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NA PUSTYNI

ROSN¥ KWIATY

STEFAN KRÓL  “Czym by³by œwiat,

gdyby nie by³o zakonnic? - pyta³a
w XVI w. œw. Teresa z Avila.

Wieki póŸniejsze wielokrotnie i na

ró¿ny sposób powtarza³y to py-

tanie, korzystaj¹c z “benedyktyñ-
skiej pracy” i modlitwy zakonów i

zgromadzeñ zakonnych, wykony-

wanych miêdzy ziemi¹ a niebem,

pomiêdzy dobrem a z³em, po-

miêdzy Bogiem i cz³owiekiem.

Niezwyk³e po³¹czenie mi³oœci
Boga i mi³oœci cz³owieka w ¿yciu

konsekrowanym wylewa na pustynie duchowe œwiata

¿yciodajne rzeki wiary, nadziei i mi³oœci. Ten wylew

“sprawia – jak mówi Ojciec Œwiêty Benedykt XVI – ¿e na

pustyni, na której ¿yjemy, znowu rosn¹ kwiaty.”

Ka¿dy niemal wiek wyra¿a swoje potrzeby religijne

przez stworzenie jakiegoœ nowego zakonu lub nowej ga³êzi
starej rodziny zakonnej. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek

Serca Jezusa Konaj¹cego jest jedn¹ z najm³odszych ga³êzi
rodziny urszulañskiej powo³anej do ¿ycia w XVI w. przez

œw. Anielê Merici. Ta najm³odsza ga³¹Ÿ – mo¿na po-

wiedzieæ: polska ga³¹Ÿ - zosta³a ufundowana w pierwszej

po³owie ubieg³ego stulecia na charyzmacie œw. Urszuli

Ledóchowskiej. A charyzmat œw. Urszuli polega³ przede

wszystkim na nowym sposobie bycia zakonnic¹ w œwiecie,

nowym sposobie aposto³owania, nowych, bardziej otwar-

tych rodzajach kontaktów ze œwiatem. I wreszcie œw.

Urszula, zdolna nauczycielka i wybitna wychowawczyni,

mia³a swoje w³asne metody tworzenia wspólnoty zakonnej,

dojrzewania i wychowania do ¿ycia konsekrowanego

oparte raczej na zaufaniu do ludzi ni¿ na strukturach

ustalonych tradycj¹, rutyn¹, stylem czy rytua³em.

Ci¹g dalszy na str. 3

25 lat temu, 30 stycznia 1995 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ

ustanowi³o Œwiatowy Dzieñ Walki z Pustynnieniem i Susz¹, którego

celem jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania obu zja-

wiskom.  Na dzieñ obchodów wyznaczono 17 czerwca. W serwisie

Nauka w Polsce - PAP ukaza³ siê artyku³ na temat tego, w jaki

sposób zmiany klimatu mog¹ dosiêgn¹æ Polski.

ŒWIATOWY DZIEÑ

WALKI Z PUSTYNNIENIEM

I SUSZ¥

Susze nowym zjawiskiem nie s¹, ale s¹ coraz czêstsze. W
latach 1951-1981 odnotowano w Polsce zaledwie szeœæ
susz (jedn¹ œrednio co piêæ lat), w latach 1982–2011 a¿ 18
(wystêpowa³y œrednio co dwa lata), a od 2013 – susza jest

ju¿ ka¿dego roku. W 2020 roku po raz pierwszy doœwiad-

czyliœmy suszy ju¿ wiosn¹ - zwracaj¹ uwagê w prasowym

komunikacie eksperci Centrum Wspó³pracy i Dialogu

Uniwersytetu Warszawskiego w ramach inicjatywy

#UWa¿niNaSuszê.
"Jeszcze do niedawna 40 proc. opadów wystêpowa³o w

pó³roczu letnim, a 60 proc. w zimowym. Ostatnie 5 lat

charakteryzowa³ natomiast niekorzystny typ rozk³adu

czasowego opadu w Polsce – najni¿sze zasilanie opadowe

wystêpowa³o pod koniec lata i na pocz¹tku jesieni. W

kwietniu 2019 i 2020 roku odnotowaliœmy minimalne opady,

które wynosi³y w niektórych regionach 1-2 mm w skali

miesi¹ca przy dotychczasowych 20 mm. Mamy wiêc do

czynienia ze zjawiskiem niespotykanym nigdy wczeœniej –

suszy wiosennej zwi¹zanej z niedoborem opadu oraz

deficytem wilgotnoœci gleby ju¿ na wiosnê" – wyjaœnia dr

Maciej Lenartowicz z Wydzia³u Geografii i Studiów

Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany w

komunikacie.

W dotychczasowym klimacie Polski najwa¿niejszym

wiosennym Ÿród³em zasilania gleb w wodê by³o topnienie

œniegu. Œnieg utrzymuj¹cy siê na polach i w lasach topnia³
zasilaj¹c wody gruntowe i rzeki, a procesowi temu towa-

rzyszy³y naturalne wezbrania roztopowe. ( 

Witra¿ z wizerunkiem œw. Urszuli

Ledóchowskiej w koœciele pw. œw.

Wojciecha w Poznaniu.
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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

( Obecnie - t³umacz¹ eksperci UW -

w zwi¹zku z czêstym brakiem pokrywy

œnie¿nej nie tylko jesienne, tak¿e wio-

senne stany rzek s¹ niskie. Œnieg za-

st¹pi³ szybko sp³ywaj¹cy do rzek deszcz.
Uczeni z grupy doradczej do spraw

kryzysu klimatycznego, powo³anej przez
prezesa Polskiej Akademii Nauk (PAN)

przypominaj¹, ¿e nasz kraj ma jedne z

najskromniejszych zasobów wodnych w

Europie. Przez nasilaj¹ce siê zmiany

klimatu Polska musi siê liczyæ z czêst-
szym wystêpowaniem zarówno suszy, jak

i powodzi – podkreœlaj¹ naukowcy i w

komunikacie przes³anym PAP zwracaj¹
uwagê, ¿e zmiany klimatu maj¹ ogromny

wp³yw na przyrodê, gospodarkê i ¿ycie
ludzi. Alarmuj¹, ¿e w przypadku rolnic-

twa (dziœ zale¿nego od deszczu) wkrótce

koniecznoœci¹ stanie siê dodatkowe na-

wadnianie upraw. Z kolei w miastach, w

których znajduje siê wiele powierzchni

nieprzepuszczalnych, intensywne opady

zwiêkszaj¹ straty wywo³ane tzw. szyb-

kimi powodziami miejskimi.

"Musimy pamiêtaæ, ¿e suszê nie zawsze

widaæ go³ym okiem, widaæ j¹ w rzekach

i w zbiornikach podziemnych. Na pewno

gro¿¹ nam k³opoty z dostêpem do czêœci
owoców i warzyw, na pewno bêdziemy

musieli wprowadzaæ nowe

uprawy, realne s¹ tak¿e k³opoty
z dostawami pr¹du, ale przede
wszystkim grozi nam pustyn-

nienie Polski. Zatem jeœli nie

podejmiemy dzia³añ przeciw-

dzia³aj¹cych suszom, nasz kraj

zmieni siê w step. Powinniœmy

mieæ œwiadomoœæ zagro¿eñ,
które s¹ realne, jeœli nie po-

wstrzymamy zmian klimatu i nie

podejmiemy dzia³añ, ¿eby na-

prawiaæ to, co zepsuliœmy" – t³umaczy w

komunikacie UW prof. Szymon Mali-

nowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geo-

fizyki Wydzia³u Fizyki Uniwersytetu

Warszawskiego, przewodnicz¹cy Komi-

tetu Geofizyki PAN.

