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BY£O NA CO POPATRZEÆ

Smakowite tradycyjne potrawy, do podziwiania Cracovia,
do pos³uchania zespo³y muzyczne na ¿ywo i - co naj-

wa¿niejsze - mo¿liwoœæ pooddychania œwie¿ym powietrzem,
spotkania i rozmowy. Tak w wielkim skrócie opisa³bym

tegoroczne letnie pikniki w Nilestown.
Atrakcjê sierpniowego stanowi³y stare samochody, a o

tym, co by³o wczeœniej i czego siê mo¿na spodziewaæ we
wrzeœniu - na stronie 5.

OKUPACJA SOWIECKA NA KRESACH OD 17 WRZEŒNIA 1939

JÓZEF CHOROSTECKI Po zajêciu

Kresów Wschodnich pocz¹tko-
wo “wybawiciele” traktuj¹ Po-

laków na równi ze wszystkimi,
a nawet lepiej zaczynaj¹ nas

traktowaæ ni¿ Ukraiñców na-
cjonalistów. Tych ostatnich,

którzy wys³ugiwali im siê, wy-
³apuj¹ i zamykaj¹ do wiêzieñ.

Pewnego dnia ojciec nasz
zostaje wezwany przez NKWD i prze-

s³uchuj¹ go za to, ¿e by³ pocz¹tkowo
w armii austriackiej wraz z braæmi

Józefem, Piotrem i Janem, a nastêpnie,
po rozbrojeniu, wcielony zosta³ do

Legionów Polskich i pod dowództwem
Józefa Pi³sudskiego jako m³ody legio-

nista bra³ w 1920 roku udzia³ w
wojnie z bolszewikami.

Ojciec nasz by³ bardzo tym przy-
gnêbiony, gdy¿ - jak wyjaœnia³ - w

czasie przes³uchañ gro¿ono mu wy-
wiezieniem na “bia³e niedŸwiedzie”.

Wzywany by³ ju¿ kilkanaœcie razy, a¿

pewnego dnia wróci³ do domu

bardzo przemêczony i os³abio-
ny. Gdy mama wypytywa³a, co

mu jest, ojciec nie chcia³ od-
powiadaæ. Pewnego wieczoru

podczas zmiany bielizny po-
kaza³ mamie posiniaczone ple-

cy i poœladki. My, domownicy,
widz¹c to nie mogliœmy sobie

przet³umaczyæ, dlaczego na
tym œwiecie panuje taka niespra-

wiedliwoœæ.
W tym miejscu chcia³bym po-

informowaæ, ¿e kiedy skoñczy³em
osiemnaœcie lat, pewnego dnia ojciec

mnie zawo³a³ i oœwiadczy³: “Pamiêtaj,
synu, ¿ebyœ nigdy z w³asnej woli do

¿adnej organizacji politycznej siê nie
pisa³ i nie nale¿a³. O to ciê bardzo

proszê.” Nastêpnie opowiedzia³ nam
wszystkim, jak to on z trzema braæmi

zosta³ przymusowo wcielony do armii
austriackiej, bêd¹c pod tym zaborem,

a nastêpnie, po czêœciowym wy-

zwoleniu terenów Polski, zostali roz-

brojeni i wcieleni do armii polskiej - a
teraz musieli to odcierpieæ na w³asnej

skórze.
By³ to okres dla Polaków, a

szczególnie dla rodzin osadników woj-
skowych, bardzo niepewny. Ka¿dy

Polak k³ad³ siê spaæ w strachu, ¿e
noc¹ przyjd¹ i zabior¹. Nauczycielom

i innym grupom pracowników pañ-
stwowych administratorzy kazali po-

dejmowaæ pracê w biurach, sklepach
i urzêdach, jednak kierownicze stano-

wiska obejmowali obywatele sowiec-
cy, którzy przyjechali z ZSRR.

Na zalecenie w³adz odgórnych
nasze miasteczko £opatyn zosta³o

miastem rejonowym. Po urzêdach i
biurach zosta³y wprowadzone prze-

pisy i zarz¹dzenia w³adz sowieckich.
W pa³acu hrabiego Suchestawa w

£opatynie zorganizowany zosta³ po-
sterunek milicji i NKWD. W budynku,

gdzie kiedyœ urzêdowa³ adwokat   (

Józef Chorostecki

(1927-2019)
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( Bardach (pochodzenia ¿ydowskiego)

rozpoczê³a dzia³alnoœæ radziecka pro-
kuratura. W £opatynie zacz¹³ te¿

dzia³alnoœæ s¹d rejonowy, który zaj¹³
pomieszczenia po by³ym S¹dzie Grodz-

kim. Budynek wiêzienny zosta³ odremon-
towany i w krótkim czasie przepe³niony.

W pa³acu pana ¯akiego przy ulicy
Cerkiewnej zorganizowano szpital rejo-

nowy oraz rejonow¹ przychodniê
zdrowia. W budynku Soko³a w centrum

miasteczka otwarto rejonowy oœrodek
kultury i klub, w którym zorganizowano

sta³e kino miejskie. W budynku pry-
watnym pana Józefa Burgiera, w sklepie

masarniczym, zosta³ po modernizacji
otwarty Du¿y Dom Towarowy pod

nazw¹ Selmag.
Rolnikom posiadaj¹cym ³¹ki torfowe

na po³udniowej stronie £opatyna w³adze
sowieckie odbieraj¹ tê ziemiê na rzecz

Skarbu Pañstwa i uruchamiaj¹ tam
Pañstwow¹ Kopalniê Torfu, która za-

opatruje w opa³ upañstwowione zak³ady
przemys³owe, to jest miejscow¹ gorzelniê

i browar. Do pracy przy kopaniu torfu
zatrudniaj¹ m³odzie¿ od piêtnastu lat

wzwy¿ - dziewczêta i ch³opców. Do tej
pracy zwerbowana zostaje moja siostra

Helena, która przez pewien czas wraz z
innymi s¹siadkami chodzi do pracy przy

kopaniu i produkcji torfu.
Pod koniec wrzeœnia i na pocz¹tku

paŸdziernika w £opatynie zostaje zor-
ganizowana szko³a podstawowa wed³ug

systemu radzieckiego - do by³ej
siedmioklasowej wprowadzone zostaje

nauczanie dziesiêcioklasowe i powstaje

tak zwana dziesiêciolatka. Nowo po-

wo³ane w³adze szkolne zmieniaj¹ system
nauczania, to jest wycofuj¹ o jedn¹ klasê

wstecz wszystkie polskie dzieci, tak ¿e
klasa pierwsza staje siê klas¹ zerow¹, i

wyjaœniaj¹ to rodzicom tak, ¿e ich po-
ziom nauczania jest wy¿szy od polskiego.

Dlatego ja ponownie chodzê do klasy
pi¹tej.

Nauka w szkole w tym okresie prze-
biega bardzo dobrze, bo pocz¹tkowo po-

wtarzamy to wszystko, czego uczyliœmy
siê w pi¹tej klasie polskiej szko³y pod-

stawowej. Dyrekcja szko³y informuje, ¿e
ka¿dy uczeñ, który ukoñczy dziesiêcio-

latkê, otrzyma œwiadectwo ukoñczenia
szko³y œredniej. Faktem by³o, ¿e w dal-

szym okresie nauczania stwierdziliœmy,
¿e nauka w tym systemie jest na doœæ

wysokim poziomie, bo oprócz jêzyka pol-
skiego uczyliœmy siê jeszcze trzech:

rosyjskiego, ukraiñskiego i niemieckiego.
Wyk³adowc¹ jêzyka polskiego by³ pan

Adam Stachowski, nauczyciel z Batyjo-
wa, rosyjskiego uczy³a Rosjanka pani

Katerina Uneskiwna, ukraiñskiego pan
Jan Gwozd, a jego ¿ona Anna Gwozdowa

uczy³a przyrody i geografii. Lekcje fizyki
i matematyki z geometri¹ prowadzi³ pan

Roman Pichowicz, jêzyka niemieckiego -
by³y adwokat ¯yd pan Wiesman.

