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 PRZY OKAZJI

 95. ROCZNICY

SZKO£Y POLSKIEJ

 W LONDON

Ze wzglêdu na termin oddania

numeru do drukarni paŸdziernikowy
Skaner nie mo¿e przedstawiæ Czy-

telnikom przebiegu zaplanowanej na
24 wrzeœnia uroczystoœci zwi¹zanej

z 95-leciem Szko³y im. Stanis³awa
Staszica w London. By nie pomin¹æ

tego wydarzenia, które powinno byæ œwiêtem nie tylko
szko³y, ale ca³ej londoñskiej Polonii - kilka informacji

zwi¹zanych z patronem szko³y.

Inicjatywa sprzed lat (1927 r.) i szybko podjête dzia³ania,
które doprowadzi³y do celu, czyli rozpoczêcia lekcji, s¹

nierozerwalnie zwi¹zane z Towarzystwem Bratniej Pomocy
Synów Polskich. Z czasem Towarzystwo zmieni³o nazwê -

najpierw - w 1925 r. - na Klub Polski, a w 1930 na Polskie
Stowarzyszenie Narodowe. Z biegiem lat i z nap³ywem

kolejnych grup Polaków do London szkole przybywa³o
uczniów i zyskiwa³a wsparcie nowo powstaj¹cych orga-

nizacji. Zyska³a te¿ patrona, na którego spo³eczny Komitet
Szkolny wybra³ ¿yj¹cego w latach 1755-1826 Stanis³awa

Staszica.
W epoce internetu nie jest trudno znaleŸæ podstawowe

informacje na jego temat (chocia¿by w Wikipedii), wiêc
postaram siê wspomnieæ o tym, co nie dla ka¿dego mo¿e

byæ oczywiste. Na pocz¹tek coœ, co wielu dojrza³ych
czytelników mo¿e wrêcz zaskoczyæ, gdy¿ akurat oni

doskonale zdaj¹ sobie sprawê z tego, co znaczy St. przy
nazwisku Staszica. Ale m³odsi ju¿ niekoniecznie. W³aœnie

m³odszym chcê uœwiadomiæ, jak powinno siê odczytywaæ
St. w zapisie Szko³a Polska im. St. Staszica.

Ci¹g dalszy na str. 4

Dawniej dawa³a schronienie powstañcom i partyzantom, a dziœ

pozostaje ostoj¹ wielu gatunków zwierz¹t. Stanowi wa¿ny korytarz

ekologiczny w krajobrazie pó³nocno-wschodniego kompleksu puszcz

i bagien - a zarazem tworzy zielon¹ opaskê wokó³ aglomeracji

bia³ostockiej.

PANIE I PANOWIE

POZNAJCIE PUSZCZÊ KNYSZYÑSK¥!

ANNA ŒL¥ZAK  Mieszkañcy Bia³egostoku nie doceniaj¹ "swo-

jej" puszczy, która tworzy zielon¹ opaskê wokó³ aglomeracji
bia³ostockiej i w rzeczywistoœci jest puszcz¹ metropolitaln¹.

To z niej wyp³ywa woda dostarczana mieszkañcom
Bia³egostoku - zauwa¿a Joanna Kurzawa, dyrektorka Par-

ku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej. Jest ona jedn¹
z osób, którym oddano g³os w ksi¹¿ce "Puszcza Kny-

szyñska. Opowieœci o lesunach, zwierzêtach i królewskim
lesie, a tak¿e o tajemnicach w g³êbi lasu skrywanych".

Tytu³owa bohaterka ksi¹¿ki to zielona po³aæ wciœniêta
miêdzy Puszczê Bia³owiesk¹ a Puszczê Augustowsk¹, bê-

d¹ca jednym z najwiêkszych zwartych kompleksów leœnych
w Polsce.

O puszczy na ³amach ksi¹¿ki opowiadaj¹ naukowcy i
okoliczni mieszkañcy - pasjonaci, zaanga¿owani w ochronê

tego kompleksu i jego badania, którzy "po wieku - ba, cza-
sami nawet po dwóch stuleciach - odnajduj¹ œlady prze-

sz³ych wydarzeñ, docieraj¹ na w³asny koszt do Ÿróde³
przechowywanych w archiwach i ludzi, którzy jeszcze

pamiêtaj¹ ustne przekazy zas³yszane od swoich przodków.
Uzbrojeni w tê wiedzê znajduj¹ œlady dawnych bitew, po-

tyczek, powstañczych obozów i mogi³".
G³os tym ludziom daje Pawe³ Œredziñski, dziennikarz

i historyk, doktor nauk humanistycznych i mi³oœnik przyro-
dy. Efektem tych spotkañ - z ludŸmi, a przede wszystkim

- z lasem - jest w³aœnie nowa ksi¹¿ka, wydana przez Paœ-
nego Buriata*.

Pawe³ Œredziñski cytuje w niej m.in. Macieja Koz³ow-
skiego - który uratowa³ leœn¹ w¹skotorówkê (choæ

przygoda z ni¹ zakoñczy³a siê dekadê temu), Krzysztofa (

Stanis³aw Staszic
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( £aziuka - leœnika z nadleœnictwa

Supraœl, który szuka œladów puszczañ-
skiej przesz³oœci, np. mogi³ powstañ-

czych; badacza dziejów Supraœla i
jednoczeœnie burmistrza tego miasta

Rados³awa Dobrowolskiego, czy
"tropiciela" puszczañskich œwiêtych

drzew i kapliczek Wojciecha Za-
³êskiego, który jeszcze w czasach

PRL spisywa³ historie zas³yszane
od najstarszych mieszkañców osad

po³o¿onych w puszczy.
Archeolog z Muzeum Podlaskiego w

Bia³ymstoku Adam Wawrusiewicz od-
twarza natomiast pradzieje cz³owieka z

obrêbie obecnej puszczy. Dr W³odzimierz
Kwiatkowski od lat zg³êbia sekrety

geologicznej przesz³oœci lasu. Ornitolog
Tomasz Tumiel przedstawia skrzydlatych

mieszkañców lasu, zaœ Krzysztof Schmidt
z IBS PAN w Bia³owie¿y opowiada o

drapie¿nych ssakach.
Co rozmówca - to nowa perspekty-

wa. Wszystkie one uk³adaj¹ siê w opo-
wieœæ o historii, geologii i przyrodzie

niesamowitego, choæ ma³o znanego i roz-
poznawanego przez Polaków kompleksu

leœnego, w którym mo¿na znaleŸæ "góry,
bagna i dzikoœæ pod okapem starych

drzew".
Puszcza Knyszyñska jest zwartym

kompleksem leœnym, nale¿¹cym do naj-
wiêkszych puszcz w Polsce. Dawniej

dominowa³ tam drzewostan sosnowo-
dêbowy; dziœ puszcza jest uto¿samiana z

sosn¹. Taki krajobraz to w du¿ej mierze
efekt dzia³alnoœci cz³owieka. "Jeœli po-

zwolilibyœmy jednak sosnowym lasom

do¿yæ sêdziwego wieku, pod ich okapem

pojawi¹ siê inne gatunki - cienioznoœne
drzewa, nie zaœ œwiat³o¿¹dne pokolenia

m³odych sosen. Œwierk czy grab nie ma-
j¹ ju¿ takich wymagañ jak sosna. Dobrze

radz¹ sobie w cieniu, a lasy z
udzia³em tych dwóch gatunków s¹

wielogeneracyjne - znajdziemy w
nich drzewa w ró¿nym wieku.

Tymczasem œwiat³olubna sosna
pod okapem œwierków, grabów i

innych drzew ju¿ siê nie odnowi,
o ile nie dojdzie do wyeliminowania jej

cienioznoœnej konkurencji. To dlatego
dawniej sosny pojawia³y siê spontanicz-

nie - w miejscach, gdzie prowadzono
wycinkê lasu lub gdzie wyst¹pi³y po-

¿ary" - opisuje autor ksi¹¿ki.
Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê

Puszczy Knyszyñskiej odegra³y rzeki. Ich
obecnoœæ, podobnie jak mnogoœæ rucza-

jów, bagien, a tak¿e pagórków, niecek i
"innych elementów gwarantuj¹cych pusz-

czañsk¹ ró¿norodnoœæ" sprawia, ¿e nie-
którzy, jak choæby geolog W³odzimierz

Kwiatkowski, odbieraj¹ Puszczê Kny-
szyñsk¹ jako "weso³¹". "Nie mamy w tych

lasach krajobrazu jednostajnego i ponu-
rego" - potwierdza Pawe³ Œredziñski.

