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ŒWIÊTO ¯O£NIERZA POLSKIEGO

Stolica Polski wre pe³ni¹ ¿ycia. W barach, cukierniach,
teatrach, kinach moc ludzi o weso³ych beztroskich twarzach.

Wystawy sklepów pe³ne wêdlin, ciastek, owoców, s³odyczy.
Dla bogaczy i spekulantów wszelkie rozkosze œwiata do-

stêpne. Ci nie maj¹ skrupu³ów. - Dla pieni¹dza id¹ pod rêkê
z ka¿dym - nawet z wrogiem. W kotle wojny wyrzuci³y

spo³eczeñstwa na sw¹ powierzchniê szumowiny. - Dziœ one
¿yj¹ i u¿ywaj¹. Bezmyœlny a pstrokaty ich t³um tañczy-szaleje

w rytm wrogiej-teutoñskiej melodii - melodii œmierci i
zniszczenia...

Wœród tego ró¿nobarwnego, rozhukanego t³umu snuje siê
wynêdznia³a, o szarej wychudzonej twarzy, postaæ wsparta na

brzozowym kiju zamiast protezy. Zdaleka bieleje banda¿ na
kikucie prawej czy lewej nogi. Mijany przez butnych niem-

ców-zwyciêzców, a omijany przez tchórzliw¹ czêœæ spo³eczeñ-
stwa polskiego, wlecze siê ¿o³nierz ot tak - przed siebie bez

celu, bez chleba. Zosta³y mu tylko oczy dumne - ¿o³nierskie,
marmurowy spokój twarzy i serce czuj¹ce. Uczciwie spe³ni³

œwiêty obowi¹zek Polaka. Mo¿e ¿a³uje, ¿e nie nale¿y do
szczêœliwców spoczywaj¹cych w bratnich mogi³ach?... Dumny

jest z tych strzêpów polskiego munduru. Dumny i spokojny, bo
wierzy, ¿e krew jego i tysiêcy innych nie napró¿no zrosi³a

polskie i obce ziemie...
Œwiat zwraca zdumione oczy na naród, co choæ pierwszy

pad³ ofiar¹ zawieruchy wojennej, wszêdzie ostatni schodzi z
pola bitwy. A obok tego, co z³o¿y³ ofiarê krwi, trwaj¹ inni -

ci, których ciê¿ki los zmusi³ do zdjêcia munduru. Oni s³u¿¹
nadal OjczyŸnie. 

Dokoñczenie na str. 3

DZIEÑ SOLIDARNOŒCI I WOLNOŒCI

Dzieñ Solidarnoœci i Wolnoœci to polskie œwiêto pañstwowe,

obchodzone 31 sierpnia w rocznicê porozumieñ sierpniowych,
ustanowione w celu upamiêtnienia historycznego zrywu Pola-

ków do wolnoœci i niepodleg³oœci z 1980 roku, który za-
pocz¹tkowa³ proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów

Europy Œrodkowej i Wschodniej.
Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 by³o podpisanie

porozumieñ kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdañsku
(31 sierpnia) i w Jastrzêbiu-Zdroju (3 wrzeœnia). Za symbolicz-

n¹ datê przyjmuje siê 31 sierpnia - podpisanie porozumienia
w Gdañsku.

31 sierpnia zosta³ ustanowiony œwiêtem pañstwowym
przez Sejm RP w 2005 r. i tego roku - w 25. rocznicê porozu-

mieñ sierpniowych - obchodzono je po raz pierwszy. G³ówne
uroczystoœci odby³y siê w Gdañsku.

WYSTAWA

“15 lipca 2022 roku w Europejskim

Centrum Solidarnoœci w Gdañsku

otwarta zosta³a wystawa poœwiêcona

Stoczni Gdañskiej. Po blisko dwóch

latach prac przygotowawczych i kon-

cepcyjnych na blisko 500 metrach

kwadratowych powierzchni wysta-

wienniczej na parterze budynku ECS

otwarto najwiêksz¹ wystawê w do-

tychczasowej historii ECS” - pisa³ w

Studiu Opinii Zbigniew Szczypiñski,

polski socjolog i polityk, prezes Za-

rz¹du Stowarzyszenia Stra¿ników

Pamiêci Stoczni Gdañskiej.  (

Na zdjêciu:
Pomnik Poleg³ych Stoczniowców 1970

DWA SIERPNIOWE ŒWIÊTA

O jednym z nich - obchodzonym 15 sierpnia - pamiêæ nie ginie, natomiast o drugim - stosunkowo m³odym - robi siê coraz ciszej. To

bardziej pamiêtane przypomni w Skanerze druk, wydany w 1940 r. w podziemiu, natomiast o istnieniu drugiego mówi ju¿ oficjalna

informacja, któr¹ mo¿na znaleŸæ chocia¿by w Wikipedii albo Dzienniku Ustaw (2005 nr 155 poz. 1295).
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( ECS ZAPRASZA

Europejskie Centrum Solidarnoœci w

Gdañsku powsta³o w 2007 roku i przez
te wszystkie lata sta³o siê oœrodkiem, w

którym dzieje siê bardzo wiele. Centrum
naprawdê ¿yje, przewijaj¹ siê przez nie

setki tysiêcy ludzi z kraju i z zagranicy.
Najwa¿niejsz¹ wystaw¹ w ECS jest

wystawa sta³a, zajmuj¹ca g³ówne sale na
pierwszym piêtrze. Wystawa sta³a po-

œwiêcona jest, co naturalne, powstaniu
najwiêkszego w polskiej historii ruchu

spo³ecznej solidarnoœci, jaki narodzi³ siê
w Stoczni Gdañskiej w sierpniu 1980 r.

Ruch ten zosta³ zarejestrowany kilka
miesiêcy póŸniej jako Niezale¿ny Samo-

rz¹dny Zwi¹zek Zawodowy “Solidar-
noœæ”. Misj¹ Europejskiego Centrum

Solidarnoœci jest badanie i upowszech-
nianie wszystkiego, co ³¹czy siê z po-

wstaniem, histori¹ i dziedzictwem
polskiej Solidarnoœci.

Mimo wielu przeszkód ze strony jed-
nego z organów za³o¿ycielskich, jakim

jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod kierownictwem ministra

Gliñskiego, Europejskie Centrum Soli-
darnoœci dobrze realizuje swoj¹ misjê.

Na szczêœcie ECS nie jest instytucj¹
ca³kowicie zale¿n¹ od ministra Gliñskie-

go; gdyby tak by³o, sta³oby siê pewnie
tak jak z Muzeum Drugiej Wojny Œwia-

towej - zosta³oby przejête przez tych,
którym wydaje siê, ¿e tylko oni maj¹

monopol na jedynie s³uszn¹ politykê
historyczn¹.

Bardzo bogata i dobrze zorganizo-
wana wystawa sta³a pokazuje fenomen

powstania polskiej solidarnoœci. Mówi o

ludziach - uczestnikach sierpniowego
strajku, pokazuje Polskê tamtych lat.

Sierpniowy strajk wybuch³ w Stocz-
ni Gdañskiej. Jego bezpoœredni¹ przy-

czyn¹ by³ odruch solidarnoœci w obronie
nies³usznie i bezprawnie zwolnionej An-

ny Walentynowicz - wieloletniej pracow-
nicy stoczni, przodownicy pracy, kobiety,

która zaczê³a pracê w stoczni jako spa-
waczka, przeniesionej ze wzglêdów zdro-

wotnych do l¿ejszej pracy jako suwni-
cowa, bêd¹cej w okresie ochronnym w

zwi¹zku planowanym przejœciem na eme-
ryturê. Bezprawne, motywowane poli-

tycznie zwolnienie Anny Walentynowicz,
dzia³aczki Wolnych Zwi¹zków Zawodo-

wych, by³o iskr¹, od której wybuch³
po¿ar, który po kilkudziesiêciu dniach

strajku solidarnoœciowego doprowadzi³
do powstania NSZZ “Solidarnoœæ”.