 W tym okresie nie by³o mowy o
lekcjach polskiej historii, natomiast by³y

obowi¹zkowe wyk³ady - dwa razy w
tygodniu - historii radzieckiej WKPB

(Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Par-
tii Bolszewików), które prowadzi³ wyk³a-

dowca Rosjanin, pracownik Rejonowego

Komitetu Partii towarzysz Ko¿urin. Ka¿-

dy uczeñ ju¿ od klasy czwartej szko³y
podstawowej musia³ znaæ na pamiêæ sta-

tuty zawarte w Konstytucji Radzieckiej.
W szkole nie by³o nauki religii, a g³ów-

nymi bogami wed³ug g³oszonych tam tez
byli Marks, Engels, Lenin i Stalin. 

Ka¿dy uczeñ - Polak, Ukrainiec,
Rosjanin, ¯yd czy Niemiec - zmuszany

by³ do przynale¿noœci do organizacji
m³odzie¿owej, któr¹ nazywano pionie-

rami. Musia³ wykupiæ sobie za w³asne
pieni¹dze czerwon¹ chustkê i bêd¹c w

szkole za³o¿yæ j¹ na ramiona, zapinaj¹c
pod szyj¹ na specjaln¹ metalow¹ klamrê

z napisem “wsiegda gotow” (zawsze
gotów). Chustê tak¹ noszono na wzór

polskich harcerzy, z tym ¿e by³a ona za-
wsze czerwona i nazywano j¹ “ga³stuk”. 

W szkole zamiast nauki religii uczo-
no etyki wmawiaj¹c, ¿e cz³owiek po-

chodzi od ma³py; uczono darwinizmu.
Namawiano nas, wierz¹cych, aby nie

chodziæ do koœcio³a, i wyœmiewano siê z
tych uczniów, którzy w czasie przerwy

biegli do pobliskiego koœcio³a. 
Ca³ym szczêœciem dla nas, Po-

laków, by³o to, ¿e szko³a mieœci³a siê w
pobli¿u koœcio³a. Doœæ czêsto z kolegami:

Mietkiem Chimelukiem, W³adys³awem
Nowakowskim, Tadeuszem Kozakowskim

synem Jana, Józefem Lipiñskim i Jankiem
Burbanem, bratem pani Kozakowskiej,

nie raz biegliœmy na przerwie, aby czym
prêdzej byæ w koœciele i pomodliæ siê

przed cudownym obrazem Matki Boskiej
£opatyñskiej. Pomodliæ siê za wy-

s³uchiwane obelgi w stosunku do naszej
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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

wiary, rzucane przez niedowiarków. 

Nauka w szkole trwa³a nieprzer-
wanie od godziny ósmej do piêtnastej. W

klasie, wed³ug zaleceñ nauczycieli,
ch³opcy siedzieli w ³awkach razem z

dziewczêtami, nie wolno nam by³o robiæ
¿adnej ró¿nicy rasowej. Szko³a by³a

zorganizowana dla ró¿nych narodowoœci
i byli tam Polacy, Ukraiñcy, Rosjanie,

Niemcy i ̄ ydzi. Wœród kolegów w klasie
mia³em prawdziwych Rosjan, których

rodzice byli na stanowiskach w urzêdach
w³adzy sowieckiej. Najlepszym koleg¹,

jak sobie przypominam, by³ Rosjanin-
Kazach Albert Ko¿urin. Ojciec jego by³

cywilnym pracownikiem prokuratury ra-
dzieckiej w £opatynie.  Albert mi siê

chwali³, ¿e jego dziadek przed wielk¹
rewolucj¹ w Rosji by³ wierz¹cy i modli³

siê w cerkwi prawos³awnej.
Od jesieni roku 1939 do lata 1940

koñczê ponownie klasê pi¹t¹, a do 20
czerwca 1941 roku klasê szóst¹ w dzie-

siêcioklasowej szkole œredniej. Otrzymujê
œwiadectwo szkolne w jêzyku rosyjskim

(tak zwana “pochwalnaja hramota”), z
wynikami bardzo dobrymi. W tym okre-

sie w³adze radzieckie przygotowuj¹ siê
do wojny z Niemcami, dlatego nauka w

szkole zostaje pod koniec roku przyspie-
szona. Œwiadectwa szkolne dostajemy

przed 20 czerwca 1941 r.
W tym miejscu wrócê jeszcze do

roku 1940. W okresie zimy, w lutym, w
naszym miasteczku £opatyn rozpoczynaj¹

siê masowe aresztowania by³ych funk-
cjonariuszy przedwojennej policji pañ-

stwowej. Naszych s¹siadów, pañstwa

B³onkowskich i Schabowskich, zabiera

NKWD - noc¹, przy czterdziestu stop-
niach mrozu. Wywo¿¹ ich do stacji

Radziechów, a stamt¹d wagonami na
Sybir, do Archangielska. W tym okresie

wywo¿¹ te¿ bogatych rolników,
nauczycieli, profesorów i zawo-

dowych podoficerów wojska
polskiego.  Podejrzani politycz-

nie Ukraiñcy zostaj¹ wtr¹ceni do
wiêzieñ.

Ojciec nasz w pocz¹tkowym
okresie w³adzy radzieckiej by³

kilkakrotnie przes³uchiwany
przez organa NKWD. Wed³ug

miejscowych w³adz ukraiñskich cieszy³
siê on dobr¹ opini¹, w okresie przed-

wojennym pracowa³ jako dro¿nik miejski.
Dlatego za porêczeniem niektórych

urzêdników wróci³ do pracy na swoim
dawnym stanowisku dro¿nika i w dal-

szym ci¹gu naprawia³ mosty i drogi,
nadzorowa³ porz¹dkowanie miejskiego

parku oraz budowê nowego chodnika od
ulicy Cerkiewnej do Brodzkiej.

 W tym okresie w Urzêdzie Gmin-
nym pracuje dobry znajomy ojca, s¹siad

Ukrainiec Wasyl Kuzyk, który na ka¿dej
z narad w gminie popiera przydatnoœæ

ojca na to stanowisko dro¿nika miej-
skiego. Urzêdnicy pochodzenia rosyjskie-

go nazywaj¹ stanowisko ojca “doro¿nyj
in¿ynier” i zachowuj¹ szacunek dla jego

osoby za sumienne wykonywanie po-
wierzonych obowi¹zków.