Z kolei Fundacja WWF Polska w

komunikacie przes³anym PAP przy-

pomina, ¿e ostatnie czêste deszcze daj¹
z³udne poczucie bezpieczeñstwa, i¿
susza w tym roku mo¿e nie oka¿e siê a¿
tak dotkliwa i powa¿na. "Nic bardziej

mylnego. Nawet obfite majowe opady

nie poprawi¹ stanu hydrologicznego

Polski. Skutki suszy odczuje ka¿dy Po-

lak, bo przed zmian¹ klimatu deszcz nas

nie uratuje" - napisano w komunikacie

WWF.

WWF Polska zwraca uwagê, ¿e to
nie spadek iloœci opadów jest przyczyn¹
suszy w naszym kraju, ale coraz wy¿sza
temperatura powietrza. Œrednia roczna

temperatura w Polsce wzros³a z 7,5 C
do ok. 10 C na przestrzeni stu lat.

Ostatni rok by³ najcieplejszym w ca³ej
polskiej historii pomiarów, a liczba dni

upalnych w ostatnich dekadach wzros³a

trzykrotnie. Gdy temperatura wyraŸnie
wzrasta, a iloœæ opadów nie zmienia siê
znacz¹co, wilgotnoœæ powietrza spada.

Im ni¿sza wilgotnoœæ, tym woda szybciej

paruje. Skoro pada tyle samo, a wy-

parowuje wiêcej, to bilans wodny staje

siê ujemny – wysusza siê gleba, spada
poziom wód gruntowych, wysychaj¹
rzeki i mokrad³a, co przyczynia siê do
powstawania suszy.

Z komunikatu interdyscyplinarnego

zespo³u doradczego do spraw kryzysu

klimatycznego przy prezesie PAN wy-

nika, ¿e lekarstwem na pustynnienie

Polski jest retencjonowanie, czyli prze-

chwytywanie wody, kiedy jest jej nad-

miar i oddawanie, kiedy panuje susza,

przede wszystkim w postaci retencji

naturalnej i ma³ej. Kluczowy czynnik to

ochrona naturalnego krajobrazu, œrodo-
wiska wodnego i bioró¿norodnoœci.

"Naturalne  rzeki  i  doliny rzeczne, 

Bezlistne drzewa na obrazie Ernesta Szpajchlera
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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

obszary zalesione, wilgotne ³¹ki i

mokrad³a skutecznie zatrzymuj¹ wodê i
s¹ istotnym narzêdziem ³agodzenia suszy
rolniczej i hydrologicznej oraz zmniej-

szania ryzyka powodzi" – podkreœlaj¹
eksperci PAN. Dodaj¹, ¿e w planowaniu

urbanistycznym priorytetem powinno byæ
uwzglêdnienie terenów zielonych po-

³¹czonych z retencj¹ wód opadowych. W

ich ocenie potrzebna jest gotowoœæ do
podjêcia konsekwentnych, d³ugotermino-

wych i zintegrowanych dzia³añ opartych
na wiedzy.

W marcu br. szef Wód Polskich

Przemys³aw Daca informowa³, ¿e w roku

2020 na walkê z susz¹ przeznaczonych
zostanie oko³o 400 mln z³. W kolejnych

latach œrodki te bêd¹ ros³y - zapewni³.
Z kolei w kwietniu informowa³ o tym, ¿e
w ci¹gu trzech lat przeprowadzonych

zostanie ponad 600 inwestycji przeciw-

suszowych na terenach wiejskich.

Do 24 czerwca trwaj¹ konsultacje

spo³eczne projektu prognozy oddzia³y-
wania na œrodowisko planu przeciw-

dzia³ania skutkom suszy (PPSS).

Przygotowa³o go Pañstwowe Gospo-

darstwo Wodne Wody Polskie

(PGWWP). Jest to pierwszy ogólnopolski

plan przeciwdzia³ania skutkom suszy. Po

pó³rocznych konsultacjach spo³ecznych
zg³oszono do tego dokumentu ponad 800

wniosków i uwag - wynika z informacji

zamieszczonych na stronie Stop Suszy

PGWWP. 

�ród³o: Serwis Nauka w Polsce -

www.naukawpolsce.pap.pl

Wsparte wyj¹tkowym

charyzmatem matki za-

³o¿ycielki, inspirowane

duchem apostolskim i

potrzebami misyjnymi

Zgromadzenie szybko siê rozrasta³o. W
chwili obecnej siostry urszulanki Serca

Jezusa Konaj¹cego s³u¿¹ Koœcio³owi i

œwiatu w dwunastu krajach na piêciu
kontynentach.

Historia sióstr urszulanek

na ziemi kanadyjskiej

rozpoczê³a siê w roku 1965. Wówczas to

23 listopada statek Batory wyruszy³ z
Gdyni w regularny rejs do Montrealu

maj¹c na pok³adzie dziesiêæ sióstr urszu-
lanek udaj¹cych sie do pracy misyjnej w

Windsor, najbardziej wysuniêtego na

po³udnie miasta Kanady. Batory wtedy

do  Montrealu nie dotar³ – zamarz³a
rzeka œw. Wawrzyñca. Siostry wyl¹do-
wa³y wiêc czwartego grudnia w Quebec

City - 1200 km od miejsca docelowego.

W Windsor

czeka³ na nie
inicjator

i g³ówny

promotor

ich misji

kanadyjskiej

ks. pra³at
Wawrzyniec

Wnuk -

proboszcz parafii Œwiêtej Trójcy.

W ten sposób Windsor sta³ siê
centrum urszulañskich misji w Kanadzie.

Wœród dziesiêciu sióstr znalaz³a siê
siostra Kinga Lewicka.

Dziesiêæ lat póŸniej -

siódmego wrzeœnia 1975
roku na specjalnej mszy

œwiêtej ówczesny pro-

boszcz parafii Matki

Boskiej Czêstochowskiej w London,

Ontario ks. Piotr Sanczenko wita³
przyby³e z Windsor do pracy w parafii

siostry urszulanki: w³aœnie siostrê Kingê
i przyby³¹ z Polski kilkanaœcie dni

wczeœniej siostrê Urszulê Bruzik.

W takiej

liturgicznej oprawie

stanê³y siostry
na “duszpasterskim

froncie” w parafii

Matki Boskiej

Czêstochowskiej

i Polonii londoñskiej,
staraj¹c siê

zgodnie z nakazem Matki fundatorki

Zgromadzenia “daæ wszystkim Boga”

s³u¿¹c, obcuj¹c, pomagaj¹c. 
Ich wk³ad w ¿ycie duchowe i prace

duszpasterskie parafii trudno przeceniæ.
Przygotowanie dzieci do pierwszej ko-

munii œwiêtej, przygotowanie m³odzie¿y
do bierzmowania, liturgiczna s³u¿ba
o³tarza, obowi¹zki kantorskie, nauczanie
w szkole polskiej - to oczywiœcie nie

wszystkie wykonywane od pierwszego

dnia pobytu prace sióstr Urszulanek. S¹
to rzeczy uchwytne i widoczne.

Ale jest coœ jeszcze, coœ bardziej nie-
uchwytnego, co przyby³o wraz z siostra-

mi do parafii. Pos³uchajmy anegdoty.