Inny jego rozmówca, Marek Wo³ko-
wycki z Katedry Hodowli i U¿ytkowania

Lasu Politechniki Bia³ostockiej, przemie-
rzy³ ca³¹ puszczê, wêdruj¹c dolinami.

Podkreœla on, ¿e wyj¹tkowoœæ Puszczy
Knyszyñskiej wynika z obecnoœci siedlisk

zwi¹zanych z wod¹. Zachowa³y siê tam
kompleksy torfowiskowe, czêœæ jest objêta

rezerwatami. S¹ tam skrawki œwierczyny

borealnej na torfie, sosnowo-brzozowe

lasy bagienne i sporo zachowanych
Ÿródlisk, z których woda zdatna jest do

picia. Badaczka Ÿróde³, El¿bieta Jekatie-
rynczuk-Rudczyk z Katedry Ekologii

Wód Uniwersytetu w Bia³ymstoku jako
ulubione miejsce wskazuje limnokren** w

pobli¿u Kopnej Góry.
W niektórych czêœciach lasu wy-

stêpuj¹ tam gatunki grzybów charak-
terystyczne dla starych lasów i relikty

puszczañskie, co wskazuje na to, ¿e ci¹g-
³oœæ lasu zosta³a zachowana. Puszczê

Knyszyñsk¹ zamieszkuje te¿ mnogoœæ
zwierz¹t - pocz¹wszy od ciekawych

gatunków motyli (jak choæby efektowne
mieniaki), przez bogactwo awifauny.

Autor przedstawia m.in. skrytego
jarz¹bka (knyszyñska populacja tych

leœnych kuraków jest wci¹¿ jedn¹ z naj-
wiêkszych w Polsce), dziêcio³y, w³o-

chatkê i lelka, którego populacja w
puszczy mo¿e byæ wiêksza, ni¿ siê

szacuje. Ubywa za to bociana czarnego,
co wi¹¿e siê z zanikiem starych, zdefor-

mowanych drzew i miejsc, w których
móg³by wyprowadziæ lêgi. S¹ za to licz-

ne ¿urawie, mucho³ówka bia³oszyja i
s³onka. Wœród podniebnych drapie¿ców

dominuj¹ bielik i orlik, s¹ te¿ jastrzêbie,
krogulce i myszo³owy. "Puszcza Kny-

szyñska wci¹¿ jest wa¿n¹ ptasi¹ ostoj¹,
choæ las i otoczenie zmieniaj¹ siê, nie-

stety na niekorzyœæ" - podsumowuje je-
den z rozmówców autora, Pawe³ Mirski

z Komitetu Ochrony Or³ów.
Obok majestatycznych ¿ubrów mo¿na

tam te¿ spotkaæ fascynuj¹c¹, leœn¹ drob-
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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

-nicê: orzesznice, smu¿ki leœne, ryjówki,

³asice, gronostaje i oba gatunki kun. Na
obrze¿ach puszczy nadal - choæ coraz

rzadziej - obecne s¹ zaj¹ce. Spoœród
czworono¿nych drapie¿ników przetrwa³y

tam wilki i rysie. Te drugie maj¹ siê tam
lepiej, ni¿ w Puszczy Bia³owieskiej.

Puszcza Knyszyñska stanowi wa¿ny
korytarz ekologiczny w krajobrazie

pó³nocno-wschodniego kompleksu puszcz
i bagien: doliny Biebrzy, Puszczy

Bia³owieskiej, Puszczy Augustowskiej i
mazurskich lasów. W³aœnie taka zielona

sieæ sprzyja obecnoœci m.in. du¿ych
drapie¿ników.

Pawe³ Œredziñski podkreœla, ¿e
puszcza to równie¿ ludzie - choæby

produkuj¹cy samogon ("duch puszczy").
Nielegalnoœæ tego procederu nie znie-

chêca ludzi do jego praktykowania -
zauwa¿a. Znawcy wymieniaj¹ wrêcz kilka

szkó³ pêdzenia samogonu w puszczy
knyszyñskiej, które wi¹¿¹ siê z konkret-

nymi regionami produkcji (podmiejskimi,
leœnymi, bagiennymi i polnymi), a tak¿e

sposobami przyprawiania trunku zio³ami.
Wed³ug wypowiadaj¹cej siê na

kartkach ksi¹¿ki Joanny Kurzawy, wspo-
mnianej dyrektorki Parku Krajobrazo-

wego Puszczy Knyszyñskiej, mieszkañcy
Bia³egostoku nie doceniaj¹ "swojej"

puszczy, która tworzy zielon¹ opaskê
wokó³ aglomeracji bia³ostockiej i w rze-

czywistoœci jest puszcz¹ metropolitaln¹.
To z niej wyp³ywa woda dostarczana

mieszkañcom Bia³egostoku.
Autor ksi¹¿ki deklaruje siê jako

zwolennik zwiêkszenia stopnia ochrony

Puszczy Knyszyñskiej. "Powo³anie parku

narodowego w PK wynika z potrzeby
ochrony tego, czego jeszcze nie znisz-

czyliœmy. Obok planowanych parków
narodowych - Turnickiego i Mazurskiego

- jest niezbêdnym uzupe³nieniem sieci
obszarów chronionej przyrody w Polsce

i ca³ej Europie" - pisze.

"Musimy upominaæ siê o ka¿dy
skrawek, gdzie jest jeszcze coœ do

ochrony. Buduj¹ce jest to, ¿e coraz
wiêcej osób do nas do³¹cza, ale wci¹¿

napotykamy wiele barier ze strony
zarz¹dzaj¹cych lasami Puszczy Kny-

szyñskiej. Mo¿e to siê kiedyœ zmieni" -
mówi przyrodnik Adam Bohdan, który

niestrudzenie monitoruje stan staro-
drzewia i - w razie podejrzenia naruszeñ

- interweniuje. Jego zas³ug¹ jest
zachowanie rezerwatu Starodrzew Szyn-

dzielski, zagro¿onego wejœciem pilarzy
bez potrzebnych zgód.

Problem stanowi nie tylko wycinka.
Zagro¿eniem jest te¿ rozlewanie siê

zabudowy na tereny zielone - a tak¿e
"niedoskona³oœæ przepisów, które po-

zwoli³yby puszczê zachowaæ dla

kolejnych pokoleñ w jak najlepszym

stanie" - pisze Pawe³ Œredziñski.
Na terenie Parku Krajobrazowego

Puszczy Knyszyñskiej zaplanowanych
by³o wiele rezerwatów, z których po-

wsta³a czêœæ. Sam park krajobrazowy
powo³ano w 1988 roku, obejmuj¹c 73

tysi¹ce hektarów (a wraz z otulin¹ - 126
tys. ha). Rezerwaty stanowi¹ dziœ ok. 3

proc. powierzchni puszczy. Obejmowaniu
ochron¹ ka¿dego nowego skrawka

towarzysz¹ starcia przeciwników i zwo-
lenników tych idei. Od 2005 r. istnieje

postulat powo³ania tam Parku Narodo-
wego o powierzchni do 40 tys. ha.

"Niestety, po 2000 roku, kiedy wymóg
uzgodnienia z samorz¹dami powo³ania

lub poszerzenia parków narodowych
zast¹pi³ przepis o koniecznoœci uzyska-

nia ich zgody, sytuacja radykalnie siê
zmieni³a. Najwiêksi przeciwnicy two-

rzenia parków narodowych zyskali
skuteczne narzêdzie parali¿uj¹ce system

ochrony przyrody w Polsce".