Wystawa sta³a dobrze ukazuje te
wydarzenia. Stocznia Gdañska, wtedy

Stocznia Gdañska im. Lenina, jest t³em
tych wydarzeñ. Wielotysiêczna za³oga

stoczni ukazana jest jako ¿ywio³, w
którym dziej¹ siê dzieje. Stocznia Gdañ-

ska nie jest g³ównym bohaterem wy-
stawy sta³ej poœwiêconej powstaniu

Solidarnoœci, mimo ¿e to charakter stocz-
niowej pracy, wieloœæ i z³o¿onoœæ wiêzi

spo³ecznych, jakie powstaj¹ pomiêdzy
ludŸmi buduj¹cymi tak du¿e i z³o¿one

obiekty jak statek pe³nomorski, s¹ naj-
wa¿niejszym wyró¿nikiem charakteru

stoczniowej pracy.
Statku siê nie produkuje, statek siê

buduje; w stoczni nie ma jednostkowego

stanowiska pracy, jak ma to miejsce w

innych zak³adach przemys³owych. Pra-
cownik stoczni ka¿dorazowo stwarza so-

bie stanowisko pracy na statku, przynosi
narzêdzia i pod³¹cza je do ró¿nych

Ÿróde³ energii, jego stanowisko wspó³-
pracuje z innymi, jego bezpieczeñstwo

zale¿y w du¿ym stopniu od innych.
Wszystko to tworzy niepowtarzaln¹ i

g³êbok¹ wiêŸ pomiêdzy pracuj¹cymi
ludŸmi. Stawiam tezê, ¿e to w³aœnie by³o

decyduj¹ce w powstaniu fenomenu soli-
darnoœci, solidarnoœæ powsta³a w stoczni

i to nie by³ przypadek.
15 lipca 2022 roku w Europejskim

Centrum Solidarnoœci w Gdañsku otwar-
ta zosta³a wystawa poœwiêcona Stoczni

Gdañskiej. Po blisko dwóch latach prac
przygotowawczych i koncepcyjnych na

blisko 500 metrach kwadratowych po-
wierzchni wystawienniczej na parterze

budynku ECS otwarto najwiêksz¹ wy-
stawê w dotychczasowej historii ECS.

Wystawa imponuje rozmachem i
dba³oœci¹ o szczegó³y. Sale zabudowane

zosta³y rusztowaniami, przypominaj¹-
cymi te, jakie oplata³y ka¿dy statek na

pochylni przed wodowaniem. Zgroma-
dzono tysi¹ce rekwizytów, narzêdzi,

zdjêæ, dokumentów i przedmiotów zwi¹-
zanych z prac¹ stoczniowców - ale nie

tylko. Na wystawie mo¿na zobaczyæ
miêdzy innymi mundur stoczniowca, w

który w³adza tamtego pañstwa chcia³a
ubraæ pracowników, a który siê nie przy-

j¹³ i nie by³ noszony przez nikogo; dy-
plomy i odznaki; elementy wyposa¿enia

stoczniowego przedszkola czy ¿³obka, w
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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

którym pracownice zostawia³y dzieci na czas swojej pracy... S¹

zdjêcia obrazów stoczniowych malarzy-amatorów, zdjêcia z
oœrodków sportowych i wypoczynkowych, jest wszystko, co

opowiada o ludziach - pracownikach stoczni.
Wystawa pokazuje te¿ lata wczeœniejsze, gdy na terenach

stoczniowych dzia³a³y wczeœniejsze stocznie pruskie i
niemieckie. Na tych terenach statki budowano poczynaj¹c od

po³owy XIX wieku – to ponad 130 lat tradycji budownictwa
okrêtowego w Gdañsku.

Nowo otwarta wystawa poœwiêcona Stoczni Gdañskiej
nakierowana jest przede wszystkim na ludzi, na tych, którzy

budowali statki. Nie statki a ludzie je buduj¹cy s¹ g³ównymi
bohaterami wystawy.

To bardzo trafny wybór. Stocznia to ludzie. Pochylnie,
dŸwigi, urz¹dzenia i inne skomplikowane maszyny to tylko

dodatek. Statek buduj¹ ludzie i to jest najprostsza prawda o
stoczni.

Stowarzyszenie Stra¿ników Pamiêci Stoczni Gdañskiej
bra³o czynny udzia³ w opracowaniu koncepcji i gromadzeniu

ró¿nych artefaktów i rekwizytów prezentowanych na wystawie.
Mi³o nam by³o, ¿e organizatorzy docenili te nasze starania.

Dowodem by³o zaproszenie stra¿ników pamiêci, by wraz z
oficjalnymi przedstawicielami w³adz miejskich i wojewódzkich

otworzyli drzwi wiod¹ce na wystawê.
Drzwi otwarliœmy i zapraszamy wszystkich, aby podczas

pobytu w Gdañsku zajœæ do Europejskiego Centrum
Solidarnoœci i zobaczyæ nie tylko wystawê sta³¹, ale i nowo

otwart¹, poœwiêcon¹ Stoczni Gdañskiej. Naprawdê warto!

Zbigniew Szczypiñski

Od redakcji:

Artyku³ Zbigniewa Szczypiñskiego ukaza³ siê 18 lipca br. w Studiu

Opinii [ https://studioopinii.pl ].

Pomnik Poleg³ych Stoczniowców 1970 ods³oniêto 16 grudnia 1980.

Upamiêtnia on ofiary wydarzeñ Grudnia 1970, znajduje siê na placu

Solidarnoœci w Gdañsku, w pobli¿u miejsca, gdzie padli pierwsi zabici.

Fot: FORTEPAN / Erdei Katalin. (Wikipedia. CC BY-SA 3.0)

ŒWIÊTO ¯O£NIERZA POLSKIEGO

Dokoñczenie ze str. 1

Œcigani jak dzikie zwierzêta, torturowani w wiêzieniach,

rozstrzeliwani zbiorowo, skryli siê pod ziemiê, by tam w sza-
lonym wysi³ku pracy konspiracyjnej tworzyæ now¹  a r m i ê 

p o l s k ¹... Bo jeszcze raz staniemy do walki -

DO  W A L K I  O S T A T N I E J... 
o  Z W Y C I Ê S T W O  lub  Œ M I E R Æ

POLACY! Zbli¿a siê 15 sierpnia

- dzieñ ŒWIÊTA ¯O£NIERZA POLSKIEGO.
W chwili obecnej nabiera ono szczególnego znaczenia -

Naród musi uczciæ Tych, co w wielkiej, bezprzyk³adnej
ofierze ¿ycia obronili HONOR OJCZYZNY, a tym, którzy

gotuj¹ siê do nowej walki o WOLNOŒÆ, musi daæ dowód,
¿e rozumie, ¿e czuje i gotów jest do wspó³dzia³ania w ich

bohaterskim wysi³ku.