Opowiadaj¹, ¿e w Nowym Jorku na

brookliñskim moœcie sta³ œlepy ¿ebrak. (

NA PUSTYNI

ROSN¥ KWIATY

Ci¹g dalszy ze str. 1

Siostra Kinga Lewicka

Siostra Urszula Bruzik
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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

( Pewnego dnia ktoœ go zapyta³, ile - przeciêtnie bior¹c -
daj¹ mu przechodnie w ci¹gu dnia. Biedak odpar³, ¿e dzienny
“urobek” rzadko przekracza piêæ dolarów. Nieznajomy wzi¹³
tabliczkê zawieszon¹ na szyi ¿ebraka, gdzie by³a informacja

o jego kalectwie, odwróci³ j¹ i na drugiej stronie napisa³ parê
s³ów. Potem zwróci³ j¹ œlepcowi mówi¹c: - Napisa³em tu

zdanie, które powa¿nie podniesie twoje dochody. Wrócê za
miesi¹c, powiesz mi wtedy, jaki by³ skutek.

Po miesi¹cu ¿ebrak wprost nie potrafi³ wyraziæ swojej

wdziêcznoœci: - Jak mam panu dziêkowaæ? Dostajê teraz

dziennie od 40 do 50 dolarów. To cud prawdziwy. Co pan tam

napisa³, co to za zdanie, któremu zawdziêczam tyle datków?

- To bardzo proste – odpar³ ów cz³owiek. – Zamiast

“Œlepy od urodzenia” napisa³em: “Przyjdzie wiosna, a ja jej

nie zobaczê.”
Otó¿ przyjazd sióstr do naszej parafii by³ czymœ w rodzaju

dopisania nowego napisu na parafialnej tablicy informacyjnej:

zwiêkszy³ dochody duchowe. Proszê wybaczyæ zu¿yte po-

równanie, ale dla mnie obecnoœæ sióstr urszulanek w moim

koœciele parafialnym jest jak zdrowie - gdy jest, nie do-

strzegamy, ¿e go mamy. Odczuwam to szczególnie wtedy, gdy

siostry wyje¿d¿aj¹ na wakacje. Koœció³ niby ten sam, a

przecie¿ coœ nieuchwytnego, jakieœ ciep³o ulotni³o siê z niego.
Widocznie ich obecnoœæ za klawiatur¹ instrumentu koœciel-
nego, ich bycie z nami, ich modlitwa pozwalaj¹ naszej w³asnej
modlitwie ³atwiej siê narodziæ.

To ju¿ prawie 36 lat* polonijna parafia londoñska korzysta
z pracowitej obecnoœci sióstr, z darów, które przynosi ich

powo³anie do ¿ycia konsekrowanego: na pustyni naszego

¿ycia ci¹gle odrastaj¹ œwie¿e, pielêgnowane przez siostry,

kwiaty - by u¿yæ jeszcze raz piêknej frazy Ojca Œwiêtego.
Religijne wychowanie m³odzie¿y, promocja polskiego dzie-

dzictwa duchowego w ¿yciu emigracji oraz pos³uga przyjaŸni
– to najdorodniejsze kwiaty apostolstwa sióstr. W³aœnie
nadarza siê okazja by z wdziêcznoœci¹ to odnotowaæ. Jest ni¹
jubileusz 35-lecia Krucjaty Eucharystycznej.

Krucjata Eucharystyczna zosta³a za³o¿ona przez œw.

Urszulê w 1925 r. jako wielka szko³a modlitwy dla dziewcz¹t,
szko³a wiary prostej i szczerej – dzieciêcej w³aœnie, w której

autentyczna pobo¿noœæ ³¹czy siê z ¿yciem codziennym. Nasze

siostry Urszulanki ju¿ w pó³ roku po przybyciu do London
powo³a³y do ¿ycia pierwsz¹ grupê Krucjaty. By³o to 5 marca

1976 r.

Jak te idea³y przek³ada³y siê na codzienne ¿ycie lon-
doñskiej Krucjaty? Opowiada dawna cz³onkini - Ola Giera³t.
Oto wyimki z jej wspomnieñ:

Uczestnictwo w ¿yciu Krucjaty Eucharystycznej uformo-
wa³o nas na takich ludzi, jakimi dziœ jesteœmy. [...] Przyk³ad

sióstr nauczy³ nas, jak byæ wra¿liwymi na potrzeby drugiego
cz³owieka. Siostry nigdy nie odmawia³y nikomu pomocy.

Dochody z kiermaszy i bazarów, które siostry organizuj¹, s¹
przeznaczone na pomoc biednym, szczególnie biednym dzie-

ciom, o których problemach i warunkach, z jakimi siê one
borykaj¹, siostry bardzo czêsto nam opowiada³y. [...] Pamiêtam

równie¿, jak co roku odwiedza³yœmy starsz¹ pani¹ mieszkaj¹c¹
w pobli¿u koœcio³a. By³o to dla mnie - i pewnie dla wielu z

nas - pierwsze zetkniêcie siê z samotnoœci¹ starszych osób.
Siostry uczy³y nas szacunku dla starszych oraz pamiêci o

nich. Dziêki tym lekcjom wiele dziewcz¹t kontynuuje od-
wiedzanie starszych, samotnych osób. [...] Siostra Kinga wraz

z siostr¹ Urszul¹ z wielkim entuzjazmem zachêca³y nas do
brania udzia³u w ró¿nych uroczystoœciach i nabo¿eñstwach.

Do tej pory wspominam, ile zapa³u i serca siostry wk³adaj¹
w przygotowanie nas - dziewcz¹t do udzia³u w procesji

Bo¿ego Cia³a. [...] Tak¿e wspominam nasze msze œwiête na
Chrystusa Króla, które te¿ wymagaj¹ przygotowañ. [...]
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Dziêki siostrom wiele z nas anga¿uje

siê w ¿ycie parafii. Krucjata by³a pierw-

sz¹ organizacj¹ koœcieln¹, do której

nale¿a³am. I to w³aœnie dziêki siostrom

zosta³am lektorem. Wiele z nas, za-

chêconych przez siostry podczas mszy

œwiêtej w pierwsze pi¹tki, na ró¿añcu

czy w czasie drogi krzy¿owej, zosta³o

lektorami na sta³e.

Niezatarte œlady w pamiêci zo-

stawi³y z pewnoœci¹ organizowane przez

siostry pielgrzymki Krucjaty do Rzymu

do Ojca Œwiêtego – trzykrotne spot-

kania z Janem Paw³em II (1986, 1991,

2000) i raz z Benedyktem XVI. Cztero-

krotne wycieczki do Polski mia³y na

celu poznanie ojczystego kraju, jego kul-

tury, modlitwê w sanktuariach ma-

ryjnych.

Ka¿de dziecko potrzebuje do pra-
wid³owego rozwoju mi³oœci, akceptacji,
ochrony, wiary, kierunku i dozoru –

powtarzam tu to, co pisa³em z okazji

jubileuszu 50-lecia œlubów zakonnych

siostry Kingi. Te potrzeby powinni za-

pewniæ dziecku wszyscy wychowawcy, a

przede wszystkim rodzice. Siostry przez

swoj¹ pracê w szko³ach i w koœciele, w
Krucjacie Eucharystycznej i na lekcjach

religii, w zabawie i w przygotowywaniu

jase³ek s¹ tylko jednym z ogniw w ³añ-
cuchu ludzi odpowiadaj¹cych na du-

chowe potrzeby naszych pociech. Ale

ogniwem bardzo wa¿nym, bo ich apo-

stolska aktywnoœæ pedagogiczna dotyczy
przede wszystkim wiary i ukierunko-

wania ¿yciowego.

Chodzi tu nie tylko o tê wiarê, która
jest przebijaniem siê ku Nieskoñczo-
nemu, ale o wiarê w dziecko i wiarê w
wartoœci. Ka¿de dziecko w rozwoju do

pe³nego cz³owieczeñstwa potrzebuje

zespo³u norm moralnych, wed³ug
których ma ¿yæ, potrzebuje wiary w

wartoœci ludzkie, takie jak uczciwoœæ,
¿yczliwoœæ, szlachetnoœæ, sprawiedliwoœæ.

