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Happy Easter ! 

Z okazji Świąt Wielkanocnych: 
miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, 
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze. 
Pracy, która pomaga żyć. 
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają 
lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala 
nam życie, życzy…...  Redakcja 
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Wzory reklam zaprojektowanych przez 
“Wiadomości Polonijne” są własnością 
wydawnictwa.   Kopiowanie i ich 
publikowanie bez zgody redakcji jest 
nielegalne. 
Redakcja “ Wiadomości Polonijnych” 
zaprasza wszystkich Czytelników do 
przysyłania własnej twórczości.  Mogą 
to być zarówno wiersze jak i proza. 
 

Termin nadsyłania materiałów do gazety Termin nadsyłania materiałów do gazety 
upływa 15. każdego miesiąca.upływa 15. każdego miesiąca.  
Redakcja zastrzega sobie prawo Redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania i edycji nadesłanych tekstskracania i edycji nadesłanych tekstów. ów.   
 

Wyrażone w tekstach opinie należą do 
autorów i nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko redakcji. Za treść ogłoszeń i 
reklam redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 

Wiadomości Polonijne są pismem Wiadomości Polonijne są pismem 
całkowicie bezpłatnym. Wszelkie koszty całkowicie bezpłatnym. Wszelkie koszty 
związane z drukiem są pokrywane z związane z drukiem są pokrywane z 
dotacji.  Każda pomoc finansowa jest dotacji.  Każda pomoc finansowa jest 
mile widziana.mile widziana.  
  
Wszelkiego rodzaju ogłoszenia i 
życzenia do “Wiadomości Polonijych” 
przyjmuje Lucy Michalak tel. 767-4200 
 

życiu spotyka ją wiele porażek, 
nigdy nie wątpi w siebie i zaw-
sze jest z siebie bardzo zado-
wolona.  

Księga Imion  
Katarzyna 
Katarzyna jest nerwową chole-
ryczką, bardzo pobudliwą. Łatwo 
traci zimną krew. Jest wyniosła i 
sprawia wrażenie osób "w pre-
tensjach". Jest inteligentna, wie 
o tym i daje to odczuć innym. 
Ma wyraźną skłonność do odno-
szenia wszystkiego do siebie, 
jest subiektywna. Ogólnie bio-
rąc, ma raczej trudny charakter, 
ale jest pełna życia. Chociaż w 

DZIECI MÓWIĄ- 
Opis: o urzędnikach. 
 
Pan urzędnik to jest taki pan, który mówi: 
„Dzisiaj nie przyjmujemy, nie mamy 
czasu!”. 
 
– Urzędnik to nie ma czasu przez tych 
petentów. Mama mówiła, że to wszystko 
przez tych petentów. To jest taki pan, 
który przychodzi i urzędnikom w pracy 
przeszkadza. 
 
Pani Kowalska jest mądra, bo mówi, że 
każdy jest głupi, tylko ona nie. Co kto 
zrobi, to jest źle, tylko to, co ona zrobi, to 
jest dobrze. 

 
Panie się malują, a ja nie lubię, jak panie 
się malują, bo czasem się nie umyją i 
chodzą do łóżka brudne spać. A jak mnie 
całują, to mnie całe brudzą farbą. 

Przysłowie miesiąca 
 

Kwiecień-plecień, bo przeplata 
trochę zimy trochę lata. 

Kalendarz 
 

Marzec/Kwiecień - pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni Księżyca - 
Wielkanoc 
1 Kwiecień: Prima aprilis - dzień żartów 
2 Kwiecień: Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci 
7 Kwiecień: Światowy Dzień Zdrowia 
13 Kwiecień: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej 
14 Kwiecień: Dzień Ludzi Bezdomnych 
22 Kwiecień: Dzień Ziemi 

“Prawdziwa cnota  
krytyk się nie boi” 

Polonia - grupa osób 
zachowujących poczucie 

łączności 
 z Polską bez względu na kraj 

urodzenia czy znajomość języka 

Wydawca: 

Wiadomości Polonijne 
236 Masters Street. 
Thunder Bay, Ont. P7B 6L5 
 
 

PARAFIA  MATKI BOŻEJ 
 KRÓLOWEJ POLSKI 

  93 N. Algoma Str. 
Thunder Bay, On  Tel 344-1066 

Proboszcz ks. Ireneusz Stadler 
 

Sunday(niedziela)-11:30am—Polish, 
5pm—English    
Tuesday (wtorek)—7pm    Thursday (czwartek)—9:30am 
http://www.queenpoland.ca 

PARAFIA ŚW. KAZIMIERZA 
613 McKenzie Str 

Thunder Bay, On  Tel 623-3916 
Proboszcz ks. Ireneusz Stadler 

 
Saturday (sobota) 5pm—English 
Sunday (niedziela) 10am—Polish 

Wednesday (środa)—7pm 
Friday (piątek)—9:30am  http://www.stcasimir.ca 

http://www.queenpoland.ca
http://www.stcasimir.ca


Kwiecień 2014   3  Wiadomości Polonijne 

 

     Ciekawa 
diagnoza 
`Mam wrażenie, 
że rosyjski 
scenariusz polega 
na tym, by wypić 

krew, ale nie zostawić śladów. Czyli 
opanować Krym i nie doprowadzić do 
wojny'. To Adam Daniel Rotfeld, były 
polski minister spraw zagranicznych.  
 

Prężenie muskułów czy  
straszenie Trzy czwarte sobotnich 
głównych wiadomości TVP - prezentacja 
stanu zasobów polskiej armii. W prasie o 
rozmowach ministra obrony Tomasza 
Suemoniaka z amerykańskim sekretarzem 
obrony w sprawie szczegółów  
rozmieszczenia w Polsce F-16 i 300 
żołnierzy.  
 

Polski konsulat w Sewastopolu 
ewakuowany. `Mięliśmy informacje, że 
może dojść do podpalenia', powiedział 
konsul. 
  

Premier Donald Tusk 
gościł w Nadbrzeżnym Dywizjonie 
Rakietowym Marynarki Wojennej w 
Siemirowicach z okazji 10 rocznicy 
przystąpienia Polski do NATO. 
  
Ambasadorowie Grupy 
Wyszehradzkiej  
(Polska, Czechy, Słowcja i Węgry) 
wystąpili do republikańskiego 
przewodniczącego amerykańskiej Izby 
Reprezentantów z apelem o umożliwienie 
eksportu amerykańskiego gazu do Europy 
Środkowej i Wschodniej.  
 

Zmiany w kodeksie pracy 
rząd proponuje, aby na czas określony 
moszna było u jednego pracodawcy 
pracować najwyżej 24 miesiące. Obecnie 
trzecia umowa zawarta z tym samym 
pracodawca jest automatycznie na czas 
nieokreślony, ale pod warunkiem, ze 
przerwy pomiędzy umowami były nie 
dłuższe niz. miesiąc. I ten ostatni przepis 
jest nadużywany by utrzymywac 
pracowników ciągle na umowach na czas 
określony. Pracodawcy twierdzą, że 
skończy się wyrzucaniem ludzi po 23 
miesiącach, żeby zatrudnić kogoś innego.  

ABW 
zatrzymała 
dwóch 
białoruskich 
szpiegów, 

którzy mieli rozpracowywać obiekty 
polskiej armii. I wydaliła białoruskiego 
dyplomatę przyłapanego na 
fotografowaniu obiektów wojskowych.  
 

Jarosławowi Kaczyńskiemu 
Ukraina natomiast chyba zaszkodziła, 
najwyraźniej część jego elektoratu żywi 
do Ukraińców niechęć. Na ostatnich 
obchodach miesięcznicy katastrofy 
smoleńskiej pojawiły się nawet 
transparenty "Jarosław, przeproś za 
Banderę" - to aluzja do zdjęcia z 
Majdanu, gdzie Kaczyński stoi obok 
lidera nacjonalistów.  
 

Minister Rolnictwa 
Stanisław Kalemba złożył dymisje. Z 
powodu afrykańskiego pomoru świń, 
konkretniej, dlatego, ze nie jest 
realizowany jego plan walki z  
problemem. Zdaniem części  
obserwatorów to zagrywka na 
zwiększenie popularności PSL przed 
wyborami do PE.  
Na jego miejsce PSL natychmiast, 
zarekomendowało powrót Marka 
Sawickiego, który odszedł z rządu w 
2012 roku na fali oskarżeń o 
niegospodarność i nepotyzm w 
podległych mu urzędach (nie jego 
osobiście oskarżano). Nominacje ma 
dostać w poniedziałek. 
  
Wicepremier Janusz Piechociński 
przekonał rolników blokujących drogi na 
wschodzie Polski do przerwania protestu 
do wtorku. Komisja Europejska zgodziła 
się przyznać pomoc dla hodowców ze 
strefy buforowej, objętej ograniczeniami. 
Znalazły się też zakłady mięsne gotowe 
skupić to mięso i przerobić bezpieczna 
technologia na konserwy.  
 

Wiceprezydent USA Joe Bidden 
przyleciał we wtorek 18 marca na parę 
godzin do Polski. I Litwy. Na Litwie 
spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i 
Estonii. Jak mówi ambasador Polski w 
USA Ryszard Schnepf, chodzi o to, 
`żebyśmy my, Polacy, ale też mieszkańcy 
krajów bałtyckich, a przede wszystkim 
nasi ukraińscy sąsiedzi poczuli się nieco 
bezpieczniej i pewniej'.  
 

Premier Donald Tusk uspokaja 
`Nie ma żadnych sygnałów, że Gazprom 
ze względu na konflikt polityczny na 
Ukrainie miałby wstrzymać lub 
ograniczyć dostawy gazu do Polski. 
Powiedział też, że kluczowym elementem 
bezpieczeństwa jest zdolność 
magazynowania gazu, która w ostatnich 
latach została znacząco zwiększona. No i 
że bardzo ważne są interkonektory 
niemieckie, skąd może następować tzw. 
rewers - czyli gaz płynąc znowu na 
wschód.  
 

Polsko-litewsko-ukraińska 
brygada wojskowa 
może powstanie. Już w zeszłym roku 
były rozmowy, ale nie wychodziło. Teraz 
mają się znowu spotkać przedstawiciele 
resortów obrony. Za powołaniem brygady 
bardzo argumentuje europoseł Paweł 
Kowal.  
 

Sejm uchwalił 
znaczącą nowelizację ustawy o 
zatrudnieniu. Liczne zachęty dla 
przedsiębiorców - żeby zatrudniali 
bezrobotnych (tzw. świadczenia 
aktywizacyjne, dopłaty do ZUS). 
Pożyczki dla bezrobotnych na założenie 
niewielkiej firmy. Bony na płatne staże 
dla młodych. Minister pracy i polityki 
społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz 
nazywa nowe przepisy `największą w 
historii reformą urzędów pracy'. A poza 
tym - kandyduje do europarlamentu.  
 

Solidarnie, ale nie całkiem 
UE zapowiadała, że będzie działać 
wspólnie w sprawie embarga na 
wieprzowinę (do Rosji). Ale wysoki 
komisarz do tych spraw zapowiedział, że 
Unia zgodzi się z tym, że zostanie 
zniesione rosyjskie embargo - tylko dla 
krajów zachodnich, bez Litwy i Polski. 
Po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. 
rolnictwa Premier zapowiedział, że Unia 
będzie współ-finansować rekompensaty 
dla polskich rolników.  
 

Nie zgadzamy się na agresywną 
politykę Moskwy wobec Ukrainy, 
naszego wschodniego sąsiada, ale 
równocześnie wiemy, że dobre relacje 
między Polakami a Rosjanami to w 
przyszłości także fundament 
bezpiecznego regionu - powiedział  
premier Donald Tusk w telewizyjnym  
orędziu.  
    4 

WIADOMOŚCI Z POLSKI-
Tadeusz Michalak, źródło: Donosy 
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Dzisiejsza pomoc Ukraińcom - ze strony 
nie tylko polskiego rządu, Europy, ale też 
polskich obywateli "jest także inwestycją 
w nasze bezpieczeństwo", mówił premier. 
"Polska czuje się dziś bezpieczna 
energetycznie, co jest warunkiem 
podstawowym, by czuć się bezpiecznie w 
naszym regionie, to jest to zasługa 
miliona Polaków, którzy dźwigali z taką 
godnością, odwagą i determinacją ciężary 
reform. Dzisiaj w chwili krytycznej nie 
musimy stawiać młodym Polakom tego 
dramatycznego i znanego z przeszłości 
pytania: 'bić się czy nie bić'. Nie musimy 
stawiać pytania, czy warto umierać za 
ojczyznę, bo dzisiaj wiemy, że nasze 
pokolenie, a przede wszystkim pokolenie 
naszych dzieci i wnuków może dla 
ojczyzny pracować". Bezpieczeństwo 
Polski wiąże się z jej silną pozycją w Unii 
Europejskiej i NATO. "Chcemy, żeby 
tragiczne doświadczenia pokolenia 
naszych rodziców nie stały się udziałem i 
- zapewniam was - nie staną się udziałem 
dzisiejszych pokoleń" - podkreślił Tusk.  
 

Wiceprezydent USA Joe Bidden 
w czasie wizyty w Polsce zapowiedział 
dalsze sankcje wobec Rosji i zmianę 
polityki energetycznej. Nie wykluczył 
przylotu kolejnych samolotów F-16 do 
Polski. Z Warszawy Bidden poleciał do 
Wilna.  
 

Rząd planuje -wprowadzenie  
przepisów,utrudniających wyprowadzanie 
z Polski zysków do tzw. rajów 
podatkowych. Niedawno głośna była 
sprawa jednej ze spółek odzieżowych, 
która prawa do swoich marek przekazała 
do spółki córki w Emiratach Arabskich, 
po to, żeby za pośrednictwem jeszcze 
jednej spółki na Cyprze sprzedawać 
licencje na te marki firmie-matce w 
Polsce.  
 

Warszawskie lotnisko 
(dawniej zwane Okęcie, obecnie 
Chopina) chce zwolnić część załogi w 
ramach redukcji kosztów. Obecnie ponad 
połowa kosztów działalności to wydatki 
na płace, a średnia wypłata w firmie 
wynosi ponad 9 tys. zł. Dyrekcja 
wypowiedziała układ zbiorowy i 
zapowiada zwolnienie kilkuset z 2200 
pracowników. Do czerwca ma zostać 
wynegocjowany ze związkami nowy 
układ.  
 

Sejm odrzucił 
dwa projekty ustaw o zakazie handlu w 
niedziele, jeden obywatelski, drugi 
poselski. Glosami koalicji i TR 
(Palikota).  
 

Rząd zniesie 
limity środków na leczenie onkologiczne. 
Obecnie zdarza się, że pacjent musi 
czekać z podjęciem leczenia, bo limit się 
wyczerpał.  
 

I jeszcze jedna afera 
"GW" ujawniła, że w Agencji Wywiadu 
zginęły duże pieniądze z kasy funduszu 
operacyjnego. Proceder "pożyczania" 
sobie pieniędzy przez oficerów wywiadu 
trwał prawdopodobnie 20 lat, do sierpnia 
2012 roku. Śledztwo było tajne, toczy się 
już tajny proces kilku osób w tej sprawie. 
Szef wywiadu musiał się tłumaczyć przez 
posłami z komisji służb specjalnych z 
procedur kontrolnych jakie wdrożono, by 
zapobiec podobnym kradzieżom w 
przyszłości.  
 

Instytut Ekspertyz Sądowych 
w Krakowie ogłosił, że załoga Tu-154, 
funkcjonariusze BOR i gen. Andrzej 
Błasik byli w chwili katastrofy 
smoleńskiej trzeźwi, nie stwierdzono też 
obecności innych substancji odurzających 
ani tlenku węgla. To ostatnie podważa 
tezę o wybuchu lub pożarze na pokładzie.  
Antoni Macierewicz zażądał natychmiast 
unieważnienia raportu komisji Millera - 
tyle że o rzekomym alkoholu w krwi gen. 
Błasika było w raporcie MAK, komisja 
Millera w ogóle się tym nie zajmowała.  
 

Rodzice niepełnosprawnych 
dzieci 
od środy okupują Sejm. Domagają się 
wyższych zasiłków. Obecnie rozmawiają 
z premierem, który obiecywał, że od 2015 
zasiłek będzie wynosił tyle, ile płaca 
minimalna. Protestującym to za późno. 
  
Unijny Trybunał  
Sprawiedliwości 
uznał, że obowiązujący w Polsce i na 
Litwie zakaz rejestracji samochodów z 
kierownicą po prawej stronie łamie unijne 
prawo. Strona polska twierdziła, że 
zakazuje w trosce o bezpieczeństwo na 
drogach, ale zdaniem Trybunału nie 
wykazała, by pojazdy dostosowane do 
ruchu lewostronnego stanowiły 
 zagrożenie bezpieczeństwa. 
 

Rządy Polski i USA 
rozważają zorganizowanie rozszerzonych 
ćwiczeń NATO w basie w Lasku.  
Francja i Dania obiecały, że jakby coś, to 
przyślą nam swoje samoloty bojowe.  
 
A na froncie gospodarczym 
od kwietnia ma być technicznie możliwe 
przesyłanie gazociągiem jamalskim gazu 
w odwrotnym kierunku, z Niemiec do 
Polski. Tak na wszelki wypadek. Na razie 
zakłóceń w dostawach gazu z Rosji nie 
ma.  
 
General Radosłav Kristic 
serbski zbrodniarz wojenny, skazany 
przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
na 35 lat więzienia, został przewieziony 
do aresztu w Polsce. W wiezieniu w 
Hadze muzułmańscy współwięźniowie 
usiłowali go zamordować, żaden kraj 
zachodni nie podejmował się 
zagwarantować mu u siebie 
bezpieczeństwa za kratami.  
 
Rondo przy Dworcu Centralnym 
w Warszawie dostało imię 
 "Czterdziestolatka", po bohaterze seriału 
Jerzego Gruzy z lat '70. Podobno dlatego, 
że ciągle wygląda jak za PRL-u. 
 
W Sejmie 
trwa protest rodziców niepełnosprawnych 
dzieci, dołączyli się do nich opiekunowie 
niepełnosprawnych dorosłych. Domagają 
się żeby przyszli do nich prezydent, 
premier i rzecznik praw obywatelskich. 
Rząd jeszcze we wtorek (25 marca) 
przyjął projekt ustawy na mocy, którego 
wypłacone zostaną zaległe zasiłki 
pielęgnacyjne. Zasiłki zostały 
zlikwidowane 1 lipca, ale przepis je 
likwidujący został zakwestionowany 
przez TK.  
 
Marszałek Senatu 
odwołał Forum Regionów Polska Rosja, 
które miało się odbyć w połowie kwietnia 
w Gdańsku. W związku z sytuacją na 
Krymie odwołał. Forum działa od pięciu 
lat i jest miejscem spotkań 
samorządowców z obydwu krajów.  
 