W koœciele ³opatyñskim - pomimo
okupacji sowieckiej - z jeszcze wiêkszym

natê¿eniem odprawiaj¹ siê ró¿ne na-

bo¿eñstwa. Proboszczem w naszej parafii

jest nadal ksi¹dz kanonik Franciszek
Byra, a ksi¹dz wikariusz Wiktor Harbich

nadal jest opiekunem i wychowawc¹
ministrantów. Msze œwiête w tym okresie

odprawiane s¹ w jêzyku ³aciñskim,
dlatego ka¿dy z nas - mini-

strantów - zosta³ zaopatrzony w
specjalny mszalik i ministranturê

w koœciele odprawiamy w jêzyku
³aciñskim. W okresie przed-

œwi¹tecznym przed Bo¿ym
Narodzeniem razem z ksiêdzem

Wiktorem uczymy siê na pamiêæ
ról do przygotowywanych w

koœciele jase³ek, które zostaj¹ wy-
stawione w zakrystii po Nowym Roku,

razem z obchodami dnia œw. Miko³aja. Z
powodu trudnego okresu okupacji so-

wieckiej paczki dla dzieci s¹ bardzo
skromne, zawieraj¹ tylko ciastka, jab³ka

i s³odycze.
W szkole pod zarz¹dem sowietów

bardzo uroczyœcie obchodzony jest Nowy
Rok. Nauczyciele po lekcjach organizuj¹

spotkanie z Dziadkiem Mrozem, bo tak
nazywaj¹ œw. Miko³aja, który przy

noworocznej choince daje najbiedniej-
szym dzieciom ma³e paczki ze s³ody-

czami, zachwalaj¹c, ¿e prezenty s¹ od
Józefa Wissarionowicza Stalina, którego

nazywaj¹ Generalissimusem i S³oñcem
Wschodu.

Jak sobie przypominam, to w okresie
zimowym w³adze sowieckie przeprowa-

dzaj¹ wybory do sejmu (wierchownoho
sowieta). Z ramienia Polaków w woje-

wództwie lwowskim, do którego my (

Autor w roku 2003
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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

( nale¿ymy, deputatem - czyli senatorem - jest wytypowana

polska komunistka Wanda Wasilewska, pisarka, na któr¹
Polacy oddaj¹ swoje g³osy. Po zakoñczonych wyborach

wszystkim doros³ym Polakom na ich proœbê sowieci wydaj¹
paszporty w jêzyku rosyjskim i ukraiñskim, wa¿ne do 30

kwietnia 1945 roku. Paszporty takie otrzymuj¹ te¿ nasi ro-
dzice.

Po wyborach w maj¹tku hrabiego Suchestawa w £opa-
tynie zostaje zorganizowana “elektrostancja” i MTS (Ma-

szyno-Traktornaja Stancja) oraz “sowchoz”. £opatyn jako
miasto rejonowe odzyskuje oœwietlenie uliczne. W miastach i

wioskach s¹ masowo organizowane zebrania zwane mityngami.
Sowieci namawiaj¹ do tworzenia ko³chozów, ziemia po rolni-

kach wywiezionych na Sybir zostaje scalona, miedze s¹
zaorywane, a us³ugi w tym zakresie wykonuje niedawno

zorganizowana baza maszynowa MTS, w której pracuj¹ byli
traktorzyœci maj¹tkowi.

Józef Chorostecki

Redakcja dziêkuje rodzinie autora wspomnieñ za udostêpnienie zdjêæ.

KOMUNIKAT

i ZAPROSZENIE

W tym roku Szko³a Polska

im. Stanis³awa Staszica
bêdzie obchodziæ 95 lat pracy

nad krzewieniem
polskiej kultury

oraz uczenia jêzyka naszych matek i ojców.

Dla upamiêtnienia tego wa¿nego dla Polonii wydarzenia

odbêdzie siê Msza Œw.
w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej w London

o godz. 10:30 w sobotê 24 wrzeœnia. 
Po Mszy Œwiêtej zapraszamy wszystkich

by³ych absolwentów, nauczycieli, rodziców, wolontariuszy
oraz m³odzie¿ i dzieci

na spotkanie w sali parafialnej.

TRZEJ PRZYJACIELE

Nie ufaj ¿adnemu przyjacielowi, póki go nie poznasz. Wiêcej
ich jest przy obfitym stole, ni¿eli przy drzwiach wiêzienia.

Jeden cz³owiek mia³ trzech przyjació³; dwóch bardzo ko-
cha³, dla trzeciego by³ obojêtnym, chocia¿ ten najlepiej mu

sprzyja³.
Raz zawo³any by³ do s¹du, gdzie niewinnie, ale ciê¿ko

by³ oskar¿onym. “Który z was - mówi³ - pójdzie ze mn¹, by
za mn¹ œwiadczy³, bo ciê¿ko jestem obwiniony i król siê

gniewa.“
Pierwszy przyjaciel wymówi³ siê zaraz, ¿e pójœæ nie mo¿e,

bo ma inne zatrudnienia. Drugi odprowadzi³ go do drzwi
s¹dowych, tu siê odwróci³ i odszed³, ba³ siê bowiem sêdziego.

Trzeci, na którego najmniej rachowa³, wszed³ za nim, mówi³ -
i tak dowiód³ jego niewinnoœci, ¿e sêdzia nie tylko go puœci³,

ale i obdarzy³.
Trzech przyjació³ ma cz³owiek na tym œwiecie. Jak¿e oni

siê zachowuj¹ w godzinê œmierci, kiedy go Bóg do s¹du po-
wo³a?  P i e n i ¹ d z , jego najlepszy przyjaciel, opuœci go

najprzód i nie pójdzie za nim do grobu.  P r z y j a c i e l e 
i  k r e w n i  odprowadz¹ go do bramy œmierci, i powróc¹ do

swych domów. Trzecim przyjacielem, o którym najmniej w
¿yciu pamiêta³, s¹ jego  d o b r e  c z y n y. One tylko pójd¹

za nim do tronu sêdziego, one mówiæ bêd¹ za nim, wyprosz¹
mu litoœæ i ³askê.

Kazimierz Brodziñski (1791-1835)

Od redakcji: Takim dobrym czynem by³o utworzenie szko³y, w której

znajomoœæ jêzyka i wiedzê o Polsce zdoby³o ju¿ kilka pokoleñ.
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Pikniki w Nilestown to
z pozoru podobne do

siebie imprezy. Czerw-
cowy mia³ na uwadze Dzieñ Ojca, w

lipcu by³ zjazd motocyklistów, a w sierp-
niu zlot posiadaczy i sympatyków sta-

rych samochodów. Przy tym jest tak¿e
muzyka, m.in. wyst¹pi³ doskona³y woka-

lista, zespó³ graj¹cy muzykê lat szeœæ-
dziesi¹tych i siedemdziesi¹tych (wbrew

pozorom nie tylko dla starszego pokole-
nia), a przy starych samochodach gra³a

grupa hardrockowa, której odbiorcami
byli g³ównie m³odzi. Pomimo wakacji ani

razu nie zawiod³a Cracovia, chocia¿ z
koniecznoœci wystêpuje teraz w okrojo-

nym sk³adzie. I tak jak oœrodek w Niles-
town jest chlub¹ londoñskiej Polonii, tak

Cracovia - gdziekolwiek siê pojawi - jest
Polonii piêkn¹ wizytówk¹. Wiele razy

widzia³em, ¿e gdy wystêpowa³y zespo³y
ró¿nych narodowoœci, Cracovia zawsze

dostawa³a najwiêksze brawa (ostatnio
dostrzeg³em to w maju, podczas imprezy

zorganizowanej przy Covent Garden
Market przez London Multicultural Com-

munity Association).
Wracam do Nilestown, które od lat

jest miejscem najliczniejszych towarzys-
kich spotkañ Polaków, a ostatnio chyba

jedynym. Tu odœwie¿amy dawne znajo-
moœci, tu siê dowiadujemy, co jest u

wspólnych znajomych, tu dzielimy siê
informacjami i wymieniamy pogl¹dy, za-

spokajamy apetyt (tak¿e artystyczny), a
wszystko w piêknie zadbanym oœrodku i

wœród wspania³ej przy-
rody.