Anna Œl¹zak

Artyku³ Anny Œl¹zak pochodzi z serwisu

Nauka w Polsce - PAP [ https://naukawpolsce.pl ]

* Pawe³ Œredziñski. Puszcza Knyszyñska.

Opowieœci o lesunach, zwierzêtach i królew-

skim lesie, a tak¿e o tajemnicach w g³êbi

lasu skrywanych. Wyd. Paœny Buriat, 2022.

** limnokren - typ Ÿród³a, w którym wy-

p³ywaj¹ca woda podziemna gromadzi siê w

ma³ej niecce i tworzy zbiornik wody stoj¹cej.

Obie ilustracje - sowa (str. 2) i gronostaj

europejski (str. 3) znajduj¹ siê w domenie

publicznej.

Gronostaj europejski
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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

Tu wyjaœnienie: w dawniejszej polszczy-

Ÿnie zapis imion skracano przez odjêcie
koñcowej czêœci, st¹d St. równie dobrze

mog³o byæ skrótem zarówno od Stanis³aw, jak i Stefan.
Z czasem pojawi³a siê norma ortograficzna, by imiona

skracaæ do rozpoczynaj¹cej je litery, czyli w odniesieniu do
Staszica pojawi³o siê samo S. Obecnie zaœ w Polsce daje

siê dostrzec w miarê swobodnie zapisywane formy imion,
ale dotyczy to imion osób ¿yj¹cych wspó³czeœnie.

Dlaczego o tym wspominam? Otó¿ w London zdarzy³o
mi siê przed laty zetkn¹æ z interpretacj¹ St. jako œwiêty.

Moim rozmówc¹ by³ nastolatek. Dobrze, by m³odzi byli
œwiadomi, ¿e  w nazwie szko³y

St. znaczy Stanis³aw

nie œwiêty

Sk¹d pomys³, ¿e St. to œwiêty? Odpowiadam: jesteœmy

wszak w Kanadzie, gdzie ka¿de dziecko styka siê z takim
w³aœnie rozwiniêciem skrótu (st. znaczy te¿ street - ulica,

ale przy adresie, a nie nazwisku).

Zapis nazwiska te¿ siê zmienia³. Zyg-

munt Kukulski* pisa³: “Co siê zaœ tyczy
imion i nazwiska Staszica, to w ksiêdze

metrykalnej, przechowywanej w koœciele parafjalnym w
Pile, a zawieraj¹cej dowód chrztu Staszica w dniu 6

listopada 1755 r., podano: Stanislaus Laurentius Stasic.
Tê pisowniê spotykamy w w. XVIII w ksi¹¿kach i lis-

tach Staszica, pisowniê zaœ S t a s z y c - po raz pierwszy
w 1798 r. (Numa Pompiliusz, ed. druga). Natomiast w w.

XIX w drukach i podpisach - stale S t a s z i c, choæ np.
protokó³y posiedzeñ Izby Edukacyjnej z lat 1807-1812 w

spisie obecnych na sesjach cz³onków podaj¹  S t a s i c, 
S t a s z y c,  a od roku 1810 prawie stale  S t a s z i c.”

Stanis³aw Staszic - cz³owiek

(1)

Julian Ursyn Niemcewicz** pisa³: “Urodzi³ siê Stanis³aw
Staszic w r. 1755. w miesi¹cu Listopadzie w mieœcie Pi³a,

z rodziców szacowanych powszechnie; dziad jego i ojciec
zgodnemi g³osy gminy ca³ej wybierani byli jeden po

drugim za Burmistrzów miasta; tam gdzie urz¹d zawis³ od
rozwa¿nego wyboru mieszkañców, od sêdziów, od œwiad-

ków, zdatnoœci ka¿dego z wspó³obywateli, wybór ten
rzadko pada na niegodnego.

Pierwsze wra¿enie, mówi Staszic, które uderzy³o dzie-
cinne jeszcze zmys³y moje, by³ widok niesprawiedliwoœci.

Cieñski Starosta miejscowy, zabra³ znaczn¹ czêœæ wy-
bornych gruntów miejskich przyleg³ych sobie, a narzuci³

natomiast wydmy i piaski. Burmistrz dziad Staszica,
gorliwy o dobro gminy, niezra¿ony przykroœciami i groŸby,

walczy³ przez lat 20 z przemo¿nym Starost¹, odzyska³
nakoniec wydart¹ miastu w³asnoœæ. Niemniej ojciec

Staszica jak i dziad, na pierwszym urzêdzie w czasie
pierwszego podzia³u kraju, wiele ucierpia³ za obywatelsk¹

gorliwoœæ swoj¹; niedziw wiêc, ¿e w dzieciñstwie jeszcze
widok tylu krzywd publicznych i prywatnych, cierpkie w

sercu Staszica zostawi³ wspomnienia, wyry³ w nim wstrêt
i oburzenie, ku wszelkim niesprawiedliwoœciom.” 

Stanis³aw Staszic - cz³owiek

(2)

[...] by³ wzrostu wy¿szego nad mierny, niesk³onny do oty-
³oœci, blady, oczu i w³osów jasnych, w m³odoœci przyjemnej

postaci, w towarzyskiem po¿yciu i w staroœci uprzejmy, w
zdaniu z czystego zawsze przekonania pochodz¹cem, nieco

zaciêtym. Sposób ¿ycia jego oszczêdny i skromny. Pokarm
prosty, napojem woda Ÿródlana.

PRZY OKAZJI ROCZNICY
Ci¹g dalszy ze str. 1
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Nietylko wszelkiego zbytku, odmawia³
sobie wielu przyjemnoœci, by grosz

