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URODZONY W WARSZAWIE

UHONOROWANY W LIMIE

Ponad 100-metrowy mural z wizerunkiem Edwarda Jana Habicha,

polskiego in¿yniera, matematyka i za³o¿yciela Universidad Nacional

de Ingenería (UNI) powsta³ na terenie kampusu uczelni w Limie -

stolicy Peru.

Jak poinformowa³a Ambasada RP w Peru, mural powsta³

w ramach obchodów 200-lecia Republiki Peru na szczycie
najnowszego budynku Wydzia³u In¿ynierii Naftowej, Gazu

Ziemnego i Petrochemii na terenie kampusu UNI, przy
jednej z g³ównych arterii komunikacyjnych Limy (Av.

Habich i Av. Tupac Amaru). Jego uroczyste ods³oniêcie
planowane jest w lipcu - w 146. rocznicê za³o¿enia uczelni.

Na muralu Edward Jan Habich – wybitny polski
in¿ynier i matematyk, powstaniec styczniowy, emigrant

polityczny i dzia³acz polonijny przedstawiony jest w
œrednim wieku z typowymi dla niego polskimi sarmackimi

w¹sami, w tu¿urku.
“Edward Habich jest drugim po Erneœcie Malinowskim

najbardziej rozpoznawalnym i zas³u¿onym w budowie nie-
podleg³ego Peru Polakiem” - podkreœlono w komunikacie

Ambasady RP w Peru. “Wszechstronnoœæ i skutecznoœæ
jego dzia³añ sprawia, ¿e mimo up³ywu kolejnych dekad

pamiêæ o nim jest ¿ywa a jego postaæ budzi do dziœ
respekt” - zaznaczyli przedstawiciele polskiej placówki

dyplomatycznej w Peru. 
Ci¹g dalszy na str. 4

Turystyka nie jest zjawiskiem ostatnich dziesiêcioleci. Od naj-

dawniejszych czasów œwiat przemierzali koczownicy, kupcy,

¿o³nierze i dyplomaci. Dla wielu z nich podró¿e by³y koniecznoœci¹

¿yciow¹, jednak niektórzy wêdrowali kierowani chêci¹ poznania

innych krajów, ludzi, cudów natury i architektury. Nie inaczej by³o

w czasach I Rzeczypospolitej. Jak zatem podró¿owali Polacy w

czasach nowo¿ytnych? O “Turystyce po staropolsku” pisa³ dziesiêæ

lat temu £ukasz Wojtach w portalu Muzeum Historii Polski.

TURYSTYKA PO STAROPOLSKU

Polscy podró¿nicy to niemal wy³¹cznie szlachta. Zarówno

synowie królewscy, jak i niezbyt zamo¿ni ksiê¿a i studenci.
Ci pierwsi podró¿owali zwykle w sporych orszakach,

odwiedzaj¹c po drodze zaprzyjaŸnione dwory europejskie.
Ci ostatni podró¿owali skromniej, z opiekunami, którzy

mieli pilnowaæ, by podró¿ mia³a jak najwiêcej walorów
edukacyjnych oraz by student dotar³ do wyznaczonej mu

przez ojca uczelni, mimo pokus czyhaj¹cych po drodze.
Wspó³czesnych turystów najbardziej jednak przypomina

grupa podró¿ników œredniozamo¿nych, przemierzaj¹cych
œwiat samotnie lub w towarzystwie najwy¿ej kilku

s³u¿¹cych.
Przyk³adem mo¿e tu s³u¿yæ anonimowy autor diariusza

z 1595 roku. Wyrusza on z W³och, gdzie najprawdopodob-
niej studiowa³, w podró¿ do Hiszpanii. Jego celem jest

zasadniczo Santiago de Compostela, lecz zmierza tam
bardzo okrê¿n¹ drog¹, zwiedzaj¹c po drodze Barcelonê,

Saragossê, Madryt, Sewillê i Lizbonê. Interesuj¹ go przede
wszystkim relikwie œwiêtych i staro¿ytne budowle, lecz (

KONIEC LEKCJI

PORA NA ODPOCZYNEK

Lipiec kochamy z tej racji, ¿e jest miesi¹cem wakacji - pisa³
przed laty Józef Birkenmajer. Na samo wspomnienie tego
miesi¹ca uœmiech pojawia siê na wielu twarzach.