Tê wiarê w ludzkie wartoœci dziecko

zdobywa obserwuj¹c rodziców, ucz¹c siê
w dobrej szkole, na nauce religii, na

spotkaniach religijnych. Tu te¿ otrzymu-

je ¿yczliw¹ pomoc i przyjacielsk¹ radê w
przyswajaniu sobie sztuki postêpowania

z rzeczami, z przyrod¹, z ludŸmi. Inaczej

mówi¹c: otrzymuje ukierunkowanie ¿y-
ciowe. Niezwykle to wa¿ne, gdy skoñcz¹
siê lata dorastania i nauki, a przyjd¹
lata ¿yciowego obowi¹zku. Powtarzam:

nigdy doœæ wyrazów wdziêcznoœci dla

sióstr za to stró¿owanie przy wartoœ-
ciach moralnych w polonijnym ³añcuchu
wychowawczym najm³odszego pokolenia.

Najcenniejsze dla wychowawców s¹
oczywiœcie s³owa wdziêcznoœci od wy-

chowanków. Oto s³owa, które wypowie-

dzia³a Ola Giera³t na jubileuszu 50-

lecia œlubów zakonnych siostry Kingi.

S³owa te w równym stopniu odnosz¹ siê
równie¿ do siostry Urszuli: Chcia³am z

ca³ego serca podziêkowaæ Ci, kochana

siostro Kingo, za ka¿dy uœmiech, którym

rozjaœniasz nasze ¿ycie, za ka¿d¹ chwilê,

któr¹ spêdzi³aœ pomagaj¹c innym, za

mi³oœæ, któr¹ ogarniasz nas wszystkich,

za wysi³ek, który wk³adasz w pracê, za

pozytywny przyk³ad, za wp³yw, który

masz na nasz¹ formacjê, za to, ¿e co-

dziennie zbli¿asz nas do Jezusa.

Na dalsze lata pos³ugi modlitwy,

chrzeœcijañskiego bycia z m³odzie¿¹, po-
s³ugi nauczania i wychowania, pos³ugi
przyjaŸni ¿yczymy siostrom radoœci z

owoców pracy podejmowanej w trosce o

to, aby w rodzinach przysz³ych matek

panowa³a najmocniejsza z wiêzi: wiêŸ
mi³oœci zrodzonej i kszta³towanej w ob-

liczu Boga.
Stefan Król

Od redakcji: Stefan Król napisa³ ten artyku³ w
r. 2011 - z okazji 35-lecia Krucjaty Eucha-

rystycznej w parafii MB Czêstochowskiej w

London, gdzie siostry s¹ od 1975 r. Za umo¿-
liwienie przedruku Skaner dziêkuje Mariannie

Król.

JUBILEUSZ

Siódmego czerwca br. minê³a setna

rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego i
za³o¿enia Domu Zakonnego w Pniewach
ko³o Poznania. Za³o¿ycielka Zgroma-

dzenia - œw. Urszula Ledóchowska -
zas³uguje na osobny i obszerny artyku³;
tu pozwolê sobie pozostaæ na chwilê
przy okreœleniu Stefana Króla, który po-

równa³ pracê sióstr do sadzenia kwia-
tów. Mo¿na uznaæ, ¿e kwiatami s¹ te¿
same siostry. Trzeci taki kwiat - w oso-

bie siostry El¿biety Mruczek - parafia
w London zyska³a kilka lat temu. Oto

fragment otrzymanej w 2016 r. informacji
z Windsor: “Jest trzeci wrzeœnia, sobota.
Na popo³udniowej mszy œw. dowiadu-
jemy siê, ¿e siostra El¿bieta Mruczek

odchodzi [...] do London. Szok! Ta
skromna i wszystkim ¿yczliwa siostra,

która ponad dwadzieœcia lat by³a wœród
parafian, dzieci i m³odzie¿y, która dla
ka¿dego mia³a zawsze dobre s³owo,
upiêkszone ciep³ym uœmiechem...!”

Od kilku lat

polonijni parafianie

w London doœwiadczaj¹
dobrego s³owa,

¿yczliwoœci i uœmiechu

widocznej na zdjêciu
siostry El¿biety Mruczek

Stefan Król ogólne okreœlenie ‘kwiat’
odniós³ do pracy sióstr urszulanek, jako
ciekawostkê dodam, ¿e dosz³o te¿ do
sytuacji, kiedy konkretny kwiat - roœlina
pn¹ca - powojnik (clematis) - nazwany

zosta³ “Matka Urszula Ledóchowska”.

Nazwa³ go tak jezuita, brat Stefan

Franczak, ceniony hodowca powojników
i liliowców, którym przewa¿nie nadawa³
nazwy zwi¹zane z Polsk¹ (w œwiatowym
rejestrze jest 68 odmian jego po-

wojników i 115 lilii).  (
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( Napisa³am, ¿e œw. Urszula Ledóchowska (17 kwietnia 1865

- 29 maja 1939) zas³uguje na osobny i obszerny artyku³, ale

przy tak wa¿nym jubileuszu, jakim jest sto lat od utworzenia

nowej urszulañskiej wspólnoty, nie mogê nie wspomnieæ o tym,

co z ró¿norodnych dzia³añ za³o¿ycielki poruszy³o mnie naj-

bardziej: to prace zwi¹zane z opiek¹, wychowaniem i naucza-

niem polskich dziewczynek i dziewcz¹t (m.in. Petersburg,

Sztokholm, Pniewy) oraz dzia³alnoœæ patriotyczna i charyta-

tywna. Pos³u¿ê siê cytatem: “W marcu 1915 r. G³ówny Komi-

tet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce zwróci³ siê do Urszuli

Ledóchowskiej z proœb¹ o wspó³pracê na terenie krajów skan-

dynawskich. Udzieliwszy pozytywnej odpowiedzi, 12 kwietnia

1915 r. Ledóchowska rozpoczê³a dzia³alnoœæ odczytow¹ na

rzecz Komitetu. Podjê³a trzy cykle odczytów: pierwszy

(1915-1917) - bezpoœrednio na rzecz Komitetu w Vevey; drugi

(1917-1918) - równie¿ pod patronatem Vevey, ale z konkret-

nym celem uzyskania pieniêdzy na zakup (a potem tak¿e

utrzymanie) domu dla polskich sierot w Danii; trzeci (wiosn¹

1920) - na zakup domu w wielkopolskich Pniewach, ¿eby pol-

skie dzieci mog³y wróciæ do wyzwolonej Ojczyzny. Wyg³osi³a

w sumie oko³o 80 odczytów w trzech krajach: Szwecji, Danii

i Norwegii, w szeœciu jêzykach: francuskim, niemieckim, an-

gielskim, szwedzkim, duñskim i norweskim.”

Jolanta Pawluk

* Ma³gorzata Krupecka USJK. Dzia³alnoœæ Julii Urszuli Ledóchowskiej na

rzecz niepodleg³oœci Polski w latach 1914-1920 na terenie krajów

skandynawskich. (gor¹co tê pracê polecam - jp):

http://pzj.se/wp-content/uploads/2018/04/M.Krupecka_Dzialalnosc-sw.UL-w-Skandynawii-1914-20.pdf

Autorzy zdjêæ: str. 1 - Roweromaniak, Ÿród³o Wikipedia (CC BY-SA 3.0);

str. 2 - Ernest Szpajchler, str. 3 - Tomasz Kaczor, str. 5 - archiwum.

Z BIBLIOTECZNEJ PÓ£KI

CZYTAMY W OJCZYSTYM JÊZYKU!

Cz³owiek potrzebuje do ¿ycia ogrodów i bibliotek.

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil.

