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KRYSTYNA STALMACH 
Zbli¿a siê koniec
2022 roku. Za nami
listopad – miesi¹c
pamiêci, a przed nami grudzieñ z go-
r¹czk¹ przygotowañ do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Pod koniec grudnia zazwy-
czaj wspominamy to, co wydarzy³o siê
na przestrzeni ostatnich dwunastu mie-
siêcy. W tym roku oprócz osobistych
wydarzeñ w naszych wspomnieniach bê-
dzie wojna w Ukrainie, kryzys uchodŸ-
czy, pandemia, problemy ekonomiczne...
Przed Sylwestrem sprawdzamy równie¿,
co uda³o nam siê zrealizowaæ z planów
i marzeñ, jakie mieliœmy, gdy piliœmy
szampana na przywitanie Nowego Roku.
Ja ten rachunek przeprowadzi³am nieco
wczeœniej - w po³owie listopada. Nie-
stety, nie wszystko posz³o tak, jak to
sobie zaplanowa³am. Wprawdzie dziêki
zel¿eniu, a póŸniej zniesieniu obostrzeñ
pandemicznych uda³o nam siê trochê
podró¿owaæ oraz uczestniczyæ w rodzin-
nych uroczystoœciach, to na niwie spo-
³ecznej pewne spotkania i obchody
trzeba by³o od³o¿yæ na póŸniej, bo na-
sza ma³a spo³ecznoœæ polonijna musia³a
siê zaj¹æ problemami doraŸnymi, takimi
jak np. pomoc Ukrainie i jej uchodŸcom.

W dzia³alnoœci spo³ecznej staram
siê pamiêtaæ i uhonorowaæ wybitne po-
staci, które Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej og³asza jako patronów danego
roku. Czyniê to poprzez kupowanie ksi¹-
¿ek i/lub organizowanie pogadanek.

Bie¿¹cy rok jest Rokiem Roman-
tyzmu Polskiego i wybitnych postaci z
ró¿nych dziedzin. Z literatury oprócz

przedstawicieli Ro-
mantyzmu Polskiego
mamy na liœcie Ma-
riê Konopnick¹ i

Józefa Mackiewicza, z pedagogiki spec-
jalnej Mariê Grzegorzewsk¹, ze sportu
Wandê Rutkiewicz, z historii Józefa Wy-
bickigo, z nauki i przemys³u Ignacego
£ukasiewicza. Ja postanowi³am skupiæ
siê na Ignacym £ukasiewiczu – ojcu
polskiego przemys³u naftowego, bo mie-
szkam w hrabstwie Lambton, które jest
kolebk¹ wydobycia ropy na kontynencie
pó³nocnoamerykañskim.

W drugiej po³owie XIX wieku w
Petrolii i Oil Springs oraz du¿ej czêœci
regionu Enniskillen (po³udniowa czêœæ

hrabstwa Lambton) zapanowa³a go-
r¹czka ciek³ego czarnego z³ota – ropy
naftowej. W przeci¹gu kilku lat po-
wsta³y na tych terenach miasta licz¹ce
po kilka tysiêcy mieszkañców, a wielkie
fortuny rodzi³y siê w przeci¹gu kilku
miesiêcy. Wystarczy³ ³ut szczêœcia. Có¿
z tego zosta³o? Zosta³ Imperial Oil –
pierwsza rafineria, któr¹ w 1898 roku
przeniesiono z Petrolii do Sarni. W
czasie II wojny œwiatowej wybudowano
nastêpne du¿e rafinerie - z myœl¹ o po-
trzebach wojska.

Choæ wielkie pola naftowe znik³y, to
w dalszym ci¹gu na naszych terenach
wydobywa siê ciek³e z³oto na histo-
rycznych polach naftowych pana
Charlesa Fairbanka w Oil Springs i
edukacyjnym poletku w Petrolii – tzw.
Petrolia Discovery.

Nasze muzeum w Oil Springs –
The Oil Museum of Canada – zosta³o
otwarte 1 lipca 1960 roku. Powsta³o w
miejscu, gdzie James Miller Williams
wykopa³ studniê i w 1858 r. rozpocz¹³
wydobycie ropy na skalê przemys³ow¹
z tej studni. Wokó³ muzeum znajduj¹ siê
wystawy plenerowe. Miejsce, gdzie teraz
stoi muzeum, i historyczne pola naftowe
wokó³ niego zosta³y uznane przez
kanadyjski rz¹d federalny w 1925 za
Narodowe Miejsce Historyczne - ”First
Commercial Oil Field National Historic
Site of Canada”.

W ostatnim czasie muzeum grun-
townie wyremontowano, na renowacjê
wnêtrz i reorganizacjê wystaw tematycz-
nych wydano prawie milion dolarów.
Otwarte ponownie w maju 2022 r.  (

BÓBRKA w Polsce

OIL SPRINGS w Kanadzie

Pompowanie ropy na poletku edukacyjnym w Petrolii

- The Petrolia Discovery. Ilustracja stworzona przez

Haniê Stalmach w programie digital painting.
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( cieszy siê wœród zwiedzaj¹cych

popularnoœci¹. Mnie szczególnie zain-
teresowa³a wystawa dotycz¹ca miêdzy-

narodowych poszukiwaczy ropy (Inter-
national Drillers).

Cztery lata temu, z okazji obchodów
160-lecia narodzin przemys³owego wy-

dobycia ropy na kontynencie pó³-
nocnoamerykañskim, kierownictwo Oil

Museum wraz z Fairbank Historical
Fields i przy poparciu samorz¹du Hrab-

stwa Lambton stara³o siê o wpisanie
pierwszej przemys³owej studni i histo-

rycznych pól naftowych na Listê Œwia-
towego Dziedzictwa UNESCO. Niestety,

bezowocnie. W najbli¿szym czasie bêd¹
ponawiaæ te próby.

Muzeum Przemys³u Naftowego i
Gazowniczego im. Ignacego £ukasie-

wicza w Bóbrce (Gmina Chorkówka ko³o
Krosna) równie¿ stara siê o wpisanie

tamtejszej studni (rok powstania – 1854)
i ca³ej kopalni na listê UNESCO.

Pierwszy krok zosta³ ju¿ wykonany w
grudniu 2018 r., gdy na uroczystej gali

zorganizowanej przez Kancelariê Pre-
zydenta RP w Teatrze Narodowym,

Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naf-
towej - otrzyma³a tytu³ Pomnika

Historii. Otrzymanie tego tytu³u by³o
konieczne, aby placówka mog³a ubiegaæ

siê o wpis na listê industrialnego œwia-
towego dziedzictwa UNESCO.

Kibicujê zarz¹dom obu placówek, bo
uwa¿am, ¿e ka¿da z nich ma wielkie

zas³ugi w wydobyciu, przetwórstwie i
rozwoju przemys³u opartego na ropie.

Dziœ nie by³oby œwiatowych rafinerii

bez Ignacego £ukasiewicza (1822–1882),

twórcy przemys³u naftowego na terenie
ubogiej Galicji, i bez ropy w Oil

Springs.
Oprócz stworzenia przemys³u rafi-

neryjnego Ignacy £ukasiewicz na d³ugie
lata zrewolucjonizowa³ oœwietlenie,

opracowuj¹c metodê destylacji ropy i
projektuj¹c lampê naftow¹. W 1853 r. w

szpitalu lwowskim na £yczakowie za-
p³onê³y po raz pierwszy lampy naftowe,

które wykona³ blacharz lwowski Adam
Bratkowski wed³ug projektu £ukasie-

wicza.
Muzeum w Bóbrce

znajduje siê na terenie
najstarszej na œwiecie

i nadal dzia³aj¹cej ko-
palni ropy naftowej.

Zachowa³y siê dwa
oryginalne szyby (ko-

panki) z XIX wieku
“Franek” i “Janina”.

Polskie muzeum
powsta³o w 1961 r., 

ma w swoich zbiorach
równie¿ akcenty kana-

dyjskie - m.in. mo¿na podziwiaæ wiert-
nicê typu kanadyjskiego z 1885 roku,

napêdzan¹ lokomobil¹ parow¹.
Choæ omawiane powy¿ej muzea s¹

geograficznie odleg³e, dobrze by by³o,
aby te placówki nawi¹za³y wspó³pracê,

bo tylko pracuj¹c razem bêd¹ mia³y
wiêksze szanse na wymianê myœli, roz-

wijanie metod edukacyjnych i wpis na
listê UNESCO.

Nie tak dawno (2019 r.) powsta³

fabularyzowany dokument, poœwiêcony

twórcy polskiego przemys³u naftowego
pt. “£ukasiewicz – nafciarz, romantyk”.

W rolê Ignacego £ukasiewicza wcieli³
siê Mariusz Bonaszewski, scenariusz

napisa³ £ukasz Walczak, a za re¿yseriê
odpowiada Maciej Wójcik. Scenariusz

powsta³ w oparciu o rozmowê, któr¹
przeprowadzi³ z Ignacym £ukasiewiczem

Jan Szczêsny Morawski. Rozmowa zo-
sta³a opublikowana w ksi¹¿ce “Œwiatek

Bo¿y i ¿ycie na nim”. Film obejmuje lata
1848–1870 - od momentu rozpoczêcia

przez £ukasiewicza pracy farmaceuty we
Lwowie do uruchomienia rafinerii w

Chorkówce. Film otrzyma³ wiele nagród
na festiwalach filmów dokumentalnych.