Na zdjêciu uczniowie klasy siódmej i ósmej Szko³y im. S.
Staszica w London oraz siostra Kinga Lewicka, która ich
uczy³a. Fot. Agnieszka Markiewicz
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( przygl¹da siê te¿ bystro zwyczajom

Hiszpanów, przyrodzie i funkcjonowaniu
gospodarki tego pañstwa. Podró¿uje sam

- na wozie, mule lub pieszo; w roz-
maitym towarzystwie. Nie wstydzi siê

ogl¹dania dawnych meczetów, czy brania
udzia³u we mszy w obrzêdzie mozarab-

skim.
Najbardziej popularnymi celami po-

dró¿y Polaków by³y W³ochy z ich uni-
wersytetami (Padwa, Bolonia) oraz

licznymi wspania³oœciami Rzymu, Francja
(Sorbona) i Niderlandy (zw³aszcza tam-

tejsze twierdze uwa¿ane za najnowo-
czeœniejsze na œwiecie). Zwyk³ym przy-

stankiem po drodze, a czasem i celem,
by³y kraje niemieckie. Rzadziej je¿d¿ono

do Hiszpanii (szczególnie do Santiago
de Compostela i rezydencji Habsburgów

w Escorialu) i do Ziemi Œwiêtej. Ze
wzglêdów religijnych kraje protestan-

ckie, Rosja i Turcja stosunkowo mniej
interesowa³y polskich turystów – tam

jeŸdzili g³ównie dyplomaci.
Nie licz¹c najbogat-

szych, rzadko podró¿owano
na w³asnym “sprzêcie”. Wo-

zy czêsto siê psu³y, zwie-
rzêta doznawa³y kontuzji

b¹dŸ chorowa³y – bardziej
op³aca³o siê wynaj¹æ wspól-

nie z innymi podró¿nymi
woŸnicê z jego pojazdem lub

przy³¹czyæ siê do kupieckiej
karawany. Np. przy przekra-

czaniu Alp najkorzystniej
by³o pozbyæ siê wozu, kupiæ

konia lub mu³a i na jego

grzbiecie przebyæ góry, by potem

sprzedaæ zwierzê z zyskiem na Nizinie
Padañskiej. Co poniektórzy podró¿owali

nawet pieszo, choæ nie by³o to zbyt
wygodne, jak opisuje nam to anonimowy

Polak zwiedzaj¹cy Hiszpaniê: Za¿y³em
tego dnia takiego gor¹ca, ¿e chodŸem

mia³ dwoiste podszycie w trzewikach,
poczyni³y mi siê pryszcze na pode-

szwach; wiêc do tego wody nie by³o
nigdy na drodze, bo ta Aragonia nad

insze pañstwa jest [w] szerokoœæ kamie-
nista, piaszczysta, bez Ÿróde³, bez wód,

tak ¿e barzo duszno chodziæ trzeba i na
10 mil polskich wodê z sob¹ nosiæ albo

wiêc z byd³em wespó³ piæ w cysternach
[…]

Drogi w nowo¿ytnej Europie by³y
niemal wy³¹cznie nieutwardzone. Ich

przejezdnoœæ by³a przede wszystkim
uwarunkowana pogod¹ i typem gleby, po

której bieg³y. Znakomity historyk Antoni
M¹czak, opisuj¹c stan nowo¿ytnych

szlaków, przywo³uje szty-
chy ze zbioru Brauna i

Hogenberga. Widaæ na
nich rozje¿d¿one koleiny i

nierówny pas ziemi pozba-
wiony trawy – to wszystko,

co wskazuje na fakt istnie-
nia w tym miejscu drogi

“miêdzymiastowej”.
Jak wiemy, mog³o byæ

znacznie gorzej – ulewne
deszcze b¹dŸ obfite opady

œniegu potrafi³y uczyniæ
dany szlak zupe³nie nie-

przejezdnym dla wozów –

podstawowego w owych czasach œrodka

transportu. Szczególnie z³¹ s³aw¹ cie-
szy³y siê Alpy – obowi¹zkowa przeszko-

da na drodze do popularnych i dawniej,
i dziœ W³och. Najczêœciej pokonywano j¹

na grzbietach koni, mu³ów lub – naj-
bezpieczniej – w lektyce s³u¿¹cej te¿

czêsto za sanie, niesionej przez doœwiad-
czonych alpejskich przewodników-górali.

Nieod³¹czn¹ “atrakcj¹” europejskich
dróg byli bandyci. Stanowili oni sta³e

zagro¿enie na drogach, zw³aszcza w bar-
dziej niespokojnych czasach i miejscach

– we W³oszech, w Niemczech czasu
wojny trzydziestoletniej, czy w Karpa-

tach. Jednak ówczeœni rozbójnicy, jak
dowiadujemy siê ze wspomnieñ podró¿-

ników, nieraz okazywali pewien stopieñ
zrozumienia i zostawiali swoim ofiarom

czêœæ pieniêdzy i zwierzêta, by mogli oni
dotrzeæ do najbli¿szego miasta. 

Gdy strudzony podró¿nik szuka³
noclegu w nowo¿ytnej Europie, trafia³

zwykle do gospody. Tam ró¿nice regio-
nalne czêsto dawa³y mocno znaæ o so-

bie: Przyprawicie Niemca o chorobê, ka-
¿¹c mu spaæ na materacu; tako¿ W³ocha

w pierzu; Francuza zasiê bez kotar i
ognia. ̄ o³¹dek Hiszpana nie zniesie na-

szego [francuskiego] jad³a, ani nasz znów
picia szwajcarsk¹ mod¹. Bawi³em siê

szczerze s³uchaj¹c w Augsburgu pewne-
go Niemca, który zwalcza³ nasze kominki

tymi samymi argumentami, jakimi my
pos³ugujemy siê zwyczajnie, aby przy-

ganiaæ ich piecom - pisze francuski
filozof i podró¿nik Michel de Montaigne.