Marek Tuliusz Cyceron

KRYSTYNA STALMACH  Cieszê siê niezmiernie, ¿e od ósmego
czerwca biblioteki w Ontario czêœciowo wznowi³y dzia-
³alnoœæ. Piszê “czêœciowo”, poniewa¿ jest to tylko us³uga
skupiaj¹ca siê na zamówieniach z³o¿onych elektronicznie
(poprzez tzw. catalogue request/hold system) lub analogo-
wo – czyli zamówieniach telefonicznych. Mam nadziejê, i¿
w lipcu instytucje te zaoferuj¹ szerszy wachlarz us³ug.

W czasie pandemii wielu z nas nie tylko czyta³o
ksi¹¿ki, ale równie¿ ogl¹da³o ulubione seriale i telenowele.
Ja - poniewa¿ na nowo pokocha³am swój przydomowy
ogródek - dzielê czas miêdzy prace na rabatach i klom-
bach, a czytanie ksi¹¿ek i ogl¹danie powtórek swojego
ukochanego “serialu wszech czasów” - czyli “Rancza”.

Dziesiêæ sezonów, dziesiêæ lat
Polski w pigu³ce! Dla mnie fenomen
“Rancza” polega na przedstawieniu
spo³eczeñstwa takim, jakim jest - bez
lukrowania, sprawiedliwie, ze wszyst-
kimi przywarami i wadami, aktualnymi
problemami spo³ecznymi, spo³eczeñ-
stwa ci¹gle zmieniaj¹cego siê i do-
stosowuj¹cego do realiów otaczaj¹-
cego œwiata. A poniewa¿ lubiê rów-
nie¿ czytaæ, wiêc w pierwszym dniu uchylenia drzwi
niektórych bibliotek naszego hrabstwa zamówi³am sobie
ksi¹¿kê, któr¹ od dawna planowa³am wypo¿yczyæ - o
kulisach krêcenia tego serialu. “Ranczo: kulisy serialu
wszech czasów” Marty Lipeckiej i El¿biety Piotrowskiej
“po³knê³am” w ci¹gu jednego dnia!

Autorki nie tylko opisuj¹ historiê powstania serialu,
anegdoty z planu, wywiady z twórcami, ale równie¿
wszystko to, co prawdziwy wielbiciel “Rancza” wiedzieæ
powinien, czyli gdzie krêcono zdjêcia, dlaczego przedsta-
wienie politycznego t³a tak bardzo przypomina nam
rzeczywistoœæ i jak wielkie zadanie do udŸwigniêcia mieli
autorzy scenariusza: Jerzy Niemczuk i Andrzej Grembowicz
(ten drugi pisa³ pod pseudonimem Robert Brutter) oraz
wspania³y, ukochany przez aktorów re¿yser - “ranczer”
Wojciech Adamczyk. Ksi¹¿ka jest napisana z punktu wi-
dzenia kogoœ, kto pracowa³ przy produkcji (Marta Lipecka)

Z okazji jubileuszu przewidziana by³a msza œw. w koœciele pw. œw. Trójcy w
Windsor, a potem w sali parafialnej spotkanie parafian z siostrami i poczêstunek.
W obecnej sytuacji mog³o siê to odbyæ jedynie w sposób kameralny - msza zosta³a
odprawiona w kaplicy sióstr urszulanek.

Fot. ze zbiorów sióstr urszulanek w Windsor
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i fanki zakochanej w serialu (El¿bieta Piotrowska). W sam

raz na lato, bo czyta siê j¹ szybko, ³atwo i przyjemnie!

Pozycja ta jest dostêpna w bibliotece w Sarni (klasyfikacja

LANG LPOL 791.45 PIO) – zachêcam do skorzystania z

wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych.

P

Nie tylko re¿yserzy ulegaj¹ pokusie tworzenia seriali lub

ich kontynuacji, tak¿e wielu pisarzy wspó³czesnych pisze

swoje ksi¹¿ki “seryjnie”. Czasami ma to zwi¹zek z popular-

noœci¹ jakiegoœ tytu³u, bo du¿o ³atwiej mo¿na kontynuowaæ
lub rozbudowywaæ fabu³ê (np. nadaj¹c postaci peryferyjnej

status heroiny) ni¿ wymyœlaæ nowych bohaterów, kreœliæ
nowe t³o spo³eczno-historyczne itd.

Na lato chcê zaproponowaæ zapoznanie siê z po-

wieœciami Katarzyny Michalak, która nie stroni od twór-

czoœci w seriach. Jej ksi¹¿ki s¹ obecne prawie w ka¿dej

ontaryjskiej bibliotece. Pisarka porusza siê swobodnie

miêdzy gatunkami - tworzy powieœci obyczajowe, sensacyj-

ne, erotyczne, fantasy - czyli dla ka¿dego coœ mi³ego. Ja

przeczyta³am “Nie oddam dzieci”, które posiada biblioteka

w Sarni (LANG LPOL FIC MIC).

Z twórczoœci seryjnej bardzo lubiana jest przez

cz³onków klubu “Czytelnik” trylogia leœna, sk³adaj¹ca siê
z ksi¹¿ek: “Leœna polana”, “Czerwieñ jarzêbin” i “B³êkitne

sny”, w których bohaterowie goni¹ za marzeniami i

szczêœciem - mimo ci¹g³ych

zmagañ z przeciwnoœciami losu.

Ksi¹¿ki te zosta³y wydane

przez Znak Literanova w Kra-

kowie na przestrzeni lat 2016 i

2017. Tê trylogiê leœn¹ ma w

swoich zbiorach zarówno biblio-

teka w Sarni, jak i w London

(Sarnia LANG LPOL FIC MIC;

London, Central, 2nd Floor, World

Languages, klasyfikacja Pol F

Mic). Zachêcam do przeczytania!

Smutna wiadomoœæ

dla wielbicieli

twórczoœci Jerzego Pilcha

W pi¹tek 29 maja zmar³ w Kielcach

jeden z najwybitniejszych wspó³-
czesnych pisarzy polskich – Jerzy

Pilch. Urodzi³ siê w Wiœle w 1952 r.

Spod jego pióra wysz³o wiele dzie³
literackich m.in: “Rozpacz z powodu

utraty furmanki”, “Marsz Polonia”,

“Spis cudzo³o¿nic”, “Pod mocnym

anio³em”, “Wiele demonów”, czy “Te-

zy o g³upocie, piciu i umieraniu”.

Lambton ma w posiadaniu “Pod

mocnym anio³em”, “Marsz Polonia”,

“Inne rozkosze”, “¯ywego ducha”.

London Central ma “Wiele demonów”, “Dzienniki” i “Bez-

powrotnie utracon¹ leworêcznoœæ”. Najwiêkszy wybór jego

twórczoœci ma biblioteka w Toronto.

Chcia³abym powróciæ raz jeszcze do “Bezpowrotnie

utraconej leworêcznoœci”, bo jest w tej ksi¹¿ce wiele rzeczy,

które s¹ mi drogie – przyk³ady gwary z rejonu Œl¹ska Cie-

szyñskiego i wspania³y cytat o czytaniu, zapominaniu i

bibliotekach - Ksi¹¿ek nie czyta siê po to, aby je pamiê-

taæ. Ksi¹¿ki czyta siê po to, aby je zapominaæ, zapomina

siê je zaœ po to, by móc znów je czytaæ. Biblioteka jest

zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szans¹

nieustannego powrotu, a ka¿dy powrót mo¿e tu na powrót

staæ siê pierwszym przyjœciem.

Wiêc wracajmy do ksi¹¿ek, wybierajmy sny zapomniane z

bibliotecznych zbiorów.

¯yczê dobrej lektury!

