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 L Kaczyński: Rosja nie uznaje 
demokracji 

Rosjanie traktują wspólne inicjatywy 
Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy jak 
symboliczną koalicję krajów z dawnego 
obszaru Rzeczpospolitej - mówi w 
wywiadzie dla "Newsweeka" prezydent  
Lech Kaczyński.  
Agresor, czyli Rosja, demokracji w naszym 
rozumieniu nie uznaje, ma też ogromne 
trudności w uznaniu suwerenności słabszych 
sąsiadów. Jest związek między sytuacją 
Gruzji i sytuacją Polski, jeśli nie dziś to za 
10 czy kilkanaście lat - wieszczy Lech 
Kaczyński. Dlatego - przekonuje - tak 
jednoznacznie zaangażował się po stronie 
Gruzinów.  
 
Prezydent jest oburzony wypowiedziami 
premiera, który krytykuje go za wypowiedzi 
w Tbilisi. Mam kłopot z odpowiedzią na 
pytanie, jakie są cele polityki zagranicznej 
rządu. Po prostu tego nie wiem. Nie 
rozumiem, dlaczego niszczone są budowane 
od dłuższego czasu bardzo dobre stosunki na 
wschodzie. Gdy w czasie inwazji na Gruzję 
premier chce zabiegać o dobre stosunki z 
Rosją, to mnie to martwi.  
 
"Tarcza" parafowana 
a w zamian Amerykanie postawia nam 
baterie rakiet Patriot na stale. Sami będą ja 
obsługiwali, ale Polska ma wskazać miejsce 
ustawienia. Do tego USA maja nas wspierać 
przy modernizacji armii. W szczególności 
rząd liczy na preferencje przy zakupie 
kolejnych Patriotów, już na własność.  
 
A w najnowszym sondażu 
zr obi on ym  już  po para fowan iu 
porozumienia, 60% badanych popiera 

instalacje tarczy w Polsce, 37% jest przeciw. 
Dotychczas zwykle wychodziła większość 
przeciw. W innym badaniu, zrobionym po 
wybuchu wojny w Gruzji, niemal 50% 
badanych wyraziło obawę, ze Rosja może 
nas w najbliższych latach zaatakować.  
 
Z Rosji 
faktycznie dobiegają nerwowe reakcje, 
łącznie z groźbami.  
 
Przeciętne wynagrodzenie 
w drugim kwartale wyniosło 2951 zł. 
Oznacza to wzrost o prawie 9% w skali 
roku.  
 
Staniszkis: Wraca zimna wojna. 
Polska za to zapłaci 

Obecna sytuacja międzynarodowa jest 
jednym z tych momentów w historii, które 
określa się jako punkty zwrotne - ocenia w 
wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" prof. 
Jadwiga Staniszkis, socjolog i politolog.  
Według niej "Rosjanie z Osetyjczykami z 
jednej strony, a Gruzini z częścią doradców 
amerykańskich z Pentagonu z drugiej, 
doprowadzili do eskalacji konfliktu", w 
rezultacie którego mamy "prawie 
nieuchronny powrót do zimnej wojny. 
Zapłacą za nią przede wszystkim Rosja i 
Gruzja, ale też Polska m.in. ze względów 
geoekonomicznych, i Europa". 
Zdaniem Staniszkis "ostatnie wywiady 
Lecha Kaczyńskiego, w których zarzuca 
innym brak patriotyzmu, wskazują, że nie 
rozumie szerszego kontekstu" obecnej 
sytuacji międzynarodowej. Jednak jako 
prezydent jest nieporównanie lepszy niż 
Lech Wałęsa, a tym bardziej niż Aleksander 
Kwaśniewski, który był parasolem nad 
mafią".  
 
Rozmówczyni "Reczpospolitej" ocenia, że 
wprawdzie obecny prezydent jest  
  …...cd na str 3 
 

Przysłowie miesiąca 
 

Otóż wrzesień, a wiec jesień, 
gospodarze ręce w kieszeń 

WIADOMOŚCI Z POLSKI-Tadeusz Michalak 
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PARAFIA ŚW. KAZIMIERZA 
613 McKenzie Str 

Thunder Bay, Ont  Tel 623-3916 
Proboszcz o. Andrzej Deptuła 

Msze Św. 
poniedziałek-piątek 8:00 a.m. ( eng/pol.) 

soboty 5:00 p.m (english) 
niedziela 9:00a.m.(english) & 10:30 a.m.

(polish) 

PARAFIA  MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ 
POLSKI 

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

Proboszcz ks. Ireneusz Stadler 
Msze Św.wtorek-piątek 7:00 p.m., soboty 5:00 p.m. 

niedziele 9:00 (po angielsku) & 10:30 a.m. 
(po polsku) 

http://stmary50.blogspot.com 

….ze str. 2 
"denerwujący" i "ma straszne wady", ale 
też "ma wizję" i "szkoda, że jego moralny 
fundamentalizm w polityce zagranicznej 
powoduje, że nie dostrzega złożoności 
prowadzonej obecnie gry wokół Gruzji". 
Wyjazd do tego kraju był "bardzo dobrym 
pomysłem. Ale wystąpienie tam 
Kaczyńskiego było złe, bo za mało 
obiektywne".  
Prof. Staniszkis wysoko ocenia 
Radosława Sikorskiego. Twierdzi, że jest 
"na j l epsz ym  min i st r em spra w 
zagranicznych jakiego mieliśmy".  
O Platformie Obywatelskiej mówi, że jej 
"głównym problemem jest brak reform 
wewnętrznych i nastawianie się na 
blokady ustaw przez prezydenta. Za dwa 
lata ten brak reform może zmieść Tuska. 
Ludzie będą mieli go dość.(...). Choć 
zaletą Tuska mogłoby być, że jako  
prezydent przeprowadzi  
samoograniczenie. Czyli zmianę 
konstytucji w kierunku systemu 
gabinetowego, kanclerskiego. Żaden 
inny, wybrany z ulicy, tego nie zrobi. Nie 
zrobi tego też Lech Kaczyński", ocenia  
prof. Staniszkis.  
 
 "Tarcza nie jest problemem w 
naszych stosunkach z Rosją" 

 
Witold Waszczykowski mówi, że to nie 
tarcza antyrakietowa jest problemem w 
naszych stosunkach z Rosją. Były 
wiceminister spraw zagranicznych i 
negocjator do spraw elementów tarczy 
antyrakietowej w Polsce podkreśla w 
rozmowie z "Naszym Dziennikiem", że 
Rosja od wielu lat nie akceptuje statusu, 
jaki Polska uzyskała po 1989 roku.  

Problemy nie zaczęły się z chwilą, kiedy 
r oz p o c z ę l i śm y n e g o c j a c j e  z 
Amerykanami - mówi Waszczykowski. 
Były wiceszef MSZ przypomina, że 
Rosja przez wiele lat blokowała nasze 
wejście do NATO. Moskwa nie 
akceptowała tego, co się działo po 1989 
roku i po rozpadzie ZSRR - 
podsumowuje Waszczykowski.  
 
Rosyjska prasa kpi z tarczy i 
straszy odwetem 

W obl iczu umowy o tarcz y 
antyrakietowej rosyjska prasa żartuje 
sobie, że Polacy wybrali gruzińskie wino 
zamiast rosyjskiego gazu. Gazety piszą, 
że podpisaniem umowy Polska traci 
zaufanie do NATO i straszą rosyjskim 
odwetem. O kpinach rosyjskiej prasy 
i n f o r m u j e  R M F  F M .  
"Polacy domagają się gwarancji 
bezpieczeństwa od USA, bo nie wierzą, 
że sojusz wesprze ich w sytuacji 
zagrożenia" – pisze dziennik "Rebeka 
Daily".  
"Rosyjskaja Gazeta" straszy z kolei 
rosyjskim odwetem, pisząc, że na terenie 
Białorusi stanie system obrony 
przeciwrakietowej i strategiczne 
bombowce.  
 
Prezydent odznaczył żołnierzy, 
którzy zginęli w Afganistanie 
Prezydent Lech Kaczyński nadał 
pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu 
Krzyża Wojskowego trzem żołnierzom, 

którzy w ubiegłym tygodniu zginęli 
w Afganistanie - poinformowała 
Kancelaria Prezydenta na swej stronie 
internetowej.Odznaczeni zostali: plut. 
Waldemar Sujdak, kpr. Paweł 
Brodzikowski i kpr. Paweł Szwed. 
Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża 
Wojskowego został nadany także 
żołnierzowi, który podczas wykonywania 
tego zadania został ciężko ranny. 
 
Polska za integralnością Gruzji, 
rozważymy wysłanie wojsk 
"Polska jednoznacznie opowiada się za 
p o s z a n o wa n i e m  i n t e g r a l n o ś c i 
terytorialnej Gruzji" - czytamy w 
oświadczeniu MSZ. Na antenie TVN24 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Władysław Stasiak nie wykluczył 
wysłania do Gruzji polskich żołnierzy.  
"W dalszym ciągu czekamy na pełną 
realizację sześcio-punktowego planu 
Sarkozy-Miedwiediew, którego ostatni 
pun k t  m ówi  o kon i e cz n oś ci 
międzynarodowej dyskusji na temat 
przyszłego statusu Osetii Południowej i 
Abchazji oraz rozwiązań, które 
zagwarantują trwałe bezpieczeństwo w 
regionie" - napisano w oświadczeniu 
MSZ.  
 
Premier Tusk pojechał do 
Słupska 
Przekonywać  mieszkańców 
regionu do budowy tarczy. Tłumaczył, 
ze tarcza zapewni nam strategiczne 
bezpieczeństwo i ze obecność wojsk 
amerykańskich to bezpieczeństwo 
zwiększy. Powiedział, ze negocjował 
gwarancje, by reakcja Ameryki nastąpiła 
przed ewentualnym atakiem na Polskę, a 
nie po nim. Zapewnił, ze Redzikowo 
będzie jednym z najbardziej strzeżonych 
miejsc w Europie. Redzikowo i inne 
miejscowości uzyskają zadośćuczynienie 
za tarcze. Przyspieszone tez zostaną 
inwestycje w tym regionie. 
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Kanadyjczycy studiują 
w Polsce     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od wielu lat studenci z całego świata 
studiują na polskich uniwersytetach. W 
czasach PRL mieliśmy studentów z 
Afryki, Wietnamu, Płn. Korei czy Kuby. 
Odbywali roczny kurs języka polskiego i 
studiowali na różnych kierunkach w 
wielu wyższych uczelniach w całej 
Polsce. 
 
Po 1989-roku zaczęli studiować w Polsce 
młodzi ludzie głównie pochodzenia 
polskiego z amerykańskiej czy 
kanadyjskiej polonii znający lepiej lub 
gorzej język polski. Ostatnie lata 
przyniosły zasadnicze zmiany. Na wielu 
wyższych uczelniach w Polsce dostępne 
są studia w języku angielskim, co przy 
wysokim poziomie naukowym i 
stosunkowo niskich, lub porównywalnych 
opłatach przyciąga także studentów 
angielskojęzycznych. 
Z wielką więc satysfakcją przeczytałem w 
Chronicle Journal ze środy 20 sierpnia 
artykuł Lindsay Lafraugh o młodym 
człowieku z Thunder Bay 24-letnim Cody 
Hemsworth, który po skończeniu biologii 
na Lakehead University podjął  studia 
medyczne w Krakowie na słynnym 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pozostaje tylko serdecznie podziękować 
redakcji Chronicle Journal za 
opublikowanie artykułu reklamującego 
polską uczelnię i przepiękne miasto 
Kraków. 
                                                                   
                                Jerzy Arct  

 
 
 
II wojna światowa – największy konflikt 
zbrojny w historii świata, trwający od 1 
września 1939 do 2 września 1945 (w 
Europie do 8 maja 1945), obejmujący 
zasięgiem działań wojennych prawie całą 
Europę, wschodnią i południowo-
wschodnią Azję, północną Afrykę, część 
Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.  
W o j n a 
wybuchła 1 
w r z e ś n i a 
1939 po 
ataku III 
R z e s z y 
niemieckiej 
po 
w rozumieniu 
z ZSRR na 
P o l s k ę . 
P i e r w s z y 
etap wojny, 
n a z y w a n y 
w o j n ą 
o b r o n n ą 
Polski lub tradycyjnie w piśmiennictwie 
kampanią wrześniową, rozpoczęła agresje 
na miasteczko Wieluń i wzdłuż całej 
granicy niemiecko-polskiej zgodnie z 
dyrektywami „Fall Weiss”. 
 
W chwili wybuchu wojny Polska miała 
układ sojuszniczy z Francją z 1921, układ 
sojuszniczy z Wielka Brytanią z 25 
sierpnia 1939 oraz sojusz z Rumunią, 
obowiązujący jednak tylko w przypadku 
ataku ze strony ZSRR. Niemcy były 
powiązane paktem antykominternowskim 
z Japonią i Włochami, tzw. paktem 
stalowym z Włochami oraz układem z 
ZSRR (pakt Ribbentrop-Mołotow) z 23 
sierpnia 1939, który de facto dzielił 
Europę Środkową na strefy wpływów obu 
państw i dawał Niemcom wolną rękę w 
wojnie z Polską. Formalnie wojna nabrała 
charakteru światowego z chwilą 
wypowiedzenia jej przez Wielką Brytanię 

i Francję 3 września 1939. 
Wraz z Wielką Brytanią do 
wojny przystąpiły Indie i 
główne państwa Wspólnoty 
B r y t y j s k i e j  ( d o m i n i a 
brytyjskie): Australia i Nowa 
Zelandia (3 września), RPA (6 
września) i Kanada (10 
września). Oficjalnie po stronie 
Niemiec do wojny nie 
przyłączyły się na tym etapie  

 
 
 

jednak ani Włochy, ani Japonia. 
Neutralność zachowały Węgry i Rumunia. 
 