Dodam, ¿e o ile
podczas wczeœniejszych pikników

wszystkie wystêpy by³y na scenie
zlokalizowanej z boku hali, o tyle w

sierpniu ca³y show by³ na scenie, któr¹
na tê okazjê organizatorzy - czyli PSN

- dla wygody widzów przygotowali na
boisku sportowym.

�

Samochód, widoczny na zdjêciu w dole

strony, przyci¹ga³ powszechn¹ uwagê
nie tylko wspania³ym czerwonym

lakierem, ale i tym, ¿e dla jednych by³
nowoœci¹, bo go nie znali, a innym

przypomnia³ przesz³oœæ. To tzw. maluch,
czyli Fiat 126p.

Za¿artowa³em, ¿e brakuje w nim
najg³ówniejszej czêœci, czyli kija od

szczotki, bez czego przed laty ani rusz.
Obok mnie sta³ pan Marek, znany jako

ekspert od motoryzacji, i chêtnie wy-
jaœni³ zebranym, o co w tym ¿arcie

chodzi. Otó¿ pierwsze modele malucha
mia³y rozrusznik uruchamiany ciêg³em

mechanicznym - link¹, która szybko
przestawa³a pe³niæ sw¹ funkcjê. Dlatego

posiadacze tych wehiku³ów otwierali
tyln¹ klapê, by za pomoc¹ jakiegoœ

patyka pobudziæ rozrusznik do pracy (z
czasem s³u¿y³ temu profilaktycznie

wo¿ony kij od szczotki). Jednoczeœnie
wyjaœni³, ¿e w póŸniejszych modelach

by³ ju¿ “nowoczesny” rozrusznik, startu-
j¹cy na pr¹d.

Obok widzimy w³aœnie taki
ju¿ “nowoczesny”, czyli póŸniej-

szy model Fiata.

Informacja o tym, co bêdzie
w oœrodku w Nilestown we

wrzeœniu - na str. 10.

Tadeusz ¯ochowski

Zdjêcia autora

TRWAJ, LATO, TRWAJ!

Och - jak gor¹co!
Ach - jak gor¹co!
Puff - jak gor¹co!
Uff - jak gor¹co!

 Pot ze mnie sp³ywa jak t³usta oliwa
 Stojê i sapiê, dyszê i dmucham
 A ¿ar zza szyby na mnie wci¹¿ bucha

Uff - jak gor¹co!

 Ju¿ ledwo sapiê, ju¿ ledwo zipiê 
 I jeszcze chwila, a siê posypiê

Uch - jak gor¹co!

I nagle stuk!
Silnik w ruch!
Wirnika szum!
Ch³odu pr¹d!
S³aboœæ w k¹t!
Energii moc!
I krótka noc 
A d³ugi dzieñ
Pergoli cieñ!
Ogrody zielone,
Kwiaty kolorowe,
Pisklaki œpiewaj¹ce,
Motyle lataj¹ce...

 Ch³opcy w krótkich spodenkach,
 Dziewczynki w sukienkach,
 Ciep³a woda w jeziorze,
 Niebo w radosnym kolorze,
 Bose stopy na piasku,
 Cia³o w opalenizny blasku,
 Kapelusze s³omkowe,
 Lody wielosmakowe

I ogniska blask,
I iskier trzask,
I kapsla syk,
I piwa ³yk.

 Urlopy, podró¿e, wakacje
 I inne letnie atrakcje!
 Lato trwaj, lato trwaj, lato trwaj...

Mariola Mrowiec
London, sierpieñ 2022

BY£O NA CO POPATRZEÆ

Ci¹g dalszy ze str. 1
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KRYSTYNA STALMACH Niedawno obej-
rza³am film dokumentalny o polskiej

arystokracji w miasteczu Rawdon -
“Raj utracony, raj odzyskany”.

Dokument zosta³ nakrêcony przez
Queen Art Films i zakupiony przez

telewizjê “Polonia”.
Z ró¿nych opracowañ dotycz¹cych

imigracji Polaków do Kanady w XX
wieku wiedzia³am o przybyciu elit

polskich do Montrealu na pocz¹tku lat
czterdziestych (¿on i dzieci najwy¿-

szych oficerów polskich si³ zbrojnych,
dyplomatów, urzêdników pañstwo-

wych), lecz nie zdawa³am sobie spra-
wy, jak wielu przedstawicieli rodów

arystokratycznych osiedli³o siê w na-
szej drugiej ojczyŸnie ju¿ po wojnie -

pod koniec lat 40., w latach 50. i 60, a
nawet 80. Oni równie¿ wybierali

Montreal lub jego okolice, bo podob-
nie jak pierwsze grupy uchodŸców

zwi¹zanych z generalicj¹ i krêgami
dyplomatycznymi, dobrze znali jêzyki

francuski i angielski, co u³atwia³o
funkcjonowanie w tym mieœcie.

O ile historia emigracji montreal-
skiej z pocz¹tku lat czterdziestych jest

dosyæ dobrze znana – panie z tego
œrodowiska tworzy³y podwaliny polo-

nijnego ¿ycia kulturalnego w Quebecu
(m.in. to dziêki nim powsta³ Polski

Instytut Naukowy w Kanadzie i
Biblioteka Polska w Montrealu) – o

losach cz³onków polskiego ziemiañ-
stwa i arystokracji przeciêtny polski

imigrant w kraju klonowego liœcia wie
niewiele. Ja równie¿ nale¿a³am do

grona ignorantów - a¿ do momentu,
gdy obejrza³am “Raj utracony, raj

odzyskany” i przeczyta³am ksi¹¿kê “W
jednej walizce. Polska arystokracja na

emigracji w Kanadzie”.
Dziêki filmowi i wy¿ej wspo-

mnianej ksi¹¿ce odkry³am na nowo
pisarkê Beatê Go³embiowsk¹. W prze-

sz³oœci przeczyta³am jej ksi¹¿kê o

Marii Nowotarskiej i torontoñskim
“Teatrze bez granic”. Wtedy nie

zada³am sobie specjalnie trudu, aby
dowiedzieæ siê nieco wiêcej o autorce,

bo bardziej interesowa³y mnie osi¹g-
niêcia wspania³ej aktorki Marii Nowo-

tarskiej i jej teatru, które opisywa³am
w cyklu felietonów o Mariach emi-

gracyjnych.
Beata Go³embiowska

urodzi³a siê w Po-
znaniu w 1957 roku.

Do Kanady przy-
jecha³a w 1989. W r.

1997 ukoñczy³a stu-
dia fotograficzne w

Dawson College. Jej
prace, których g³ów-

nym tematem jest
przyroda, by³y prezentowane na wy-

stawach indywidualnych i zbiorowych
w kilku montrealskich  galeriach. Od

kilkunastu lat mieszka w Rawdon,
niewielkim kanadyjskim miasteczku

po³o¿onym sto kilometrów na pó³noc
od Montrealu. Ostatnio dzieli czas

miêdzy dwa kraje - w Polsce mieszka
w miesi¹cach zimowych, a w Rawdon,

w swojej “leœnej chatce”, spêdza
cieplejsze pory roku. Na facebooku

deklaruje: “Od ponad dziesiêciu lat
pisanie jest moim

sposobem na ¿y-
cie”.