Krystyna Stalmach

Zdjêcie Jerzego Pilcha - Adam Kumiszcza. CC BY 3.0

303 = 300 + 3

303 = 12 x 25 + 3

Oto rozwi¹zanie tej pozornej ³amig³ówki: 303 to numer lipcowego Skanera. Trójkê mo¿na w zasadzie

pomin¹æ, natomiast istotne s¹ dwunastka i dwudziestka pi¹tka - dwanaœcie numerów rocznie, co w

odniesieniu do miesiêcznika daje æwieræ wieku.
Pierwszy Skaner ukaza³ siê w maju 1995 roku, od maja 2020 idzie wiêc rok dwudziesty szósty

Pocz¹tki i wa¿niejsze momenty z ¿ycia tego skromnego pisma postaramy siê przypomnieæ, gdy nadejd¹

nieco spokojniejsze, g³ównie bezwirusowe czasy, teraz tylko informacja dla czytelników, którzy maj¹

k³opot z dotarciem do miejsc, gdzie le¿¹ drukowane egzemplarze: ostatnie numery - od 301 pocz¹wszy

- mo¿na przeczytaæ w sieci pod skaner.net

Jerzy Pilch

(1952-2020)
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Dwudziestego trzeciego maja Piotr Bas - komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej

w Ameryce (SWAP) Placówka 126 w Windsor - obchodzi³ dziewiêædziesi¹t¹ drug¹ rocznicê

urodzin. Pamiêtali o nim weterani, od których dosta³ smaczny tort, oraz windsorskie Ogniwo

Federacji Polek w Kanadzie, które wrêczy³o kwiaty. Redaktor Jerzy Ró¿alski przekaza³ ¿yczenia

w nadawanym w Detroit programie radiowym Polskie Rozmaitoœci. (AS)

SYTUACJE ZEROJEDYNKOWE

Mi³o siê przekonaæ

Mi³o jest od czasu do czasu dostaæ dowód, ¿e Skaner jest

czytany. Chodzi mi nie tylko o to, ¿e wyraŸnie widaæ, jak

znika z pó³eczki w sklepie Alicji Sikorskiej (raz albo i dwa

w tygodniu dok³adam tam numery), ale o to, ¿e czytelnicy

reaguj¹ na to, co przeczytali. Np. zaraz po tym, jak w

czerwcu napisa³em “Gêsi gêsiego sobie sz³y...”, zadzwoni³

telefon. Mê¿czyzna mówi³: “Od razu zacz¹³em te gêsi

liczyæ, ale zdjêcie takie ma³e, ¿e kiedy by³em blisko setki,

da³em sobie spokój”.

Zera i wychowanie

Nied³ugo potem od swego imiennika w London dosta³em

e-mail na temat wychowania (to czêsty temat naszych

rozmów). By³o to coœ w rodzaju opowiastki, niemal bajki z

mora³em, takiej oto treœci:

“Na pierwszym miejscu powinno byæ wychowanie, dopiero

póŸniej wykszta³cenie.

Kiedyœ pewien profesor napisa³ na tablicy cyfrê 1 i

spojrzawszy na studentów wyjaœni³:

- To jest wasze cz³owieczeñstwo - najwa¿niejsza

wartoœæ w ¿yciu.

PóŸniej dopisa³ 0 i powiedzia³:

- A to wasze osi¹gniêcia, które w po³¹czeniu z

cz³owieczeñstwem zwiêkszy³y wasz¹ wartoœæ 10 razy.

Jeszcze jedno 0 - doœwiadczenie, co daje ju¿ 100.

I dodawa³ kolejno sukces, mi³oœæ, odpowiedzialnoœæ itd.

- Ka¿de dodanie zera dziesiêæ razy uszlachetnia

cz³owieka - powiedzia³ profesor.

Nagle star³ cyfrê 1, która sta³a na pocz¹tku. Na tablicy

zosta³y same nic nieznacz¹ce zera. Profesor powiedzia³:

- Jeœli nie bêdziecie zachowywaæ siê jak ludzie,

cokolwiek zrobicie i tak pozostaniecie zerem.”

Nie bêdê tu tego rozwija³ ani komentowa³ - przemyœlenia

pozostawiam czytelnikom.

" " "

Drugi e-mail, od Janka z Bia³egostoku, namawia³ mnie z

kolei do napisania tekstu na temat polskich wielkich

matematyków: Ulama, Mazura, Banacha i Steinhausa.

Janek s³usznie zauwa¿a³, ¿e s¹ wielkimi Polakami, o

których trzeba wiêcej i czêœciej mówiæ, gdy¿ szkoda, by

poszli w zapomnienie. Z podes³anych przez niego ma-

teria³ów wybra³em urywek mówi¹cy o znaczeniu jedynki

i zera i jednoczeœnie o g³êbokim patriotycznym wy-

chowaniu jednego ze wspomnianych uczonych. Oto ten

fragment:

Stefan Banach i zera

Kiedy w r. 1937 do Lwowa przyjecha³ prof. John von

Neumann, zaproponowa³ Banachowi pracê w USA, w

zespole Norberta Wienera, matematyka i twórcy

cybernetyki. "Ile daje prof. Wiener?" - zapyta³ lwowski

matematyk. "Przewidzieliœmy to pytanie" - odpowiedzia³

Neumann i wyci¹gn¹³ podpisany przez Amerykanina czek.

W rubryce "kwota" widnia³a jedynka. "Prof. Wiener prosi³,

¿eby dopisaæ tyle zer, ile pan uzna za stosowne" -

powiedzia³. Na co Banach odrzek³: "To za ma³a suma, aby

opuœciæ Polskê".

Wielkie musia³o byæ przywi¹zanie do ojczyzny skoro nie

uleg³ namowom, bo trudno pos¹dziæ go o brak znajomoœci

matematyki.

Wszystkim zainteresowanym losami twórców mate-

matycznej szko³y lwowskiej polecam artyku³y w sieci,

chocia¿by ten https://kobieta.onet.pl/66jqx8v (chyba stamt¹d

Janek wzi¹³ przys³any mi fragment); ale jest te¿ wiele

innych.



SKANER 7 (303), lipiec 2020 9

Po tym wszystkim zacz¹³em siê na nowo zastanawiaæ (nie

tylko nad wychowaniem, ale te¿ zerem i jedynk¹). Za-

wartoœci¹ listów podzieli³em siê z rodzin¹. Entuzjastyczna

reakcja bliskich sk³oni³a mnie do napisania tego tekstu, a

¿ona doda³a jeszcze wiersz*, tak przedstawiaj¹cy relacje

zera i jedynki:

Jednoœæ i zero

“Kto jest twórc¹ miliona? Ja! niech szeœciokrotnie

zbli¿ê siê do jednoœci, co stoi samotnie

i z wielkim ducha strapieniem

duma nad swem poni¿eniem.”

“Masz s³usznoœæ!” rzecze Jednoœæ z w³aœciw¹ skromnoœci¹,

“Ja jestem zawsze jednoœci¹

i godzê siê z przeznaczeniem.

Ty zaœ pysza³ku dumny z wydêtem obliczem

milionem jesteœ przy mnie, lecz beze mnie - niczem!”

