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POLSKIE NAZWISKA I ICH HISTORIA

KAZIMIERZ ADAMIAK  Mówi¹c o innych ludziach pos³ugujemy
siê ich imionami, nazwiskami, przezwiskami lub pseudo-

nimami. Tak by³o od czasów, gdy cz³owiek zacz¹³ siê
komunikowaæ z innymi cz³onkami wspólnoty. Podobno

pierwsze imiona ludzi by³y zapisane ju¿ w najstarszych
pisanych dokumentach Asyrii, Mezopotamii i Babilonii. W

czasach najdawniejszych by³y to jednak tylko przezwiska,
które przypisywano doros³emu ju¿ cz³owiekowi. Dopiero

póŸniej imiona nadawali dziecku rodzice wkrótce po jego
urodzeniu.

Te pierwsze imiona mia³y czêsto okreœlone znaczenie;
dotyczy³y po¿¹danych losów cz³owieka albo by³y magicz-

nymi zaklêciami, maj¹cymi sprowadziæ mu pomyœlnoœæ.
Arcybiskup Grzegorz Ryœ tak mówi³ o znaczeniu imienia w

Biblii: “Imiê w œwiecie biblijnym oznacza czyj¹œ we-
wnêtrzn¹ prawdê, wrêcz to¿samoœæ; definiuje czyj¹œ misjê

– mówi o tym, kim jest dana osoba i do czego zosta³a
wezwana przez Pana”. (“Kim jest aposto³”, Tygodnik Po-

wszechny, 39/2022, str. 19).
W Polsce przedchrzeœcijañskiej zbiór imion nie by³

zamkniêty, ka¿dy móg³ sobie wymyœliæ nowe. Kreatywnoœæ
naszych przodków nie by³a niczym ograniczona. By³o wiêc

tych imion wystarczaj¹co du¿o, aby mo¿na by³o jedno-
znacznie okreœliæ cz³owieka tylko jednym s³owem (szcze-

gólnie jeœli weŸmie siê pod uwagê, ¿e wiêkszoœæ ludzi
mieszka³a wtedy w niewielkich skupiskach).

Po przyjêciu przez Polskê chrzeœcijañstwa zbiór do-

puszczalnych imion zosta³ drastycznie ograniczony - mog³y

nimi byæ tylko imiona œwiêtych. W tej sytuacji potrzebny

by³ jeszcze element dodatkowy, aby móc jednoznacznie

okreœliæ ka¿d¹ osobê. Tak do u¿ycia wesz³o przezwisko, a

póŸniej nazwisko. Przezwisko by³o u¿ywane doraŸnie, dla

jednej konkretnej osoby. Gdy na sta³e przylega³o do ca³ej

rodziny i by³o dziedziczne, stawa³o siê nazwiskiem.

Wiele by³o Ÿrode³ nazwisk. Jednym z najczêstszych

by³y imiona - formy patronimiczne, dziedziczone po ojcu:

Pawluk, Jurczyk, Ferenc. Ci¹g dalszy na str. 3

95 LAT W LONDON

EWA MOCZARSKI  W tym roku mija 95 lat dzia³alnoœci Szko³y
Polskiej im. St. Staszica w London. Ten piêkny jubileusz

obchodziliœmy w sobotê 24 wrzeœnia, rozpoczêty uroczyst¹
Msz¹ w koœciele M. B. Czêstochowskiej, celebrowan¹ przez

ks. proboszcza Wac³awa Chudego. Wagi temu œwiêtu do-
da³a obecnoœæ Konsul Generalnej RP Magdaleny Pszczó³-

kowskej oraz prezesa Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
w Kanadzie Iwony Malinowskiej.

Najstarsi sta¿em nauczyciele zostali wyró¿nieni oko-
licznoœciowymi dyplomami. W sali parafialnej zorganizo-

waliœmy wystawê, na której mo¿na by³o obejrzeæ historiê
szko³y. Setki zdjêæ, albumy, plakaty i inne pami¹tki

pomog³y przypomnieæ by³ych uczniów, ich prace oraz lata
spêdzone w szkole.

Kiedy doroœli zwiedzali wystawê, najm³odsi byli zajêci
tworzeniem swoich prac w k¹ciku rysunkowym. Naturalnie

nie mog³o w nich zabrakn¹æ polskich akcentów, a wszyst-
kie prace zachowaliœmy w pami¹tkowym albumie. Miejmy

nadziejê, ¿e za lat 5, na jubileusz 100-lecia, ich autorzy bê-
d¹ mogli rozpoznaæ swoje dzie³a.

Oczywiœcie, nie zabrak³o tak¿e harcerzy, którzy werbo-
wali nowych druhów. Czuwaj! (

Pami¹tkowe zdjêcie powsta³o 1 paŸdziernika przed szko³¹ Holy Rosary, gdzie w

soboty prowadzone s¹ zajêcia Szko³y im. Staszica. Pozowali do niego uczniowie,

ich rodzice i nauczyciele. Fot. Jaros³aw Moczarski
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( Jak zawsze przy podobnych uroczystoœciach, by³y

serwowane wyroby kulinarne. Najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy³y siê ciasteczka w barwach narodowych oraz te ze

szkolnym logo. Nie zabrak³o równie¿ zdrowych, œwie¿ych
i pe³nych witamin jab³uszek. Panie z Katolickiej Ligi

Kobiet - Lodzia Musialska i Renia Wanjanc - przygotowa³y
pyszn¹ kawê i herbatê.

Za d³ugoletni¹ i owocn¹ pracê w Komitecie Rodzi-
cielskim Szko³y Polskiej okolicznoœciowe dyplomy otrzy-

mali: Renia Ochnik, Mariola Kwiecieñ, Justyna Borowiec,
Wies³aw Bukowski, Bogusia Ferenc, Anna Lewandowski,

Anna Królikowski, Emilia Pawelec.
W imieniu Szko³y Polskiej im. St. Staszica w London

serdecznie dziêkujê wszystkim sponsorom. Wasza pomoc
przyczyni³a siê do jeszcze wiêkszego zaakcentowania

polskiej grupy etnicznej w mozaice ró¿nych szkó³ w Lon-
don. Uroczystoœæ z okazji jubileuszu 95-lecia szko³y by³a

naszym wspólnym sukcesem.
Jeszcze raz dziêkujê z ca³ego serca wszystkim wy-

mienionym i tym wszystkim, którzy przyczynili siê do
naszej pracy, jak¹ jest propagowanie polskiej kultury i

jêzyka poza granicami Ojczyzny.
Kierowniczka szko³y,

Ewa Moczarski

Lista sponsorów:

Knight of Columbus 1410,
Maria i Marek Klimowicz,

Katolicka Liga Kobiet,
Siostry Urszulanki,

Parafia Matki Bo¿ej Czestochowskiej,
Canpol Travel,

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,
Mike Pachucki (Century 21),

Anna Sinilo (Mortgage Agent - Dominion
Lending Centres),

Unique Food Attitudes,
Burke Flowers.