 Wraz z Niemcami ruszyła natomiast na 
Polskę słowacka Armia Polowa 
"Bernolak", a 17 września również bez 
określonego w prawie międzynarodowym 
wypowiedzenia wojny zaatakowała 

Polskę Armia 
Czerwona. 
Agresja ZSRR 
rozstrzygnęła o 
klęsce militarnej 
P o l s k i  w 
kampanii. ZSRR 
o k u p o w a ł 
t e r y t o r i u m 
Rzeczypospolitej 
do linii paktu 
R i b b e n t r o p -
Mołotow. Atak 
ten złamał polsko-
sowiecki pakt o 
nieagresji z 1932, 

który miał obowiązywać do 1945, jednak 
nie wywołał ze strony rządu polskiego 
wypowiedzenia wojny. ZSRR w nocie 
przedstawionej w nocy 17 września 1939 
- w chwili rozpoczęcia agresji 
ambasadorowi RP w Moskwie  
Wacławowi Grzybowskiemu stwierdził 
jednostronnie zaprzestanie istnienia 
państwa polskiego. Ambasador odmówił 
przyjęcia noty, polscy dyplomaci 
wyjechali z terytorium ZSRR dopiero po 
i n t er wen c j i  dz i eka n a kor pusu 
dyplomatycznego, ambasadora Rzeszy 
von Schulenburga. 
Kampania wrześniowa skończyła się, 
kiedy wojska niemieckie i sowieckie 
zajęły terytorium Polski i zakończył się 
opór wojsk polskich (regularnej armii) na 
terenie kraju.. 
 
Armia Czerwona toczyła walki z 
Korpusem Ochrony Pogranicza na całej 
linii granicznej. Ciężkie walki oddziały 
Wojska Polskiego i ochotnicy stoczyli w 
obronie Grodna. Naczelny Wódz Edward 
Rydz-Śmigły wydał dyrektywę : 
 Cytat: 
„Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne 
wycofanie na Rumunię i Węgry 
najkrótszymi drogami. Z bolszewikami  
nie walczyć, chyba w razie natarcia z  
…..cd na str. 5 

II wojna światowa 
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Największa polska  

biblioteka w północno 
-zachodnim Ontario  

czynna w każdą niedzielę old 
godz. 11:45 am do 12:15 pm 
                                w sali  

parafialnej kościoła  
                               św. Kazimierza, 

                               613 McKenzie Street 

Towarzystwo Bratniej Pomocy  
818 Spring St 

Thunder Bay, Ontario Tel. 623-8613  
 wynajmuje halę na  

                      wszelkie imprezy. 
 

Sprzedaż pierogów i gołąbków  
           we  wtorki  i piątki od 11-5pm 

 

….ze str 4 
ich strony lub próby rozbrojenia 
oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, 
które miały się bronić przed Niemcami 
– bez zmian. Miasta, do których 
podejdą bolszewicy, powinny z nimi 
pertraktować w sprawie wyjścia 
garnizonów do Węgier lub Rumunii.” 
 
Brak publicznego formalnego ogłoszenia 
przez Prezydenta i rząd RP faktu istnienia 
stanu wojny pomiędzy ZSRR a Polską i 
brak jednoznacznego rozkazu Naczelnego 
Wodza stawiania oporu najeźdźcy 
doprowadził do dezorientacji dowódców i 
żołnierzy (p.Obrona Lwowa 1939) a w 
konsekwencji do wzięcia do niewoli ok. 
250 tysięcy żołnierzy i oficerów, w 

większości nie stawiających oporu i do 
zbrodni katyńskiej na kilkunastu 
tysiącach oficerów Wojska Polskiego. 
 
Po agresji sowieckiej rząd polski 
ewakuował się w nocy 17 września 1939 
na terytorium sojuszniczej Rumunii. 
Wbrew porozumieniu polsko-rumuńskim 
o swobodnym prawie przejazdu ( droit de 
passage) pod naciskiem niemiecko-
sowieckim (przy porozumien iu 
Rumunów z rządem francuskim 
(ambasador Leon Noël) rząd polski został 
bez uprzedzenia internowany. 30 
Września 1939 prezydent Ignacy 
Mościcki, korzystając z prerogatyw 
konstytucji o możliwości wyznaczenia 
następcy w czasie wojny wydał dekret o 

przekazaniu władzy Władysławowi 
Raczkiewiczowi, co zapoczątkowało 
działalność Rządu RP na uchodźstwie. 
Mieszkańcy obu okupowanych części 
państwa polskiego poddani zostali 
represjom przez okupantów. Jeszcze we 
wrześniu 1939 rozpoczęły działalność 
podporządkowane Rządowi RP na 
uchodźstwie struktury pań stwa 
podziemnego. Ciągłość państwowa 
Rzeczypospolitej Polskiej na arenie 
międzynarodowej wbrew deklaracjom 
agresorów i okupantów została 
zachowana. W okupowanym kraju 
odtworzono konspiracyjną administrację i 
podziemne Wojsko Polskie. 
 
Opracował: Tadeusz Michalak 

 
 
 
W niedziele 17 Sierpnia w kościele Matki Bożej Królowej 
Polski odbyła się uroczysta msza Św. z okazji Dnia Żołnierza  
Msze odprawił ksiądz Ireneusz Stadler.  We mszy udział wzięli 
członkowie SPK Kola Nr. 1 i Kolo Polek przy SPK, większość 
parafian wystąpiła w mundurach. 
Pierwsze i drugie czytanie odczytał Stanisław Barys. 
Dary podali: były prezes SPK Kolo Nr. 1 Adam Taff i 1-szy 
Vice Prezes SPK Irena Elms. 
Po mszy wszyscy uczestnicy zaproszeni byli na herbatkę w 
suterynach kościoła.              T. Michalak     

Z ŻYCIA POLONII  

Członkowie SPK Kolo Nr 1 Adam Taff & Irena Elms 

Członkinie SPK Kolo Nr 1 
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Pożegnanie Konsula Generalnego RP, 
dr. Piotra Konowrockiego i jego 
małżonki, dr. Julii Konowrockiej. 

 
W piątek, 29 sierpnia w ogrodach konsulatu RP w Toronto 
zebrali się przedstawiciele Polonii Ontaryjskiej, aby pożegnać 
kończącego 4-letnia kadencje konsula adr. Piotra 
Konowrockiego wraz z małżonką. 
Konsulostwo Konowroccy zaskarbili sobie wśród tutejszej 
Polonii szacunek i pamięć. Wspierali życzliwie wszelkie objawy 
działalności społeczności polonijnej, promowali artystów, 
literatów, ożywiali życie kulturalne. Powołali do istnienia 
spotkania literackie, patronowali uroczystościom polonijnym. 
Znamiennym jest, ze to właśnie w czasie urzędowania konsula 
Konowrockiego zostaly zniesione wizy dla Polaków 
odwiedzających Kanadę.  

     

Konsul Generalny RP, dr. Piotr Konowrocki wraz z małżonką dr. 
Julia Konowrocka witają gości w progach konsulatu. 
Obok nowoprzybyły konsul Marek Ciesielczuk wraz z małżonką. 

  
W ogrodach konsulatu w Toronto spotkały się trzy generacje 
Polonii: najstarszej, tej solidarnościowej, oraz młodzież 
najczęściej już tutaj urodzona, lecz czująca związek z 
Macieza. Na zdjęciu: poseł Jesse Flis z małżonką. 

 
Dr. Piotr Konowrocki w ciepłych słowach przemawiał do 
zgromadzonych gości, dziękując za liczne przybycie konsulom 
z zaprzyjaźnionych krajów, Kanadyjczykom reprezentującym 
władze prowincji Ontario, przedstawicielom Polonii 
torontonskiej, m. in. Sybirakom, Weteranom, władzom 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej i prezesom licznych 
organizacji, fundacji, kol, stowarzyszeń działających na 
terenie Kanady, biznesmenom oraz dziennikarzom 
reprezentującym pisma polonijne. 

Aby pożegnać konsula przybyło wielu znanych artystów 
polonijnych, na zdjęciach: Maria Nowotarska  
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Uroczystości zaszczyciła pani Hanna Gronkiewicz Waltz, 
która przybyła do Kanady prywatnie na ślub chrześnicy.  Stoły suto zastawione smacznymi wyrobami 

przygotowanymi przez polskie biznesy. 

W imieniu Redakcji Wiadomości Polonijnych składam  jaknajserdeczniejsze życzenia sukcesów w dalszej karierze, ciekawych 
placówek dyplomatycznych oraz szczęścia w życiu osobistym. Szerokiej drogi!    Agnieszka Buda-Rodriguez 

Michał Kuleczka i Kinga Mitrowska. 
Roberto  Rodriguez  i  Iwona Bogorya-Buczkowski, 
prezeska Federacji Kobiet 
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S a r y u s z- W o l s k i :  P o l s k a 
wykonała słuszny ruch 

Sądzę, że Polska zachowała się bardzo 
dobrze i bardzo dobrze wypadła. 
Wystąpiła w roli lidera mobilizującego 
kraje bałtyckie i wszystkie inne nowe 
kraje UE, a z drugiej strony wykonała 
ruch słuszny, mówiąc, że teraz jest to 
sprawa do rozwiązania dla Unii 
Europejskiej" - tak w wywiadzie dla 
DZIENNIKA ocenia zaangażowanie 
polskich przywódców w konflikt w 
Gruzji Jacek Saryusz-Wolski, szef 
Komis j i  Spra w Za gran iczn ych 
Parlamentu Europejskiego. 
 
Anna Masłoń: Czy Europa jest 
dostatecznie skuteczna jako mediator 
w  k o n f l i k c i e  w  O s e t i i ?  
Jacek Saryusz-Wolski: Negocjacje w 
obecnej fazie konfliktu już coś dały, bo 
Rosjanie wstrzymują działania militarne... 
 
Doszlo jednak do bardzo krwawej  
wojny. 
Korzenie tego konfliktu są bardzo 
g łębokie.  Gruzja  to jeden  z 
najważniejszych punktów na ziemi, a 
zwłaszcza na północnej półkuli. Chodzi o 
znaczenie geostrategiczne Kaukazu. Tam 
zawsze wybuchały wojny, ponieważ 
niemal od zawsze był to region sporny. 
Po drugie jest kluczowy dla 
bezpieczeństwa energetycznego jako trasa 
przesyłu surowców. Spór w tym 
przypadku jest tak naprawdę między 
Zachodem a Rosją, bo Gruzja i z jednej 
strony cały region uważana jest przez 
Rosję za część swojej strefy wpływów, z 
drugiej zaś Gruzja wybrała drogę 
demokratyczną, jest krajem głęboko 
europejskim w sensie kulturowym i 
cywilizacyjnym. Rosja gra tak naprawdę 
o odzyskanie kontroli nad krajami 
p o s t s o w i e c k i m i ,  c o  oz n a c z a 
powstrzymanie za wszelką cenę integracji 
tych krajów z Unią Europejską i NATO. 
Poza tym Rosja broni swojej pozycji 
monopolisty, jeśli chodzi o tranzyt ropy i 

gazu, pragnie zapobiec powstaniu 
popieranej przez UE alternatywnej drogi 
p r z e s y ł u  r o p y  i  g a z u . 
 
Czyli jest tak, że Unia Europejska 
próbowała znaleźć wobec konfliktu 
rosyjsko - gruzińskiego taką taktykę, 
która nie drażniłaby Rosji, a zarazem 
podtrzymywała zachodni kurs Gruzji? 
Gruzja jest objęta unijną polityką 
sąsiedztwa, ma z Unią umowę o 
partnerstwie i współpracy, ma ze strony 
Brukseli wsparcie finansowe. Krótko 
mówiąc, należy do kręgu krajów 
najbliższych Unii Europejskiej. Dzisiaj 
Unia nie mówi tego głośno, ale 
niewykluczone, że pewnego dnia Gruzja 
będzie miała również perspektywy 
formalnego członkostwa. Unia traktuje 
stosunki z Ukrainą i z Gruzją w 
kategoriach własnego bezpieczeństwa 
energetycznego. Gruzja ma również stać 
się członkiem NATO, popiera ją w tym 
większość krajów członkowskich, w tym 
Stany Zjednoczone. Zachód uznał więc, 
że Gruzja stanowi jego część zarówno w 
sensie euroatlantyckim, jak i europejskim. 
Temu właśnie sprzeciwia się Rosja.  
 
Czy to interwencja europejskich 
przywódców sprawiła, że Rosja 
zdecydowała ten konflikt zbrojny 
zakończyć? Co miało pana zdaniem 
największe znaczenie: działania unijne, 
działania USA, inicjatywa przywódców 
państw wschodnioeuropejskich?  
Chciałbym zaznaczyć, że jeśli chodzi o 
krwawą fazę konfliktu, to nie była ona 
skutkiem czyjegoś działania czy 
zaniechania, lecz obiektywnego konfliktu 
interesów między Gruzją, która jest 
demokratyczna i aspiruje do świata 
zachodniego, a Rosją, która chce 
zachować Gruzję i w ogóle południowy 
Kaukaz - przynajmniej w statusie 
neutralnym, czyli nie NATO-wskim, nie 
unijnym i podporządkowanym Rosji w 
sferze energetycznej. Te dwie racje się 
zderzyły. Sytuacja w republikach 
separatystycznych zaczęła się pogarszać 
już na wiosnę, kiedy prezydent Putin 
ustanowił specjalne stosunki z Osetią 
Południową i Abchazją, co wywołało 
bardzo gwałtowny protest zarówno ze 
strony USA, jak i Unii Europejskiej. 
Następnie odtworzono drogę kolejową z 
Rosji do Abchazji i przerzucono tam duże 
wojska. Potem ustanowiono tam status 
obecności rosyjskich wojsk łamiący 
wszystkie uzgodnienia, które dotyczyły 

niewielkiej liczbowo obecności wojsk 
rosyjskich jako sił pokojowych. Był to 
długi proces przygotowywania przez 
Rosjan takiego finału, jaki ostatecznie  
miał miejsce.  
 
