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MARIOLA MROWIEC Uwa¿aj! 
B¹dŸ ostro¿ny! Nie dotykaj, bo

pobrudzisz r¹czki! A siusiu nie chcesz?

Na pewno? Zobacz, s¹ ubikacje, jesteœ
pewien, ¿e wytrzymasz? Nie bierz tego

do buzi! Nie biegaj, bo siê spocisz i
potem zachorujesz. Zjedz to, to same

witaminki!

I póŸniej:
O której wrócisz? Zadzwoñ, jak
dojedziesz. Przestañ stale wpatrywaæ
siê w ten ekran, zobaczysz, wzrok sobie

popsujesz. Nie siedŸ za d³ugo po nocy. 
Wypi³byœ lepiej szklankê mleka ni¿ te
niezdrowe œwiñstwa! Za³ó¿ szalik, jak
wychodzisz! Za ma³o jesz, jakoœ blado
wygl¹dasz, no... zjedz jeszcze jednego
kotlecika.

       Tak to ju¿ z nami - matkami jest,

¿e wci¹¿ siê martwimy o nasze dzieci

i chcia³ybyœmy kierowaæ ich ¿yciem bez

koñca.
Kiedyœ dosta³am od swoich dzieci

niezwykle przemyœlany prezent.
I bardzo trafny. Dosta³am wygrzeban¹
gdzieœ na z³omie... kierownicê.

 - Bo ty jesteœ nasz¹ kierowniczk¹,
kierujesz tym, co mamy robiæ i jak
mamy zrobiæ.

 - Ty jesteœ jak stare auto! -
t³umaczy³ m³odszy.

 - Ale wci¹¿ niezajechane! -
ratowa³ sytuacjê starszy synek.

Dobrze, ¿e nie przywlekli jakiejœ
rury wydechowej - pomyœla³am sobie

wtedy zerkaj¹c na rozbawionego

do ³ez mê¿a, g³ównego spiskowca

w tym przedsiêwziêciu.
Kierownica zosta³a zawieszona na

 œcianie w centralnym jej punkcie. 

Inaczej byæ nie mog³o. Ch³opcy byli
dumni, a ja szczêœliwa.

PóŸniej przy pierwszym malowaniu

zosta³a zdjêta i schowana wœród innych
pami¹tek dzieciêcej twórczoœci.

Przegl¹daj¹c ostatnio stare pud³a
    i robi¹c wœród nich porz¹dki
    natknê³am siê tê podarowan¹ mi

dawno temu kierownicê. Pouœmiecha³am
siê do wspomnieñ.

Trzymaj¹c kierownicê w rêkach
pomyœla³am, ¿e my - matki - jesteœmy

jak te samochody: bez wzglêdu na kolor,
bez wzglêdu na markê czy wielkoœæ
zawsze jesteœmy gotowe za³adowaæ
nasz¹ gromadkê i wieŸæ j¹ w bezpieczne

miejsce.

Bêdziemy wybieraæ proste, g³adkie
drogi, a omijaæ te krête i z wybojami. 

Bêdziemy oœwiecaæ drogê, by
³atwiej by³o widaæ wszystkie zakrêty
i niebezpieczeñstwa. Bêdziemy stale

trzmaæ nogê na hamulcu, by w porê
zwolniæ i omin¹æ z³o, czyhaj¹ce na
naszych pasa¿erów.

Zapniemy pasy, ¿eby czuli siê do
koñca bezpieczni.

W³¹czymy wycieraczki, aby osuszyæ
³zy.

Naciœniemy na klakson, aby

odstraszyæ tych, co chc¹ wyrz¹dziæ im
krzywdê.

Do baga¿nika za³adujemy radoœæ,
szczêœcie i spe³nienie - by zawsze by³y
pod rêk¹.

I wcale nie ma znaczenia, czy auto

bêdzie drogie, czy tanie. Ono zawsze

bêdzie z najpiêkniejsz¹ kierownic¹.  �

HISTORYCY

O EPIDEMIACH

JACEK WALCZAK Naukowcy z Uniwersy-

tetu £ódzkiego twierdz¹, ¿e epidemia

koronawirusa z roku 2020 nie jest dla

historyka zjawiskiem wyj¹tkowym, ale

zaledwie epizodem w d³ugich dziejach
zmagañ cz³owieka z niewidzialnymi go-

³ym okiem patogenami.

Doktor Dziób z Rzymu

Jego strój sk³ada³
siê z p³aszcza
z nawoskowanej

tkaniny, maski

z dziobem

i chronionymi

szk³em otworami

na oczy, rêkawic

oraz laski.

Wszystko to dla

zminimalizowania

kontaktu z osob¹
zaka¿on¹. Dziób

wype³nia³o siano
i œrodki  zapacho-
we (ró¿a, melisa,

ja³owiec, kamfora,

mirra, miêta, goŸ-
dziki lub styraks,

tzn. ¿ywica

balsamiczna).

Zofia RzeŸnicka z Centrum Ceraneum

Uniwersytetu £ódzkiego oraz Teresa

Woliñska, Pawe³ Filipczak i Kiri³ Ma-

rinow z Katedry Historii Bizancjum

³ódzkiej uczelni przypominaj¹, ¿e jeden
z najwczeœniejszych, znanych opisów

epidemii w krajach basenu Morza

Œródziemnego pochodzi z Iliady. Mowa

tu o "straszliwej zarazie, któr¹ roz-

gniewany Apollo rzuci³ na wojska,

dowodzone przez króla Agamemnona,

oblegaj¹ce od wielu lat Trojê".  (

KIEROWNICA
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WOODFIELD AUTOMOTIVE

specjalizuje si� w naprawach
samochodów marki Honda i Acura

Matt Wróblewski
technik klasy A

naprawy wszelkich marek i modeli - gwarancja
sprzeda¿ u¿ywanych samochodów

Honda, Acura, Toyota

490 Adelaide St. N.

(przy Dufferin) London 519-438-3232
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Radio Maryja i TV Trwam

w London codziennie

Spotkania Rodziny Radia Maryja i TV Trwam odbywaj¹ siê w trzeci¹
niedzielê ka¿dego miesi¹ca w koœciele Matki Boskiej Czêstochowskiej.

Rozpoczynaj¹ siê Msz¹ Œwiêt¹ o godz. 12:15, a po mszy prowadzone

s¹ w sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje: Halina, tel. 519-668-6071

Zofia, tel. 519-649-6548

( "Œmiertelne ¿niwo uszczupli³o
królewsk¹ armiê w takim stopniu, ¿e
dziesi¹tego dnia epidemii jeden z

g³ównodowodz¹cych, Achilles, zwo³a³
naradê, po której zapad³a decyzja o od-
wrocie spod Troi. Uwa¿ano, ¿e opusz-
czenie miejsca dotkniêtego zaraz¹
bêdzie jedynym sposobem, aby unikn¹æ
œmierci" - zwracaj¹ uwagê historycy.

Ateny - V wiek p.n.e.

Wed³ug nich prawdopodobnie najlepiej

opisan¹ epidemi¹ czasów staro¿ytnych
jest ta, która wybuch³a w Atenach w

latach 20. V wieku p.n.e. �ród³em by³a
podobno Etiopia, sk¹d zaraza poprzez
Egipt i Libiê trafi³a do Pireusu,
portowego miasta le¿¹cego opodal Aten.

Dotyka³a nie tylko chorych, ale tak¿e
ludzi pozbawionych "chorób wspó³istnie-
j¹cych", zaczyna³a siê gor¹czk¹, po czym
pojawia³o siê przekrwienie oczu i ust,

wreszcie katar i silny kaszel. Do tego
mog³y dojœæ bóle brzucha, nudnoœci i

wymioty. Przy tym wszystkim cia³o na-
biera³o sinego i czerwonawego koloru,
pokrywa³o siê pêcherzami oraz wrzo-

dami.
Ci, których ominê³a œmieræ, nie

zdrowieli ca³kowicie: cierpieli na
gangrenê koñczyn, choroby oczu, tracili
tak¿e pamiêæ. Jednak drugi raz ju¿ na
ni¹ [chorobê] nie zapadali.

Stanis³aw Wyspiañski - Apollo razi grotami pomoru.

Zdaniem historyków polityczne skutki
epidemii by³y bardzo rozleg³e –

depopulacja Aten zmniejszy³a potencja³
zbrojny tego pañstwa, w efekcie przy-

czyni³a siê do upadku hegemonii
ateñskiej w œwiecie greckim.