S£OWA POWITALNE KIEROWNICZKI SZKO£Y

Dzieñ Dobry Polska Szko³o!

Nazywam siê Ewa Moczarski, jestem kierowniczk¹ Szko³y

Polskiej im St. Staszica w London.

Dziêkujê ks. Proboszczowi Wac³awowi Chudy za goœcin-
noœæ i Mszê Œwiêt¹, jak¹ nam odprawi³ z okazji Jubileuszu

95-lecia.
Serdecznie witam wszystkie dzieci, rodziców, na-

uczycieli, wolontariuszy oraz absolwentów.
Mam tak¿e zaszczyt przedstawiæ naszych goœci:

- Pani Konsul Generalna RP w Toronto Magdalena
Pszczó³kowska

- Pani prezes ZNP w Kanadzie Iwona Malinowska
- Welcome Alma Gordon - principal St. Patrick Adult and

Continuing Education
- Karen Lubek - Principal Holy Rosary School

- Teresa Kaszowska - by³a kierowniczka szko³y.
Kiedy zaczyna³am uczyæ w Polskiej Szkole 33 lat temu, nie

zdawa³am sobie sprawy, ¿e bêdê z ni¹ zwi¹zana a¿ tyle
lat. Jako polska emigrantka pragnê kontynuowaæ w

³añcuchu pokoleñ to, co zacz¹³ Stanis³aw Walczak 95 lat
temu. Jego inicjatywa doprowadzi³a do zorganizowania

polskiej szko³y w London. Od tego czasu nieprzerwanie
uczymy w niej jêzyka polskiego, naszej kultury

i historii. Jako najstarsza etniczna szko³a w
London respektujemy i szanujemy inne etniczne

grupy. W multikulturowej mozaice Kanady
jesteœmy aktywnie obecni, promuj¹c to, co w

nas jest najlepsze.
Mam nadziejê, ¿e gdy spotkamy siê tu za

lat 5 - na 100-lecie naszej szko³y - bêdziemy
mogli z dum¹ powiedzieæ, ¿e nie zmarnowa-

liœmy tego, co rozpocz¹³ Stanis³aw Walczak,
ani tej szansy, któr¹ da³a nam nasza druga

Ojczyzna - Kanada.

Szkoln¹ wystawê ogl¹dano z zainteresowaniem. Fot. J. Moczarski 
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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

Ci¹g dalszy ze str. 1 POLSKIE NAZWISKA I ICH HISTORIA

Drugim popularnym Ÿród³em nazwisk
by³y wykonywane zawody: Kowalski,

M³ynarczyk, Szewczak. Trzecia grupa
nazwisk pochodzi³a od miejscowoœci

(tak by³o w przypadku wiêkszoœci na-
zwisk szlacheckich): Zamojski, Tar-

nowski, Potocki.
Lista pomniejszych Ÿróde³ nazwisk

jest oczywiœcie o wiele d³u¿sza; mog³y
to byæ cechy fizyczne i psychiczne

cz³owieka, jego pochodzenie etniczne,
stan spo³eczny, nazwy pokarmów i

przedmiotów, œwiat zwierzêcy i roœ-
linny, stosunki rodzinne i czêœci cia³a.

Wszystkie istnia³y w wielu wariantach
i ulega³y licznym przekszta³ceniom. W

dodatku wiele jest nazwisk niejasnych,
których znaczenia nie da siê wyjaœniæ.

Wiêkszoœæ nazwisk pochodzi od
przezwisk: jeœli syn odziedziczy³ prze-

zwisko po ojcu, by³o ju¿ ono na-
zwiskiem. Proces nie by³ jednak tak

prosty, jak mog³oby siê wydawaæ.
Zdarza³o siê, ¿e rodzina przez jakiœ

czas u¿ywa³a jakiegoœ nazwiska, a
mimo to ulega³o ono w pewnym mo-

mencie zmianie, wiêc warunek dzie-
dzicznoœci nie by³ zachowany.

Ró¿ne grupy spo³eczne w Polsce
przyjmowa³y nazwiska w ró¿nych

okresach. Najwczeœniej ukszta³towa³y
siê nazwiska szlacheckie, bo ju¿ na

prze³omie XV/XVI wieku. Dopiero
póŸniej zwyczaj ten rozszerzy³ siê na

mieszczañstwo i ludnoœæ wiejsk¹. W
tym ostatnim przypadku d³ugo nie

by³o to konieczne: ¿ycie w³oœcian by³o
ograniczone do obszaru jednej wsi,

rzadko bywali oni w s¹dach i urzê-
dach, dokumenty osobiste nie istnia³y.

W ramach hobby przeanalizowa-
³em proces przybierania i stabilizacji

dziedzicznych nazwisk w czterech
wsiach mojej rodzinnej parafii na

LubelszczyŸnie. W tym celu przejrza-
³em zapisy w aktach chrztów od roku

1641 do XX wieku. Na pocz¹tku tego
okresu niemal wszystkie zapisane

osoby mia³y ju¿ nazwê dwucz³onow¹:
imiê i nazwisko/przezwisko.

Kilka zapisów, gdy podane by³o
tylko imiê, mog³o byæ przeoczeniem

ksiêdza udzielaj¹cego chrztu. Niekiedy
mê¿czyŸni byli identyfikowani tylko

przez imiê i wykonywany zawód (m³y-
narz, tkacz, szewc, ogrodnik). Bardzo

rzadko jednak by³y to nazwiska dzie-
dziczne, a w wiêkszoœci by³y to prze-

zwiska; ich liczba by³a wiêksza ni¿
liczba gospodarstw we wsi (czyli bra-

cia nosili ró¿ne przezwiska) i dotyczy-
³y pojedynczych osób (syn nosi³ inne

przezwisko ni¿ ojciec). Doœæ liczne w
tym okresie by³y nazwiska patro-

nimiczne (syn Kacpra by³ Kacprza-
kiem), ale prawdopodobnie w pierw-

szych latach nie by³y one jeszcze
dziedziczne. Kobiety w tym okresie

by³y najczêœciej okreœlane przez
patronimiki, a gdy ojciec by³ nieznany

(np. w przypadku dzieci nieœlubnych),
zapis w ogóle nie zawiera³ nazwiska.

Pod koniec XVII wieku proces
przybierania dziedzicznych nazwisk

by³ ju¿ bardzo zaawansowany. Pierw-
sze nazwiska by³y najczêœciej albo

ciekawymi przezwiskami, które jakoœ
“podoba³y siê” spo³ecznoœci, albo

rzadkimi, nieu¿ywanymi ju¿, imionami
staropolskimi. Oko³o roku 1700 ci,

którzy nie mieli jeszcze dziedzicznych
nazwisk, zaczêli masowo adaptowaæ

nazwiska patronimiczne lub pochodz¹-
ce od zawodów: syn kowala stawa³

siê Kowalczykiem, m³ynarza – M³y-
narczykiem, itd. Pod koniec tego sa-

mego stulecia zniknê³y ostatecznie
nazwiska wulgarne lub oœmieszaj¹ce,

które wczeœniej wystêpowa³y doœæ
czêsto.