ŒWIÊTO ¯O£NIERZA to œwiêto  c a ³ e g o  NARODU,

bo ka¿dy Polak  m u s i  byæ ¿o³nierzem! - W 1940 r. na 15
sierpnia nie bêdzie pochodów, akademii!.. Dzieñ ten uczcimy

przez demonstracjê solidarnoœci w wyrzeczeniu siê wszelkich
rozrywek: cukierni, kin, teatrów, gazet, sportów... Powaga w

zachowaniu i stroju bêdzie zewnêtrznym przejawem
patriotyzmu i solidarnoœci narodowej. W dniu tym zwrócimy

swe serca do tych co wrócili z niewoli, ze szpitali. Dajmy im
pomoc szczer¹ - serdeczn¹. Zwrócimy te¿ uwagê na groby

naszych ¯o³nierzy-Bohaterów... Wi¹zanka kwiatów, uporz¹d-
kowanie otoczenia bêdzie widomym dowodem naszej pamiêci

o Nich... Ka¿dy niech dzia³a za g³osem serca i sumienia
dobrego Polaka, a wiemy, ¿e DZIEÑ ten bêdzie dobrze -

godnie obchodzony. Bêdzie prawdziwym Œwiêtem  T e g o, 
co walczy³ i gin¹³ wczoraj, a  j u t r o  znów bêdzie walczyæ

i gin¹æ za W o l n o œ æ  i  W i e l k o œ æ  OJCZYZNY.

Przedruk - z zachowaniem pisowni

i wyró¿nieñ tekstu jak w oryginale -

za polona.pl
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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

DARIUSZ ZIELIÑSKI W czasach PRL bardzo
popularnym sposobem spêdzania wakacji dla tysiêcy ludzi

by³y wczasy pracownicze, czyli dwutygodniowe pobyty w
piêknych miejscach, których w Polsce nie brakuje. Góry,

jeziora, morze... wszystko w zasiêgu podró¿y poci¹giem czy
autobusem. Mieszka³o siê w domkach kempingowych, w

warunkach bardzo skromnych. Mo¿e sza³u nie by³o, ale
nikomu to nie przeszkadza³o, a wrêcz przeciwnie - taki

sposób ¿ycia stanowi³ wielk¹ atrakcjê.
Gdyby  ktoœ obserwowa³ polskie koleje w dni zmian

turnusów, mia³by wra¿enie, ¿e ca³a Polska jedzie po-
ci¹gami. Chyba nikt nie zrozumie tamtych czasów, jeœli ich

nie prze¿y³. Pamiêtam, jak tato wsadzi³ mnie przez okno i
zaj¹³em przedzia³ dla naszej gromady. W nastêpnych

latach mama wypo¿ycza³a na dojazd nyskê z pracy, to ju¿
by³a wielka wygoda.

My jeŸdziliœmy co roku na wczasy rodzinne nad morze.
Najczêœciej do Sobieszewa, czasami do Krynicy Morskiej

i do Stegny. Domki wczasowe by³y bardzo
ma³e i miejsca do spania ciasne, ale nikt nie narzeka³.

Kochaliœmy ten sposób wypoczynku i chocia¿ póŸniej
objeŸdzi³em pó³ œwiata, to tego  klimatu, który by³ w dom-

kach kempingowych  z niczym porównaæ nie mo¿na.
Nasza rodzina by³a wielopokoleniowa. Czêsto za-

bieraliœmy ze sob¹ naszego dziadka. Czasami te¿ jeŸdzili
z nami nasi kuzyni. 

Mama jako dziecko, jeszcze przed wojn¹, jeŸdzi³a na
wakacje, co wtedy by³o raczej ma³o popularne. Ze swoim

rodzeñstwem jeŸdzi³a na Mazury pop³ywaæ kajakiem. Po-
tem jak tylko wiedzia³a, ¿e ktoœ ma w wakacje zostaæ w

domu, to zaraz proponowa³a, ¿eby jecha³ z nami.
Nasz kemping w Sobieszewie by³ usytuowany nad

brzegiem Wis³y. Czasami po nocnym sztormie wczesnym
rankiem biegliœmy kilka kilometrów nad morze, na drug¹

stronê wyspy, zbieraæ bursztyny. Raz nawet uda³o mi siê
wy³owiæ z fal morskich bursztyn wielkoœci piêœci. 

Wy¿ywienie mieliœmy we w³asnym zakresie. Zajmowa³
siê tym tata, który by³ œwietnym kucharzem. Któregoœ roku

by³ z nami, mimo ¿e mia³ wielki problem z bol¹cym kola-
nem i chodzi³ o kuli. ¯eby przygotowaæ wszystkie posi³ki, 

musia³ najpierw zorganizowaæ zaopatrzenie, co w tamtym
czasie nie by³o takie proste. Powszechne braki wszyst-

kiego bardzo utrudnia³y ¿ycie. Na szczêœcie miejscowi
ludzie zawsze mieli jak¹œ ¿ywnoœæ do sprzedania dla

wczasowiczów i turystów.
Mama mia³a za zadanie dopilnowanie nas i kuzynów,

czyli ca³kiem sporej gromadki dzieci nad morzem. Teraz,
patrz¹c z perspektywy czasu widzê, jaka to by³a od-
powiedzialnoœæ i poœwiêcenie ze strony naszych rodziców. 

Pamiêtam, ¿e jednego roku nie bardzo trafiliœmy na
naszym turnusie z pogod¹. Jedyn¹ rozrywk¹ by³o ogl¹danie 
telewizji w œwietlicy. Znajdowa³a siê ona w tzw. wozie
Drzyma³y. Du¿o dzieci by³o w naszym wieku, czyli szko³y
podstawowej. Moja siostra zorganizowa³a wtedy przedsta-
wienie. My wystêpowaliœmy ju¿ w tym przedstawieniu w
naszej szkole w czasie roku szkolnego, wiec wszystkie
dialogi znaliœmy na pamiêæ. Inne dzieci musia³y siê dopiero
uczyæ swoich ról. Szkolne przedstawienie odnios³o du¿y
sukces, wystêpowaliœmy z nim nie tylko w naszej szkole,
ale tak¿e w domach kultury, ró¿nych œwietlicach, a nawet
w domach starców. Akompaniowa³ nam zawsze na pianinie
niewidomy pan, który by³ nauczycielem muzyki.

W naszym kempingowym spektaklu mog³o wzi¹æ udzia³
ka¿de dziecko - kto tylko chcia³. Robiliœmy to wszystko w 

WAKACJE W PRL-u



SKANER 8 (328), sierpieñ 2022 5

tajemnicy przed rodzicami. Po kilku próbach i przygotowaniu
strojów i dekoracji byliœmy gotowi do przedstawienia -
niespodzianki dla ca³ego turnusu.

Na wystêpy naszego teatrzyku przyszli ludzie z ca³ego
doœæ du¿ego kempingu. Przygotowaliœmy ponad 50 krzese³.
Niektórzy wczasowicze dopiero na koniec turnusu siê po-
znawali. Wszystkim przedstawienie siê bardzo podoba³o, a
aktorzy stali siê popularni niczym dzisiejsi celebryci. Po la-
tach w³aœciciele ziemi, na której by³ nasz kemping mówili, ¿e
chocia¿ turnusy siê zmieniaj¹ co dwa tygodnie, nigdy przed-
tem ani potem nic podobnego nie by³o. Pamiêtali nas po 30
latach!

