Schronienia.
- Jak to - schronienia?
- Bo nie mam siê gdzie podziaæ.
- A przecie kazano ci mieszkaæ na

ziemi.
- Ale ludzie mnie wypêdzili.
- Bój-¿e siê Boga! wiêc dla kilku

z³ych ludzi wyrzek³aœ siê swojej œwiêtej
s³u¿by i swego pos³annictwa?

- Mnie nie kilku ludzi wypêdzi³o, ale
wszystkie narody ziemskie.

Œwiêty Piotr roztworzy³ ca³kiem
drzwi, wyszed³ na zewn¹trz Raju i siad³
przed bram¹ na kamieniu.

- Có¿ siê to sta³o? - zapyta³ z nie-
pokojem. - O! widzê, ¿e nie przysz³aœ tu
sama. Kogo¿ to z sob¹ prowadzisz?

- To moje córki: Sprawiedliwoœæ,
Litoœæ i Prawda.

- Wypêdzono je tak¿e?
- Tak. Nie ma ju¿ dla nas miejsca

miêdzy narodami ziemi.
- Ci¹gle mówisz o narodach ziemi,

ale siê zastanów. Ludzie zawsze grzeszyli
przeciw tobie, narody zawsze wiod³y z
sob¹ wojny okrutne, a jednak nie uciek³aœ
od nich.

- Ludzie grzeszyli i narody wiod³y
wojny okrutne, ale w g³êbi serc mia³y
wiarê i przekonanie, ¿e to ja powinnam
byæ podstaw¹ ¿ycia. Teraz ta wiara wy-
pali³a siê do cna. Nie zosta³o z niej ani
œladu, œwiêty Pietrze, i dlatego naprawdê
ja ju¿ nie mam nic do roboty na ziemi.

- Sk¹d¿e to posz³o? - zapyta³ œwiêty
Piotr.

Mi³oœæ Chrzeœcijañska wyci¹gnê³a
ramiê ku do³owi, kêdy w otch³aniach
przestrzeni widaæ by³o wiruj¹c¹ kulê
ziemsk¹ i ukazawszy na niej palcem
ciemn¹ plamê, odrzek³a: - Stamt¹d.

Œwiêty Piotr utkwi³ oczy w ow¹
ciemn¹ plamê, patrzy³ d³ugo i wreszcie
rzek³: - Widzê... Miasto! a w niem i na-
okó³ mnóstwo pomników...

- Pomników tego, któremu na imiê
by³o: Nienawiœæ.

- Tak... Poznajê... To on... i rozumiem.
- Wiêc puœæ mnie, œwiêty Kluczniku.
- Zaraz. Tylko powiedz mi jeszcze,

czy nie próbowa³aœ pójœæ gdzie indziej?
- Posz³am na Zachód, ale tam ca³y

kraj w stronnictwach i nawet bracia braci
tak nienawidz¹, ¿e zupe³nie nie by³o dla
mnie miejsca.

- Mog³aœ pójœæ jeszcze dalej - za
morza.

- Nie mia³am pieniêdzy.
- No, a w drug¹ stronê od miasta

Nienawiœci?
- Nie mia³am... paszportu.
- Nigdzie nie mog³aœ?
- Nigdzie.
- Wiêc gdyby nasz Pan Ukrzy¿o-

wany chcia³ znowu zst¹piæ na ziemiê...?
- Och, œwiêty Pietrze, nie puszczono

by Go lub wyszydzono.
Nasta³a chwila milczenia. Aposto³

podniós³ g³owê, spojrza³ ze smutnem
zdziwieniem na Mi³oœæ Chrzeœcijañsk¹ i
zapyta³: - Ale powiedz mi wreszcie, co im
zast¹pi Jego naukê i ciebie?

- Powiadaj¹, ¿e rynki zbytu. (1904)


