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POLIMEX Forwarding Inc.
27 Selby Rd., Brampton, Ontario, L6W 1K5

PACZKI DO POLSKI

Firma s³u¿¹ca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

Polski Sklep “Zofia”
3958 Fraser Street

Vancouver
tel. 604-874-3338
fax 604-430-6849

CanPol Deli
3026 Flint Street
Port Coquitlam

tel. 604-945-4420

Nickel’s Bky & Krakus Deli
10725 King George Hwy

Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

tel. biuro (604) 931-7227
tel. cell    (604) 727- 8008

SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
PARK GEORGIA REALTY 

Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC

TEL. 604-551-1009
www.mlmotors.net
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  Wieœ wybiera³a so³tysa. So³tys zbie-
ra³ podatki i wyznacza³ obowi¹zki. 
Kilka wsi tworzy³o gminê. Kierowa³
ni¹ wójt, który mia³ sekretarza. Sekre-
tarz musia³ byæ m¹dry i z praktyk¹. 
Wójt podpisywa³ dokumenty - móg³ 
byæ nim ka¿dy ch³op.
  Kilka gmin tworzy³o powiat. Na cze-
le powiatu sta³ starosta. W „Siewie” 
pi³sudczykowskim by³em i  w „Strzel-
cu”, póŸniej w organizacji „Wici”. Wi-
ciowcy i strzelcy bardzo siê nie lubili.
Wiciowcy byli sympatyczniejsi i ro-
bili lepsze potañcówki, dlatego zosta-
³em u nich. Ale gdy wybuch³a wojna,
nauczyciel, pi³sudczyk, utworzy³ z nas 
oddzia³y ZWZ. 
   Ja ca³y czas by³em antysowiecki, 
jednak ju¿ w trzydziestym dziewi¹-
tym sta³em siê prosowiecki. W szkole 
rolniczej jeden z nauczycieli by³ socja-
list¹ i on mi siê podoba³.
  Ojciec za rosyjskich czasów by³ mu-
zykantem i ³awnikiem. Piêæ lat, do wy-
buchu pierwszej wojny œwiatowej, by³ 
w Jekatarynos³awiu w carskim wojsku,
w orkiestrze.  Jako muzykant widzia³ 
to i owo. Nie raz przysz³o mu graæ (gra³ 
na skrzypcach) na oficerskich balach.  
Grali w oddzielnym pomieszczeniu 
lub za kotar¹ - graj¹cym nie wolno 
by³o patrzeæ na bawi¹cych siê. Przez 
szparê w kotarze mo¿na by³o wiele 
zobaczyæ, czego nawet ni¿sze szar¿e 
i psy nie widzia³y. „Ni¿nym czinam 
i sobakam wchod wasprieszczajetsja”. 
Bywa³y bale na golasa i orgie siê od-
bywa³y. Po powrocie, jako umiej¹cy 
pisaæ, czytaæ i znaj¹cy jêzyk rosyjski, 
zosta³ ³awnikiem w Lipsku. Nie trwa³o 
to d³ugo. Wkrótce wybuch³a wojna i 
musia³ odr¹baæ sobie palec wskazuj¹cy 
prawej rêki, ¿eby unikn¹æ ponownego 
wcielenia.
  Matka by³a ucieleœnieniem subtelniej-
szej, religijno-duchowej czêœci tej nie-
tej nieszczêsnej kultury. Wierszoklet-
ka, wra¿liwa, zabobonna, wiejska zna-
chorka, której najwiêkszym zmartwie-
niem przez pó³ ¿ycia by³a obawa, czy 
jako druga ¿ona po³¹czy siê z mê¿em
na tamtym œwiecie. Ludzie mówili, ¿e 
dusza ch³opa wróciæ musi do duszy
duszy pierwszej ¿ony. Nie pomaga³y 
zapewnienia ksiêdza o wiecznej szczê-
œliwoœci, ani boski autorytet nic nie 
móg³ zdzia³aæ. W tej sprawie matka 
domaga³a siê logiki, a ta by³a nieub³a-
gana: „albo-albo” - albo bêdzie z mê-
¿em, albo bez niego. Zaprasza³a czês-
to do domu star¹ Koziuchê, bêd¹c¹ 
w po³o¿eniu identycznym. Pociesza³y 
siê nawzajem, ¿e w przypadku nie-
biañskiego powrotu ich mê¿ów do
pierwszych ¿on, one dwie bêd¹ sobie 
razem i jakoœ im ta wiecznoœæ zleci.
Siada³y wówczas przed domem spo-
kojniejsze, bardziej pogodne i wyro-