PiS domaga się 
wstrzymania przygotowań do organizacji 
Roku Polskiego w Rosji i Roku Rosji w 
Polsce - planowane były na przyszły rok.  
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Zaprzysiężenie 
 
 
 
 
 
W niedzielę, 23 lute-
go zaprzysiężony 
został Zarząd Koła nr 
1 Stowarzyszenia 
Polskich Kombatan-
tów i Zarząd Sekcji 
Pań przy SPK na lata 
2014 / 2015. Cere-
monię zaprzysięże-
nia sprawnie prze-
prowadził długoletni członek Koła nr 1, 
były prezes tej organizacji, Jan Wresz-
czak. Poczet Sztandarowy wystąpił pod 
dowództwem Mariana Radziszewskiego. 
Skład osobowy nowego Zarządu został 
podany w lu towym wydan iu 
„Wiadomości Polonijnych”. W tym nu-
merze podajemy skład Zarządu Sekcji 
Pań. Należy podkreślić zgodną współpra-
cę pomiędzy tymi organizacjami. Panie 
zawsze są gotowe do bezinteresownej 
pomocy. Po każdym zebraniu przygoto-
wują smaczny poczęstunek. Wspierają 
organizację finansowo, kiedy tylko zaist-
nieje taka potrzeba. Ostatnim przykładem 
może być pokrycie kosztów malowania 
sali bankietowej i odnowienia podłogi. 
Członkinie Sekcji Pań są również nieza-
stąpione przy produkcji pierogów i gołąb-
ków. Jednym słowem, zgoda buduje.  
Tekst i zdjęcia Edward Borowiec 
 
Zarząd Sekcji Pań przy SPK 
Prezes   Maria Kaszuba 
Wiceprezes             Weronika Fedor 
Sekretarz-skarbnik Irena Jarząbek 
Członkinie Zarządu        Maria Skoczylas 
              Józefa Rysińska 
   Andrea Lanto 
   Maria Bańska 
Komisja Rewizyjna Ingrid Harcof 
             Alex Korolenko 
 
 
 

 
 
 

 

 
JÓZEFINKI 2014 

 
Tradycyjny obiad z okazji Dnia Świętego 
Józefa miał miejsce w niedzielę, 23 marca 
w świeżo odmalowanej i odnowionej sali 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w 
Thunder Bay.  
Całą organizacją i przygotowaniem obia-
du zajęła się Sekcja Pań pod czujnym 
okiem długoletniej prezes, pani Marii 
Kaszuba i wydatnej pomocy prezesa Koła 
nr 1 SPK, Tadeusza Ciotuchy. Panie z 
kuchni pod nadzorem Ireny Jarząbek, jak 
zawsze zadbały o to, by zadowolić gusta 
najbardziej wybrednych konsumentów, 
zarówno wegetarian jak i zwolenników 
pokarmów mięsnych. Nie zabrakło też  
wspaniałych pierogów z miejscowej 
kuchni. Jeśli już jesteśmy przy temacie 

pierogów, to nie możemy pominąć faktu, 
że według sondażu zawartego w stycznio-
wym  wydaniu  lokalnego miesięcznika 
„The Walleye”, pierogi z SPK zajęły 
pierwsze miejsce w Thunder Bay. Gratu-
lacje!  
Smaczne posiłki są bardzo ważnym ele-
mentem każdego spotkania, podobnie jak 
wytworzenie miłej i koleżeńskiej atmos-
fery. O taką właśnie atmosferę zadbała 
Irena Elms, pełniąca obowiązki mistrza 
ceremonii. Zrobiła to bardzo profesjonal-
nie z pełną dozą serdeczności i poczucia 
humoru. Modlitwę przed posiłkiem od 
mówił ksiądz Ireneusz Stadler. W trakcie 
obiadu, Irena przedstawiła gości obcho-
dzących w tym dniu swoje urodziny. Byli 
to: Józefa Ryślińska i Leon Lewicki, któ-
ry ukończył równe 90 lat. Zebrani nagro-
dzili Jubilatów oklaskami i chóralnym 
Sto Lat. Jeśli mówimy o naszych 
„najmłodszych”, to nie możemy pominąć 
lokalnego poety i piosenkarza, Stanisława 
Adamkowskiego, który ma za sobą 99 
wiosen. Każdy zazdrości panu Stanisła-
wowi wspaniałej pamięci i co najważniej-
sze, pogody ducha. Po smacznym obie-
dzie nie zabrakło tradycyjnej loterii. Nasi 
darczyńcy z lokalnych biznesów i skle-
pów nie zawiedli, przekazując na ten cel 
wspaniałe fanty.  
Serdecznie im za to dziękujemy. A byli 
to: Home Depot, Canadian Tire Thunder 
Centre, Scissor me Timbers Salon and 
Beauty, Bogdala’s Smoked Meats and 
Deli, Canada Safeway, MAC’s, Metro, 
No Frills, Real Canadian Superstore i 
Shoppers Drug Mart. Kolejne “Józefinki” 
już za rok. Serdecznie zapraszamy. 
Tekst i zdjęcia Edward Borowiec 

Z życia POLONII 

Poczet Sztandarowy SPK. Stoją od lewej: Wiesław Kwiatkow-
ski, Stanisław Zieliński, Marian    Radziszewski -(Marszałek 
Pocztu), Bob Kowalczyk, Paweł Franków i Ken Telpuk. 

Prezes Sekcji Pani Maria Kaszuba i  
prezes SPK Tadeusz Ciotucha 

Maria Skoczylas i Maria Kaszuba zachę-
cają do zakupu wyrobów lokalnej kuchni 
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Z życia POLONII 

Barbara Morrison, Tadeusz Ciotucha i Ken 
Telpuk w oczekiwaniu na kolejnych gości 

Lorna Akervall reklamuje produkty 
 polskiego browaru 

Najmłodszy 
uczestnik 
obiadu, Ma-
son Muns-
haw z  
prababcią 
Eugenią 
Wejkszner 

Dostojny Jubilat 
Leon Lewicki w 
otoczeniu rodziny 

Stanisław  
Adamkowski  
w „akcji”, 
obok Irena 
Elms 

W oczekiwaniu na posiłek 

Leon 90 urodziny 
 

Niech gwiazdy jasno Ci 
świecą, 

Niech życie wolno lecz 
wesoło Ci leci, 

Niech zdrowie trzyma Cię 
na wieki! 

życzą: żona, córki i cała 
rodzina. 

Witam Pana,  
Od kilku lat przyglądam się publikacji 
WPTB. Zawiera ona bardzo dużo cie-
kawych informacji o Polonii i dla Po-
lonii. Przekazuję słowa uznania, dla 
Pana i całej redakcji WPTB.  
Z serdecznymi pozdrowieniami z 
Windsor, 
Jerzy Barycki 
Prezes, KPK Windsor-Chatham 
 
 
Szanowny  Panie Redaktorze 
Z wielkim zainteresowaniem  czyta-
łem  ostatnie wydanie "Polonijnych 
Wiadamości " tak jak i poprzednich. 
Dziękuję 
Jan Gasztold    
 

Listy do Redakcji 
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LIPNICA MUROWANA 

Joanna Adamik WĘDRÓWKI PO POLSCE 
i nie tylko... 

LIPNICA MUROWANA… 
… w Palmową Niedzielę. Właśnie wtedy, w kwietniu, polecam 
Wam, Drodzy Czytelnicy, wycieczkę do tej uroczej miejscowo-
ści. A dlaczego? Za chwilę wyjaśnię. 
Lipnica to mała miejscowość na południu Polski, która słynie 
ze swoich świętych. Tu urodziły się św. Urszula Ledóchowska 
i jej siostra błogosławiona Maria Teresa, najsłynniejsze polskie 
misjonarki. Z Lipnicy pochodzi też św. Szymon, patron cho-
rych. Na miejscu domu, w którym mieszkał stoi kościół, gdzie 
przechowywane są relikwie świętego i wota cudownie uzdro-
wionych. W niewielkiej Lipnicy są jeszcze dwie inne zabytko-
we świątynie: zbudowany przez Kazimierza Wielkiego XIV - 

wieczny kościół 
św. Andrzeja i 
XII - wieczny 
kościół św. 
Leonarda.  
 
Lipnicki ko-
ściółek jest jed-
nym z najsław-
niejszych zabyt-
ków Małopol-
ski. Powstał 
pod koniec XV 
w., choć tutej-
sza tradycja 
łączy go z ro-

kiem 1141, kiedy na miejscu gontyny (pogańskiej świątyni) 
miał stanąć właśnie ów obiekt. Dowodem na prawdziwość tych 
barwnych podań ma być podpierający od tyłu ołtarz główny 
tzw. słup Światowida, rzekomo z wizerunkiem słowiańskiego 
bożka. Kościół został wpisany na Listę UNECO w 2003 r. Dziś 
niewielka, bezwieżowa bryła kościoła pięknie wpisuje się w 
krajobraz. Strzegą jej potężne drzewa, wokół których przetrwa-
ły cmentarne mogiły. Sam kościół dotrwał do naszych czasów 
prawie w niezmienionym stanie, zachowując archaiczną gotyc-
ką sylwetkę. W XVII w. otoczono go jedynie sobotami 
(parterowymi podcieniami), a w XIX w. dodano portal zachod-
ni. Otwarte soboty, nadające bryle tyle uroku, oprócz swych 
zwyczajowych funkcji (ochrony podmurówki przed zawilgoce-
niem i dawania schronienia pielgrzymom) służyły także do 
przechowywania trumien, nim złożono je do grobów na przy-
kościelnym cmentarzu. Ten stary cmentarz, założony w 1711 r., 
dziś też wygląda bardzo malowniczo; zachowało się na nim 
wiele cennych nagrobków z XIX w. Trudno nie zachwycić się 
wnętrzem kościółka: ascetycznym i pełnym szlachetności. Nie-
wielkie okienka skąpo doświetlają pomieszczenia, a panujący 
tu półmrok sprzyja kontemplacji. W tak surowym, ubogim 
wnętrzu niezwykłe wrażenie robią polichromie ornamentalne i 
figuralne szczelnie pokrywające ściany i powały. Najstarsza 
dekoracja, stropów w prezbiterium i w nawie, została wykona-
na za pomocą szablonów: motywy roślinne są w odcieniach 

zieleni, brązu, żółci i błękitu. Polichromie na ścianach prezbite-
rium pochodzą z XVII w., a w nawie z XVIII stulecia i przed-
stawiają różnorodne sceny z życia religijnego. Polichromowany 
jest również parapet chóru, na którym ludowe malowidła ilu-

strują Dziesięć 
Przykazań. Do 
niedawna wnę-
trze kościoła 
zdobiły trzy 
niezwykle cenne 
gotyckie ołtarze, 
które jednak 
skradziono. Kie-
dy udało się je 
odzyskać, 
umieszczono je 
w Muzeum Die-

cezjalnym w Tarnowie, w świątyni natomiast znalazły się ich 
kopie. Z wystroju wyróżnia się też malowana barokowa ambo-
na z wyobrażeniami czterech ewangelistów. Kamienna płyta na 
środku nawy to wejście do zniszczonej przez powódź w 1997 r. 
krypty grobowej Józefiny i Antoniego Ledóchowskich, rodzi-
ców błogosławionej Marii Teresy i świętej Urszuli. W świątyni 
znajduje się też cenny pozytyw szkatulny – skrzynkowy instru-
ment organowy, jeden z zaledwie siedmiu tego rodzaju w Pol-
sce. 
 
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej od ponad pięć-
dziesięciu lat organizuje Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła 
Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Dla lipniczan Nie-
dziela Palmowa ma szczególne znaczenie. Najwyższe palmy 
królujące nad Lipnicą, a także te stawiane wokół figury św. 
Szymona na lipnickim rynku przyciągają uwagę setek turystów 
oraz dodają uroku i osobliwości temu miejscu. Tradycyjne lip-
nickie palmy są wyjątkowe, kunsztownie wykonywane z wikli-
ny, układanej i wiązanej rękami strudzonego rolnika, zdobione 
bibułowymi kwiatami. Palmy są przejawem najwyższych war-
tości dawnego zwyczaju łączącego przeszłość ze współczesno-
ścią, a dzięki swej wysokości (nawet do 36 metrów) znane są 
już nie tylko w Polsce ale także na świecie. Corocznie przyby-
wa w tym dniu do Lipnicy ok. 15 tysięcy gości z kraju i z za-
granicy. Konkursowi towarzyszą: jarmark wielkanocny – degu-
stacja potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego, warszta-
ty wykonywania palm, występy i koncerty zespołów artystycz-
nych. 
 
Już niebawem (13 kwietna 2014r.) odbędzie się 56 edycja Kon-
kursu.  Wyjątkowość tego przedsięwzięcia wpisuje go na listę 
inicjatyw obejmujących ochronę wartości regionalnego i lokal-
nego dziedzictwa kulturowego. 
 

O czym zapewnia – Wasza Joanna 
http://www.youtube.com/watch?v=Zaa7QSYh6mc 

http://www.youtube.com/watch?v=Zaa7QSYh6mc
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Galart z kurczaka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogłabym oczywiście napisać, że to 
świąteczny galart... ale tak naprawdę to 
najzwyklejszy w świecie galart. Nie mniej 
jednak na pewno świetnie będzie się pre-
zentował na Świątecznym Stole. Galaret-
ka jest delikatna, dzięki delikatnemu roso-
łowi, a prezentuje się ładnie dzięki zasto-
sowanemu trikowi. Gorąco polecam. 
 
Składniki: 
(na 4 małe miseczki) 
2 nogi z kurczaka (lub pierś i noga) 
2 marchewki 
1 korzeń pietruszki 
½ pęczka naci pietruszki 
por lub cebula 
pół puszki groszku (lub kukurydzy) 
2 jajka 
sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy 
żelatyna na ok. 1 l wody 
Mięso dokładnie opłukać. Włożyć do 
zimnej wody i zagotować na wolnym 
ogniu (prawdziwe woda nie powinna nig-
dy zagotować, bo Wam się zmętni rosół). 
Gotować ok. 30 minut. Po tym czasie 
dodać umytą i obraną włoszczyznę oraz 
przyprawy i gotować przez kolejne 1,5 
godziny.  
W tym czasie ugotować jajka na twardo. 
Rosół odcedzić. Ułożyć pokrojone w pla-
sterki jajka, pokrojone warzywa 
(marchewka, groszek). Rosół wymieszać 
z żelatyną. Zalać warzywa z jajkiem i 
odstawić do lodówki na około godzinę. 
W ten sposób uzyskacie ozdobną pierw-
szą warstwę. 
Przestudzone mięso drobno pokroić. 

Włożyć do miseczek, 
zalać rosołem z żelatyną, 
tak aby pokrywało całe 

mięso. Włożyć do lodówki na co naj-
mniej dwie godziny. Podawać na sałacie 
z cytryną lub musztardą.  Smacznego :) 
 

 
Prosty i smaczny. Murzynek. 

 
- kostka margaryny 

- 1 1/2 szklanki cukru 
- 1 1/2 szklanki mąki  

- 4 łyżki kakao 
- 4 jaja 

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
 

Margarynę, cukier i kakao rozpuszczamy 
w garnuszku. Odlać 1/3 szklanki na pole-
wę. Odstawić do wystygnięcia, po czym 
zmiksować z żółtkami i mąką z  prosz-
kiem. Z białek  ubić pianę i delikatnie 
wymieszać z masą. Wylać na blaszkę ( u 
mnie tortownica 24 cm) wysmarowaną 
masłem lub wyłożoną papierem do pie-
czenia i wstawić do nagrzanego (180 st ) 
piekarnika na 30 minut. Sprawdzić pa-
tyczkiem, jeśli ciasto jest suche, jest goto-
we. Polać polewą, można posypać wiór-
kami.  
 
 
 
Niemiłe zapachy z rąk  
Niemiłe zapachy z rąk (śledzie, cebula, 
czosnek) idealnie usuwa mielona gorczy-
ca, którą trzeba wetrzeć w dłonie i potrzy-
mać je tak przez chwilę, a następnie umyć 
pod bieżącą wodą. 
 
Jak łatwo umyć patelnię  
Łatwiej umyjesz patelnię, jeśli spryskasz 
jej spód detergentem, zanim postawisz ją 
na otwartym ogniu. 
 
Ostrożnie z ananasem  
Nie przekrawaj świeżego ananasa tym 
samym nożem, którym go obierałaś. 
Skórka ananasa zawiera kwas, który u 

osoby wrażliwej może wywołać infekcję 
jamy ustnej. 
 
Obieranie pomarańczy  
Pomarańczę łatwiej będzie obrać ze skór-
ki, jeśli przedtem zanurzysz owoc na mo-
ment w ciepłej wodzie. 
 
Przekłuj cytrynę  
Jeżeli potrzebujesz tylko trochę soku z 
cytryny, nie przekrawaj całego owocu, a 
tylko go nakłuj widelcem albo drutem i 
wyciśnij tyle soku, ile ci potrzeba. Dzięki 
temu napoczęty owoc dłużej będzie się 
nadawał do spożycia  
 
Ocet do cytryny  
Napoczęta cytryna nie wyschnie tak szyb-
ko, jeśli ją położysz przekrojoną po-
wierzchnią na talerzyku z odrobiną octu. 
 
 

KUCHNIA - Lucy Michalak

Jedzie polskie małżeństwo angielskim 
pociągiem. Na przeciwko siedzi  
zasłonięty gazetą, zaczytany Anglik. 
Mąż nagle sięga po kanapkę, bo  
zgłodniał, ale trąca go żona i mówi:  
- To niekulturalnie tak. Może zapytaj 
go, czy chce też kanapkę.  
Mąż zapukał w kolano Anglika. Ten 
wychyla się zza gazety...  
- A sandwich? - pyta mąż.  
- No, thanks - mówi Anglik.  
Mąż zjadł kanapkę, chce popić herba-
tą, ale żona znowu mówi do niego:  
- Słuchaj, jest piąta. Oni mają teraz 
czas na herbatę, może go  
poczęstujemy?  
Dobra. Mąż znowu zaczepia Anglika:  
- A cup of tea?  
- No thanks - odmawia Anglik.  
Żona jednak kombinuje dalej:  
- Ja wiem. My się nie przedstawiliśmy, 
to bardzo niekulturalne.  
Mąż westchnął, ale znów zaczepia 
Anglika. Ten wychyla się zza  
gazety... Mąż zaczyna przedstawiać 
żonę:  
- My wife...  
- No thanks - 
przerywa mu 
Anglik.  