Zosta³ równie¿ uhonorowany w 2019 r.
Nagrod¹ Specjaln¹ dla re¿ysera na

Festiwalu Polonijnym “Losy Polaków” w
Warszawie. Film ten czêsto jest emito-

wany na kanale TVP Historia. Mnie siê
uda³o obejrzeæ go dwukrotnie. Jestem

pewna, ¿e któraœ ze stacji TVP (Histo-
ria, Polonia lub Kultura) jeszcze wiele

razy ten dokument wyemituje.
Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin

Ignacego £ukasiewicza wiele wydaw-
nictw pokusi³o siê o upowszechnienie

jego biografii. Biblioteka w hrabstwie
Lambton na moj¹ proœbê zamówi³a dwa

tytu³y.
W roku 2020 nak³adem wydaw-

nictwa Libra PL ukaza³o siê pierwsze
wspó³czesne opracowanie biograficzne

(autor - W³odzimierz Bonusiak) za-
tytu³owane “Ignacy £ukasiewicz, szejk z

Galicji”. Kilka miesiêcy temu Pañstwo-
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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

wy Instytut Wydawniczy wypuœci³ na rynek pracê zbiorow¹ o

Ignacym £ukasiewiczu. Obie te pozycje bêd¹ wkrótce dostêpne
w bibliotekach hrabstwa Lambton.

Zachêcam to skorzystania z systemu wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych (tzw. ILLO).

Dla siebie, do prywatnych zbiorów,
postanowi³am zamówiæ biografiê Ignacego

£ukasiewicza napisan¹ przez ksiêdza
Janusza Królikowskiego - zatytu³owan¹

“Wynalazca i darczyñca”. To bardzo
starannie wydana ksi¹¿ka-album przez

Wydawnictwo “Kruk”, przedstawiaj¹ca £u-
kasiewicza jako nie tylko wynalazcê, ale

przede wszystkim wielkiego patriotê i filantropa o ugrunto-
wanej postawie chrzeœcijañskiej. Do owoców jego dobroczynnej

dzia³alnoœci nale¿a³y m.in: system ubezpieczeñ pracowników,
czyli tzw. Kasa Bracka, Szko³a Koronkarska dla dziewcz¹t,

prowadzona przez jego ¿onê, liczne drogi, mosty, koœcio³y. Za
dzia³alnoœæ charytatywn¹ otrzyma³ od papie¿a Piusa IX tytu³

Szambelana Papieskiego i Order œw. Grzegorza. By³ wielkim
patriot¹ wspomagaj¹cym ruchy wyzwoleñcze. Troszczy³ siê o

losy swoich pracowników i poprawê sytuacji okolicznej
ludnoœci.

On sam o swoim wynalazku pisa³ tak: “Ten p³yn to
przysz³e bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyœlnoœæ dla jego

mieszkañców, to nowe Ÿród³o zarobków dla biednego ludu i
nowa ga³¹Ÿ przemys³u, która obfite zrodzi owoce.”

Zapraszam czytelników Skanera do wypo¿yczenia ksi¹¿ek
o pionierze przemys³u naftowego, obejrzenia fabularyzowanego

dokumentu o nim i odwiedzenia muzeów* ropy naftowej w
Kanadzie i Polsce.

Krystyna Stalmach

* The Oil Museum of Canada - 2423 Kelly Rd, Oil Springs, ON N0N

1P0. Tel. 519-834-2840. Godziny otwarcia: œroda, pi¹tek, sobota,

niedziela od 11:00 do 16:00, w czwartek od 11 do 20:30.

* Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego

£ukasiewicza, Bóbrka, Ul. Kopalniana 35, 38-458 Chorkówka. Telefon:

011- 48 –13 43 33 584.

Od redakcji: Fot. na str 2 - autor Fallaner. Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

WITOLD ZGLENICKI
OJCIEC NAFTY BAKIJSKIEJ - POLSKI NOBEL

U¿yte w tytule okreœlenia przylgnê³y do Witolda Zglenickiego,

którego ¿ycie, podobnie jak Ignacego £ukasiewicza, w du¿ym

stopniu zwi¹zane by³o z rop¹ naftow¹.

Urodzony 6 stycznia 1850 r. w Starej Wargawie ko³o
Kutna (ówczesny zabór rosyjski) Witold Zglenicki to pro-
jektant podmorskich urz¹dzeñ wiertniczych i pierwszej plat-
formy wiertniczej - dzisiejsze platformy wiertnicze bior¹ swój
pocz¹tek w³aœnie od niego, od czasu gdy w 1891 r. znalaz³ siê
w Baku nad Morzem Kaspijskim, gdzie powstawa³ oœrodek
wydobycia nafty i przemys³u rafineryjnego. Szyby i rafinerie
mieli tam wówczas tak¿e bracia Noblowie - Alfred, Ludwik i
Robert, ale to Zglenicki udoskonali³ sposób wydobycia ropy
i zbudowa³ platformê. Zmar³ w Baku 6 lipca 1904 roku, po-
chowany zosta³ w Woli Kie³piñskiej ko³o Zegrza pod War-
szaw¹, zaœ o tym, dlaczego mówi siê o nim jako o “polskim
Noblu”, œwiadczy jego testament (ocenia siê, ¿e zapisy uczy-
nione przez niego w testamencie by³y wy¿sze ni¿ maj¹tek

przekazany przez Alfreda Nobla w listo-
padzie 1895 r. na fundacjê ustanowion¹ przez
Nobla).

W jednym z listopadowych numerów wy-
dawanego w Warszawie tygodnika “Ziarno”*
pojawi³ siê w 1904 r. krótki tekst, zatytu³o-
wany Hojny zapis

“W Baku zmar³ niedawno in¿enier górniczy, œ.p. Witold
Zglenicki. Syn obywatela miasta P³ocka, w mieœcie ukoñczy³
gimnazyum, nastêpnie wydzia³ matematyczny w uniwersytecie
warszawskim, a póŸniej wydzia³ górniczy w Petersburgu. Jako
in¿enier wyjecha³ na Kaukaz i tam w przemyœle naftowym
dorobi³ siê du¿ego maj¹tku - ale nie zapomnia³ o swoich.

Umieraj¹c niedawno, poczyni³ wielkie zapisy testamen-
towe, a mianowicie ofiarowa³: 5,000 rb. dla p³ockiego Tow.
dobroczynnoœci. 15,000 rb. na za³o¿enie szko³y rzemieœlniczej
w P³ocku i po 2,000 rb. rocznie w ci¹gu lat 10 na jej utrzyma-
nie. Takie same sumy dla ka¿dego z miast gubernialnych w
Królestwie  Polskiem,  na  za³o¿enie  i  utrzymanie  szkó³ (

Witold Zglenicki
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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

( rzemieœlniczo-artystycznych, 5,000 rb. rb. dla katolickiego
Tow. dobroczynnoœci w Baku, 30,000 na budowê koœcio³a w
Baku, 50,000 rb. na za³o¿enie w Baku "szko³y wyrobów ze z³o-
ta i srebra w stylu wschodnim. Hojny zapis otrzyma³a Kasa
Mianowskiego, bo, jak donosz¹ “Echa p³.," zapisa³ jej dochód
z po³owy posiad³oœci ziemskiej w pobli¿u wsi Szurchany w
pow. bakinskim, z warunkiem, aby Kasa nie sprzedawa³a praw
swoich do tych dochodów, lecz korzysta³a z nich po wieczne
czasy. Dochody te s¹ zapewne znaczne, gdy¿ w owej posiad-
³oœci znajduje siê kopalnia nafty. Prócz tego, œ.p. Zglenicki
zapisa³ Kasie pozosta³oœæ funduszu, jakaby siê okaza³a po
spieniê¿eniu ró¿nych innych posiad³oœci i praw nabytych przez
niego z warunkiem, aby Kasa wydawa³a nagrody pieniê¿ne w
rodzaju Nobla za ws³awione w Europie dzie³a z zakresu nauk,
sztuki i literatury. Znaczne tak¿e legaty otrzyma³y dzieci
zmar³ego  brata, œ. p. Boles³awa Zglenickiego, zamieszka³e w
pow. pu³tuskim.” Wybra³a Jolanta Pawluk

* Ziarno. Pismo Tygodniowe Ilustrowane. Nr 47. Warszawa. 5 (18) listopada
1904. (przedruk z zachowaniem dawnej pisowni). Fot. na str. 3 - Wikipedia

SI£A  CIEP£YCH  WSPOMNIEÑ

TADEUSZ ̄ OCHOWSKI Za oknem opad³e liœcie i jesienna szaruga,
a ja siedzê z ¿on¹ w ciep³ym domku, wspominam dawne lata

i rodzinê w Polsce. To chyba dlatego, ¿e za nami Œwiêto
Zmar³ych, a coraz bli¿ej Bo¿e Narodzenie, zawsze wtedy tyle

wspomnieñ do nas wraca.
Narzeka³em trochê na niemo¿noœæ odwiedzenia grobów.

Na te narzekania ¿ona powiada: - Tak ³adnie o rodzinie
mówisz... Nie narzekaj, bo wyraŸnie widaæ, ¿e niemo¿noœæ

obecnoœci na cmentarzu nie pozbawia ciê jednak mo¿liwoœci
myœlenia. Nie przeszkodzi te¿ chyba w zanotowaniu wspo-

mnieñ, ¿eby potem podzieliæ siê nimi z rodzin¹ i znajomymi.
To mo¿e byæ wiêcej ni¿ kwiatek czy znicz, to bêdzie coœ

sta³ego, co nawet po wielu latach bêdzie jeszcze ¿y³o. Jeœli
zapiszesz, to zostawisz trwalszy œlad ni¿ ta nasza dzisiejsza

rozmowa. Treœci zapisane nie zgin¹, nie pójd¹ w zapomnienie.
Nie musia³a mnie d³ugo namawiaæ, jeszcze wieczorem

usiad³em do pisania. I co siê okaza³o? ¯e po przelaniu na
papier, a w³aœciwie po wklepaniu w komputer kilku historyjek

zas³yszanych w dzieciñstwie, poczu³em mi³¹ b³ogoœæ i zyska-
³em poczucie, ¿e zrobi³em coœ, co powinienem zrobiæ ju¿

dawno. Przede wszystkim spisa³em wspomnienia z dzieciñstwa
- o ojcu i o jego siostrze a mojej cioci, która zastêpowa³a nam

matkê.
Dodam, ¿e jako malec biegaj¹cy za pi³k¹, póŸniej jako

m³odzieniec szukaj¹cy drogi, któr¹ bêdzie zmierza³ w ¿yciu,
niezbyt uwa¿nie s³ucha³em opowieœci ojca na temat jego prze-
¿yæ, ale dwie szczególnie mocno utkwi³y mi w pamiêci. Jedna
z nich dotyczy³a wiêzi rodzinnej i tego, ile mo¿na zrobiæ w jej
obronie.