W gospodach jad³o siê i spa³o zwykle

SKANER  Miesi�cznik w j�zyku polskim
A free Polish magazine published monthly and circulated in London and Windsor areas. First published in May 1995.

Redaguj�/Editors: Jolanta Pawluk oraz Adam, Stefan i Tadeusz òochowscy. Informacje z Windsor - Arleta  Sziler.

Wydawca/Publisher: Adam òochowski. Adres/Address: 1654 Attawandaron Rd., London, Ontario  N6G 3M6
Tel.: 519-641-8894. E-mail: skaner@skaner.net skaner.net

Materia»ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów. Wyraóone w tekstach opinie naleó� do autorów i nie zawsze
odzwierciedlaj� stanowisko wydawcy i redakcji.  Za treÑ� og»osze½ i reklam redakcja nie odpowiada.  Przedruki (z zaznaczeniem, óe materia» ukaza» si� w Skanerze),
dozwolone na podstawie pisemnej zgody redakcji. 

Redakcja dzi�kuje panu Mariuszowi Pacynce za bezinteresowne dostarczanie numerów do Windsor

Ilustracja Juliusza Kossaka do
ksi¹¿ki “Grzechy hetmañskie”

J. I. Kraszewskiego (wyd. 1879 r.)



SKANER 7 (327), lipiec 2022 3

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

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

w du¿ych izbach na kilkadziesi¹t osób.
Prywatne pokoje by³y luksusem. W
³ó¿kach (je¿eli w ogóle by³y) dla
oszczêdnoœci miejsca i ciep³a le¿a³o
zwykle po 2 podró¿ników. Stwarza³o to
sporo zabawnych sytuacji, o których mo-
¿emy siê przekonaæ po lekturze popular-
nych rozmówek angielsko-francuskich:
- Czy le¿ymy razem?
- Uwielbiam le¿eæ osobno / uwielbiam

le¿eæ w towarzystwie
- Pan jesteœ kiepskim towarzyszem

w ³ó¿ku
- Nic pan nie robisz, tylko kopiesz
- Œci¹gasz ca³¹ ko³drê
- Pan masz moj¹ poduszkê

Polska, niestety, nie mia³a opinii
miejsca szczególnie przyjaznego dla po-
dró¿nych. Ten kraj ma niewiele miast;
jeœli cudzoziemiec zatrzyma siê na krótko
w jednym z nich, ³atwo znajdzie Niemca,
czy Niderlandczyka, który przyjmie go w
goœcinê i obs³u¿y wygodniej ni¿ ktokol-
wiek z tego narodu, choæ zapewne po
niezwyk³ych cenach [...] Gospody w
g³ównych miastach dysponuj¹ wygod-
nymi ³ó¿kami i obfitoœci¹ zarówno miêsa,
jak i ryb s³odkowodnych. Te zaœ ryby
przyrz¹dzaj¹ ostrzej, ni¿ by wystarczy³o,
pieprzem i korzeniami; s³awi siê za to
Polaków ponad Niemców i wszelkie inne
nacje, jednak korzenie, przywo¿one z da-
leka i drogo sprzedawane podnosz¹
koszt sosu wy¿ej ni¿ warta jest sama
ryba […] We wsiach i miasteczkach przy
drodze przybysz nie znajdzie ³ó¿ka;
powinien wieŸæ je ze sob¹ na powozie i
siedzieæ na nim wygodnie. Inni zwykli
spaæ na s³omie owiniêci w ko¿uch woŸ-

nicy, który zwykle nosz¹ […] Wszyscy
podró¿ni le¿¹ razem w ciep³ej izbie z
rodzin¹ [gospodarza], razem kobiety i
mê¿czyŸni. Nie znaj¹ w takich miejscach
ani wina, ani dobrego miêsa, które
trzeba woziæ z miasta ze sob¹ w powozie
- opowiada angielski podró¿nik Fynes
Moryson.

Podobnie, jak i dziœ, ró¿nice cen w
ró¿nych rejonach potrafi³y niemile zasko-
czyæ podró¿nych. Badania Antoniego
M¹czaka dowodz¹, ¿e najdro¿sze dla
turystów by³y okolice górnego Renu –
od Zurychu do Frankfurtu nad Menem.
Trochê tañsze by³y przyleg³e krainy –
Ile de France, Niderlandy, kraje alpej-
skie i W³ochy. Jako stosunkowo tanie
okreœla siê kraje skandynawskie i Cze-
chy, a koszty utrzymania w Polsce
nale¿a³y do jednych z najni¿szych w
Europie ³aciñskiej. Z tych wzglêdów
podró¿e zagraniczne by³y dla polskiej
szlachty – przyzwyczajonej do niskich
cen – czêsto za drogie. Dodatkowo sy-
tuacjê utrudnia³ fakt, ¿e du¿¹ czêœæ
maj¹tku, nawet zamo¿nych posesjonatów,
stanowi³y dobra, które trudno by³o w
Rzeczypospolitej spieniê¿yæ.