Pisze artyku³y,
felietony, prowadzi

blog, wspó³pracuje
z czasopismami.

Napisa³a kilka po-
wieœci. Jej pierw-

sza powieœæ -

“¯ó³ta sukienka” - zawiera wiele
w¹tków autobiograficznych. Autorka

opisuje w niej traumatyczne prze¿ycia
z dzieciñstwa, emigracjê do Kanady,

trudn¹ mi³oœæ, niespe³nienie zawo-
dowe. Potem ukaza³y siê “Malowanki

na szkle”, gdzie na papier zosta³o
przelane zauroczenie Tatrami, oraz

dwutomowa Podlaska Saga o Olafie:
“Lista Olafa” i “Droga do Wileni”. W

dorobku autorki jest równie¿ ksi¹¿ka
dla dzieci i m³odzie¿y “Ada i Eryk w

krainie przeklêtej korony”. Ta ostatnia
to powieœæ historyczna, której akcja

dzieje siê w pierwszym stuleciu pol-
skiej pañstwowoœci.

Niew¹tpliwie jedn¹ z najwa¿-
niejszych pozycji w dorobku tej pisarki

jest ksi¹¿ka dokumentuj¹ca historiê
emigracji polskiej arystokracji do

Kanady po drugiej wojnie œwiatowej.
Uda³o mi siê namówiæ bibliotekê

hrabstwa Lambton do zakupienia
ksi¹¿ki albumu “W jednej walizce.

Polska arystokracja na emigracji w
Kanadzie”. Staranne wydanie tej

ksi¹¿ki przez Poligraf nie by³oby
mo¿liwe bez wsparcia finansowego

Fundacji Liliany Komorowskiej dla
Sztuki, Fundacji im. Wies³awa Dym-

nego, Konsulatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz firmy Groupe SM.

Jak powsta³a ta ksi¹¿ka?
Najpierw by³a wystawa. Wiosn¹ 2006

roku polska aktorka i producentka fil-
mów Liliana Komorowska zorgani-

zowa³a w montrealskiej galerii
“Espace” wystawê pami¹tek, które zo-

sta³y jej u¿yczone przez polskich zie-
mian i arystokratów z miasteczka

Rawdon. Nastêpnie, jeszcze w tym
samym roku, zrealizowa³a film “Raj

utracony, raj odzyskany” - o cz³on-
kach rodów arystokratycznych, którzy

znaleŸli swój raj w tym quebeckim
miasteczku. Scenariusz napisa³y i film

wyre¿yserowa³y Beata Go³embiowska

    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   

 Beata Go³embiowska
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i Katarzyna Lech. Dowiadujemy siê z
filmu, ¿e “Rawdon, niewielkie kana-

dyjskie miasteczko, jest najwiêkszym
skupiskiem polskiego ziemiañstwa i

arystokracji na obu kontynentach
amerykañskich”. 

To tutaj po la-
tach tu³aczki tra-

fi³o wielu polskich 
imigrantów o zna-

nych szlacheckich
nazwiskach. Roz-

mówcy dziel¹ siê z
twórcami filmu

swymi wspomnie-
niami, pokazuj¹

nieliczne pami¹tki, które uda³o im siê
ocaliæ i przywieŸæ ze starego kraju. 

Zaraz po filmie Beata Go³em-
biowska postanowi³a napisaæ ksi¹¿kê

o polskiej arystokracji w Kanadzie. Na
spe³nienie tego zamiaru potrzebowa³a

kilku lat. Wiele czasu zajê³o ¿mudne
zbieranie materia³ów, przeprowadza-

nie wywiadów, wybieranie archi-
walnych zdjêæ, fotografowanie roz-

mówców, docieranie do archiwów,
konsultacje heraldyczne.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 2011 roku,
a dodruk w 2020. Oprócz fascy-

nuj¹cych losów kanadyjskich imi-
grantów ze znamienitych rodów

Czartoryskich, Czetwertyñskich, Ko-
morowskich, Platerów, Platerów-Zy-

berków, Popielów, Tyszkiewiczów,
Potockich, Sapiehów, Siemieñskich,

Magierów, Tarnowskich i Zamoyskich,
w ksi¹¿ce znajdziemy opisy maj¹tków,

zdjêcia z ¿ycia rodzinnego, historie
dworków, pa³aców i zamków, a tak¿e

wiele informacji heraldycznych. S¹dzê,
¿e ka¿dy czytelnik bardzo wiele

wyniesie z tej lektury. To nie tylko
historia prominentnych rodów, gdzie

wyznawano zasadê, ¿e szlachectwo
zobowi¹zuje (noblesse oblige), to jest

równie¿ historia Polski, naszej tra-
dycji, kultury i sztuki.

Beata Tyszkiewicz po lekturze “W
jednej walizce” napisa³a: “Tak jak inne

narody, powinniœmy byæ dumni ze
swojej arystokracji, z której dzie-

dzictwa materialnego i duchowego
korzystamy po dzieñ dzisiejszy”.

Niestety, re¿im komunistyczny nie
tylko pozbawi³ cz³onków tych rodów

ich w³asnoœci, ale równie¿ szykanowa³
na ró¿ne sposoby (zakaz zbli¿ania siê

do swoich majatków/dworów w pro-
mieniu 50 km, zakaz studiowania,

bezpodstawne aresztowania i oskar-
¿enia o szpiegostwo). W podrêcz-

nikach szkolnych pomniejszano rolê
ziemiañstwa, zanika³a pamiêæ o do-

konaniach i maj¹tkach, a pa³ace i
dworki w bardzo wielu wypadkach

zamienia³y siê w ruiny, bo nie miano
pomys³u, jak je wykorzystaæ.

Thomas Mann kiedyœ powiedzia³,
¿e kultura to umiejêtnoœæ dziedzi-

czenia. Dziedziczenie dotyczy nie
tylko dóbr materialnych w posiadaniu

jednostek, mo¿e dotyczyæ ró¿nych
grup spo³ecznych, a nawet narodów.

Zasadnicz¹ rolê w procesie dziedzi-
czenia odgrywa nasza pamiêæ i nasz

wybór. Niestety, w PRL-u reinter-
pretacja przesz³oœci pomija³a zas³ugi

ziemiañstwa i arystokracji, wybrano
“niepamiêæ”.

Kiedy porównywa³am losy
arystokratów-imigrantów w Kanadzie

do losów cz³onków naszej ma³ej
spo³ecznoœci polonijnej w Sarni,

znajdowa³am wiele podobieñstw, bo
przeszli oni podobne drogi emi-

gracyjne: wywózki na Syberiê,
wiêzienia hitlerowskie lub sowieckie,

obozy koncentracyjne, walkê o od-
zyskanie niepodleg³oœci w kraju i przy

boku aliantów, ucieczki i prze-
kraczanie zielonych granic, rozterki

emigracyjne, pomaganie cz³onkom
swoich rodzin, emigracja w ramach

tzw. ”³¹czenia rodzin”. Wiêkszoœæ z
nich musia³a zaczynaæ niemal od zera.

Zatrudniali siê jako szeregowi pra-
cownicy fabryk i ma³ych zak³adów i

wielu mówi o trudnych pocz¹tkach z
wielk¹ dum¹.