Jak byliœmy trochê starsi, jeŸdzili z nami na wczasy znajomi

ze szko³y, s¹siedzi, a nawet raz pojechaliœmy do Sobieszewa
w towarzystwie miêdzynarodowym. Oprócz nas by³o piêæ osób

z Wêgier. Przedtem my byliœmy u nich w Budapeszcie, oni
zawieŸli nas nad Balaton, a potem przyjechali razem z nami

na rewizytê. Akurat mieliœmy zaplanowane wczasy, wiêc wziê-
liœmy ich nad Ba³tyk. Spali w namiotach na naszym kempin-

gu. Dla nich to by³a wielka atrakcja. Pierwszy raz zobaczyli
na w³asne oczy prawdziwe morze. Najwiêksze wra¿enie zrobi-

³y na nich du¿e, piaszczyste i czyste pla¿e, mo¿liwoœæ p³yniê-
cia statkiem i bliskoœæ Trójmiasta. Byli tak zadowoleni z

wakacji w Polsce, ¿e w nastêpnym roku my znów pojechaliœmy
do nich, a oni potem do nas.

Na wczasach w tamtym czasie ¿y³o siê inaczej ni¿ na
wakacjach organizowanych obecnie. Nie mo¿na by³o jeŸdziæ

tak ³atwo zagranicê, trzeba by³o cieszyæ siê skromniejszymi
warunkami. Najwa¿niejsza by³a mo¿liwoœæ p³ywania, biegania,

bawienia siê w podchody - to dla dzieci najlepsze, co mo¿na
robiæ latem. Z perspektywy dziecka - super wakacje.

Dariusz Zieliñski

KRYSTYNA STALMACH  W poprzednim numerze Skanera pisa³am
o ksi¹¿kowym debiucie Ewy Stachniak “Konieczne k³amstwa”,
gdzie akcja toczy siê prawie wspó³czeœnie - w latach 80. i 90.
ostatniego stulecia. W tym Skanerze bêdzie mowa o powieœ-
ciach historycznych tej autorki.

Udany debiut literacki to zwiêkszone zainteresowanie
twórczoœci¹ pisarki wœród wydawców i czytelników, czekaj¹-
cych na nastêpne literackie publikacje. I tutaj Ewa Stachniak
nas zaskoczy³a. W dalszym ci¹gu w swoich utworach opisy-
wa³a silne kobiety, lecz te bohaterki naprawdê istnia³y w
przestrzeni historycznej i kulturowej. Ewa Stachniak przy-
bli¿y³a ich historie szerokim krêgom odbiorców, dopisuj¹c
fabu³ê do ¿yciorysów swoich heroin (arystokratek, muz
poetów, w³adczyñ, tancerek), zrêcznie ³¹cz¹c fikcjê z faktami
na tle historycznych wydarzeñ.

Ju¿ w 2005 r. mogliœmy przeczytaæ “Ogród
Afrodyty (“Garden of Venus”). Ksi¹¿ka ta to

œwietnie zbeletryzowana biografia nietuzin-
kowej postaci prze³omu XVIII i XIX wieku -

hrabiny Zofii Potockiej z domu Clavone. Ta
Greczynka z nizin spo³ecznych dziêki urodzie,

kokieterii i inteligencji wkroczy³a na naj-
s³ynniejsze salony ówczesnej Europy i sta³a

siê swego rodzaju celebrytk¹ ówczesnej arystokracji.
W 2009 r. w wydawnictwie “Œwiat Ksi¹¿ki” ukaza³ siê

“Dysonans” - opowieœæ o romantycznej i
burzliwej mi³oœci Delfiny Potockiej i Zyg-

munta Krasiñskiego. Powieœæ pe³na uczucia
i emocji opisuje ¿ycie polskiej arystokracji na

obczyŸnie po upadku powstania listo-
padowego.

W 2012 roku w wielu
krajach przez kilka mie-

siêcy królowa³a na listach
bestsellerów powieœæ “Katarzyna Wielka.

Gra o w³adzê” (“The Winter Palace”). Dwa
lata póŸniej czytelnicy mogli zapoznaæ siê z

kontynuacj¹ losów Katarzyny Wielkiej w
“Cesarzowej nocy” (“Empress of the night”).

W pierwszym tomie o ¿yciu cesarzowej i jej dojœciu do
w³adzy opowiada jej dwórka i powiernica Barbara, ( 

 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  

W górnym rzêdzie czwarta od lewej moja siostra. W dolnym - w
masce mój brat (gra³ kruka), obok ja w okularach (gra³em ¿abê; na
zdjeciu nie widaæ, ¿e na rêkach i nogach mia³em p³etwy do p³ywania).
Ta pani to córka w³aœcicieli oœrodka kempingu, która siê tylko
dosiad³a do zdjêcia.
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( pochodz¹ca z zubo¿a³ego polskiego
rodu. Barbarê nazywaj¹ w pa³acu Wa-

rieñka lub Warwara. “Gra o w³adzê” to
nie tylko powieœæ o urodzonej w Szcze-

cinie m³odej pruskiej ksiê¿niczce Zofii
von Anhalt-Zerbst, która d¹¿¹c do zdo-

bycia niepodzielnej w³adzy na dworze
Romanowów przyjmuje nowe imiê i

prawos³awie, to równie¿ historia bez-
wzglêdnej i apodyktycznej carycy

El¿biety Piotrowny Romanowej. Roi siê
od intryg i spisków. Wygrywa Kata-

rzyna.
W drugim tomie, zatytu³owanym

“Cesarzowa nocy”, o swoim ¿yciu opo-
wiada ju¿ sama caryca Katarzyna II

Wielka. W ostatnich dwóch dniach
swego ¿ycia, sparali¿owana, wspomina

ró¿ne zdarzenia, zag³êbia siê w uczucia
i emocje, opowiada o powodach, dla

których podejmowa³a decyzje dotycz¹ce
sukcesji, polityki. Caryca patrzy na

swoje ¿ycie z perspektywy prze¿ytych
lat i dokonuje jego oceny. Przy tym

sama sobie udziela rad typu: “Pamiêtaj
tylko to, co ma znaczenie” lub “Nie

warto baæ siê tego, co jeszcze nie nade-
sz³o”.

W 2017 r. ukazuje siê “Bogini
tañca” (“The Chosen Maiden”). To po-

wieœæ o Broni Ni¿yñskiej, siostrze
s³awnego tancerza Wac³awa Ni¿yñ-

skiego. Bronia nie tylko tañczy³a razem
ze swoim bratem w Teatrze Maryjskim,

a póŸniej w zespole
Siergieja Diagilewa,

ale równie¿ z powo-
odzeniem tworzy³a

choreografiê do s³yn-
nych spektakli bale-

towych na ca³ym
œwiecie.

To dziêki tej
ksi¹¿ce pozna³am jej autorkê - Ewê

Stachniak. Uda³o mi siê zorganizowaæ z
ni¹ dwa spotkania: jedno, prowadzone w

jêzyku polskim, odby³o siê w naszej

parafii, a drugie - w jêzyku angielskim -
w sarniañskiej bibliotece. Oba cieszy³y

siê wielkim zainteresowaniem.
Widzia³am, ¿e pisarka by³a mile za-

skoczona bardzo du¿¹ frekwencj¹, orga-
nizacj¹ i opraw¹ graficzn¹ tych spotkañ.

Na d³ugo przed spotkaniami mo¿na
te¿ by³o obejrzeæ wystawê, dotycz¹c¹

Broni Ni¿yñskiej i jej osi¹gniêæ ta-
neczno-choreograficznych. 

Oprócz kilku fotografii tancerki uda³o mi

siê zdobyæ z Biblioteki Kongresu w
Waszyngtonie kopie plakatów wielu

spektakli baletowych z nazwiskiem Ni-
¿yñskiej jako choreografki lub kierow-

niczki artystycznej.
P

Na koniec rozwa¿añ o ksi¹¿kach chcê
siê podzieliæ z czytelnikami Skanera

swoj¹ opini¹ dotycz¹c¹ ostatniej po-
wieœci Ewy Stachniak.