ochroniony uldze bliŸniego poœwiêciæ.”
�

Powy¿sza charakterystyka pozwala
zrozumieæ decyzjê Staszica, któr¹

Kazimierz Promyk*** okreœli³ jako

Najwiêksze dobrodziejstwo

“Kiedy wiele lat pracuj¹c Staszyc ze-
bra³ ju¿ du¿o pieniêdzy, wtenczas

kupi³ dobra Hrubieszowskie, które le¿¹
o 5 mil od Zamoœcia i sk³ada³y siê w

owym czasie z miasta Hrubieszowa i
kilku wsi okolicznych. A poniewa¿

istnia³a jeszcze wtenczas pañszczyzna,
ksi¹dz Staszyc zosta³ panem wszyst-

kich w³oœcian, którzy w tych dobrach
mieszkali. Ale jakim on by³ panem dla

nich, mo¿ecie poznaæ po tem, ¿e uwa-
¿ali go jak swego ojca i dla tego

wnuki tych w³oœcian po dziœ dzieñ go
nazywaj¹ “Ojcem Staszycem”. Kilka lat

przepêdzi³ Staszyc miêdzy swymi
w³oœcianami, dbaj¹c o to, aby ci stali

siê jak najszczêœliwsi, nie cierpieli
biedy i kochali siê wszyscy miêdzy

sob¹ jako dzieci jednej matki. A cho-
cia¿ póŸniej wyjecha³ do Warszawy i

tam zamieszka³, jednakowo¿ ci¹gle
myœla³ o tych ludziach jak o w³asnych

dzieciach, a¿ na koniec postanowi³ po-
darowaæ im na w³asnoœæ ca³e dobra

Hrubieszowskie i przeznaczyæ na ich
korzyœæ wszystkie dochody z czyn-

szów, m³ynów, karczem, lasów, a to w
taki sposob: - z miasta Rubieszowa

(Hrubieszowa) i wsi okolicznych utwo-
rzy³a siê jedna gmina, nazwana przez

samego dobrodzieja “Towarzystwo
Rolnicze Rubieszowskie”. Wszystkie

grunta dworskie zosta³y podzielone i
rozdane w³oœcianom na wieczn¹ w³as-

noœæ (tak, ¿e przechodz¹ z ojca na sy-
na), ale w ten sposób, aby nikt nie

mia³ mniej jak 60 morgów wiedeñ-

skich, ani wiêcej jak 80 morgów, a to
dlatego, ¿eby jeden nie sta³ siê bardzo

bogatym a drugi ubogim i ¿eby wszys-
cy jednakowo musieli pracowaæ, bo ten

tylko cz³owiek jest uczciwy, który
pracuje. Je¿eliby który z

w³oœcian pope³ni³ jak¹
zbrodniê, kradzie¿, lub

inn¹ nieuczciwoœæ, to
grunt od niego powinien

byæ odebrany i podzie-
lony miêdzy tych go-

spodarzy, co maj¹ mniej
ni¿ 80 morgów. Wszyscy

w³oœcianie maj¹ jeden
wspólny magazyn zbo¿a,

do którego zsypuj¹ czêœæ
ziarna w dobre lata, aby w lata nie-

urodzajów mieli zapas i nie cierpieli
g³odu. W nieszczêœciu od ognia lub

jakiem innem jedni powinni ratowaæ
drugich. W ka¿dej z czterech wiêk-

szych wsi powinna byæ szko³a, a pi¹ta
szko³a w mieœcie Rubieszowie. Przy-

tem jednego ucznia, który ma wielk¹
ochotê i zdatnoœæ do nauki, gmina po-

winna posy³aæ do szkó³ wy¿szych w
Lublinie, a potem do akademji w War-

szawie, a gdy ten wyjdzie ju¿ na do-
ros³ego i rozumnego cz³owieka, ma

obowi¹zek odwdziêczyæ siê gminie Ru-
bieszowskiej i dopomagaæ jej dobr¹

rad¹. Sieroty powinny byæ wychowy-
wane do lat 15 przez tych gospodarzy,

którzy w³asnych dzieci nie maj¹. Ka¿-
da wieœ powinna razem dawaæ utrzy-

manie swojim starcom i kalekom,
którzy pracowaæ nie mog¹, a to daj¹c

ka¿demu tyle, ile kosztuje 10 korcy
¿yta.

Przytem w Rubieszowie Staszyc
za³o¿y³ kassê wspóln¹ dla ca³ej gmi-

ny, do której sk³adaj¹ siê wszystkie
dochody z czynszów, m³ynów, propi-

nacji i inne. W kassie tej mo¿e po¿y-
czaæ pieni¹dze ka¿dy gospodarz na

nastêpuj¹ce cele: 1) na ulepszenie
swojej gospodarki, rolnictwa; 2) je¿eli

chce za³o¿yæ jak¹ fabrykê albo spo-
rz¹dziæ warsztat lub maszynê; 3) je¿eli

chce zostaæ kupcem; 4) na postawienie
domów murowanych. Po-

¿yczywszy w kassie pie-
ni¹dze, nie sp³aca ich od

razu, lecz czêœciami
przez lat 20, sk³adaj¹c

co rok po 5 i pó³ od ka¿-
dego sta.

Gdy w³oœcianie gmi-
ny Hrubieszowskiej sta-

n¹ siê tak zamo¿ni, ¿e
ju¿ nie bêd¹ potrze-

bowali po¿yczaæ wszyt-
kich pieniêdzy, które bêd¹ w kassie,

wtenczas za pozosta³e pieni¹dze
nale¿y kupiæ wieœ s¹siedni¹ i grunta

jej rozdaæ na w³asnoœæ tym
w³oœcianom, co w tej wsi ¿yj¹. Tym

sposobem kupowano by coraz wiêcej
wsi i coraz wiêcej w³oœcian by³oby

uw³aszczanych, tak ¿e z czasem wszy-
scy w³oœcianie w ca³ym kraju przez to

dobrodziejstwo Staszyca mieliby na
w³asnoœæ po kawa³ku ziemi...

Gmin¹ Rubieszowsk¹ zarz¹dza
wójt i rada gospodarcza z³o¿ona z 6

ludzi, miêdzy którymi powinien byæ
burmistrz miasta Hrubieszowa. Ka¿dy

z tych szeœciu radnych obiera siê na 6
lat.

Otó¿ wójt i rada gospodarcza obo-
wi¹zani s¹ pilnowaæ, aby w gminie by³

spokój i porz¹dek, oraz za³atwiaæ
wszelkie interesa gminy z rz¹dem.

Wójtowstwo pod³ug woli Staszyca
winno byæ dziedziczne, to jest syn zo-

staje wójtem po ojcu. Jednakowo¿ je¿eli
który wójt nie bêdzie wype³nia³ swych

obowi¹zków, albo umrze bezdzietnie,
to nowego wójta ma prawo obraæ rada

gospodarcza.
(



6 SKANER 10 (330), paŸdziernik 2022

( Spisanie wszystkich tych warun-
ków na papierze Staszyc nazwa³

Kontraktem Towarzystwa Rolniczego
Hrubieszowskiego i wyjedna³ potwier-

dzenie jego u w³adzy. Tym sposobem
cztery tysi¹ce mieszkañców gminy

Hrubieszowskiej, ich wnuki i prawnu-
ki zostali uszczêœliwieni przez syna

ubogiego mieszczanina z Pi³y.”
�

I na koniec - Stanis³aw Staszic w
anegdocie zaczerpniêtej z ksi¹¿ki Luc-

jana Tatomira.****

Stanis³aw Staszic - cz³owiek

(3)

“Kap³an, m¹¿ uczony i dobroczyñca
narodu, ks. Stanis³aw Staszic, za

Ksiêstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego radca stanu a potem mini-

ster stanu, piêkny raz z³o¿y³ przyk³ad
sprawiedliwoœci i mi³oœci bliŸniego.

Przy rogatkach warszawskich,
obok komór celnych by³y œcie¿ki,

któremi piesi ukradkiem wchodzili lub
wychodzili z miasta.

Dla przeszkodzenia przemycaniu
towarów, minister skarbu wyda³

rozkaz, aby stra¿nicy chodzenia temi
œcie¿kami zabraniali.

Staszic, nic nie wiedz¹c o zakazie,
mia³ zwyczaj rano wychodziæ za

rogatki z ksi¹¿k¹ lub rêkopisem, który
na wolnem powietrzu przegl¹da³ i

poprawia³.
Pewnego poranku, jak zwykle,

skromnie ubrany wyszed³ na prze-
chadzkê i znalaz³ siê na œcie¿ce

zabronionej.
Stra¿nik komory, bêd¹c podchmie-

lony, rzuci³ siê i chwyci³ szanownego
mê¿a za kark.

- Nie znasz mnie, - rzek³ Staszic -
jestem radc¹ stanu, a je¿eli nie wolno

têdy chodziæ, powinieneœ by³ mnie
uprzedziæ.

Stra¿nik jednak uderzy³ go i oba-

li³ na ziemiê; dopiero przechodnie ujêli
siê za niewinnym.

Staszic, niezmiernie tym wypad-
kiem przejêty, uda³ siê niezw³ocznie do

ministra skarbu, ¿¹daj¹c surowego i
przyk³adnego ukarania pijaka.

Minister Wêgleñski natychmiast
oddali³ stra¿nika, lecz Staszic nie po-

przesta³ na tem i wymaga³, aby by³
oddany pod s¹d i wed³ug prawa nie

tylko surowo ukarany, lecz aby ta kara
by³a og³oszon¹ publicznie.

Gdy mu zaœ przedstawiono, ¿e to
og³oszenie by³oby dla niego samego

ubli¿aj¹ce, gdy¿ i osobê i swój wysoki
urz¹d narazi³ na napaœæ, obstawa³

przy swojem.
Wystawiano mu los biednego

stra¿nika - by³ego wojskowego, ¿o³-
nierza zas³u¿onego, ojca licznej rodzi-

ny. ¯adn¹ uwag¹ przekonaæ siê nie
da³ i odpowiedzia³:

- Siebie i rz¹d mój wtedybym
skrzywdzi³, gdybym zniós³ i zamilcza³

wyrz¹dzon¹ mi obelgê. Mówicie mi o
litoœci, lecz litoœæ by³aby tu wystêpn¹.

Ta w³aœnie litoœæ nie w porê stoso-
wana, zara¿a kraj z³ymi i zuchwa³ymi

urzêdnikami i w narodzie utrwala
cztery najg³ówniejsze wady i na³ogi

natury polskiej: sk³onnoœæ do burd,
pijañstwo, zuchwa³oœæ i porywczoœæ do

bijatyki. Czyja¿ to wina? Oto po-
b³a¿ania. Chcê, ¿eby urzêdnik polski,

pod wzglêdem taktu, oœwiecenia i su-
miennego spe³niania obowi¹zków, nie

pozostawa³ w tyle za swoimi kolegami
zagranicznymi.