Tak mi siê ten wiersz spodoba³, ¿e dopisa³em krótki ci¹g

dalszy:

Posz³o wiêc zero po rozum do g³owy

Jak wygraæ spór ten, plan ma gotowy

Staje na przedzie, dostawia przecinek

W ten sposób zmniejszy wartoœæ jedynek

Lecz tak siê nie skoñczy³ ten pojedynek

Zero zwa¿ywszy, ¿e ju¿ nic nie znaczy

Przeprosi³o jedynkê - niech¿e mu wybaczy

Niech ju¿ zawsze stoi dumnie na przedzie

I za sob¹ krocie zer niech wiedzie

Epidemia koronawirusa wyrz¹dzi³a du¿o z³a w zdrowiu,

gospodarce i wielu innych dziedzinach, ale te¿ pomog³a

spostrzec, ¿e powietrze przy zmniejszonym ruchu aut jest

czystsze, ludzie stali siê ostro¿niejsi, a korespondencja -

choæ nie w tradycyjnym stylu, czyli przez pocztê - wprost

rozkwit³a. Przyznam, ¿e przy wzmo¿onej wymianie listów

odnalaz³em te¿ dawnych przyjació³, z którymi kontakt

urwa³ siê z chwil¹ wyjazdu z kraju, a teraz zosta³ wzno-

wiony. Plusów widaæ jednak zdecydowanie mniej ni¿ szkód,

jakie wyrz¹dzi³a epidemia, dlatego w³aœnie nie jest to

klasyczna sytuacja zupe³nie zerojedynkowa (czyli albo

ca³kiem Ÿle, albo wy³¹cznie dobrze).

Tadeusz ¯ochowski

* Autorem wiersza jest Kazimierz Gliñski (1850-1920).

NAD MORZE!

PO S£OÑCE, PO ZDROWIE…

AGATA ZBOROWSKA Pierwszy rozdzia³ poradnika “Jak i gdzie

spêdziæ wakacje?” z 1930 roku otwiera wskazówka:

“Od kogo¿ rozpocz¹æ nasze wakacje, je¿eli nie od

KOBIETY. Wakacje s¹ przedewszystkiem dla Kobiety, a

pozatem bez Kobiety trudno sobie wyobraziæ, ¿eby

wakacje w ogóle mog³y istnieæ”.

Od czego wiêc radzono rozpocz¹æ przygotowania do

wakacji? Od zakupów, rzecz jasna.

Od lat dwudziestych XX wieku w ofercie ka¿dego domu

mody mo¿na by³o znaleŸæ ju¿ nie tylko suknie wyjœciowe,

ale równie¿ stroje sportowe, do gry w tenisa, golfa, jazdy

konnej czy samochodem, ró¿ni¹ce siê zarówno pod

wzglêdem kroju, jak i kolorystyki. Dla gry w golfa za-

rezerwowana by³a biel, dla wioœlarstwa biel i granat, a do

jazdy samochodem najczêœciej noszono szaroœci i br¹zy. (
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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

(  Stroje pla¿owe, do p³ywania i

opalania siê, by³y równie¿ wa¿nym

elementem oferty ³ódzkiego przed-

siêbiorcy Leona Plihala, który w 1893

roku za³o¿y³ firmê L. Plihal i S-ka we

wsi Koralew (w 1906 roku w³¹czona w

obrêb miasta £odzi). W budynku

znajdowa³a siê farbiarnia, tkalnia i

przêdzalnia we³ny i bawe³ny. Tryko-

towe stroje k¹pielowe z fotografii

reklamowych wpisuj¹ siê w ówczesn¹

estetykê, która podkreœla³a przede

wszystkim wygodê i swobodê ruchów.

Przylegaj¹ce do cia³a, ale nie nazbyt

sk¹pe stroje mia³ równie¿ w ofercie

Dom Mody Bogus³awa Hersego w

Warszawie. Te od Plihala wyró¿nia³y

siê na tle pozosta³ych oryginalnym

znakiem firmowym – na ka¿dym stroju

w trójk¹tn¹ naszywkê wpisana by³a

kotwica wraz z ko³em ratunkowym.

Wed³ug wakacyjnych poradników

k¹piele s³oneczne i morskie zapew-

niaæ mia³y zdrowie i urodê. W wy-

dawnictwach z lat 20. i 30. XX w. nie

sposób ju¿ znaleŸæ popularnych je-

szcze na pocz¹tku wieku wskazówek

zachowania lub przywrócenia skórze

bieli. Jeszcze w 1908 roku w publikacji

“Dobre rady czyli Zbiór przepisów…”

polecano najpopularniejsze i podobno

najbardziej skuteczne ze œrodków –

maœlankê i cytrynê, na bardziej upor-

czyw¹ opaleniznê r¹k najlepsza by³a

gliceryna. “Porady z Przewodnika dla

dam czyli Rad dla p³ci piêknej” z 1842

roku podawa³y bardziej wyszukane

receptury: £atwo jest zabezpieczyæ siê

od tego w mieœcie, lecz mieszkaj¹c na

wsi lub odprawiaj¹c d³ugie prze-

chadzki, zwykle ulega siê ogorzeliznie,

a wtedy p³eæ staje siê brunatn¹,

grub¹, i ³upi¹c¹ siê. A¿eby

zapobiedz tej nieprzy-

jemnoœci, trzeba tak

dzia³aæ, iak na piegi, te¿

same przedsiebior¹c œrod-

ki. Wszelako jest jeden

sposób szczególnie sku-

teczny jak trzeba przy-

znaæ. (trochê obrzydliwy)

Te lekarstwo zale¿y na umywaniu

twarzy regularnie na noc krwi¹ z

drobiu.

Ju¿ w latach dwudziestych XX

wieku nie tylko nie wypada³o

skrzêtnie zakrywaæ cia³a, które po-

winno byæ smuk³e i opalone, równie

wa¿ne by³o uprawianie sportu, który

sta³ siê obowi¹zkowym elementem

ka¿dych wakacji. Celem letniego

wypoczynku nie by³a jednak tylko

zgrabna sylwetka, œwiadcz¹ca o zdro-

wiu i urodzie, za morskimi k¹pielami

mog³y staæ równie¿ inne argumenty.

W 1939 roku “Kurier Ba³tycki”

opublikowa³ kilkudziesiêciostronicow¹

broszurê “Wybrze¿e oczekuje was:

przewodnik po Wybrze¿u”, gdzie obok

najbardziej atrakcyjnych wakacyjnych

lokalizacji, hoteli, zabytków i restau-

racji zamieœci³, ku przestrodze, krótkie

opowiadanie “O Zosi, która ba³a siê

fal”.

Historia zaczyna siê niewinnie.

Dziewczynka spêdza³a wakacje w

Jastarni w towarzystwie matki, która

nie zwracaj¹c uwagi na protesty i

p³acz oswaja dziecko z wod¹. “Dobrze,

rób co chcesz, od dziœ mo¿esz

ograniczyæ siê do brodze-

nia. Ale po¿a³ujesz tego

sama. Upór zemœci siê na

tobie. Zobaczysz” – ostrze-

ga matka. Kilka akapitów

dalej doros³a ju¿ Zofia po

latach wróci³a nad morze

i pozna³a pana Funia,

idealnego kandydata na

mê¿a: “domator wysokiego wzrostu,

katolik, materjalnie niezale¿ny, so-

lidny, z dobrej rodziny i akademickim

wykszta³ceniem”. Kocha, lubi, szanuje

i oœwiadcza siê. Pojawi³ siê jednak

problem. Funio to mi³oœnik p³ywania,

prosi³, przekonywa³, a¿ si³¹ wci¹gn¹³

Zofiê do wody, jednak “w ch³odnych

falach ostyg³o jego uczucie”. Prze-

stroga matki spe³nia siê, a przygoda

nad morzem skoñczy³a dramatycznie.

Funio o¿eni³ siê z rekordzistk¹ na 100

metrów stylem klasycznym, a boha-

terka opowiadania d³ugo leczy³a

z³amane serce. “W koñcu otworzy³a

salon fryzjerski, gdzie uk³ada³a na

g³owach pañ jedyne fale, których siê

nie ba³a”.