 
Dlaczego Rosja zdecydowała się tę 
operację zakończyć? Czy to jest ugięcie 
się pod presją opinii światowej? 
Powtórzę: ze strony Rosji gra toczyła się 
o wzmocnienie swoich wpływów, a 
przynajmniej o neutralność tego 
postsowieckiego obszaru, który jest tak 
ważny jako obszar tranzytu gazu i ropy. 
Po drugie Rosja chciała przetestować, na 
ile świat Zachodu poważnie traktuje 
południowy Kaukaz jako element swoich 
interesów, część swojego świata. 
Ponieważ dostrzegła wahanie po stronie 
Zachodu na szczycie w Bukareszcie, 
powiedziała "sprawdzam". I o to  
chodziło. 
 
I okazuje się, że ta operacja była na 
tyle udana, że Rosja przekonała się, iż 
NATO, gdyby nawet chciało 
wprowadzić do Gruzji swoje wojska, to 
nie zrobi tego?  
Koszty, które ponosi Rosja są coraz 
wyższe. Był  nawet komunikat 
prezydencji francuskiej, który mówił, że 
zachowanie Rosji nie może nie wpłynąć 
na jej stosunki z UE. A więc gdzieś w tle 
są dopiero, co na nowo otwarte 
negocjacje dotyczące umowy o 
stosunkach UE - Rosja, w którą 
zaangażowane jest już dużo interesów 
zarówno unijnych, jak i rosyjskich. I tutaj 
zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia, 
stanęły twardo po stronie integralności 
terytorialnej Gruzji, której przecież nikt 
dotąd włącznie z Rosją nie kwestionował. 
Została ona przecież zapisana w rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, za którą 
także Rosja głosowała. Został, więc 
naruszony pewien kanon prawa 
międzynarodowego, jakim jest naruszanie 
integralności terytorialnej państwa.  
 
Jak teraz Unia będzie postępować w 
stosunku do Rosji? Czy możemy się 
s p o d z i e w a ć ,  ż e  b a r d z i e j 
zdecydowanych niż do tej pory działań, 
także ze strony Niemiec, które w 
oczywisty sposób są zainteresowane jak 
najlepszymi stosunkami z Rosją?  
Unia będzie raczej unikała dokonywania 
jakichkolwiek rozstrzygnięć, co do  
….cd na str.9 
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Ze…. Podkurek – staropolska nazwa 
śniadania podawanego w dawnych 
czasach nad ranem biesiadnikom, 
którzy bawili się cala noc, złożonego 
z barszczu, bigosu kiełbasy. 
 
Warkocz – zwany niegdyś tez kosa – 
był najcenniejsza ozdoba głowy i 
symbolem dziewictwa.  Pannie 
młodej ucinano warkocze przy 
oczepinach, obcinano je także 
pannom, gdy utraciły dziewictwo.  
Dlatego do ślubu rozplatano 
warkocze, żeby wszyscy widzieli, ze 
panna młoda nie ma włosów 
obciętych, a zatem jest cnotliwa. 
 
Manele oznaczały w dawnych 
wiekach ozdoby niewieście noszone 
zwykle na lewej ręce, naramienniki, a 
zwłaszcza bransolety. 
 
Pierwsze rękawiczki pochodzą ze 
starożytnej Persji, służyły do ochrony 
rak przed przecinaniem skory uprzężą 
przy ujeżdżaniu narowistych koni, 
używano ich tez w celach ochronnych 
ochronnych Grecji i Rzymie, stamtąd 
przejęli je Galowie, którzy żyjąc w 
ostrzejszym klimacie używali ich już 
dla ochrony przed zimnem.  W 
wiekach średnich służyły ku ozdobie, 
były świadectwem zamożności. 

CZY WIESZ? 
 

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

….ze str. 8 
genezy konfliktu, bo wiadomo, że mogą  
się pojawić między państwami 
członkowskimi zasadnicze różnice. 
Natomiast długofalowo jest dla Unii 
Europejskiej oczywiste, że działania 
Rosji oznaczają zakwestionowanie 
demokratycznych gruzińskich wyborów 
geopolitycznych, na co Unia nie może 
dać przyzwolenia. Bo jeśli wobec Gruzji 
można tak postępować, to dlaczego nie 
gdzie indziej? Chciałbym zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną rzecz: dzisiaj w 
rozmowie dla BBC World Dawid 
Bakradze, przewodniczący parlamentu 
gruzińskiego, dokonał bardzo ciekawej 
historycznej paraleli między sytuacją z 
Czechosłowacji tuż przed Anschlussem 
Sudetów i  sytuacją  aktualną . 
Rzeczywiście są uderzające podobieństwa 
- w obu przypadkach obywatelstwo ludzi, 
którzy mieszkają na terenie innego kraju, 
zostało uznane za podstawę do zmiany  
granic.  
 
Jeżeli zgadza się pan z tą analogią, to 
czy pana zdaniem reakcja przywódców 
europejskich była wystarczająca? W 
przededniu II wojny światowej Europa 
liczyła na to, że polityka ustępstw 
wystarczy, by uspokoić Rzeszę. A czy 
uspokoi Rosję?  
Słyszałem w BBC dziennikarza, który 
zaatakował Bakradze, pytając, czy to, na 
co zdecydowali się Gruzini, to nie była 
fundamentalna pomyłka strategiczna z ich 
strony. Ciśnie się na usta w odpowiedzi, 
że swego czasu zachodnia Europa 
popełniła fundamentalną pomyłkę 
strategiczną, gdy pozwoliła na sytuację 
czechosłowacką, a potem sama musiała 
się bronić. Pytanie brzmi - czy to Gruzini 
popełnili błąd, czy też Zachód, NATO, w 
odpowiednim czasie nie zareagowały? Ja 
jestem zwolennikiem tej drugiej wersji.  
 
A jak konflikt w Gruzji zmieni 
europejskie myślenie o bezpieczeństwie 

energetycznym?  
Gruzja to główna, alternatywna wobec 
Rosji droga przesyłu ropy i gazu z Azji 
centralnej do Europy. Przecież nie 
przypadkiem to wszystko jest związane z 
projektem rurociągu Nabucco. Już była 
reakcja cen ropy na rynku, kiedy ten 
konflikt wybuchł, była też reakcja na 
rosyjskich giełdach papierów 
wartościowych. To wszystko świadczy o 
tym, że wojna na Kaukazie ma szersze 
konsekwencje niż tylko geopolityczno-
energetyczne. Przez Gruzję przechodzi 
przecież milion baryłek ropy dziennie.  
 
Więc Unii będzie tym bardziej zależeć 
na spokoju w tym regionie?  
Problem polega na tym, że dróg 
alternatywnych tak wiele nie ma. Albo 
przez ten przesmyk kaukaski, czyli 
Gruzję, albo przez Iran, o którym na razie 
nie ma nawet co myśleć jako o dostawcy. 
Są jeszcze Emiraty Arabskie, ale one też 
są bardzo mocno osadzone w kontekście 
konfliktu irańsko-irackiego i sytuacji w 
Zatoce. Przez Gruzję wiedzie tak 
naprawdę jedyna droga, jeśli nie, to 
monopol rosyjski zostanie całkowicie 
potwierdzony.  
 
Co będzie dalej?  
Myślę, że nie można jeszcze o konflikcie 
mówić w czasie przeszłym. Na pewno to 
redefiniuje postrzeganie Rosji przez Unię 
Europejską, pokazuje do jakich środków 
jest gotowa się odwołać. Zmusza też 
Europę i Amerykę do wyraźniejszego 
określenia swojej polityki w obszarze i 
Kaukazu, i Azji środkowo-wschodniej.  
 
A jak pan ocenia zaangażowanie 
polskich przywódców w ten konflikt?  
Sądzę, że Polska zachowała się bardzo 
dobrze i bardzo dobrze wypadła. 
Wystąpiła w roli lidera mobilizującego 
kraje bałtyckie i wszystkie inne nowe 
kraje UE, a z drugiej strony wykonała 
ruch słuszny mówiąc, że teraz jest to 

sprawa do rozwiązania dla Unii 
Europejskiej.  
 
 Wyszukała Maria Obodynska 
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• Children’s Programs 

• Pop Piano & Organ 

• Classical Piano 

• Voice        Violin 

• Guitar 

179 S. Algoma St. 
Thunder Bay, Ont 

345-0073 

• Acoustic Pianos, Digital 
Pianos 

• Portable Keyboards 

• Guitars 

Musical Products: Musical Instruction: 

Ciechocinek  

 
 
 
– jedno z najbardziej znanych polskich 
uzdrowisk, miasto i gmina w 
województwie kujawsko-pomorskim, 
powiecie aleksandrowskim, leżące w 
Kotlinie Toruńskiej, w szerokiej dolinie 
Wisły, na lewym brzegu rzeki. Do 1999 
w województwie włocławskim. Podstawą 
rozwoju są wody lecznicze: chlorkowo-
sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste, 
borowe, które pochodzą z licznych na 
tym terenie źródeł solankowych. Leczy 
się tutaj choroby narządów ruchu, 
reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, 
kobiece,  uk ładu oddechowego, 
nerwowego i krążenia. W tym celu 
stosuje się wiele zabiegów m.in. kąpiele 
solankowe, jodobromowe, siarkowe, 
zawijania borowinowe, balneoterapie 
(fizykoterapia, inhalacja, irygacja, 
kl imatoterapia , kuracja  pi tna), 
gimnastykę i masaże. 
W mieście praktycznie nie ma przemysłu, 
znajdują się tu m.in. szpitale 
uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium,, 
ośodki wypoczynkowe (wczasowo-
turystyczne), zakłady przyrodolecznicze, 
pijalnia wód mineralnych, hotele, 
restauracje, warzelnia soli. Część 
uzdrowiskowa bogata jest w zieleń 
parków,  skwerów,  
pięknych kwietników, dywanów 
kwiatowych. Co roku przyjeżdża wielu 
kuracjuszy i turystów (52 tys. w 1980 r., 
85 tys. w 1987 r.). 

W północnej części uzdrowiska znajduje 
się Park Zdrojowy, założony w 1875 - 
1876 roku w stylu krajobrazowym z 
licznymi gatunkami drzew i krzewów,  
 (także egzotycznymi) jego proj. i twórcą 
był Hipolit Cybulski. 
. W parku rosną m.in. kłęk kanadyjski, 
kor kowi e c a m ur sk i ,  m i łor ząb 
dwuklapowy. Ciechocinek posiada 
również oryginalny rezerwat florystyczny 
- stanowisko słonorośli (m.in. soliród 
zielny, mlecznik nadmorski, aster solny) 
ujęte od 1962 roku w 1,88 ha rezerwatu 
Ciechocinek w pobliżu tężni III. 
W okolicach Ciechocinka ze względu na 
potrzebę ochrony jego specyficznego 
mikroklimatu stworzono obszar 
chronionego kra jobrazu Niziny  
Ciechocińskiej o powierzchni 36814 ha. 
 
Park Zdrojowy – największy (19 ha) z 
czterech parków Ciechocinka utworzony 
w latach 1872-1875 według projektu 
Hipolita Cybulskiego w modyfikacji i 
udoskonaleniu Franciszka Szaniora. 
Powstał z ogrodu spacerowego przy 
galerii spacerowej zaaranżowanych w 
czasie budowy wg projektu Tournelle'a 
hotelu przez Karola Samuela Muellera w 
1851 roku. Obecnie posiada interesujący 
starodrzew. Oprócz klonów, dębów, lip i  
świerków występują tu również , hłyk 
kanadyjski miłorząb dwuklapowy, 
skrzydłonech kaukaski  i  tulipanowiec 
amerykański.  
Znajduje się tu jeden pomnik przyrody – 
dąb szypułkowy o wysokości 22 metry i 
obwodzie 390 cm. 
W miejscu starej, spalonej – oddano do 
użytku nową galerię spacerową. W latach 
1880-1881 zbudowano w Parku w "stylu 
szwajcarskim" – charakterystycznym od 
tamtego czasu dla Ciechocinka – pijalnię 
wód mineralnych  projektu E. 
Cichockiego. Pijalnia jest konstrukcją 

słupowo-ryglową, szalowaną deskami. 
Od wschodu posiada przybudówkę z 
wieżyczką. Została przebudowana w 
okresie międzywojennym. W pijalni 
mieści się obecnie sala koncertowa i 
kawiarnia "Bristol". 
W roku 1909 wybudowano w centrum 
Parku drewnianą muszlę koncertową w 
stylu zakopiańskim (projekt: Waldemar 
Feders). Inne przykłady parkowej 
architektury to fontanna "Jaś i Małgosia" 

oraz budynek maszyny parowej. 
Tężnie w Ciechocinku – zespół trzech 
tężni solankowych, wzniesionych w XIX 
wieku w Ciechocinku, w województwie 
kujawsko-pomorskim. Jest to największa 
tego typu drewniana konstrukcja w 
Europie.Ciechocińskie tężnie zostały 
zaprojektowane przez profesora 
Akademii Górniczej w Kielcach Jakuba 
Graffa, w oparciu o źródła solanki 
odkryte tu jeszcze w drugiej połowie 
XVIII wieku chociaż miejscowa ludność 
wydobyciem i warzeniem soli zajmowała 
się już w XIII wieku na mocy zezwoleń 
danych przez Konrada I mazowieckiego. 

HERBY MIAST POLSKICH - Tadeusz Michalak 

Tężnia III zakończona wiatrakiem 
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Fraszki, Bajki oraz 

Polonijne Ballady 
 
Ballada podwórzowa – Nr. 1. 
 Czyli “Panna Franciszka” 
 Dedykowana literom G.F. 
 
Muzo wyśpiewaj polskiej „syrenie” 
Jakie to straszne się wydarzenie 
Zdarzyło właśnie u nas w Toronto 
Tak pisze „Echo” na owe konto. 
 
Co jest wiadome – cytata z „Echa” 
Skrzydło Lotników znów miało pecha 
Bo na jech balu – w Sylwestra – w nocy 
Konsul z małżonką – przybył w karocy. 
 
Ona w dekolcie długim po nerki 
On skądś pożyczył czarne lakierki 
Przyszli pogadać, – co dużo gadać 
I noworoczne życzenia składać. 
 