Ciekawie przedstawia³a siê kwestia
dysponowania pieniêdzmi podczas po-
dró¿y. Wo¿enie ich ze sob¹ by³o ryzy-
kowne i doœæ niewygodne – pieni¹dze
kruszcowe w du¿ej iloœci by³y po prostu
bardzo ciê¿kie. Pamiêtajmy, ¿e moneta
by³a tyle warta, ile wa¿y³ czysty kruszec
w niej zawarty. Niektórzy jeszcze w
XVIII wieku przewozili pieni¹dze ze
sob¹. Jednak coraz bardziej powszechn¹
metod¹ by³o wykorzystanie listów weks-

lowych. Wp³aca³o siê okreœlon¹ sumê
kupcowi-bankierowi np. w Krakowie,
Gdañsku b¹dŸ Wroc³awiu, a on wysta-
wia³ interesantowi list wekslowy na
okreœlon¹ sumê w walucie kraju docelo-
wego i przesy³a³ jego kopiê do miejsca,
gdzie mia³a nast¹piæ wyp³ata – np. w
Wiedniu, Amsterdamie, czy Rzymie. 

Mimo wielu trudnoœci, Polacy a¿ do
po³owy XVII w. chêtnie wybierali siê na
zagraniczne woja¿e, b¹dŸ wysy³ali m³o-
dzie¿ dla “obycia siê” w œwiecie. Znajo-
moœæ ³aciny, podobnie jak dzisiaj angiel-
skiego, u³atwia³a znacznie kontakt w
krajach Europy Zachodniej. Niestety,
znaczne zubo¿enie kraju po najeŸdzie
szwedzkim powa¿nie ograniczy³o mo¿li-
woœci szlachty do fundowania sobie
takich wyjazdów. Znamienne równie¿, ¿e
nie s³yszymy prawie o polskich mie-
szczanach – podró¿nikach. Brak mo¿li-
woœci porównywania jakoœci ¿ycia,
sposobów gospodarowania, czy wy-
korzystywanych nowinek technicznych w
Rzeczypospolitej i za granic¹ przyczyni³
siê na pewno do zacofania szlacheckiej
republiki w postêpuj¹cych latach. Dopie-
ro znikniêcie Polski z mapy Europy
wyzwoli³o na powrót polskie ci¹goty
podró¿nicze, co w rezultacie poskutko-
wa³o doœæ gwa³townym “unowoczeœnie-
niem” œwiatopogl¹du bogatszych warstw
spo³eczeñstwa.

£ukasz Wojtach

 �ród³o: Muzeum Historii Polski - muzhp.pl
(CC BY 3.0 PL)

Ilustracja pochodzi z Dolnoœl¹skiej Biblioteki

Cyfrowej. Jest z domenie publicznej.
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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

Ci¹g dalszy ze str. 1

Niew¹tpliwie jego najwiêkszym osi¹gniê-

ciem by³o za³o¿enie i kierowanie Szko³¹

In¿ynierów Cywilnych i Górnictwa – dziœ Uni-

versidad Nacional de Ingenería. Szko³a, któr¹

otwarto 18 lipca 1876 r., by³a pierwsz¹ w skali

kontynentu Wy¿sz¹ Uczelni¹ Techniczn¹, a do

dziœ – jak podkreœlono w komunikacie Ambasady

RP w Peru - pozostaje jedn¹ z najlepszych w

Ameryce £aciñskiej. Szko³a wykszta³ci³a ponad

500 pierwszych in¿ynierów z Peru, Ekwadoru,

Boliwii i Kolumbii. “E. Habich kierowa³ ni¹ do

œmierci, dokonuj¹c transformacji systemu na-

uczania w Peru, na jakim wzorowano siê d³ugo w

krajach s¹siednich” - zaznaczyli przedstawiciele

Ambasady RP w Peru.

Autorem projektu muralu jest dr Jêdrzej Kotarski, który

podkreœli³, ¿e “bardzo wa¿ny by³ wybór w³aœciwej lokalizacji

muralu, tak aby jak najwiêksza liczba

mieszkañców Limy mog³a byæ odbiorc¹

przedstawianych treœci, nie tylko studen-

ci Universidad Nacional de Ingenería - UNI”.

“Mural jest nowoczesnym œrodkiem s³u¿¹cym

do przekazywania idei, myœli i wartoœci - obecnie

prze¿ywa szczególn¹ popularnoœæ nie tylko jako

forma ekspresji estetycznej ale przede wszystkim

jako najskuteczniejsze i najtrwalsze medium

komunikacji spo³ecznej. Jednoczeœnie jest form¹

interesuj¹c¹ wizualnie, przystêpn¹ dla masowego,

zró¿nicowanego grona odbiorców i wpisuj¹c¹ siê

w za³o¿enia dyplomacji publicznej, historycznej i

kulturowej” - podkreœli³ dr Jêdrzej Kotarski,

cytowany w komunikacie Ambasady RP w Peru.