Ju¿ cztery lata temu, w czasie na-
szego wspólnego lunchu z okazji mojego

pobytu na konferencji bibliotekarzy w
Toronto, autorka zwierzy³a mi siê, ¿e

pracuje nad nastêpn¹ powieœci¹. Nie
mówi³a o szczegó³ach, jedynie zdradzi³a,

¿e akcjê umieœci w Wersalu w drugiej
po³owie XVIII wieku i ¿e nie bêdzie to

powieœæ biograficzna o Marii Lesz-

czyñskiej, polskiej królowej na tronie
francuskim, ¿onie Ludwika XV. 

Inspiracjê do napisania powieœci
znalaz³a we wspomnieniach Madame du

Hausset, damy do towarzystwa (poko-
jówki) Markizy de Pompadour, a tak¿e

w Ÿród³ach historycznych o akuszerkach
i ich pracy w osiemnastowiecznej

Francji.
Gotowa powieœæ - “Szko³a luster”

(“The School of Mirrors”) -
przele¿a³a w wydawnictwie pra-

wie rok, poniewa¿ w czasie
pandemii domy wydawnicze nie

spieszy³y siê z wypuszczaniem
nowoœci. Najwczeœniej - ju¿ we

wrzeœniu 2021 roku - ukaza³o siê
wydanie niemieckie, angielskie

dopiero w lutym 2022, a polskie
dwa miesi¹ce temu. Mój kolega

mieszkaj¹cy w Berlinie prze-
czyta³ “Szko³ê luster” w styczniu,

ja siêgnê³am po ni¹ dopiero
kilka tygodni temu.

Sama autorka tak mówi o tej
powieœci: “Szko³a luster ró¿ni siê

od moich poprzednich ksi¹¿ek,
tych zainspirowanych ¿yciem Zofii

Potockiej, Katarzyny Wielkiej czy
Bronis³awy Ni¿yñskiej. Nie pod¹¿am

œladami postaci historycznych, choæ
wiele z nich pojawia siê na kartach

powieœci. Bohaterki ‘Szko³y luster’ -
Véronique i Marie-Louise - powsta³y w

mojej wyobraŸni. [...] Kiedy pisa³am
‘Szko³ê luster’, gazety donosi³y o skan-

dalach Harveya Weinsteina i Jeffreya
Epsteina, ruch #MeToo zachêca³ ko-

biety do dzielenia siê wspomnieniami o
doznanej przemocy seksualnej, cenie,

jak¹ musia³y za ni¹ zap³aciæ, i trudnej
walce o powrót do normalnego ¿ycia. W

kuluarach wersalskiego pa³acu i na uli-
cach rewolucyjnego Pary¿a Véronique i

Marie-Louise walcz¹ o tê sam¹ wysok¹
stawkê, o godne, uczciwe ¿ycie dla sie-

bie i swoich najbli¿szych”.

W tle fragment wystawy o Broni Ni¿yñskiej, zaœ na pierwszym planie

(od lewej): Krystyna Stalmach, Ewa Stachniak i Maria Walicka.
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Œmiem twierdziæ, ¿e jest to naj-

lepsza powieœæ Ewy Stachniak. Za-

chwyca nawet ok³adka. A to, co

znajdziemy w œrodku, to misternie 

utkana opowieœæ o losach Véronique

Roux i jej nieœlubnej córki Marie-Louise

na tle turbulentnej historii Francji.

Trzynastoletnia Véronique przekra-

czaj¹c Salê Luster, ¿egna siê ze swoim

dzieciñstwem. W Parku Jeleni zespó³

kilku wtajemniczonych osób przygoto-

wuje dziewczynkê do zabawiania bli¿ej

nieokreœlonego polskiego arystokraty,

kuzyna królowej. To oczywiœcie misty-

fikacja, nie ma takiego polskiego hra-

biego, jest za to król Ludwik

XV, który bierze sobie coraz

m³odsze kochanki. To dla króla

dziewczynki pobieraj¹ lekcje

og³ady i pos³uszeñstwa, a na-

wet... naukê chodzenia. A jeœli

któraœ z nich zajdzie w ci¹¿ê,

rozwi¹zanie jest bardzo proste -

finansowe zadoœæuczynienie, a

dziecko z nieprawego ³o¿a od-

daje siê na wychowanie. Nikt nie

przejmuje siê uczuciami m³odziutkich

matek i kochanek - jakby mi³oœæ macie-

rzyñska i zaufanie do opiekuna nie

istnia³y.

Druga czêœæ powieœci to historia

Marie-Louise, opis jej dzieciñstwa i

zdobywania wykszta³cenia i uprawnieñ

do wykonywania zawodu akuszerki. Z

ksi¹¿ki dowiedzia³am siê, ¿e akuszer-

stwo w osiemnastowiecznej Francji by³o

na bardzo wysokim poziomie. Autorka

zdradzi³a, i¿ aby napisaæ tê czêœæ po-

wieœci nie tylko przeczyta³a biografiê

Madame du Caudray, zatytu³owan¹

“The King’s Midwife”, napisan¹ przez

Ninê Rattner Gelbart, ale równie¿ od-

wiedzi³a Muzeum Medycyny w Rouen.

W muzeum znajduje siê jedyny model

“maszyny”, jak¹ paryska akuszerka wy-

korzystywa³a do szkoleñ.

W ksi¹¿ce znalaz³ siê tak¿e opis

manekinu, umo¿liwiaj¹cego æwiczenia

praktyczne i symuluj¹cego ró¿ne wersje

porodu - jest tam scena demonstracji

porodu przy pomocy “maszyny” w

Wersalu, gdzie król czynnie uczestniczy

w pokazie. Jest równie¿ mowa o rewo-

lucji, o wznios³ych ideach i has³ach, a

tak¿e o terrorze.

Autorka stworzy³a powieœæ ciekaw¹

i wielow¹tkow¹. Opieraj¹c siê na wielu

Ÿród³ach historycznych, z niezwyk³¹ sta-

rannoœci¹ i dba³oœci¹ o detale opisa³a

realia Francji drugiej po³owy XVIII w.

Umiejêtnie ³¹czy fakty historyczne z

fikcj¹ literack¹, dostarcza

wzruszeñ i poszerza nasz¹

wiedzê. Chronologiczna narracja,

lekkie pióro i wartka akcja to

niew¹tpliwie cenione przez

czytelników cechy powieœci.

Krytyka literacka bardzo

dobrze przyjê³a “Szko³ê luster”.

Pozytywne recenzje ukaza³y siê

miêdzy innymi w The New York

Times, The Publishers Weekly, The

Historical Novel Society, a pisarka raz

po raz udziela wywiadów i uczestniczy

w spotkaniach z czytelnikami.

Angielskie wydanie jest dostêpne w

ka¿dej ontaryjskiej bibliotece (Toronto

ma kilkadziesi¹t egzemplarzy, London i

Lambton po kilkanaœcie - prawie

wszystkie wypo¿yczone). Niestety, pol-

skie wydanie tego tytu³u jeszcze do

kanadyjskich bibliotek nie dotar³o, nato-

miast mo¿na je kupiæ w ksiêgarniach

Pegaz w Toronto i w Mississaudze.

Ksiêgarnie te prowadz¹ równie¿ sprze-

da¿ wysy³kow¹ (wiêcej informacji na

stronie: http://www.pegazartproduction.com ).