Dziêki filmowi i ksi¹¿ce odkry³am
zwi¹zki Petrolii – ma³ej miejscowoœci

w pobli¿u Sarni - z eksploatacj¹ z³ó¿
ropy naftowej w Galicji. George Scott

- pradziadek Elgina Scotta, uro-
dzonego we Lwowie w 1922 roku,

który o¿eni³ siê z hrabiank¹ Mari¹
Teres¹ Tarnowsk¹ - pochodzi³ z

Petrolii i w roku 1883 przyjecha³ z
rodzin¹ do Galicji, by pracowaæ w

Ropience przy wydobyciu ropy. A¿ do
11 wrzeœnia roku 1939 potomkowie

George’a mieszkali na terenach
wschodniej Polski.

Zapraszam do historycznej podró¿y

z Beat¹ Go³embiowsk¹
oraz ¿yczê przyjemnej lektury

Krystyna Stalmach

KILKA AFORYZMÓW O KSI¥¯KACH I CZYTANIU

Kto czyta - ¿yje wielokrotnie.
Kto zaœ z ksi¹¿kami obcowaæ nie chce
- na jeden ¿ywot jest skazany.

Józef Czechowicz (1903-1939)

Stoj¹ ksi¹¿ki w bibliotece,
a w tych ksi¹¿kach

ca³y œwiat...

Lucyna Krzemieniecka (1907-1955)

Ten jest najszczêœliwszy z ludzi,
któremu nic zapa³u do ksi¹g nie

ostudzi.

Jan Kasprowicz (1860-1926)
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TEGOROCZNE LATO W WINDSOR

29 czerwca - ksi¹dz Mieczys³aw

Kamiñski obchodzi³ 64. rocznicê œwiê-
ceñ kap³añskich. Urodzi³ siê w roku

1930 w polskiej rodzinie na terenie
dzisiejszej Bia³orusi. Jego tata walczy³

w obronie Polski w 1939 roku, a po-
tem dosta³ siê w rêce Sowietów i

wywieziono go na Sybir, sk¹d ju¿ nie
wróci³. Na pocz¹tku wojny na rozkaz

Stalina m³odziutki Mietek z mam¹ i
rodzeñstwem zosta³  wywieziony na

nieludzk¹ ziemiê. PóŸniej na mocy
uk³adu Sikorski-Majski m³ody

Mieczys³aw znalaz³ siê w jednym z
obozów dla Polaków w Indiach, a

potem z trzydziestk¹ polskich
ch³opców pop³yn¹³ okrêtem do

Ameryki Pó³nocnej - do Orchard Lake
w Michigan. Tu skoñczy³ szko³ê

œredni¹, a po ukoñczeniu lokalnego
Seminarium Duchownego w 1958 roku

otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Z
czasem znalaz³ siê w Kanadzie, gdzie

przez wiele lat pos³ugiwa³ w wielu
parafiach, m.in. w London, Chatham i

Woodstock. W roku 2008, ju¿ na
emeryturze, zamieszka³ w Windsor. Tu

obchodzi³ ju¿ jako kanonik 50-lecie
kap³añstwa.

Na zdjêciu
ksi¹dz Kamiñski

podczas
uroczystoœci

zorganizowanej
przez Poloniê

z London - dla
uczczenia 45-lecia 

kap³añstwa.
Nilestown, 1 czerwca 2003. Fot. R. £ukasiewicz

Za sw¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ otrzy-

ma³ wiele odznaczeñ i medali, spoœród
których ceni sobie bardzo Krzy¿

Zes³añców Sybiru.
W czerwcu na uroczystej mszy z

okazji 64-lecia kap³añstwa zebrali siê

w koœciele pw. Œw. Trójcy w Windsor
parafianie, Rada Parafialna, Siostry

Urszulanki i odprawiaj¹cy mszê ks.
Stanis³aw Izdebski. Wszyscy ¿yczyli

dostojnemu Jubilatowi wielu lat w
zdrowiu i pos³udze kap³añskiej.

4 lipca - w wieku 94 lat zmar³ Lucjan

Krause - wybitny fizyk, profesor uni-
wersytetu windsorskiego, uczestnik

Powstania Warszawskiego, wiêzieñ
oflagu. Po wojnie ukoñczy³ studia w

Anglii, po czym osiad³ w Kanadzie -
w Windsor. Tu doprowadzi³ do œcis³ej

wspó³pracy miêdzy uniwersytetem w
Windsor, gdzie pracowa³, a Uniwer-

sytetem im. Miko³aja Kopernika w
Toruniu. Jego staraniem przyjecha³o

stamt¹d do Windsor wielu dokto-
rantów. Profesor Krause mia³ wiele

osi¹gniêæ w dziedzinie fizyki j¹drowej.
7 lipca - kolejna smutna wiadomoœæ:

w Polsce odesz³a do Pana Siostra

Anna Fidor. Przyjecha³a do Windsor
niespe³na dziesiêæ lat temu, od kilku

lat by³a Prze³o¿on¹ Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konaj¹cego w Windsor.

Siostra Anna œpiewa³a i gra³a na
gitarze. Od kilku lat kierowa³a Polsk¹

Szko³¹ przy parafii pw. œw. Trójcy.
Mia³a niespe³na 64 lata.

14 lipca - po d³u¿szej chorobie zmar³a

Kamila Wierciszewska, która przez
kilka lat by³a kierowniczk¹ (manager)

Polskiej Unii Kredytowej (a¿ do za-
mkniêcia Unii), przez lata by³a te¿

sekretark¹ finansow¹ Polsko-Kana-
dyjskiego Stowarzyszenia Biznes-

menów i Profesjonalistów w Windsor.
Mia³a 55 lat.

14 sierpnia - odby³y siê obchody

102-lecia Bitwy Warszawskiej i Œwiê-
ta ̄ o³nierza. Cz³onkowie Placówki 126

Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w Windsor najpierw zgro-

madzili siê na Mszy, odprawionej
przez ks. St. Izdebskiego w koœciele

pw. œw. Trójcy, potem przy Pomniku
Weterañskim z³o¿ono wieñce, za-

palono znicze, oddano ho³d bohaterom
z 1920 roku i wszystkim poleg³ym,

którzy walczyli o wolnoœæ. Program
zakoñczono lunchem ¿o³nierskim na

oddalonej o 40 km Polskiej Pla¿y w
Colchester nad jeziorem Erie. Pogoda

i apetyty dopisywa³y.
Od 23 lipca przez ca³y sierpieñ co

sobotê dzia³a³a w Windsor Szko³a

pod Grusz¹. Projekt letniej Szko³y Jê-
zykowej pod Grusz¹ jest realizowany

dziêki finansowej pomocy Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polski

w Toronto. Nauczycielk¹ - wolonta-
riuszk¹ w tym roku by³a pani Monika

Kamiñska. M³odzie¿ co sobotê mia³a
okazjê nie tylko lepiej siê poznaæ,

porozmawiaæ po polsku, ale i na ³onie
natury tworzyæ dzie³a artystyczne i

s³uchaæ ró¿nych ciekawych opowieœci
w ojczystym jêzyku.