Dobre rady 
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Niewierny 
małżonek  

 
Historia Adama, 
może się wydać 

dla was banalna i może rzeczywiście nie 
ma w niej nic niezwykłego, nie mniej 
jego życie stało się bagnem, z którego nie 
umie wyjść, sił mu brakuje, by utrzymy-
wać się na powierzchni. 
 
Wszystko zaczęło się od wyjazdu służbo-
wego. Do tej pory jego życie małżeńskie 
układało się poprawnie, taka średnia kra-
jowa, upadki i wzloty. Mieli mieszkanie, 
oboje pracowali, ich córka skończyła stu-
dia i wyjechała do pracy do Alberty. Wyj-
ścia do znajomych, do rodziny, zawsze 
zgodni, sporadyczne kłótnie, do pewnego 
stopnia sielanka. Aż do czasu tego feral-
nego wyjazdu, podczas którego odbyła 
się mała impreza pracowników firmy 
Adama. Zabawa skończyła się późno, 
Adam skończył jeszcze później, wylądo-
wał w mieszkaniu jednej z koleżanek z 
tego samego działu. Nawet nie było miło. 
Dla niego była to pierwsza tego typu 
przygoda, wciąż czuł, jakby ktoś go ob-
serwował pomimo wypitego alkoholu. 
Spięcie nie opuściło go nawet po seksie. 
Od tamtego czasu jakoś nie umiał się 
normalnie uśmiechać do swojej żony Ka-
si, wspólne zjedzenie śniadania czy obia-
dy były drogą przez mękę, nie mówiąc o 
wyjściach do znajomych. Po miesiącu nie 
wytrzymał i o wszystkim jej opowiedział. 
Chciał zdjąć z siebie ten ciężar. Kasia nie 
zrobiła mu awantury, ze stoickim spoko-
jem opowiedziała, że był jej jedynym 
mężczyzną, że go kocha i że mu nie wy-
baczy nigdy. Kazała mu się przeprowa-
dzić na kanapę, ponieważ nie chciała spać 
nim w jednej sypialni, miał jednak pozo-
stać w jej życiu, bo – jak mówiła – jest za 
stara na zmiany. Powiedziała, że na tyle 
jest przyzwyczajona do Adama, że nie 
wyobraża sobie życia bez niego, a z dru-
giej strony patrząc na niego widzi ręce 
innej kobiety. 
 
Żyjąc razem, a równocześnie oddzielnie, 
mieszkają już pół roku. Ich rozmowy są 
suche, Kasia nigdy się nie uśmiecha. Nie-
wierny mąż próbuje o nią walczyć, jednak 
mur, który postawiła wokół siebie, jest 

twardszy od skały. A on nie chce naci-
skać, mimo, iż nadal ją kocha. Choć nie 
wie, czy po prawie 30 latach razem moż-
na wciąż mówić o miłości. Dlatego wciąż 
bije się z myślami, co robić. Bo to przez 
niego przecież jest ta cała sytuacja i cięż-
ko mu się z nią pogodzić. Gdy wspomina 
o rozwodzie, Kasia mówi, że mu go nie 
da, bo byłby to dla niej wstyd i upokorze-
nie. Adam utknął w martwym punkcie z 
własnej winy. Na szczęście na wszystko 
nie musi patrzeć ich córka, mieszkająca w 
Albercie,  która w rodzinnym domu w 
Toronto była ostatnio kilka lat temu. Nie 
wie, co się dzieje między jej rodzicami. 
Adam uważa, że zły wpływ na Kasię ma 
szczególnie jej znajoma – Marzena, z 
którą zaczęła się przyjaźnić od czasu jego 
przyznania się do zdrady. Marzena jest 
rozwódką, która nie musi pracować i ma 
wiele czasu na wszystko, często bywa w 
ich domu. W dni, gdy jej nie ma, Kasia 
jest mu bliższa niż zazwyczaj, są jednak 
one bardzo rzadkie. Gdy mówi, że prze-
szkadzają mu częste wizyty Marzeny, 
słyszy od żony, że powinien być wdzięcz-
ny, bo to dzięki jej wsparciu Kasia jest 
jeszcze z nim. 
 
Adam doskonale zdaje sobie sprawę, że 
większość ludzi pewnie go potępia, ale i 
bez tego czuje się winny, więc niewiele to 
zmieni. Przez tę historię zobaczył, że tak 
naprawdę, nie wie, czego Kasia oczeki-
wała od niego i czy jej to dawał. Nie wie, 
czy to, co miał, można nazwać szczę-
ściem, ale wie, że to stracił. Tak napraw-
dę, życie stało się bez sensu, odechciewa 
mu się czegokolwiek. Przestał czerpać 
jakąkolwiek radość z życia, co dzień jesz-
cze bardziej załamuje się patrząc na Ka-
się. Teraz już wie, że po latach przestaje 
się zauważać szczęście, które się ma, a 
dostrzega się je, jak już jest za późno. 
Znów chciałby, żeby się uśmiechnęła. Do 
działania napędzają go wspomnienia, bo 
tylko nimi może teraz żyć. 

 
Oszczędny Marek  

 
 Marka znam od niepamiętnych czasów. 
Zawsze podziwiałam go za to, że jest 
pracowity, punktualny, kulturalny i bar-
dzo oszczędny. Chodziliśmy do tej samej 
szkoły w Mississaudze, spotykaliśmy w 
gronie wspólnych znajomych. Mijały lata, 
i gdy nasi przyjaciele zakładali rodziny i 
borykali się z ząbkowaniem dzieci i pro-
blemami finansowymi, on pracował i 

ciułał grosz do grosza. 
Nie widziałam go ładnych parę lat, nawet 
przez ten cały czas nie dochodziły do 
mnie żadne plotki na jego temat. Aż pew-
nego dnia spotkałam go w Starskym. Mu-
szę przyznać, że czas obszedł się z nim 
bardzo łaskawie – wyglądał tak samo jak 
kiedyś. 
 
Ucieszyłam się z tego spotkania, bo ostat-
nimi czasy moje życie towarzyskie było 
podobne do pustyni. Od słowa do słowa 
umówiliśmy się na kawę polonijnej re-
stauracji. Przyszłam trochę przed czasem, 
za to Marek jak zwykle zjawił się punktu-
alnie – nawet tym mnie specjalnie nie 
zdziwił. Jak to bywa po długim niewidze-
niu, na początku nie bardzo wiedzieliśmy, 
o czym gadać. Jednak temat nasunął się 
sam. W restauracji wisiał telewizor i wła-
śnie usłyszeliśmy wiadomości i najnow-
sze notowania giełdowe. O ile dla mnie 
ten temat jest tabu z bardzo wielu powo-
dów, gdzie te wiele powodów to po pro-
stu kasa, a raczej jej brak, o tyle Marek na 
dźwięk słowa giełda zrobił się purpuro-
wy. 
 
Teraz to i ja zainteresowałam się tema-
tem, a właściwie to chciałam z niego wy-
ciągnąć, co go tak wkurzyło. Po prostu 
uwielbiam takie historie! 
Albo trafiłam na dobry dzień, albo po 
prostu musiał się komuś wygadać. Nie-
ważne w sumie, dlaczego, jednak zaczął 
snuć swoją opowieść. 
Jak już wcześniej wspomniałam Marek to 
bardzo pracowity człowiek, który potrafi 
– jak bardzo niewielu mi znanych ludzi – 
oszczędzać pieniądze. 
Praca go kochała, nigdy nie miał problem 
ze znalezieniem posady w interesującym 
go kierunku, a, że był tym z gatunku 
“złota rączka” to zarabiał, zarabiał, zara-
biał. Nie zdążył założyć rodziny, więc 
dzieci nie wyciągały od niego wszystkich 
zaskórniaków. Nie korzystał z uroków 
życia, nie zwiedzał świata. Oszczędzał. 
To, co zarobił odkładał. 
 
Przez wiele lat pracy i odmawiania sobie 
wszystkiego, zebrała się niezła sumka a 
Marek nie miał na nią “pomysłu”. I zno-
wu zadecydował przypadek. 
W tym momencie nie wytrzymałam i 
zamówiłam drinka. Tak to już jest, że 
ludzie i pieniądze wzbudzają największe 
emocje. Marek kontynuował. 
 
   10 

Ilona Girzewska 
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Trafił do banku, gdzie trzymał swoje 
oszczędności. Miała to być zwykła 
„wizyta”, aby dowiedzieć się, jaki urósł 
przez ten czas procent i takie tam. Robił 
to wiele razy, zawsze jak przyjeżdżał. 
 
Tym razem jednak było inaczej. Traf 
chciał, że był okres, w którym pojęcie 
akcji, hossy, bessy i innych podobnych 
terminów było bardzo trendy. I pani w 
okienku, która tylko miała przeksięgować 
zebraną sumę namówiła naszego bohatera 
na zakup akcji, polecając mu znajomego, 
który tego typu sprawami się zajmował. 
Marek, z całym swoim pragmatycznym 
podejściem do ludzi i świata, ze swoją 
roztropnością, rozwagą i wszystkimi ce-
chami, które zabraniają szarżowania, wy-
chylania się, a przede wszystkim ryzyka, 
właśnie on, dał się namówić. Za oszczęd-
ności całego swojego życia, dosłownie za 
swoją krwawicę kupił akcje. On podobno 
tak ma, że jak coś robi lub ma zrobić, to 
ma przeczucie, tak jak kobiety intuicję. I 
to przeczucie podpowiada mu, czy z da-
nej transakcji lub znajomości będzie zysk 
czy też strata. Okazało się, że w momen-
cie, gdy podpisywał ostatni dokument 
doznał olśnienia, że wcale nie o to cho-
dziło, ale już było za późno na wycofanie. 
Pełen obaw powrócił do swojego życia, 
do pracy, do oszczędzania. Jednak z upły-
wem czasu zaczęły dochodzić go słuchy, 
że gospodarka kuleje, że na Wall Street 
też nie dzieje się dobrze, i że to wszystko 
przenosi się jak wirus grypy również do 
Kanady. Wykupując akcje zobowiązał 
się, że przez określony czas nie może 
„ruszyć” swoich pieniędzy, czyli o sprze-
daży akcji nie było mowy. Czas płynął, a 
kurs akcji spadał coraz bardziej. Nietrud-
no obliczyć, iż zysk Marka również. 
Jednak przekornie w tym czasie poznał 
kobietę swojego życia i założył rodzinę. 
Ma wspaniałego syna, któremu już raczej 
nie będzie tak bardzo wpajał ideałów 
swojej młodości, ale to już temat na inną 
opowieść. 
 
Historia ta nie ma swojego końca, bo on 
ciągle czeka, aż giełda znów będzie prze-
żywać swój renesans. Choć już nie liczy 
na zysk, to teraz chce jak najbardziej zmi-
nimalizować stratę. 
 
Można powiedzieć, że przecież to tylko 
pieniądze i odżałować. Ale w jego przy-
padku wcale nie chodziło tylko o pienią-
dze. W grę wchodziło przekonanie, że jak 

się żyje uczciwie, jest się dobrym czło-
wiekiem, to nic złego stać się nie powin-
no. Że dobro zawsze wraca podwójnie. A 
tymczasem on stracił wielokrotnie – za-
przepaścił kawał życia na mrzonki o lep-
szym. 
 
Smutna ta opowieść, bo nasuwa się wnio-
sek, że wcale nie warto latami odmawiać 
sobie uciech tego świata. Że może trzeba 
brać przykład z ludzi, którzy nie mając 
stałego dochodu a aby się odstresować, 
jadą na wczasy? Bo oni wyniosą ze swo-
jej przygody oprócz długów całą masę 
pozytywnych emocji, a nasz bohater roz-
goryczenie i żal do samego siebie. 
Byłam już po drugim drinku, bliska pła-
czu i oddania swojej ostatniej koszuli 
mojemu kompanowi. Już dawno tak bar-
dzo się nie wzruszyłam. W myśl zasady, 
że na własne kłopoty lekarstwem są cu-
dze zmartwienia pomyślałam, że to moje 
życie nie jest takie złe, a debet tak na-
prawdę niewielki. 
 
Jednego byłam pewna. Moja znajomość z 
Robertem, to coś bardzo cennego, coś, 
czego nie chciałabym utracić. Serdecznie 
go uściskałam i wróciłam do siebie… 
 
Źródło: www.bejsment 
 

Znajdź złodzieja 
W sali balowej zrobiło się na chwilę 
ciemno. Gdy zapaliło się światło, okazało 
się, że jednej z pań ukradziono drogocen-
ny naszyjnik. W wyniku dochodzenia 
wyłoniono czterech podejrzanych. Oto co 
powiedzieli prowadzącemu śledztwo ko-
misarzowi: 
 
- W chwili gdy zrobiło się ciemno, akurat 
stałem na drugim końcu sali i rozmawia-
łem z mecenasem Olszewskim o moich 
rodzinnych problemach. Mecenas może 
to potwierdzić - zeznał pan A. 
 
- Przyznaję, że kiedy to się stało, akurat 
tańczyłem z poszkodowaną. Ale to na-
prawdę nie ja ukradłem ten naszyjnik! - 
zapierał się pan B. 
 
- Kiedy zgasło światło, byłem zajęty pod-
kładaniem papierka pod jedną z trzech 
nóg stolika, przy którym siedziałem, bo 
strasznie się kiwał. Państwo Wróblewscy, 
którzy ze mną siedzieli, mogą to potwier-
dzić. - ze spokojem odparł pan C. 
 
- W tym momencie nie pamiętam, co 
wtedy robiłem. Prawdopodobnie rozma-
wiałem z takim grubym jegomościem w 
zielonej marynarce. Nie znam jego na-
zwiska, ale myślę, że gdyby go odszukać, 
potwierdziłby moje alibi - tłumaczył pan 
D . 
 
Pytanie: Komisarz już wie, kto z tej 
czwórki jest najbardziej podejrzany. A 
ty? 

ZAGADKA  

    Zaraz... zaraz... zaraz...   
 
Ile razy w dołączonym rysunku można 
odczytać słowo "ZARAZ"? Wyraz ten 
wolno czytać: z góry na dół i od-
wrotnie, naprzód i  
w tył, w każdy możliwy sposób 
wzdłuż wskazanych połączeń. 
Oczywiście, należy pamiętać, że 
litery muszą być odczytywane 
kolejno - żadnej nie można prze-
skakiwać przy odczytywaniu! 

O
si

em
dz

ie
si
ąt
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az
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Bilateralny, 
negliżować, 

zakrystia 
 

 
 

 Wiele lat temu, kiedy byłem 
jeszcze studentem polonistyki, analizowa-
liśmy na zajęciach notatkę, która pojawiła 
się w prasie i mówiła o bilateralnych sto-
sunkach dwustronnych między państwa-
mi. Nie da się ukryć – tekst brzmiał po-
ważnie i dostojnie, tylko nikt nie zadał 
sobie trudu, aby sprawdzić, co właściwie 
znaczy owo bilateralny! 

 Otóż w interesującej nas 
konstrukcji odnajdujemy cząstkę bi- 
(o niej za chwilę) oraz łacińskie 
lateralis – boczny. Wspomniana 
cząstka bi- pochodzi również od 
łacińskiego bis (dwa razy) i jest jak-
że często pierwszym członem wyra-
zów złożonych, oznaczającym dwo-

istość, podwojenie, dwukrotność, powtó-
rzenie tego, na co wskazuje drugi człon 
wyrazu (bigamia – dwużeństwo, biseksu-
alny – dwupłciowy). Widzimy zatem, że 
do wymienionych w nawiasie par śmiało 
dołączyć możemy następną: bilateralny – 
czyli … dwustronny (lub też obustronny, 
wzajemny, obopólny). To niestety częste 
zjawisko – sięgamy po wyrazy obce, 
gdyż wydaje nam się, że są lepsze od 
rodzimych odpowiedników 
(konwencjonalny brzmi zatem dostojniej 
niż umowny, scjentyczny lepiej niż nauko-
wy itd.). Jeśli jednak nie upewnimy się, 
co dokładnie znaczą kuszące nas swą 
obcością słowa, nieporozumienie gotowe. 
  
 Pewien znany aktor powiedział 
kiedyś w jednym z wywiadów, że takich 

postaci (dodajmy – bardzo niesympatycz-
nych), jak grana przez niego, jest wiele, a 
on je tylko negliżuje. Chodziło prawdopo-
dobnie o demaskowanie negatywnych 
postaw i ukazywanie prawdy o pewnym 
typie ludzi. Nic jednak wspólnego nie ma 
z tym znaczeniem rzadko już używany i 
zapożyczony z języka francuskiego cza-
sownik negliżować, znaczący zaniedby-
wać, lekceważyć. 
 
 Na koniec powiedzmy o jeszcze 
jednym zapożyczeniu, a mianowicie o 
wyrazie zakrystia. Słowo to, oznaczające 
pomieszczenie w kościele, gdzie księża 
przygotowują się do odprawienia nabo-
żeństw i gdzie przechowuje się szaty li-
turgiczne, zapewne przez skojarzenie z 
Chrystusem często bywa wymawiane 
jako zachrystia. Pochodzi ono jednak od 
średniowiecznołacińskiej formy sacristia, 
mającej jasny związek z łacińskim sacer 
(czyli święty). 
 

Porady  
językowe 
Krzysztof 
Wróblewski 

info@businesstranslations.pl  
www.businesstranslations.pl 

 
 
 
 
 
 
Usuwanie zapachów  
 
SZAFKA Z BUTAMI ….. 
 
 Nie wkładamy wilgotnego obuwia do 
szafki, wcześniej dokładnie je osusza-
my. Jeśli buty są przemoczone, wycią-
gamy wkładkę, suszymy. Radzę rów-
nież do buta włożyć drobno pociętą 
gazetę (pociętą, bo lepiej wchłania wil-
goć – szybciej niż cała) i zostawiamy na 
jeden dzień. 
 
  Idealnym pochłaniaczem wilgoci jest 
żwirek dla kotów, który wsypuje się do 
skarpetki i wkłada na noc do buta. Żwi-
rek wyciąga nie tylko wilgoć, ale i nie-
przyjemny zapach.  

BABCIA  
RADZI JÓZEF KONRAD  

KORZENIOWSKI 
(1857-1924) 

 Znany w świecie jako Joseph 
Conrad, wielki pisarz angielski był z po-
chodzenia Polakiem. Opuścił Polskę w 17 
roku życia i kilkanaście lat spędził żeglu-

jąc po dalekich oceanach, jako marynarz, 
a potem oficer brytyjskiej marynarki. 
Następnie zamieszkał w Anglii i oddał się 
twórczości pisarskiej, zdobywając w krót-
kim czasie światowy rozgłos i sławę jako 
mistrz angielskiej prozy. 
 
 O wysokiej randze Conrada, 
jako pisarza, zdecydował bogaty i orygi-
nalny język jego utworów i wysokie ich 
wartości moralne. Znajomość języka zdo-
był sam, zaś piękną postawę moralną 
odziedziczył po ojcu. 
 