Oddano wiêc stra¿nika pod s¹d,
usuniêto od s³u¿by i skazano na areszt

dwumiesiêczny.
Po odsiedzeniu kary, wa³êsa³ siê

po ulicach z ¿on¹ i dzieæmi, ¿ebrz¹c o
kawa³ek chleba. Wtedy poradzono mu,

aby siê uda³ do Staszica z proœb¹ o
przebaczenie.

Gdy go Staszic ujrza³, rzek³ mu:

- Widzisz, swojem postêpowaniem
pozbawi³eœ swoj¹ rodzinê chleba.

Je¿eli mi przyrzekniesz poprawê, a
szczególniej, ¿e siê wyrzekniesz pijañ-

stwa, wstawiê siê za tob¹.
Wyliczy³ mu pensjê za kilka mie-

siêcy i doda³:
- Gdybyœ kiedykolwiek popad³ w

niedostatek, lecz nie z w³asnej winy,
przyjdŸ do mnie, a ja ciê nie opuszczê

i dopomogê.
W taki to sposób m¹¿ ten, stró¿

prawa, pomœci³ swoje krzywdy oso-
biste.”

Wybra³a Jolanta Pawluk

Przedruki z zachowaniem dawnej pisowni.

�ród³a:

* Zygmunt Kukulski (1890-1944) Lata szkolne

Staszica. Spó³dzielnia Wydawnicza Placówka

Lubel-ska. Lublin. 1926.

** Ÿród³o obu fragmentów to rozdzia³ pt.

Obraz ¿ycia i czynów Stanis³awa Staszica

w: Dzie³a poetyczne, wierszem i proz¹ J.U.

Niemcewicza. Tom XII. Wydanie nowe i

kompletne Jana Nep. Bobrowicza. W Lipsku.

Nak³adem i drukiem Breitkpfa i Haertela.

1840.

*** O ksiêdzu Stanis³awie Staszycu. Napisa³

Kazimierz Promyk. Warszawa. Wydawnictwo

ksiêgarni krajowej Konrada Prószyñskiego

przy ulicy Krakowskie-Przedmieœcie Nr. 37

(obok hotelu Saskiego). 1882.

**** Uczta Wierzynka. Anegdoty i ciekawoœci

historyczne. Autorzy: Tatomir, Lucjan (1836-

1901). Wspó³wytwórcy: F. R. Oprac.; PrzeŸ-

dziecki, Aleksander (1814-1871); Czacki,

Tadeusz (1765-1813); Data publikacji: [1919].

Wydawca: K. Trepte; New York: The Polish

Book Importing (Warszawa: Synowie St.

Niemiry).

Ilustracje:

Na str. 1 - wizerunek Stanis³awa Staszica

(1755-1826) z medalu, wybitego w styczniu

1926 r. Autor Józef Aumiller (1882–1963). [W

oryginale w otoku napis Stanis³aw Staszic -

przyp. Skaner].

Na str. 5 - wizerunek Stanis³awa Staszica,

z ksi¹¿ki Kazimierza Promyka. Rysowa³

W³adys³aw Barwicki  (1865– 1933).



SKANER 10 (330), paŸdziernik 2022 7

  Roman Kuczma -
re¿yser i scenograf
dzia³aj¹cy od lat w
Teatrze Scena 419

- z pocz¹tkiem
wrzeœnia wyjecha³
na sta³e do Polski.

Jest to bardzo du¿a strata dla zespo³u
i z ciê¿kim sercem dzielimy siê t¹
wiadomoœci¹ z czytelnikami Skanera
oraz z mi³oœnikami naszej londoñskiej
sceny.

Co tu du¿o mówiæ - re¿yser to
trzon teatralnej trupy, to cz³owiek
dbaj¹cy o ca³okszta³t wystawianej
sztuki, dobieraj¹cy osoby do postaci
scenicznych, nadaj¹cy im charakter,
pilnuj¹cy gry aktorskiej i wydobywa-
j¹cy z aktorów to, co w nich najlepsze. 

W przypadku Romana dorzuciæ
jeszcze nale¿y scenografiê. Planowa³
i tworzy³ scenê, a niektóre dekoracje
budowa³ w³asnorêcznie.

Do tego to przemi³y, ciep³y i ugo-
dowy cz³owiek. Zawsze podczas prób
panowa³a przyjazna atmosfera. Wy-
maga³ - ¿artuj¹c. 

Efekty jego pracy mo¿na by³o
podziwiaæ przez ostatnie lata na
scenie w sali parafialnej. Og³oszenia
o wystêpach œci¹ga³y t³umy, a
uœmiechniête twarze publicznoœci i
przychylne komentarze œwiadczy³y o
dobrze wykonanej pracy. Wystawione
sztuki: “Zag³oba swatem”, “Gwa³tu, co
siê dzieje!”, “Bia³a chryzantema” i
“Generalna próba” - dostarczy³y wi-
dzom przyjemnie spêdzonego czasu i
kontaktu z jêzykiem ojczystym.

Skromne po¿egnanie Romana od-
by³o siê w koñcu sierpnia. Wspomi-
nano czas przygotowañ, prób, ma³ych
wpadek i du¿ych sukcesów. By³o
sporo œmiechu, ale równie¿ sporo ³ez,

które zawsze towarzysz¹ po¿egna-
niom.

Z pocz¹tkiem czerwca zespó³
Teatru Scena 419, jeszcze w pe³nym
sk³adzie, bo pod kierunkiem Romana,
rozpocz¹³ pracê nad now¹ sztuk¹. I
choæ we wrzeœniu Roman wypuœci³
nas spod swoich artystycznych
skrzyde³, to przedtem przedstawi³
wizjê i nakreœli³ ramy nowej sztuki
oraz przekaza³ najwa¿niejsze wska-
zówki. Dziêki wspó³czesnej technice
zapewne jeszcze nie raz wesprze
dzia³ania zespo³u.

Cz³onkowie Teatru Scena 419
postanowili, ¿e w³asnymi si³ami, za-
anga¿owaniem i ochot¹ doprowadz¹
rozpoczête próby do premiery i wy-
stawi¹ ten spektakl.

Do realizacji jeszcze kawa³ drogi,
ale ju¿ teraz serdecznie wszystkich
zapraszaj¹. 

Mariola Mrowiec

PS
Romanie!
Ciebie zapraszamy w szczególnoœci!
Przyjedziesz?

P
Na zdjêciu obok widzimy tych, którzy byli w

sierpniu w London i mogli osobiœcie po-

¿egnaæ siê z Romanem. W pierwszym rzê-

dzie od lewej stoj¹: Stanis³aw Duk, Tomasz

Kaczor, Eugeniusz Trusz-

kowski, ksi¹dz proboszcz

Wac³aw Chudy, Roman

Kuczma, Jolanta Pawluk,

Ma³gorzata Maciejewska,

Grzegorz Mrowiec i Mi-

³osz WoŸniak. Rz¹d drugi

(od lewej): Mariola Mro-

wiec, Zbigniew Dyba,

Wies³aw Bukowski, Ta-

deusz ¯ochowski, Jan

Jasnos i Krzysztof Po-

pio³ek.

Fot. Grzegorz Mrowiec

Kilka s³ów od redakcji

CZY ORGANIZACJE SIÊ WYLUDNIAJ¥?

W marcu 2011 r. ukaza³a siê w Skane-
rze refleksja zwi¹zana ze zdaniem
“organizacje siê wyludni³y” wypowie-
dzianym podczas Zebrania Miêdzy-
organizacyjnego. Jednych ta opinia
zaskoczy³a, inni byli sk³onni zgodziæ siê
z ni¹, a co siê dzieje w londoñskich or-
ganizacjach obecnie, mo¿e us³yszymy
podczas zebrania w przysz³ym roku
(ostatnie odby³o siê w styczniu 2020,
sprawozdania obejmowa³y rok 2019;
pozostaje mieæ nadziejê, ¿e wirusy prze-
stan¹ zagra¿aæ i przedstawicielom orga-
nizacji uda siê spotkaæ w styczniu 2023).