Zapraszam do literackiej podró¿y
z Ew¹ Stachniak

oraz ¿yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

Podpu³kownik
Andrzej Marian
Garlicki

Lt.-Col.
Andrzej Marian
Garlicki

Szanowni Pañstwo:

W pi¹tek 15-tego lipca odszed³ na
“wieczn¹ wartê” wybitny dzia³acz
polonijny, podpu³kownik rez. Andrzej
Marian Garlicki, który przez wiele lat
pe³ni³ funkcjê Prezesa Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, a nastêpnie wieloletniego
Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów w Kanadzie, gdzie po za-
koñczeniu swej ostatniej kadencji decyzj¹
Walnego Zjazdu SPK otrzyma³ nomi-
nacjê na Honorowego Prezesa Sto-
warzyszenia Polskich Kombatantów w
Kanadzie.

Kol. Garlicki jako oficer polski i ka-
nadyjski mia³ du¿¹ zas³ugê w tym, ¿e
Kanada jako pierwsza popar³a wniosek
polski o wst¹pienie do NATO. To on i
jego koledzy weterani sk³onili a mo¿e
raczej przyspieszyli decyzjê rz¹du.

Nazwisko Kol. Andrzeja znajdujemy w
ksi¹¿ce - sprawozdaniu z bitwy o Monte
Cassino, w której Melchior Wañkowicz
przedstawia Go jako najbardziej ele-
ganckiego ¿o³nierza II-go Korpusu
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie.

Czeœæ Jego pamiêci!

Informacje dotycz¹ce uroczystoœci po-
grzebowych zostan¹ przekazane w póŸ-
niejszym terminie, po otrzymaniu ich od
Rodziny zmar³ego.

Jerzy Kulczycki
Prezes Ko³a nr 8
SPK w Ottawie

16.07.1923 - 15.07.2022
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KSI¥¯KOWY DEBIUT

NASTOLATKI Z LONDON

Nastolatka nazywa siê Nikole Galant,
liczy sobie lat osiemnaœcie, a jej rodzina

wywodzi siê z Polski. Tego roku Nikole
ukoñczy³a Regina Mundi College, od

wrzeœnia zacznie studiowaæ kinezjologiê
na Western University, a napisana przez

ni¹ ksi¹¿ka - romans historyczny “Our
Story” - ukaza³a siê w maju, czyli jeszcze przed wakacjami. 

Ze wzglêdu na termin oddania numeru do druku nie by³o
czasu na rozmowê z Nikole (tym bardziej na lekturê “Our

Story”), ale dowiedzia³am siê, ¿e akcja powieœci toczy siê w
XIX wieku, a g³ówny w¹tek kr¹¿y wokó³ mi³oœci, k³amstwa i

zemsty. Warto dodaæ, ¿e autorka przyst¹pi³a do pisania w
lutym 2021 r., skoñczy³a przed wrzeœniem. Potem by³o

rozgl¹danie siê za wydawc¹ i zwi¹zane z tym uzgodnienia,
m.in. wygl¹d ok³adki, która jest odzwierciedleniem pomys³u

Nikole - i pozycja ujrza³a œwiat³o dzienne.
Sk¹d u Nikole chêæ pisania? NajwyraŸniej z zami³owania

do czytania. Czyta bardzo du¿o i ju¿ od jakiegoœ czasu
chodzi³a jej po g³owie scena z balu

maskowego. Z tego obrazu wyros³a
638-stronicowa powieœæ. W zadziwienie

- wprost w podziw - wprawia informa-
cja, ¿e ksi¹¿ka liczy 638 stron!

Jak ktoœ tak m³ody nie tylko mia³
ochotê, ale i znalaz³ czas na pisanie?

Na dodatek dokona³ tego w tak bardzo
nietypowej dla wspó³czesnej m³odzie-

¿y objêtoœci, bo 638 stron to nie w kij
dmuchaæ, szczególnie gdy siê weŸmie

pod uwagê fakt, ¿e od jakiegoœ czasu
wœród m³odych dominuje tzw. obrazek, a wypowiedzi pisane to

najczêœciej kilka zdañ wys³anych jako SMS lub tweet.
Publikacjê mo¿na te¿ potraktowaæ jako pozytywny efekt

ograniczeñ wywo³anych covidem, gdy¿ przyby³o czasu na inne
zajêcia. Dla Nikole by³ to dodatkowy czas na czytanie i
pisanie, sprzyjaj¹cy ukazaniu siê “Our Story”. Podobno za-
czyna ju¿ pisaæ kolejn¹ ksi¹¿kê.

Wydawc¹ “Our Story” jest Tellwell Talent. W tej chwili
egzemplarze mo¿na kupiæ w sieci (m.in. Amazon oferuje wersjê
drukowan¹ i jako Kindle Edition), z czasem ksi¹¿ka zapewne
pojawi siê te¿ w bibliotekach. (jp) 

Zdjêcia pochodz¹ z prywatnego archiwum Nikole Galant.

S¥SIEDZI

W zapuszczonym ogrodzie, niezbyt daleko st¹d i nie bardzo

blisko, w miejscu, gdzie dawniej by³ kwietnik a dziœ wszech-
w³adnie rozpanoszy³y siê chwasty, pomiêdzy innym zielskiem

ros³a lilia.
S¹siedzi i s¹siadki, jako: oset, szalej, ³opian, rdesty, po-

krzywy, cykoria dzika, skrzypy i inne osoby, z pocz¹tku uwa-
¿a³y liliê za krewniaczkê, a mog³y siê myliæ, patrz¹c na jej

liœcie grube i zwyczajnie zielone. Otacza³y j¹ nawet pewn¹
opiek¹: ka¿dy chwast, z lekka daj¹c jej uczuæ swoj¹ wy¿szoœæ,

doradza³ to lub owo.
Oset - ¿eby sobie zapuœci³a kolce; pokrzywa - ¿eby stara-

³a siê wyrobiæ w swoich liœciach jak najwiêcej jadu, babka -
¿ywi¹cego soku; mlecz wypytywa³ liliê o kwiat i zachwala³

swój puszek; ³opian, pod pozorem os³aniania lilii cieniem,
zabiera³ jej s³oñce itd. Lecz wreszcie, choæ z wielkim trudem,

lilia wygórowa³a nad zielsko i wyda³a kwiat - bia³y, wielki,
bujny kielich.

Tu zakipia³o w otoczeniu. Wszystkie chwasty oburza³a ta
bezwstydna wielkoœæ kielicha i ta niepokalana jego bia³oœæ.

Jak mo¿na coœ podobnego! Jakie to aroganckie i zarazem nie-
praktyczne! Z daleka rzuca siê to ka¿demu w oczy i razi, bar-

dzo razi...
Tak mówi³y chwasty, a w duchu ¿yczy³y lilii œmierci, bo

ju¿ doprawdy zanadto przygniata³a ich dumê rzadk¹ piêknoœ-
ci¹ swego wzrostu i kwiatu.

Gdy wielu czegoœ pragnie, ³atwo to nastêpuje - có¿
dopiero, kiedy wszyscy. Jako¿ nied³ugim ¿yciem rozkoszowa³a

siê lilia.
Do ogrodu, który dla swej opustosza³oœci móg³by by³ ra-

czej zwaæ siê rozgrodem, przez obalony p³ot wtargn¹³ raz
osio³. Bystry wzrok tego zwierza zacz¹³ szukaæ jakiegoœ

PO¯YTKU i wkrótce dojrza³ ulubiony chwast - oset. RaŸno
pokroczy³ w tym kierunku i szybko zacz¹³ wcielaæ do swego

wnêtrza kolczaste liœcie ostu. Poniewa¿ w tej czynnoœci
zawadza³a mu lilia ³askotaniem w nozdrza, z³ama³ j¹, zdepta³,

stratowa³; najad³szy siê, rykn¹³ - i poszed³ dalej.