Ojciec ze swoj¹ siostr¹ Marysi¹ w czasie wojny chodzi³
z miasta na wieœ, ¿eby zaspokoiæ przynajmniej minimum
egzystencji - czyli szli tam po produkty spo¿ywcze. Na
pocz¹tku wojny byli w okolicy Rosjanie, którzy zatrzymywali
wszystkich id¹cych i przepytywali. Mego ojca uznali za
szpiega (chyba z racji m³odego wieku). Oficer wyda³ rozkaz:
- Rozstrzelaæ! Gdy so³daci prowadzili ojca na egzekucjê, jego
siostra uklêk³a i zaczê³a b³agaæ oficera o litoœæ dla brata. W
koñcu, nie zwa¿aj¹c na konsekwencje, z³apa³a so³data za nogê
i nie przestawa³a prosiæ... a¿ oficer odpuœci³ i kaza³ ojca
zwolniæ. “Ubie¿ajcie, bystro” - rzek³ cicho. Oddalaj¹c siê,
ojciec z siostr¹ nas³uchiwali w strachu, czy zza pleców nie
dosiêgn¹ ich strza³y...

Z up³ywem czasu dotar³o do mnie, ¿e w jakimœ sensie
istniejê dziêki tamtej postawie mojej m³odej cioci, ¿e miêdzy
innymi dziêki niej mogê dziœ te parê s³ów zapisaæ.
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Wiele opowieœci ojca, których za m³odu niezbyt uwa¿nie
s³ucha³em, to czêsto by³y lekcje mówi¹ce o tym, jak wa¿na

jest w ¿yciu rodzina.
Druga jego opowieœæ do-

tyczy³a podobnej wyprawy za
miasto, ale ju¿ “za Niemca”.

Wyziera³o z niej wielkie serce,
du¿e zrozumienie i ¿yczliwe po-

dejœcie do ¿ycia. Wracali w³aœnie
od strony Wasilkowa i bêd¹c ju¿

w Bia³ymstoku, gdzie mieszkali,
blisko ulicy Sienkiewicza, za-

trzymali siê i przysiedli na
murku, aby trochê odpocz¹æ.

Posiliwszy siê nieco ruszyli do
domu. Przy ulicy Skorupskiej

ojciec siê zorientowa³, ¿e koszyk z kupionymi przez nich
jajkami zostawi³ w miejscu ostatniego posi³ku. Zawrócili

czym prêdzej, ale kosza z zawartoœci¹ ju¿ nie by³o. Ojciec
pomstowa³ i z³orzeczy³, nie mog¹c sobie darowaæ tak

powa¿nej jak na owe czasy straty. D³ugo by jeszcze
rozpamiêtywa³ i rozpacza³, gdyby nie s³owa siostry: -

Stachu, nie ¿a³uj tych jajek, bo najpewniej wzi¹³ je ktoœ zza
muru... Przecie¿ to blisko getta, a oni maj¹ tam du¿o gorzej

ni¿ my. Nie ¿a³uj, Stachu, nie ¿a³uj.
Gdy ojciec to opowiada³, to widzia³em, ¿e zawsze przy

s³owach otuchy wypowiedzianych przed laty przez siostrê,
mia³ ³zy w oczach, a czasem nawet zap³aka³. Zawsze przy

tym powtarza³, ¿e jej dobrotliwe podejœcie niwelowa³o ¿ale
i zgryzoty, z którymi sam by sobie nie poradzi³.

Te dwa drobne epizody mówi¹ i o nim, i o tym, jaka
by³a moja ciocia Maria.

P
Mam to olbrzymie szczêœcie, ¿e ¿adnej wojny nie

prze¿y³em, ale œlady drugiej wojny œwiatowej obserwo-
wa³em jeszcze d³ugo po jej zakoñczeniu. Nie chodzi mi tu

bynajmniej tylko o zniszczone budynki czy znajdowane
militaria (a by³o tego du¿o), ale o zachowania ludzi. Ojciec

- pamiêtam to do dzisiaj - prostowa³ ka¿dy stary gwóŸdŸ,
pomimo ¿e mia³ nowych w bród, a ciocia obiera³a kartofle

tak, ¿e skórka by³a niemal przezroczysta, mimo ¿e
ziemniaków mieliœmy sporo z w³asnej dzia³ki. Dziœ, gdy

sam obieram ziemniaki i czasem 1/3 objêtoœci stanowi¹
obierki, to wspominam tamte czasy i rozumiem pewne

zachowania, które wojna po sobie zostawi³a.

Tadeusz ¯ochowski

KRZYSZTOF  PIETRUSZEWSKI

Ë Wychodzimy powoli z covidowego uœpienia.

Ë Na nowo odkrywamy to, co utraciliœmy.
Ë Kontakty z bliskimi, pogaduszki z s¹siadmi, wspólne drugie

œniadania ze wspó³pracownikami.
Ë Mo¿emy na ¿ywo kibicowaæ dru¿ynom sportowym na

stadionach.
Ë Mo¿emy biegaæ na si³owniê czy na basen.

Ë Na nowo mo¿emy odwiedzaæ sale koncertowe, kinowe i
teatralne.

Ë Teatr Scena 419 równie¿ rozpocz¹³ próby i bardzo po-
wa¿nie myœli o wystawieniu nowej sztuki w nowym roku.

Ë Teatr to nie tylko aktorzy, których widaæ.
Ë Nie tylko aktorów siê oklaskuje na koniec wystêpu. To

jeszcze zaplecze.
Ë To re¿yser, scenograf, suflerzy, których nikt nie widzi.

Ë To operator dŸwiêku czy œwiat³a, któremu nikt nie bije
brawa.

Ë Nikt nie oklaskuje operatora kamery, który nasz¹ dzia-
³alnoœæ zatrzymuje na taœmie na d³ugie lata.

Ë W Teatrze Scena 419 przy kamerze stali Piotr Fija³ i
Krzysztof Pietruszewski.

Ë Ale Krzysztof ju¿ nie przyjdzie z kamer¹, nie umieœci jej na
statywie, nie utrwali na taœmie naszych scenicznych zmagañ.

Ë Odszed³ od nas na zawsze 29 pa¿dziernika….
Ë Cz³owiek, który nie opuœci³ ani jednego dnia w pracy z

powodu choroby - a¿ do chwili, gdy nie mia³ ju¿ si³ siê przed
ni¹ broniæ.

Ë M¹dry, pracowity, przys³owiowa z³ota r¹czka. Do tego
dok³adny we wszystkim, co robi³.

Ë Uzdolniony artystycznie. Gra³ na gitarze, akordeonie i
harmonijce ustnej.

Ë Pogodny, ciep³y, ¿yczliwy, zawsze pomocny.
Ë Pomaga³ w teatrze nawet wtedy, gdy prze¿ywa³ osobist¹

tragediê. Najgorsz¹, jaka mo¿e spotkaæ rodziców. Kiedy straci³
syna - Emila.

Ë

Teatr Scena 419 sk³ada najszczersze wyrazy wspó³czucia

¿onie Joannie i synowi Filipowi

Na ich rêce sk³adamy równie¿ podziêkowania

za bezinteresown¹ pomoc Krzysztofa w teatrze

bo kiedy by³ w teatrze, nie by³ w domu

Widzowie nie oklaskuj¹ operatora kamery

ale cz³onkowie Teatru Scena 419 - TAK

Brawa dla Krzysztofa za tutaj - ¿yczymy spokoju tam!    (mm)

Stanis³aw ¯ochowski
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W okresie przedœwi¹tecznym

organizowane s¹ biegi uliczne,

gdzie spotykaj¹ siê tysi¹ce prze-

branych œwiêtych Miko³ajów.

Mo¿na ich spotkaæ w wielu

miastach Polski, Kanady i w³aœ-

ciwie wszêdzie w œwiecie. W mo-

im rodzinnym mieœcie w Polsce co

roku startuje w tym biegu oko³o

szeœciu tysiêcy biegaczy. Widok tylu 

œwiêtych Miko³ajów na pewno robi

du¿e wra¿enie. 

Moda na bieganie zapanowa³a na

ca³ym œwiecie. Od przynajmniej

dwudziestu lat bieganie sta³o siê

bardzo popularne. Dla tych, którzy

lubi¹ biegaæ, na pewno jest to wspa-

nia³¹ przygod¹.

Celem takiego startu jest dobra

zabawa i czerpanie przyjemnoœci z

ruchu na œwie¿ym powietrzu. My -

amatorzy - trenujemy i startujemy nie

po to, by zdobywaæ nagrody, ale dla

zabawy, radoœci i zdrowia. 

Niektórzy teraz startuj¹ wirtu-

alnie. Wirtualne zawody maj¹ tê

zaletê, ¿e mo¿na braæ w nich udzia³ 

w dowolnym miejscu na œwiecie,

bêd¹c ca³y czas w swoim domu. 

Dla mnie jednak najwa¿niejsze

jest startowanie z innymi zawod-

nikami na naturalnych trasach i z ki-

bicami na ulicach. To jest te¿ œwietna

zabawa dla ca³ych rodzin, czêsto

biegn¹ rodzice ze swoimi pociechami,

a nawet z maluchami w wózkach, a

niektórzy biegn¹ w towarzystwie swo-

ich piesków. 

Przed domami siedz¹ rodziny z

ma³ymi dzieæmi i krzycz¹ z ca³ych si³

“Run, Santa, run!”, a fani z plakatami

dopinguj¹ znajomych biegaczy. Mo¿na

siê poczuæ jak na wielkich zawodach.

Wyœcig ten odbywa siê w sezonie 

œwi¹tecznym, dla mnie jest to zakoñ-

czenie kolejnego sezonu biegowego.