Przez pierwsz¹ po³owê XIX stu-
lecia trwa³a jeszcze stabilizacja osta-

tecznego zapisu niektórych nazwisk,
na przyk ³ad Adamiak/Jada-

miak/Adamczyk/Adamski/Adamczew-
ski. Innym przyk³adem mo¿e byæ

ewolucja zapisu nazwiska Stanis³awa
Staszica, przytoczona w poprzednim

numerze “Skanera” przez p. Jolantê
Pawluk.

Zdarza³o siê te¿, ¿e nazwiska ju¿
ustabilizowane nagle zmienia³y swe 

brzmienie, czasem doœæ znacz¹co.
Koniec wieku XIX to ju¿ tylko

drobne korekty, czasami powodowane
wprowadzeniem cyrylicy, która po

Powstaniu Styczniowym zast¹pi³a w
zaborze rosyjskim jêzyk polski. (
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STAN KOZA
P. Eng., Broker

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

Zmiany na rynku nieruchomoœci nastêpuj¹ bardzo szybko

P Jak recesja i rosn¹ce oprocentowanie kredytów wp³ywaj¹

na wartoœæ domu i nieruchomoœci inwestycyjnych?

P Kiedy jest dobra pora na zakup nieruchomoœci?

P Jakie zachêty dla nabywców i sprzedaj¹cych znajduj¹ siê

w podatkach?

STAN JEST EKSPERTEM BUDOWLANYM

Z £ATWOŒCI¥ ZNAJDZIE ODPOWIEDNI DOM

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprzeda¿¹

nieruchomoœci

P Ponad 30 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

( Od pocz¹tku wieku XX regulacje prawne s¹ bardzo

restrykcyjne i zmiana nazwiska wymaga decyzji s¹du, a do
tego potrzebny jest istotny powód.

Historia naszych nazwisk
mo¿e byæ równie pasjonuj¹ca

jak wielka historia
której uczyliœmy siê w szkole

Zainteresowanych tym tematem
zapraszam na spotkanie

 Klubu “Tygodnika Powszechnego”
w dniu 12 listopada (sobota)

o godz. 18:00
w ma³ej sali parafialnej

Koœcio³a Matki Boskiej Czêstochowskiej
w London

Kazimierz Adamiak

WOJENNE LOSY POLAKÓW

DARIUSZ ZIELIÑSKI  11 listopada to w Kanadzie Dzieñ
Pamiêci. Wspomina siê uczestników wojen, poleg³ych

¿o³nierzy, odbywa siê wiele spotkañ w miejscach pamiêci
przy pomnikach i na cmentarzach.

¯yj¹ jeszcze wœród nas ostatni œwiadkowie drugiej
wojny œwiatowej. Nasze pokolenie na ca³e szczêœcie nie

musia³o przechodziæ gehenny wojennej. Ogl¹damy wojnê
tylko w dziennikach telewizyjnych lub na filmach. Dla

wielu z nas, ¿yj¹cych w czasach pokoju w wolnej i bez-
piecznej czêœci œwiata, wojna wydaje siê czymœ nierealnym

i bardzo odleg³ym. 
Pochodzê z Pomorza, wiêc wojenna historia tych tere-

nów jest mi najbardziej bliska. Wœród Polaków, szczególnie
pochodz¹cych z innych stron kraju, sytuacja Pomorzan w

czasie wojny by³a ma³o znana.
Niemcy traktowali Pomorze jako swoje ziemie, które

utracili po I wojnie œwiatowej i do których wrócili po dwu-
dziestu latach przerwy. Wszystkich mieszkañców tego

regionu uznawali za cz³onków narodu niemieckiego. Z te-
renów Pomorza do Wehrmachtu wcielonych zosta³o ok. 90

tys. Polaków. Niestawienie siê do urzêdu na powo³anie do
wojska by³o traktowane jako dezercja i za to w czasie

wojny by³a kara œmierci. Nawet jakby siê komuœ uda³o
uciec przed mobilizacj¹ i dobrze schowaæ, to odpowie-

dzialnoœæ spada³a na najbli¿sz¹ rodzinê. Najczêœciej kar¹
by³o spalenie dobytku, konfiskata mienia, aresztowania i

wywózki do obozów koncentracyjnych.  
Ci, którzy przymusowo wcielani byli do armii nie-

mieckiej,  byli postrzegani  raczej negatywnie. Choæ  pod
koniec lat czterdziestych w Polsce nast¹pi³a ich formalno-

prawna rehabilitacja, to nadal bardzo ma³o siê o tym wie.
Przez wiele powojennych lat brakowa³o zrozumienia dla

czêsto tragicznych losów mieszkañców Pomorza.

KLEMENS ZIELIÑSKI - ¯O£NIERZ II WOJNY ŒWIATOWEJ

Gdy mój Tato zmar³, zaj¹³em siê likwidacj¹ mieszkania. W
piwnicy, wœród starych szparga³ów, papierów i gazet zna-

laz³em jego zeszyt z czasów wojny. Tato pewnie dawno o
nim zapomnia³. To jest zeszyt ze szko³y podoficerskiej, do

której zosta³ skierowany pod koniec wojny. Oprócz notatek
ze szkolenia jest tam jego ¿yciorys, a tak¿e zapiski z

wojny, z frontów i z niewoli. Opisa³ w nim szczegó³owo
swoje ¿ycie od pocz¹tku wojny a¿ do powrotu z niej do

domu  rodzinnego.  Listopad  to  czas  wspomnieñ,  dobra 
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okazja do podzielenia siê tym
autentycznym dokumentem. Poni¿szy

tekst to fragmenty  zapisów z tego
zeszytu.

Relacja z czasów II wojny œwiatowej

¯yciorys

Nazywam siê Klemens Zieliñski. 

Ojciec mój W³adys³aw, zawód ojca
maszynista parowy, matka Marta z

domu Kamiñska. 
W chwili wybuchu II wojny œwia-

towej mia³em 15 lat i mieszka³em z
rodzicami w Podzamku Golubskim. Po

ukoñczeniu 16 roku ¿ycia w 1940 r.
zosta³em  wywieziony do pracy rolnej

w Niemczech.

W Wehrmachcie

Pod koniec 1942 r. zosta³em przy-
musowo wcielony do armii nie-

mieckiej. Najpierw przewieziono mnie
do jednostki Wehrmachtu w Hano-

werze, sk¹d po umundurowaniu je-
chaliœmy do Holandii do miejscowoœci

Maastricht. Po trzymiesiêcznym prze-
szkoleniu przydzielono mnie do jed-

nostki przeciwlotniczej na pla¿y Lapan
w Belgii. Jesieni¹ 1943 r. przeniesiono

mnie i pe³ni³em dalsz¹ s³u¿bê wzd³u¿
wybrze¿a Morza Pó³nocnego nad ka-

na³em La Manche we Francji do lata
w 1944 r.