Czas miêdzyzebraniowej przerwy nie
by³ przyjemny dla nikogo, odczu³y to
tak¿e organizacje, zmuszone do ograni-
czenia albo wrêcz zaprzestania dzia³al-
noœci. Do nowych i trudnych warunków
dostosowa³y siê: polonijna parafia, szko-
³a, tak¿e (na tyle, na ile pozwoli³y prze-
pisy) Polskie Stowarzyszenie Narodowe
i zespó³ Cracovia. Twoje Radio i Skaner
ukazywa³y siê zgodnie z harmonogra-
mem, wirus doprowadzi³ nawet do
u³atwienia dostêpu do tych mediów,
gdy¿ powsta³a strona www.skaner.net , gdzie
mo¿na nie tylko przeczytaæ numery mie-
siêcznika i s³uchaæ Twojego Radia o
dowolnej porze, ale i obejrzeæ spektakle
Teatru Scena 419.

Jolanta Pawluk

BEZ RE¯YSERA, ALE Z ZAMIAREM KONTYNUACJI
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NABÓR DO STUDIUM KUL

dla Polonii i Polaków za granic¹

Szkolenia z opieki nad przewlekle cho-

rymi i opieki paliatywnej, poradnictwa i
strategii wspieraj¹cych, profilaktyki za-

chowañ ryzykownych, nowych mediów i
komunikacji; kultury polskiej oraz teo-

logii i biblistyki – to oferta edukacyjna
Studium Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Paw³a II dla Polonii
i Polaków za granic¹. Uczelnia roz-

poczê³a rekrutacjê na zajêcia, które
rusz¹ jesieni¹.

Studium KUL bêdzie funkcjonowa³o
m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej

Brytanii, USA i Kanadzie.
Wszystkie zajêcia w ramach studium

bêd¹ bezp³atne, a poprowadz¹ je pro-
fesorowie, wyk³adowcy i eksperci KUL.

Bêd¹ trwa³y szeœæ miesiêcy i odbêd¹
siê w trybie hybrydowym: trzy dwu-

dniowe zjazdy stacjonarne i trzy
dwudniowe zjazdy online. Absolwenci

otrzymaj¹ dyplomy KUL i certyfikaty
ukoñczenia studium w jêzyku polskim i

angielskim. Dla chêtnych bêdzie mo¿li-
wa kontynuacja nauki.

Informacja dla kandydatów z Kanady

Zajêcia bêd¹ trwa³y szeœæ miesiêcy.

Odbêd¹ siê w trybie hybrydowym: trzy
dwudniowe zjazdy stacjonarne na tere-

nie Kanady i trzy dwudniowe zjazdy
online.

Absolwenci otrzymaj¹ dyplomy KUL

i certyfikaty ukoñczenia studium

w jêzyku polskim, angielskim  francuskim.

Zapisy i dodatkowe informacje

polonia@kul.pl
tel. +48 81 445 42 90

14 paŸdziernika kinow¹ premierê
bêdzie mia³ film “Orze³. Ostatni

patrol”, który opowiada historiê za-
giniêcia podczas II wojny œwiatowej

okrêtu podwodnego ORP “Orze³”.
Historia “Or³a” od ponad osiem-

dziesiêciu lat rozpala wyobraŸniê
mi³oœników historii, a teraz równie¿ –

filmowców. Specjalne ekipy badawcze
do tej pory poszukuj¹ wraku okrêtu i

póki pozostaje on na dnie morza, nie
posiadamy ¿adnych faktów wskazu-

j¹cych na przyczynê zatoniêcia.
Tajemnicê tê zg³êbi film “Orze³.

Ostatni patrol”.
Jest rok 1940. Gdy na pla¿ach

Dunkierki trwa gor¹czkowa ewakuacja
alianckich ¿o³nierzy, pod powierzchni¹

morza sunie supernowoczesny polski
okrêt podwodny ORP “Orze³”. Dosko-

nale wyszkolona za³oga ma na swoim
koncie spektakularne sukcesy, w tym

brawurow¹ ucieczkê z Tallina i za-
topienie niemieckiego transportowca

“Rio de Janeiro”. Teraz staje przed
tajemnicz¹ i niebezpieczn¹ misj¹, w 

trakcie której bêdzie musia³a zmierzyæ
siê nie tylko z zagro¿eniem w postaci

min podwodnych, bomb g³êbinowych,
wrogich okrêtów i patroluj¹cych teren

samolotów, ale równie¿ z coraz bar-
dziej napiêt¹ atmosfer¹ na pok³adzie.

To, co wydarzy siê w kolejnych
dniach, przejdzie do historii i napisze

legendê najs³ynniejszego z polskich
okrêtów.

Przygotowanie wiernej rekon-
strukcji wnêtrza okrêtu ORP “Orze³”

zajê³o ponad rok. W jego stworzeniu
wziêli udzia³ historycy, konsultanci

oraz osoby, które s³u¿y³y na bliŸnia-
czym ORP “Sêp”. Dziêki  nowoczesnej

technologii modu³owej oraz zastoso-
waniu specjalnej platformy hydraulicz-

nej uda³o siê wiernie odwzorowaæ
zachowanie okrêtu podczas wynurzeñ,

zanurzeñ oraz w czasie wybuchów
bomb g³êbinowych. Zdjêcia na Ba³ty-

ku zrealizowano przy wspó³pracy z
Ministerstwem Obrony Narodowej i

udziale jednostek z 3. Flotylli Okrêtów
i 8. Flotylli Obrony Wybrze¿a.

FILM O OKRÊCIE PODWODNYM

“ORZE£”

WYNIKI TURNAMENTU

POLONIJNYCH DRU¯YN PI£KI NO¯NEJ

rozgrywanego 11 i 12 wrzeœnia w Nilestown
 

- w grupie over 50 - Olimpia Toronto pokona³a zespó³ Bia³y Orze³ Oshawa 3:1,

- over 35 - Bia³y Orze³ Oshawa pokona³ Olimpiê Toronto 3:0,

- open - w tej kategorii gra by³a zaciêta; w finale znalaz³y siê zespo³y Bia³ego Or³a

London i Olimpii Toronto, przy czym w przepisowym czasie mecz zakoñczy³ siê

remisem 1:1. O ostatecznym wyniku zadecydowa³y rzuty karne. Tu Olimpia

Toronto strzeli³a 5 bramek, dru¿yna z London 4.

Najlepsi

- bramkarz - Aleksander Kalinowski (Olimpia Toronto)

- strzelec - Sebastian Ga³¹zka (Bia³y Orze³ London)

- zawodnik (w opinii sêdziów, organizatorów i kibiców) - Krzysztof Hrycaj

(Polonia Hamilton)
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Jest to spektakularna produkcja o legendarnym polskim

okrêcie podwodnym ORP “Orze³”, który w czasie II wojny
œwiatowej ws³awi³ siê bohaterskimi czynami w starciach z

niemieck¹ flot¹. Film przedstawia trzymaj¹c¹ w napiêciu i
owian¹ tajemnic¹ historiê ostatniej misji jednostki. Jego

scenariusz oparto na znanych ju¿ faktach, jak i zupe³nie
nowych dokumentach na temat mo¿liwych losów okrêtu. Za

re¿yseriê odpowiada Jacek B³awut – zdobywca Polskiej
Nagrody Filmowej Orze³ za “Wirtualn¹ wojnê” oraz

Srebrnych Lwów na Festiwalu Filmowym w Gdyni za
“Jeszcze nie wieczór”. Autork¹ zdjêæ jest Jolanta Dylewska,

autorka zdjêæ do g³oœnego filmu Agnieszki Holland “W
ciemnoœci”, za który otrzyma³a m.in. nagrodê za najlepsze

zdjêcia na Festiwalu Filmowym w Gdyni. W gwiazdorskiej
obsadzie wyst¹pili: Mateusz Koœciukiewicz, Rafa³ Za-

wierucha, Adam Woronowicz, Tomasz Ziêtek, Antoni
Pawlicki, Tomasz Schuchardt, Filip P³awiak, Tomasz

W³osok i wielu innych.
Muzeum Historii Polski jest patronem edukacyjnym filmu.