Organizatorzy biegów przeœcigaj¹ siê

w pomys³ach, jak je uatrakcyjniæ. Ulice

s¹ ju¿ œwi¹tecznie udekorowane.

Chodz¹ po nich chóry teatralne w

dawnych strojach i œpiewaj¹ kolêdy.

Domy migaj¹ tysi¹cami œwiate³ek. Na

skwerach i w parkach stoj¹ ¿o³nierze

w historycznych mundurach i strzelaj¹

z ma³ych armatek. Tworzy siê przez to

prawdziwie bajkowy klimat.

Impreza zaczyna siê od odbioru

numeru startowego i - oczywiœcie -

dodanego do niego ca³ego stroju œw.

Miko³aja. Za start trzeba zap³aciæ, ale

pieni¹dze s¹ zawsze przeznaczone na

jakiœ szlachetny cel. Jest to wyœcig

zimowy i choæ najczêœciej nie ma

jeszcze œniegu, to jest ju¿ zimno.

Godzinê przed startem miko³aje roz-

poczynaj¹ wspóln¹ rozgrzewkê. Jest

ch³odno, dlatego wszyscy robi¹ to

naprawdê bardzo solidnie i nie-

samowicie to wygl¹da. Setki, a cza-

sem tysi¹ce miko³ajów w jednym

miejscu æwicz¹ sk³ony, podskoki i

ró¿nego rodzaju rozci¹gania.

W moim biegu do startu dali

sygna³ ¿o³nierze. Wystrzelili z

ma³ej armatki, któr¹ ze sob¹

przyci¹gnêli. Setki Miko³ajów ru-

szy³y przed siebie. Do pokonania

by³o 5 km. Niektórzy pobiegli od

startu bardzo ostro i narzucili wielkie

tempo. Przez to grupa bardzo siê

rozci¹gnê³a. Tak zwana pi¹tka jest

zaliczana do biegów d³ugodystan-

sowych, ale niektórzy biegacze, którzy

trenuj¹ i startuj¹ w d³ugich biegach,

traktuj¹ ten bieg jako d³ugi sprint.

Pi¹tka - zdaniem lekkoatletów - jest

bardzo wymagaj¹cym i trudnym dys-

tansem.

Trasê tê zna³em dobrze, mia³em

ju¿ okazjê biec po niej latem. Zim¹

jest jednak ca³kiem inaczej. Przez

pierwsz¹ po³owê biegu czu³em siê

trochê s³abo i nie mog³em pozbyæ siê

uczucia, ¿e moja forma nieco spad³a.

Mo¿e dlatego, ¿e na otwartej prze-

strzeni wzmóg³ siê silny wiatr.

Bieg³em i bieg³em, a arktyczny wiatr

znad jeziora nie ustawa³ i wia³ prosto

w nos. Po tym odcinku kryzys min¹³ i

na szczêœcie chwyci³em drugi oddech.

By³em szczêœliwy, ¿e mimo zmêczenia

uda³o mi siê osi¹gn¹æ cel. Bieg

ukoñczy³em z uœmiechem na ustach i

na trzeciej pozycji w swojej grupie

wiekowej.

Po wyœcigu miko³aje rozjechali siê

do swoich domów i teraz pewnie z ro-

dzinami czekaj¹ na prawdziwego

Miko³aja. Dzieci na ca³ym œwiecie nie

mog¹ siê doczekaæ œwiêtego Miko³aja

i - oczywiœcie - prezentów od niego.

Ciekawe, czy do wszystkich do-

biegnie? W czasie œwi¹t Miko³aj ma

do przebiegniêcia ca³y œwiat!

Dariusz Zieliñski
Fot. pochodzi z domowego archiwum autora

Miko³aj z numerem 832 to autor artyku³u

BIEG

ŒWIÊTYCH

MIKO£AJÓW
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Wigilia to czas spêdzany najczêœciej na wspólnej kolacji w rodzinnym gronie. Jak ten dzieñ obchodzili w XIX wieku Polacy ze-

s³ani na Syberiê? Oto wspomnienia opublikowane w Stanach Zjednoczonych przez Polkê zes³an¹ do Czerdynia.

JAK POLACY

ZES£ANI NA SYBERIÊ

SPÊDZALI WIGILIÊ?

By³o to w roku 1864. Od siedmiu mie-

siêcy byliœmy ju¿ wygnañcami, skazany-
mi na osiedlenie w miasteczku Czerdyniu

w permskiej guberni. Zbli¿a³y siê œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, pierwsze, które mie-

liœmy spêdziæ na obczyŸnie. Kolonia na-
sza polska nie przechodzi³a dot¹d liczby

czterdziestu osób. 
Zima rozpoczê³a siê ju¿ od wrzeœnia

i z ca³¹ surowoœci¹ pó³nocn¹ rozwija³a
siê, darz¹c nas w grudniu mrozami prze-

sz³o 35-stopniowemi. Czuliœmy siê zmar-
zniêci, zgnêbieni i w miarê zbli¿aj¹cych

siê œwi¹t, coraz czêœciej wylatywaliœmy
myœl¹ do kraju, gdzie teraz wszech-

mocnie panowa³ Murawiew, który myœl
ca³¹ wytê¿a³, aby zg³adziæ z pamiêci

ludzkiej imiê narodu, co oœmiela³ siê ko-
chaæ swobodê i krew sw¹ nieœæ za ni¹ w

ofierze.
W tym stanie ducha powitaliœmy

pewnego poniedzia³ku (tj. w dniu przy-
nosz¹cym nam raz na tydzieñ pocztê),

niespodzian¹ wieœæ, ¿e na sam¹ wigiliê
przyprowadz¹ do Czerdynia etapem sto

osób wygnañców, przewa¿nie szlachty
zaœciankowej z tych, którym Murawiew

spali³ zaœcianki, skonfiskowa³ ziemiê i

dobytek, i których z wiosn¹ 1863 roku

wys³a³ by³ na osiedlenie do gubernii
samarskiej, a dziœ przenieœæ rozkaza³ na

mieszkanie do gubernii orenburskiej i
permskiej. 

£atwo poj¹æ, jak wielkie poruszenie
wieœæ taka sprawi³a w jednostajnem ¿y-

ciu naszem, tembardziej, ¿e tym razem
sprawnik Pozorkiewicz bez najmniejszej

ceremonii zrzuci³ ciê¿ar ca³ego k³opotu
z g³owy swojej i wezwawszy do siebie

starszyznê naszej kolonii, oœwiadczy³, ¿e
przybywaj¹cych na œwiêta rodaków na-

szych oddaje od razu sercom i g³owom
naszym, zezwalaj¹c na samodzielne ob-

myœlenie dla nich mieszkañ, ¿ywnoœci i
wigilijnego przyjêcia, s³owem uszczêœli-

wi³ nas tanim kosztem, za co mu jednak
serdecznie wdziêczni byliœmy wszyscy.

Trzeba wiêc by³o pomyœleæ nie na
¿arty o rozmieszczeniu takiej dru¿yny.

Zamianowano mieszkania u majêtniej-
szych naszych rodaków, g³ównie jednak

przyrz¹dzono chwilowy spoczynek na
czas œwi¹teczny w du¿ym, ¿ó³tym domu

zwanym koloni¹, gdzie jednoczeœnie w
wielkiej sali o czterech oknach odbyæ siê

mia³a wigilijna wieczerza, na któr¹

przyjœæ mieli wszyscy ci, co nie prowa-

dzili kuchni u siebie i co jednoczeœnie
ciekawi byli powitaæ owych nowych

przybywaj¹cych z daleka, etapem,
ziomków. 

Na gospodarzy, maj¹cych przygo-
towaæ wigiliê, wybraliœmy p. Ksawerego

Lineburga, z gubernii suwalskiej i p. Mi-
cha³a Falkowskiego, m³odego obywatela

powiatu dziœnieñskiego. Pan Hipolit
Weso³owski, kuchmistrz z Warszawy,

ofiarowa³ siê na us³ugi rodaków, na
gospodyniê wybrano pannê Œwiêtorzeck¹

Józefê i ta mia³a dokonaæ wielkiego
obowi¹zku religijno-narodowej pami¹tki

prze³amania z wszystkimi tradycyjnego
op³atka. 

Po pracowitem urz¹dzeniu wszyst-
kiego  i  za³atwieniu  sk³adowem  spra-

wunków, doczekaliœmy nareszcie dnia
wigilii Bo¿ego Narodzenia. Dzieñ by³

tak mroŸny, ¿e do samego prawie po-
³udnia mg³a trzyma³a miasteczko jak w

powiciu – niemniej jednak wygnañcy
nasi chodzili po ulicach, gdy nadszed³

etap, z ludŸmi w wiêziennych ubraniach,
na prostych furmankach. Byli tam starcy,

kobiety, dziewczêta, m³odzie¿, dzieci, (

Serdeczne ¿yczenia
wielu radosnych chwil

z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia

oraz jak najwiêcej dobra
przez ca³y nadchodz¹cy rok

sk³ada  SKANER

Niewa¿ne, czy na stole
Znajdzie siê jad³a dostatek

Wa¿ne, by na nim siê znalaz³
Ten bialuteñki op³atek

Ja w cud op³atka wci¹¿ wierzê
I ci¹gle mam jedno ¿yczenie

By pokój by³ w ka¿d¹ wieczerzê
A nie tylko w Bo¿e Narodzenie
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( wszystko to pod eskort¹ oficera i ¿o³-
nierzy, z tobo³kami zwali³o siê do ko-

lonii, rozlokowuj¹c siê na pod³odze w
ubocznych pokojach i rozgrzewaj¹c siê

herbat¹ w oczekiwaniu wigilijnego po-
si³ku.

Z nastaniem pierwszej gwiazdy zd¹-
¿aæ zaczêli wszyscy do kolonii. Sto³ów w

sali ustawiono trzy, w innych pokojach
ustawiono je tak¿e w miarê mo¿noœci.