Chocia¿ tegoroczna Szko³a pod
Grusz¹ siê ju¿ skoñczy, kiedy czytel-

nicy Skanera bêd¹ czytaæ te s³owa, to
w ostatni¹ niedzielê sierpnia dla jej

uczestników planowane jest ognisko
na Pla¿y Polskiej w Colchester. Mamy

nadziejê, ¿e Szko³a pod Grusz¹, która
ju¿ drugi raz daje dzieciom tyle

radoœci, powróci w nastêpnym roku.
Pla¿a Polska - Polish Beach Club w

Colchester - jest w³asnoœci¹ Domu

Polskiego w Windsor. To miejsce w
ka¿dy weekend lata odwiedzaj¹ setki

rodaków i okolicznych mieszkañców.
Dodatkowo, oprócz piêknej pla¿y,

miejsca na grê w siatkówkê i uroczej
atmosfery, przyci¹gaj¹ tu wystêpy

lokalnych artystów, jak np. Magda
Kamiñska. Do tego trzeba wspomnieæ
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o smacznej i niedrogiej kuchni, gdzie króluj¹ panie Emilka i Wercia, które wraz z grup¹

m³odych wolontariuszy zaspokajaj¹ najwybredniejsze podniebienia. Jeœli ciep³a pogoda
utrzyma siê we wrzeœniu, to Polska Pla¿a bêdzie nadal otwarta. Myœlê, ¿e nawet krótki

tam pobyt przekona najwiêkszego domatora do ponownych odwiedzin; warto tu czêœciej
zagl¹daæ, choæby dla poprawy samopoczucia, a niepowtarzalna atmosfera i delikatny

szum wody sprawi¹, ¿e wieczorem nikt nie bêdzie mia³ k³opotów z zaœniêciem!
Arleta Sziler

Od lewej: Ania Urdon, Mirelka Pop³awski i Antosia Litwin podczas zajêæ w Szkole pod Grusz¹. Fot. Monika Kaminski

DARIUSZ ZIELIÑSKI  Rok szkolny w Polsce roz-

poczyna siê zwykle pierwszego wrzeœnia. Po
latach pamiêta siê najczêœciej ten dzieñ z klasy

pierwszej. Dziecko najpierw d³ugo czeka i s³ucha
opowiadañ starszych, a potem nastêpuje zderzenie ocze-

kiwañ z rzeczywistoœci¹.
W mojej pamiêci najbardziej jednak utkwi³ pocz¹tek

roku szkolnego w klasie ósmej. Mia³ to byæ typowy powrót
do szko³y po wakacjach, nic nadzwyczajnego, co roku tak

samo - ale nie by³.
Mieszkaliœmy wtedy blisko stadionu ¿u¿lowego i w

niedzielê tu¿ po rozpoczêciu roku szkolnego odbywa³y siê
tam derby Pomorza. Zawsze przyje¿d¿a³o na nie dwa razy

wiêcej kibiców ni¿ stadion mo¿e pomieœciæ. Wybra³em siê
na te zawody. Nastêpnego dnia w szkole poczu³em siê

bardzo s³aby, drogê do domu, któr¹ normalnie szed³em
oko³o pó³ godziny, pokonywa³em przez kilka godzin. Co

parê metrów siada³em na ziemi i odpoczywa³em. Nie
wiedzia³em, co siê ze mn¹ dzieje.

W domu wszystko jakoœ wróci³o do normy. Gdy
opowiada³em o tym, niektórzy nawet œmiali siê ze mnie i

mówili, ¿e pewnie udajê chorego, bo nie chce mi siê ju¿
chodziæ do szko³y.

Po trzech dniach pojawi³ siê œwiat³owstrêt, potem ból
g³owy przy ka¿dym poruszeniu, sztywnoœæ karku i go-

r¹czka. W koñcu wyl¹dowa³em w szpitalu zakaŸnym.
Tam  mia³em punkcjê, bolesne wk³ucie do krêgos³upa.

Okaza³o siê, ¿e mam zapalenie opon mózgowych. Z³apa³em
wirusa najprawdopodobniej na tym meczu ¿u¿lowym.

Jedn¹ noc po zabiegu na krêgos³up by³em w stanie
bardzo ciê¿kim. Przez 24 godziny nie mog³em podnieœæ

g³owy ani siê ruszaæ. W szpitalu zakaŸnym nie by³o ¿ad-
nych odwiedzin, ale w nocy na naszym piêtrze ktoœ umie-

ra³ i wezwano ksiêdza, który musia³ ubraæ siê w specjalny
strój ochronny. Jakaœ dobra dusza musia³a mu o mnie 

wspomnieæ - otrzyma³em namaszczenie chorych.  
W tym czasie w s¹siedniej sali le¿a³ w ciê¿kim stanie

pan oko³o 50-letni. Mocno cierpia³, ale jak by³ przytomny,

to wo³a³ bardzo g³oœno po nazwisku ch³opaka z

innej sali, ¿eby coœ mu poda³ albo coœ dla niego
zrobi³. Mówi³: “Ja ciê zapamiêtam do koñca ¿y-

cia”. Pomyœla³em sobie, ¿e te¿ muszê zapamiêtaæ
to nazwisko.

Tamten ch³opiec trafi³ do szpitala na salmonellê. Le¿a³
na innej sali i tylko raz ze sob¹ rozmawialiœmy. Po wielu

latach, gdy pracowa³em w NRD, mieszka³em razem z nim
w jednym pokoju. Rozpozna³em go po nazwisku. Có¿, œwiat

jest jednak ma³y.  
Po paru tygodniach le¿enia w szpitalu wróci³em do

domu, gdzie jeszcze przez miesi¹c dochodzi³em do si³. Do
szko³y poszed³em w grudniu. Mia³em naprawdê bardzo (

NIETYPOWY

POCZ¥TEK

ROKU
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( d³ug¹ przerwê od nauki, bo wczeœniej, jeszcze pod

koniec roku szkolnego w siódmej klasie, po bierz-

mowaniu zachorowa³em na œwinkê, która te¿ jest

chorob¹ zakaŸn¹ - i te¿ musia³em byæ odizolowany.

Nigdy o tym nikomu nie opowiada³em, ale

pamiêtam, ¿e krótko po moim powrocie do szko³y 

mieliœmy  klasówkê z historii - o Rewolucji PaŸdzier-

nikowej. Nie powinienem jej pisaæ, poniewa¿ nie

mia³em o tej rewolucji zielonego pojêcia, ale wsty-

dzi³em siê do tego przyznaæ. Nawiasem dodam, ¿e

wtedy by³em na etapie bardzo popularnych filmów i

ksi¹¿ek o Indianach. Wszyscy ch³opacy z naszej klasy

chcieli byæ tak odwa¿ni i zrêczni jak Winnetou. W

swoim wypracowaniu po³¹czy³em i porównywa³em

Indian z rewolucjonistami. Widzia³em wiele zbie¿noœci

w ich walce - tu i tu czerwoni walczyli o swoje prawa

z bia³ymi. By³ te¿ szlachetny wódz, który ich pro-

wadzi³.

Niestety, przy oddawaniu klasówek nauczyciel

wyla³ na mnie kube³ zimnej wody. Zostawi³ moj¹

pracê na sam koniec. Ca³a klasa siê œmia³a z mojej

twórczoœci, a pan stwierdzi³, ¿e to nadaje siê do

“Przekroju” lub jakiejœ innej gazety, gdzie drukuj¹

humory z zeszytów szkolnych. Mówi³ te¿, ¿e gdyby to

nie by³ tak powa¿ny temat, to by na pewno sam moj¹

pracê wys³a³. Obawia³ siê jednak, ¿e cenzura by tego

nie puœci³a, a jeszcze by móg³ mieæ k³opoty, gdyby

ktoœ uzna³ to za prowokacjê.

Na szczêœcie wszystko dobrze siê skoñczy³o, nie

mia³em ¿adnych powik³añ pochorobowych. A i czasy

cenzury te¿ minê³y.