Tekst opracowano na podstawie materia³ów dystrybutora filmu -

Kino Œwiat.

***

ORP “Orze³” by³ du¿ym, ponad osiemdziesiêciometrowym
okrêtem, uzbrojonym w dwanaœcie wyrzutni torpedowych,

a tak¿e w armatê morsk¹ kalibru 105 milimetrów, podwójne
dzia³o przeciwlotnicze kalibru 40 milimetrów i podwójny

przeciwlotniczy karabin maszynowy (kaliber 13,2 mili-
metra). Maksymalna prêdkoœæ nawodna wynosi³a 20

wêz³ów, podwodna – 9 wêz³ów, maksymalna g³êbokoœæ
zanurzenia – 80 metrów. Autonomicznoœæ okrêtu, czyli

zdolnoœæ do ci¹g³ego przebywania w morzu bez uzupe³-
niania zapasów oraz w gotowoœci do wykonywania zadañ

bojowych, siêga³a trzech miesiêcy. Wszystkie parametry
stawia³y okrêt w rzêdzie najnowoczeœniejszych jednostek

tego typu.
Uroczyste powitanie okrêtu w porcie wojennym w

Gdyni odby³o siê 10 lutego 1939 roku. W sk³ad za³ogi
“Or³a” wchodzi³o szeœciu oficerów i piêædziesiêciu czterech

podoficerów i marynarzy. Dowódc¹ okrêtu by³ 37-letni
komandor podporucznik Henryk K³oczkowski, funkcjê jego

zastêpcy od maja 1939 roku pe³ni³ kapitan marynarki Jan
Grudziñski, wówczas 32-letni. Oficerowie byli absolwentami

Oficerskiej Szko³y Marynarki Wojennej w Toruniu. Œrednia
wieku za³ogi wynosi³a oko³o 32 lat (rozpiêtoœæ wieku 23 –

40 lat).

�ród³o: Muzeum Historii Polski - muzhp.pl

Creative Commons - 3.0 Polska

Z ZAKAMARKÓW

STAREJ SZUFLADY

JADWIGA ̄ ELEZIÑSKA Ta niezwyk³a historia wojenna trafi³a do
mnie podczas któregoœ lata w Kanadzie. Oto, co powiedzia³

mój rozmówca:
Rodzina ojca pochodzi³a z Kresów. Kiedy we wrzeœniu

1939 roku wybuch³a wojna z Niemcami, a krótko potem
Rosja Sowiecka zajê³a wschodnie tereny, rodzina nadal

zajmowa³a siê swoim ma³ym gospodarstwem rolnym. Ojciec
po ukoñczeniu gimnazjum wróci³ do domu na wsi i

pomaga³ rodzicom. W 1941 roku skoñczy³ 20 lat. Wtedy
Niemcy wypowiedzia³y wojnê Sowietom. Z jednej strony

rodziny ojca nie wywieziono na Syberiê, a z drugiej nie
by³o ¿adnej gwarancji spokoju pod hitlerowskim butem.

Ojciec podj¹³ mêsk¹ decyzjê i zaci¹gn¹³ siê do Wojska
Polskiego przy boku Armii Czerwonej. Krótkie szkolenie

wojskowe odby³ w Sumach.
W nowym Wojsku Polskim by³o wielu ch³opaków w

jego wieku, trochê m³odszych i starszych, nawet starych -
takich po czterdziestce.  Ojciec zosta³ dowódc¹ grupy  (
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( rozpoznania, któr¹ stanowi³o kilku m³odszych i
jeden starszy, który mia³ 26 czy 27 lat. Stanowili

dobr¹ paczkê. Ten najstarszy wyzna³ ojcu w tajemnicy,
¿e uciek³ z Katynia i nienawidzi Ruskich tak samo jak

Niemców, i ¿e pragnie siê dostaæ do Berlina, aby zo-
baczyæ pokonanych Niemców. Nazywa³ siê Pola-

kowski. Zobowi¹za³ ojca do tajemnicy - wiadomo
dlaczego.

Kiedy ojciec (mówi¹cy po niemiecku) z³apa³
Niemców do niewoli i rozkazywa³ Polakowskiemu

zaprowadziæ ich do “sztabu”, ten zawsze wraca³ sam.
T³umaczy³, ¿e Niemcy chcieli uciekaæ i musia³ ich

zabiæ. W koñcu ojciec musia³ posy³aæ pojmanych
¿o³nierzy niemieckich z innymi i wtedy nagle Niemcy

przestali "uciekaæ". Wszystkich w komplecie dostawia-
no do sztabu celem "zasiêgniêcia jêzyka".

Polakowski musia³ byæ jakimœ polskim oficerem,
wyraŸnie wyró¿nia³ siê sylwetk¹, wysportowaniem i

wiedz¹.
Oczywiœcie, dowództwo zawsze dba³o o to, ¿eby

¿o³nierzom nie brakowa³o alkoholu.
Pewnego dnia ch³opaki z ojca dru¿yny obchodzili

urodziny jednego z kolegów. By³o to nied³ugo przed
atakiem wroga, ale dla ch³opaków to nie mia³o

znaczenia. Popili sobie nieŸle i nawet dotar³o do nich,
¿e przyszed³ rozkaz wycofania siê z powodu

nacieraj¹cej du¿ej si³y wojsk niemieckich. Byli oni
zbyt pijani, ¿eby siê temu rozkazowi podporz¹dkowaæ.

Po jakimœ czasie jednak zauwa¿yli, ¿e jest coœ za
cicho i wtedy dotar³o do nich, ¿e s¹ sami, a na

horyzoncie widaæ olbrzymi¹ nawa³nicê wojsk
niemieckich.

Co robiæ? Na ucieczkê za póŸno, ale na walkê nie,
gdy¿ na linii ich frontu zosta³o du¿o broni, wszystkie

erkaemy, cekaemy i dzia³a. Wszyscy nagle wytrzeŸwieli.
Polakowski obwo³a³ siê dowódc¹, wiêc czekali, co on powie.

Polakowski kaza³ czekaæ, a¿ nieprzyjaciel do nich siê
maksymalnie zbli¿y. Niemcy z kolei, którzy wczeœniej widzie-

li szybki odwrót ludzi bez sprzêtu, szli teraz bez ¿adnej
ostro¿noœci. A¿ tu nagle opuszczone stanowisko zaczyna

strzelaæ.
Polscy ch³opcy byli szybcy, obs³ugiwali po kilka stano-

wisk na raz i strzelali z dzia³. By³o to wielkie zaskoczenie
dla Niemców. Stracili w tej potyczce swego dowódcê i siê

wycofali. 
Nie mniejsze zdziwienie by³o te¿ wœród rosyjskich

dowódców i polskich, kiedy zobaczyli, ¿e opuszczone stano-
wiska “same zaczê³y strzelaæ”.

Kiedy Niemcy siê wycofali, nasi ch³opcy mogli trochê
odpocz¹æ, potem przyjechali po nich ¿o³nierze z rozkazem

przeniesienia siê na ty³y. Szóstka dzielnych wojaków -
uczestników najpierw urodzin, a potem autorów bohater-

skiego odparcia wroga - zosta³a odznaczona medalem
“pobiedy”. Polakowski od razu poszed³ do latryny, gdzie

“zostawi³” to sowieckie wyró¿nienie.
Ch³opaki zaprzyjaŸnili siê jeszcze bardziej i prawie

wszyscy z tej grupy doszli do Berlina. Polakowski bez-
skutecznie namawia³ kolegów, aby przeszli do aliantów, w

koñcu poszed³ sam. Po wojnie wyjecha³ do Chicago i zaj¹³
siê ma³ym biznesem. Ojciec wróci³ do Polski Ludowej, za

medal “pobiedy” dostawa³ nawet jakieœ pieni¹dze.
Ojciec zg³osi³ siê do walki z “bandami UPA” w

Bieszczadach, gdy¿ dowiedzia³ siê, ¿e oni brutalnie
zamordowali jego wujka. W roku 1946 bra³ udzia³ w

referendum 3xTak, wtedy zosta³ dotkliwie pobity przez UB.
Potem siê o¿eni³, ale raz w miesi¹cu pi³. Zmar³ dosyæ m³odo,

bo mia³ tylko 55 lat. Czêsto powtarza³: “Polakowski mia³
racjê”. Jadwiga ¯eleziñska
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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 paŸdziernika 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

HENRYK ZBIERZCHOWSKI (1881-1942)

TAJEMNICA MYŒLI

Choæ rozmawiamy tak wiele,

Tak ma³o o sobie wiemy.