Na froncie

Nastêpnie krótko przed atakiem

aliantów przesuniêto nas pod Pary¿.
PóŸniej sytuacja siê zmienia³a bardzo

szybko. Wci¹¿ siê wycofywaliœmy.
By³y to dni ciê¿kie i gorzkie. Mieliœmy

dotrzeæ do granicy holendersko-
belgijskiej, ale w Belgii zasta³ nas

front. Od œwitu do nocy le¿a³em w 

ogniu, którego nie widzia³em w ¿yciu.
Rêce mi drêtwia³y, le¿eliœmy w desz-

czu i b³ocie. Armaty wci¹¿ grzmia³y,
s³ychaæ by³o co chwilê serie z moŸ-

dzierzy i jêki rannych i umieraj¹cych. 

Do tego naloty samolotów i huk

spadaj¹cych bomb pogarsza³y to
piek³o. Ci, którzy doœwiadczyli takiej

krwawej bitwy, to nigdy tego nie
zapomn¹. W duszy mej wzrasta³ coraz

wiêkszy niepokój. Ca³y czas myœla³em
tylko: Bo¿e, kiedy i jak to wszystko

siê skoñczy?  

W niewoli amerykañskiej

Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ prze¿ycia na
froncie by³o dostaæ siê do niewoli.

Pierwszego sierpnia 1944 r. pod
karabiny wziêli mnie Amerykanie. Jak

jakiegoœ wielkiego zbrodniarza pro-
wadzili w tajemnicz¹ dal. Zewsz¹d

wrogie spojrzenia, jakbym by³ jakimœ
oprawc¹ lub zbrodniarzem. Dusza

moja jest niczym nie skaleczona. ¯ad-
nego przestêpstwa nie pope³ni³em.

Trwam w nadziei, ¿e po tylu ciê¿kich
chwilach nadejdzie dzieñ zbawienny. 

Myœla³em tylko: Bo¿e, gdzie oni
nas prowadz¹ i co z nami zrobi¹.

Zaprowadzili do wioski, gdzie wielu
innych czeka³o na swój los. Pod wie-

czór poprowadzili nas do dworca. W
mundurach niewolniczych, g³odnych i

dr¿¹cych z zimna, wpakowali nas do
wagonów towarowych i powieŸli na

ty³ frontu. Postój mieliœmy nied³ugi.
Ju¿ na drugi dzieñ, a by³o to w nie-

dzielê w godzinie obiadowej, za³ado-
wali nas do aut i powieŸli daleko

dalej, gdzie by³o ju¿ zebranych kilka
tysiêcy niewolników. Lager nazywa³

siê F.P.N. niewolników wojennych. By³
on na du¿ym placu pod wie¿¹ Eiffla.

Ca³y obóz ogrodzony by³ drutem
kolczastym. Pilnowali go ¿o³nierze

amerykañscy. W tym lagrze podzielili
nas na kwatery. My, biedni i g³odni,

nie maj¹cy nawet koca, ¿eby siê okryæ
w tê zimn¹ deszczow¹ noc, musie-

liœmy jakoœ przetrwaæ. W lagrze tym
byliœmy kilka dni. Wieczorow¹ szar¹

godzin¹ wsadzili nas do aut i prze-
wieŸli za Pary¿. By³a noc, kiedy

dotarliœmy do nastêpnego obozu dla
jeñców. Tam staliœmy do rana pod

go³ym niebem, a zimny deszcz pada³
na nas - zg³odnia³ych i nêdznych nie-

wolników. Najstraszniejsz¹ rzecz¹ w
niewoli jest g³ód i pragnienie.

Nazajutrz rano dostaliœmy po 1 ma³ym
sucharku i po troszce miêsa solonego,

a nie by³o nic do picia. Po prostu siê
mdla³o z pragnienia. Gdy wywozili

nas w kierunku Szerburga w zamkniê-
tych ciemnych wagonach, by³em ju¿

coraz s³abszy. Myœlami by³em w na-
szym domu i przy was, drodzy rodzice,

i siê z wami ¿egna³em. Nagle poci¹g
siê zatrzyma³ i s³ychaæ by³o g³osy

amerykañskich ¿o³nierzy. Wyskaki-
waliœmy z wagonów i stawaliœmy do

szeregów. Amerykanie prowadzili nas
pod karabinami jak skazañców. Gdy

szliœmy po polu wzd³u¿ lasu, baliœmy
siê, ¿e to ju¿ nasz koniec. Dopro-

wadzili nas do kolejnego ³agru. By³o
to w pobli¿u miejscowoœci Caen. Gdy

dotarliœmy na miejsce, by³y ju¿ tam
t³umy niewolników. Wtedy nas na-

karmili. Rano na apelu ktoœ krzykn¹³
po polsku. Patrzê, tam stoi polski (

Klemens Zieliñski
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( major.  Gdy major zabra³ g³os, po-
wiedzia³: “Kto jest Polak? Polak z krwi

i koœci niech wyst¹pi.” Wyst¹pi³o nas
oko³o 200 Polaków. Po krótkim prze-

mówieniu pana majora zostaliœmy
doprowadzeni do miejsca dla nas prze-

znaczonego

W wojsku u aliantów

Pod koniec wrzeœnia 1944 r. przeszed-
³em na stronê aliantów. Pierwszego

paŸdziernika zosta³em przetranspor-
towany do Anglii. Trzynastego paŸ-

dziernika wst¹pi³em jako ochotnik do
polskich si³ zbrojnych na Zachodzie.

Dosta³em przydzia³ do 1 Dywizji Pan-
cernej dowodzonej przez gen. Maczka,

która stacjonowa³a w Szkocji. Tam
umundurowano mnie i po krótkim

przeszkoleniu wróci³em na kontynent
do Belgii. 8 grudnia 44 r. rozkazem

przeniesiono mnie na front do Holan-
dii, gdzie walczy³em w IV korpusie 54

batalionu. W Holandii zima tego roku
by³a bardzo d³uga i bardzo ciê¿ka.

By³a du¿a bieda, nie by³o co jeœæ i
panowa³ wielki g³ód. Codziennie umie-

ra³ ktoœ z g³odu. Widzia³em, jak ludzie
z g³odu jedli nawet papier z torebek

po opakowaniach. Gotowali w wodzie
po œniegu ró¿ne robactwo, wszystko,

co tylko da³o siê zjeœæ.
Pod koniec marca cofniêto mnie do

Anglii ze wzglêdu na z³y stan zdrowia.
Zachorowa³em z wycieñczenia na ciê¿-

kie zapalenie p³uc. Po wyzdrowieniu
skierowano mnie do szko³y podoficer-

skiej, któr¹ ukoñczy³em 15 maja 1945 r.
Równoczeœnie pe³ni³em s³u¿bê war-

townicz¹ przy magazynach broni 1
Dywizji  Pancernej. Choæ mia³em mo¿-

liwoœci pozostania na emigracji w
Anglii lub wyjazdu do Ameryki, to w

grudniu 1945 r. zg³osi³em chêæ powrotu
do kraju. Nie chcia³em tu³aæ siê po

œwiecie sam. Chcia³em jak najszybciej
wróciæ do domu i rodziny w Polsce.