Œcisk co chwila stawa³ siê wiêkszy. Z
miasta przybyli ksiê¿a wygnañcy. Naj-

starszym wiekiem i znaczeniem Ber-
nardyn, ks. prowincya³ Zefiryn Zarêbski,

z ksiêdzem Gwardyanem Maryanem My-
siñskim przybyli najpierwsi, za nimi

wszed³ ks. kanonik Micha³ Nowo-
dworski, póŸniejszy biskup p³ocki, dalej

ksiê¿a Tadeusz Godlewski, Tomaszew-
ski, Józef Czarnecki, Edmund i Piotr Ma-

cyñscy. By³ ju¿ i stary p. Jerzy Brynk,
po powrocie z ciê¿kich robót z Nerczyñ-

ska za sprawê Szymona Konarskiego,
budz¹cy ogólne uszanowanie sw¹ sê-

dziw¹ postaci¹. Przy nim widnia³a
zgnêbiona cierpieniem twarz Micha³a

Ko³³ba, któremu rozstrzelano w kraju
syna oficera. 

Piêædziesi¹t wigilijnych wieczorów
minê³o od owej pamiêtnej czerdyñskiej

uczty, a jednak ani jedna odt¹d nie
przesz³a bez tego, by siê w umyœle i

sercu mojem nie uprzytomni³o to wszyst-
ko, co czu³o siê i prze¿y³o w ten pamiêt-

ny wieczór. Wyblad³e twarze nowoprzy-

by³ych, znêkane podró¿¹ i wspomnie-
niem, zapisa³y siê na zawsze w umyœle

moim. Jedliœmy niby podawane potrawy,
ale byliœmy wpatrzeni w twarze i usta

opowiadaj¹cych. Matki, które wywioz³y
z kraju po kilkoro dzieci, dziœ zalane

³zami opowiada³y, jak przywozi³y po
dwa trupy od razu na nocleg do stepu.

Szlocha³y, opowiadaj¹c tortury serc
macierzyñskich na widok konaj¹cych na

wozach dzieci swoich, a niejedna w
rozpaczy op³akiwa³a utracone wszystkie

swoje maleñstwa. By³ to jeden ci¹g
opisów, który by i kamienne wzruszy³

serca! Towarzystwo przyby³e sk³ada³o
siê przewa¿nie z zagrodowej szlachty.

Byli tam mieszkañcy spalonego z krete-
sem zaœcianka ¿mudzkiego Leplany, by³a

szlachta z Pieniaszek. gub. grodzieñskiej
pru¿añskiego powiatu, przewa¿n¹ jednak

czêœæ stanowi³a szlachta powiatu roha-
czewskiego, z gub. mohylewskiej. By³y

tam rody Kontowtów, Antosewiczów,
Butkiewiczów, ¯ó³tków, Boryczewskich,

Cebrzyñskich, Grochowskich itp., a
wszyscy opowiadali przebyte mêczarnie.

Popalono im domy, zabudowania i do-
bytek, wyprowadzono ich poza rodzinn¹

okolicê, gdzie kazano przypatrywaæ siê
dzie³u zniszczenia. Osady Pieniaszki

pali³ wojenny naczelnik Kremer, stawia-
j¹c mieszkañcom za ca³¹ winê wspó³czu-

cie ich dla powstañców. Ca³emi za-
œciankami przewieziono szlachtê do gub.

samarskiej,  gdzie  w  kilka  tygodni  po

Merry Christmas

and

Happy New Year!

Wszystkiego najlepszego
¿yczy Bob O’Hara

M edcen Pharmasave

 London

339 W ellington Rd. South

Tel. 519 - 672 - 1337

¯yczenia Weso³ych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia 

oraz

szczêœliwego Nowego Roku

sk³adaj¹

  dr dr Mira i Marek G¹siorowscy

Gasiorowski Dentistry

280 Wharncliffe Road South, London

Tel. 519-680-7707

Aby narodziny Chrystusa Pana
przynios³y radoœæ, nadziejê i mi³oœæ

a nadchodz¹cy rok
wszystkich obdarowa³ 

zdrowiem oraz pomyœlnoœci¹

¿ycz¹

cz³onkowie

Klubu Seniora

w London

Pi�knej Gwiazdki
zdrowych i weso»ych

Ðwi�t Boóego Narodzenia
oraz powodzenia
 w Nowym Roku

óyczy

w»aÑcicielka i pracownicy
Alicia’s Fine Foods

1290 Trafalgar Street, London, tel. 519 - 659 - 9797
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przybyciu zjawi³ siê u nich “wysoki dyg-
nitarz” z Petersburga, maj¹cy dokonaæ
podzielenia ich ziemi. Urzêdnik ten ze-
bra³ wszystkich zes³añców i przeczyta³
im papier, z którego szlachta dowiedzia-
³a siê, ¿e maj¹ im daæ ziemiê w guberni
samarskiej, “na wodworenje” (osadzenie
na ziemi).

Z tego wszystkiego zrozumia³a szla-
chta tylko tyle, ¿e osiedlaj¹c siê na
nowem miejscu, staæ siê mia³a nowymi
“dworjanami”! Tego by³o zanadto!
Oœwiadczyli te¿ z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e
s¹ star¹ szlacht¹ i nikt im odziedziczo-
nych praw odebraæ nie mo¿e, tak jak nikt
ich nie zmusi do brania ziemi. “Oddaj-
cie j¹ komu chcecie, ale nie nam, których
ojcowie zdobywali szlacheckie klejnoty,
przelewaj¹c krew w obronie polskiej na-
szej ojczyzny”.

Urzêdnik wys³ucha³ odpowiedzi i z
niczem odjecha³. Zda³ sprawê przebiegu
“wodworenja” litewskiemu wielkorz¹dcy
Murawjewowi i ten, za “zuchwalstwo”,
rozkaza³ szlachtê wywieŸæ etapami do
gubernii orenburskiej i permskiej. Przy
tych opowiadaniach zapa³ i energia roz-
jaœnia³y twarze biednych mêczenników.
Czuli siê zwyciêzcami i byli nimi na-
prawdê, bo dziêki temu oporowi, ukazem
wierzbo³owskim z 1867 roku, wrócili
wszyscy do kraju, ocalaj¹c honor, herol-
dyê i swoj¹ narodowoœæ. Ziemi jednak
swojej nie odzyskali nigdy – rozdano j¹
w nagrodê dobrze zas³u¿onym “diejatie-
lom”. 

Wracaliœmy do domów oko³o pó³no-
cy. DŸwiêcza³y nam w uszach opowia-
dania, brzmia³y œpiewy szlachcianek,
które po skoñczonej wigilii raczy³y nas
pieœniami. W zanadrzu nios³am kawa³ek
op³atka z tej pamiêtnej pierwszej wigilii
wygnañczej. Przy zapalonej œwiecy ro-
zejrza³am siê w nim i zdziwienie moje
by³o wielkie: z ca³ego arkusza op³atka
ocala³o piêkne, nienaruszone zniszcze-
niem serce, odciœniête na op³atku. Pod
wra¿eniem wszystkich opowiadañ, s³y-
szanych tego wieczora, widok tego serca
zda³ mi siê odpowiedzi¹ na wszystko, co
w umyœle moim siê przeko³ata³o w tej
powa¿nej ¿ycia godzinie. Tak, by³o to
jakby odbicie serca polskiego, tego
wspania³ego, wielkiego serca, którego
z³amaæ ani czas, ani przeœladowania, ani
zadawane przez wroga katusze nie
zdo³aj¹. Bo to jakby znak widomy, ¿e
serce prawdziwie mi³uj¹cego ojczyznê
Polaka przetrwa wszystko i zawsze
wyjdzie z prób hartowne jak stal, wierne
obowi¹zkom swoim do ostatniego swego
tchnienia.  To serce na op³atku, schowa-
ne ze czci¹, posiadam do dnia dzisiej-
szego – stanowi ono dla mnie jedn¹ z
moich najdro¿szych pami¹tek.

Wygnanka
Od redakcji: 

Artyku³ pierwotnie ukaza³ siê w czasopiœmie

“Dziennik Chicagoski” (Vol. 30, Nr 301, 24

December 1919), pt. “W noc wigilijn¹ na wy-

gnaniu. (Wspomnienie z czasów Murawiewa)”.

Przedruk z portalu histmag.org (CC BY-SA 3.0)

Najpi�kniejsze óyczenia

Ñwi�teczne i noworoczne

sk»adaj�

Jacob Bodzek i Stan Kokoszka

Oliver & Associates

 Team Glasser Real Estate Brokerage

London

Tel. 519-719-0744 - Jacob

Tel. 226-504-4737 - Stan

Spokojnych i radosnych

Œwi¹t Narodzenia Pañskiego

oraz powodzenia w 2023 roku

¿yczy

Federacja Polek

w Kanadzie

Ogniwo #20 w Windsor

Tel. 519-979-0925

By Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

up³ynê³y w radoœci i spokoju

a nadchodz¹cy rok  2023

przyniós³ wszystko, co dobre

¿yczy

SWAP Placówka 126

w Windsor

N ow ych cz³onków

zaprasza

kom endant Piotr Bas

2467 Via Vita St.

Tel. 519-966-0190

¯yczenia

zdrowych i weso³ych

Œwi¹t Narodzenia Pañskiego

oraz pomyœlnoœci w Nowym Roku

od w³aœciciela 

i pracowników 

London 

ECO-METAL 

Tel. 519-451-7663 

www.londonecometal.com

Spokojnych

i radosnych

Œwi¹t Bo¿ego

Narodzenia

oraz

szczêœliwego

Nowego Roku

¿yczy

Matt Wróblewski

W oodfield Automotive

490 Adelaide Street North, London

Tel. 519 - 438 - 3232

¯yczenia spokojnych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia

oraz powodzenia w nadchodz¹cym

roku sk³adaj¹

Marian Wójcicki, DD (ret.)