"Identyfikacja ‘zarazy ateñskiej’, mi-
mo ca³kiem precyzyjnych danych,  przy-

sparza k³opotów; od kilku lat przewa¿a
jednak hipoteza, ¿e by³ to tyfus" -

mówi¹ naukowcy.

Bizancjum - VI wiek n.e.

Pierwsza œredniowieczna pandemia,
zwana potocznie d¿um¹ Justyniana, sw¹
nazwê zawdziêcza bizantyñskiemu ce-

sarzowi Justynianowi I Wielkiemu

(527–565 n.e.), za panowania którego
zosta³a zdziesi¹tkowana populacja ce-

sarstwa. Najczêœciej przyjmuje siê, ¿e
by³a to d¿uma dymienicza, wystêpuj¹ca
w postaci klasycznej i p³ucnej. Dys-
kusyjne jest tak¿e pochodzenie pan-

demii, która przysz³a albo z Etiopii,
albo z Indii. Swoim zasiêgiem objê³a nie
tylko obszar Bizancjum, ale tak¿e tery-
toria Persji i ziemie zamieszkane przez

barbarzyñców.
Bizantyñscy autorzy, opisuj¹cy epi-

demiê, dostrzegli pewien schemat jej
rozprzestrzeniania siê – zawsze zaczy-

na³a siê na wybrze¿u, a stamt¹d po-
stêpowa³a w g³¹b l¹du.

£ódzcy historycy zwracaj¹ uwagê, ¿e
zachowa³y siê szczegó³owe opisy prze-

biegu tej choroby, które pozwoli³y "z
du¿ym prawdopodobieñstwem ziden-

tyfikowaæ d¿umê". Mowa tu przede
wszystkim o gor¹czce, atakuj¹cej nagle,
w trakcie zwyk³ych czynnoœci. Po kilku
godzinach ³agodnego przebiegu nastê-
powa³o gwa³towne pogorszenie stanu
zdrowia. Widocznym symptomem by³o
obrzmienie wêz³ów ch³onnych w pa-
chwinach i pod pachami, a tak¿e zmiany

ko³o uszu i na udach. Niektórzy zapa-
dali w odrêtwienie – wydawa³o siê, ¿e
œpi¹ – i nie troszczyli siê o zaspokaja-
nie swych potrzeb. Mieli te¿ trudnoœci z
przyjmowaniem pokarmów. Inni popadali
w malignê lub dotyka³ ich ob³êd.
Cierpieli na brak snu i mieli urojenia.

Pierwszy atak epidemii w Kon-

stantynopolu  trwa³  cztery  miesi¹ce.
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dr dr Mira i Marek G¹siorowscy

zapraszaj� do swego gabinetu

Pe»en zakres zabiegów dentystycznych
dla ca»ej rodziny

280 W harncliffe Road S.

London  ON  N6J 2L5 519-680-7707

Co niedzielê w Radiu Western 94.9 fm

http://radiowestern.ca/stream

TWOJE RADIO
10:00 - 11:30

prowadzi Jolanta Pawluk

Telefon  519 - 641 - 8894 

Podczas programu  519 - 661 - 3600

Polonia Travel
bilety lotnicze, wycieczki

wypo¿yczanie samochodów

wysy³ka pieniêdzy i paczek do Polski

1246 Trafalgar Street 
London  ON  N5Z 1H5

Tel. 519-451-4112
Fax 519-451-8838

www.poloniatravel.ca

Pocz¹tkowo œmiertelnoœæ nie by³a
szczególnie wysoka, lecz potem gwa³-
townie wzros³a, by osi¹gn¹æ nawet

dziesiêæ i wiêcej tysiêcy osób dziennie.
Dla ówczesnych najbardziej cha-

rakterystyczn¹ cech¹ epidemii by³a jej
nieprzewidywalnoœæ i nieobliczalnoœæ.
Zagrozi³a wszystkim ludziom bez wzglê-
du na ich status spo³eczny, miejsce

zamieszkania, styl ¿ycia, zawód, budowê
fizyczn¹ czy wiek. Zarazie towarzyszy³y
fenomeny spo³eczne i psychologiczne – 

plotki  o demonach w ludzkiej postaci,

które dotykaj¹c ludzi powodowa³y za-
chorowania, lub opowieœci o proroczych
snach zapowiadaj¹cych ofiarom, ¿e
dotknie je choroba.

"Powa¿nie potraktowaæ trzeba in-

formacje o skutkach spo³ecznych i

gospodarczych pandemii: opustoszenie

wielu domów, zachwianie tradycyjnego

uk³adu spo³ecznego, braki w za-

opatrzeniu, zrywanie wiêzi spo³ecznych.
Niektóre miasta i wsie wyludni³y siê" -
mówi¹ naukowcy.

“Czarna œmieræ” - wiek XIV

Przypominaj¹, ¿e najs³ynniejsza jednak
pandemia d¿umy dymieniczej, dziœ
znana pod nazw¹ "czarnej œmierci",

szala³a na œwiecie w latach 1347–51.

Zrodzon¹ w Azji Centralnej chorobê wy-

wo³ywa³a bakteria yersinia pestis, która
zamieszkiwa³a w jelitach pche³ ¿eruj¹-
cych na ró¿nego rodzajach gryzoniów.

Za spraw¹ mongolskich najeŸdŸców oraz

europejskich kupców poruszaj¹cych siê
Jedwabnym Szlakiem plaga dotar³a w

1347 r. najpierw do genueñskiej Kaffy

na Krymie, nastêpnie do Konstantyno-

pola, by stamt¹d drog¹ morsk¹ osi¹gn¹æ
Sycyliê oraz wybrze¿a Italii i po³u-
dniowej Francji. St¹d, w ci¹gu czterech
lat, opanowa³a niemal ca³¹ Europê. Co

ciekawe, ³askawiej potraktowane zosta³y
m.in. ziemie polskie.

Równie¿ póŸnoœredniowieczna me-

dycyna by³a bezsilna, a jedyn¹ roz-

s¹dn¹ rad¹ dla tych, którzy zarazy

pragnêli unikn¹æ, by³a rekomendacja

Guy de Chauliaca, nadwornego medyka

papie¿a Klemensa VI - "uciekaj szybko

i daleko, a wracaj powoli".

Rudolf Weigl (1883-1957) - wynalazca pierwszej

skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu.

Przyczyn plagi dopatrywano siê w

splocie dziwnych zjawisk astronomicz-

nych i klimatycznych, dzia³alnoœci mocy

diabelskich, które zatruwa³y powietrze,

karze boskiej za ludzkie przewinienia.

Rozprzestrzenianiu siê zarazy towa-

rzyszy³ strach i panika. W Niemczech i

we Francji szerzy³ siê fanatyzm reli-

gijny. Na nowo wybucha³y przeœlado-
wania ̄ ydów, oskar¿anych o zatruwanie

zbiorników  wodnych. Niewa¿ne, ¿e
odsetek ofiar wœród nich by³ taki sam
jak wœród chrzeœcijan.

Szacuje siê, ¿e pandemia z lat

1347–51 zmniejszy³a populacjê œwiatow¹
z 450 do 350 mln, przy czym Chiny

straci³y po³owê, Europa ponad jedn¹
trzeci¹, a Afryka jedn¹ ósm¹ ludnoœci.
Wed³ug ró¿nych szacunków Stary Kon-

tynent mia³by utraciæ miêdzy 17–28

mln, a nawet 40–50 mln mieszkañców.

D¿uma z lat 1347–51 wyludni³a Europê
spowalniaj¹c jej gospodarkê na wiele

lat.

"Paradoksalnie tragedia ta przyczy-

ni³a siê jednak do postêpu w sferze

nauki i stosunkach spo³ecznych. Bazuj¹c
na swoich osobistych doœwiadczeniach

zwi¹zanych z opiek¹ nad chorymi Guy

de Chauliac napisa³ dzie³o poœwiêcone
chirurgii, które sta³o siê fundamentem

kszta³cenia przysz³ych lekarzy w Euro-

pie ³aciñskiej na nastêpne 300 lat" -

podkreœlaj¹ historycy.
Pandemia powraca³a, z nieco mniej-

sz¹ moc¹, w latach 1361–62, 1368–69,

1375 i 1390–91. Œmiertelnoœæ przy

kolejnych nawrotach spada³a, ale i tak
przyczynia³a siê do znacznej de-

populacji. Nawroty d¿umy pojawia³y siê
co jakiœ czas do po³owy XVIII stulecia,

a nawet i póŸniej – yersinia pestis

zaatakowa³a znów w roku 1900, gdy

zosta³a przewieziona drog¹ morsk¹ z

Hongkongu do Los Angeles, gdzie za-

bi³a 122 osoby.
Dlatego - jak mówi¹ naukowcy z

Uniwersytetu ³ódzkiego - epidemia  (
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Sutton Group Realty

Brokerage Inc.