Przewieziono mnie do obozu dla re-
patriantów w Leith (Szkocja). Przy-

gotowywa³em siê tam do powrotu do
kraju. W wojsku polskim za granic¹

s³u¿y³em do 28 lutego  46 r., kiedy to
zosta³em honorowo zwolniony.

Powrót do kraju 

Wróci³em do Polski statkiem. W porcie

gdañskim by³o uroczyste powitanie.
Orkiestra marynarska gra³a hymn

pañstwowy, by³y te¿ przemówienia.
Wróci³em do Polski jako ¿o³nierz w

pe³nym umundurowaniu i ekwipunku
wojskowym, ³¹cznie z broni¹. Nastêp-

nie zosta³em rozbrojony, pozbawiony
dokumentów, odznaczeñ wojskowych

oraz zdjêæ i drobnych oszczêdnoœci, z
którymi wróci³em do kraju. W jednym

z pomieszczeñ stali ¿o³nierze z broni¹
i bagnetami, od¿ynali nam guziki od

p³aszczy i mundurów. My z wœciek-
³oœci krzyczeliœmy na nich, ¿e s¹ z³o-

dziejami korony polskiej, i jak s¹ tacy
odwa¿ni, to mogli najpierw spróbowaæ

odzyskaæ guziki z or³ami w koronie, a
dopiero potem zabieraæ broñ. Nastêp-

nie przewieziono mnie na przes³ucha-
nia do urzêdu bezpieczeñstwa. O tym,

co by³o za granic¹ w czasie wojny, za-
broniono mnie z kimkolwiek rozmawiaæ

i to wspominaæ. Po kilku dniach zwol-
niono mnie i wróci³em ca³y i zdrowy z

II W.Œ. do rodzinnego domu. Bogu
dziêkowa³em, ¿e tyle razy los mnie

oszczêdzi³ i nie zgin¹³em. Nie by³em
te¿ nigdy ranny, chocia¿ nie raz

przysz³o mnie patrzeæ na rannych,
umieraj¹cych i martwych ludzi.

Na tym skoñczy³y siê zapiski

z zeszytu mojego Taty

Tato nie mia³ jeszcze  21  lat,  gdy
wojna siê skoñczy³a. 10 miesiêcy po jej

zakoñczeniu wróci³ do Polski po tu-
³aczce wojennej i walkach na ró¿nych

frontach w ró¿nych armiach.
Tato nigdy nie mia³ ¿adnych przy-

wilejów kombatanckich. Dopiero gdy
upad³ w Polsce system komunistyczny,

dowiedzia³ siê o mo¿liwoœci potwier-
dzenia jego s³u¿by w polskich si³ach

zbrojnych na Zachodzie w czasie woj-
ny. Napisa³ do Anglii i pod koniec

1992 r. ambasada brytyjska z Warsza-
wy przys³a³a mu jego dokumenty i

odznaczenia, które otrzyma³ w czasie
wojny. Mój tata wtedy ju¿ ciê¿ko cho-

rowa³ na raka. Zmar³ 1 marca 1996 r.
P

Historycy oceniaj¹, ¿e nigdy w historii
nie by³o tak dobrze zorganizowanej i

tak œwietnie przeprowadzonej wielkiej
akcji wojskowej, jak w 1944 w Nider-

landach. W du¿ej mierze zadecydowa-
³a ona o wyniku ca³ej wojny. 

W czasie wielkich uroczystoœci z
okazji 70. rocznicy walk w Normandii

moja córka - wnuczka uczestnika
tamtych walk - by³a na wycieczce

szkolnej w Europie. Jednym z punktów
programu by³ udzia³ w tych uro-

czystoœciach. W ten szczególny sposób
mog³a uczciæ pamiêæ swojego Dziadka.

Dariusz Zieliñski

75-lecie SPK
Ko³o nr 2
w London

Poœwiêcenie nowego sztandaru 13 listopada podczas mszy œwiêtej

w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej - godz. 12:00

Uroczysty obiad w Domu Polskim SPK przy 80 Ann St. - godz. 14:00
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KRYSTYNA STALMACH We wrzeœniu od-
wiedziliœmy Polskê. Jednym z celów

naszej podró¿y by³ pobyt w sanato-
rium i podreperowanie zdrowia. Wy-

bór pad³ na Duszniki Zdrój, bo i cena
dosyæ atrakcyjna, i kurort spokoj-

niejszy, wiêc mo¿na by³o siê wyciszyæ.
Przed podró¿¹ siêgnê³am po

ksi¹¿ki o tematyce sanatoryjnej. Na
pierwszy ogieñ - powtórka z Tomasza

Manna. “Czarodziejsk¹ górê” - o sana-
torium w szwajcarskim Davos - po raz

pierwszy czyta³am na studiach w ra-
mach wyk³adów i æwiczeñ z literatury

germañskiej. Po przyjeŸdzie do Kana-
dy, zaraz po ukoñczeniu kursu jêzyko-

wego wydawa³o mi siê, ¿e ju¿ mogê
czytaæ w jêzyku angielskim. Pierwsz¹

ksi¹¿k¹, któr¹ wypo¿yczy³am z sar-
niañskiej biblioteki, by³a “The Magic

Mountain”. Wtedy s¹dzi³am, ¿e ³atwo
sobie poradzê, przecie¿ zna³am dobrze

jej treœæ, wiêc mia³o to byæ tylko po-
wtórne czytanie. Niestety, w zderzeniu

z moj¹ skromn¹ znajomoœci¹ jêzyka
angielskiego ksi¹¿ka okaza³a siê zbyt

trudna. Odda³am j¹ po dwóch tygo-
dniach zmagañ i w zamian po¿yczy-

³am “Komê” (ang. Coma) Robina
Cooka. Treœæ “Komy” zna³am z filmu,

wiedzia³am, i¿ akcja bêdzie wartka,
dialogi nieskomplikowane. Jedyny

problem mia³am z t³umaczeniem na
polski “IV”. Na pocz¹tku wgryzania siê

w treœæ tego horroru uparcie bra³am
“IV” za rzymsk¹ czwórkê. Dopiero pod

koniec ksi¹¿ki zorientowa³am siê, i¿
“IV” oznacza³o do¿yln¹ kroplówkê

(intravenous). Ot, problemy pocz¹tku-
j¹cej czytelniczki-imigrantki...

Po raz trzeci siêgnê³am po
“Czarodziejsk¹ górê” w lecie bie¿¹-
cego roku. BodŸcem, który sprawi³, ¿e
postanowi³am nieco odœwie¿yæ sobie
klasykê literatury niemieckiej, by³a
chêæ przeczytania najnowszej powieœci
Olgi Tokarczuk o sanatorium przeciw-

gruŸliczym w Soko³owsku*, zatytu³o-
wanej “Empuzjon”, która nawi¹zuje do

arcydzie³a Manna. (Biblioteka w
Lambton, na moj¹ proœbê, kupi³a jeden

egzemplarz “Czarodziejskiej góry”.)
Tomasz Mann, po

dwumiesiêcznym
pobycie w Davos,

gdzie odwiedza³
¿onê Katiê, któr¹

w 1912 r. leczono
w Wald Sanato-

rium dra Friedri-
c h a  J e s s e na ,

postanowi³ napi-
saæ opowiadanie o

kuracjuszach przebywaj¹cych w fik-
cyjnym sanatorium na górze Berghof.