Autorem i wykonawc¹ muralu jest dr Rafa³ Roskowiñski,

polski artysta wspó³czesnego muralizmu wspó³pracuj¹cy z

Katarzyn¹ Sykus. Barwy muralu, a szczególnie t³o za

sylwetk¹ Edwarda Jana Habicha, nawi¹zuj¹ do malarstwa jego

prawnuka - znanego peruwiañskiego abstrakcjonisty José Tola

de Habich, zmar³ego w 2019 r.

Namalowanie muralu mo¿liwe by³o dziêki dotacji z De-

partamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturowej Ministerstwa

Spraw Zagranicznych oraz wspó³pracy z ³ódzk¹ Fundacj¹

Urban Forms. “Mural powsta³ dziêki sympatii w³adz UNI –

szczególnie dziêki prorektorowi prof. Arturo Talledo oraz dzie-

kan wydzia³u Petrochemii prof. Luz de Fátima Eyzaguirre

Gorvenia. Wykonany zosta³ dziêki wsparciu i zaanga¿owaniu

prof. zw. dr hab. Magdaleny Œniadeckiej-Kotarskiej, Ambasa-

dor RP w Limie oraz Teresy Latuszewskiej-Syrda, prezes

³ódzkiej fundacji Urban Forms, zajmuj¹cej siê promowaniem

sztuki ulicy” - podkreœlono w komunikacie prasowym polskiej

placówki dyplomatycznej w Peru.

Uroczyste ods³oniêcie muralu planowane jest na 18 lipca

- w 146. rocznicê za³o¿enia UNI. “Zgodnie z tradycj¹, tego

dnia w³adze uczelni sk³adaj¹ kwiaty w Parku Polonia, przy

pomniku E. Habicha, który by³ ufundowany przez jego

uczniów i wspó³pracowników” - podano w komunikacie. W

2020 r. pomnik E. Habicha zosta³ po 100 latach odrestauro-

wany i odnowiony pod patronatem Ambasady RP w Limie

dziêki œrodkom pozyskanym w ramach grantów konkursowych

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
#

Edward Jan Habich urodzi³ siê 31 stycznia 1835 w War-

szawie, a zmar³ 31 paŸdziernika 1909 w Limie. Do Peru

przyby³ po okresie studiów w jednej z najlepszych szkó³ tech-

URODZONY W WARSZAWIE

UHONOROWANY W LIMIE

Edward Jan Habich (ok. 1870 r.)
Fot. Michel Berthaud
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nicznych tamtych czasów - paryskiej
École Nationale des Ponts et

Chaussées; pracuj¹c równolegle jako
dyrektor Wy¿szej Polskiej Szko³y

nawi¹za³ wa¿ne relacje naukowe z
wieloma placówkami naukowo–ba-

dawczymi i wydawniczymi. W roku
1869 podpisa³ trzyletni kontrakt z

rz¹dem Peru, gdzie pozosta³ na 40 lat
– a¿ do œmierci w 1909 r.

Jako in¿ynier rz¹dowy pracowa³ w
pierwszych latach swojego pobytu w

Peru na po³udniu kraju nad ure-
gulowaniem rzek i nawadnianiem

terenów pustynnych w regionie
Tarapaca i Arica (dziœ Chile), po-

rz¹dkowaniem eksploatacji wód gór-
skich. By³ autorem projektów szpitala,

koœcio³a i mostów w Moquegua, uru-
chomienia pierwszej linii kolejowej na

po³udniu kraju oraz inicjatorem za-
³o¿enia Korpusu In¿ynierów, Peru-

wiañskiego Towarzystwa Dobroczyn-
noœci, Peruwiañskiego Towarzystwa

Geograficznego; pierwszych perio-
dyków i wydawnictw naukowych.

�ród³a: 

- tekst: Serwis Nauka w Polsce

www.naukawpolsce.pap.pl

- fot. na str. 4: Wikimedia. Domena publ.

KRYSTYNA STALMACH Obieca³am sobie,
¿e w tym roku poœwiêcê wiêcej

miejsca autorom tworz¹cym na
emigracji. Wracam do tego tematu i

chcê poleciæ czytelnikom Skanera
zapoznanie siê z dorobkiem literackim

Ewy Stachniak, która zosta³a pisark¹
w kraju klonowego liœcia. Pisze w

jêzyku angielskim i wielokrotnie jej
ksi¹¿ki goœci³y na listach bestsellerów

- nie tylko w krajach anglosaskich,
ale równie¿ w Polsce i Niemczech. 

Oto krótki ¿yciorys pisarki:
Urodzi³a siê 27 listopada 1952 r.