STAN KOZA
Broker, P.Eng.

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprze-

da¿¹ nieruchomoœci

P Zni¿ki w prowizji (3.5%)

P Oprocentowanie kredytów hipotecznych korzystniejsze

ni¿ w bankach - 2.19%

P Przy kupnie pierwszego domu mo¿liwoœæ uzyskania

zwrotów podatkowych (do $10 000)

P Ponad 20 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

Stan jest ekspertem budowlanym

z ³atwoœci¹ znajdzie odpowiedni dom

( koronawirusa z roku 2020 nie jest dla historyka zjawi-

skiem wyj¹tkowym, ale "zaledwie epizodem w d³ugich dziejach

zmagañ cz³owieka z niewidzialnymi go³ym okiem chorobami".

"Choæ wydarzenia bie¿¹ce nie dobieg³y jeszcze koñca, nie

bêdzie du¿ym ryzykiem konkluzja, i¿ epidemie europejskie -

bez wzglêdu na epokê, pañstwo i spo³eczeñstwo, których

dotyka³y - posiadaj¹ pewne cechy wspólne: przychodz¹ z

zewn¹trz, obna¿aj¹ niemoc medycyny, zmieniaj¹ bieg wy-

darzeñ politycznych, g³êboko przekszta³caj¹ sytuacjê spo-

³eczn¹ i gospodarcz¹" - konkluduj¹ historycy.

Jacek Walczak

• Artyku³ ukaza³ siê w serwisie Nauka w Polsce - PAP:

www.naukawpolsce.pap.pl .

• Materia³ ilustracyjny: 

- str. 1 - Doug Coldwell (na podst. miedziorytu Paula Fûrsta “Doktor

Schnabel von Rom”. 1656). Wikimedia. Domena publiczna.

- str. 2 - Stanis³aw Wyspiañski - Apollo razi grotami pomoru. Wiki-

media. Domena publiczna.

- str. 3 -  Rudolf Weigl - zdjêcie z zasobów NAC. Domena publiczna.

ROK 2010 - OSTATNIA ODRA

Ostatnia Odra pojawia siê tu¿ za materia³em o epidemiach, ale nie o

chorobê tu chodzi; nie idzie te¿ o rzekê, która swe ujœcie ma w Zalewie

Szczeciñskim. Chodzi o polski komputer. W Kalendarium Historycznym na

www Muzeum Historii Polski [ muzhp.pl ] pod dat¹ 30 kwietnia 2010 r.

czytamy:

WY£¥CZENIE OSTATNIEGO SYSTEMU

OPARTEGO NA KOMPUTERZE “ODRA”

Ma³o kto wie, ¿e historia serii komputerów “Odra” trwa³a bez

ma³a 50 lat. Prototypy - Odra 1001 oraz 1002 powsta³y w Za-

k³adach Elektronicznych ELWRO we Wroc³awiu w latach

1960-1962 na bazie przerwanego projektu przelicznika S-1,

opracowanego pod koniec lat 50. przez zespó³ Jerzego Gradow-

skiego z Zak³adu Aparatów Matematycznych PAN w Warszawie.

Dopiero wersja Odra 1003, a po niej Odra 1013, wesz³y od 1964

roku do produkcji seryjnej, przeznaczone do wykonywania obli-

czeñ naukowo-technicznych i sterowania procesami technologicz-

nymi, jednak z uwagi na wci¹¿ zbyt woln¹ moc obliczeniow¹ i

niedostateczne parametry nie znalaz³y masowego zastosowania.

Dotyczy³o to równie¿ kolejnej generacji maszyn: Odry 1103 i

1204. Produkcja ka¿dej nowej wersji nie przekracza³a kilku-

dziesiêciu lub najwy¿ej stu kilkudziesiêciu egzemplarzy.  

Prze³omem okaza³o siê nawi¹zanie w 1967 roku wspó³pracy

z brytyjskim koncernem elektronicznym ICL, sfinalizowanej w

Londynie w dniach 24 kwietnia - 4 maja przez delegacjê polsk¹

pod przewodnictwem Witolda Tyrmana. Dziêki temu uda³o siê

skonstruowaæ i uruchomiæ produkcjê nowej generacji maszyn o

ulepszonych parametrach dzia³ania. Wyró¿nia³y je: wysoka

niezawodnoœæ i mo¿liwoœæ pracy z oprogramowaniem stworzonym

przez firmy trzecie. Powsta³y wówczas i w nastêpnych latach

komputery Odra 1304, Odra 1305 oraz - ju¿ w latach 70. – Odra

1325. W latach 70. i 80. wyprodukowano w sumie oko³o 730

egzemplarzy, które znalaz³y szerokie zastosowanie miêdzy

innymi w przemyœle, kolejnictwie, administracji, a tak¿e – jako

wersja wojskowa Rodan 10 – w radiolokacji.

“Odra” by³a dum¹ i chlub¹ polskiej myœli technologicznej,

dystansuj¹c pod wzglêdem mo¿liwoœci oraz wachlarza zasto-

sowañ wiele spoœród swoich odpowiedników nie tylko w krajach

bloku wschodniego, ale tak¿e na Zachodzie. I chocia¿ po prze-

mianach 1989 roku przeprowadzono w Polsce komputeryzacjê

oraz informatyzacjê na bazie komputerów PC oraz Internetu, to

ostatnie pracuj¹ce zestawy “Odry” d³ugo jeszcze opiera³y siê

postêpowi w tej dziedzinie, pomimo ¿e same macierzyste zak³ady

ELWRO przesta³y istnieæ ju¿ w 1993 roku. Ostatni pracuj¹cy

jeszcze system Odry 1305 zosta³ wy³¹czony w Oœrodku

Informatyki PKP w Lublinie dnia 30 kwietnia 2010 roku, po 34

latach nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy.

Dziœ ju¿ mo¿na podziwiaæ “Odrê” tylko w Muzeum Techniki

w Warszawie. A szkoda…
A. F.
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ROK 2020

W POLSCE ROKIEM ŒW. JANA PAW£A II

Rok 2020 og³oszono w Polsce rokiem œw. Jana Paw³a II. Apogeum

obchodów - ze wzglêdu na setn¹ rocznicê urodzin - planowano na

maj. W sytuacji zagro¿enia spowodowanego koronawirusem nie

wszystkie plany da siê urzeczywistniæ, ale bez w¹tpienia wiele

materia³ów z Papie¿em zwi¹zanych pojawi siê w mediach.  Ni¿ej
przypominamy w skrócie to, co tu¿ po œmierci Jana Paw³a II dzia³o
siê w London.

Przede wszystkim - od¿ywa³y wspomnienia. Na przyk³ad: co
kto robi³ w chwili og³oszenia, ¿e kardyna³ Wojty³a zosta³ wybrany

papie¿em, co siê komu przydarzy³o w 1978 roku. Uczestniczy³am w

jednej z takich rozmów w Szkole Polskiej im. St. Staszica i okaza³o
siê, ¿e wiele nauczycielek w³aœnie tamtego roku pozna³o przysz³ych
mê¿ów, wysz³o za m¹¿ czy urodzi³o pierwsze dziecko. Polacy, którzy

do Kanady dotarli przez W³ochy i mieli tam mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w papieskiej audiencji, starali siê przywo³aæ z pamiêci jak
najwiêcej z tych chwil, dzielili siê wspomnieniami, wyszukiwali

zdjêcia... Uczestnicy pielgrzymek dzielili siê wra¿eniami z tymi,

którym nie by³o dane uczestniczyæ, wydobywali pieczo³owicie prze-

chowywane pami¹tki... Jedna z pañ przynios³a ze sob¹ na œwiêconkê
do Klubu Seniorów medal pami¹tkowy ze Œwiatowego Dnia M³o-
dzie¿y w Toronto i opowiedzia³a, jak sta³a siê jego posiadaczk¹.
Otó¿ nie mog³a uczestniczyæ w tym spotkaniu, bo by³a w tym czasie

w szpitalu. Mia³a jednak to szczêœcie, ¿e jej ziêæ (nota bene Anglik)

znalaz³ siê wœród cz³onków papieskiej ochrony i móg³ zamieniæ z
Janem Paw³em II kilka s³ów. Powiedzia³, jak bardzo teœciowa boleje

nad tym, ¿e musi pozostaæ w ³ó¿ku, doda³ te¿, ¿e jest ona Polk¹.
W³aœnie wtedy dosta³ dla niej od Papie¿a medal i ró¿aniec. 