zumia³e dla obu œwiatów - tego i tam-
tego.
  Którejœ jesieni Koziuchê zacz¹³ po-
bolewaæ brzuch. Gdy bóle utrzymy-
wa³y siê d³u¿ej, matka dokona³a do-
k³adnych oglêdzin. Diagnoza by³a krót-
ka i jednoznaczna: „kra”, czyli guz
w brzuchu. „Jak to dobrze mieæ le-
karza pod rêk¹! Nie ka¿demu takie 
szczêœcie by³o pisane! Co ja bym bez 
ciebie kochaniutka zrobi³a!”
  Matka uk³ada³a kole¿ankê na ³awie, 
brzuch ca³y kaza³a ods³aniaæ, na stole 
nó¿ k³ad³a i czyst¹ szmatkê. Siedz¹c 
na sto³ku, pochyla³a siê nad dr¿¹cym 
cia³em Koziuchy. Oczy matki patrzy-
³y w g³¹b siebie, jedna jej d³oñ ster-
cza³a w powietrzu, druga chwyta³a 
nó¿ i wali³a rytmicznie w szmatkê. Po 
chwili wypowiada³a zaklêcie tonem 
cz³owieka, którego cierpliwoœæ ju¿ siê 
wyczerpa³a:
   Kra, kra, kracica, 
   por¹bie ciê, macica!
   Por¹bie ciê, posieka ciê 
   i w³o¿y w pomyje.
   Wypij¹ ciê dworskie œwinie
   i moje dwa wieprze!
  Po s³owach tych odmawia³a zdro-
waœkê i pociera³a brzuch Koziuchy 
szmatk¹. Trzy razy powtarza³a zaklê-
cie; gdy bóle siê nasila³y - nawet dzie-
wiêæ. I tyle samo zdrowasiek.
  Kultura to historia. A jak¹ ch³op mia³ 
historiê? O dziadku nie wiedzia³em ju¿ 
prawie nic. ¯e konie pasa³ pod lasem, 
¿e wilki go goni³y, a on ucieka³ na ko-
niu, ¿e w skórê okrutnie od ojca dosta³ 
za opuszczenie pastwiska, zanim ten 
wys³ucha³, ¿e to z powodu wilków. 
  Ziemi by³o z osiemnaœcie hektarów, 
ale i szeœcioro dzieci. Nienajgorzej
jeszcze, niestety po³owê trzeba by³o 
sprzedaæ w czasie kryzysu, aby sp³a-
ciæ d³ugi. Jak do tego dosz³o? Ojcu za-
chcia³o siê mlekodajnej krowy, któr¹ 
mia³ pewien ¯yd. Umówili siê na od-
setki straszliwe, których ojciec nie na-
d¹¿y³ sp³acaæ. Rz¹d ustanowi³ póŸniej
s¹dy rozjemcze i górn¹ granicê odse-
tek, równie¿ w stosunku do transakcji 
zawieranych wczeœniej. Mo¿na by³o 
udaæ siê do takiego s¹du i ustaliæ ra-
cjonaln¹, znacznie ni¿sz¹ sp³atê, jed-
nak ojciec by³ honorowy - ach frajer! - 
i po³owê ziemi straci³. A krowa da-
wa³a póŸniej tyle samo mleka, co inne 
krowy, gdy wraz nimi znalaz³a siê na 
pastwisku (u ¯yda pas³a siê przy do-
mu sama, na bujniejszej trawie).
 Ale byli ludzie w po³o¿eniu znacznie 
gorszym. Nie mieli ziemi. Nie mieli 
nic. Pamiêtam, ojciec pozwoli³ nieja-
kiemu Klusce ziemiankê na naszym 
polu wykopaæ. Mieszka³ w niej Kluska
ze swoj¹ liczn¹ rodzin¹ wiele lat. Do-
piero po wojnie wyjecha³ gdzieœ w 
opolskie.

  

ANDRZEJ KWIATEK

Opowieœci mojego ojca