Zamiast nowelki powsta³a monumen-
talna, wielow¹tkowa powieœæ, któr¹

tworzy³ z przerwami przez dwanaœcie
lat. Pierwsze wydanie ukaza³o siê w

dwu tomach w 1924 r. w berliñskim
wydawnictwie S. Fischer Verlag pt.

“Der Zauberberg”.
Autor doskonale sobie zdawa³

sprawê z trudnoœci, jakie bêdzie mia³
czytelnik w odczytaniu i interpretacji

powieœci i po... 25 latach od ukazania
siê tej publikacji radzi³ czytelnikom...

ponownie j¹ przeczytaæ. Rzesze czy-
telników siêgaj¹ po tê ksi¹¿kê wielo-

krotnie i ci¹gle odkrywaj¹ nowe
fragmenty, które do nich przemawiaj¹,

zaskakuj¹ ich lub zachwycaj¹.
Teraz, gdy po latach uda³o mi siê

ponownie tê powieœæ przeczytaæ,
stwierdzi³am, ¿e chyba jednak zapo-

mnia³am, jak monumentalne jest to
dzie³o. Literatura epicka w najlepszym

wydaniu!

Obecnie ju¿ nikt tak nie pisze i
ma³o kto czyta takie ksi¹¿ki. Chocia¿
w powieœci na pozór nic siê nie dzieje,
to po pewnym czasie wci¹gaj¹ nas
filozoficzne dialogi, czytamy d³ugie
opisy, a z wielow¹tkowoœci raz po raz
wy³awiamy trudne do zaakceptowania
fakty i opinie (np. postrzeganie roli
kobiet w spo³eczeñstwie, czy te¿
spuszczanie w zimie cia³ z Berghofu
do wsi Davos torem saneczkowym).

Œledzimy losy m³odzieñca Hansa
Castorpa, który przez siedem lat po-
bytu w sanatorium obserwuje w
kurorcie ¿ycie miêdzynarodowej
bur¿uazji.

S³uchaj¹c scieraj¹cych siê po-
gl¹dów Lodovica Settembriniego, Leo-

na Naphty i Mynheera Peeperkorna,
Hans nie do koñca rozumie, jakie

opinie o kondycji moralnej, intelektu-
alnej i politycznej Europy z lat

1907–1914 chc¹ mu przekazaæ. Nasz
bohater “zagubi³ siê w czasie”, ¿y³ od

posi³ku do posi³ku, od przyjazdów do
odjazdów kuracjuszy, od przeœwiet-

lenia rentgenowskiego do konsultacji
lekarskiej, od wycieczki w góry do

przyjemnego spêdzenia czasu w ka-
wiarni, od wspólnych spacerów do

obowi¹zkowego le¿akowania, od dys-
kusji o wartoœci ¿ycia i piêknie rozu-

mu do rozwa¿añ o moralnoœci oraz
stosunku do choroby i œmierci. Przy

tym nie zauwa¿a³ przemijaj¹cego cza-
su i ignorowa³ sytuacje “na nizinach”,

czyli wszêdzie poza Berghofem i Da-
vos. Zapomnia³ o poprzednim ¿yciu,

nie mia³ dalekosiê¿nych planów, ¿y³ z
dnia na dzieñ, nie czyta³ gazet, wiele

przyjemnoœci  czerpa³ z jazdy  na  ( 

 Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek.  

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil.  

Marek Tuliusz Cyceron  
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( nartach i tworzenia zielnika roœlin

alpejskich.

I chocia¿ obok niego miêdzy W³o-

chem, ¯ydem i Niderlandczykiem

odbywa³y siê zaciête dyskusje o naj-

lepszym systemie politycznym dla

Europy, on tylko powierzchownie w

nich uczestniczy³. Nawet nie potrafi³

zawalczyæ o mi³oœæ, bo uwierzy³, ¿e

kobieta biernie przyjmuje mi³oœæ tego

mê¿czyzny, który mo¿e jej wiêcej ofia-

rowaæ (mia³o to równie¿ dotyczyæ

sfery materialnej). Czy taka postawa

mia³a szanse na przetrwanie? Oczy-

wiœcie, ¿e nie. Wielkie przebudzenie

nast¹pi³o wraz z wybuchem wojny i

kataklizmami, jakie dzia³ania wojenne

dotknê³y narody Europy. Nie pozna-

jemy losów Hansa w czasie Wielkiej

Wojny, ale mo¿emy siê ich domyœlaæ.

Najnowsz¹ ksi¹¿kê Olgi Tokarczuk

kupi³am w ksiêgarni zaraz po wy-

l¹dowaniu, na lotnisku w Warszawie,

a przeczyta³am w czasie pobytu w

sanatorium “Jan Kazimierz” w Dusz-

nikach Zdroju. Specjalnie nie otwie-

ra³am jej wczeœniej, bo chcia³am w

czasie lektury, podobnie jak kura-

cjusze z pocz¹tku XX wieku, do-

œwiadczyæ ¿ycia sanatoryjnego.

Tytu³ powieœci - “Empuzjon” - jak

wyjaœnia autorka, jest “jakimœ wa-

riantem sympozjonu czyli platoñskiej

uczty mêdrców”. Dowiadujemy siê

równie¿ od autorki, ¿e s³owo to ma

zwi¹zek z empuzami, boginiami stra-

chu z greckiej mitologii, czyli mo¿na

t³umaczyæ tytu³ jako “ucztê bogiñ

lêku”. Podtytu³ - “Horror przyrodo-

leczniczy” - mówi nam, ¿e bêdzie

ciekawie.

Jesieni¹ 1913 roku w uzdrowisku

Görbersdorf (to dzisiejsze Soko³ow-

sko*), w malowniczym gmachu sana-

toryjnym z czerwonej ceg³y, leczy siê

Mieczys³aw Wojnicz, student ze Lwo-

wa. Podobnie jak rzesze innych

kuracjuszy przebywaj¹cych w kurorcie

liczy³ on, i¿ miejscowy klimat i nowa-

torskie metody przyrodolecznicze

przywróc¹ mu zdrowie. Wed³ug bro-

szury, która zachwala³a Görbersdorf,

75 procent kuracjuszy poddaj¹cych siê

tam leczeniu, pokonuje chorobê.