Na tem nie koniec,…bo jego świta 
Przyszła w przebraniu, za „inkognita” 
Na bal lotników….właśnie orkiestra 
Grała Lotnika tango …w Sylwestra 
 
Innemi słowy stała się zbrodnia 
Jak nam doniosło „Echo Tygodnia” 
W noc sylwestrowa …czarna jak mulat 
A brał w niej udział cały konsulat. 
 
Już kury piały….dniało na dworze 
A one wszystkie w dobrym humorze 
Pili szampana – lala się wódzia 
Nawet pan konsul – z każdym pil brudzia. 
 
Niestety jeden z dostojnych gości 
Miał romansowe względem skłonności 
Szeptał mężatkom w ucho …”przyjdź do 
mnie” 
I podszczypywał jem … autonomie. 
 
Tańczył fokstrota ceremonialnie 

Sam się „fiarowal” matrymonialnie 
Przysięgał miłość co drugiej donnie 
Ze kochać będzie – niemal dozgonnie. 
 
Jak nam już później „Echo” opowie 
Tańczył tez z panna, co w Lubartowie 
Przed wielu laty (tak miedzy nami) 
Dzieliła miłość….z „wielbicielami”. 
 
Na cale szczęście – reporter Grafa 
Przysłała w porę jem fotografa 
Który na niucha – wśród wielkich fiszy 
Korpus deliktu – łapał na kliszy. 
Potem w tem „Echu” podniosła raban 
Ze w tej Polonii straszny bałagan 
Ze doświadczeniem jest starsza ranga 
Tańczy na szpaltach żałobne tango. 
 
Jaki jest powód, żeby konsule 
Wyrywa włosy w tem artykule 
Mogli przychodzić – pytaniem strzyka 
Przed karnawałem … na bal lotnika? 
 
Takie powiada – ichnie nasienie 
I robi w „Echu” ziemi trzęsienie 
Granda – powiada – w kapitulacji 
Dostrzegam proces….normalizacji 
 
Dziś, gdy ojczyzna wydala walkę 
I drze na sobie stanik i „halkie” 
Usta spienione … wzrok ma zajadły 
Czyżby jem – wola – „skrzydła opadły”? 
 
Zrobił się sądny dzień…. niebezpiecznie 
A te lotniki – spokojnie, grzecznie 
Nie chcieli gadać…. a plotki wszelkie 
Razem z Grazynka – wbili w butelkę. 
 
Z ballady taki morał wynika 
Nie wierz, co pisze „córka rzeźnika” 
Bo dziś po miesicie chodzi już gatka 
„Echo” to chesto … klasyczna jatka. 
  
 
 
 

 

 

FRASZKI  -  Bohdan Ejbich ZAGADKA 
 
Dwóch chłopców 
 
Dwóch chłopców bawiło się na dachu 
stodoły, gdy zawalił się ich dach. Gdy 
się podnieśli, twarz jednego z nich 
była cała brudna, a drugiego zupełnie 
czysta. Co najdziwniejsze, to chłopiec 
z czystą twarzą pierwszy poszedł się 
umyć?  
Dlaczego?  

KLUB NOSTALGIA 
Kto to jeszcze pamięta? 
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 VEDADO 
 
 
 
 

Jednym z nielicznych odnowionych 
budynków w Vedado jest górująca nad 
innymi budowla zwana przez 
Hawańczyków FOCSA, co jest skrótem 
od nazwy firmy, która wybudowała to 
“miasto w mieście”. Usytuowany jakieś 
300 metrów od Maleconu ogromny 
budynek w kształcie otwartej książki 
wybudowano w 1956 roku i był to 
wówczas drugi najwyższy (121 m) 
budynek z betonu i stali na świecie. 
Projektował go kubański architekt 
Ernesto Gomez. Budynek zawsze robił na 
mnie wrażenie.  
Autobus wjeżdża w ulicę O. Mijamy, 
wybudowany na skale Hotel Nacional, 
jeden z pierwszych wzniesionych za 
pieniądze gangsterów z północy. Z 
prawej zostawiamy również elegancki 
Hotel Capri. a kiedy mijamy ulicę 23-cią 
zerkam na Habana Libre wybudowany 
tuż przed rewolucją przez Hiltona. 
Rodzina Hiltonów nie doczekała się 
zwrotu kosztów, bo rewolucjoniści 
szybko upaństwowili ten luksusowy 
obiekt. To samo zrobili z innymi. Kiedy 
na Kubę nie przyjeżdżali turyści 
dewizowi, Kubańczyk mógł sobie w nich 
pomieszkać. Bardzo na tym straciły, 
ponieważ ich wcale nie odnawiano, ani 
nie dbano jak należy uważając, że 
tubylcom wystarczy to, co mają. Dopiero 
od czasu otworzenia kraju na turystykę 
z a g r a n i cz ną  wr óci ł  d o n i ch 
przedrewolucyjny komfort. No, ale już 
nie dla wyspiarzy. Natomiast inne 
budowle, przede wszystkim mieszkalne 
są w opłakanym stanie. Ostatnie 
piętnaście minut jazdy dobiega końca i 
guagua zatrzymuje się przy ulicy “O”. 
Pasażerowie wysiadają, pusty autobus 
podjeżdża na ulicę Infanta, gdzie czeka 
wijąca się kolejka ludzi chcących jechać 
w odwrotnym kierunku.  

Jestem w Vedado!  
                                                         

Na rogu ulicy O stoi narożny budynek, 
który znałam bardzo dobrze, mieszkała tu 
bowiem Martha, moja znajoma. Niestety 

wyprowadziła się i nie mam z nią 
kontaktu. Budynek wygląda źle, 
odrapany, brudny. Kiedy odwiedzałam 
Marthę, była to dobrze utrzymana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rezydencja, wewnątrz wspaniale 
u r zą dz on a  a n t yk a m i .  Ma r t h a 
pośredniczyła w ich sprzedaży pod 
parasolem wysoko postawionego kuzyna. 
Kuzyn stracił stanowisko, a ona swój 
biznes. Nikt nie wie, gdzie się teraz 
podziewa. W rezydencji, jak się 
zorientowałam mieszka kilka rodzin. Idę 
w dół do Rampy. Rampę “szorowałam” 
w górę i w dół codziennie, kiedy 
pracowałam w Ministerstwie Przemysłu 
Cukrowniczego usytuowanego przy ulicy 
23-ciej, czterokilometrowej, jednej z 
najbardziej uczęszczanych  ulic 
hawańskich. 
Na rogu ulicy 25 wchodzę do budynku, w 
którym miałam przyjaciółkę Carmelę. 
Często spędzałam 0 u niej sjesty, bo to 
przecież jeden krok od ministerstwa. 
Budynek nie do poznania. Brudny, w 
bramie powybijane szyby, na klatce 
schodowej z marmurowanymi schodami 
śmierdzi moczem. Na drzwiach Carmeli 
wizytówka z jej nazwiskiem. Pukam. 
Nikt nie otwiera. Schodzę piętro niżej, 
gdzie mieszkała jej córka. Znowu 
pukanie, drzwi uchylają się, w szparze 
jakby znajoma twarz. On poznaje mnie 
szybciej niż ja jego! Zięć Carmeli! Ale 
jakże zmieniony! Siwa broda, 
podpuchnięte oczy. Gdzież podział się 
przystojny starszy pan, jakim był, kiedy 
go znałam? 
Zaprasza mnie do środka. Co za 
graciarnia! Ja pamiętam ten apartament 
urządzony pięknymi starymi meblami, 

które dobierała sama znająca się na 
rzeczy Carmela. Drogą zamian 
sprowadziła córkę do tego świetnie 
usytuowanego, solidnego i stosunkowo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nowego budynku, jakim był wtedy. 
Ojcem jej córki był znany wśród 
kubańskiej palestry adwokat. Adwokat 
nie żyje. Carmela, jak dowiaduję się od 
jej zięcia wyjechała do córki (jego eks) do 
Meksyku. A on po odsiedzeniu kary 
więzienia – teraz rozumiem jego wygląd 
– wegetuje. Był szychą – szefem bezpieki 
w ministerstwie cukru - miał broń. 
Kiedyś puściły mu nerwy -i postraszył nią 
wice-ministra. I poszedł siedzieć. W 
więzieniu spotkał vice, którego 
zdegradowano i wsadzono do celi za 
spudłowanie jakiegoś planu. Plan był i 
tak nie do wykonania…  
- A ten, a ów – pytam?  
- Uciekł, siedzi w Miami, gnije w 
więzieniu, nie żyje – to większość 
odpowiedzi mojego rozmówcy… 
Gadamy, gadamy, wspominamy…  
 Wreszcie żegnam się obiecując, że 
odwiedzimy go z R..bo obydwaj mają 
dużo wspólnych  znajomych  z 
ministerstwa.  
Schodzę do Rampy.  
 
Za rogiem Ministerstwo Przemysłu 
Cukrowego! Po rewolucji było 
najważniejsze w kraju! Teraz budynek 
ministerstwa dawno nieodnawiany, 
nijakiego koloru, poszarzały. Smutny 
rekwizyt dawnego znaczenia.  
   W holu niegdyś zawsze pełnym, 
nikogo. Upadł przemysł cukrowniczy, 
pozamykane cukrownie, więc i  
……...cd na str. 14 

MIGAWKI Z KUBY - Agnieszka Buda– Rodriguez 

Wysokosciowiec FOCSA 
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Bliżej globalnego 
konfliktu 

 
We współczesnym świecie wojny 
rozpętują na ogół szaleńcy, gotowi 
zaryzykować życie swoich obywateli i 
cierpienia innych narodów dla realizacji 
własnych paranoidalnych wizji. 
Oczywiście nawet oni potrzebują 
usprawiedliwienia dla swoich działań. 
Stalin chronił mniejszości narodowe, 
Hitler szukał przestrzeni życiowej i 
zareagował na rzekomą prowokację, 
kolejni przywódcy komunistyczni czekali 
na zaproszenie „jedynego legalnego 
rządu”. Paliwem dla szaleńców byli też 
szaleńcy, ale innego rodzaju – żądni 
pokoju za wszelką cenę. Pacyfiści 
przekonywali Francuzów, by nie umierali 
za Gdańsk, pozwolili na szerzenie się 
komunistycznej rewolucji w Azji, Afryce 
i Ameryce Południowej. W rezultacie 
życie utraciło dziesiątki milionów ludzi, a 
setki cierpiało niewolę i nędzę. 
Bardzo trudno znaleźć złoty środek 
międz y dban iem  o pokój  a 

powstrzymywaniem szaleńców. Do 
Afganistanu należało wejść o wiele 
wcześniej, zanim doszło do „11 
września” i wymordowania tysięcy 
Afgańczyków. Być może władze w Iraku 
należało zmienić już podczas pierwszej 
interwencji w 1991 r. Ale prezydentura 
George’a Busha, choć dwukadencyjna, 
mocno wypaliła się na tych wojnach. 
Dziś te rozważania są przeszłością. 
Musimy rozwiązać o wiele większy 
problem. Na czele atomowej potęgi – 
Federacji Rosyjskiej – stoi kolejny 
szaleniec. Świat dostał wyraźny sygnał 
ostrzegawczy podczas wojny w 
Czeczenii, że Putin to niebezpieczny 
psychopata, zdolny do masakrowania 
niestawiających oporu cywilów. 
 
Wojna gruzińska nie przyniesie Rosji 
spodziewanych korzyści, bo Gruzji tak 
łatwo nie da się podbić. Jednak w umyśle 
Putina zapaliło się kolejne zielone 
światełko dla dalszych podbojów. Świat 
na wydarzenia na Kaukazie reagował z 
opóźnieniem i niemrawo. Gdyby nie 
stanowcza reakcja prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego i trochę spóźniona, ale na 
szczęście też mocna reakcja George’a 
Busha, nic by Rosjan nie zatrzymało. 
Putin już wie, że Zachód jest chwiejny, a 
to oznacza, że w razie następnej wojny 
moskiewskiemu watażce znowu się 
upiecze. Kolejne wojny będą coraz 
bardziej niebezpieczne i coraz krwawsze.  
 
Cywilizację zachodnią opanowują 
plastikowi politycy i politycznie 
poprawne media. Z drugiej strony mamy 
twardego, bezwzględnego przeciwnika i 
niezwykle sprawną propagandę. Obyśmy 
n i e obudz i l i  się  za  późn o. 
W 1933 r. Józef Piłsudski proponował 
wspólną akcję państw demokratycznych 
przeciwko Hitlerowi. Skończyłaby się 
ona na niewielkich stratach i lokalnym 
konflikcie. W roku 1938 Hitlera można 
było jeszcze zatrzymać, a w 1939 przy 
ogromnym wysiłku pokonać. Czekano i 
walczono za wszelką cenę o pokój. W 
rezultacie zginęło 50 milionów ludzi.  
 
  Tomasz Sakiewicz 

Czy Pamiętasz? 
 
Autor był podczas powstania dowódcą 
drużyny w Batalionie "Parasol". Pisał 
wiersze oraz popularne piosenki - np. 
"Pałacyk Michla" i "Chłopcy silni jak 
stal". 1 września został ciężko ranny w 
brzuch w trakcie walk o Starówkę. Umarł 
dziesięć dni później w powstańczym 
szpitalu przy Mokotowskiej. "Czerwona 
zaraza" jest jednym z ostatnich jego 
utworów. Za czasów PRL wiersz był 
zakazany; w okresie stalinowskim nawet 
za jego posiadanie osadzano  
w więzieniu. 
 
Józef Szczepański „Ziutek” 
 
          Czerwona zaraza 
 
Czekamy ciebie, czerwona zarazo 
byś wybawiła nas od czarnej śmierci, 
byś kraj nam przedtem rozdarłszy na 
ćwierci 
była zbawieniem witanym z odrazą. 
 
Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu 
zbydlęciałego pod twych rządów knutem 
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem 
swego zalewu i haseł poszumu. 
 

Czekamy ciebie ty odwieczny wrogu, 
morderco krwawy tłumu naszych braci, 
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić, 
lecz chlebem witać na rodzinnym progu 
 
Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco, 
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce 
i jak bezsilnie zaciskamy ręce 
pomocy prosząc, podstępny oprawco. 
 
Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie, 
sybirskich więzień ponura legendo, 
jak twoją dobroć kląć tu wszyscy będą, 
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia. 
 
Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli 
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, 
Świętej 
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej, 
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. 
 
Legła twa armia zwycięska, czerwona 
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy 
i ścierwią duszę syci bólem krwawym 
garstki szaleńców, co na gruzach kona. 
 
Miesiąc już mija od Powstania chwili, 
łudzisz nas dział swoich łomotem, 
wiedząc, jak znowu będzie strasznie 
potem 
powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili. 
 

Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy, 
dla naszych rannych – mamy ich tysiące, 
i dzieci są tu i matki karmiące, 
i po piwnicach zaraza się szerzy. 
 
Czekamy ciebie – ty zwlekasz i zwlekasz, 
ty się nas boisz, i my wiemy tym. 
Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem, 
naszej zagłady pod Warszawą czekasz. 
 
Nic nam nie robisz – masz prawo 
wybierać, 
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić 
lub czekać dalej i śmierci zostawić... 
śmierć nie jest straszna, umiemy umierać. 
 
Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły 
Nowa się Polska – zwycięska narodzi. 
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić 
czerwony władco rozbestwionej siły. 
 
 

Konkurs 
 

Czym aktualnie jedziesz? 
A)Tramwajem 

B) Metrem 
C) Autobusem 
D) Czosnkiem 

Zadzwoń: 0 – 810  744  551  300 - 216 
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ministerstwo niewiele znaczy. Idę w górę. 
Skrzyżowanie 23 i L to najgorętsze, 
najliczniej odwiedzane miejsce w 
Hawanie. Po lewej wspomniany wyżej 
Hotel Habana Libre zajmuje cały kwartał. 
Na przeciwko kino Yara – wyświetlają 
jakiś hiszpański film. Zawsze były tu 
kolejki. Teraz przed kasą pusto. Dalej 
Coppelia, słynna lodziarnia i słynne 
kolejki – w tym aspekcie nic się nie 
zmieniło. Na wzgórzu szerokie schody 
wiodą do przybytku wiedzy – 
Uniwersytetu Hawańskiego. Bliskość 
Uniwersytetu, licznych kafejek, hoteli i 
hotelików, kin oraz sklepów czyni z tej 
części stolicy ulubione miejsce spotkań 
studentów, artystów i w ogóle barwnych 
postaci hawańskiej bohemy. 
Przy 19 i E stoi piękna rezydencja, a w 
nim Centro Cultural Dulce Maria Loynaz. 
Wnioskuję z tego, że Dulce Marii już tam 
nie ma. Ogarnia mnie lawina wspomnień. 
Znałam doskonale ten dom i jego 
właścicielkę. Już wtedy była staruszką, a 
dom był mocno zaniedbany. Ale 
wewnątrz skrywał nieprzebrane tajemnice 
i cuda. Samo doń wejście zaskakiwało: W 
fontannie na odłamku skały stał duży 
ogromny orzeł, 6 wrażenie pogłębiało 
jego odbicie w ścianie lustrzanej. Dulce 
widząc moje zaskoczenie powiedziała: 
Ja zachowałam się tak samo, jak ty, kiedy 
oglądałam ten dom z moim mężem. 
(Drugi mąż Dulce, Pablo Alvarez de 
Canañas był znanym dziennikarzem).  
Zakochałam się momentalnie w tym orle i 
dom kupiliśmy.  
 Dulce poznałam dzięki Carmeli. Carmela 
mimochodem wspominała mi, że Dulce 
prowadziła Kubańską Akademię Języka, 
ale samo to nie zrobiło na mnie 
większego wrażenia, aniżeli osoba Dulce 
Marii. Krucha, subtelna, szalenie 
sympatyczna w obejściu, wydawała się 
mniejsza niż w rzeczywistości. Tonęła w 
swoim wielkim domu. Miała kucharkę, 
ogrodnika i panią do towarzystwa, 
właściwiej byłoby powiedzieć opiekunkę. 
Aby płacić służbie i utrzymać dom Dulce 
Maria sprzedawała część jego 
wyposażenia. Nie miała innego wyjścia.  
Dom Dulce miał duszę, sprzyjał jej 
wrażliwej naturze i wyrafinowanym 
gustom. Wystrój obmyślony w każdym 
szczególe stwarzał atmosferę twórczą. 
Wspaniała jadalnia w japońskim stylu, 
mimo, że podniszczona wywierała 
niezapomniane wrażenie. Złoty salon,  
iście królewski z meblami w stylu  

 
Ludwika XV y XVI powalał. Kolekcja 
starych wachlarzy, z których właścicielka 
była niesłychanie dumna zdobiła ściany. 
Ja niemal padłam na kolana, kiedy 
zobaczyłam salon kolonialny z 
ogromnym fortepianem i obrazem 
o l e j n y m  z n a n e g o  m a l a r z a 
przedstawiającym Trójcę Świętą. Na 
górze były sypialnie i pokoje wymarzone 
do dumania i spisywania myśli, 
szczególnie biblioteka, której zawartość 
Dulce jeszcze za życia podarowała Pinar 
del Rio. W sypialni właścicielki 
dominował styl francuski, bibeloty z 
porcelany z Sevres. Obok Dulce miała 
kaplicę, w której podczas medytacji 
ułożyła Dziez sonetos a Cristo (dziesięć 
sonetów do Chrystusa).  
Dowiedziałam się, że rząd po jej śmierci 
w 1997 roku przejął jej dom z tym, co w 
nim zostało. Jest teraz własnością 
państwa i państwo łoży na jego 
utrzymanie. Szkoda, że kiedy żyła nie 
zadbano, o ten dom-muzeum. Musiała 
sama dbać o swoją rezydencję, nie chcąc 
oddać jej w obce ręce. To przekraczało jej 
wątłe siły, więc aby utrzymać, chociaż 
część tego, co kiedyś posiadała, 
zmuszona była rozstawać się z 
niektórymi bezcennymi rzeczami.  
Mnie udało się kupić sypialnię jej matki 
w stylu Ludwika XVI. Meble miały 
ponad sto lat! Owalne lustra, szyfoniera,  
toaletka w kształcie nerki, okrągłe szafki,  
wszystko ozdobione medalionami z  

 
siateczki z trzcinowych prętów. Meble 
były moją dumą, niestety wraz z innymi 
niemniej cennymi przeszły na własność 
pozostałej w mieszkaniu dziewczyny. 
Powodowana niezdrową ciekawością 
zaraz po przyjeździe do Hawany 
wybrałam się zobaczyć moje dawne 
mieszkanie w Miramarze. 
Owszem, jest, ale obecnie znajdują się 
tam jakieś biura firmy zagranicznej. 
Idealne miejsce, ocean o krok, nieopodal 
luksusowy hotel Copacabana. Ogarnęła 
mnie nostalgia za tamtymi latami i żal, że 
już tu nie mieszkam Kręciłam się tam 
trochę próbując nasycić się patrzeniem, 
dojrzeć coś znajomego, czegoś się 
dowiedzieć, zrobić jakieś zdjęcia, ale 
strażnik wybił mi z głowy te zamiary. Po 
meblach, tak jak i po dziewczynie ślad 
zaginął. Dziewczyna była źle notowana, 
zadawała się z cudzoziemcami. Ale czy 
gdyby nie miała zamożnych sponsorów 
stać by ją było na to wszystko? “Łatwo 
przyszło, łatwo poszło” – jak mawiała 
moja mama. 
Na początku chodziłam do Dulce oglądać 
stare, stylowe meble i porcelanowe 
bibeloty nie mając pojęcia, że los  
pozwolił mi poznać jedną z ważniejszych 
postaci w literaturze kubańskiej, poczytną 
autorkę poezji i dziennikarkę, osobę 
zasłużoną dla kultury. Ona sama, 
skromna, miła pogodna starsza pani nie  
  …..cd na str 15 
 

Rezydencja Dulce Marii Loynaz 
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...ze str 14 
mówiła o sobie, dopiero, kiedy bliżej 
poznałyśmy się i nabrała do mnie 
zaufania zaczęła snuć opowieści o 
fascynujących czasach jej młodości. Była 
kopalnią wiadomości o współczesnej jej 
młodości Kubie, nic dziwnego, że 
chodziłam do niej później już bez 
żadnego, poza obcowaniem z nią, 
interesu. 
 
                 Dulce urodziła się w 1902 
roku, przy Paeso del Prado. Prado było 
wówczas w apogeum świetności. Jej 
ojcem był generał wojsk wyzwoleńczych, 
autor hymnu “Invasor”, Enrique Loynaz 
del Castillo. Dulce niewiele pamiętała z 
tego domu, bo kiedy była małą 
dziewczynką rodzina przeprowadziła się 
do wielkiego kolonialnego domostwa 
przy San Rafael, modnej wtedy i 
eleganckiej ulicy. Dulce spędziła tam 
młodość, tam powstały jej pierwsze 
wiersze drukowane w czasopiśmie La 
Nacion. Lubiła opowiadać o tym okresie 
swojego życia (któż nie lubi wracać do 
czasów młodości?) i o domu pełnym 
wielkich luster, porcelany kufrów 
chińskich i finezyjnych ozdób.  
Dulce była muzą dla ówczesnej cyganerii. 
Sama dużo pisała, jej wiersze: Versos, 
Juegos de agua Poemas sin nombre są 
pełne emocji, jasności słowa i precyzji w 
wyrażaniu stanów uczuciowych. Napisała 
powieść Jardin i Un verano en Tenerife. 
Należąc do bogatej burżuazji miała za co 
podróżować po świecie. Z tych podróży 
powstały kroniki, Fe de la vida. 
Pisywała reportaże do Excelsior i El Pais. 
Po rewolucji nie wyjechała z kraju, 

zawsze wierna ojczyźnie i ideałom 
pozostała na wyspie do śmierci. W 1987 
roku otrzymała Nagrodę Literacką, a w 
1992, Nagrodę Cervantesa. Patrząc na jej 
dom osaczają mnie niezbyt wesołe myśli 
o przemijaniu, które rozprasza wizja 
pogodnej twarzyczki Dulce, jej 
pochylonej sylwetki w otoczeniu psów, w 
dzikim ogrodzie na tle starych ścian 
domostwa…  
 Tak rozmyślając sama nie wiem, kiedy 
idąc cały czas 23-cią doszłam do ulicy 12. 
Tutaj znajduje się brama cmentarna, a za 
nią świat zmarłych. Przy bramie młody 
przewodnik oferuje swoje usługi za 
jednego dolara. Znam ten zabytkowy 
cmentarz nie gorzej od niego, często 
przyprowadzałam tu moich rodaków, 
kiedy przyjeżdżali w sprawach 
służbowych.  
Cały teren od ulicy A do O 92, znałam 
kiedyś najlepiej. Tutaj znajdowały się 
kina, restauracje, kluby nocne, kabarety, 
w których należało bywać. I bywało się, 
oj, bywało! Nostalgiczne wspomnienia 
kłębią się w pamięci.  
Zrobiło się późno i trzeba wracać. Zmierz 
zapada szybko, na szczęście pojawia się 
guagua, do której udaje mi się wsiąść, ale 
jadę na stojąco. Guagua pruje z 
niedozwoloną szybkością, podskakuje na 
wybojach, trzęsie. Jedni pasażerowie 
protestują, inni wybuchają salwami 
śmiechu ilekroć na zakręcie wpadają 
jedni na drugich. Nie wiadomo kiedy 
mijamy most na rzece Almendares i 
wjeżdżamy do Marianao. 
                                                       
       B --enw -nid -s  -n  M---a---  
Niezrozumiały dla jadących tu po raz 

pierwszy napis głosi: Bienvenidos en 
Marianao! Pamiętam go doskonale: 
Witamy w Marianao. Znowu wściekły 
zakręt i śmigamy Ave 41. Wytężam 
wzrok, bo przy takim tempie jazdy zaraz 
będziemy mijać ulicę 72 przy której 
mieszkałam wiele lat. Moich najlepszych 
lat! Przy ulicy 72, dwa kwartały dalej 
jest. Kabaret Tropicana. Muzykę z 
Tropikany słyszałam co noc, żadna 
zmiana w show nie uszła mojej uwadze.  
-Jak też wygląda teraz to miejsce? - 
Zastanawiam się. Moja ciekawość bardzo 
szybko zostaje zaspokojona. Kierowca 
hamuje z potwornym rykiem hamulców i 
stoimy na czerwonym świetle przy 41 i 
72, tuż przy tym, co było moim domem. 
Serce mi się kraje widząc, co zostało z 
niegdysiejszej imponującej rezydencji. 
Była to bogata willa z wieżyczkami i 
tarasami. Kiedy ja tam mieszkałam nie 
było już śladu po jej danych 
właścicielach. Należała do ministerstwa i 
była utrzymana, w jakim-takim porządku. 
Z czasem ministerstwo dało nam, 
lokatorom, prawo zakupu. I to 
spowodowało ostateczny upadek 
rezydencji, która zaczęła przeobrażać się 
w zaludniony gęsto solar. To, co oglądam 
teraz tylko w minimalnym stopniu 
przypomina mój dom z tamtych lat. 
Zrudziała od słońca różowa farba, tylko 
miejscami trzyma się muru. Całe jej płaty 
poodpadały, zniknął piękny witraż. Okno, 
gdzie był wieje teraz pustką. Zardzewiałe 
kraty, jakieś przybudówki, daszki, 
odrapane kolumny tarasu. Prawie nie do 
poznania. - Wrócę tu - przyrzekam w 
myślach i patrzę przez łzy na mój dawny 
dom w stanie takiego upadku, z jakiego 
już się nie dźwignie. Co powiedzieliby jej 
prawowici właściciele, gdyby zobaczyli 
tę dewastację ich wspaniałej kiedyś 
siedziby? 
 