Mike V. Pisek, DD 

Pisek Denture Clinic 
London 

236 Oxford Street West 
Tel. 519-672-7580 

 1289 Dundas Street East 
Tel. 519-453-6520 
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ZIMOWE REFLEKSJE

Wokó³ biel... i tylko biel...

P³atki œniegu, filigranowe gwiazdki

wiruj¹ to w górê, to w dó³
by w koñcu znaleŸæ swe miejsce...

To znowu ptak przeleci jak strza³a
Zimno mu...

Szalony wiatr potr¹ci puszyst¹ górê
œniegu na p³ocie...

Krzak k³ania siê wbrew w³asnej woli
Trudno oprzeæ siê wiatrowi

Nawet roz³o¿yste liœcie klonu
nie potrafi¹ utrzymaæ fasonu

nieznacznie ko³ysz¹c siê
w nierówny takt wiatru

A wiatr... ten pêdziwiatr...
Potrafi zm¹ciæ ciszê poœwistem

zamaszystym podmuchem wcisn¹æ siê
w najmniejszy zak¹tek

Zamkniête drzwi... Ciep³o...

Tumult w kominie ciszê przerywa

Trudno przeæ naprzód
Czas siê zatrzymaæ

Ciep³o...
I wreszcie mo¿na rozmyœlaæ

Stefania Krzywoszyñska-Walczak

London

ZIMA

Nadchodzi³a zima…

- jeszcze siê barowa³a z jesieni¹ i porykuj¹cy t³uk³a po sinych dalach

jako ten zwierz srogi i g³odny, ¿e nie wiada by³o, kiej przeprze a skoczy i

lutymi k³ami we¿re siê we œwiat…

- jeszcze czasami prószy³ œnieg nik³y, p³owy - jesienny œnieg… - jeszcze

przychodzi³y dnie os³upia³e, choroœci¹ sine, ckne, stêkliwe, oropia³e i zgo³a

lamentem przejête, a lodowym œwiat³em m¿¹ce - dnie trupie, ¿e ptactwo z

krzykiem ucieka³o do borów, trwo¿niej be³kota³y wody i toczy³y siê leniwo,

jakby strachem stê¿a³e, ziemia dygota³a, a wszelaki stwór podnosi³ czuj¹ce,

lêkliwe oczy na pó³noc - w niezg³êbion¹ topiel chmur…

- jeszcze noce by³y jesienne; oœlep³e, g³uche, zamêtne, a pe³ne strzêpów

mgie³ i brzasków gwiazd pomar³ych - rozgni³e noce dygotliwego milczenia,

przenikniêtego zduszonym krzykiem trwogi; pe³ne wzdychów bolesnych,

szamotañ, nag³ych cichoœci, wycia psów, targañ marzn¹cych drzewin,

¿a³osnych g³osów ptactwa szukaj¹cego schronisk, strasznych wo³añ pustek

i rozstajów zgubionych w ciemnicy, ³opotów jakichœ lotów, cieniów

zaczajonych pod œcianami zdrêtwia³ych chat, pe³zaj¹cych hukañ, zjaw

przera¿aj¹cych, nawo³ywañ nierozeznanych, mlaskañ okropnych,

przeszywaj¹cych jêków…

- jeszcze czasami, o zachodzie, z posêpnych pól o³owianego nieba

wy³upywa³o siê czerwone, ogromne s³oñce i spada³o ciê¿ko, niby kadŸ

roztopionego ¿elaza, z której bucha³y krwawe wrz¹tki i bi³y dymy smoliste,

czarne, poprêgowane gorej¹cymi ¿agwiami, ¿e œwiat ca³y stawa³ w ³unach

i w po¿odze.

I d³ugo, d³ugo w noc dogasa³y i styg³y na niebie krwawe zarzewia, a¿

ludzie mówili:

- Zima roœnie i na z³ych wichrach przyjedzie.

I ros³a zima, ros³a co dzieñ, co godzina, co to oczymgnienie.

A¿ przysz³a.

W³adys³aw Stanis³aw Reymont

“Zima” to fragment drugiego tomu “Ch³opów” W³adys³awa Reymonta.

Najlepsze ¿yczenia
Bo¿onarodzeniowe

i Noworoczne
sk³ada

dr Zbigniew Pona

Pona & Associates

Walker Dental Clinic

1390 Walker Rd., Ste. 100

Windsor ON N8Y 4T9

Tel. 519 - 985 - 6988

Na Bo¿e Narodzenie 
niech spe³ni¹ siê ¿yczenia -

te ³atwe i te trudne do spe³nienia.
Niech siê spe³ni¹ te du¿e i ma³e,
te mówione g³oœno lub wcale.

Arleta Sziler

Insurance & Financial
Services

Windsor, tel. 519-796-1349

 Niech Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
 i Wigilijny wieczór 
 up³yn¹ w szczêœciu i radoœci
 przy staropolskich kolêdach 
 i zapachu
 œwierkowej ga³¹zki

¯ycz¹ tego wszystkim

Halina i £ukasz
Troczyñscy

Polish Village Deli
Windsor, 920 Ottawa St.
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NADES£ANE Z WINDSOR

95-LECIE

 POLSKIEGO

DOMU LUDOWEGO

95 lat dzia³alnoœci to powa¿na
rocznica. I tak w roku 2020 ta

w³aœnie rocznica przypad³a Domowi
Polskiemu w Windsor. Pe³na nazwa organizacji to

Stowarzyszenie Polskiego Domu Ludowego (SPDL).
Dom Polski to nie tylko budynek. To serce Polonii,

które bije w Windsor nieprzerwanie od 1925 roku. Przez
progi tego budynku przesz³o kilka pokoleñ naszych

poprzedników. 
W 2019 roku pani Iwona Barbara Litwin podjê³a siê

zebrania materia³ów i dotarcia do dokumentów i do ludzi,
którzy tworzyli historiê tego miejsca. Ksi¹¿ka mia³a byæ

wydana dwa lata temu, ale niespodziewanie pandemia
pokrzy¿owa³a te plany. Teraz pragnê poinformowaæ, ¿e

publikacja siê ukaza³a kilka tygodni temu. Wersja
drukowana ksi¹¿ki kosztuje $40.00 i jest do nabycia w

Domu Polskim w Windsor. Jest te¿ wersja elektroniczna -
tzw. e-book - pod https://polishclubwindsor.ca/anniversary-books/

Kontakt dla osób zainteresowanych

e-mail: ilitwin@polishclubwindsor.ca
lub tel. 519-792-4810

Iwona (Yvonne) Litwin
Managing Director

The Polish Peoples' Home Association
Polish Club Windsor i Dom Polski
1275 Langlois Ave, Windsor ON, N8X 4L6
Phone: 519-254-1639

90. ROCZNICA

ZA£O¯ENIA PLACÓWKI SWAP

Placówka 126 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej

(SWAP) powsta³a w Domu Polskim w Windsor w roku
1932. Z powodu bliskoœci z USA (Windsor to miasto

graniczne) Placówka 126 wesz³a w sk³ad Okrêgu VI SWAP
z siedzib¹ w Michigan.

Pierwszymi cz³onkami byli w Windsor weterani
pierwszej wojny œwiatowej oraz wojny bolszewickiej. Dwa

lata póŸniej przy Placówce 126 zosta³ powo³any Korpus
Pomocniczy Pañ (KPP), do którego jako pierwsze zapisa³y

siê ¿ony weteranów. Parê lat póŸniej cz³onkowie w czynie
spo³ecznym i w³asnymi rêkami wybudowali swoj¹ siedzibê

przy ulicy Langlois (niestety, ten Dom Weterana zosta³
sprzedany kilkanaœcie lat temu).

Po WWII do Placówki w Windsor zapisa³o siê ponad
stu nowych cz³onków,  którzy wtedy przyjechali do Kanady

i tu zamieszkali.
W Placówce 126 w latach piêædziesi¹tych powstaje

Royal Canadian Legion (RCL Branch 536), a polscy wete-
rani maj¹ takie same prawa kombatanckie, co weterani

kanadyjscy. 
Nasi weterani ucz¹ swe dzieci jêzyka polskiego w

Polskiej Szkole dzia³aj¹cej w Domu Polskim, ich dzieci
nale¿¹ do harcerstwa, graj¹ w orkiestrze m³odzie¿owej,

tañcz¹ w zespole Têcza i wystêpuj¹ w jase³kach. Jednak w
2014 r. RCL i KPP ju¿ nie istnia³y, a weteranów w Pla-

cówce 126 zosta³o niewielu. Grozi³o to zamkniêciem
Placówki. 

Wtedy wst¹pi³o do Placówki kilku cz³onków Polonii w
Windsor, którzy byli w wojsku lub mieli rodziców wal-

cz¹cych po stronie Aliantów w WWII. Tym sposobem
Placówka w Windsor zosta³a uratowana przed za-

mkniêciem! (

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wszystkim cz³onkom PSN
oraz ca³ej Polonii w London
sk³adamy najserdeczniejsze

¿yczenia:
niech Wigilia oraz Œwiêta
up³yn¹ spokojnie i radoœnie
a w Nowym Roku
wszystkie marzenia i plany
zamieni¹ siê w rzeczywistoœæ

Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London

Najlepsze ýyczenia Boýonarodzeniowe

i Noworoczne 

skùada Stan Koza - P. Eng., Broker

Sutton Group

www.StanKoza.com Tel. 519-495-2044   
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( Doceniaj¹c to ZG SWAP postanowi³ te osoby od-

znaczyæ Mieczami Hallerowskimi. Osiem osób, które
wst¹pi³y w czasie krytycznym i do dzisiaj nale¿¹ do

organizacji, otrzyma³o te odznaczenia w Domu Polskim
podczas uroczystej Akademii, poœwiêconej 104 rocznicy

odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. 
D³ugoletni Komendant Placówki - obecnie Komendant

Honorowy - Piotr Bas zosta³ wyró¿niony przez ZG SWAP
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Niestety, Piotr Bas nie móg³ uczestniczyæ w uroczystoœci

z powodu pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia, ale cz³on-
kowie Placówki 126 postanowili go odwiedziæ w domu,

gdzie Adiutant Finansowy Okrêgu VI SWAP, red. Jerzy
Ró¿alski wrêczy³ to najwy¿sze odznaczenie SWAP.

OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI

W niedzielê, 13 listopada, zgromadziliœmy siê w koœciele
pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy na uroczystej Mszy Œwiêtej.

Najpierw uroczyœcie wprowadzono sztandary SWAP i
innych organizacji polonijnych, nie zabrak³o te¿ naszych

harcerzy i harcerek, m³odzie¿y z zespo³u Tatry w strojach
ludowych, uczniów Szko³y Polskiej, przedstawicieli orga-

nizacji polonijnych, sióstr zakonnych i wspania³ego Chóru
Œwiêtej Cecylii.

Ksi¹dz Stanis³aw Izdebski w czasie homilii piêknie
nawi¹za³ do rocznicy 11 Listopada. Po Mszy, pomimo

ch³odu, przy dŸwiêkach werbli harcerze i harcerki
pomaszerowali do odleg³ego o pó³ kilometra prawie

stuletniego Klubu Dom Polski, natomiast starsi parafianie
dotarli tam w swoich samochodach.

Akademia w Domu Polskim by³a dopracowana przez
pani¹ Danutê Pogorzelsk¹ i odby³a siê z wyj¹tkowo

uroczystym akcentem patriotycznym. W piêknym programie

o Polsce, o utracie, a potem o odzyskaniu Niepodleg³oœci,
wystêpowa³y dzieci ze Szko³y Polskiej oraz harcerze,

których od pewnego czasu wspaniale prowadzi druhna
Ewa Jagielska. Patriotycznymi pieœniami zachwyci³ pub-

licznoœæ lokalny zespó³ Polskie Nadzieje - czyli rodzeñ-
stwo: Marysia, Micha³ i Julia Zalewscy (Julia by³a równie¿

mistrzem ceremonii). Podczas akademii podziwiano te¿
chór koœcielny œw. Cecylii i us³yszano okolicznoœciowy

referat, a na scenie w kilku tañcach ludowych zaprezen-
towa³ siê Zespó³ Pieœni i Tañca Tatry (œciœlej - jego grupa

czwarta).
Atmosfera by³a nadzwyczaj patriotyczna i mo¿na by³o

zauwa¿yæ, ¿e w niejednym oku zakrêci³a siê ³za. To by³o
niezapomniane widowisko, jakoœ szczególnie bliskie sercu.

Mo¿e dlatego, ¿e wiêkszoœæ wystêpuj¹cych to dzieci i
m³odzie¿.

Pozwolê sobie na nastêpuj¹ce stwierdzenie: jeœli tak
wra¿liwa na sprawy Ojczyzny, jak to widzieliœmy w

goœcinnych progach Domu Polskiego, jest ca³a nasza
m³odzie¿ polonijna, to my, starsi, nie musimy siê martwiæ,

¿e w przysz³oœci mog¹ oni przestaæ kochaæ "kraj swych
ojców" - czyli Polskê.

PODZIÊKOWANIE

Pan Prezes Pawe³ Piasecki wraz z Zarz¹dem Polskiej
Wioski, wchodz¹cej w sk³ad popularnego w Windsor

festiwalu letniego - tzw. Karuzeli Narodów - pragnie
podziêkowaæ wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili

siê do sukcesu tegorocznej imprezy.
Te piêkne trzy dni w czerwcu br., które prze¿yliœmy

latem, by³y tak¿e sporym sukcesem finansowym.  Dochód 
wynosi³ a¿ $31,058.58. W czasie Zebrania Sprawo-

zdawczo-Wyborczego po³¹czonego z kolacj¹, w którym
mogli uczestniczyæ wszyscy wolontariusze, czêœæ wy-

pracowanego dochodu zosta³a przekazana lokalnym
organizacjom, których cz³onkowie znaleŸli siê w grupie

pomagaj¹cej przy organizowaniu i obs³udze tegorocznej
imprezy, w³¹cznie z m³odymi artystami, którzy wystêpowali

na scenie Polskiej Wioski 2022.
Arleta Sziler

Na zdjêciu (od lewej): Jacek Szwaczynski - Komendant Pl. 126

w Windsor, Jerzy Ró¿alski - Okrêg VI SWAP - Detroit, Piotr

Bas - Komendant Honorowy PL 126, Zbigniew Sziler -

Chor¹¿y Pl. 126. Fot Andrzej Siniarski.
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KORESPONDENCJA SKANERA

KOMITET WSPIERANIA POLSKICH STUDIÓW

NA UNIWERSYTECIE TORONTOÑSKIM

Drodzy przyjaciele, Listopad 2022

Wydarzenia na Ukrainie, które naznaczy³y rok 2022,
przywo³uj¹ dla Kanadyjczyków polskiego pochodzenia

znajome skojarzenia. Walka o wolnoœæ przeciw carskiej
Rosji, bolszewikom, czy autorytarnych rz¹dów Putina, jest

tak samo doœwiadczeniem Polaków, jak i dzisiejszych
Ukraiñców. W œwietle tych wydarzeñ zrozumienie polskiej

historii, jêzyka i kultury nigdy nie by³o tak wa¿ne, jak
dzisiaj. Polska zaœ od wielu lat ostrzega³a o imperialis-

tycznych tendencjach Federacji Rosyjskiej. Wchodz¹c w
now¹, niebezpieczn¹ epokê, œwiat mo¿e siê od nas wiele

nauczyæ. W 1920 roku po stu dwudziestu trzech latach
zaborów i geograficznego niebytu, Polska ocali³a wy-

niszczon¹ Europê przed Armi¹ Czerwon¹. Podczas drugiej
wojny œwiatowej wk³ad polskich naukowców, agentów

wywiadu i bojowników ruchu oporu zosta³ dostrze¿ony
globalnie i wci¹¿ staramy siê, by pamiêæ o naszych

bohaterach pozosta³a ¿ywa. Dlaczego w³aœnie teraz ten
kontekst jest tak wa¿ny?

Od wst¹pienia do Unii Europejskiej i NATO Polska
pracowa³a bardzo ciê¿ko, ¿eby zapewniæ sobie solidn¹
pozycjê na arenie miêdzynarodowej. Wielkie wsparcie,
którego Polska udziela teraz Ukrainie, podnios³o nasz
status i uzyska³o podziw naszych sprzymierzeñców. Ale
brak zrozumienia polskiego doœwiadczenia historycznego
w dewastuj¹cy sposób wp³yn¹³ na œrodowiska wolnoœciowe
w Europie i Ameryce. Jest to œwiadomoœæ, któr¹ niedawno
przyznali Niemcy.

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Torontoñskim to
najlepsze miejsce nie tylko, ¿eby uczyæ siê jêzyka i kultury
polskiej, ale te¿ zrozumienia rosn¹cej wagi Polski na
arenie œwiatowej. Nigdy wczeœniej wsparcie Wasze nie
by³o dla nas tak istotne. W tym roku nasi sponsorzy
odpowiedzieli na to wyzwanie, zwiêkszaj¹c pomoc
finansow¹. Z wielk¹ wdziêcznoœci¹ wspominamy o donacji
15 000 dolarów od œp. Zofii i profesora Floriana Œmiejów. 
Bierzmy przyk³ad z ich hojnoœci.  Nasza  spo³ecznoœæ  ma
okazjê pomóc Polsce osi¹gn¹æ  jej  cele  na  skali  miêdzy-

narodowej i przygotowaæ nasz¹ m³odzie¿ kulturowo i
lingwistycznie na wypadek, gdyby chcieli do Polski
powróciæ. Dlatego te¿ proszê Was o nieprzerwane i wspa-
nia³omyœlne wsparcie naszej misji.

Z wyrazami szacunku i wdziêcznoœci,

Tadeusz Opitz, Przewodnicz¹cy

***
Od redakcji:

Dok³adne informacje na temat studiów, dzia³añ Komitetu

i mo¿liwoœci dokonwania wp³at - na stronie internetowej

www.cspsut.com
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Maria Konopnicka (1842-1910)

TANIEC

Dalej raŸno, dalej wko³o,
Dalej wszyscy wraz!

Wszak wyskoczyæ i zaœpiewaæ
Umie ka¿dy z nas.

Graj nam, skrzypku, krakowiaka,

A zaœ potem kujawiaka
I mazura graj!

Jak siê dobrze zapocimy,

To polskiego siê puœcimy,
To¿ to bêdzie raj! [...]

Wszêdzie Wigilia Bo¿ego narodzenia obchodzon¹ bywa uro-
czyœcie, ale u nas wy³¹cznie nosi ona tê poetyczn¹ i pe³n¹
znaczenia nazwê: Œwiêto Gwiazdki

Gwiazdka, to przeddzieñ s³oñca, to zapowiednia wschodu. 
Gwiazdka, to ów promieñ dobroczynny, który Pan Bóg po

wsze dni przesy³a³ ludziom, jako oznakê swojéj ³aski. 
- O znijdŸ, znijdŸ czémprêdzéj, s³oñce! - wo³a³ zrozpaczony

Kolumb, b³¹dz¹cy po niezmierzonym oceanie. - Niech ujrzê ten
krzy¿ promienisty, który now¹ ziemiê zwiastuje. 

Gwiazdami pogañstwo uprzytomnia³o sobie obecnoœæ bogów;
w gwiazdach ludzie symbolizowali wielkoœæ swych przeznaczeñ.

Rozbitka na morzu, który na kilku deskach szuka ocalenia od
gro¿¹céj mu zewsz¹d œmierci, s³oñce przera¿a. S³oñce, to nie-
skoñczonoœæ, to nieœwiadomoœæ drogi, to przestrzeñ niezmierzona,
to otch³añ bez brzegów. Ale niech zab³yœnie pierwsza gwiazda,
ju¿ z ni¹ i nadzieja wchodzi w serce, myœl siê od¿ywia, ufnoœæ
roœnie. W gwiazdach szukaj¹ ocalenia karawany na pustyni i
okrêty w nieznanych oceanach. Có¿ wiêc dziwnego, ¿e w gwiazd-
kach tak¿e ludzkoœæ chcia³a widziéæ po wsze czasy wypisan¹
ksiêgê przysz³oœci swojéj? Przysz³oœæ, to równie¿ ocean bez
granic. 