Dariusz Zieliñski

FUNDUSZ WIECZYSTY MILENIUM POLSKI CHRZEŒCIJAÑSKIEJ

przyznaje stypendia studenckie i dotacje

W maju rozpatrywane s¹ podania
- polonijnych instytucji naukowych, polonijnych instytucji

kulturalno-oœwiatowych,
- organizacji spo³ecznych i m³odzie¿owych oraz podania autorów

wydanych ksi¹¿ek traktuj¹cych o sprawach polskich lub
polonijnych.

Termin sk³adania podañ up³ywa 15 kwietnia. Wszystkie podania
oraz kompletnie wype³nione formularze nale¿y przes³aæ do biura
Milenium poczt¹ zwyk³¹.

W paŸdzierniku przyznawane s¹ stypendia studenckie, o które
mog¹ ubiegaæ siê studenci polskiego pochodzenia, którzy ukoñ-
czyli pierwszy rok studiów, studiuj¹cy na wy¿szych uczelniach
kanadyjskich. Podobnie jak w przypadku rozdzia³u dotacji w ter-
minie wiosennym, tak i tu obowi¹zuje wype³nienie (kompletne)
formularza.
Termin sk³adania podañ mija 15 wrzeœnia. Wszystkie podania
oraz kompletnie wype³nione formularze nale¿y przes³aæ do biura
Milenium poczt¹ zwyk³¹ nie póŸniej ni¿ 15 wrzeœnia. 

Dok³adne informacje znajduj¹ siê pod www.millenniumfund.ca

W dniach 10 i 11 wrzeœnia br. (sobota i niedziela)

w oœrodku w Nilestown odbêdzie siê

TURNAMENT DRU¯YN POLONIJNYCH

rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych

open, over 35 i over 50

Rozpoczêcie turnieju w sobotê 10 wrzeœnia

Od godz. 11:00 rozgrywane bêd¹ mecze eliminacyjne

wieczorem odbêdzie siê zabawa taneczna

W czasie turnieju bêdzie otwarty bar, BBQ i kuchnia

Organizatorzy serdecznie wszystkich zapraszaj¹

do odwiedzenia Nilestown - szczególnie kibiców pi³ki no¿nej
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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 wrzeœnia 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

STANIS£AW DOLIWA STARZYÑSKI (1784–1851)

NIKT Z NAS NIE ZGADNIE, CO GO JUTRO CZEKA

Pieœñ moralna

 
W przeprawie ¿ycia znikome pielgrzymy,

D¹¿ym na oœlep, nikt nie powie, kêdy?
Istotne klêski z³udzeniem cieszymy,

Ho³duj¹c prawdzie, mi³ujemy b³êdy.

Lecz, choæ przeczucia dzieñ obecny mrocz¹
I zasêpiaj¹ chwilê, co ucieka,

Nie trac¹c czasu, nuæmy dziœ ochoczo,
Bo nikt nie zgadnie, co go jutro czeka.

“Gdzie¿ to wêdrujesz? powiedz mi, Ezopie“ ,

Pyta siê sêdzia. “Nie wiem “, Ezop rzecze.
A sêdzia w gniewie: “Wnet siê dowiesz, ch³opie!"

Da³ znak: Ezopa stra¿ do turmy wlecze.

Ezop rzek³: “Sêdzio, zaprawdêæ powiadam,
Odgadn¹æ przysz³oœæ nie w mocy cz³owieka;

Chcia³em iœæ na targ, a w turmie osiadam...
Wszak nikt nie zgadnie, co go jutro czeka“ .

Pewna babula wchodz¹c do kapliczki,

Naprzód klepa³a litaniê d³ug¹,
Pobo¿nie potem stawia³a dwie œwieczki,

Jedn¹, przed Œwiêtym, a przed dyab³em drug¹.

“Ty Œwiêty, mówi, módl siê za mn¹ w niebie,
Twa dyable w piekle przyda siê opieka,

Tam i tu dobrze mieæ pomoc w potrzebie,
Bo nikt nie zgadnie, co go jutro czeka.“

“Zosiu! przedmiocie najczulszej mi³oœci!

NagrodŸ m¹ sta³oœæ!" – m³ody Leon wo³a³;
“Niech ciê posiêdê, a Bóg pozazdroœci

Rozkoszy, któr¹ œmiertelny czuæ zdo³a³!"

Ma, o co prosi³, i przy tem coœ wiêcej,
Nierad z dodatku dziœ Leon narzeka;

Ach! w³aœnie kiedy pragniem najgorêcej,
Nikt z nas nie zgadnie, co go jutro czeka.

Mi³e kolegi, bazgracze zawziêci,

Wszyscy, zarêczam, pragniemy bez braku,
Zyskaæ o³tarzyk w œwi¹tyni pamiêci,

Tu¿ przy Krasickim, Feliñskim, Korsaku.

Lecz czy mych rymów, waszych, czyichœ jeszcze,
Nie porwie razem zapomnienia rzeka?

Nie wiem, bo mimo objawienie wieszcze,
Nie zgadniem przecie, co nas jutro czeka.

Pó³ wieku cierpieñ, nêdzy i ucisku

Przetrwa³a Polska, lecz ducha nie traci;
Pastwi siê nad ni¹ wróg niesyty zysku,

I rad siê we krwi k¹pie naszych braci.

Wróg ten obmierz³y wbrew oœwiacie bluŸni,
Gdy dzieñ twej, Polsko, swobody odwleka;

Lecz dzieñ ten przyjdzie prêdzej albo póŸniej,
A Moskal nie wie, co go jutro czeka.
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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

SEN O LETNIEJ PRZYGODZIE

Na ciep³o silnych ni ma
Zw³aszcza gdy padnie klima
Czy przetrwaæ mi siê uda?
Tak - wentylator uczyni cuda

Ale on wbrew mojej woli
Stoi niemal jak s³up soli
Wszystko chyba zaczê³o siê st¹d
¯e ktoœ wy³¹czy³ pr¹d

Po kablu szukam przemocy aktu
I tak dochodzê do kontaktu
Sprawdzam go raz, próbujê drugi
Ju¿ ze mnie lec¹ potu strugi

Wszystko - wydaje siê - jest w porz¹dku
Tylko ja siê czujê jak ten rak we wrz¹tku
Ten skandal o pomstê wprost wo³a
Bo wci¹¿ ocieram pot - to z nosa, to z czo³a

Mówiê do siebie - przemyœl to, ch³opie,
Zamiast siê miotaæ jak w ukropie
Szukam wiêc jakiejœ och³ody
Lejê na siebie kube³ zimnej wody

I teraz - zupe³nie bez paniki
Spokojnie idê sprawdziæ bezpieczniki
A tu, gdzie zawsze by³y korki
Przy moim liczniku dwa ma³e otworki

¯ona na to mówi w swej szczeroœci:
- Wykrêci³am je dla oszczêdnoœci
Sama naprawiê to, jako ¿ywo,
Ty weŸ z lodówki ciep³e piwo

Ach, bez tych korków lodówka nie dzia³a
Nie oszczêdzi³am, a tak tego chcia³am
Nie gniewaj siê, mi³y, na mój spryt niewieœci
Wystarczy, ¿e mnie ju¿ pr¹d popieœci³

Dziœ mnie ju¿ chyba nic nie zaskoczy
Nagle siê budzê, przecieram oczy
Ju¿ wiem, co ciep³a by³o przyczyn¹!
Le¿ê pod grub¹ puchow¹ pierzyn¹ Tadeusz ¯ochowski, London