O swoich spotkaniach z Papie¿em, z których pierwsze nast¹pi³o
na krakowskich B³oniach podczas pielgrzymki w czerwcu 1979 roku,

opowiedzia³ seniorom ksi¹dz W³adys³aw Chudy. Czerwiec, a trzeba

by³o u¿yæ p³ugów œnie¿nych do odgarniêcia kwiatów, pokrywaj¹cych
papiesk¹ trasê.

Uczniowie Szko³y Polskiej im. Staszica us³yszeli wspomnienia

siostry Kingi Lewickiej, która od 1954 uczestniczy³a w prowadzo-

nych przez Karola Wojty³ê wyk³adach z filozofii moralnej na KUL-u.

Siostra Kinga opowiedzia³a te¿ o trzech pielgrzymkach Krucjaty

Eucharystycznej: w marcu roku 1986, lipcu 1991 i marcu 2000.

Podczas pierwszej dziewczêta uczestniczy³y we mszy œwiêtej odpra-
wionej w prywatnej kaplicy Jana Paw³a II, potem by³o jeszcze

spotkanie w papieskiej bibliotece; podczas drugiej - we mszy œwiê-
tej w ogrodach Watykanu; w Roku Jubileuszowym - przed bazylik¹
œwiêtego Piotra. 

W koœciele pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej odprawiono

wówczas dwie szczególnie uroczyste msze œw., zaœ w maju Tow.

Przyjació³ KUL przygotowa³o poœwiêcony papie¿owi program pt.

“Myœl¹c - Ojczyzna”. Fragmenty nagrañ znajd¹ siê 17 maja w

programie Twojego Radia. (jp)

Wskazania Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II

dla Polaków na emigracji

1. Nie zapominaj, ¿e najwa¿niejszym dobrem jest Bóg i bez Niego

nie zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz sensu ¿ycia.
2. Nie zapieraj siê imienia swego narodu, ani jego historycznych

doœwiadczeñ, bo s¹ to jego w³asne korzenie, jego m¹droœæ,
choæby gorzka, jego powód do dumy.

3. Pamiêtaj o tym, ¿e gdziekolwiek rzuc¹ ciê losy, zawsze masz

prawo, a¿ po kres dni twoich, pozostaæ cz³onkiem swej

narodowej rodziny.

4. W najgorszych nawet okolicznoœciach, zmieniaj¹c œrodowisko,

obywatelstwo, nie wypieraj siê nigdy wiary i tradycji twych

przodków, jeœli chcesz, by twoi nowi bracia i twoje dzieci nie

wypar³y siê ciebie. Rodzino, stañ siê jak wielki Koœció³ -

nauczycielem i matk¹.
5. Szanuj swój naród, pomna¿aj jego dobre imiê i nie dozwól, aby

by³o nadu¿ywane dla politycznych, nacjonalistycznych czy

jakichkolwiek innych celów.

6. Nie dozwól, aby twoja rodzina, naród by³ przez kogokolwiek

okradany, l¿ony, nies³usznie oczerniany.
7. Nie wywy¿szaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste

zas³ugi i ponad narody inne; raczej poka¿ innym to, co w

twoim narodzie jest najlepsze.

8. Ucz siê od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich

b³êdów.

9. Pamiêtaj, ¿e mieæ rodzinê - naród, jest wielkim przywilejem

wynikaj¹cym z prawa cz³owieka, ale i nie zapominaj o tym, ¿e
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowi¹zek.

10. Pamiêtaj, ¿e jesteœ dzieckiem narodu, którego Matk¹ i Królow¹
jest Bogurodzica Maryja, “dana jako pomoc ku obronie”.

Powtarzaj czêsto modlitwê serc polskich: “Maryjo, jestem przy

Tobie, pamiêtam, czuwam”.
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KRYSTYNA STALMACH  Osi¹gniêcia tych

Marii emigracyjnych szalenie mi impo-

nuj¹. Nigdy ich nie pozna³am osobiœcie,

ale œledzê ich dzia³alnoœæ i zachwycam

siê prac¹, determinacj¹, pasj¹ i poœwiê-

ceniem. Obie krakowianki, obie maj¹

olbrzymi wp³yw na postrzeganie i odbiór

kultury przez œrodowiska polonijne. To

Maria Zieliñska i Maria Nowotarska.

Maria Flora Zieliñska

(1927–2016)

O Marii Zieliñskiej - bibliotekarce -

dowiedzia³am siê w swojej pracy zawo-

dowej. Ju¿ w latach 80. natknê³am siê na

jej podrêcznik dla bibliotekarzy “Multi-

lingual Librarianship: An International

Handbook”. Oprócz pracy zawodowej

pani Maria dzia³a³a na rzecz œrodowiska

polonijnego w Ottawie. Jej bliscy na-

zywali j¹ Misia. Jednym z wielkich

osi¹gniêæ w dziedzinie wspó³pracy pol-

sko-kanadyjskiej by³ opracowany przez

Mariê Zieliñsk¹ i nastêpnie wprowa-

dzony do kanadyjskich bibliotek program

“Multilingual Biblioservice”, dziêki które-

mu grupy etniczne w Kanadzie poprzez

sieæ bibliotek publicznych uzyska³y

dostêp do ksi¹¿ek drukowanych w ich

jêzykach. Program ten prowadzi³a przy

Bibliotece Narodowej w Ottawie od roku

1973 do 1994. Potem serwis zosta³

wch³oniêty przez system wypo¿yczeñ

miêdzybibliotecznych. To dziêki niej ka¿-

dy z nas mo¿e zamówiæ sobie ksi¹¿kê w

jêzyku polskim z jakiejkolwiek biblioteki

w Kanadzie i odebraæ w swojej lokalnej

bibliotece. 

Pamiêtam, ¿e gdy by³am na kon-

ferencji bibliotekarzy zrzeszonych w

American Library Association w 2003 r.,

spotka³am tam kilku bibliotekarzy z Uni-

wersytetu Adama Mickiewicza w Po-

znaniu, którzy mieli kontakty z IFLA

(International Federation of Library

Association) i znali dorobek pani Zieliñ-

skiej. Byli zachwyceni rozwi¹zaniami w

naszych bibliotekach (sieæ po³¹czeñ ku-

rierskich, szeroko stosowane wypo¿ycze-

nia biblioteczne, wymiana ksiêgozbiorów,

wspólne zakupy niektórych tytu³ów w

tzw. multilingual pools). Ile¿ to razy

czyta³am ksi¹¿ki z bibliotek z Calgary,

Toronto, Halifaksu czy Windsor! Wszyst-

ko bezp³atnie, czasami trzeba by³o uiœciæ

symboliczn¹ op³atê, jeœli siê zamawia³o

kopie wierszy z “Literatury na œwiecie”.

Tak¹ us³ugê z dostarczaniem polskiej

ksi¹¿ki zawdziêcza³am Marii Emigracyj-

nej - Si³aczce z Krakowa - pani Marii

Zieliñskiej.

Maria Nowotarska

Tytan pracy, wspania³a aktorka, 33 lata

wystêpowa³a na scenie Teatru S³o-

wackiego w Krakowie. Zapamiêtaliœmy j¹

równie¿ z wielu filmów i spektakli teatru

telewizji. Mnie zaimponowa³a tym, ¿e

zdecydowa³a siê na emigracjê nie dla

kariery, ale tak po ludzku, aby pomóc

swojej córce Agacie Pilitowskiej w To-

ronto i zaj¹æ siê wnukami. Skorzysta³a

na tym ca³a Polonia, bo jednak na-

mówiono j¹ do wystêpów. Jej teatr bez

granic dociera do Polaków w wielu

krajach.