W 1971 r. ukoñczy³a IX Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Juliusza S³owac-

kiego we Wroc³awiu. Jest absolwentk¹
filologii angielskiej na Uniwersytecie

Wroc³awskim. W latach 1975-1981
by³a wyk³adowczyni¹ na wroc³awskiej

anglistyce. Od 1981 r. mieszka w Ka-
nadzie, dok¹d wyjecha³a na stypen-

dium doktoranckie Uniwersytetu
McGilla w Montrealu. W latach

1984-1986 pracowa³a jako dzienni-
karka sekcji polskiej kanadyjskiego

radia RCI (Radio Canada Inter-
national) w Montrealu. Doktorat po-

œwiêcony twórczoœci Stefana Themer-
sona, polskiego pisarza tworz¹cego w

Londynie po angielsku, obroni³a w
1988 r. na uniwersytecie McGill. W

latach 1988-2008 wyk³ada³a komuni-
kacjê miêdzykulturow¹ w Sheridan

College (Oakville, Ontario).
W jednym z wywiadów pisarka

mówi o roli silnych kobiet – babci i
mamy – i ich wp³ywie na jej wy-

chowanie. Wzorce rodzinne prze³o¿y³y
siê na tematykê poruszan¹ w jej

powieœciach - pisze w nich o silnych
kobietach. Powieœci s¹ czytane nie

tylko przez kobiety.  (

PODZIÊKOWANIE

Szko³a Polska im. Stanis³awa Staszica
w London serdecznie dziêkuje
Katolickiej Lidze Kobiet za wsparcie
finansowe. Przekazana kwota zosta³a
przeznaczona na Dzieñ Dziecka i za-
koñczenie roku ósmych klas.

Dziêkujemy ksiêdzu proboszczowi
Wac³awowi Chudemu za og³oszenia w
koœciele i biuletynie.

Na zdjêciu: Tegoroczny Dzieñ Dziecka w szkole.
Fot. z archiwum szko³y w London

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  

Ewa Stachniak
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( Zadebiutowa³a opowiadaniem “Mar-
ble Heroes”, wydrukowanym w 1994 r.

w Antigonish Review. Ja natknê³am siê
na jej debiut powieœciowy “Necessary

lies” (“Konieczne k³amstwa”) w swoim
miejscu pracy - bibliotece.

Pewnego grudniowego
popo³udnia 2000 roku,

przegl¹daj¹c zawar-
toœæ wózków biblio-

tecznych z nowoœciami
czekaj¹cymi na wci¹g-

niêcie do katalogu i
opracowanie, wziê³am

do rêki niepozorn¹
pozycjê w miêkkich ok³adkach. Zaintere-

sowa³o mnie polskie nazwisko na
grzbiecie ksi¹¿ki, potem zapozna³am siê

z informacj¹ wydrukowan¹ na tylnej
ok³adce. Dowiedzia³am siê, ¿e autorka

urodzi³a siê w Polsce, ¿e jest na-
uczycielk¹ akademick¹ w Sheridan

College i ¿e akcja powieœci umiejsco-
wiona jest w Montrealu, Warszawie oraz

Wroc³awiu. Oczywiœcie zaraz wypo¿y-
czy³am ksi¹¿kê, a kiedy powieœæ ta

zosta³a uznana za najlepszy kanadyjski
debiut (Canada First Novel Award in

2000), postanowi³am œledziæ twórczoœæ
tak dobrze zapowiadaj¹cej siê pisarki.

S³owa dotrzyma³am i przez lata tro-
pi³am jej kanadyjskie i polskie ksi¹¿ki.

Na polskie wydanie powieœci Ewy
Stachniak musia³am trochê poczekaæ.

Dopiero w grudniu 2004 r. w wydaw-
nictwie Twój Styl ukaza³o siê polskie

t³umaczenie “Necessary lies”.
Polsk¹ wersjê “Koniecz-

nych k³amstw” w t³umaczeniu
Katarzyny Boguckiej-Krentz

przeczyta³am wiele lat póŸniej
- dopiero w 2017 roku, kiedy

to w zwi¹zku z wydaniem
biograficznej powieœci o Broni

Ni¿yñskiej - “Bogini tañca”-
organizowa³am spotkania Ewy

Stachniak z polskimi i kana-

dyjskimi czytelnikami w Sarni. Przygo-
towuj¹c siê do tych spotkañ zauwa-

¿y³am, ¿e polskie wydanie “Koniecznych
k³amstw” ró¿ni³o siê od wersji angiel-

skiej, bo - jak to objaœni³a autorka: “W
angielskiej wersji ksi¹¿ka skierowana

by³a do czytelnika, który o Polsce i jej
historii ma mgliste pojêcie i któremu

trzeba wp³yw tej historii na polsk¹
rzeczywistoœæ przybli¿yæ […]. Zmiana

perspektywy oznacza³a ciêcia i prze-
kszta³cenia w tekœcie. Wiele fragmentów

mo¿na by³o w polskim tekœcie pomin¹æ,
inne trzeba by³o przeredagowaæ lub

wrêcz dopisaæ, by zachowaæ autentyzm
szczegó³ów i wiarygodnoœæ faktów.  […]

W wersji angielskiej rewolucjê w
Quebecu mo¿na by³o okreœliæ jednym

zdaniem, polskiemu czytelnikowi trzeba
by³o dodaæ kilka wyjaœnieñ”.