Ulica G W Vedado 

 



 Wrzesień 2008   16  Wiadomości Polonijne 

 

 

 
 
 
Borowiny w 
kosmetyce 

 
 
Zabiegi borowinowe 
kojarzone są raczej z 

terapią dla schorowanych i starych ludzi, 
przeprowadzaną w sanatoriach, okładami 
z borowiny leczy się tam głównie 
dolegliwości związane z narządami 
ruchu, czy przemianą  materii. 
Prozdrowotne właściwości borowiny 
znane są od dawna, stąd gości ona w 
polskich uzdrowiskach już od połowy 
XIX wieku, służąc do ciepłych okładów, 
zawijaą i kąpieli. Niedawno zaczęto 
wykorzystywać ją także w kosmetyce i 
ośrodkach odnowy biologicznej. 
 
Leczniczy torf 
Borowina jest rodzajem leczniczego 
torfu, naturalnym surowcem powstającym 
z roślin w wyniku rozkładu substancji 
organicznych przez mikroorganizmy 
(m.in. grzyby i bakterie). Torfy 
powstające w naszym kraju są bardzo 
d o b r e j  j a k o ś c i ,  n i e s k a ż o n e 
zanieczyszczeniami środowiska. Za 
najlepsze złoża uznaje się te występujące 
na Mazurach, w dolinie Dunajca, Polesiu 
i na Pojezierzu Pomorskim. Borowina 
zawiera wiele cennych składników, m.in. 
brom, potas, żelazo, magnez i mangan, 
f i t oe s t r ogen y,  en z ym y,  c yn k , 
aminokwasy, wapą, kwasy huminowe 
(silne antyoksydanty). Dzięki nim 
wykazuje ona działanie odmładzające, 
bakt er iobójcz e,  przeci wzapalne, 
nawilżające, łagodzące podrażnienia, 
zwalczające wolne rodniki, odchudzające 

oraz odtruwające skórę. Przez te ostatnie 
właściwości może być alternatywą dla 
zabiegów z wykorzystaniem alg, czy 
morskiego błota. Dobroczynne działanie 
borowiny zarówno na zdrowie jak i urodę 
potwierdza coraz więcej badaą 
naukowych. W salonach kosmetycznych 
stosowana jest coraz częściej ze względu 
na odmładzające działanie fitohormonów 
(naśladując działanie estrogenów 
stymulują produkcję kolagenu i elastyny), 
a także działanie odtruwające i 
pomagające spalić nadmiar tkanki 
tłuszczowej. 
 
Zalety i przeciwwskazania 
Borowina używana bywa najczęściej do 
okładów i zawijań, w celach 
kosmetycznych może być stosowana 
zarówno na całe ciało, jak i twarz. 
Podczas zabiegu kosmetyczka smaruje 
ciało klientki borowinową papką i zawija 
w folię, na tym jednak zabieg się nie 
kączy, klientka musi leżeć około pół 
godziny w nagrzanej kapsule (ok. 39 st. 
C). Ciepło przyspiesza metabolizm i 
poprawia krążenie krwi i limfy, ułatwia 
odtruwanie skóry i całego organizmu. 
Toksyny wydostają się na zewnątrz wraz 
z potem. Tak oczyszczona skóra łatwiej 
przyjmuje zawarte w borowinowym 
błocie dobroczynne składniki. Zabieg 
czyni skórę gładką, miękką i miłą w 
dotyku. Jeśli celem borowinowych 
okładów mają być efekty odchudzające 
konieczna jest seria zabiegów (5-10), 
ponieważ borowiny odchudzają dość 
wolno, ale za to efekt jest bardziej 
długotrwały niż np. po zabiegach z 
wykorzystaniem alg. Ceny zabiegów w 
salonach kosmetycznych są bardzo różne, 
zależą od gabinetu i wahają się od 40 do 
140 zł za jeden zabieg. Najtaniej jest w 
publicznych uzdrowiskach (Krynica 
Zdrój, Ciechocinek, Iwonicz, Horyniec, 

Kołobrzeg), ceny są tam czasem nawet 
kilkakrotnie niższe w gabinetach 
kosmetycznych, choć te ostatnie 
zapewniają na pewno większy komfort 
podczas zabiegu. 
 
Borowina bardzo dobrze wpływa na 
skórę, ale zawarte w niej substancje, jak i 
sam przebieg zabiegu (wysoka 
temperatura) mogą obciążać organizm, 
dlatego nie każdy powinien ją stosować. 
W ga bin et a ch  kosm et ycz n ych 
borowinowym zabiegom nie powinny 
poddawać się osoby poniżej 25. roku 
życia, okłady na ciało są szczególnie 
niewskazane dla nastolatek, ze względu 
na zawartość fitohormonów, które w 
przypadku młodych dziewcząt mogą 
nadmiernie wpływać na układ 
hormonalny. Przeciwwskazaniem dla 
zabiegów borowinowych wykonywanych 
w salonach kosmetycznych są na ogół 
tylko ostre stany zapalne skóry oraz 
mastopatia. Natomiast znacznie więcej 
przeciwwskazaną istnieje wówczas, gdy 
z a b i e g om  p odda j e m y s i ę  w 
uzdrowiskach, ponieważ w sanatoriach 
wykorzystuje się borowinę w dużym 
stężeniu. W takich miejscach jednak 
zabieg jest zazwyczaj poprzedzony 
badaniem i rozmową z lekarzem. 
Przeciwwskazaniem są tu: nowotwory, 
ciąża, gruźlica, nadczynność tarczycy i 
wszelkie dolegliwości z gorączką. Na 
ogół zabiegi z użyciem borowiny 
polecane są bardziej dla kobiet dojrzałych 
niż młodych, ze względu na wspomnianą 
już zawartość fitohormonów. 
Najbezpieczniej jest jednak używać 
kosmetyków na bazie borowiny, 
ponieważ mają one niskie stężenie 
leczniczego torfu, można je kupić w 
drogeriach i aptekach. 
 
 
 

 
Business Printing 

Drukowanie zaproszeń na wesela,  
Dokumenty firmowe, koperty, czeki, różne 
formy, naklejki, raporty, ogłoszenia,  
pieczątki. Kopie czarno białe i kolorowe 
   Tel: 623-3555 
   111 May Str. South 
   Philip Spakowski 

    Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
   w Kanadzie Koło Nr. 1 

    Royal Canadian Legion Polish Combatants 
Branch No. 219 

                  209 N. Cumberland Street, Thunder Bay, Ont.  P7A 4N2 
                   Office- 345-186l, Kitchen -344-7842, Fax -346-4408 
 

Wynajem hali na wesela, shags, bankiety, do 324 gości 
Sprzedaż Pierogów, Gołąbków w  kazdą środę od 9:00 rano do 17:00  

Bar Otwarty - 7 dni w tygodniu. W każdy Piątek orkiestra od 21:00 - 1:00  
Wstęp wolny od opłat - Wszyscy mile widziani. 

PORADY AGNIESZKI -Agnieszka Reszkowska-Kania 
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SURVEILLANCE 

Nieruchomości◄ 
Komercjalne 

Spory Prawne◄ 

►Prawo   
    Korporacyjne 
►Testamenty i Spadki 

B. PAUL JASIURA 
Polski Adwokat, Radca Prawny i Notariusz 

Tel. 625-8881 
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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 

Moj ulubiony przepis 
na kruche ciasteczka  
 
25 dkg margaryny Kasi  
20 dkg cukru  
1 cukier waniliowy  
2 jajka  
0.5 kg mąki  

1 łyżeczka proszku do pieczenia  
słoiczek marmolady  
 
Mąkę, proszek do pieczenia, cukier, 
cukier waniliowy oraz jajka dokładnie 
wymieszać i dodać rozpuszczoną 
margarynę. Dobrze wyrobić ciasto, 
następnie za pomocą maszynki do 
robienia różnych kształtów ciastek 
wyciskamy kwiatuszki. Pieczemy za 
złoty kolor. Gdy ciasteczko ostygnie 
z d o b i m y  g o  m a r m o l a d ą  
Super prosty i smaczny!! 
 
Pyszna zupa :)  
Zupa sycąca i bardzo smaczna...  
 

SKŁADNIKI 
3 łyżki oleju  
1 cebula  
1 kg selera  
1 l bulionu drobiowego  
3 łyżki kwaśnej śmietany  
sól  
pieprz  
kilka orzechów włoskich  
ser rokpol do dekoracji 

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA 
Posiekaną cebulkę zeszklić na oleju. 
Dodać obrany, posiekany w kostkę 

seler, podsmażyć. Wrzucić do bulionu, 
gotować około 25 minut, zmiksowac. 
Dodać śmietanę, doprawić solą i 
pieprzem. Podawać z pokrojonymi 
orzechami i serem. Smacznego ;) 
 

Co czym przyprawiać? 
 
Jarzyny 
Fasola: liść laurowy, cząber, cebula, 
czosnek, papryka czerwona, korzeń 
pietruszki, estragon, koper, bazylia. 
Ziemniaki: majeranek, liść laurowy, 
cebula, papryka w proszku, pieprz. 
Kapusta: cebula, pieprz czarny mielony, 
papryka czerwona w proszku, cząber,  
tymianek, kminek. 
Kapusta włoska: kminek, cebula, 
czosnek, pieprz czarny mielony, papryka 
czerwona, majeranek. Soczewica: cząber, 
liść laurowy, cebula, papryka czerwona,  
czosnek, cytryna. 
Kapusta kwaszona: papryka czerwona,  
koper, cebula, bazylia.  
Dynia: koper, papryka czerwona w  
proszku. 
Mieszanka warzywna: koper, natka 
pietruszki, seler, majeranek, cząber. 
Groszek zielony: czosnek, cebula, koper, 
natka pietruszki. 
 
Mięsa 
Baranina: estragon, majeranek, papryka 
czerwona, pieprz czarny, ziele angielskie, 
koper, cząber, czosnek, kminek, szałwia, 
cebula, natka pietruszki, mieszanki 
przyprawowe - chili i curry. 
Cielęcina: bazylia, majeranek, gałka 
muszkatołowa, papryka czerwona, natka 
pietruszki, pieprz czarny, rozmaryn, 
szałwia, seler, cebula, kapary, mieszanka  
curry.  
Wieprzowina: czosnek, kminek, liść 
laurowy, majeranek, papryka czerwona, 
pieprz czarny, rozmaryn, szałwia, 
tymianek, cebula, lubczyk, mieszanka  

curry. 
Mięso pieczone na ruszcie: majeranek, 
rozmaryn, tymianek, oregano, gałka 
muszkatołowa, biały i czarny pieprz, 
czosnek, cebula, papryka, pieprz kajeński, 
mieszanki przyprawowe -- curry, chili. 
Ryby: bazylia, cząber, koper, bylica 
pospolita, trybula ogrodowa, lubczyk, liść 
laurowy, papryka, pieprz, seler, tymianek,  
cebula.  
Wołowina: koper, czosnek, kminek, 
lubczyk, liść laurowy, majeranek, 
oregano, papryka czerwona, pieprz 
czarny, natka pietruszki, rozmaryn, 
jałowiec, cebula, mieszanki przyprawowe 
- chili i curry. 
Drób: cząber, estragon, bylica pospolita, 
nasiona kminku, majeranek, papryka, 
pieprz czarny, seler, rozmaryn, tymianek, 
cebula, mieszanka przyprawowa curry.  
Dziczyzna: estragon, liść laurowy, 
kapary, pieprz czarny, goździki, ziele 
angielskie, rozmaryn, tymianek, jałowiec. 
 
Sałatki i surówki 
Z  ziemniaków: cebula, pieprz czarny 
mielony, seler, natka pietruszki, hyzop  
lekarski, estragon.  
Ćwikła: kminek, chrzan, cząber, melisa, 
kapary.  
Z kapusty: kminek.  
Z pomidorów: szczypiorek, natka 
pietruszki, pieprz czarny mielony,  
bazylia, cytryna.  
Z rzodkiewki: kminek, szczypior, 
cytryna, pieprz czarny mielony.  
Z ogórków: koper, natka pietruszki, sok 
cytrynowy, pieprz czarny mielony,  
papryka, czosnek.  
Z mieszanki  warzyw: cebula, pieprz 
czarny mielony, cytryna, musztarda, 
szczypior, czosnek, bazylia, estragon, 
bakłażany.  
Z zielonego groszku: estragon, melisa, 
cząber. 

KUCHNIA - Lucy Michalak 
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Zachód musi 
mocniej naciskać 
na Rosję / Piotr 

Semka 
 

Groźby Rosji pod adresem Polski są 
żałosne i do niczego nie prowadzą – 
oświadczył sekretarz generalny NATO 
Jaap de Hoop Scheffer. Te ostre słowa 
przypomniały nam, co w polityce jest 
normalne, a co nie. 
 
Scheffer nie jest ani Bałtem, ani 
Polakiem, nie należy więc do narodów 
oskarżanych przez Moskwę o 
irracjonalną rusofobię. Scheffer po prostu 
przywrócił słowom ich wagę. 
Przypomniał, że groźby ataku 
rakietowego wysuwane przez wysokiego 
oficera kraju aspirującego do klubu 
najważniejszych państw 
demokratycznych normalne nie są. 
 
My sami tak przywykliśmy do gróźb 
mówiących o wycelowaniu w nasz kraj 
rosyjskich rakiet, że zaczęliśmy je 
traktować jako dziwaczny rytuał. Nie 
dziwią nas też rozpowszechniane przez 
Rosjan sensacje o polsko-amerykańsko-
kanadyjskiej “inwazji” na Morze Czarne. 
Wczoraj w zdecydowanym tonie 
wypowiedziała się też szefowa 
dyplomacji USA Condoleezza Rice. 
Ostrzegła Rosję, że NATO nie 
zaakceptuje nowej linii podziału w 
Europie. To ważna deklaracja 
odrzucająca próby odtwarzania logiki 
Jałty, czyli dzielenia kontynentu na strefę 
wpływów Zachodu i Rosji. A to właśnie 
władcy Rosji sugerują od pewnego czasu 
zachodnim przywódcom. 
Zarówno Jaap de Hoop Scheffer, jak i 

pani Rice nazwali niepokojące tendencje 
po imieniu. To dobrze, bo to dewaluacja 
słów w dyplomacji zachęciła Kreml do 
przejścia od aroganckiej retoryki do 
polityki czołgów. 
 