Pe³na nazwa teatru brzmi: Salon

Poezji, Muzyki i Teatru im. Jerzego

Pilitowskiego przy Polsko-Kanadyjskim

Towarzystwie Muzycznym. Podziwiam

szczególnie za repertuar feministyczny,

przybli¿aj¹cy zwyk³ym odbiorcom wielkie

postaci kobiet polskich. Nie wiem, jak

ona to robi, ¿e zaraz po moim przeczy-

taniu jakiejœ ksi¹¿ki o uczonej, malarce,

poetce, pisarce czy aktorce dowiadujê siê

z internetu, i¿ razem z profesorem i re-

¿yserem Kazimierzem Braunem wysta-

wiaj¹ w Salonie Poezji i Teatru spektakl

o Marii Sk³odowskiej-Curie, Tamarze

£empickiej, Agnieszce Osieckiej, Marii

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Helenie

Modrzejewskiej, Poli Negri. Ostatnio

przeczyta³am ksi¹¿kê o malarce Oldze

Boznañskiej, wiêc i o niej pewnie

doczekamy siê wystêpu.

Choæ du¿y nacisk k³adzie siê w tym

teatrze na repertuar o kobietach, nie

brakuje równie¿ poezji Herberta, ksiêdza

Twardowskiego, tekstów Ró¿ewicza, mu-

zyki Chopina. Ostatnio natknê³am siê na

ksi¹¿kê Beaty Go³embiowskiej “Teatr

bez granic: Salon Poezji, Muzyki i

Teatru w Toronto”, w której autorka

podsumowuje dzia³alnoœæ teatru.

Publikacja ukaza³a siê trzy lata temu z

okazji 25. rocznicy powstania salonu.

Mo¿na j¹ zamówiæ w ksiêgarniach inter-

netowych (Empik, Polska Ksiêgarnia)

lub wypo¿yczyæ w najbli¿szej bibliotece

publicznej, prosz¹c o sprowadzenie w ra-

mach serwisu wypo¿yczeñ miêdzy-

bibliotecznych (ILLO) z Torontoñskiej

Biblioteki.

MOJE MARIE

A gdy serce twe przyt³oczy myœl, ¿e ¿yæ nie  
warto,  

z ³ez ocieraj cudze oczy, chocia¿ twoich nie   
otarto.  

Maria Konopnicka  

MARIE EMIGRACYJNE – CZÊŒÆ IV

Si³aczki z daleka



SKANER 5 (301), maj 2020 7

Maria Zieliñska i Maria Nowotarska -

bibliotekarka i aktorka. Zawody zda-

wa³oby siê tak ró¿ne! Có¿ je ³¹czy?

Wed³ug mnie ³¹czy je s³owo - s³owo w

jêzyku ojczystym, którego wszyscy je-

steœmy spragnieni.

�

Na ³amach Skanera przez ostatnich

kilkanaœcie miesiêcy snu³am opowieœci o

Mariach, które ociera³y moje ³zy, po-

ciesza³y, dawa³y nadziejê na lepsz¹

przysz³oœæ i w jakiœ sposób ukszta³to-

wa³y mnie jako cz³owieka. Oprócz Marii,

które dobrze zna³am w rodzinie, w

szkole, w œrodowisku polonijnym, pisa-

³am równie¿ o tych, z którymi zetknê³am

siê poprzez ksi¹¿ki (by³y wœród nich nie

tylko poetki, pisarki, ale równie¿ biblio-

tekarka i aktorka). Pisz¹c te opowieœci i

porz¹dkuj¹c strzêpy wspomnieñ, za-

stanawia³am siê nad moim ¿yciem. Do

tej pory jako kobieta czynu sk³ania³am

siê ku wyznawaniu maksymy, i¿ “ka¿dy

jest kowalem swojego losu”. Po napisa-

niu trzynastu odcinków Marii zda³am

sobie sprawê, jak wiele zale¿y od

czynników zewnêtrznych: naszej rodziny,

œrodowiska, w którym siê obracamy,

uwarunkowañ historycznych, wydarzeñ

politycznych, sytuacji ekonomicznej, a

tak¿e wyznawanych wartoœci kulturo-

wych.

Poprzez cykle o Mariach - rodzin-

nych, literackich, szkolnych i emigra-

cyjnych - czytelnicy Skanera poznali

równie¿ moje losy, w czêœci pewnie

bardzo podobne do ich w³asnych dróg

¿yciowych. Dziêkujê za przejœcie ze mn¹

t¹ wielow¹tkow¹ œcie¿k¹ wspomnieñ.

Krystyna Stalmach

W imieniu redakcji serdecznie dziêkujê Autorce,

¿e zechcia³a siê podzieliæ wspomnieniami i do-

œwiadczeniem ¿yciowym z czytelnikami Skanera.

Proszê, by o nas nie zapomnia³a i by od czasu

do czasu nades³a³a coœ jeszcze.

Jolanta Pawluk

CO ROBIMY

W WOLNYM

CZASIE?

TADEUSZ ¯OCHOWSKI Wiêkszoœæ

ludzi, zw³aszcza tych 

zapracowanych, odpowie, ¿e to

czas relaksu i wypoczynku.

Có¿ natomiast, jeœli chwila

wypoczynku przed³u¿a siê? 

Pocz¹tkowo mówimy sobie: “nale¿y mi

siê trochê wiêcej laby”, ale gdy trwa to

nieco d³u¿ej i w dodatku namawiani

jesteœmy do pozostania w jednym

miejscu (w obecnej sytuacji w domu),

zaczyna nam to doskwieraæ i mo¿e

przyjœæ niebezpieczna nuda. Cz³owiek

pocz¹tkowo obojêtnieje, ale ju¿ po chwili

nerwy nie wytrzymuj¹ i nie wiemy, co ze

sob¹ zrobiæ.

Ja akurat na nudê nie narzekam

dziêki swoim hobbies. Krótkofalarstwo,

muzyka i nagrania dla Twojego Radia

wype³niaj¹ mi czas poza zajêciami

domowymi. Teraz dodatkowo dosz³o

nagrywanie, montowanie i wysy³anie

przez internet ca³ych pó³toragodzinnych

programów radiowych, gdy¿ rozg³oœnia

uniwersytecka CHRW 94.9 fm, sk¹d

nadawany jest program Twojego Radia,

te¿ zamknê³a podwoje i programy albo

s¹ nagrywane i montowane poza ni¹ i

potem dostarczane przez internet do

studia, albo ich miejsce zajmuje coœ

innego.

Zastanawia³em siê, co inni ludzie

robi¹ teraz z dodatkowo "podarowanym"

czasem. D³ugo nie musia³em myœleæ,

gdy¿ przyszed³ do mnie przemi³y e-mail

od kolegi Tomka Kawy z dawnego

zespo³u muzycznego "Pryzmat".

Pochwali³ siê w nim swoj¹ now¹ pasj¹ -

malarstwem artystycznym. Te dwa

obrazy, które mi w swym liœcie przes³a³,

bardzo do niego pasuj¹. Jeden to

"Sokolica" - szczyt w Pieninach z

samotnym drzewkiem na pierwszym

planie. Domyœlam siê, ¿e zawiera pamiêæ

i têsknotê (mo¿e za miejscem urodzenia

i dorastania?). Krótko mówi¹c -

sentyment.

Drugi obraz to "Huron" - widok

jeziora i samotnego ¿agla na tle

zachodz¹cego s³oñca. To teraŸniejszoœæ,

ale równie¿ sentyment - tym razem do

wielkiej wody. I trudno siê dziwiæ, skoro

marynistyka to hobby, które Tomek

kultywuje ju¿ od wielu lat.  (

Huron

Sokolica
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( Oczywiœcie oba obrazy s¹ pe³ne

¿ywych barw, czego (a¿ szkoda!) nie

zobaczymy na czarno-bia³ej kopii w

Skanerze.

Gdy zapyta³em, czy malowanie jest

efektem ostatnio “darowanego” nam

czasu, Tomek odpowiedzia³, ¿e w jego

wypadku niekoniecznie, bo niezale¿nie

od ci¹g³ej pracy zawodowej od dawna

wykorzystuje ka¿d¹ woln¹ chwilê

w³aœnie na malowanie.

Jeœli ktoœ powie, ¿e malarstwo to

sztuka, ¿e wa¿ny jest talent, ¿e liczy siê

tylko to, co jest w muzeach i galeriach,

ma tylko czêœciowo racjê. Widzia³em

wielu, u których nie dostrze¿ono talentu,

a tworzyli przepiêkne obrazy, niemal

arcydzie³a. Ich celem nie by³o tworzenie

“wielkiej” sztuki, czêsto malowali po

prostu dla siebie, a ¿e “piêkno jest w

oku patrz¹cego”... z czasem pojawia³ siê

Nikifor Krynicki czy “Celnik” Rousseau.