Nasz bohater zatrzymuje siê w

Pensjonacie dla Panów, gdzie spotyka

m.in. Longina Lukasa – katolika z

Królewca, Augusta Augusta – socja-

listê z Pragi, Waltera Frommera –

teozofa z Breslau, Thila von Hahna –

studenta malarstwa z Berlina. Jednym

s³owem, jak u Manna w “Czarodziej-

skiej górze”, tak i w powieœci Olgi

Tokarczuk mamy do czynienia z roz-

dyskutowanym miêdzynarodowym

towarzystwem. W przeciwieñstwie do

Berghofu, gdzie czas p³ynie powoli i

nie ma wielkich zwrotów akcji, w

Görbersdorfie dziej¹ siê rzeczy tajem-

nicze: niewyjaœnione œmierci, kuracju-

sze pij¹ nalewki na grzybkach, które

powoduj¹ halucynacje, przyroda

uczestniczy w akcji… Nie mogê wiêcej

zdradziæ, bo chcia³abym, aby czytel-

nicy Skanera sami zapoznali siê z

treœci¹ tej ksi¹¿ki. 

16 lipca, w czasie dyskusji z Je-

rzym Sosnowskim, zorganizowanej

przez fundacjê festiwalu literackiego

“Góry Literatury”, autorka mówi³a o

swojej powieœci, o historii powstania

sanatorium w Görbersdorfie i wp³ywie

“Czarodziejskiej góry” na proces twór-

czy. Namawiam wszystkich czytel-

ników Skanera, maj¹cych dostêp do

internetu, aby obejrzeli to spotkanie.

Oto link:

https://www.youtube.com/watch?v=zGvqJikQ5NM

Podajê ten link równie¿ dlatego, ¿e

wypowiedŸ Olgi Tokarczuk, a w³aœ-

ciwie jedno zdanie z tego spotkania

wywo³a³o burzê w mediach. Oto ono:

“Literatura nie jest dla idiotów. ¯eby

czytaæ ksi¹¿ki, trzeba mieæ jak¹œ kom-

petencjê, pewn¹ wra¿liwoœæ, pewne

rozeznanie w kulturze”. Po obejrzeniu

nagrania na YouTubie muszê stwier-

dziæ, ¿e awantura zosta³a rozniecona

na podstawie wyrwanej z kontekstu

wypowiedzi, a Pani Tokarczuk nie ob-

razi³a nikogo.

Aby na d³u¿ej zosta³ we mnie

klimat ksi¹¿ki, wybra³am siê z mê¿em

w podró¿ literack¹.

W m³odoœci czêsto wêdrowa³am

po Sudetach i pamiêtam schronisko

PTTK “Andrzejówka” w Górach Su-

chych, a Soko³owsko to najwiêksza

miejscowoœæ w tych górach, le¿¹ca na

G³ównym Szlaku Sudeckim. Pocz¹tki

uzdrowiska siêgaj¹ drugiej po³owy

XIX  wieku,  gdy  na  wsi  zosta³o  (

Studzienka z wod¹

Ÿródlan¹ w parku

przy dawnym

sanatorium

w Soko³owsku
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( uruchomione pierwsze na œwiecie specjalistyczne sanatorium dla chorych na gruŸlicê. Odnalaz³am miejsca opisywane

przez autorkê. Oprócz olbrzymiego sanatorium doktora Brehmera (w ró¿nych ods³onach dewastacji i renowacji, które
bardzo trudno przeoczyæ, bo znajduje siê w centrum Soko³owska) uda³o nam siê

dotrzeæ do piêknie odnowionej cerkwi, po³o¿onej na skraju parku zdrojowego.
Spaceruj¹c po uliczkach i starym, zapuszczonym parku zdrojowym, zasta-

nawia³am siê, jak te miejsca wygl¹da³y w czasach œwietnoœci, gdy odwiedza³y
Görbersdorf t³umy kuracjuszy z ca³ego œwiata. Jak wygl¹da³y w przededniu Wielkiej

Wojny, 12 wrzeœnia 1913 roku, gdy Mieczys³aw Wojnicz przyby³ na leczenie? Tylko
stare fotografie mog¹ nam na to pytanie odpowiedzieæ.

Obie omawiane ksi¹¿ki s¹ lub wkrótce bêd¹ dostêpne w naszych bibliotekach
publicznych:

- “Czarodziejska góra” – 2 egzemplarze w torontoñskiej bibliotece, 1 egzemplarz w
Sarni; “The Magic Mountain” – 10 egzemlarzy w torontoñskiej bibliotece;

- “Empuzjon” - biblioteka w Toronto i biblioteka w Lambton zamówi³y tê powieœæ.
Niecierpliwym polecam polskie ksiêgarnie w Toronto i Mississaudze.

¯yczê przyjemnej lektury!

Krystyna Stalmach

* Soko³owsko - miejscowoœæ w Górach Suchych w województwie dolnoœl¹skim; przed II wojn¹ œwiatow¹ nazywa³a siê Görbersdorf (niem.)

Zdjêcia ok³adek - materia³y prasowe, zdjêcia z Soko³owska - Krystyna Stalmach.

Jan Kochanowski  NA ZDROWIE
(ok. 1530 - 1584)

Szlachetne zdrowie,

Nikt siê nie dowie,

Jako smakujesz,

A¿ siê zepsujesz.

Tam cz³owiek prawie

Widzi na jawie

I sam to powie,

¯e nic nad zdrowie

Ani lepszego,

Ani dro¿szego;

Bo dobre mienie,

Per³y, kamienie,

Tak¿e wiek m³ody

I dar urody,

Miejsca wysokie

W³adze szerokie

Dobre s¹, ale —

Gdy zdrowie w cale.

Gdzie niemasz si³y,

I œwiat niemi³y.

Klejnocie drogi,

Mój dom ubogi,

Oddany tobie,

Ulubuj sobie!

Fragment sanatorium od strony parku
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PA�DZIERNIK

TO W MICHIGAN

MIESI¥C DZIEDZICTWA

POLSKIEGO

Drugiego paŸdziernika w
Orchard Lake (Michigan)
mia³a miejsce mi³a uro-
czystoœæ polonijna - od-
by³o siê tam ods³oniêcie
pomnika genera³a Józefa
Hallera. Inicjatorem i
g³ównym fundatorem by³
Instytut Pamiêci Naro-
dowej przy wspó³udziale
Konsula Honorowego RP

w Detroit pana Ryszarda Walawendra. Polonia i zaproszeni
goœcie, m.in. nowy Konsul RP z Chicago dr Pawe³ Zyzak,
zgromadzili siê najpierw na Mszy w lokalnej kaplicy pw. Œw.
Jana Paw³a II, odprawionej przez nowo przyby³ego z Polski
ks. dr. Bernarda Witka - Rektora Seminarium im. Cyryla i
Metodego. Nastêpnie wszyscy udali siê kilkaset metrów dalej,
aby przed budynkiem Galerii braæ udzia³ w ods³oniêciu
pomnika naszego wybitnego genera³a. Gospodarzem i pro-
wadz¹cym uroczystoœæ by³ dr John Radzi³owski, od niedawna
dyrektor Zak³adów Naukowych w Orchard Lake.