Tyle że twarde słowa wciąż nie 
przekładają się na sytuację w Gruzji. 
Rosjanie nadal nie wykazują ochoty do 
wycofania się z okupowanych terenów. 
Deklaracje szefa rosyjskiej dyplomacji 
Siergieja Ławrowa przestały już 
cokolwiek znaczyć. Rosyjscy czołgiści 
słuchają swoich generałów i nikogo 
więcej. Powstaje pytanie: czy 
przedłużanie okupacji Gruzji (mimo 
podpisania rozejmu) to cyniczna gra, czy 
dowód na usamodzielnianie się armii? 
Gąsienice rosyjskich czołgów wciąż 
rozjeżdżają gruzińską ziemię. Jeśli 
Zachód nie znajdzie skutecznych metod 
nacisku, aby zmusić Rosjan do wycofania 
się, jego prestiż mocno ucierpi. Bo same 
słowa, nawet najmocniejsze, tu nie 
wystarczą. 
 

Moskwa 
przeszarżowała 

 
Im więcej czasu mija od rozpoczęcia 
kryzysu na Kaukazie, tym więcej 
punktów traci Moskwa w 
dyplomatycznej grze. Przedłużanie 
okupacji Gruzji przez Rosjan, niejasne 
deklaracje ministra Siergieja 
Ławrowa, coraz wyraźniejsze represje 
wobec gruzińskiej ludności cywilnej, a 
wreszcie groźby nuklearne wobec 
Polski - wszystko to wyjaskrawia 
perfidię i złą wolę Kremla. 
 
W wizerunek Rosjan jako bohaterskich 
rozjemców, którzy ratują Abchazów i 
Osetyjczyków przed agresją Micheila 
Saakaszwilego, nie wierzą już nawet 

najbardziej naiwni politycy zachodni. Do 
przywódców Zachodu dociera 
świadomość, że polityka przymykania 
oka na postsowieckie myślenie 
Władimira Putina - a dzisiaj także 
Dmitrija Miedwiediewa - poniosła fiasko. 
Dobrze, że usłyszeliśmy w końcu 
deklarację kanclerz Angeli Merkel z 
Tbilisi, że Gruzja, jeśli chce, ma prawo 
wejść do NATO. Odrzucenie przez 
Niemcy sugestii Kremla, że Kaukaz to 
naturalna strefa wpływów Rosji i każde 
wejście tam NATO jest naruszeniem 
spokoju, to ważny fakt w polityce 
międzynarodowej. Na bardziej 
zdecydowany ton zdobył się też 
prezydent Francji Nikolas Sarkozy, 
którego zaczyna irytować fakt, że Rosja 
wynegocjowane przez niego zawieszenie 
broni traktuje jak nic nieznaczący świstek 
papieru. Z innych ważnych deklaracji, 
które padły w ostatnim czasie, mamy 
przypomnienie przez prezydenta 
George’a Busha, że kwestia 
przynależności Abchazji i Osetii 
Południowej do Gruzji jest poza 
dyskusją. I mocne deklaracje 
amerykańskie, że dla Rosji nie ma już 
miejsca w grupie G8. 
 
Czy ten nowy, mocniejszy ton otrzeźwi 
Kreml? Na pewno można powiedzieć 
jedno: Rosja, kontynuując agresję w 
Gruzji i wracając do zimnowojennej 
retoryki, zaczyna tracić więcej niż 
przypuszczała. Niebawem zobaczymy, 
czy skłoni to Kreml do korekty linii 
postępowania, czy też na odwrót - 
wzmocni pozycję jastrzębi o mentalności 
rodem z KGB. 
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Spotkanie dzieci tułaczy z 
Ojcem Duchowym ks. 
Lucjanem Krolikowskim 
 
16 lipca 2008r. w Centrum Maksymiliana 
Kolbe w Mississaudze spotkały się dzieci 
sieroty zesłańców Sybiru, dzieci 
tulaczego szlaku, poprzez Morze 
Kaspijskie, Teheran w Persji, Karaczi w 
Pakistanie, do Afryki Wschodniej, obozu 
w Tangeru, gdzie były sierocińce dzieci 
zesłańców Sybiru, w których ks. Lucjan 
Krolikowski był duchownym opiekunem-
kapelanem. Tam jednym spośród dzieci 
był pan Stanisław Studzinski, Sybirak, 
który poznał ks. L. Krolikowskiego, z 
którym jest w stałym kontakcie. On 
właśnie zorganizował nasze spotkanie, na 
które przybyły 32 osoby, „Afrykańczycy” 
– tak nazywają dzieci z sierocińca w 
Afryce. Wszyscy przynieśli cos ze sobą, 
jedni owoce, to znów ciasta, kanapki, 
napoje, soki owocowe, wody gazowane 
itd. Najważniejsze, ze przynieśli dobrego 
ducha i radość, ze będą się mogli spotkać 
i wspominać razem spędzone chwile w 
sierocińcu i na tulaczym szlaku. Doznana 
troskliwa opiekę od wychowawców - 
nauczycieli, którzy wcielili w młode serca 
miłość do Boga, Ojczyzny Polski. Ucząc 
historii polskiej, języka polskiego.. 
Wpajając tradycje i kulturę poprzez 
harcerstwo i jego zasady oparte na 
braterstwie, miłości i honorze. Takimi 
wychowawcami były trzy siostry: 
Eugenia Grosika, Wala i Zosia Schmidt, 
sybiraczki, które przeżyły gehennę 
sowieckiego raju, barbarzyństwa i 
upodlenia. Kierowniczka sierocińca 
Tangeru była dla nas, sierot, jak najlepsza 
matka. Troszczyła się o każde dziecko, 
pomagając każdemu w ich dziecinnych 
troskach i trudnościach. Wspominamy ja 
z wielkim szacunkiem i miłością - mówią 
wychowanki sierocińca Aniela i Teresa 
Mikureda. Po wejściu ks. Lucjana 
Krolikowskiego na spotkanie panie Klub 
z d. Fin wręczyły księdzu piękny bukiet 

kwiatów i odśpiewano „Panie, któryś jest 
na niebie”. Następnie p. Teresa 
Wisniowska z d. Mikureda przywitała ks. 
L. Krolikowskiego tymi słowami: 
„Wielebny Ojcze Krolikowski, nasz 
Najdroższy Przyjacielu. Jak dziś pięknie 
naokoło, nikt nie smuci się, w naszym 
gronie tak wesoło, bo dziś szczęsny 
dzien. Szczęsny dla nas, Ojcze drogi, żeś 
jest pośród nas, bo ten dzień jest  
wyjątkowo błogi, ze mamy zaszczyt być 
z Tobą, Ojcze, aby uczcić Twój 
Honorowy Komandorski Krzyż 
Odrodzenia Polski, zwany również 
Polonia Restituta. Dla nas, Ojcze, byłeś i 
jesteś Wielkim Człowiekiem, lecz 
u z n a n i e  p r z e z  P r e z y d e n t a 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczynskiego w Pałacu Prezydenckim, 

pozostawia nas, ze z duma oddajemy Ci 
ukłon. Fakt otrzymania odznaczenia w 
dniu 11 listopada 2007 r. jeszcze 
donioślej wzbogaca wartość Twojego 
zaszczytu, Ojcze, z uwaga będziemy 
słuchali Twoich opowieści. Krzyż 
Polonia Restituta częściowo nawiązuje do 
Krzyża św. Stanisława, zatwierdzonego 
p r z e z  S t a n i s ł a w a  A u g u s t a 
Poniatowskiego w 1765r. Na zakończenie 
naszego uznania, dodam słowa Artura 
Oppmana  
„Wolna Ojczyzno! 
O bądź pozdrowiona! 
W tym cudownym hymnie 
Co nad tobą wzlata, 
I całą Polskę bierze w swe ramiona, 
Dawne, dzisiejsze i najdalsze lata” 
Gratulujemy !!!”     …….cd na str 21 

Lucjan Krolikowski podpisuje uczestnikom spotkania książkę  

Lucjan Krolikowski , po jego lewej stronie p. Aniela Lasek  

Stanisław Lasek 
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Bogusław Wołoszański 
Au t or  popul arn ych  pr ogram ów 
telewizyjnych „Sensacje XX wieku” oraz 
serii wydawniczej, przedstawiającej kulisy 
najgłośniejszych wydarzeń XX wieku. 
Z pasja tropi zagadkowe sprawy ostatnich 
dziesięcioleci dociera do najbardziej 
wiarygodnych źródeł historycznych, 
wykorzystuje świeżo ujawnione fakty. 
Książka „Sensacje XX wieku, II wojna 
światową” nagrodzona przez Bibliotekę 
Raczynskich w Poznaniu, weszła na 
pierwsze miejsca list bestsellerów w 1995 
roku. 
W książce, która oddajemy Państwu do 
rak, autor penetruje kolejny rozdział 
historii świata: po II wojnie. Konflikty, 
walkę wywiadów, rozgrywki polityków.  
Wszystkie występujące postacie sa 
autentyczne, a dialogi oparte na źródłach 
historycznych. 
         T. Michalak 

Dar „Wiadomości 
Polonijnych” 
 T. Michalak 

Miałem sen o papudze.. 

…...ze str. 20 
Odśpiewano „Sto Lat” i złożono 
indywidualnie gratulacje i życzenia,  
uściski i łzy radości, ze znów możemy się 
spotkać i wspomnieć dni młodości w 
sierocińcu i dni tułaczki nas sierot, 
których ojciec ks. Lucjan Krolikowski był 
duchownym opiekunem i przewodnikiem 
w trudnej drodze do Kanady.  
 
Z kolei ks. L. Krolikowski pobłogosławił 
dary, które przynieśli na poczęstunek  
uczestnicy spotkania, odmówiono 
modlitwę dziękczynną za opiekę Bożą i 
ocalenie. Następnie był posiłek smaczny i 
obfity. Przy kawie ks. L. Krolikowski 
opowiadał o napisaniu i wydaniu drugiej 
książki „Skradzione dzieciństwo. Polskie 
dzieci na tulaczym szlaku 1939-1950”, 
która można nabyć w sklepiku „Totus 
Tubus” w Centrum Maksymiliana Kolbe, 
4300 Cawthra Rd. w Mississaudze (tel. 
905-276-6449) Opowiedział o swoim 
s p o t k a n i u  z  p r e z y d e n t e m 
Rzeczypospolitej Polskiej p. Lechem 
Kaczynskim podczas dekoracji Orderem 
„Polonia Restituta”. Było to spotkanie 
bardzo serdeczne, z pełnym szacunkiem i 
godnością oraz honorami. Potem ks. 
Lucjan Krolikowski podpisywał 
uczestn ikom spotkania książkę 
„Skradzione dzieciństwo”, rozmawiając z 
każdym. Pytał o ich zdrowie. Tak 
upływało spotkanie dzieci Sybiraków 
sierot z sierocińca Tangeru w Afryce. W 
2009r. przypada 60 rocznica przyjazdu 
dzieci sierot do Kanady z opiekunem 
ojcem Lucjanem Krolikowskim. 
Spotkanie to zostanie w naszej pamięci na 
długie lata. Serdeczne podziękowania za 
zorganizowanie tego spotkania należą się 
p. Stanisławowi Studzinskiemu – Bóg 
zapłać. 
Uczestnik spotkania 
Sybirak Stanisław Lasek 
 
 
Curriculum vitae 
o. Lucjana Krolikowskiego 
 
Ojciec Lucjan Krolikowski jest synem 
ziemi wielkopolskiej, ur. W 1919 r. 
Gimnazjum ukończył w podwarszawskim 
Niepokalanowie. Po odbyciu u Ojców 
Franciszkanów Konwentualnych we 
Lwowie kursu studiów filozoficznych, 
miał rozpocząć w r. 1940 studia 
teologiczne, lecz przeszkodziło temu 

aresztowanie go przez bolszewików i 
zesłanie do Rosji, gdzie rąbał lasy pod 
Archangielskiem. Zwolniony wskutek 
tzw. Amnestii dla uwięzionych i 
zesłanych Polaków, dotarł razem z 
innymi na południe Rosji, gdzie pod 
dowództwem gen. Andersa tworzyło się 
polskie wojsko. Po ukończeniu Szkoły 
Podchorążych Artylerii w Turkiestanie 
pod Pamirem, pełnił służbę w II 
Korpusie, najpierw w Rosji, a później na 
Środkowym Wschodzie. W Iraku został  
odkomenderowany do Libanu w celu 
odbycia studiów teologicznych na 
Uniwersytecie św. Jozefa w Bejrucie. 
Powróciwszy znów do wojska, o. 
Krolikowski był przez krotki czas 
kapelanem w VIII Szpitalu Wojennym w 
Egipcie. Egipcie roku 1947, po ogólnej 
demobilizacji polskiej armii, zaczął prace 
wśród uchodźców cywilnych we 
wschodniej Afryce i prowadził ja do 
czerwca 1949 roku, kiedy to nastąpił 
wyjazd dzieci i młodzieży z sierocińców 
afrykańskich do Kanady (były to dzieci z 
sierocińca Tangeru, a także innych 
polikwidowanych  już  zakładów 
afrykańskich, jak również z sierocińców 
w Indiach) 
 
O. Krolikowski pojechał z sierotami, aby 
nad nimi czuwać, zarówno w pełnej 
przeszkód podroży, jak i później w 
Kanadzie, przez lata ich dojrzewania i 
nauki. Oddal się temu zadaniu bez reszty, 
p om i m o s woi c h  obo wi ą z k ów 
duszpasterskich (Proboszcz parafii MB 
Częstochowskiej w Montrealu od 1949 
do 1956r.) Umieszcza dzieci w szkołach, 
internatach, stara się o fundusze, 
wygłasza odczyt za odczytem, zdobywa 
serca Kanadyjczyków dla małych 
turystów. Staje się nie tylko ich 
opiekunem, ale i Ojcem, i ten stosunek 
zachował się do dnia dzisiejszego. To z 
miłości o. Krolikowskiego do tych dzieci, 
z jego serdecznego żalu nad ich 
sieroctwem, a nie z ambicji pisarskich 
powst a ła  ks iążka  „Skradzi on e 
dzieciństwo”. Książka, pisana od serca, 
chce przede wszystkim służyć tej 
młodzieży, która o. Lucjan po 
macierzyńsku się opiekował, jako 
pamiątka jej tułaczki po nieludzkiej ziemi 
sowieckiej i jej Odysei na światową skale 
– pisze ks. Arcybiskup Józef Tawlina. 
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Andrew Dice Clay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrew Dice Clay zrobil swoja kariere 
jako najlepszy komik swojego czasu. 
Przed Chappelle, przed South Park, Dice 
szokował publiczność, łamiąc wszelkie 
prawa i zasady z występami komedii 
nigdy przedtem nie słyszanej. 
Zapraszamy do wzięcia udzialu. 
Niedziela, 14 wrzesien, godz. 20:00 
Bilety: $60 & $48 
 

Bad Religion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespol rockowy. Ich czternasty album 

zatytułowany „New Maps of  Hell” jest 
zwierciedleniem ich przeszłości I bez 
watpienia wielkim posunieciem do 
przodu. Wiele melodii w tym albumie jest 
w niesłychanie szybkim tempie jak zadne 
z melodii z poprzednich albumow. 
Poniedziałek, 22 wrzesien, godz. 19:00 
Bilety: $26.50 

Yuk Yuks on Tour 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W  tym programie komedii Yuk Yuk 
udzial wezma Chuck Bern,Jeff 
McEnery, Allyson Smith 
Sobota 29 Wrzesień, godz 20:00  
Bilety - $29 
 
Rita Chiarelli  In Concert 

 
Rita Chiarelli, 
zdobywczyni 
Juno Award 
wystapi w 
Teatrze 
Magnus w 
celu zdobycia 
funduszy dla 
W/W teatru.   
 