Niezale¿nie w jakim jêzyku bêdzie-
my tê powieœæ czytaæ - my, imigranci

lat 80. - odbierzemy j¹ podobnie, bo
losy Anny Nowickiej, jej wybory i roz-

terki to odzwierciedlenie naszych emi-
gracyjnych historii. My te¿ pamiêtamy

wypadki marcowe w naszych miastach,
sierpieñ ’80, kolejki, kartki, a tak¿e to,

gdzie byliœmy, gdy genera³ Jaruzelski
og³asza³ wprowadzenie stanu wojen-

nego. Wielu z nas - podobnie jak Anna
- w niektórych momentach ¿ycia mia³o

poczucie winy: ¿e nie zostaliœmy, ¿e tak
³atwo w imiê poprawy sytuacji ekono-

micznej opuœciliœmy ojczyznê. Czy cena,
jak¹ przysz³o nam zap³aciæ, równowa¿y

to, co pozosta³o za nami? Czy
opuszczaj¹c rodziny i

przyjació³ nie poœwiêciliœmy
zbyt wiele? Jak odbieraliœmy

przemiany, które nast¹pi³y w
ramach tzw. transformacji, gdy

na pocz¹tku lat 90. jechaliœmy
odwiedziæ nasze miasta, które

opuœciliœmy dekadê wczeœniej?
Autorka zadaje te i wiele

innych pytañ, opisuj¹c losy

trzech pokoleñ, trzech kobiet w trzech
krajach. Jest w ksi¹¿ce mowa o

budowaniu nowego ¿ycia na gruzach
poniemieckiego miasta, o zdradzie i

nowej mi³oœci w Montrealu, o
k³amstwach i przemilczeniach. Wojenna

i powojenna historia odbija swoje piêtno
na losach bohaterów. Czy Niemka i jej

paroletni synek uciekaj¹c w styczniu
1945 r. z Breslau mog¹ o tym horrorze

zapomnieæ, ca³kowicie wyprzeæ z
pamiêci? Jeœli nie, to kogo obwini¹:

tych, którzy przyszli i osiedlili siê w ich
domu, czy swój kraj, który rozpêta³

wojnê? I jest jeszcze ta druga, o której
Anna a¿ do 1991 r. nie wie, a która

kochaj¹c tego samego mê¿czyznê
pomo¿e Annie zrozumieæ motywy

postêpowania cz³owieka, który by³ bliski
im obu.

Ta ksi¹¿ka to równie¿ historia
Wroc³awia, miasta mojej m³odoœci. To w

tym mieœcie jeszcze pod koniec lat 60.
sta³y szkielety zbombardowanych bu-

dynków z wielkimi napisami “Nie!
Nigdy wiêcej!” To w tym mieœcie na

lekcjach i wyk³adach z historii, która
koñczy³a siê na latach 50. XX wieku,

dowiadywa³am siê o zwyciêskim marszu
Armii Czerwonej, nieskutecznoœci

“Festung Breslau” i o wielkiej roli na-
szego przyjaciela ze wschodu w przy-

wracaniu terenów zachodnich do
Macierzy. Nic nie by³o o grabie¿ach,

gwa³tach, wywo¿eniu ca³ych niemieckich
fabryk na wschód. Bohaterowie Polski

Ludowej œciœle zwi¹zani z w³adz¹ so-
wieck¹ byli fetowani na ka¿dym kroku.

Patronem mojej szko³y œredniej –
Lotniczych Zak³adów Naukowych – by³

genera³ Karol Œwierczewski, a na moim
dyplomie uniwersyteckim z 1975 r.

widnieje nazwa uczelni “Uniwersytet im.
Boles³awa. Bieruta”. Moja szko³a œred-

nia powsta³a w 1946 r. na terenie by³e-
go obozu pracy, budynek niemieckiej

komendantury przekszta³cono w szko³ê,
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a baraki dla polskich pracowników-
wiêŸniów zamieniono na internat i

warsztaty szkolne.
W ksi¹¿ce Ewa Stachniak opisuje

miasto z niemieck¹ przesz³oœci¹, którego
niemieck¹ historiê starano siê zatrzeæ,

gdzie w przestrzeni publicznej zmieniano
pomniki, gdzie ulice, place, mosty, parki

otrzymywa³y nowe, polskie nazwy. Po-
mimo tych wysi³ków niemieckoœæ by³a

obecna w ¿yciu codziennym ca³ego
spo³eczeñstwa: dzieci znajdowa³y j¹ w

czasie zabaw na podwórku, a doros³ym,
którzy swój pobyt w tym mieœcie trak-

towali tymczasowo, towarzyszy³a w ich
domach i mieszkaniach pe³nych nie-

mieckich sprzêtów. Na poniemieckich
sto³ach królowa³y porcelanowe po-

jemniczki z napisem pfeffer i saltz, a w
³azienkach i kuchniach woda ciep³a i

zimna te¿ mia³y niemieckie nazwy.
Jest równie¿ w tej powieœci miasto

z polsk¹ teraŸniejszoœci¹, gdzie m³odzie¿
uczy siê, studiuje, flirtuje i spotyka siê

na Wzgórzu Partyzantów, by spiskowaæ
przeciw nadu¿yciom w³adz partyjnych.