Teraz, gdy czas nieco spowolni³,

oddajemy siê sztuce przez ma³e s, za-

czynaj¹c od szyde³kowania a koñcz¹c

na kucharzeniu. Czêsto w rozpêdzeniu

mówi³em: “coœ tam do gara wrzuciæ, aby

zaspokoiæ ¿o³¹dek”. Dziœ - maj¹c czas -

dogadzam nie tylko sobie, pichc¹c ulu-

bione a rzadko przygotowywane dania,

do tego lubiê, gdy podajemy je u³o¿one

na talerzu w³aœnie w artystyczny spo-

sób, co niew¹tpliwie dodaje smaku.

Znajomi pytani przez telefon czy

Skype’a o czas wolny odpowiadaj¹, ¿e

g³ównie odrabiaj¹ zaleg³oœci w domu

(porz¹dki, naprawy) od³o¿one na tzw.

œwiêty nigdy. Nim œwiat znów nabierze

tempa, warto te¿ zrobiæ coœ niecodzien-

nego, na co póŸniej nie bêdziemy mieli

czasu.

Tadeusz ¯ochowski
Tym, którzy chêtnie czytaj¹ i teraz maj¹ na

czytanie czasu wiêcej ni¿ zwykle, polecam

lekturê na temat epidemii - nie tylko tej

aktualnej, zdrowotnej, ale i wielu innych. 

Nie mog³o byæ lepszego terminu na

wydanie tej ksi¹¿ki ni¿ apogeum

epidemii Covid-19. I nie chodzi tylko o

groŸn¹ chorobê zakaŸn¹ wywo³ywan¹

przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Epidemia ta spowodowa³a tak¿e wy-

buch informacji i fake newsów, a tak¿e

kryzys gospodarczy i finansowy w

jednym. O tym te¿ jest ta publikacja:

przekonuje, ¿e wszystkimi tymi sfe-

rami, a tak¿e wieloma innymi, rz¹dz¹

pewne zjawiska, które mo¿na uj¹æ w

wykresy i równania matematyczne.

Takimi nawet, jak uzale¿nienie od

opioidów i nierównoœci spo³eczne.

Wspó³czesnym œwiatem rz¹dz¹

liczby, komputery, oprogramowania i

sztuczna inteligencja. Zdziwienie mo¿e

budziæ, co z tym wspólnego ma

specjalista zajmuj¹cy siê epidemiami.

To w³aœnie clou sprawy: wszystko

zaczê³o siê od badania epidemii, a

potem siê okaza³o, ¿e prawa nimi

rz¹dz¹ce znakomicie siê nadaj¹ do

opisu wielu zjawisk spo³eczno-gospo-

darczych.

Prof. Adam Kucharski z London

School of Hygiene and Tropical Medi-

cine jest kontynuatorem najlepszych

tradycji specjalistów zajmuj¹cych siê

epidemiami. Bada³ epidemie wywo-

³ane  przez  wirusa  ebola  w  Afryce

Zachodniej i zika w Ameryce Po-

³udniowej. Analizowa³, jak mog¹ siê

rozwijaæ, podobnie jak teraz w wielu

oœrodkach prognozuje siê postêp pan-

demii Covid-19. W ksi¹¿ce “Prawa

epidemii” pisze o tym, ¿e “kryzysy fi-

nansowe przypominaj¹ choroby prze-

noszone drog¹ p³ciow¹”.

Przed ponad 120 laty po raz

pierwszy zwróci³ na to uwagê Ronald

Ross z Londynu. Badaj¹c malariê wy-

kaza³, ¿e gdy liczba komarów siê

zmniejsza do pewnego poziomu, to za-

chorowania spadaj¹ i epidemia wy-

gas³a. I mo¿na to opisaæ równaniem

matematycznym. Podobnie mo¿na

wykazaæ, jak epidemie rozwijaj¹ siê w

postêpie wyk³adniczym.

D³ugo jednak idee te nie znajdo-

wa³y uznania. Ross nawet otrzyma³

Nagrodê Nobla w 1902 r., ale jedynie

za badania nad zarodŸcem wy-

wo³uj¹cym malariê. To by³o wa¿ne

odkrycie, ale jeszcze bardziej noœne

by³o to, jakimi prawami rz¹dz¹ siê

epidemie i inne zjawiska. Jak sam

napisa³, “œwiat potrzebuje przynaj-

mniej dziesiêciu lat, by zrozumieæ

jakiœ nowy pomys³”. W jego przypadku

trwa³o to znacznie d³u¿ej.

Na pocz¹tku XX w. trudno by³o

uwierzyæ w opracowan¹  przez  Rossa

PRAWA EPIDEMII

SK¥D SIÊ EPIDEMIE BIOR¥?

DLACZEGO WYGASAJ¥?

Epidemie to nie tylko zarazki i choroby. Podobnie jak

zaka¿enia rozwijaj¹ siê tak¿e idee, fake newsy i

kryzysy finansowe. Rz¹dz¹ nimi te same prawa

matematyczne. W ksi¹¿ce “Prawa epidemii” pisze o tym

prof. Adam Kucharski z London School of Hygiene and

Tropical Medicine.
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“teoriê zdarzeñ”, opisuj¹c¹, jak zmienia siê w czasie liczba
osób dotkniêta jakimœ zjawiskiem, obojêtnie jakim, chorob¹

zakaŸn¹ czy jakimœ zdarzeniem, np. wypadkiem czy
rozwodem. Zmieni³o siê to dopiero po II wojnie œwiatowej.

W latach 60. XX w. wyliczono, ¿e nowy pomys³ – podobnie
jak epidemia - mo¿e chwyciæ, gdy “zarazi” siê nim 20-25

proc. ludzi (Ross twierdzi³, ¿e wystarczy 21 proc.).
Podchwycili to marketingowcy.

W 1966 r. Frank Bass, pos³uguj¹c siê modelem Rossa
przewidzia³, ¿e sprzeda¿ telewizorów kolorowych osi¹gnie

szczyt dwa lata póŸniej, w 1968 r. Potem nasta³a era
komputerów, która zrewolucjonizowa³a obliczenia. Nie

trzeba ju¿ by³o analizowaæ zjawisk rêcznie, zajê³y siê tym
maszyny obliczeniowe, a opisywane zdarzenia zaczêto

wrêcz symulowaæ.
“Dziœ – pisze prof. Kucharski – naukowcy zajmuj¹cy siê

chorobami z ³atwoœci¹ potrafi¹ przewidywaæ zabawy takie
jak ice bucket challenge i jak koncepcje wykorzystywane

w likwidacji wirusa ospy pomagaj¹ powstrzymaæ przemoc
z u¿yciem broni palnej”. Z tych metod korzystaj¹ te¿ banki

centralne, by przewidzieæ rozwój kryzysów finansowych. Na
razie nikt jednak nie potrafi przewidzieæ, jak bêdzie siê

rozwija³a pandemia Covid-19. Za ma³o mamy danych –
twierdz¹ naukowcy. 

Zbigniew Wojtasiñski

�ród³o: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

Polska edycja ksi¹¿ki Adama Kucharskiego ukaza³a siê w
sprzeda¿y na pocz¹tku kwietnia tego roku nak³adem Grupy

Wydawniczej Relacja w t³umaczeniu Jowity Maksymowicz-
Hamann. Wysz³a w wersji drukowanej i jako e-book, czyli 

w wersji elektronicznej, do czytania na ekranie komputera. 
Wczeœniej, bo w lutym tego roku, pojawi³o siê wydanie

anglojêzyczne (The Rules of Contagion: Why Things
Spread - and Why They Stop. Profile Books. London. UK).