 Conrad pierwszy w literaturze 
angielskiej odkrył piękno morza. W po-
wieściach swych, których akcja rozgrywa 
się na egzotycznym tle Archipelagu Ma-
lajskiego albo w środowisku marynarzy, 
ukazywał samotnych bohaterów, zacho-
wujących wysokie poczucie honoru, 
wierności i odpowiedzialności wobec 
powziętych zobowiązań. Lektura mor-
skich powieści Conrada, uważana za ar-
cydzieło literatury angielskiej, wchodzi 
do programów szkolnych w krajach an-
glosaskich. 
 Najcenniejsze dzieła tego pisarza 
– tłumaczone na wiele języków to: Mu-
rzyn z załogi Narcyza, Lord Jim,Tajfun, 
Zwierciadło morza, Zwycięstwo. 
 

 
 LITERATURA 

Joseph Conrad, fotografia, 1904 

http://www.businesstranslations.pl/


Kwiecień 2014   12  Wiadomości Polonijne 

  
 

JAGODA 
ACAI 

 
 

27  Leczy chorobę wrzodową. 
Właściwości antybakteryjne acai odgry-
wają dużą rolę w likwidacji wrogich bak-
terii, grzybów i pasożytów, w tym bakte-
rii heliobacter pylori  
odpowiedzialnej za wywoływanie choro-
by wrzodowej żołądka i  
dwunastnicy oraz wpływającej na rozwój 
nowotworów żołądka.  
 
28  Łagodzi objawy choroby Leśniow-
skiego - Crohna. 
 Acai, ze względu na swe właściwości 
antyzapaleniowe, może stać się ważnym 
suplementem w terapii przeciwko tej cho-
robie. Acai pomaga chronić ścianki jelita 
cienkiego przed uszkodzeniami, dzięki 
czemu zapobiega wyniszczeniu organi-
zmu spowodowanemu  
niewłaściwym wchłanianiem i rozkładem 
(niszczeniem) substancji odżywczych.  
 
29  Wygładza cerę. 
Fitosterole, w które bogata jest jagoda 
acai redukują proces wyniszczenia 
wierzchnich ochronnych warstw skóry, 
dzięki czemu skóra jest mniej narażona 
na defekty i uszkodzenia. 
  
 30  Chroni przed przedwczesnymi 
zmarszczkami. Wysoka zawartość anto-
cyjanidów i fitosteroli odgrywa dużą rolę 
w ochronie tkanki łącznej organizmu, w 
tym głównego białka tkanki łącznej – 
kolagenu. Ubytek kolagenu w skórze po-
woduje zmarszczki i przedwczesne sta-
rzenie skóry.  
 
31  Ma działanie środka ściągającego. 
Środki ściągające to substancje chemicz-
ne, które ściągają lub zwężają tkanki 
ludzkiego organizmu, w tym skóry. Środ-
ki ściągające służą do zatamowania krwa-
wienia lub do odświeżenia i uelastycznie-
nia skóry.  
 
 32  Potrafi wspomóc walkę z rakiem. 
Antyoksydanty obecne w acai potrafią 
neutralizować wolne rodniki zanim doj-
dzie do uszkodzeń komórkowych. Dzięki 

temu mogą obniżyć ry-
zyko wystąpienia kilku-
nastu typów  
nowotworów, w tym 

raka piersi, raka płuc, raka skóry oraz 
raka żołądka.  
 
33  Łagodzi ból przy zapaleniu stawów. 
Dzięki właściwościom przeciwzapalnym 
jagody, sok z acai potrafi łagodzić ból 
spowodowany stanami zapalnymi sta-
wów.  
 
34  Łagodzi objawy astmy. 
Witamina C zawarta w acai jest potężnym 
antyoksydantem o właściwościach prze-
ciwzapalnych, działających kojąco w 
przypadkach objawów zewnętrznych ast-
my.  
 
 35  Potrafi obniżać ryzyko wystąpienia 
choroby Alzheimera. 
Badania naukowe sprzed kilku lat wyka-
zały, że zwiększona dawka witamin C i 
E, w które bogata jest jagoda acai, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby.  
36  Poprawia wzrok. 
Beta-karoten i witamina C obecne w acai 
mają pozytywny wpływ na stan zdrowia 
oka ludzkiego oraz obniżają ryzyko wy-
stąpienia schorzeń i komplikacji po zwy-
rodnieniu plamki żółtej.  
 
37  Pomaga utrzymać zdrowe zęby i 
dziąsła. 
Wapń w acai pomaga zarówno utrzymać 
białe i zdrowe zęby, jak i chronić dziąsła 
przed infekcjami prowadzącymi do zapa-
leń oraz przed różnymi innymi choroba-
mi.  
 
38  Usprawnia funkcjonowanie mózgu. 
Nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny 
omega3 są budulcem dla ok. 60% ludz-
kiego mózgu. Produkty żywnościowe 
bogate w tłuszcze omega3, w tym jagoda 
acai, znacznie zmniejszają szansę na za-
kłócenia w pracy mózgu oraz usprawniają 
ogólną funkcjonalność umysłu (w tym 
czujność i bystre myślenie).  
 
39  Pomaga na sen. 
Witaminy B i inne składniki odżywcze 
acai łagodzą stres i usprawniają komuni-
kację między komórkami mózgu, wspo-
magając produkcję neuroprzekaźników 
takich jak dopamina lub serotonina, odpo-
wiedzialna między innymi za zdrowy sen 
i regulację temperatury ciała.  
 

40  Poprawia zdrowie i samopoczucie. 
 Wyciąg z acai, bogaty w liczne niezbęd-
ne substancje i minerały, odżywia orga-
nizm i bierze udział w jego regeneracji i 
ochronie. 
 
 

  Agnieszka Reszkowska-Kania 

CIEKAWOSTKI 

Papryka i witamina C 
 
Czy wiesz, że Świeża papryka ma w sobie 
więcej witaminy C niż cytryna 
Papryka posiada najwięcej witaminy C 
(kwasu askorbinowego) ze wszystkich 
warzyw. Wystarczy zjeść 7,5 dekagramów 
zielonej papryki aby pokryć dzienne zapo-
trzebowanie na tę witaminę. Warto wie-
dzieć, że taką samą ilość tej witaminy do-
starczy nam 14 dag cytryn, 12 dag kiwi i 
aż 17 dag grejpfruta. 
 

Koniecznie trzeba dodać, że wraz z wzro-
stem papryki ilość witaminy C ulega 
zmniejszeniu. Jednak w nagrodę ilość wi-
taminy A się zwiększa. Coś za coś. 
Proces suszenie papryki chili pozbawią 
praktycznie warzywo tej witaminy. Jednak 
w czasie tego procesu zawartość witaminy 
A rośnie prawie 100 krotnie. 
Papryka, według różnych badań nauko-
wych poprawia samopoczucie, pobudza 
krążenie i układ odpornościowy. 
Papryka, dzięki zawartości kapsaicyny i 
i nnych  po krewnych  związków 
(substancje, które decydują o ostrym sma-
ku tego warzywa) - substancji o właściwo-
ściach bakteriobójczych, wykorzystywana 
jest nie tylko w kuchni. Powszechne jest 
przyrządzanie z niej maści oraz plastrów, 
które z powodzeniem wykorzystuje sie w 
leczeniu bólów reumatycznych i bólu mię-
sni. 
 
Związki zawarte w papryce potrafią wy-
wołać w organizmie człowieka uczucie 
towarzyszące nam w stanie zakochania. 
Papryka jest też świetnym afrodyzjakiem. 
W niektórych krajach Ameryki Południo-
wej (skąd właśnie pochodzi papryka) uży-
wa się jej jako afrodyzjaku. Miesza sie 
taką paprykę wraz ze zmielonymi orzecha-
mi, wanilią oraz cynamonem, zalewa 
Brandy. W efekcie powstaje likier afro-
dyzjak, który miejscowi nazywają "Creme 
de Banana". 
 
Papryka jest warzywem idealnie urozma-
icającym dietę. Można jej jeść praktycznie 
każde ilości nie martwiąc się o linię, po-
nieważ zielona to tylko 15 kcal, czerwona 
natomiast 32 kcal. 

Ciekawostki 
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Z mojego archiwum, czyli z Kabaretu 
"To i Owo"  
 
Od czego by tu zacząć jak nie od Ukra-
iny! Wiem, wiem, już niektórzy się de-
nerwują, bo temat nie do żartów, bo nuż, 
nuż wojna wybuchnie i wtedy autorowi 
też do śmiechu nie będzie. Ale póki wie 
to szerokie grono moich znajo-
mych,  oświadczam jeszcze raz publicz-
nie, iż jestem przekonany o powtórce 
polskiego scenariusza z lat 80-tych, stanu 
wojennego itepe, itepe. Scenariusz polski 
będzie powtórzony toczka w toczkę na 
Ukrainie. Już przy władzy są ukraińscy 
finansowi oligarchowie. Willa Jaceniuka, 
nowego premiera wcale nie gorsza od 
willi Janukowycza, a inni bonzowie ukra-
ińskiej mafii już przy korycie, więc wy-
nik przewrotu już znany. A za sznurki 
pociąga jakiś sprytny Icek z wallstrita, aż 
mu się pejsiki z radości kręcą, bo znowu 
jest interes do zrobienia, a interes jest 
interes i nie ma grzyba! 
 Ale dosyć tego, jeszcze raz 
oświadczam, będzie podobny scenariusz 
jak w Polsce. Przy korycie pozostaną 
ukraińskie Jaruzele, Kiszczaki, Sikory, 
Tuskomatoły, Niesioły, Millery inne 
sprzedajne polityczne szuje w rodzaju, 
Kwacha, Mechnika, Szmaciaka Urbana 
czy szpicla Bolka, co to drugie Japonie 
chciał sdiełać. I tak, szpiclom da się na-
grody Nobla, i ich imieniem nazwie się 
lotniska i szafa będzie grała jak ta lala! 
Zachodnie pseudodemokraty, obamowcy, 
merkelowcy i ich przydupasy, poszczeka-
ją, poszczekają, poszczekają, a ........ kara-
wana pójdzie dalej! Nie po to na czele 
Matiuszki Rassiji stanął kagiebowiec by 
dać się wydymać zachodnim niby polity-
kom na smyczy  bankierów. Zresztą, psu 
na budę ta cała filozofia. Pożyjom, uwi-
dim!!! 
 

Żeby, zakończyć ten temat jakimś humo-
rystycznym akcentem, dosyć istotny frag-
ment rozmowy Władimira Putina z Wik-
torem Janukowyczem. Otóż siedzą sobie 
przy stakanie "Stolicznej" lub 
"Moskowskoj", nie ma znaczenia i w 
pewnym momencie Putin mówi: Wiecie, 
co Wiktorze, nasze kraje są podobne, ba, 
takie same jak dwie butelki wody mine-
ralnej....Tylko wasza jest bez gazu!!!  
 No to przechodzimy do kolejne-
go tematu. Konia z rzędem temu, kto po-
wie, że "To i Owo" nie ma racji. Czy kto-
kolwiek z Szanownych Czytelni-
ków  słyszał o tym by facet, chłop, męż-
czyzna seksualnie wyżywał się z damą, 
kobietą, chłopką czy hrabianką. Czy ktoś 
mu tego zabrania albo go za owe świntu-
szenie ściga? NIE!!! Idziemy dalej.... Czy 
ktoś z państwa kiedykolwiek słyszałby 
homoseksualista czy lesbijka za uprawia-
nie seksu byli dyskryminowani? Podgląda 
nas czy ich ktoś, co robimy w sypialniach 
i czy z tego tytułu ktoś ma jakieś proble-
my? NIE!!!!!!  
 Problemy mają tylko pedalskie 
zboki, które chcą się afiszować i reklamo-
wać na ulicach naszych miast siejąc..... 
niestety zgorszenie. Komu to służy? Ro-
dzinie? Kto za tym  stoi? To ja wam teraz 
wygarnę, to ja wam teraz powiem prosto 
w oczy. Powiem wam bez ogródek. Po-
wiem wam kto jest prześladowany za 
seks  inaczej, no bo tak to się to chyba 
nazywa. JA, JA JESTEM MNIEJ-
SZOŚĆ SEKSUALNA I DOMAGAM 
SIĘ PARADY RÓWNOŚCI!!!!!!!!!!!  
 Ale do rzeczy, bo wy nie wiecie, 
o co chodzi. Otóż chodzi o to, że 
ja  ( teraz już nie tylko ja, ale o tym za 
chwilę) UPRAWIAM SEKS Z KO-
ZĄ!!!!! Tak,......moja żona, z czterdzie-
stoletnim stażem małżeńskim, podniosła 
tylko ręce ku niebu i rzekła: Ludzie świat 
się wywrócił do góry nogami!!! Że też 
takie młode kozy chcą mieć seks z takimi 
starymi capami jak ty, to oczywiście o 
mnie. A było tak, pojechałem do Polski, 
upatrzyłem se taką fajną młodą kózkę i 
ściągnąłem ją do Kanady. Oczywiście 
sprawdziłem dowód osobisty, miała 19 
lat, ja 66, wyrobiłem jej paszport, co by 
mnie się urzędy nie czepiały, że robię coś 
niezgodnie z prawem i dawaj balanga na 
całego. Mało tego, myślę o drugiej, bo ją 
upatrzyłem też podczas ostatniej wizyty, 
ta jednak jest troszkę starsza, bo jak na 
kozę ma 24 lata. Tak na marginesie to 
wam chłopy zdradzę, że nigdy w życiu ( a 
może już pamięć nie ta) nie pomyślałem, 

że te kozy mogą mieć takie cudowne cy-
ce!!! Moja kobita wprost uwierzyć nie 
może, ty i takie kozy. A ja jej na to, ty m 
nie pyskuj, bo do  naszej premier, premie-
ra, czy tego owego, bo dalej u niej płci 
nie mogę rozpoznać to cię kochana mał-
żonka ona uświadomi, co to mniejszość 
seksualna. Wszystko zgodnie z prawem 
tym bandyckim, to moja tak mówi, nie ja. 
Ale co tam ja, durny Masztalski jak się 
dowiedział, że ja mam seks z 19-letnią 
kozą, pojechał do Tajlandii i przywiózł se 
dwie 16-letnie kozy i teraz co, zgodnie z 
kanadyjskim prawem musi czekać aż 
kozy skończą 18 lat, czyli będą pełnolet-
nie. 
 Teraz dopiero się zacznie! 
Wczoraj złożyłem wniosek by zarejestro-
wać moje Stowarzyszenie Mniejszości 
Seksualnej, bo nie myślę, że taki stary 
cap jak ja i te młode kozy to jest seksual-
na większość. Na prezesa zaproponowa-
łem Masztalskiego, bo teraz ma czasu 
więcej, czeka aż jego kozy będą pełnolet-
nie. I dzisiaj..... już miałem kilka telefo-
nów, bo fama się rozniosła pieronem! 
Chcą dołączyć do nas inne stare capy, tak 
gdzieś koło mojego rocznika uprawiające 
seks z wiewiórami, skunksami i osłami. 
Doszły nas słuchy, że już z germanii chcą 
do nas przyłączyć mający seks z jeżami i 
przepiórkami. A zatem, skoro jest nas tyle 
mniejszości seksualnych to się pytam, czy 
nie mamy prawa do parady równości? 
Mamy, oczywiście, ale na zebraniu orga-
nizacyjnym złożę wniosek o wyłączenie z 
parady pedalstwa rowerowego i naćpa-
nych lesbij. Do usłyszenia za miesiąc. W 
imieniu Kabaretu "To i Owo" żegna się z 
Drogimi Czytelnikami wasz Stary Cap. A 
tych kóz mi nie zazdrośćcie, tyż se zała-
twcie. Najlepiej na Internecie, lecz za 
skutki, publicznie oświadczam:  
NIE ODPOWIADAM.  
 
Specjalnie dla  "Wiadomości Polonij-
nych, Aleksander Siwiak, Hamilton    

Z mojego archiwum... 
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”NIETRĘDOWATA” 

Po przeczytaniu mojego 
felietonu z ubiegłego miesiąca, 
Czytelnicy pewnie już odetchnęli z ulgą. 
Ucieszyli się, że nie będę wracała do 
pisania o testamentach, bo to taki 
niesympatyczny temat. Pewnie pomyśleli, 
że napisałam, co miałam napisać i więcej 
już truć o nich nie będę, co? Ja też tak 
myślałam. Ale okazuje się, że echo po 
Polonii niesie szeroko i błyskawicznie. 
No i, po drodze, kilka kolejnych 
problemów naświetla. Jeden ważny, drugi 
mniej ważny, trzeci do natychmiastowego 
opracowania. Tak jak dzisiaj.  

 
Albowiem to, że p. Agnieszka 

W. z Toronto, po przeczytaniu moich 
przestróg, zdecydowała się napisać do 
mnie, powiem nieskromnie, może 
uchronić ją od poważnego kłopotu. 
Kłopotu, który zdaje się czyhać na nią z 
ręki jej najbliższych. Niechcący ze strony 
ojca, lecz całkiem możliwe, bardzo 
"chcący" ze strony "psiapsiółki". 
Angielskie porzekadło głosi, że: 
"człowiek uprzedzony, to człowiek 
uzbrojony". I tak jest istotnie. Dlatego 
zamiast listownie i indywidualnie, 
odpowiadam na ten list „urbi et orbi”: 
Pani Agnieszka pisze:  

 
Pani Nino! Ja się od dwóch 

tygodni nosiłam z zamiarem napisania do 
Pani, ale dopiero wczorajszy telefon 
przesądził sprawę. Teraz już muszę, bo 
mam dylemat i bardzo liczę na Pani 
poradę. Napiszę po kolei. Moja matka 
przyleciała do Kanady na pogrzeb 
dziadka. Odziedziczyła po nim dom i 
została w Kanadzie. Ojca i mnie udało się 
jej sprowadzić dopiero po trzech latach 
rozłąki. Ale nie długo cieszyliśmy się 
znowu życiem rodzinnym. Mama 
zachorowała na raka piersi i mimo, że 
dzielnie o życie walczyła, niestety, pięć lat 
temu zmarła. Mama miała testament. 
Majątkiem po Niej podzieliliśmy się z 
ojcem. Ojciec odziedziczył dawno 
spłacony dom. Ja - biżuterię, samochód, 
meble, bibeloty, markowy fortepian po 

babci, etc. 
 