Po uroczystoœci ods³oniêcia pomnika organizatorzy
zaprosili wszystkich na posi³ek, gdzie po wielu miesi¹cach
zastoju spowodowanego pandemi¹ ludzie mogli kontynuowaæ
rozmowy, dyskusje czy wymieniaæ pogl¹dy. Natomiast dla
pani Henrietty Nowakowskiej (na zdjêciu wy¿ej) by³ to
moment szczególny, jako ¿e jest ona córk¹ Ignacego Za-
pytowskiego, polsko-amerykañskiego ¿o³nierza B³êkitnej
Armii. (as)

Zdjêcie: Anna Bieciuk.  Associate Director for Polonia Affairs Orchard Lake. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA w PSN
26 listopada (sobota) - godz. 19:00

Hala Polskiego Stowarzyszenia Narodowego
przy 554 Hill Street

Gra zespó³ Polanie
Ponadto smaczna polska kuchnia

i dobrze zaopatrzony bar

Przedsprzeda¿ i rezerwacja miejsc w ka¿dy pi¹tek
od godz 18:00 w siedzibie organizacji

przy 554 Hill Street w London

Informacje i rezerwacja tak¿e telefonicznie

519-434-2576 i 519-668-7600 (Kazik)

LONDON MULTICULTURAL COMMUNITY ASSOCIATION

ANNUAL GALA

After a 2-year hiatus, the LMCA annual Gala event is back.

This has been the only multicultural dinner in town. It will

take place on Saturday, November 19, 2022

 at the Polish Combatants Hall, 80 Ann St. (London, ON). 

Doors open at 6 PM. Dinner starts at 7 PM

As usual, the event includes dinner, guest speaker: Member

of Parliament - Arielle Kayabaga and the local band Those

Trad Guys that plays Irish music.

We will also give our annual scholarships to immigrant

highschool students (supported by King's University College

and WILL Employment).

Tickets for this unique event are only $35 each, and it

supports the LMCA scholarship fund.

www.londonmulticultural.com
facebook: @londonmulticultural

Spotkania z Bibli¹ - zainteresowanych proszê o kontakt

Tel. 226-973-6795
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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 listopada 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

ANTONI LANGE (1861 - 1929)

ROZMYŒLANIA - XX

Ka¿da pieœñ - to pieœñ bez koñca,

Ka¿dy ruch jest bezgraniczny;

Fala, któr¹ wietrzyk tr¹ca,

Drga po bezmiar eteryczny.

Ka¿dy dŸwiêk siê w dal rozszerza

Poza kresy sfer widzialnych;

Rozlewa siê, rozeterza

W krêgi planet idealnych.

Ka¿de s³owo dzwoni echem

Rozszeptanem po b³êkitach:

Ka¿dy uœmiech jest uœmiechem,

Co wieczyœcie dr¿y w zenitach.

Lecz nie skruszy dusza duszy:

Ka¿da w³asn¹ g³¹b' zawiera.

¯adna ³za siê nie osuszy,

¯aden ból w nas nie umiera.

Myœl napró¿no myœl wybija,

Prawda ³amie prawdy sprzeczne:

Nigdy ¿aden ból nie mija;

Wszystko - ¿ywe, wszystko - wieczne.

A choæ nieraz niæ siê zrywa

I nie siêgnie duch do s³oñca;

W bezmiar pl¹cz¹ siê ogniwa,

Ka¿da pieœñ - to pieœñ bez koñca.

Œmieræ siê zmienia w nieœmiertelnoœæ -

¯ycie - w œmierci doskona³oœæ:

W trwanie - przemian niepodzielnoœæ,

A najtrwalsz¹ jest nietrwa³oœæ.

Wszêdzie kres, pocz¹tek wszêdzie:

Wszêdzie - ¿ycie i mogi³a.

To co by³o w to co bêdzie

Wci¹¿ przemienia bytu si³a.

Wszystko splata siê, zaplata,

Wszystko osi¹ jest wszystkiego.

Dzieñ stworzenia, koniec œwiata

W jednej chwili punkt siê zbieg¹.

Od redakcji:

�ród³o: Antoni Lange. Rozmyœlania. Wyd. Wac³aw Wiediger. Kraków. 1906. Drukarnia W. L. Anczyca i S-ki (w przedruku zachowana pisownia

orygina³u).

Nie ma pewnoœci co do roku urodzin autora. Czêsto podawany jest 1861 (przewa¿nie ze znakiem zapytania), kiedy indziej 1862 lub 1863.
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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

HORROR W ZAMKU

Krzy¿ak panoszy³ siê w tym zamku od
dawna, ale gdy zobaczy³ mrowie krêc¹-

cych siê w pobli¿u wrogów, postanowi³
opuœciæ sw¹ dotychczasow¹ siedzibê

jeszcze przed zapadniêciem zmroku.
Kilka chwil po jego odejœciu zamek

zosta³ ca³kowicie opanowany. Spraw-
dzono wszystkie, nawet najmniejsze

zakamarki. Po zaprowadzeniu nowych
porz¹dków energiczna królowa po-

stanowi³a og³osiæ koniec wêdrówki.
Wyda³a edykt, ¿e to tutaj bêdzie jej nowe

królestwo, którego ¿aden wróg nie za-
depcze... o tym przecie¿ zadecydowa³a

jeszcze jakiœ czas przed inwazj¹.
Stra¿nicy zostali rozstawieni przy

ka¿dym z wejœæ.
- Dajê s³owo, nawet mysz siê têdy

nie przeciœnie - myœla³a królowa z za-
dowoleniem.

I jak w ka¿dej prawdziwej bajce,
o pó³nocy zjawi³ siê On. Ca³y z

¿elaza niczym rycerz w zbroi -
zimny i niewzruszony. Przes³oni³ jej

sob¹ prawie wszystek œwiat.
Moja opowiastka jednak koñczy

siê nietypowo, bowiem królowa
wcale nie zapa³a³a do niego mi-

³oœci¹, jak to najczêœciej w bajkach
bywa. Na ni¹ i na ca³e królestwo

pad³ blady strach.
Znik¹d pomocy.

Noc minê³a wszystkim nie-
zwykle pracowicie - na wielo-

krotnych i bezowocnych próbach
usuniêcia intruza. Na szczêœcie nad

ranem usun¹³ siê sam, choæ -
trzeba przyznaæ - nie bez zgrzytów.

Domyœlacie siê chyba, ¿e klu-
czem do zrozumienia tej królewsko-

-zamkowej sprawy jest w³aœnie
klucz? Na dodatek rozumiany

dwojako - dos³ownie i w przenoœni.
Na wszelki wypadek wyjaœniê

jeszcze, ¿e w mej opowieœci idzie o
mieszkanki zamka w zamku - mia-

nowicie o mrówki, które ostatecznie
opuœci³y sw¹ posiad³oœæ gêsiego

(jeœli mo¿na tak powiedzieæ o
mrówkach), zabieraj¹c ze sob¹

królow¹ i myœl¹c o znalezieniu no-
wej siedziby.

A paj¹k krzy¿ak spokojnie
opuœci³ siê na swej nitce pajêczej i

ponownie usn¹³ w zamku.
Jak najprawdziwszy pan na

w³oœciach.

Tadeusz ¯ochowski