Brytyjski wydawca informuje, ¿e prawo do przek³adu
kupi³y nastêpuj¹ce kraje: Brazylia, Chiny (tu ksi¹¿ka ma

wyjœæ w dwóch wersjach - chiñskim uproszczonym i
chiñskim tradycyjnym), Niemcy, W³ochy, Japonia, Korea,

Polska, Portugalia, Rosja and Tajlandia.
Wczeœniej, cztery lata temu - w lutym 2016 - czytelnicy

otrzymali inn¹ ksi¹¿kê Adama Kucharskiego: The Perfect
Bet: How Science and Math Are Taking the Luck Out of

Gambling. Basic Books. New York.  �

CHWILA OBECNA

JEDEN FAKT Z NASZEGO OGÓLNEGO ¯YWOTA

HENRYK SIENKIEWICZ [...] ca³e setki i tysi¹ce naszych dzieci

porzuci³y na kilka miesiêcy ³awy szkolne. Domy winny
dope³niaæ teraz tego, czego szko³a daæ nie mo¿e. Nie ma

szkó³ na œwiecie, które by wp³yw domów, szczególniej
wp³yw matek, czyni³y zbytecznym. S¹dzê nawet, ¿e bez

tego wp³ywu wiedza sama pozostaje tylko si³¹, która
zarówno na z³e jak na dobre mo¿e byæ u¿yt¹. Niechaj wiêc

wie to m³ode pokolenie, ¿e prócz wiedzy trzeba jeszcze i
innych czynników spo³ecznych, ¿e aby s³u¿yæ spo³eczeñ-

stwu, potrzeba wszystkich cnót teologicznych: wiary,
nadziei i mi³oœci.

Jest to fragment jednego z felietonów pisanych przez Henryka

Sienkiewicza do warszawskiej “Gazety Polskiej” i drukowanych w

niej od 11 stycznia do 21 grudnia 1857 roku. “Chwila obecna” to

tytu³ tego cyklu, a wymowa fragmentu aktualna jest równie¿ dzisiaj.
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Polski Klub Seniora w London

zaprasza na wspólne wycieczki
imprezy oraz spotkania

Sala parafialna koœcio³a przy 419 Hill St.
ostatnia œroda ka¿dego miesi¹ca

godz. 14:00

Informacje: Anna Paczkowski

tel. 519-668-6981

Ale i policja rosyjska nie spa³a w to

po³udnie. W pewnej chwili rozleg³ siê

przeraŸliwy œwist i z Bagateli wypad³

biegiem zwarty sznur olbrzymich polic-

jantów. Zatarasowali Aleje w jednej

chwili. Pochód stan¹³, zawróci³ i zacz¹³

siê cofaæ w nieœwietnym porz¹dku. Nie-

stety! rozleg³ siê nowy œwist i z drugiej

strony ukaza³ siê szwadron ¿andarmerii

konnej. Trzeci œwist - i setka kozaków

jê³a siê uwijaæ œród manifestantów.

Spokojnych spacerowiczów i gapiów

ogarnê³a panika. Niektórzy z kolegów

próbowali ucieczki w bok. Daremne trudy!

Policjanci i ¿andarmi parli nas z przodu

i z ty³u, a kozacy zajêli siê uciekinierami.

Byli to ludzie niedelikatni i z nahajami.

Mój brodacz chcia³ siê dostaæ do parku,

wlaz³ ju¿ nawet na szczyt ¿elaznych szta-

chet, ale kozacy œci¹gnêli go i stamt¹d.

Gdy wróci³ do mnie, mia³ okropnie po-

darte spodnie, minê wœciek³¹ i d³oni¹

pociera³ skrzywdzone, widaæ, miejsce.

- Nigdy Moskalom tego nie darujê!

- rzuci³ z pasj¹. - Nie masz agrafki?!

Strasznie by³ czu³y na punkcie

garderoby.

Tymczasem spêdzono nas do kupy jak

owce i wepchniêto na dziedziniec koszar

litewskiego pu³ku gwardii (litewskim

zwano ten pu³k tylko z tytu³u tradycji

wojskowych, s³u¿yli w nim bowiem sami

Rosjanie). Tu sta³a siê rzecz dziwna.

Agenci polityczni z pomoc¹ policjantów

rozdzielili od razu nasz¹ gromadê na dwie

nierówne grupy: do mniejszej zaliczono

wszystkich mê¿czyzn cywilnych, w drugiej

zostali sami studenci i panie. Oderwano

wiêc mê¿ów od ¿on, braci od sióstr! Nie

pomog³y ¿adne protesty i oburzenia!

Cywile najwyraŸniej interesowali policjê

bardziej od studentów: szukano wœród

nich widocznie jakiejœ "grubszej ryby".

Doœæ, ¿e w ogromnej sali gimnas-

tycznej, gdzie osadzono nas pod wart¹,

znalaz³y siê tylko panie i my, studenci.

Sytuacja zabawna i nie bez wdziêku.

Zapoznaliœmy siê natychmiast wedle

uproszczonego ceremonia³u. Natychmiast

te¿ zakwit³y flirty. Pos³aliœmy kilku

policjantów po bu³ki i wêdlinê, wniesiono

olbrzymi samowar, znalaz³o siê i parê ko-

szy piwa. Panie zajê³y siê gospodar-

stwem. Po godzinie zaczê³o byæ wcale

weso³o. Któryœ z kolegów zagra³ na

grzebieniu i jakaœ para zatañczy³a walca...

Na ten widok ogarn¹³ nas jedno-

myœlny zapa³.

- Bal, panowie! Bal! - darli siê

wszyscy. - Niech ¿yje trzeci maja!

Od razu te¿ osiem par ruszy³o

mazura. Znalaz³ siê chór mêski i rycza³

melodiê - mruczando - a potê¿nie, jak

orkiestra. Wszyscy biliœmy w d³onie do

taktu jak opêtani.

- Dziœ! dziœ! dziœ!

Przylecia³ jakiœ agent i chcia³ nas

monitowaæ, ale wypchnêliœmy go za drzwi.

Przyszed³ komisarz, pokiwa³ g³ow¹ i nic

nie powiedzia³. Zajrzeli oficerowie gwardii

i przygl¹dali siê z sympati¹; zaraz te¿ ja-

kiœ ¿o³nierz przyniós³ nam harmoniê rêcz-

n¹. Tañczyliœmy ju¿ w dwadzieœcia par...

Wodzirejów by³o masa. Tañczyliœmy

"krakowsk¹" figurê, tañczyliœmy "mary-

monck¹", a najwiêcej odbijanego oberka.

Drzazgi lecia³y z pod³ogi! Dziœ! dziœ!

Pamiêtam, ¿e tañczy³em z jak¹œ m³o-

dziutk¹ piotrkowiank¹, która przyjecha³a

do Warszawy rano, o jedenastej posz³a na

spacer w Aleje, a w po³udnie tañczy³a

mazura w koszarach...

Wspania³y ten bal trwa³ tylko trzy

godziny, bo ko³o czwartej wylegitymo-

wano nas i puszczono wolno. Puœci³em

siê do domu pêdem, ¿eby przygotowaæ

wszystko na przyjêcie rewizji. Rzeczy-

wiœcie w nocy odwiedzi³ mnie porucznik

¿andarmów, ale skoñczy³o siê na grzecz-

noœciach, bo, oczywista, nic ju¿ nie

znalaz³.

W tydzieñ potem wezwano mnie do

komisariatu, gdzie zasta³em ju¿ wielu ko-

legów. Kazano nam odpowiadaæ na d³ugi

szereg pytañ na urzêdowym arkuszu. By³o

to bardzo ³atwe. Odpowiedzieliœmy na

wszystko: "nie" i "nie wiem" i podpisaliœmy

arkusze ze spokojnym sumieniem.

Po pewnym czasie zjawi³ siê u mnie

rewirowy (przodownik) z papierkiem,

nakazuj¹cym mi "odsiedzieæ" szeœæ tygodni

"porz¹dkiem administracyjnym".

- Diabli! - zakl¹³em.

- li!... Co tam, panie! - pocieszy³

mnie policjant dobrodusznie. - Odpocznie

pan sobie, pogada, w szachy pogra!

Przecie to z politycznymi... Nawet mo¿na

nie iœæ zaraz, mo¿na i w czasie wakacji.

Byle siê pan zg³osi³ na ratusz, zaraz

posadz¹.

Rzeczywiœcie, rozs¹dniejsi koledzy

zasiedli na ratuszu podczas wakacji. Ja

nie. Po prostu wyjecha³em na wieœ.

By³em zdania, ¿e nie nale¿y zg³aszaæ siê

do kozy dobrowolnie. Niech sami wezm¹.

Okaza³o siê, ¿e mia³em racjê. Bo tego

lata urodzi³ siê rosyjski nastêpca tronu i

przyniós³ amnestiê. Nie siedzia³em ani

godziny, a bal by³ znakomity.

Piotr Choynowski
Przedruk na podst. wydania z roku 1930.

Uwspó³czeœniono pisowniê wyra¿eñ przy-

imkowych, koñcówek (zmiana -em na -ym),

liczebników oznaczaj¹cych daty oraz s³ów

zawieraj¹cych j.