Ojciec spisał testament, w myśl 

którego, ja wszystko po Nim dziedziczę. 
Głównie chodzi o dom i konta bankowe, 
bo resztę już przecież dostałam. 
Testament jest w moim posiadaniu. I ja 
jestem jego wykonawczynią (executrix – 
przyp.mój). Jestem na bieżąco z 
wszystkimi sprawami ojca. My od zawsze 
wszystko robimy razem, nie tylko dlatego, 
że mieszkamy pod jednym dachem. Ja też 
jestem sama. Mój narzeczony zginął w 
wypadku motocyklowym trzy lata temu.. 
Jestem ciągle za obolała ażeby snuć 
plany o przyszłości z kimś innym. Nie 
szukam zresztą. No to na tyle ogólne 
wprowadzenie, a teraz do meritum 
sprawy:  

 
W jesieni ubiegłego roku, 

gościłam przez 3 miesiące Stefę, moją 
serdeczną przyjaciółkę jeszcze z 
podstawówki. Kiedyś byłyśmy jak te 
papużki-nierozłączki. Później ja 
wyjechałam, ale bez przerwy 
pozostawałyśmy w kontakcie. Mieszkałam 
u niej, kiedy kilka lat temu odwiedziłam 
”stary kraj”. Było cudownie. Czułam się 
tak, jakbyśmy się nigdy nie rozstawały. 

 
Stefa, po wielu latach 

poszukiwania dobrze płatnej posady, 
znalazła wreszcie zatrudnienie w wielkiej, 
amerykańskiej korporacji w Warszawie. 
Ale jej stanowisko wymagało 
przeszkolenia w USA lub Kanadzie (jej 
firma ma tutaj dwie filie. Jedną w 
Vancouver, drugą w Toronto). Sama ją 
namówiłam ażeby wybrała Kanadę. Z 
pełnym przekonaniem i prawdziwą 
radością zaproponowałam jej ażeby 
zamieszkała nie w hotelu, ale u nas, w 
naszym dużym, wygodnym domu. Z 
łatwością ją przekonałam, że po 
dziennych zajęciach, nie tylko nie będzie 
sama w obcym kraju, ale także diety (dość 
lukratywne, jak na polskie kryteria) 
zatrzyma dla siebie. Obiecałam, że 
pokażę jej Ontario; będę jej cicerone. No, 
i znowu przez trzy miesiące będziemy 
razem. 

 
Stefa jest rozwódką. Dzieci nie 

ma. Jesteśmy w tym samym wieku. Mamy 
32 lata. Stefa jest bardzo ładną, zgrabną i 
zadbaną kobietą. Znam jej wszystkie 
wady i zalety. Nadal świetnie się 
rozumiemy. Ale nie przewidziałam, że trzy 
miesiące wystarczą, ażeby tato się w niej 

zakochał (tato ma 54 lat) i, że zechce się z 
nią żenić. Tato trochę niedomaga, ale 
ciągle pracuje, więc ja się bardzo 
ucieszyłam, że tato będzie miał opiekę 
pod moją nieobecność. Jako, że moja 
praca wymaga częstych służbowych 
wyjazdów w teren. Byłam też 
uszczęśliwiona, że za macochę nie będę 
miała jakiejś starej, obcej wiedźmy, tylko 
moją ukochaną i najlepszą przyjaciółkę.  

 
Zaręczyli się na Boże 

Narodzenie. Zaraz po Świętach Stefa 
wróciła do Polski załatwiać swoje 
sprawy. Ma tam urwanie głowy. Musi 
kompletować całe mnóstwo dokumentów. 
Zdobywa kopie różnych orzeczeń, musi 
uzyskać jakieś poświadczenie od ex-
małżonka, wypełnia stosy formularzy. 
Tato złożył dokumenty w Immigration. 
Dowiedział się, że w myśl litery prawa, 
muszą się pobrać w ciągu 90 dni od jej 
wylądowania w Kanadzie. Z tym nie 
będzie żadnego problemu. Przez to, że 
ona jest rozwódką, ślub będą musieli brać 
cywilny, więc nie trzeba będzie długo 
czekać. Ja się naprawdę bardzo na to 
wszystko cieszyłam. Do wczoraj.  

 
Bo wczoraj, kiedy rozmawiałam 

z nią telefonicznie, zapytałam z czystej 
ciekawości, czy wystawiła już mieszkanie 
na sprzedaż. A jeśli tak, czy ma już jakieś 
oferty? Ku mojemu zdziwieniu odparła, że 
zmieniła zdanie. Że mieszkania nie 
likwiduje, bo jeśli Witkowi (mój tato) 
choćby z powodu wieku, coś by się miało 
stać, to ona będzie zmuszona umieścić go 
w odpowiedniej instytucji, jako, że koło 
chorych trzeba umieć chodzić. A ona nie 
umie. Natomiast jakiś gorszy scenariusz 
nakaże jej dom natychmiast sprzedać i 
wrócić do Polski. Przerwałam jej te 
rozważania i powiedziałam, żeby na to 
nie liczyła. Ona domu nie sprzeda, bo 
dom będzie mój. Na co ona z kolei 
odrzekła sucho, że to się jeszcze zobaczy.  

 
Pani Nino! Nie chcę 

przedwcześnie wydawać pieniędzy na 
adwokatów i dlatego od razu, na gorąco, 
piszę do Pani. Co tu jest do zobaczenia? 
Czyżby ona chciała obalać testament? 
Czy ja mam tę rozmowę powtórzyć ojcu? 
Jestem bardzo niespokojna. Uprzejmie 
proszę o szybką odpowiedź. Z góry za nią 
dziękuję....  

 
Hmm... Czego tu nie ma? Jest  
   15 

Nina 
Geysztor-
Zawirska 
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hipotetyczny dramat na 102 fajerki! Jest 
podwójnie osierocona (mama i 
narzeczony) młoda kobieta. Jest 
zakochany ojciec. I podejrzana strategia 
przyjaciółki. Zamach na rodzinny 
majątek. Rozpad przyjaźni. No i 
długoletnie zaufanie nieoczekiwanie ległe 
w gruzach. Mniszkówna się kłania. Acz, 
ciut na opak. 
 

Albowiem ta Pani ”psiapsiółka” 
Stefcia, na pewno nie jest materiałem na 
”Trędowatą”! Oj nie! Tamta Stefcia, po 
ślubie umarła ze zgryzoty. Intrygi ją 
zabiły. Natomiast Pani Stefcia, 
oczywiście pod warunkiem, że Panią 
instynkt nie zawodzi, nie tylko nie ma 
żadnych intencji wybierać się na tamten 
świat, ale jeszcze ”ordynację” ma zamiar 
zachachmęcić. Po czym żyć długo i 
szczęśliwie, opływając w dostatki. Ktoś 
ją nieźle w Polsce prowadzi. Dziwię się 
tylko, że tak głupio się przed Panią 
wygadała. Widocznie nie było przy niej 
tego kogoś, aby ją powstrzymał, buzię 
zasznurował. 

 
No, ale żarty na bok! Ojcu tę 

konwersację trzeba koniecznie 
zrelacjonować. Aliści proszę nie 
spodziewać się cudów. Jeśli ojciec jest 
jeszcze ciągle zakochany (zauroczony?) – 
jest całkiem możliwe, że Pani nie 
uwierzy. Będzie się upierał, że Pani coś 
źle zrozumiała. A przecież to tylko od 
jego decyzji i rodzicielskiej lojalności 
zależeć będzie, czy Pani będzie miała 
powody do obaw, czy nie.  

 
Nie znam Pani przyjaciółki i 

może wyrządzam jej krzywdę wspierając 
Pani podejrzenia. Ale rzeczywiście 
wszystkie znaki na ziemi i niebie 
wskazują na to, że nietrędowatej Stefci 
raczej o ”ordynację”, czyli majątek po 
ojcu, chodzi a nie o uczucie. Nie 
publikuję Pani wypowiedzi na temat 
różnicy lat gdyż jest zbyt jednostronna. 
Zresztą ja nie wierzę w różnicę wieku. 
Tylko w różnicę temperamentów i 
osobowości. Charakterów w ogóle. 
Różnica wieku (obojętnie, w którą stronę) 
w dzisiejszych czasach - jest absolutnie 
nieistotna. Jest anachronizmem. 
Współczesna, pracująca, i niezależna 
kobieta dawno zapomniała, że różnica 
wieku w małżeństwie kiedyś w ogóle 
odgrywała jakąś rolę. 

 

Albowiem faktycznie, w 
zamierzchłej przeszłości, różnica wieku 
miała sens. Wielki nawet. Skoro ojciec 
15-16-letniej niewykształconej 
dziewczyny, musiał przed ślubem 
wpłacić posag, chciał za to mieć 
gwarancję, że jego zięć będzie potrafił 
utrzymać żonę i większą ilość dziatek; 
wielodzietne rodziny były wtedy 
normalką. Do tego potrzebny był fach. 
Ażeby coś umieć, trzeba się było 
kształcić. Czy młody człowiek studiował 
na uczelni, czy był czeladnikiem u 
majstra – nieważne. Jego nauka zawsze 
trwała kilka lat. I tak, mimowolnie, 
powstała ta różnica wieku. Ale to było 
wtedy. Dzisiaj jest to przeżytek! 

 
Ale ad rem. Może mój tok 

myślenia wywodzi się z bardzo starej 
szkoły. Ale tam gdzie ja studiowałam i 
nauki (życiowe) pobierałam, żadna 
kochająca narzeczona nie snuła przed 
ślubem, głośnych planów na 
ewentualność ”gdyby coś się miało stać” 
lub brała pod uwagę ”jakiś inny 
scenariusz”. Albowiem obie rozumiemy, 
że ten ”inny scenariusz” to nic innego jak 
tylko zwykły eufemizm na określenie 
śmierci. Synonim na odwalenie kity, na 
wykorkowanie, na wyciągnięcie nóg, na 
wypychanie stokrotek od spodu. No, bo 
niby, co innego w tym kontekście 
mogłoby to oznaczać? Po co robić aż tak 
daleko idące plany, kiedy w przypadku 
nawet poważnej choroby - nikt niczego 
jeszcze nie dziedziczy? Więc jak inaczej 
należy zrozumieć jej nagłą inhibicję do 
ustalonych zamiarów? Prawda, że są to 
tylko przypuszczenia, ale i logiczna 
dedukcja także. Prawdziwe intencje 
wyjdą na jaw dopiero w praniu. Jeśli do 
prania w ogóle dojdzie. 

 
Natomiast niezbitym faktem jest, 

że w momencie, kiedy Stefcia, cała 
spłoniona (oj, bo skonam ze śmiechu), 
trzepocząc rzęsami i wielce wzruszona, 
wyszepce przed urzędnikiem stanu 
cywilnego to sakramentalne ”I do”, w tej 
samej sekundzie, testament ojca w Pani 
ręku staje się bezwartościowym 
świstkiem papieru (no, ewentualnie byłby 
z niego jeszcze jakiś pożytek, gdyby był 
spisany na bardzo miękkim papierze. Ale 
dokumenty nigdy nie są.) O tym też 
pisałam w ubiegłym miesiącu. Każdy 
nowy ożenek (zamążpójście) czyni 
istniejący testament null and void, czyli, 
po prostu - nieważny. Pani ojciec staje się 

w tym momencie intestate, co z kolei w 
języku angielskim oznacza, że testamentu 
nie miał.  

 
Stefci w niczym to nie 

zaszkodzi, albowiem nawet przy braku 
testamentu, w przypadku śmierci 
małżonka, prawo w Ontario 
automatycznie gwarantuje żałobnej 
wdowie pierwsze $200.000, plus udział w 
podziale pozostałego majątku. A zatem, 
przykrym dla Pani aksjomatem będzie to, 
że w tej scenerii, Stefcia istotnie 
zawładnie „ordynacją”. Pani twierdzi, że 
dom jest wart, co najmniej $400.000. To 
znaczy, że Stefcia otrzyma, na dzień 
dobry, należne jej prawnie $200.000, plus 
połowę wartości majątku do podziału, 
czyli, kolejne $100.000. Zatem, ona  
otrzyma $300.000 a Pani tylko $100.000. 
Stefcia, mając teraz w garści 75% 
realności, z łatwością spłaci Pani 25% i 
faktycznie zostanie jej nową, legalną 
właścicielką. Pani może oczywiście 
stawiać opór. Uparcie, i latami, odmawiać 
sprzedaży swojej ćwiartki, ale co dalej? 
Mieszkać w takich warunkach, we wrażej 
atmosferze – toż to psychiczne 
samobójstwo!  

 
Więc choćby tylko z tego 

powodu, dmuchając na zimne, nie 
pozostaje Pani nic innego, jak tylko ojca 
natychmiast uświadomić. Dom jest 
spadkiem po Pani matce. Moralnie należy 
do Pani, acz w dokumentach prawnym 
jego właścicielem jest ojciec. Toteż, jeśli 
tato jest człowiekiem  prawym i 
szlachetnym, jeśli Panią kocha i nie 
zechce ażeby Pani krzywda się stała - nie 
ma na co czekać. Ani chwili! Ojciec musi 
bezzwłocznie dom Pani podarować! 
PRZED ślubem! Pytanie tylko, czy 
zechce. Ale pewnie zechce, jeśli Pani 
umiejętnie rozegra Stefci groźbę oddania 
go do Domu Opieki Społecznej. Pobytu 
w domu, jakiego wrogom nie życzę! 
(Gdybym ich miała.) Usługi adwokata 
będą nieuniknione i może nawet 
kosztowne, ale proszę mi wierzyć, że 
warte każdego centa!  

 
Ojcowski ”podarunek” będzie 

wspaniałym sprawdzianem, co w trawie 
piszczy. Kiedy Stefa dowie się o 
przepisaniu domu na Panią, jej reakcja 
będzie jednoznaczna. Jeśli zerwie 
zaręczyny - to znaczy, że chodziło 
wyłącznie o kasę i nic więcej. Tato nic na  

   16 
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tym nie straci, oprócz urażonej, męskiej 
ambicji. Z początku trochę pocierpi, ale 
wnet opluje się ze szczęścia, że nie wpadł 
jak śliwka w kompot. No i w końcu 
trochę przyjemnych wspomnień mu 
pozostanie, bo nie sądzę ażeby razem ze 
Stefcią tylko rezedę wąchali, prawda? 
Natomiast, jeśli Stefa się nie wycofa - 
wtedy należy uznać, że jej uczucia mogą 
być prawdziwe. Lecz nawet i wtedy, 
znowu na dwoje babcia wróżyła. Bo 
mogą, ale nie muszą. Gdyż nie wolno 
zapominać, że uzyskanie legalnego, 
stałego pobytu w Kanadzie - też piechotą 
nie chodzi. Na czarnym rynku (a taki 
ciągle jest i kwitnie), ta ”przyjemność” 
kosztuje pomiędzy $40 – 50 tysięcy 
zielonych. Tyle tylko, że Kanada 
przestała być Mekką dla Polaków; w 
Europie można urządzić się lepiej, 
szybciej, taniej. Bez łaski. I bez ślubu.  
 

Czy wszystko już jasne? Z serca 
życzę rychłego rozwiązania problemu. I 
mam nadzieję, że mi Pani napisze, jaki 
był jego epilog. Czytelnicy, którzy teraz 
za Panią kciuki trzymają – też zechcą 
wiedzieć. A zatem do usłyszenia. Ciao… 
 
 

Życzę wszystkim spokojnych i rados-
nych świąt. Miłego czasu spędzonego 
z rodziną, pyszności na stole i odpoc-
zynku od pędzącej codzienności. 
Wesołego Alleluja!!! 
Lucy i Tadeusz Michalak 

Symbole Wielkanocy czyli Baranek, Babka i spółka 
Świąteczny dobór potraw nigdy nie był przypadkowy. Zarówno ludowa, jak i chrześci-
jańska tradycja dokładnie opisuje znaczenie poszczególnych dań na stole wielkanoc-
nym. Dowiedz się, co oznacza wkładana do koszyczka żywność. 
Potraw w koszyku może być wiele, ale jest siedem głównych, których nie powinno nig-
dy zabraknąć. Wskazują one przesłanie Wielkanocy. Oto najważniejsze symbole: 
 
1.Chleb Jest to pokarm niezbędny do życia. Gwarantuje dobrobyt i 

pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze był najważniejszym 
symbolem – symbolem Ciała Chrystusa. Oprócz codziennego 
pieczywa na Wielkanoc pieczono paschę 

 
2. Jajko 
Jest to dowód odradzającego się życia, symbol zwycięstwa nad śmier-
cią. Dawniej istniał zakaz spożywania jaj podczas Wielkiego Postu. 
Jaja powracały do jadłospisu dopiero w Niedzielę Wielkanocną. 
 
 
 
3. Sól  
Życiodajny minerał, który w tradycji ludowej posiadał  moc 
odstraszania wszelkiego zła. Sól to przede wszystkim oczysz-
czenie, sedno istnienia i prawdy. Już w Kazaniu na Górze 
Chrystus nazywał swoich uczniów „solą ziemi”. 
 
4. Wędlina  
 
Ma zapewnić zdrowie i płodność. Symbolizuje także dostatek, 
na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. 
 
5. Ser  
Jest to symbol przyjaźni między człowiekiem a siłami przyro-
dy. Z racji na pochodzenie od krów, owiec i kóz zapewnia zdro-
wy rozwój zwierząt domowych. 
 
6. Chrzan  
Był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej 
krzepy. Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich sku-
teczność. 
7. Ciasto 
Jest to symbol umiejętności gospodyń. Obowiązkowo musi być 
to domowy wypiek, najlepiej baba drożdżowa. 
A oprócz wyżej wymienionych równie popularne są: 
 
Pisanki  
Jajko to oczywisty symbol życia, siły, miłości i płodności. Dawniej 
uważano, że malowanie jaj jest warunkiem istnienia świata. Kolory 
mają symboliczne znaczenie. Żółty, zielony i różowy wyrażają ra-
dość ze Zmartwychwstania, czerwony przypomina o cierpieniu 
Chrystusa, fioletowy i niebieski oznaczają żałobę wielkopostną. 
Zając  
Ma bardzo krótką historię na wielkanocnym stole. Najstarsze źró-
dła przedstawiające zająca z pisankami pochodzą z końca XVII 
wieku. W wielu kulturach zając jest znakiem odradzającej się przy-
rody, wiosny i płodności. Do Polski przywędrował z Nie-
miec. Jest raczej świątecznym pupilem niż symbolem Wiel-
kanocy. 
Kurczaczek  
Podobnie jak jaja symbolizuje nowe życie. Jego żółta barwa 
pokazuje radość ze Zmartwychwstania.    Wyszukała LM 
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Obyczaje kwietniowe 
Prima Aprilis – 1 kwietnia – dzień zwo-
dzenia. W tym dniu jeden drugiego okła-
muje dla żartu; np. mówi się, że ktoś ma 
plamę na ubraniu. Ten patrzy i nie widzi 
plamy. Wtedy się mówi: Prima aprilis, 
nie wierz, bo się omylisz. 
 