Agata Zborowska

Od redakcji:

Artyku³ “Nad morze! Po s³oñce, po zdro-

wie…” pochodzi z biblioteki cyfrowej
http://blog.polona.pl/2014/01/nad-morze-po-slonce-po-zdr

owie/  . (CC-BY-4.0)

W przedruku zachowano pisowniê orygina³u

“Rad dla p³ci piêknej” z 1842 r.
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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 lipca  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

BRUNO JASIEÑSKI (17 lipca 1901 - 17 wrzeœnia 1938)

BUT W BUTONIERCE

Zmarnowa³em podeszwy w ca³odziennych spieszeniach,

Teraz jestem s³oneczny, siebiepewny i rad.

Idê m³ody, genialny, trzymam rêce w kieszeniach,

Stawiam kroki milowe, zamaszyste, jak œwiat.

Nie zatrzymam siê nigdzie na rozstajach, na wiorstach,

Bo mnie niesie coœ wiecznie, motorycznie i przed.

Mijam strachy na wróble w eleganckich windhorstach*,

Wszystkim k³aniam siê grzecznie i poprawiam im pled.

W parkocieniu krokietni - jakiœ meeting panieñski.

Dyskutuj¹ o sztuce, objawiaj¹c swój traf.

One jeszcze nie wiedz¹, ¿e gdy nasta³ Jasieñski,

Bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staff.

One jeszcze nie wiedz¹, one jeszcze nie wierz¹.

Poezyjnoœæ, futuryzm - niewiadoma i X.

ChodŸmy biegaæ, panienki, niech siê g³ówki oœwie¿¹ -

Bêdzie lepiej smakowaæ poobiedni jour-fixe**.

Przelecia³o gdzieœ auto w bia³ych k³êbach benzyny,

Zafurkota³ na wietrze trzepoc¹cy siê szal.

Pojecha³a mi bajka poza góry doliny

I nic jakoœ mi nie ¿al, a powinno byæ ¿al...

Tak mi dobrze, tak mojo, a¿ rechoce siê serce.
Same nogi mnie nios¹ gdzieœ - i po co mi, gdzie?

Idê m³ody, genialny, niosê BUT W BUTONIERCE,

Tym co za mn¹ nie zd¹¿¹ echopowiem: - Adieu! -

* windhorst - sztywny kapelusz z szerokim rondem z grubo

plecionej s³omy,

** jour-fixe - sta³y dzieñ przyjmowania goœci.

ZAMIAST O “DEKAMERONIE”

W tym miejscu zamierza³am zamieœciæ kilka pod-

stawowych informacji o “Dekameronie” Giovanniego

Boccaccia (jedna z opowieœci jest na str. 12), ale muszê to
od³o¿yæ na potem, bowiem s³uchaczom Twojego Radia

nale¿y siê wyjaœnienie, dlaczego nie us³yszeli programu

21 czerwca.

Jak wiadomo, ze wzglêdu na zagro¿enie koronawiru-

sem sta³e programy Radia Western nagrywane s¹ z

wyprzedzeniem albo ust¹pi³y miejsca innym (Twoje Radio

nagrywamy prawie tydzieñ wczeœniej). W tygodniu

poprzedzaj¹cym niedzielê 21 czerwca, ju¿ po nagraniu

ca³oœci dostaliœmy wiadomoœæ, ¿e w stacji zapad³a
decyzja, i¿ ca³a ta niedziela - od pó³nocy do pó³nocy -

zostanie poœwiêcona rdzennej ludnoœci Kanady. W ten

sposób z grafiku wypad³y sta³e niedzielne programy, a

jednoczeœnie by³o ju¿ za póŸno, by powiadomiæ o zmianie

s³uchaczy. St¹d obecne wyjaœnienie w Skanerze.

Przy okazji dziêkujê za kilka telefonów wyra¿aj¹cych

zainteresowanie powodem braku Twojego Radia na

antenie.

Jolanta Pawluk
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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

    Dzieñ szósty

Giovanni Boccaccio (1313-1375) ZRÊCZNA ODPOWIED� OPOWIEŒÆ I

Pewien szlachcic obiecuje pani Orecie,

¿e, gdy jego opowieœci s³uchaæ bêdzie,

droga szybko jej minie, tak jakby na

koniu jecha³a. Poniewa¿ jednak opo-

wieœæ szlachcicowi niesk³adnie idzie,

dama prosi go, aby dalsz¹ drogê pie-

chot¹ odbywaæ mog³a.

Przed niedawnym czasem ¿y³a w

mieœcie naszem szlachetna dama, s³y-

n¹ca z przytomnoœci umys³u swego i

wielkiej swady. Wszyscyœcie j¹ znali

b¹dŸ osobiœcie, b¹dŸ ze s³uchu. Ponie-

wa¿ chlubne jej przymioty przyk³adem

byæ mog¹, powiem wam tedy, ¿e o pani

Orecie, ¿onie pana Geri Spina, chcê

mówiæ. Dama ta, gdy raz, podobnie nam,

na wsi przebywa³a, wybra³a siê z wielu

panami i paniami, bêd¹cymi u niej w

goœcinie, na przechadzkê w okolicê. Po-

niewa¿ dosyæ daleko by³o do celu

podró¿y, ku któremu towarzystwo zd¹¿a-

³o piechot¹, odezwa³ siê wiêc jeden

szlachcic do pani Oretty: - Pani, je¿eli

zechcesz, to postaram siê wiêksz¹ czêœæ

tej d³ugiej drogi, któr¹ jeszcze mamy

przed sob¹, tak ci skróciæ pewn¹ cieka-

w¹ opowieœci¹, i¿ zapomnisz o zmê-

czeniu, i bêdzie ci siê zdawa³o, ¿e drogê

tê na koniu przebywasz.

- Nie tylko pragnê tego - odpar³a

dama - ale proszê was bardzo o to,

niezmiernie grzecznoœci¹ wasz¹ bêd¹c

zaszczycona.

Rycerz, który niew¹tpliwie lepiej

w³ada³ szabl¹, ni¿ jêzykiem, rozpocz¹³

natychmiast historjê, która w samej rze-

czy bardzo piêkn¹ by³a, aliœci w jego

opowiadaniu nienajpiêkniej wypad³a. To

samo s³owo cztery lub szeœæ razy po-

wtarza³, do ju¿ opowiedzianych rzeczy

powraca³ wykrzyknikiem: “Nie, nie tak

by³o!“, w¹tek przerywa³, wreszcie na-

zwiska na opak wymienia³, albo z sob¹

miesza³, nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e s³owa

jego ani charakterowi osób, ani przy-

taczanym wypadkom nie odpowiada³y.

Madonna Oretta, s³uchaj¹c go, gor¹cym

potem siê oblewa³a i ju¿ ledwo dychaæ

mog³a. Wreszcie, nie bêd¹c w stanie ju¿

wytrzymaæ d³u¿ej i widz¹c, ¿e rycerz

wlaz³ w smo³ê i ¿e nie mo¿e siê z niej

wydobyæ, zawo³a³a ¿artobliwie: 

- Panie, koñ wasz okrutnie trzêsie,

proszê tedy, abyœcie pozwolili mi zejœæ z

niego.

Szlachcic, obdarzony, na szczêœcie,

wiêksz¹ pojêtnoœci¹ umys³u, niŸli zdol-

noœci¹ opowiadania, uszczypek zrozumia³

i obróci³ rzecz ca³¹ w ¿art i œmiech;

poczem z chlubn¹ zrêcznoœci¹ przerwa³

zaczêt¹ a Ÿle opowiedzian¹ historIê i in-

nym bez urazy pola ust¹pi³.

Od redakcji: 

Przedruk (z uwspó³czeœnienem pisowni) na

podstawie wydania “Dekameronu” z roku

1930 w przek³adzie Edwarda Boyé.