TRZECI MAJ

Dokoñczenie ze str. 12
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 MEDCEN PHARMASAVE 519-672-1337

339 Wellington Road South (przy Baseline)

Bob O’Hara B.Sc. Pharm.

zaprasza do korzystania z us³ug

Okazuj¹c niniejsze og³oszenie uzyskaj¹ Pañstwo
2 dolary zni¿ki przy zakupach*

* Oferta wa¿na do 31 maja  2020 r.; nie dotyczy lekarstw na receptê; jedna zni¿ka
przy zakupie; minimalna kwota zakupu - 5 dolarów

PROTEZY DENTYSTYCZNE
przystêpne ceny, dogodne warunki p³atnoœci

protezy dentystyczne ka¿dego rodzaju
relines • poprawki i naprawy • bezp³atna konsultacja

MARIAN WÓJCICKI, DD (ret.)
MIKE V. Pisek, DD

236 Oxford St. W.
London

519-672-7580

1489 Dundas St. E.
London

519-453-6520

W£ADYS£AW SEBY£A (1902-1940)

GNIEW

B³yskawica!

W Ÿrenicach jasny cios pioruna.

Oœlepiaj¹cy b³ysk zas³oni³ œwiat,

Grzmot potoczy³ pienist¹ prosto w serce krew.

Zak³êbi³ siê lawin¹, w mózgu wœciek³y œpiew!

PowódŸ wiosenna!

Prys³a tama rozumowañ!

Urwisty brzeg podmywa szalej¹cy pr¹d.

W wirowiskach ko³uje wzdêtej fali m¹t.

Orkan burzy rozwali³ nerwów zwarty mur.

Pêdzi krew.

Strzeli³y reflektory mocy spod brwi chmur.

Serce spêcznia³o winem krwi opite.

Strze¿ siê! Bo krew je rozsadzi - jak granat!

Krew jest pijana!

Wicher potêgê woli przygi¹³, jak pnie drzew.

Nie jesteœ panem siebie. Pan twój - gniew!

Uœmiech... i orkan przewali³ siê, przepad³.

W oczach - na liœciach mokrych b³yszczy ciche

 s³oñce,

Ciê¿kie krople d¿d¿u kapi¹, krople ³zy gor¹ce.

Serce, obmyte burz¹, przejasne i czyste,

Na ustach uœmiech cichy, tajny, jak zagadka...

Klêknij i ca³uj ziemiê! Jest dobra, jak matka.

Od redakcji: W³adys³aw Seby³a - poeta i krytyk literacki - to

tak¿e uczestnik pierwszego powstania œl¹skiego, wojny 1920 r. i

kampanii wrzeœniowej 1939; rozstrzelany przez NKWD 11 kwietnia

1940 r. w Charkowie. Wiersz pochodzi z wydanego w 1930 r. w

Warszawie tomu “Pieœni szczuro³apa”. W przedruku uwspó³czeœ-

niono ortografiê (spod zamiast z pod).

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie - Polish Heritage

Fondation of Canada [ www.phfweb.ca ], która powsta³a w 1993 r. w

celu wspierania polskiej kultury i jêzyka, przypomina o tym, gdzie i

do kiedy studenci i kandydaci na studia mog¹ siê staraæ o stypendia.

STYPENDIA

J. Jarmasz Memorial Scholarship
Polish Heritage Foundation of Canada
http://www.phfweb.ca/menu.htm?opt=0&lang=PL
Deadline: June 30, 2020

John Paul II Scholarship in Polish
University of Ottawa
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17965/
Deadline: Oct. 31, 2020

Canadian Polish Millennium Fund
http://www.millenniumfund.ca/
Deadline: Sept. 15, 2020

The W. Reymont Foundation
http://www.reymontfoundation.com/
Deadline: November 2020

Adam Mickiewicz Foundation
http://polishcanadians.ca/Adam_Mickiewicz_foundation_PL.html
Deadline: Sept. 15, 2020
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Tel. 519-659-8228 
800-773-7871 

mbakowska@rogers.com 
972 Hamilton Rd. #6, London  ON  N5W 1V6

Bilety lotnicze I ubezpieczenia I wakacje
wysy³ka pieniêdzy i paczek
zaproszenia i t³umaczenia

poniedzia³ek - pi¹tek: 9:00 - 18:00, sobota 10:00 - 14:00

1290 Trafalgar St., London
Tel. 519-659-9797
Fax 519-659-2729

  www.alicias.ca

bezkonkurencyjne wêdliny

artyku³y delikatesowe z Europy

najwiêkszy wybór produktów prosto z Polski

Niskie ceny - zawsze mi³a obs³uga
Promocyjne ceny wybranych artyku³ów!

ZAPRASZAMY

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz 9.00 - 21.00

w soboty 9.00 - 18.00 i w niedziele 10.00 - 17.00

PIOTR CHOYNOWSKI TRZECI MAJ

Rocznica trzeciego maja przypomina mi

zawsze, ¿e obchodzi³em j¹ raz w sposób

bardzo zabawny.

Mia³em lat dziewiêtnaœcie i studio-
wa³em na Politechnice Warszawskiej.

Dzia³o siê to w roku 1903. Chadza³em
w tak wspania³ym mundurze, jakiego

dziœ nie ma ¿aden genera³, chyba

afgañski: by³em z³otolity, b³yszcza³em
jak mosiê¿na klamka i cieszy³em siê z
¿ycia okropnie. Dlatego z pewnoœci¹ w
opiniach polityczno-spo³ecznych sk³a-
nia³em siê ku najsro¿szemu radykali-

zmowi: wyobra¿a³em sobie, ¿e skuteczna
reforma œwiata nie obejdzie siê bez mej

pomocy w ¿aden sposób. Pierwszym

punktem tego programu by³a, rozumie

siê, niepodleg³oœæ Polski.

Tote¿, przeczytawszy w dniu drugim

maja owego roku w kreœlarni og³oszenie,
i¿ nazajutrz o dziesi¹tej odbêdzie siê u
œw. Krzy¿a msza solenna za "Udrêczon¹

Matkê" (czyli za ojczyznê), wiedzia³em
od razu, ¿e mnie tam nie zabraknie.

Wzi¹³em te¿ ze sob¹ przyjaciela-kolegê,
cz³owieka ma³omównego i z Madejow¹
brod¹ mimo lat dopiero dwudziestu i

dwu.

Msza jak msza. By³a solenna, ale
taka jak zawsze. Za to ogromna nawa

œwi¹tyni rzadko mieœci³a w sobie równie

zacn¹ kompaniê. Same mundury, mun-

dury i mundury! Granat ze z³otem -

Uniwersytetu; zieleñ ze z³otem - Poli-

techniki; granat ze srebrem - Instytutu

Weterynarii - kroæ sto tysiêcy ³una i
blask! A szko³a Miethego, a starsze

klasy gimnazjów! Obfite œwiat³o
koœcielne roz¿arza³o ma³e s³oñca na

ka¿dym ko³nierzu i na ka¿dym rêkawie.

Do mszy s³u¿y³y równie¿ mundury:

jeden z Uniwersytetu, drugi z Poli-

techniki. A zaraz po EwangeIii po-

dawano sobie grubym szeptem z szeregu

do szeregu: "W Aleje, panowie! W

Aleje!"

W Aleje, to w Aleje! Ruszyliœmy w

Aleje Ujazdowskie ma³ymi grupkami dla

niepoznaki. Wiadomo, o co chodzi³o - o
manifestacjê przeciw Rosji, o protest

przeciw zaborcom. Zebraliœmy siê znowu

na placu Trzech Krzy¿y, na rogu Piêk-
nej zeszliœmy na jezdniê, uformowaliœmy

siê piêknie czwórkami i ryknêli ca³¹ si³¹
p³uc: "Jeszcze Polska nie zginê³a,

Póki my ¿yjemy!..."

By³o przeœliczne po³udnie wiosenne. W

Alejach - t³umy publicznoœci. Na widok

naszego pochodu ogarn¹³ j¹ strach i

entuzjazm. Co ¿ywsze jê³o siê ³¹czyæ z
nami od razu. Patriotyczne paniusie,

m³odzie¿ cywilna i robotnicza, no i pan-

ny, panny! Rós³ nasz pochód i pieœñ
ros³a coraz potê¿niej! Œwietnie!

Dokoñczenie na str. 10