Wielkanocne obyczaje i obrzędy  
Niedziela Palmowa – w kościołach świę-
ci się palmy, które mają strzec od burzy i 
gradu oraz zapewniać dostatek i urodzaj 
oraz chronić przed chorobami. Najpew-
niejszym sposobem zachowania zdrowia 
było połykanie bazi. Zrobione z palmo-
wej gałązki krzyże wkopywano niegdyś 
w pole, by nie myszy do ziarna. W nie-
których regionach Polski palmy te docho-
dzą do 14 m. wysokości jak na przykład u 
Kurpiów,  Łowiczu czy w Małopolscy. 
 
Wielkanoc – dzielenie się z domownika-
mi pokrojonym w ćwiartki jajkiem, skła-
danie sobie życzeń przy stole suto zasta-
wionym w potrawy święcone takie jak: 
pisanki, kiełbasy, chleb, szynki, mazurki i 
baby wielkanocne. W kościołach święci 
się te potrawy ułożone w koszyczkach, 
gdzie pierwszeństwo ma baranek cukro-
wy, pisanki, kiełbaska i chlebek. 
 
Lany Poniedziałek – Śmigus dyngus – 
pochodzi od śmigania palmą dziewcząt 
na szczęście, a dyngus to oblewanie. 
Zwyczaj oblewania wodą przetrwał do 
dziś dzięki młodzieży. Panna, której nikt 
nie polał, przeżywała wstyd, zaś ta, na 
którą wylano dużo wody, była zadowolo-
na i dumna. 
 
Wielki Piątek – Rzadko chrześcijanie 
wszystkich wyznań obchodzą Wielkanoc 
tego samego dnia. Prawosławne święta 
Wielkanocne zazwyczaj przypadają w 
terminie późniejszym, niż katolickie i 
protestanckie. 
Zawsze jednak Wielki Piątek to dzień 
żałoby i ścisłego postu. 
 
Symbolika święconki: 
 
- Baranek – symbol Chrystusa, Baranka 
Bożego; w tradycji żydowskiej baranek 
był zwierzęciem ofiarnym związanym ze 
świętem Pesach, upamiętniającym ocale-
nie Izraela od śmierci pierworodnych 
przez znak uczyniony krwią na progu i 
odrzwiach domostw; Chrystus, Nowy 

Baranek, ocali tych, którzy w Niego wie-
rzą; 
- Jajko – słowiański symbol życia płodno-
ści, miłości i siły; zwyczaj dzielenia się 
jajkiem jest typowo polskim zwyczajem i 
w zasadzie, nie jest znany w innych kra-
jach; jajko symbolizuje nowe życie, które 
obiecuje Chrystus; 
- Kiełbasa – staropolski przysmak, daw-
niej rzadko jadany; jest znakiem „tego, co 
najlepsze”, znakiem szacunku dla wielka-
nocnego śniadania; 
- Sól i chrzan – przyprawy poprawiające 
smak potraw; sól chroni od zepsucia, a 
chrzan ma przypominać mękę Pańską; 
- Chleb – pierwszy, najważniejszy po-
karm człowieka, owoc ciężkiej pracy, 
darzona szacunkiem podstawa pożywie-
nia; symbol Ciała Chrystusa; 
 
Pisanki  
 
Wielkanocne pisanki są od najdawniej-
szych czasów nieodłączoną częścią świą-
tecznej tradycji. Jajka od tysiącleci uwa-
żane za symbol odradzającego się życia. 
Uważano, że posiadają niezwykłą moc – 
chronią przed złem, gwarantują urodzaj, 
są symbolem płodności. 
Najstarsze pisanki mają 5 tysięcy lat. Zo-
stały znalezione w Saharach w Egipcie. 
Także na ziemiach polskich nasi przodko-
wie malowali jajka zanim jeszcze Polska 
przyjęła chrzest. 
Dlaczego lubimy, aby na świątecznym 
stole leżały jajka w malowanych skorup-
kach? Na pewno jednym i najważniej-
szym z powodów jest przywiązanie do 
tradycji. 
A tradycja, jak zwykle opiera się na le-
gendach i przypowieściach. Jedna z przy-
powieści głosi, iż zwyczaj ten pochodzi 
od św. Magdaleny. Marii Magdalenie, 
która płakała przy pustym grobie Zbawi-
ciela, ukazał się anioł i rzekł: Nie płacz 
Maryjo – Chrystus zmartwychwstał. Ma-
ria Magdalena wróciła szybko do domu, 
gdzie znalazła pozostawione wcześniej 
jajka – wszystkie zabarwione na czerwo-
no. Wyszła przed dom i potkawszy apo-
stołów rozdawała im jajka, informując o 
Zmartwychwstaniu Pana. 
Jest też legenda głosząca, że pewien bie-
dak, który spotkał Jezusa prowadzonego 
na śmierć, pozostawił koszyk z jajkami, 
sam zaś poszedł pomóc Jezusowi nieść 
krzyż. Gdy powrócił do swego koszyka 
zauważył, że jajka w nim pozostawione 
miały kolorowe skorupki. 
 

Przysłowia Wielkanocne 
- Jak w Wielki Piątek jest rosa, będzie 
obfity plon prosa. 
- Gdy Wielki Piątek ponury – Wielkanoc 
będzie bez chmury 
- W Wielki Piątek dobry zasiewu począ-
tek.. 
- Wielki Czwartek – Święto Kapłanów. 
- Jeżeli w Wielkanocną Niedzielę deszcz, 
między Wielkanocą a Świątkami więcej 
słoty niż pogody. 
- Jak na Wielkanoc pada, co trzeci kłos w 
polu przepada. 
 
Kwiecień w przysłowiach 
- Prima aprilis – nie wierz, bo się omy-
lisz. 
- Na kwiecień, lada z czego wianek ple-
ciem. 
- Kwiecień, gdy suchy, nie daje dobrej 
otuchy. 
- Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to 
długie chłody zapowiadają. 
- W kwietniu po brzegach lody niosą 
jęczmienia urody. 
- Deszcz kwietniowy roślinom zdrowy. 
 
Kwiecień o wiośnie 
- W kwietniu, gdy pszczoła jeszcze nieru-
chliwa, mokra wiosna zwykle bywa. 
- Na Wojciecha (23 IV) pierwsza wiosny 
pociecha. 
- Jeśli na Marka (25 IV) słychać żab re-
chotanie, to ciepła wiosna rychło nasta-
nie. 
- Kwiecień – plecień, bo plecie niby zi-
mą, niby latem, a przeplata wszystko 
kwiatem.. 
 
Prognozy solenizantów 
20 kwietnia – Agnieszki 
- Jeśli na Agnieszki słońce się obróci, 
deszcz i śnieg na pola nieprędko powróci. 
23 kwietnia – Jerzego i Wojciecha 
- Na świętego Wojciecha w polu radość, 
uciecha. 
- Wojciecha – wołowa pociecha. 
- Na Jerzy – trawa się pierzy. 
25 kwietnia – Marka 
- Kiedy Marek przypieka, człowiek jesz-
cze ponarzeka. 
- Na świętego Marka wyłazi groch na 
pole z garka. 
- Ile dni przed Markiem żaba się odzywa, 
tyle dni po nim przymrozków bywa. 
29 kwietnia – Roberta 
- Kiedy Robert ciepłem darzy, mróz ogro-
dy jeszcze zwarzy. 
 

Przysłowia 
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Emigracyjne 
reminiscencje 
z łezką w 
oku…/11/ 
 
 

 
              ...Kampania wyborcza w Stanach 
nabierała tempa. Nazwisko Baracka Oba-
my pojawiało się w mediach coraz czę-
ściej. Stał się on również obiektem nasze-
go zainteresowania. Przerwę na lunch 
wypełnialiśmy dyskusją na różne tematy. 
Pewnego dnia Arek wyraził opinię, że 
jeżeli Murzyn zostanie prezydentem, to 
on wyjedzie z kraju. Kilku kolegów wy-
raziło podobną opinię. 
Przysłuchując się dyskusji wyraziłem 
swoje zdanie. Wiedziałem, że mogę sobie 
tym zaszkodzić. 
- To dobry pomysł - powiedziałem. - 
Trzymam was za słowo.  
Ksenofobia, rasizm, szowinizm, nacjona-
lizm, antysemityzm. Może nie znali 
wszystkich tych pojęć, jednak nie tłuma-
czy to ich zachowań nacechowanych 
awersją wobec innych. 
 
Rozumiałem powody, dla których przyje-
chali do Ameryki, nie rozu-miałem jed-
nak braku szacunku wobec ludzi i kraju, 
który ofiarował im to, czego nie potrafiła 
dać ojczyzna - chleba. Byłem w stu pro-
centach pewny, że od ich poglądów sil-
niejsze potrafiły być dolary. To one tak 
na-prawdę wytyczają kierunek emigracyj-
nej pielgrzymki. Nie polityka. A zresztą 
gdzie mieliby lepiej niż tutaj, w Ameryce. 
Do końca dnia nie chcieli ze mną rozma-
wiać. Następnym dniem był piątek. Ko-
perty z do-larami na powrót przywróciły 
poprawne relacje. 
 
Arek był ciekawym przypadkiem fachow-
ca. Elektrykiem nie mającym pojęcia o 
podstawach elektryczności. Nie znał ele-
mentarnych definicji i zasad dziedziny, 
którą się zajmował. Moc mylił z oporem, 
a prąd z na-pięciem. Nie miało to dla nie-
go większego znaczenie. Wykonywał 
pracę elektryka, bo znał się na kolorach. 
Każdy malarz sprawdziłby się w tym za-
wodzie pracując w Stanach. Wystarczyło 
według koloru przewodów połączyć 
gniazdka i wyłączniki. Amerykańskie 
przepisy czyniły profesję dostępną dla 

każdego. 
Problem zaczynał się wtedy, gdy docho-
dziło do awarii. Pamiętam, jak pewnego 
razu Arek ratował się zwolnieniem lekar-
skim. Powodem były „wyskakujące" bez-
pieczniki. Niesforne pokonały dzielnego 
elektry-ka Arka. Szef nie do końca obla-
tany w temacie piał jak zdradzony przez 
kurę kogut, żaląc się na los, który podaro-
wał mu firmę, której był wła-ścicielem. 
W Polsce szeregowy monter od kabelków 
poradziłby sobie z tematem. Tutaj przera-
stał nawet szefa. 
 
Prace remontowe posuwały się naprzód. 
Boss raz w tygodniu wpadał na Meeting 
aby spotkać się z architektem i właścicie-
lem. Te wizyty były jak ceremonia mszal-
na. Najpierw składali sobie głęboki po-
kłon, a potem w wielkim skupieni odda-
wali się kontemplacji nad projektami i 
planami. Dopóki je studiowali wszystko 
było ok. Zabawa rozpoczyna-ła się z 
chwilą wyjścia dwójki celebrantów - ar-
chitekta i właściciela. Nad naszymi gło-
wami unosiło się wtedy świdrujące spoj-
rzenie bossa. Schodziłem mu z celowni-
ka. Mieszkanie było duże, kryjówek więc 
nie brakowało. 
 
Wpadłem w rutynę zatracając czujność i 
to był mój błąd. Myśliwy jak chce, to w 
końcu upoluje zwierzynę. No i stało się. 
Siedziałem sobie skulony w kącie niczym 
zając oddając się pracy. Robiłem to i owo 
bez pośpiechu, gdy nagle za plecami 
usłyszałem strzał. Zostałem trafiony. 
- A Ty ku...wa co, jaja znosisz czy je wy-
siadujesz?! 
Tylko spokój mógł mnie uratować. Żad-
nej paniki - powtarzałem w myślach. Szef 
szybko zorientowałby się, iż miałem wo-
bec niego nie-czyste sumienie. Urucho-
miłem szare komórki dając im szansę na 
pod-niesienie wskaźnika IQ_. Nie zawio-
dły mnie - łowczy ruszył w las szu-kać 
kolejnej ofiary. Był urodzonym myśli-
wym. Zwierzyna mówiła, że to wszystko 
przez jego żonę, która nie lubiła dawać 
mu z rana. Nie wiem, o co chodziło z tym 
dawaniem, o śrut czy naboje. Wiem jed-
no, źle robi-ła nie dając mężowi. Jej skąp-
stwo trafiało w nas niczym rykoszet kuli. 
Strzelał do nas myśliwy, strzelała żona 
myśliwego. I jak tu nie zostać trafionym? 
Po każdym polowaniu leczyliśmy rany. 
Trwało to do końca dniówki. Fauna wy-
chodziła z ukrycia komentując wyniki 
łowów. Trafieni celnym strzałem analizo-
wali popełnione błędy, obierając strategię 

przed kolej-nym pościgiem. 
 
Nasz zespół powiększył się. Dołączył 
nowy podwykonawca - hydraulik Woło-
dia. Do 1991 roku pływał na podwodnych 
okrętach atomowych rosyjskiej floty jako 
pierwszy oficer mechanik. Teraz przeby-
wał z rodzi-ną w Stanach. Przywędrował 
z Ukrainy dzięki Zielonej Karcie, którą 
wygrał w loterii wizowej kilka lat temu. 
Szybko nawiązała się między nami nić 
sympatii. Wołodia był człowiekiem nie-
zwykle serdecznym i życzliwym. Żartując 
przezywaliśmy siebie słowami: tawa-
riszcz inży-nier, tawariszcz aficer. W 
porze lunchu opowiadał o swoich podw-
od-nych przygodach, o załodze i głębi-
nach morskich, o zwykłym ludzkim stra-
chu i śmierci, która wpisana była w ich 
marynarską służbę. Aż trud-no było uwie-
rzyć, że człowiek z tak dużym doświad-
czeniem i wiedzą pracował jako zwykły 
instalator. Z własnego doświadczenia 
wiedziałem jak ciężko jest przełknąć go-
rycz deprecjacji tego, co osiągnęło się w 
ży-ciu zawodowym. U kolegi z Ukrainy 
wyglądało to jeszcze gorzej. Był ofice-
rem, który zdegradował siebie do stopnia 
szeregowca. 
 
Wołodia określił sobie cel. Dyplom inży-
niera mechanika otwierał mu drogę do 
licencji inspektora instalacji sanitarnych. 
Warunkiem było po-siadanie pięcioletniej 
praktyki w zawodzie oraz znajomość ję-
zyka an-gielskiego. Brakowało mu dwóch 
lat do spełnienia wymagań. 
 
Wołodia pracował z nami tylko dwa tygo-
dnie, miał jednak tak cieka-wą osobo-
wość, że utrwalił się w mojej pamięci na 
długo. 
 
Boss był przezornym bossem, dlatego 
miał w drużynie swojego przy-bocznego 
hydraulika i elektryka. Elektryk był z 
zawodu garmażerem. Znał się jednak na 
elektryce lepiej niż „fachowiec" Arek. 
Pełniącym funkcję dyżurnego hydraulika 
był najprawdziwszy polski hydraulik ro-
dem z Suwałk. Miał na imię podobnie jak 
mój współlokator - Antoni. Różnili się 
ksywą. Ten był herbu Złota Rurka. 
Mieszkał w Stanach nie-legalnie od po-
nad ośmiu lat, a miał ich w sumie sześć-
dziesiąt. Fachow-cem był dobrym i to 
było wszystko, co było w nim dobrego. Z 
punktu widzenia naszego kraju należały 
mu się słowa pochwały za patriotyczną  
                                                     19 

Roman Maliński, 
malroman@wp.pl                                                                      
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postawę. Pobytem za oceanem obniżał 
wskaźnik bezrobocia w Polsce. Mało te-
go, on i jemu podobni wysyłali do kraju  
rok w rok miliardy do-larów ratując naszą 
ojczyznę przed jeszcze większym bezro-
bociem. Zamiast wyciągać rękę po jał-
mużnę do naszych urzędów pracy woleli 
sami zarobić na chleb dla siebie i swoich 
rodzin. Aż trudno uwierzyć, że takich 
ludzi potrafi ścigać nasz rodzimy fiskus. 
Są anonimowymi sponsorami naszej oj-
czyzny i choćby z tego tytułu należą im 
się słowa szacunku. 
 
W tekście wykorzystałem fragmenty mo-
jej książki pt.: ,,Za bramą marzeń – wspo-
mnienia emigranta”. Jest dostępna rów-
nież w polskich księgarniach interneto-
wych w Stanach Zjednoczonych. Cdn. 
 

Pytanie o granicę patriotyzmu 
                
                      Na ekranach polskich kin 
pojawił się obraz Władysława Pasikow-
skiego pt. ,,Jack Strong”. Reżyser jest 
mistrzem kina sensacji, stąd w łatwy spo-
sób udało mu się wykreować postać puł-
kownika Ryszarda Kuklińskiego, jako 
bohatera – patrioty. 
 
Premiera filmu wywołała w kraju żywio-
łową dyskusję na temat etycznej postawy 
żołnierza, oficera Wojska Polskiego, któ-
ry na początku lat 70. podjął współpracę z 
wywiadem CIA.  
 
Na krótko przed wprowadzeniem stanu 
wojennego w 1981 roku Kukliński zbiegł 
wraz z rodziną do USA, gdzie żył pod 
przybranym nazwiskiem. W 1984 roku 
sąd wojskowy w Warszawie skazał go 
zaocznie za dezercję i zdradę na karę 
śmierci, którą po okresie przemian ustro-
jowych w 1995 uchylono. Jednak rok 
później ponownie podjęto śledztwo w 
jego sprawie i rozesłano za nim listy goń-
cze. Śledztwo umorzono dopiero w 1997 
r. za sprawą dyplomatów amerykańskich, 
gdy Polska starała się o przyjęcie do NA-
TO. Prokuratura uznała wówczas, że po-
dejmując współpracę z amerykańskim 
wywiadem Kukliński działał w "stanie 
wyższej konieczności". Zmarł w 2004 
roku w Tampa na Florydzie. Jego prochy 
zostały sprowadzone do Polski i złożone 
w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojsko-
wego na Powązkach w Warszawie. 
Sejm RP przyjął niedawno uchwałę upa-
miętniającą płk. Ryszarda Kuklińskiego 

następującym tekstem: ,,W 10. rocznicę 
śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego Sejm 
RP wyraża najwyższe uznanie dla działań 
pułkownika, którego poświęcenie przy-
służyło się obaleniu w Polsce komunizmu 
i utrzymaniu światowego pokoju zagrożo-
nego ofensywnymi planami militarnymi 
Związku Radzieckiego. Kierując się do-
brem Polski i Polaków, nie zważając na 
niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliń-
ski odważnie przeciwstawił się komuni-
stycznemu reżimowi, stając w jednym 
szeregu z bohaterami walk o polską nie-
podległość".  
  