Jan Lemañski

Od redakcji:

Autor ¿y³ w latach 1866-

1933. “S¹siedzi” pochodz¹

z tomu “Proza ironiczna”.

(Wyd. Gebethner i Wolff.

Warszawa-Kraków. 1904).

Przedruk z uwspó³czeœ-

nieniem pisowni.

Nikole Galant
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WITOLD DZIELSKI

AMBASADOR NADZWYCZAJNY

I PE£NOMOCNY RP W KANADZIE

Ambasador Nadzwyczajny i Pe³nomocny RP w Kanadzie
Ambasador Witold Dzielski urodzi³ siê 21 lipca 1977 r. w

Krakowie. Przed objêciem (28 kwietnia 2022 r.) obecnego
stanowiska w Ottawie, ambasador Dzielski przez szeœæ lat

pe³ni³ funkcjê dyrektora Biura Polityki Miêdzynarodowej w
Kancelarii Prezydenta RP. W tym czasie odpowiada³ za

aktywnoœæ zagraniczn¹ g³owy pañstwa polskiego. W latach
2013-2015 pe³ni³ s³u¿bê w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych RP na stanowisku g³ównego specjalisty,
zajmuj¹c siê szerokim zakresem transatlantyckich zagad-

nieñ politycznych. W latach 2007-2012 pracowa³ jako
dyplomata w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Przedmio-

tem jego aktywnoœci by³y m.in. stosunki UE-USA oraz
tematyka polsko-¿ydowska.

Przed rozpoczêciem s³u¿by w sektorze pañstwowym,
ambasador Dzielski aktywnie anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ

polskich organizacji obywatelskich. By³ m.in. prezesem i
za³o¿ycielem Stowarzyszenia US Matters, dyrektorem

biura Fundacji Pro Publico Bono, przedstawicielem ds.
public relations Oœwiêcimskiego Instytutu Praw Cz³owieka,

lektorem na Uniwersytecie Jagielloñskim, lektorem w
Wy¿szej Szkole Bankowoœci i Zarz¹dzania oraz nauczy-

cielem w Liceum Plastycznym w Krakowie.
Ambasador Dzielski jest autorem publikacji z dziedziny

stosunków miêdzynarodowych oraz literatury piêknej
(fantastyka). W wolnych chwilach chêtnie uprawia sport

(czarny pas aikido, wczeœniej wieloletni kapitan dru¿yny
koszykarskiej). Za swoje osi¹gniêcia zawodowe zosta³

odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (2022), Orderem Makariosa III (2021), Orderem

Gwiazdy Rumunii (2019), Orderem Lwa Finlandii (2017). Ma
¿onê i syna.

Tekst i zdjêcie: Gov.pl, CC BY 3.0 pl

NOWY BOLID CMS-08

Nowy samochód wyœcigowy, bolid CMS-08 skonstruowali
studenci Politechniki Bia³ostockiej. W pi¹tek [8 lipca - przyp.

Skaner] oficjalnie zaprezentowano go na tej uczelni. Maszyna
ma braæ udzia³ w kilku seriach zawodów za granic¹ w klasie

Formula Student.
Bolid to dzie³o 31-osobowej grupy studentów z zespo³u

Cerber Motorsport, który dzia³a w ramach Studenckiego Ko³a
Naukowego Auto-Moto-Club na wydziale mechanicznym Poli-

techniki Bia³ostockiej. M³odzi konstruktorzy podkreœlaj¹, ¿e
nowy bolid jest l¿ejszy i ³atwiejszy w prowadzeniu ni¿ modele

przygotowywane w poprzednich latach.
Koordynatorzy zespo³u: Micha³ Gleba i Patryk Siekaniec

mówili na konferencji prasowej, ¿e prace nad maszyn¹ trwa³y
9 miesiêcy, z czego 5 miesiêcy projektowanie, a przez kolejne

miesi¹ce budowano, a potem przetestowano pojazd. Ma on
udoskonalon¹ konstrukcjê w stosunku do poprzednich, jest

l¿ejszy, bardziej wydajny, lepiej kontrolowany przez kierowcê,
bardziej wybalansowany, bezpieczniejszy.

Bolid bêdzie bra³ udzia³ w zawodach w klasie Formula
Student, m.in. w Niemczach, Austrii, W³oszech i Czechach. (
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( Prorektor ds. studenckich dr hab. in¿. Jaros³aw Szusta, prof.
PB powiedzia³, ¿e bolid jest owocem ciê¿kiej pracy studentów,
z których uczelnia jest dumna. "Wiem, ile to kosztowa³o trudu,
wysi³ku, wyrzeczeñ" - mówi³ J. Szusta. Doda³, ¿e nie by³o te¿
³atwo o pieni¹dze na te prace, jest ma³o sponsorów, ale siê
uda³o i powsta³ bolid, który mo¿e rywalizowaæ z innymi pojaz-
dami, które s¹ konstruowane na œwiecie dziêki wsparciu du¿ych
marek motoryzacyjnych. Podkreœla³, ¿e praca nad bolidem
oznacza dla studentów zdobycie szerokiej wiedzy i ró¿nych
umiejêtnoœci wa¿nych dla przysz³ej pracy zawodowej.

Prodziekan ds. rozwoju i wspó³pracy na wydziale mecha-
nicznym dr hab. in¿. £ukasz Derpeñski, prof. PB zwróci³ uwagê,
¿e 9 miesiêcy prac nad bolidem to krótki czas, ale uda³o siê na
uczelni stworzyæ miejsce i atmosferê, daæ wsparcie, aby takie
konstrukcje powstawa³y. Podkreœla³, ¿e wa¿ne jest to, ¿e w trak-
cie prac powstaj¹ i s¹ wdra¿ane ró¿ne innowacyjne elementy.

Maszyna by³a ju¿ przetestowana na Torze Wschodz¹cy
Bia³ystok.

Prace nad bolidem by³y kwot¹ 70 tys. z³ dofinansowane z
Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Studenckie
ko³a naukowe tworz¹ innowacje". Starty maszyny w zawodach
wspiera miasto Bia³ystok.

Izabela Próchnicka
�ród³o: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

KOLEJNE ZAPROSZENIE DO NILESTOWN

W styczniu 2023 roku Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Ko³o #2 w London, Ontario bêdzie obchodziæ 75-lecie za³o¿enia
ko³a. W przygotowaniu do tego wyj¹tkowego i historycznego
wydarzenia, nasze ko³o zadedykuje nowy sztandar, zastêpuj¹c
obecny, który z biegiem lat wykazuje zu¿ycie.

Dedykacja i poœwiêcenie nowego sztandaru odbêdzie siê w
Niedzielê 13-ego Listopada 2022 na Mszy Œwiêtej o godzinie
12:00 w Koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej przy 419 Hill
Street, London, Ontario. Po Mszy Œwiêtej odbêdzie siê uroczysty
obiad w Hali SPK przy 80 Ann Street, podczas którego nast¹pi
przekazanie nowego sztandaru oraz symboliczne wbjanie gwoŸdzi
przez sponsorów.

Ko³o nasze zaprasza wszystkie organizacje, firmy i osoby
prywatne do pomocy w dofinansowaniu nowego sztandaru
poprzez zakup gwoŸdzi. Na gwoŸdziu mo¿na umieœciæ informacje
o organizacji lub firmie sponsoruj¹cej. Dedykacje mog¹ byæ
przeznaczone te¿ dla osób prywatnych, zmar³ych cz³onków rodzin
i cz³onków stowarzyszenia, którzy walczyli “Za Wolnoœæ Nasz¹
i Wasz¹”.