Gwiazdka zapowiada nam koniec dawnego roku, a pocz¹tek
nowego. Gwiazdka, to przeddzieñ Bo¿ego Narodzenia, to chwila
zapanowania dnia nad noc¹. Gwiazdka, to wró¿ba od¿ywiaj¹cej
siê zielonoœci, odradzaj¹cych siê kwiatów, zmatrwychpowstanie
natury, wró¿ba dni wiosny i s³oñca. Wraz z ukazaniem siê
gwiazdki na niebie, zasi¹dziemy razem do rodzinnej biesiady,
uœwiêconej starodawnym zwyczajem, bêdziemy siê ³amaæ miêdzy
sob¹ chlebem mi³oœci chrzeœcijañskiej.

Oby ten czysty i bia³y op³atek, to œwiête god³o odkupienia,
co œwieci nad nim, wcieli³o siê w ¿ycie nasze popraw¹, prac¹,
myœl¹ o tém, co zbawienne i u¿yteczne. I niechaj ta biesiada, do
której wspólnie zasiadamy z dzieæmi naszémi, stanie siê dla nich
i dla ich potomków przysz³éj pomyœlnoœci god³em.
Fragment Kroniki Tygodniowej z Tygodnika Ilustrowanego (nr 274, 24 XII 1864).

Zachowana pisownia orygina³u.

Polskie Stowarzyszenie Narodowe 
31 grudnia organizuje

b al s y lw e s tro w y
na polskiej hali przy 554 Hill Street

Gra zespó³ POLANIE

21 stycznia 2023 roku
odbêdzie siê w PSN

Ban kie t No w o ro c zn y
Gra zespó³ IMPRESS

Na oba wieczory
PSN serdecznie zaprasza

Dok³adniejsze informacje pojawi¹ siê
w programach Twojego Radia
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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 grudnia 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

B. St. KOSSUTHÓWNA*

PASTERKA

W noc, gwiazdami roziskrzon¹,
w srebrach œniegu bielej¹c¹,

s³ychaæ pieœñ dalekich
dzwonów,

rozmodlon¹, w gwiazdach
dr¿¹c¹.

Noc¹ mroŸn¹, noc¹ g³uch¹,

dŸwiêk siê, dzwonów pe³en, niesie,
zda siê, dzwoni kamieñ w polu,

œpiewa ka¿de drzewo w lesie.

Noc to Bo¿a, noc to œwiêta,
gdy siê S³owo cia³em sta³o.

Chwa³a Ci na wysokoœci,
i¿eœ z nami tu mieszka³o.

Dzwony graj¹, serca p³on¹,

koœció³ ³un¹ œwiec jaœnieje,
Msza Pasterka, Msza Królewska

Bóg siê rodzi.. moc truchleje...

Wiersz pochodzi z wydawanego w Opolu pisma “Niedziela

katolicka”. Rok I. Nr 51. Bo¿e Narodzenie 1932.

* Taki by³ podpis w “Niedzieli Katolickiej”. Zapewne chodzi o Bar-

barê Stefaniê Kossuth (1887-1974).

Dokoñczenie ze str. 16

Od pragnienia ka¿dego szewca ulicznego, który modli³ siê o
nowe kopyto, a¿ do marzeñ króla, nie mog¹cego ujarzmiæ
s¹siedzkich dzier¿aw... wszystkim, wszystkim siê spe³ni³o...

I oto pierwsze, co nast¹pi³o w tym czarownym dniu, to
by³ okrzyk radoœci, który siê wyrwa³ z garde³ tych tysiêcy
milionów. Cieszyli siê, ach, jak siê cieszyli! Do nieba dotar³
z tego krzyku jeden wielki rumor, tak ¿e a¿ œwiêty Piotr wy-
chyli³ g³owê przez okienko i mówi³ do anio³ów:

- No, no, jeszcze nigdy tak nie krzyczeli... Gotowi
zak³óciæ œwiêty spokój niebiosom.

I kaza³ zakratowaæ okienko.
D³ugo, d³ugo tak ludzie szaleli z radoœci. Ale ju¿ zaraz

pokaza³y siê i ujemne radoœci strony. Byli tacy, których serce
nie wytrzyma³o takiego wzruszenia i od razu pêk³o. I w
owych rodzinach miast uciechy by³ p³acz i ¿a³oba... Inni zno-
wu oddali siê uciechom. Dzieñ i noc pito i ucztowano, wino
zam¹ci³o wielu z nich g³owy, przysz³o do gorsz¹cych scen i
bijatyk... Szczêœcie, jeœli siê komu skoñczy³o tylko na utracie
zêba lub zwichniêciu rêki.

Grabarze mieli w owych dniach wiêcej pracy ni¿ kiedy-
kolwiek. Sprawiedliwoœæ musia³a wielu awanturników ulicz-
nych ukaraæ.

Ale nie koniec tu nieszczêœæ. Teraz zazdroœæ rozpoczê³a
swoje dzie³o. Ka¿dy uwa¿a³, ¿e jego bliŸniemu nie nale¿a³o
siê to, co dosta³. I rozpoczê³y siê zawiœci, intrygi, podstêpy,
wydzieranie majêtnoœci... Podarki œwiêtego podnieci³y apetyt
ludzi. Trucizna i sztylet posz³y w ruch. Straszne nasta³y cza-
sy. Nikt nie by³ pewny swego. I - zaprawdê - nigdy jeszcze
piek³o nie mia³o takiego g³osu, jak w owych czasach.

I dobry œwiêty Miko³aj przekona³ siê, ¿e sprytny diabe³
udzielaj¹c mu rady pracowa³ dla swojej owczarni.

I od tego czasu do doros³ych ju¿ nigdy nie przychodzi z
podarkami. 

�ród³em opowiadania jest jeden z numerów wydawanego w latach 1910–1939
w Krakowie Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Brak nazwiska autora.
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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

DLACZEGO ŒWIÊTY MIKO£AJ
NIE OBDARZA DOROS£YCH

- Tatusiu, powiedz mi jedn¹ rzecz:
dlaczego œw. Miko³aj nigdy nie obdarza

tatusia, mamusi, cioci, wujka - i w ogóle
- du¿ych ludzi? Przecie¿ wiem, ¿e

doroœli du¿o sobie ¿ycz¹, ¿e potrzebuj¹
wielu rzeczy i ¿e œwiêty Miko³aj du¿o

mo¿e...
- Drogie dziecko. Twoje pytanie jest

bardzo rozs¹dne... Otó¿ wiedz, ¿e ju¿
kiedyœ tak by³o... ¿e œw. Miko³aj zaszed³

raz i do doros³ych. Naturalnie ju¿ bar-
dzo, bardzo dawno... mo¿e tysi¹c lat,

mo¿e wiêcej. W owym roku diabe³ na
jakiœ czas przed œwiêtym Miko³ajem

rzecze doñ:
- Wielki, dobry staruszku! Nie jest

s³uszn¹ rzecz¹, ¿e rozdajesz upominki
dzieciom, a przechodzisz obok ³ez, nêdzy

i niezaspokojonych pragnieñ ich ro-
dziców. Mam ci to za z³e. Nawet diabe³

mo¿e oburzyæ siê na niesprawiedli-
woœæ...

I œwiêty Miko³aj g³êboko do swego
go³êbiego serca wzi¹³ tê uwagê.

- Istotnie - mówi³ do siebie - istot-
nie krzywda im siê dzieje... trzeba j¹

naprawiæ... jeszcze tego roku...
I noc œwiêtego Miko³aja owego roku

by³a istotnie noc¹ cudów. Cudów, jakich
jeszcze nie widziano ani przedtem, ani

potem... Kto mia³ jakie ¿yczenie, to mu
siê spe³ni³o. Robotnik, krusz¹cy g³azy w

kamienio³omie, pragn¹³ ju¿ dawno zo-
staæ dozorc¹. Owego dnia zamianowano

go dozorc¹. ¯ona ma³ego pisarza s¹do-
wego marzy³a o cudnym futrze, takim,

jakie nosi margrabina z pobliskiego
zamku. I owego dnia ujrza³a ku nie-

s³ychanemu zdumieniu i radoœci na po-
rêczy krzes³a futro z najdelikatniejszych

gronostajów... Pan Antoni, bogaty kupiec
win pragn¹³, aby jego ceny na wino

podskoczy³y... I to siê sta³o... Uczony
m¹¿ i kanonik katedralny ¿yczy³ sobie

odnaleŸæ zaginiony ¿yciorys mêczennika
Terencjusza - i dziwnym trafem w nocy

mia³ sen, który mu ukaza³ drogê do
tajemnej skrytki, gdzie manuskrypt ukry-

to. Wdowa po zakrystianie chcia³a mieæ
tak¹ sumê pieniêdzy, aby nabyæ sklep

ze œrodkmi spo¿ywczymi - i œciel¹c ³o¿e
swoje i piêciorga dzieci, w którym razem

spali, znachodzi w sianku siedemset
dukatów. Pan Ambro¿y, w³aœciciel

ogromnych dóbr, pragn¹³ je zaokr¹gliæ
folwarkiem, nale¿¹cym do swego wroga,

który nie chcia³ mu nic w ¿aden sposób
sprzedaæ. I oto owego dnia jego wróg i

s¹siad przychodzi z gotowym kontraktem
i oddaje swe dziedzictwo za bezcen...

Co tu wymieniaæ i opowiadaæ! Nie
skoñczy³oby siê prêdko. Doœæ, ¿e ka¿de-

mu spe³ni³o siê to, czego sobie gor¹co
¿yczy³.

Dokoñczenie na str. 15