Na pułkowniku wciąż jednak ciąży zła-
manie wojskowej przysięgi zaczynającej 
się od słów: ,,Ja, obywatel Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, stając w szere-
gach Wojska Polskiego, przysięgam Na-
rodowi Polskiemu być uczciwym, zdy-
scyplinowanym, mężnym i czujnym żoł-
nierzem, wykonywać dokładnie rozkazy 
przełożonych i przepisy regulaminów, 
dochować ściśle tajemnicy wojskowej i 
państwowej, nie splamić nigdy honoru i 
godności żołnierza polskiego…”  
Słowa wojskowej roty składane są na 
sztandar i stanowią najwyższe, uroczyste 
przyrzeczenie żołnierza wobec państwa i 
narodu, któremu służy.  
 
Osoba Ryszarda Kuklińskiego wzbudziła 
falę ostrej polemiki w publikatorach. Ze 
szczególną uwagą śledziłem komentarze i 
opinie nie polityków, bo ci nie zawsze 
mówią głosem narodu, a zwyczajnych 
ludzi, mieszkańców naszego kraju. Dla 
jednych postać Ryszarda Kuklińskiego 
stanowi dzisiaj symbol bohatera narodo-
wego, dla innych jest przykładem zdraj-
cy. Film w łatwy sposób oddziałuje na 
emocje widza, budując w jego świadomo-
ści wizerunek Kuklińskiego, jako uoso-
bienie herosa. Złą rzeczą stałoby się, gdy-
by miał stanowić ideał dla kolejnych na-
szych pokoleń.   
 
Rodzi się ważne z moralnego punktu wi-
dzenia pytanie:  
Czy my Polacy chcemy, aby naszym 
bohaterem narodowym był agent obce-
go wywiadu? 
Odpowiedzi powinien udzielić sobie każ-
dy z nas sam, kierując się swoim pojmo-
waniem patriotyzmu. 
 
Produkcja Pasikowskiego poniosła się 
echem grobowych katakumb, rozpętując 
medialną burzą wokół kontrowersyjnej 

postaci. Może lepiej przysłużyłyby się 
sprawie słowa: ,,Ciszej nad tą trumną”. 
 
Roman Maliński 
marzec 2014 
 
Ps. Gdyby czyny polskich bohaterów 
miały dzisiaj przełożenie na pomyślności 
narodu, to, jaki miałoby sens, aby miliony 
rodaków wciąż tułało się po świecie za 
chlebem, pracowało za głodowe pensje w 
kraju? Nie traktowano by nas za granicą 
jak obywateli trzeciej kategorii… 

 
 
 

Czy Wiesz? 

Nie ma dwóch takich samych 
płatków śniegu 

 
 
Czy wiesz, że Płatki śniegu zbudowane są 
z takich samych cząstek wody oraz mają 
zawsze sześciokątną symetrię. Pomimo 
tego faktu istnieje teoria która mówi że 
nie ma na świecie dwóch identycznych 
płatków śniegu. 
Zazwyczaj płatki śniegu są płaskie i po-
zornie idealnie symetryczne. Jednak by-
wa tak, że pod wpływem odpowiedniej 
temperatur i innych czynników zewnętrz-
nych formują się w inne kształty np. 
grudki, igiełki itd. 
Płatki śniegu tworzą się w chmurach na 
dużych wysokościach. Do zmarzniętej 
kropelki wody zaczynają przyłączać się 
cząsteczki wody. W ten sposób malutki 
kryształek zaczyna szybko się rozrastać 
tworząc płatek śniegu. 
 
Ciekawostka: 
Aby powstał duży płatek śniegu czasami 
potrzebne jest nawet milion kropel? Za-
kładając że kropla waży jeden gram, wy-
nikałoby z tego że do powstania dużego 
płatka wykorzystana jest tona wody! 
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Puszczykowo 
 
Miasto Puszczy-
kowo położone 
jest w centralnej 
części wojewódz-

twa wielkopolskiego, w południowej czę-
ści powiatu poznańskiego ziemskiego. 
Miasto graniczy z następującymi gmina-
mi wspomnianego powiatu:– od północy i 
północnego-zachodu – z gminą Komorni-
ki, – z pozostałych stron – z gminą Mosi-
na (od południa bezpośrednio z miastem 
Mosina). 
 
Puszczykowo położone jest w odległości 
ok. 4,5 km od południowych i południo-
wo-zachodnich granic administracyjnych 
Poznania oraz w odległości niespełna 2 
km na południe od Lubonia. Wschodnia 
granica miasta przebiega wzdłuż rzeki 
Warty. Część Puszczykowa (dotyczy to 
głównie terenów lasów) znajduje się w 
Wielkopolskim Parku Narodowym. Pozo-
stała część miasta pozostaje w granicach 
otuliny WPN. 
Od strony wschodniej - wzdłuż Warty - 
Puszczykowo graniczy z Rogalińskim 
Parkiem Krajobrazowym. Skrajnie połu-
dniowy fragment miasta (na południe od 
Kanału Mosińskiego) położony jest w 
obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazo-
wego. 
Puszczykowo powstało z połączenia czte-
rech osad, przy czym granica pomiędzy 
Puszczykowem i Puszczykówkiem uległa 
zatarciu, tak że obecnie można mówić o 
trzech wyraźnie wyodrębnionych czę-
ściach miasta: Puszczykowie, stanowią-
cym główną jednostkę osadniczą oraz 
położonym na wysoczyźnie Starym Pusz-
czykowie oraz Niwce (na południu). 
Przez miasto przebiega linia kolejowa 
relacji Poznań – Wrocław oraz droga wo-
jewódzka Poznań - Mosina - 
Śrem. Puszczykowo położone jest w stre-
fie przykrawędziowej, południkowo zo-
rientowanej przełomowej doliny Warty, 
rozcinającej wysoczyznę morenową na 
głębokość średnio 20-30 m. 
W krajobrazie Puszczykowa wyraźnie 
wyodrębniają się dwie zasadnicze strefy: 
  
A - wysoczyzna morenowa falista i pa-
górkowata wyniesiona ponad dno doliny 
30 - 50 m, o powierzchni wypukłej, opa-
dającej w kierunku północno-wschodnim 

(ku dolinie 
Wirynki) i 
południowym, 

krawędź wyso-
czyzny (spadki 

dochodzą do 20%) jest silnie rozcięta 
licznymi dolinkami erozyjnymi różnej 
długości, szerokości i głębokości, u wylo-
tów których utworzyły się stożki nasypo-
we; na kulminacji leży Stare Puszczyko-
wo, 
B - dolina Warty, z trzema, łagodnie za-
znaczającymi się w krajobrazie pozioma-
mi terasowymi: zalewową, niską i śred-
nią, dno doliny jest prawie płaskie, poło-
żone średnio na wysokości od 60,0 - 62,0 
m n.p.m.; na terasach nadzalewowych 
rozwinęła się część wschodnia i połu-
dniowo-wschodnia (Niwka) miasta Pusz-
czykowa. 

 
Muzeum – Pracownia Literacka Arka-
dego Fiedlera w Puszczykowie – mu-
zeum poświęcone życiu i twórczości po-
dróżnika Arkadego Fiedlera,, zlokalizo-
wane w podpoznańskim Puszczykowi, , 
przy ulicy Słowackiego 1. W pobliżu 
znajduje się stacja kolejowa Puszczyków-
ko oraz przystanki autobusowej linii pod-
miejskiej nr 651 z Poznania (z pętli Dę-
biec). 
 
Muzeum otwarto 1 stycznia 1974 w domu 
rodzinnym (willi) Fiedlerów. Willa z 19-
26 została zakupiona w 1946 przez Arka-
dego Fiedlera, po powrocie z wojennej 
emigracji. W 1948 sprowadził tutaj także 
dwóch synów i małżonkę - Marię z domu 
Maccariello. Wiadomości o zgromadzo-
nych eksponatach były przyczyną licz-
nych wizyt osób z zewnątrz. Ta duża po-
pularność kolekcji spowodowała, że Ar-
kady Fiedler postanowił udostępnić ją 
społeczeństwu. Od 1973 trwały prace 
adaptacyjne prowadzone przez Fiedlerów 
i ich znajomych, zwłaszcza budownicze-
go Feliksa Skrzypczaka i plastyka Zyg-
munta Konarskiego. 

Od 1991 miasto Puszczykowo nie przy-
znaje muzeum subwencji, w związku z 
czym jest ono na samodzielnym utrzyma-
niu. Do końca 2000 placówkę odwiedziło 
ponad milion gości z całego świata. Willa 
Fiedlerów została wpisana do rejestru 
zabytków pod numerem 140/Wlkp/A w 
dniu 30 lipca 2003 

Tadeusz Michalak 

HERBY MIAST POLSKICH 

Prawo niech zawsze prawo znaczy, 
A sprawiedliwość – sprawiedliwość 
      Julian Tuwim 
     Modlitwa  (poemat Kwiaty Polskie) 
   
Ten mały fragment poematu Tuwima jest 
powszechnie znany. Może nie pamiętamy 
skąd pochodzi, może cytujemy go w nieco 
zmienionej wersji, ale chętnie się na niego 
powołujemy. I bez znaczenia jest, czyśmy 
na prawicy, w centrum, czy na lewicy.  
Chyba jednak częściej cytowany jest Kar-
gul z „Samych swoich" - „Prawo prawem, 
a sprawiedliwość musi być po naszej stro-
nie”. 
W trochę innej wersji, w Związku 
(również od jego niektórych funkcyjnych 
członków) często można usłyszeć: „Co się 
czepiasz!? Przecież tak się zawsze robiło”. 
Jako dziennikarz „Gazety” uczestniczyłem 
kilka lat temu w większości przesłuchań w 
p roces ie  wy toczonym t rus tees 
(powiernikom – jak to pięknie brzmi!) 
Polcan-Banku w sprawie zdefraudowania 
tamtego majątku, czyli wielomilionowej 
kwoty uzyskanej ze sprzedaży tego banku. 
W tym samym czasie trwała też wypr-
zedaż części majątku ZPwK i 
wyprowadzanie uzyskanych pieniędzy, w 
czym uczestniczyły lub współpracowały, a 
inne choćby odpowiednio kibicowały, 
wciąż te same osoby. 
Później była próba przejęcia majątku zwi-
ązkowego, jaką była posiadłość Place 
Polonaise, zablokowana tylko i wyłącznie 
dzięki WIELKIEJ determinacji i zaanga-
żowaniu kilku osób z obecnego ZG, a 
przede wszystkim prezesa Roberta 
Zawieruchy. 
Obecnie trwa proces sądowy, w którym 
ZG w imieniu Związku broni majątku 
wartego 55 milionów dolarów. Gdyby nie 
ta obrona, gdyby nie determinacja kilku 
osób, znowu z prezesem Zawieruchą na 
czele (tu nie ma z mojej strony żadnego 
kadzenia temu człowiekowi, tylko dzien-
nikarskie stwierdzenie faktów) ten 
majątek byłby już w prywatnych rękach 
operujących w rękawiczkach jakiejś fun-
dacji, czy innych podobnych instytucji. 
Mało tego – na drugi dzień mógłby być po 
prostu sprzedany, a pieniądze w od-
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Cabaret Series: Battle of 
the Saxes 
Date: April 4 & 5 
2014 
Time: 8 pm 
Tickets: $20 - $35 
Dino Pepe, saxo-
phone - Mark 
Thibert, saxophone 
- Arthur Post, con-
ductor. It’s the attack of the Sax! Local 
musicians Mark Thibert and Dino Pepe 
take the stage with the TBSO in a battle 
of the saxes. This concert promises 
smooth harmonies, lively solos, and dy-
namic rhythms. 
 
 

Rick Mercer 
Date: Thursday 
April 10 
Time: 8 pm 
Tickets: $60 - $80 
Rick Mercer's top-
rated, award-
winning CBC show, 
The Rick Mercer 
Report -- which rou-
tinely tramples even its American com-
petitors in the ratings -- features his trade-
mark rants, hilarious (and informative) 
fake newscasts, commercial parodies, and 
comic encounters with famous Canadi-
ans, talking about Canada. 
More than any other comedian (or jour-
nalist for that matter), he talks to Cana-
dian newsmakers with a refreshing can-
dour, and is uniquely able to spin topical 
hilarity from the people and the things 
deeply embedded in the national con-
sciousness. 
Born in St. John's, Newfoundland, Mercer 
has won over 25 Gemini Awards for his 
top-rated CBC series' The Rick Mercer 
Report, Made in Canada and This Hour 
has 22 Minutes. Mercer also starred in 
Rick Mercer's Talking to Americans, 
which was watched by millions, attracted 
attention across North America, and re-
mains the highest-rated comedy special in 
Canadian history. 
 

Pops Series: 
The Piano 

Men 
Date: Saturday 
April 12 
Time: 8 pm Tickets: 
$11 - $41 
Jim Witter, piano - 
Arthur Post, con-
ductor 

The Piano Men, starring Jim Witter, takes 
you on a musical journey through the 
1970’s – year by year, hit by hit – featur-
ing the songs of Billy Joel and Elton 
John. Canadian Juno Award nominee, 
recording artist Jim Witter, his band, and 
the TBSO wind you along a musical time 
machine, saluting two of the century’s 
most popular contemporary songwriters. 
 

Collective Soul 
Date: Tuesday 
April 15 
Time: 8 pm 
Tickets: $50 
Hailing from 
Atlanta, Georgia, 
Collective Soul 
shot to interna-
tional fame with 
their 1993 release Hints, Allegations and 
Things Left Unsaid, and their mega #1 hit 
“Shine.” The album was a collection of 
Ed Roland’s demos that spread quickly 
through the college underground circuit 
and caught fire, going on to achieve Dou-
ble-Platinum status. 
Collective Soul went back into the studio 
and vented their spleen on 1997’s Plati-
num Disciplined Breakdown, which pro-
duced two more #1 hits, “Precious Decla-
ration” and “Listen.” 1999 brought the 
album Dosage, a critically acclaimed set 
of songs that fans count as the band’s 
best. The album took a meticulous six 
months to record and provided another 
strong showing for the band, producing 
the #1 hit song “Heavy,” which would 
take the top Billboard spot for a (then) 
record of 15 weeks. 
In 2007 the band made an exclusive deal 
with all Target stores to be the sole seller 
of their 7th studio album, Afterwords. 
The fans responded, opening at #25 on 
the Billboard Comprehensive Albums 
Chart and #5 on the Billboard Top Inter-
net Albums Chart, proving Collective 
Soul was now conquering the digital 
world. The album was later released 

worldwide on El Music Group. 
In 2014 Collective Soul plans to release 
their much-anticipated 8th studio album 
in celebration of the band’s 20th anniver-
sary followed by an extensive tour. 

The Peking 
Acrobats 

Date: Tuesday, 
April 22 
Time: 8 pm 
Tickets: $45 
The Peking Acro-
bats® are a troupe 
of China's most 
gifted tumblers, 
contortionists, 
jugglers, cyclists, and gymnasts comple-
mented by live musicians playing tradi-
tional Chinese instruments. 
Since their Western debut in 1986, The 
Peking Acrobats® have redefined audi-
ence perceptions of Chinese acrobatics. 
They perform daring maneuvers atop a 
precarious pagoda of chairs; they are ex-
perts at treacherous wire-walking, trick-
cycling, precision tumbling, somersault-
ing, and gymnastics all while being com-
plemented by live musicians playing tra-
ditional Chinese instruments. 
On their previous Twenty-Six North 
American tours, they have sold out thea-
tres, performing arts centers, and arenas 
across the continent. Audiences who have 
seen The Peking Acrobats on these tours 
are astounded and amazed by the talents 
of these incredible performers. The Pe-
king Acrobats transports audiences to 
another realm, where they enjoy an enter-
tainment event unlike any other and one 
they won’t soon forget! 
A performance by The Peking Acrobats 
brings with it the opportunity to view the 
epitome of a rich and ancient folk art tra-
dition, highlighted by today's technology 
melding the ancient and traditional with 
the modern wonders of the 21st Century. 
As the Seattle Times reports: "Nearly 
everything The Peking Acrobats® did last 
night was amazing - and stunning, and 
breathtaking and WOW!" and Clive 
Davis of the New York Post sums it up 
thusly: " The Peking Acrobats [are] push-
ing the envelope of human possibility. 
Pure artistry!" 
 
 

CO SIĘ DZIEJE  
W THUNDER BAY 
 - Tadeusz Michalak 
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Nasz ranking polskiej 
wagi ciężkiej: Adamek 
wciąż jest największy! 

Porażka Tomasza Adamka z  
Wiaczesławem Głazkowem nakazuje 
dokładnie zbadać potencjał naszych 
pięściarzy wagi ciężkiej. Przy 
sprzyjających okolicznościach 
moglibyśmy liczyć nawet na kilka wojen 
polsko-polskich. Sportowo potencjał 
biało-czerwonych w królewskiej kategorii 
jest przeciętny, marketingowo i 
telewizyjnie – pozostaje olbrzymi!  
 
Gorzka prawda jest taka, że o mało 
którym z uwzględnionych w naszym 
rankingu pięściarzy po ostatnich 
miesiącach (w niektórych przypadkach 
nawet latach) da się napisać sporo 
dobrego. Na gruncie sportowym nic nie 
można zarzucić jedynie Krzysztofowi 
Włodarczykowi (wspaniałe zwycięstwo 
nad Rachimem Czakijewem w Moskwie 
będziemy jeszcze długo wspominać), 
jednak mistrz świata federacji WBC wagi 
cruiser jest wyjątkiem potwierdzającym 
regułę, gdyż w królewskiej kategorii, 
pomimo nie jednej  zapowiedzi , 
zadebiutować jeszcze nie zdążył. 
 
Laurki nie da się wystawić nikomu – ani 
Tomaszowi Adamkowi (złudzeń o tytule 
mistrza wagi ciężkiej pozbawił go 
Wiaczesław Głazkow), ani Mariuszowi 
Wachowi (złapany na dopingu po starciu 
z Władymirem Kliczką, nie walczył od 
półtora roku), ani Arturowi Szpilce 
(przegrywając z Bryantem Jenningsem 
nie spełnił rozbudzonych do granic 
możliwości nadziei kibiców). Nie zmienia 
to jednak faktu, że przegapienia 
ewentualnej konfrontacji „Górala” z 
„Wikingiem” lub „Szpilą”, a nawet 
czwartym na naszej liście Włodarczykiem 
lub szóstym Albertem Sosnowskim 
(oczywiście możliwe są także ciekawe 

zestawienia pomiędzy innymi 
zawodnikami), nie darowałby sobie żaden 
polski miłośnik sportu, nie tylko boksu 
zawodowego. 
 