Sobota, 13 wrzesień godz. 20:00 
Bilety: $35 

Simpson Meat  & Deli 
 

Codziennie świeże wędliny               
- Polskie słodycze, soki, herbata, 
konserwy  i wiele innych smacznych 
wyrobów 
- Tace z wędliną                   
605 Simpson Street   
Thunder Bay, Ontario 
623-5610  
                    Właściciel: Alex Chudyk  
        
                       ZAPRASZAMY !                 

CO SIĘ DZIEJE W THUNDER BAY  
- Tadeusz Michalak 

Wodospady Wiktorii  

- wodospady na rzece Zambezi,  
 na granicy Zimbabwe i Zambii.  
Współrzędne geograficzne: 17°55' S 25°
51' E. Przed przybyciem Europejczyków 
na te tereny zwane były Mosi-oa-Tunya, 
co w języku lokalnego plemienia Kololo 
oznacza Dym, który brzmi. 
Odkryte w 1855 roku przez szkockiego 
misjonarza i badacza Davida Livingstone 
, który wówczas powiedział o nich: Widok 
tak piękny, że muszą się w niego 
wpatrywać aniołowie w locie. 
Wodospady Wiktorii uważane są za jeden 
z siedmiu naturalnych cudów świata. 
Znajdują się na terenie Parku Narodowego 
Wodospadów Wiktorii (Victoria Falls NP) 
i są wpisane na listę dziedzictwa 
światowego UNESCO. 
Wysokość spadku wody wynosi 111 m, 
szerokość wodospadu 1,7 kilometra. W 
sezonie szczytowym w każdej sekundzie 
przetacza się tam ponad 9 milionów litrów 
wody. 
Wodospady Wiktorii składają się z trzech 
części: 
Głównej,  
Wschodniej,  
Tęczowej.                      (Wikipedia) 

 SIĘDEM CUDOW 
NATURY  
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Igrzyska zamknięte, 
Beckham odpalił 

odliczanie do     
Londynu 2012 

Pekin 2008 

24.08.2008  
 

Przewodniczący MKOl Jacques Rogge 
zamknął igrzyska olimpijskie w Pekinie, 
nazywając je "naprawdę wyjątkowymi". 
Słowa szefa MKOl wzbudziły entuzjazm 
widzów w Ptasim Gnieździe, mimo że 
Rogge nie użył tradycyjnej formuły, na 
którą czekali Chińczycy, o zamknięciu 
"najlepszych igrzysk w historii" lub 
"igrzysk marzeń", jak określił olimpiadę 
w Atenach. 
"Podczas tych igrzysk świat wiele 
dowiedział się o Chinach, a Chiny wiele 
dowiedziały się o świecie. Zgodnie z 
tradycją ogłaszam Igrzyska XXIX 
Olimpiady za zamknięte. Zapraszam 
młodzież z całego świata, aby przyjechała 
za cztery lata do Londynu na Igrzyska 
XXX Olimpiady"    -     powiedział     szef  
MKOl.  
 
Flagę olimpijską przekazał burmistrzowi 
Londynu Borisowi Johnsonowi jego 
pekiń ski kolega Guo Jinlong.  
 
Zanim zgasł znicz olimpijski, który 8 
sierpnia zapalił chiński gimnastyk Li 
Ning, na Stadionie Olimpijskim 
defilowali przedstawiciele 204 krajów 
uczestniczących w igrzyskach, do których 
na płycie dołączyli wolontariusze, by 
razem obejrzeć końcowy spektakl 
igrzysk. Jego gwiazdami byli hiszpański 
tenor Placido Domingo i chińska 
ś p i e w a c z k a  S o n g  Z u y i n g .  
 
Ceremonia zamknięcia nie miała już 
takiego rozmachu jak uroczystość 
otwarcia igrzysk. Duże wrażenie zrobił 

jednak wjazd czerwonego piętrowego 
autobusu, na dachu którego pojawili się 
David Beckham i gitarzysta "Led 
Zeppelin" Jimmy Page. Beckham kopnął 
piłkę, dając znak na rozpoczęcie 
odliczania dni do igrzysk olimpijskich w 
Londynie w 2012 roku.  
 

Kolejny medal dla Polski! 
Srebrna Maja! 

Pekin 2008 - Kolarstwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.08.2008 
 
Srebrny medal w wyścigu kolarstwa 
górskiego zdobyła Maja Włoszczowska! 
Polka przegrała jedynie z Niemką Sabine 
Spitz. Brąz wywalczyła Rosjanka Irina 
Kalentajewa. 
 
Druga z Polek biorąca udział w wyścigu 
Aleksandra Dawidowicz zajęła dziesiątą 
pozycję ze stratą sześciu minut i 
dziesięciu sekund do zwyciężczyni.  
 
Już przed czterema laty w Atenach Maja 
była bliska podium, skończyło się jednak 
n a  c z w a r t e j  p o z y c j i .  
 
Na medal olimpijski w kolarstwie Polska 
czekała dwadzieścia lat. Ostatnim razem 
na podium stała nasza drużyna w składzie 
Joachim Halupczok, Zenon Jaskuła, 
Marek Leśniewski, oraz Andrzej 
Sypytkowski  na  igrzyskach  w  Seulu  w  
1988 roku.  
 
Od razu po starcie wyścigu Spitz 
zaatakowała i zaczęła zyskiwać przewagę. 
Do pogoni za Niemką rzuciła się grupa 
zawodniczek z Włoszczowską na czele. 
Jednak grupa pościgowa nie mogła 
zbliżyć się do liderki, natomiast Polka 
zgubiła resztę konkurentek i zaczęła z 
okrążenia  na  okrążenie   wyrabiać  sobie  
przewagę.  
 

Po czwartym okrążeniu o trzecią pozycję 
zaczęły rywalizować ze sobą Kanadyjka 
Pendrel i Rosjanka Kalentajewa. 
Ostatecznie lepsza okazała się ta druga.  
 
Druga z naszych reprezentantek 
Aleksandra Dawidowicz jadąca na 
szóstej pozycji, tuż przed metą czwartego 
okrążenia   przewróciła  się   i   spadła  na  
dziesiątą pozycję.  
 
"To był bardzo trudny wyścig, na srebrny 
medal pracowałam przez kilka ostatnich 
lat. Sukces zawdzięczam nie tylko sobie, 
wielka w tym zasługa trenerów" - 
powiedziała          na         mecie       Maja  
Włoszczowska.  
 
"Dla mnie najtrudniejsze było ostatnie 
o k r ą ż e n i e ,  g d y  s i ę  t r o c h ę 
zdekoncentrowałam. Miałam wywrotkę, 
bardzo się obawiałam, czy uszkodzenia 
roweru nie są na tyle poważne, że nie 
będę mogła dalej jechać. Na szczęście 
moje     obawy   się   nie    potwierdziły" -  
stwierdziła Spitz.  
 
Zawodniczki miały do przejechania sześć 
okrążeń, w sumie 27 kilometrów, które 
pokonały w palących promieniach słońca, 
przy   temperaturze    przekraczającej   30  
stopni Celsjusza.  
 
Trudów trasy nie wytrzymały i wycofały 
się m.in. broniąca tytułu wywalczonego w 
Atenach Norweżka Gunn-Rita Dahle 
Flesjaa, mistrzyni świata Hiszpanka 
Margarita Fullana i liderka klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata Kanadyjka 
Marie-Helene Premont.  
 

 

KALEJDOSKOP SPORTOWY Robert Kania 

Poz. kraj złote srebrne brązowe razem 

1. Chiny 51 21 28 100 

2. USA 36 38 36 110 

3. Rosja 23 21 28 72 

4. W.Brytania 19 13 15 47 

5. Niemcy 16 10 15 41 

6. Australia 14 15 17 46 

...      

20. Polska 3 6 1 10 
w 
sumie  302 303 353 958 
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434 N. Edward Str.     225 Camelot Str. 
807-577-115   807-344-4041 
 
109 Regina Ave.      HEAD OFFICE– 425 S. Syndicate Ave. 
(Dawson Heights Plaza)              807-622-6411 
807-767-1101            Fax -807-622-3225 

 

SECURITY SYSTEMS 
AND  

DEADBOLT 

270 Bay Street 
Thunder Bay, Ont  

P7B 1R5 
807-343-5750 
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MODERN MOTEL 
430 Cumberland St. N., 
Thunder Bay, On P7A 4R2 
Telephone: 807-344-4352  
or 345-4022  
Fax (807) 343-9154 
463 Cumberland Str. N. 
Tel-345-9655 Fax 768-0699 
Toll Free 1-888-458-0410 

SEA-VUE MOTEL 

Andrzej i Zosia Kublik 

 

County Fair 
Mall       

Mon-Fri 8:00 am-
 10pm       
Sat  8:00am - 9:00pm 
Sun 9:00am - 6:00pm 

 

Centennial 
Square 

 

Mon-Fri 8:30am - 
 9:00pm 
Sat  8:30am-6:00pm 
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OGŁOSZENIA I ŻYCZENIA 

UŚMIECHNIJ 
SIĘ  

W dniu twoich urodzin gorące 
życzenia wiele uśmiechu i 

powodzenia, 
Moc życzeń szczęścia, zdrowia 

oraz spełnienia wszystkich  
marzeń życzy… 

 
 Redakcja 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Serdecznie dziękuję Redakcji Wiadomości 
Polonijnych za częściowe zasponsorowanie 

mojej podroży na XVI Światowe Forum 
Mediów Polonijnych. 

Niniejszym pragnę wyrazić również moje 
uznanie dla całej działającej społecznie 

Redakcji WP i życzyć sukcesów w dalszej 
pracy dla Polonii oraz wielu nowych 

Sponsorów popierających te piękną sprawę, 
jaka jest wydawanie gazetki w Thunder Bay. 

Łączę ukłony 
 

Agnieszka Buda-Rodriguez 
 

 
 

 
W czwartek 20 listopada odbędzie się 
koncert w Thunder Bay Community 

Audytorium z udziałem słynnej pianistki 
wirtuoza Janiny Fialkowskiej. Akcja 

sprzedaży biletów na powyższy koncert 
będzie przeprowadzona przez „Wiadomości 
Polonijne” wspólnie z lokalnym Kongresem 

Polonii Kanadyjskiej. Zachęcamy  Polonie do 
wzięcia udziału. 

Koncert: POETIC PIANO 
Dyrygent: Kirk Muspratt 

Pianistka: Janina Fialkowska 
 

Utwory:  
Richard Wagner  -  Siegfried Idyll 

Fryderyk Chopin - Piano Concerto No 2 
Charles Gounod - Symphony No 1 

 
Bilety $15.00  Redakcja 

 
28 września, o godz. 2:00 po 

południu na sali SPK odbędzie 
się pierwsze powakacyjne 

zebranie członków. 
Wszystkich zapraszamy do 
wzięcia udziału w zebraniu. 

  
Zarząd  

SPK Koło nr 1 
RCL Br. 219 

 
Rodzinie Skonecznych: 

 
Szczere wyrazy współczucia i kondolencje z 

powodu śmierci ojca. 
 

Składa Redakcja 
Wiadomości Polonijnych   

Odpowiedz 
 

Chłopiec, który miał twarz czystą 
zobaczył swojego kolegę z brudną 
twarzą, i doszedł do wniosku, ze 
jego twarz jest również brudna.  

Nienormalny 
Wściekły profesor wchodzi do Sali 
wykładowej i zwraca się do 
studentów Wszyscy nienormalni, 
proszę wstać! Nikt się nie rusza. Po 
dłuższej chwili wstaje jeden ze 
studentów. 
No, proszę! Prycha ironicznie 
profesor.  Dlaczego uważa się pan 
za nienormalnego? Nie uważam się 
z a  n i en or m a l n e g o ,  pa n i e 
profesorze odpowiada student – ale 
głupio mi było, ze pan profesor tak 
sam stoi… 
 
Na lekcji religii 
Ksiądz pyta dzieci 
Dlaczego Adam i Ewa musieli 
opuścić raj?   Na to mały Jasio 
Bo popełnili grzech 
pierwszorzędny. 
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