Myœli pod czaszk¹ siê t³uk¹

W ciemnoœci g³uchej i niemej.

A kiedy wreszcie odnajd¹

Przez usta otwart¹ bramê,

Ubrane w s³owa sukienkê

Ju¿ inne s¹, nie te same.

I choæbyœ duszê mia³ czujn¹,

I choæbyœ oczy mia³ wilcze,

Dowiesz siê o tem, co mówiê,

Ale nie o tem, co milczê.

Có¿ z tego, ¿e na swych ustach

Czujê twe usta gor¹ce?

Nieznani sobie jesteœmy

Jako dwie g³êbie milcz¹ce.

¯yjemy lata przy sobie

I nic o sobie nie wiemy.

Myœli pod czaszk¹ siê t³uk¹

W ciemnoœci g³uchej i niemej.

SK¥D SIÊ BIOR¥ TAKIE POWIEDZONKA?

Dokoñczenie ze str. 12

Nie wiadomo, dlaczego s³awetne miasto Pacanów nie jest
doœæ szanowane w opinii obywateli - i to nawet takich,

którzy o nim nic nie wiedz¹.
Szanuj¹cemu siê cz³owiekowi wstyd po prostu przy-

znaæ siê do pacanowskiego pochodzenia.
- Szanowny Pan z Pacanowa? He, he, he, to tam,

gdzie kozy kuj¹! - wnet us³yszy dowcipn¹ odpowiedŸ.
Komu to, u diab³a, i kiedy strzeli³a do g³owy szatañ-

ska myœl kucia kóz w Pacanowie ku wiecznej nies³awie
tego  grodu?! Otó¿, jak siê okazuje, nikt nigdy w Paca-

nowie nie zaopatrywa³ kozich racic w podkowy, a rzecz
mia³a siê zupe³nie inaczej.

Kiedyœ, mo¿e za króla Æwieczka, sprowadzi³ siê do
Pacanowa kowal nazwiskiem Koza z kilkoma synami.

Koza i jego synowie odznaczali siê wielk¹ pracowitoœci¹.
Jeszcze brzask dnia nie ukaza³ siê na horyzoncie, a oni ju¿

wstawali i szli do roboty. DŸwiêki m³otów w kuŸni Kozów
by³y sygna³em dla miasteczka, ¿e pora wstawaæ. W tych

zamierzch³ych czasach zegarki, a tym bardziej budziki,
ma³o jeszcze by³y - prawdopodobnie - w Pacanowie roz-

powszechnione. - No, pora wstawaæ. Kozy kuj¹! - mruczeli
Pacanowianie, przewracaj¹c siê w swoich pieleszach.

Musia³o siê oczywiœcie zdarzyæ, ¿e ktoœ obcy, nie œwiadom
miejscowych zwyczajów, us³ysza³ jak pacanowianie

pozdrawiali siê pobudk¹: “Kozy kuj¹” i plotkarskim jêzy-
kiem rozpowszechni³ dziwaczn¹ wieœæ po ca³ym kraju, nie

usi³uj¹c dociec, jakie jest jej w³aœciwe znaczenie. Teraz ju¿
¿adne sprostowania, ani wyjaœnienia nie pomog¹ na zd³a-

wienie z³oœliwej legendy, ¿e “w Pacanowie kozy kuj¹”.

�ród³o: Nowiny Codzienne. Pismo poœwiêcone sprawom codziennym

na Œl¹sku Opolskim. Nr 286. 1933. Rocznik 23.

Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni.
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

1290 Trafalgar St., London
Tel. 519-659-9797
Fax 519-659-2729

  www.alicias.ca

bezkonkurencyjne wêdliny

artyku³y delikatesowe z Europy

najwiêkszy wybór produktów prosto z Polski

Niskie ceny - zawsze mi³a obs³uga
Promocyjne ceny wybranych artyku³ów!

ZAPRASZAMY

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz 9.00 - 21.00

w soboty 9.00 - 18.00 i w niedziele 10.00 - 17.00

SK¥D SIÊ BIOR¥ TAKIE POWIEDZONKA?

WYKRÊCIÆ SIÊ SIANEM i W PACANOWIE KOZY KUJ¥

W mowie potocznej u¿ywamy nieraz ró¿nych przys³ów i po-
wiedzonek, bardzo rozpowszechnionych i utartych, ale
niezrozumia³ych dla wiêkszoœci powtarzaj¹cych je osób. Po-
wstanie i znaczenie wielu z nich zatar³o siê ju¿ dawno i nie
mo¿e byæ odtworzone. W niektórych jednak wypadkach
wysi³ki jêzykoznawców i historyków zosta³y uwieñczone
pomyœlnym rezultatem. Dziêki temu mo¿emy dowiedzieæ siê,
sk¹d pochodz¹ takie np. popularne powiedzonka jak:
“Wykrêciæ siê sianem”, “W Pacanowie kozy kuj¹” - itp.

Otó¿ trzeba wiedzieæ, ¿e powiedzenie “Wykrêciæ siê
sianem” utar³o siê na pami¹tkê... pierwszego zapewne w
Polsce darmozjada restauracyjnego.

Pionierem darmozjadztwa w publicznych lokalach, czy
te¿ “szalbierstwa”, jak to okreœla dzisiejszy polski kodeks
karny, by³ weso³ek królewski Ziêba, w roku 1650. Weso³ek
pragn¹³ napiæ siê wina, ale - jak to czêsto zdarza siê
aresztantom - nie mia³ gotówki. “Debaty” [zapewne chodzi
o ‘debety’ - przyp. Skaner] i podpisywania rachunków nie
by³y jeszcze w ówczesnych karczmach i gospodach tak
rozpowszechnione, jak w dzisiejszych barach i restaura-
cjach.

Zdoby³ siê tedy na koncept. Zaprosi³ kilku kompanów
na mi³y poczêstunek do winiarni. Zaproszenie chêtnie
oczywiœcie zosta³o przyjête. Kompania uda³a siê do piwnicy
pewnej winiarni i tam przyst¹piono do pijatyki.

Kiedy ju¿ z czubów kurzy³o siê dobrze i Ziêba
wykalkulowa³ sobie, ¿e rachunek wzrós³ dostatecznie,
og³osi³ towarzyszom, ¿e poka¿e im figiel osobliwy. Pos³a³
po s³omê i pocz¹³ krêciæ powrós³o. Kazawszy je
gospodarzowi trzymaæ, sam po schodach pomykaj¹c
wyszed³ a¿ na ulicê. Tutaj odda³ koniec powrós³a w rêce
jakiegoœ dziecka, a sam zadowolony uda³ siê do domu.
Towarzysze jego oczekiwali tak d³ugo na jego powrót, a¿
przekonali siê, ¿e padli ofiar¹ ¿artu i musieli radzi nie radzi
zap³aciæ za ca³¹ ucztê.

Czyn pomys³owego trefnisia doczeka³ siê du¿ego
rozg³osu i uwieñczenia w przys³owiu, które dziœ jeszcze jest
powtarzane. Czasy zmieniaj¹ siê.

Dziœ za coœ podobnego czeka³by go co najmniej brzydki
protokó³ policyjny. Ale bo te¿ takich Ziêbów narodzi³o siê
dziœ cokolwiek za wiele.

Dokoñczenie na str. 11