Adamek z  Wachem,  Szpi lką , 
Włodarczykiem lub Sosnowskim? Wach 
– Szpilka, Wach – Sosnowski? Szpilka – 
Zimnoch, Wawrzyk – Sosnowski? To 
starcia, które mogą przynieść zysk 
organizatorom i dobre wypłaty 
pięściarzom. Walki, które można 
„sprzedać” jedynie w naszym kraju. A 
skoro tak, to przy udziale telewizji Polsat 
i – mimo niechęci sporej części kibiców 
w przyszłości pewnie trudno będzie tego 
uniknąć – transmisji w systemie pay-per-
view. 
 
1.Tomasz Adamek 
bilans walk zawodowych: 49 zwycięstw 
(29 przed czasem), 3 porażki, 0 remisów 
(49-3-0, 29 KO) 
osiągnięcia na zawodowym ringu: mistrz 
świata WBC w wadze półciężkiej (2005-
2007) i IBF w junior ciężkiej (2008-
2009), pretendent do tytułu WBC w 
ciężkiej (2011) 
 
Paradoksalnie, po sobotniej porażce z 
Wiaczesławem Głazkowem chętnych do 
skrzyżowania rękawic z 37-letnim 
„Góralem” może być więcej niż przed 
potyczką z Ukraińcem. Nie tylko w 
Polsce. Adamek w wadze ciężkiej nadal 
cieszy się uznaną marką, a pokonanie 
wchodzącego w poważny wiek pięściarza 
dla niejednego perspektywicznego 
zawodnika mogłoby okazać się 
trampoliną do walk o dużą stawkę. Nawet 
promotorka Kathy Duva z Main Events 
zdążyła już wspomnieć o potencjalnym 
rewanżu z Chrisem Arreolą (jego 
oczywiście do młodzieniaszków nie 
zaliczamy). Zanim jednak Adamek 
podejmie decyzję o kontynuowaniu 
kariery lub ostatecznym powieszeniu 
rękawic na kołku, w pierwszej kolejności 
musi odpocząć: tak fizycznie, jak i 
psychicznie. Jeżeli nie zechce już walczyć 
w Stanach Zjednoczonych, które 
prawdopodobnie pozostaną jego domem 
na kolejne lata życia, interesującą 
finansowo ofertę pojedynku zapewne 
otrzyma z Polski. Czy zechce z niej 
skorzystać? Decyzję zostawmy samemu 
mistrzowi. 
 

Stoch: Nie chcę się budzić z tego 
snu 

 

W weekend został drugim skoczkiem, 
który zdobył Kryształową Kulę.  
 
Leszek Błażyński, Krzysztof Jordan: 
Zdobył pan Kryształową Kulę. Jakie to 
uczucie wygrać klasyfikację generalną? 
Kamil Stoch: Nie potrafię opisać tego 
słowami. To zbliżone uczucie do tego, 
jakie miałem w Soczi. Niedowierzanie... 
Tak naprawdę do końca to do mnie nie 
dociera. Nie da się jednak zestawić złota 
olimpijskiego z triumfem w cyklu, nie 
powinno się tego nawet porównywać. Dla 
mnie każdy sukces jest wyjątkowy i 
okupiony ciężką pracą, nie tylko moją, ale 
wielu ludzi. 
  
Co trudniej było osiągnąć? 
Kamil Stoch: Na igrzyskach są tylko dwa 
konkursy. Może się zdarzyć, że przez dwa 
tygodnie nie trafi się z dobrą dyspozycją 
albo zabraknie szczęścia. W Pucharze 
Świata trzeba być w dobrej formie przez 
cały sezon, podejść do niego dobrze 
taktycznie. 
 
Co podwójny mistrz 
olimpijski  może   poprawić   w   swoich 
skokach? 
Kamil Stoch: Mam jeszcze rezerwy 
dotyczące techniki. Może dojść do 
zmiany przepisów dotyczących sprzętu i 
trzeba będzie się dostosować do nowych 
realiów. Rozwijać się można zawsze. 
 
Adam Małysz podczas swojej kariery 
przechodził      bardzo     wiele      zmian  
przepisów. 
Kamil Stoch: Ja też miałem ich sporo. 
Były to zmiany głównie sprzętowe, bo 
wprowadzano inne zapięcia, narty, 
kombinezony oraz buty. Jest również 
wiele rzeczy, o których dziennikarze nie 
wiedzą. Nie mogę jednak o nich mówić. 
 
Jest pan zdziwiony, że po tych wielkich 
sukcesach     nie     wybuchła     w     
kraju stochomania? 
Kamil Stoch: Bardzo się cieszę, że nie 
ma jakiegoś wielkiego boomu. Dzięki 
temu mam spokój i mogę dalej pracować. 
Fajnie, że jestem w stanie sprawić 
kibicom radość. Dla mnie to jest 
podwójne szczęście. Zawsze wolałem 
jednak spokój niż sławę.  
 

 

KALEJDOSKOP SPORTOWY Robert Kania 
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Kawaler składa wizytę pannie w 
towarzystwie swata i, gdy czekają na 
nadejście rodziny, swat zwraca mu uwagę 
na znajdującą się w salonie gablotkę z 
elegancką srebrną zastawą. 
- Spójrz tylko. Od razu widać, jacy 
zamożni ludzie. 
- A może to tylko pożyczone na nasze 
przyjście? - powątpiewa młodzieniec. 
- Co za pomysł! - obrusza się swat - A kto 
by im cokolwiek pożyczył! 
 

Goldberg, starszy już wiekiem bogaty 
finansista, dużo jeżdżący po świecie, 
zawsze wyruszał w towarzystwie mocno 
już podstarzałej, brzydkiej żony. Ktoś go 
wreszcie zapytał: 
- Panie Goldberg, powiedz pan wreszcie, 
o co tu chodzi? 
Na to usłyszał odpowiedź: 
- Ja mam do wyboru: albo ją zabierać ze 
sobą, albo całować na pożegnanie... 
 
Pewien bardzo pobożny pan uczęszczał 
co sobotę do synagogi. Za każdym razem 
wychodząc z bożnicy dawał koczującemu 
nieopodal żebrakowi - Josce Gęślarzowi - 
10 zł. Sytuacja powtarzała się od 
dłuższego czasu. W pierwszą sobotę 
października pan wychodzi ze świątyni, 
podchodzi do żebraka i daje mu 5 
złotych. 
- A dlaczego tylko 5? Zawsze było 10 - 
pyta Josek. 
- No wie pan, posłałem syna na studia - 
odpowiada pan. 
- A dlaczego na mój koszt? 
 

- Zenobio, chcę się rozwieść ...  
- O nie, Cyprianie ma mowy - wdowę 
brałeś, więc i wdowę zostawisz!!! 
 

Wychowawczyni w przedszkolu, podczas 
rutynowego, okresowego zebrania 
zwraca się do rodziców: - Ja tam nie 
wnikam, czym się państwo zajmują w 
weekendy, ale w poniedziałek, podczas 
śniadania, wszystkie dzieci stukają się 
kubeczkami z mlekiem.  
 

Rodzina za stołem. Trwa niedzielny 
obiad. Syn, najwyraźniej bez apetytu, 
gmera widelcem po talerzu.  
Ojciec:  - Jedz, jedz! Bo ci siusiak nie 
urośnie!  
Żona: - Daj dzieciakowi spokój! Sam byś 

lepiej jadł!  
 
Mąż do żony:  - Wiesz, coś niedobrze 
dziś spałem.  
Na co żona:  - A bo ty cokolwiek robisz 
dobrze?  
 

Lokaj oznajmia hrabiemu:  
- Jaśnie panie, przybyła matka pani 
hrabiny.  
- Czemuż to Janie nie powiesz, wprost, że 
przyszła teściowa?  
- Bo, bałem się, że pana hrabiego szlag 
trafi.  
 

Podróżny przy kasie PKP:  
- Poproszę bilet za 15 złotych.  
- Dokąd?  
- Powiedziałem, że za 15 złotych!  
- No, ale dokąd?  
- Nieważne, ale jak już pani taka ciekawa,
 to powiem - do teściów! 
 

- Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy na 
jelenia? 
- Wczoraj, Jaśnie Panie. 
- No widzisz! To, dlaczego dziś na obiad 
znowu jest konina? 
- Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje 
tylko to, co Jaśnie Pan raczy trafić! 
 

-Do pokoju hrabiego wchodzi lokaj i 
mówi: 
- Panie hrabio, znowu przyszedł ten 
żebrak, który twierdzi, że jest pana 
bliskim krewnym i że może tego dowieść. 
- To chyba jakiś idiota? 
- Ja też tak pomyślałem, ale to jeszcze nie 
dowód! 
 

- Dlaczego mężczyźni boją się 
inteligentnych i niezależnych kobiet? 
- Bo zjawiska paranormalne zawsze są 
mocno niepokojące.  
 

- CNN News: Luksemburg rozpoczął 
wycofywanie swego żołnierza z Iraku. 
 

Dla relaksu 
Jak się nazywa samolot przewożący 
owce? Transportowiec. 
 
Jak się nazywa firma niecierpliwego? 
W gorącej wodzie company. 
 
Jaka jest ulubiona wódka perfekcyjnej 
pani domu? Czysta. 
 
Optymista myśli, że świat stoi przed nim 
otworem. Pesymista wie, 

co to za otwór 
 
Co ma wspólnego pokój dziecinny i 
Bolesław Chrobry? 
Tu i tu dziecko Mieszka. 
 
Pewien chłop zapytał króla czy nada mu 
ziemię. 
Co odpowiedział król? 
Żenada. 
 
Dlaczego nikt nie kupuje bagien? 
Bo są to pieniądze wyrzucone w błoto. 
 
- Kochanie, nie mogę zasnąć... 
- To oczywiste. Zło nigdy nie śpi. 
 
Co się stanie z wiertarką, jeśli za długo 
będzie leżała na słońcu? 
Dostanie udaru. 
 
Co zostało z psa, który pił lewy alkohol? 
Samogon. 
 
Jak nazywa się najpiękniejszy angielski 
most? The most beautiful. 
 
Jak czuje się ogórek w śmietanie? 
Mizernie. 
 

Co je ludożerca, gdy jest na diecie? 
Sałatkę z Duńczykiem. 
 
Czym bawi się kot psychiatry ? 
Kłębkiem nerwów. 
 
- Zenek wracasz do domu pijany o 4 nad 
ranem.  
Brak mi słów na ciebie 
Zośka mało książek czytasz to i 
słownictwo ubogie. 
 
Rozmawia małżeństwo: 
- Kochanie, to prawda, że koty są takie 
wredne, chytre, chciwe? - spytała żona. 
- Ależ oczywiście, kotku. 
 
Żona do Kowalskiego: 
- Wyobraź sobie kochanie, że dzisiaj w 
metrze dwaj mężczyźni ustąpili mi 
miejsca. 
- I co? Zmieściłaś się? 
 
Co robi zamarznięta woda na chodniku? 
Wyprowadza ludzi z równowagi. 
 
 - Wczoraj śmialiśmy się z dziadkiem do 
utraty tchu!  
Dziadek wygrał ...  
 

UŚMIECHNIJ SIĘ  
HUMOR 
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Michael Gravelle, M.P.P. 
Thunder Bay-Superior North 
Constituency Office 

179 S. Algoma Street 
Thunder Bay, Ont. P7B 3C1 

T-(807) 345-3647 F -(807) 345-2922 

 
 
Constituency Office 
240 S. Syndicate Ave. 
Thunder Bay, On P7E 1C8 
T-(807) 623-9237 F-(807)623-4983 
E-bmauro.mpp.co@liberal.ola.org 

Dr. Ronald B. N. Palinka 
 

Periodontist 
 

44 South Algoma Street 
Thunder Bay, Ontario  

P7B 3A9 
 

Phone:  807-345-1144            Fax:  807-345-4944 
 

Dental Implants  ~ Treatment of Gum Disease  
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• Children’s Programs 

• Pop Piano & Organ 

• Classical Piano 

• Voice        Violin 

• Guitar 

263 Park Ave. 
Thunder Bay, Ont 

345-0073 

• Acoustic Pianos, Digital 
Pianos 

• Portable Keyboards 

• Guitars 

• Computer Music Supplies 

Musical Products: Musical Instruction: 
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Canadian Polish Congress 

Kongres Polonii Kanadyjskiej 
 

P.O. Box 10181 
Thunder Bay, On 

P7B 6T7 
 

    Prezes H. Bystrzycki 

www.blakefuneralchapel.com 

www.harbourviewfuneral.ca 

www.blakefuneralchapel.com
www.harbourviewfuneral.ca
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SECURITY SYSTEMS 

AND  
DEADBOLT 

Royal Canadian Legion  
Polish Veterans  Br. 149 

730 Simpson Street  
 

Catering in two halls from 40 to 350 
persons: weddings, anniversaries, shags and 

showers. Ideal place for meetings. Air-
conditioning, ample parking.  

 
For booking call 623-0543  

12 noon -5pm - Monday to Friday 

270 Bay Street 
Thunder Bay, Ont  

P7B 1R5 
807-343-5750 

-HOMEMADE POLISH 
SAUSAGES 

-KIELBASA,SMOKIES 
-PEPPERETTES 

-BEEF JERKY 
-SLAB BACOM 

-BREAKFAST AND 
HAM SAUSAGES 

-MEAT TRAYS 
AVAILABLE! 

605 
SIMPSON 
STREET 

THUNDER 
BAY, ONT. 
623-5610 

           Towarzystwo Bratniej Pomocy 
 

Polish Hall 
818 Spring Street 

      (807) 623-8613 
 

Wynajmuje halę na 
wszelkie imprezy. 
Fundraising, Dance 
classes, Seminars, 
Christmas party.  

Do 120 osób 
 

Sprzedaż pierogów i gołąbków we wtorek i piątek  
 od 10am-5pm.  

Odpowiedź: 
 
Odp. Najbardziej podejrzany jest 
pan C, ponieważ kłamie. Stolik na 
trzech nogach nie może się bowiem 
kiwać! Wypowiedzi pozostałych 
panów są wiarygodne. 
. 

www.sargentandson.com 

www.sargentandson.com
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Nieruchomości◄ 
Komercjalne 

Spory Prawne◄ 

►Prawo   
    Korporacyjne 
►Testamenty i Spadki 

B. PAUL JASIURA 
Polski Adwokat, Radca Prawny i Notariusz 

Tel. 625-8881 

SURVEILLANCE 

149 Morrow Rd. MURILLO, ONT POT 2GO 
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 Polish Alliance of Canada Br.19 
  ZPwK Grupa 19 
102 S. Court Street 

   Thunder Bay, Ont 
Office -807-344-3772, Kitchen 345-1166 

Wynajem Sali. 
 

Każdy Piątek 
sprzedaż pierogów 

i gołąbków 
Obiady (Lunch)- 
11:00AM-2:00PM 

 
 
 
 
 
 

Koło Polek Związku  
Polaków w Kanadzie 

 
 

Ladies Circle  
Polish Alliance of Canada 

Branch 19 
 
 

102 S. Court Street 
Thunder Bay, Ontario 
Office-807-344-3372 

brianboreal@shaw.ca 

gregboreal@shaw.ca 

www.reymontfoundation.com 

www.reymontfoundation.com
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Obfitych Łask i Błogosławieństw 
od Chrystusa Zmartwychwstałego 

oraz pełnych pokoju 
Świąt Wielkanocnych 
z radosnym "Alleluja" 

 
 

życzy całej Polonii 
prezes KPK Okręg Thunder Bay 

 

Henryk Bystrzycki wraz z Zarządem 

Zdrowych,  
Spokojnych Świąt 
Wielkanocnych, 

 
            Smacznego jajka  

     i  
Wesołego Alleluja 

 
Zarząd SPK Koło nr 1/RCL Br. 219 

 

Wielebnemu Duchowieństwu, Organizacjom 
Polonijnym, oraz całej Polonii 

Wesołego Alleluja! 
 

Radosnych Świąt Wielkanocnych 
Pełnych wiary, pokoju i miłości 
Wypełnionych nadzieją 
Budzącej się do życia wiosny, oraz 
smacznego Święconego 
W gronie najbliższych-życzą- 

Prezes Maria Kaszuba 
Oraz członkinie Sekcji Pań 

    Przy SPK Koło Nr 1 

Niech wiosenne słońce budzące do życia 
przyrodę opromieni swym ciepłem 

 nasze dni, 
obudzi wzajemną życzliwość i miłość. 

 
Wesołego Alleluja! 

 
życzy  Urszuła 

Dąbrowska Prezes 
ZPwK Grupa 19  

i Zarząd 

 
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 

 W uroczysty dzień  
Zmartwychwstania Pana 

Niech On obdarzy  
Was Pokojem serca i radością  

Na każdy dzień tego szczerze życzy 
 
Prezes Koła Polek ZPwK  Grupa 19  
i cały Zarząd 

 Z okazji Świąt Wielkanocnych 
serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia,  

uśmiechu oraz wielu Łask Bożych  
 składa 

 
Sławek Falkowski, President Royal 

Canadian Legion Br 149 
 
To all our members and their families: 
Easter is the gift of HOPE 
Easter is the gift of PEACE 
Easter is the gift of LOVE 
Let us rejoice in Him, 
Who gives them all.  

The Easter feeling does not end. 
It signals a new beginning, 

Of nature, spring, and brand new life, 
And friendship, peace, and giving. 

The spirit of Easter is all about 
Hope, love, and joyful living.  

 
Author Unknown 

 
 

Kiedy Wielkanoc nastanie 
życzę Wam na Zmartwychwstanie 

dużo szczęścia i radości, 
która niechaj zawsze w Waszym sercu gości 

i niechaj wszystkie żale zagłuszy. 
 

życzy Jan Flis 
Prezes Bratniej Pomocy i 

Zarząd  
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OGŁOSZENIA I ŻYCZENIA 

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w ceremonii 

pogrzebowej śp. Pawła Grabowego oraz za okazaną pomoc,           
współczucie, donacje i kwiaty  składa rodzina. 

                             Zebranie Koła Polek przy Grupie 19 
ZPwK odbędzie się w niedzielę 6 kwietnia o godz 14:00 
   Prośimy  o  liczne przybycie 
   Prezes Maria Obodyńska 

Szanowna Pani Grabowy: 
W związku z śmiercią Pani męża prosimy  

przyjąć od nas wyrazy najszczerszego 
współczucia. 

 
Redakcja WP 
 

Franków, Paweł  
January 9, 1910 - March 31,1986 
 

Franków, (Wewiorska) Anna  
July 22, 1914 - April 12,1986 
 

Stars are openings in heaven  
where our loved ones shine  
and let us know they are looking after me... 
that's how I know you, in my heart. 
-RA 
 

Gwiazdy to tylko punkty w niebie 
przez które przebłyskują dusze naszych  
najbliższych aby powiedzieć, że czuwają nade 
mną, 
i tylko tak Was znam, w moim sercu. 
-RA 
 
Lovingly remembered, your grandchildren  
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KRZYŻÓWKA 