Ka¿dy gwóŸdŸ mo¿e pomieœciæ 3 linie tekstu, do 12 znaków w
linii.

Koszt gwoŸdzi:

Z³oty Gwó¿dŸ: $200
Srebrny Gwó¿dŸ: $150
Br¹zowy Gwó¿dŸ: $100

Zapraszamy wszystkich do wziêcia udzia³u w tym historycznym
wydarzeniu poprzez zamówienie gwoŸdzia u¿ywaj¹c za³¹czonego
formularza.

Szczegó³y dotycz¹ce Mszy Œwiêtej i obiadu bêd¹ podane w
póŸniejszym terminie.

Z szacunkiem,
Mary Ferenc
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Ko³o Nr 2
London, ON

Od redakcji:

List SPK zosta³ starannie przepisany, gdy¿ ze wzglêdu na objêtoœæ

Skanera nie mo¿emy zamieœciæ go w wersji PDF.

W sprawie formularza najlepiej kontaktowaæ siê z SPK.

Polish Combatants’ Association

Branch No. 2

80 Ann Street

London, ON

N6A 1P9

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów

Branch No. 2

80 Ann Street

London, ON

N6A 1P9
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

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

* Oferta wa¿na do 31 sierpnia 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

JÓZEF ANTONI BIRKENMAJER (1897-1939)

O PIEŒNI ¯O£NIERSKIEJ

Piosenko mi³a, siostro ¿o³nierza,

Piastunko doli tu³aczej!

Z tob¹ na ustach on w œwiat hen zmierza

I w ogieñ idzie kartaczy.

Ciebie on chowa w szarym tornistrze,

Jak gdyby skarb jaki cenny,

Choæ nie tworzyli ciê wielcy mistrze,

Lecz prostak — wieszcz bezimienny.

S³ów twych go wichry w lasach uczy³y

I bitwy — w piorunnym chrzêœcie —

I te rozsiane w polu mogi³y,

I kraju wielkie nieszczêœcie.

Boœ ty z porywów szczytnych wyros³a:

Z mi³oœci i z nienawiœci;

Tyœ ukojenie, nadziejê nios³a,

¯e sen wolnoœci siê ziœci.

Dziœ silna wiara w tobie uderza,

¯e tu³acz kraj swój obaczy —

Piosenko mi³a, siostro ¿o³nierza,

Piastunko doli tu³aczej!

UWAGA

STUDENCI UNIWERSYTETÓW!

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w
Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawê

z trudnoœci finansowych, z jakimi bo-
rykaj¹ siê studenci z powodu d³ugo-

trwa³ej pandemii.

Maj¹c to na uwadze, Dyrektorzy Fundacji, we wspó³pracy

z Federacj¹ Polek w Kanadzie, Ogniwo #8, Rodzin¹ œp.
Pani Ireny Michalskiej, oraz dziêki hojnemu wsparciu

finansowemu Polonii w Ottawie, stworz¹ minimum SZEŒÆ
stypendiów o wartoœci $1,500.

Zapraszamy wszystkich studentów uniwersyteckich do
przegl¹dniêcia informacji i do wype³nienia formularzy na

stronie internetowej Fundacji: www.phfweb.ca

Prosimy upewniæ siê, ¿e spe³niacie kryteria stypendium.

Podanie nale¿y podaæ do Fundacji przed up³ywem terminu
- do 31 paŸdziernika 2022 r.

W przypadku pytañ mo¿na skorzystaæ z adresu
e-mailowego: fundacja.phf@gmail.com
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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

£OM¯YK

Bêdzie to opowieœæ o cz³owieku, który siê pracy nie boi. Nazwaliœmy go £om¿yk, bo z tamtych terenów pochodzi³.

Na Long Istand jest miasteczko River-
head, w którym rok w rok odbywa siê
Polka Festival. To trzydniowy maraton
tañca (oczywiœcie polki w ró¿nych od-
mianach - od naszej tradycyjnej po
country western czy muzykê irlandzk¹).
Takie zgromadzenie sprzyja (jak ka¿de
inne zbiorowisko) bli¿szym spotkaniom
trzeciego stopnia przy kufelku z³ocistego
napoju.

Tam pozna³em przed laty pana Bar-
tosza, rolnika spod £om¿y, który w wie-
ku lat siedemdziesiêciu przyjecha³ do
USA “na saksy" (czyli na zarobek) - i
ju¿ mu siê tam zosta³o. Od s³owa do
s³owa - nawi¹za³a siê znajomoœæ.

Pracowa³ dla farmera i mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e zadowolony by³ ze wszyst-
kiego. Jedyny k³opot sprawia³o mu
rêczne pranie bielizny. Ze swoim wspó³-
lokatorem zaproponowa³em mu, by
przyje¿d¿a³ do nas w weekendy i robi³
to pranie u nas. Tak siê te¿ sta³o.

Co tydzieñ, w oczekiwaniu a¿ skoñczy
siê proces prania i suszenia, s³uchaliœ-
my jego barwnych opowieœci.

Kiedyœ spyta³em, czy w wieku
osiemdziesiêciu lat, bo do tego siê ju¿
zbli¿a³, nie pora na wypoczynek? Za-
œmia³ siê tylko i zacz¹³ d³ug¹ opowieœæ,
której dziœ ju¿ nie przytoczê dok³adnie,
o ¿yciu i pracy w Polsce - na ojco-
wiŸnie. Powiedzia³:

- "Na swoim" to cz³owiek od œwitu
do nocy sam siê pogania³, czasu na nic
nie starcza³o, a u farmera to prawie jak
spacerek, bo w polu popracujê parê
godzin i tyle. Prawie jak dla sportu.

Pytamy, czy nie zamierza wróciæ do
bliskich, a on odpowiada:

- A gdzie¿e tam jechaæ? Albo mi tu
Ÿle? Dla syna na traktor wp³aci³em,
now¹ stodo³ê za moje postawili, to im
l¿ej. Mnie te¿ siê coœ od ¿ycia nale¿y.

 - A nie têskno za ¿on¹? - pytam.
- Têskno. Jeno gdy cz³owiek ca³y

tydzieñ pracuje, to w niedzielê po koœ-
ciele, gdy siê z s¹siadem do rozmowy
przy pó³litrówce przymierza³, zaczyna³
siê jazgot. A czy w dzieñ œwiêty nie
nale¿y siê cz³owiekowi wypoczynek? Tu
i praca lekka, ¿e cz³owiek karku nie po-
³amie, i jeszcze wypocz¹æ mo¿e. Nawet
telewizjê tu ogl¹dam. Nikt na mnie nie
narzeka, nawet czêsto chwal¹. Ten po-
byt to moje zas³u¿one wakacje za ciê¿k¹
pracê na ojcowiŸnie.

Jego g³ówn¹ prac¹ by³o codzienne,
wczesnym rankiem dokonywane zrywa-
nie œwie¿ych warzyw na stragan. "Stare"
(zaledwie jednodniowe) - sz³y na kom-
post.

Nasz uk³ad pralniczy dzia³a³ bez
zarzutu. £om¿yk porozmawia³ ze swoim
pracodawc¹, by czêœci¹ zieleniny z jego
przydomowego Farmer Market móg³
odwzajemniæ siê swoim przyjacio³om.
Takiej symbiozy bym ¿yczy³ wszystkim.

Tadeusz ¯ochowski