M³odzie¿ oczekuj¹ca zmian na lepsze,
szukaj¹ca swojego miejsca, traktuj¹ca

przestrzeñ wokó³ siebie jako swoj¹. W
odró¿nieniu od doros³ych nie maj¹ca

poczucia tymczasowoœci i wzajemnie
siebie akceptuj¹ca - niezale¿nie od

miejsca pochodzenia.
Zachêcam do przeczytania “Neces-

sary lies” lub “Koniecznych k³amstw”.
Powieœæ w jêzyku angielskim jest do-

stêpna w sarniañskiej bibliotece, pol-
skie wydanie mo¿na zamówiæ z biblio-

teki torontoñskiej korzystaj¹c z serwisu
wypo¿yczeñ bibliotecznych.

¯yczê przyjemnej lektury
Krystyna Stalmach

Zdjêcie Ewy Stachniak podczas Eden Mills

Writers’ Festival 2014 zrobi³ Dan Harasym-

chuk. Wikimedia. CC BY-SA 4.0

Ok³adki ksi¹¿ek - materia³y prasowe.

Skoñczy³ siê jeszcze jeden nietypowy rok

szkolny. Wszyscy uczniowie otrzymali œwia-

dectwa, niektórzy zapracowali na coœ jeszcze.

Maja Markiewicz pisze o tym, jak uhonoro-

wano najlepszych uczniów szkó³ polonijnych.

UCZEÑ ROKU

14 maja 2022 mia³am przyjemnoœæ

uczestniczyæ w uroczystej Gali Uczeñ
Roku - najlepsi z najlepszych!

W tej uroczystej Gali wziêli udzia³
wyró¿nieni uczniowie klas 8 i 12. Zo-

sta³am wyró¿niona jako najlepszy uczeñ
polskiej szko³y w London im. St. Sta-

szica.
Wszyscy uczestnicy dostali wy-

ró¿nienia wrêczone przez Pani¹ Konsul
Generaln¹ Magdalenê Pszczó³kowsk¹.

Po wrêczeniu nagród zostaliœmy za-
proszeni na poczêstunek i spêdziliœmy

mi³y czas w gronie wszystkich wyró¿-
nionych z ich rodzicami.

Mia³am zaszczyt poznaæ pani¹ pre-
zes ZNP w Kanadzie oraz pani¹ Kon-

sul. Ca³¹ uroczystoœæ uwieñczyliœmy na
pami¹tkowych zdjêciach.

Maja Markiewicz

NAJBARDZIEJ OCZEKIWANA

PORA ROKU

DARIUSZ ZIELIÑSKI D³ugie, ciep³e i s³o-
neczne dni sprzyjaj¹ spêdzaniu wakacji

i urlopów, które zawsze mijaj¹ za szyb-
ko. Niektóre z nich zostaj¹ zachowane

na d³ugo w pamiêci.
W moich szkolnych czasach po-

wszechne by³y wakacje dla dzieci i
m³odzie¿y organizowane przez zak³ady

pracy rodziców. Od pocz¹tku szko³y
podstawowej jeŸdziliœmy na kolonie,

póŸniej na obozy wêdrowne, a któregoœ 
roku pojawi³a siê nowa oferta - sp³ywy

kajakowe.
Na obozach wêdrownych nocowa-

liœmy w schroniskach m³odzie¿owych,
obiady jedliœmy zawsze w restauracjach

w miejscowoœciach, które akurat mija-
liœmy.

  Na sp³ywie spaliœmy w namiotach,
codziennie w innym miejscu. Ca³e wy-

¿ywienie musieliœmy sami przygotowy-
waæ na ognisku. Wielk¹ zalet¹ sp³ywów

by³o to, ¿e wypoczywaliœmy z dala od
ruchu miejskiego i spalin. 

Aby zakwalifikowaæ siê na sp³yw,

trzeba by³o byæ uczniem szko³y œredniej

i posiadaæ kartê p³ywack¹. Gdy u mamy

w pracy powsta³ klub p³etwonurków,

chêtnych nie by³o zbyt wielu. Bardzo

wczesna pora treningów odstrasza³a do-

ros³ych, wiêc pozwolono zapisaæ siê te¿

dzieciom pracowników. Dla nas to by³a

du¿a atrakcja.

W niedziele od 7 do 9 rano mo¿na

by³o korzystaæ przez ca³y rok z basenu

krytego. My ca³¹ trójk¹ (ja z siostr¹ i

bratem) nawet zim¹ wstawaliœmy bez

problemu o 6 rano i biegliœmy ok. 2 km

na basen. W szkole œredniej na lekcjach

w-f te¿ mieliœmy zajêcia na basenie.

Wyrobi³em sobie nawet specjaln¹ kartê

p³ywack¹ m³odszego ratownika WOPR,

któr¹ mam do dziœ. Tak wiêc mia³em (

K
on

su
l 
G
en

er
al

na
 R

P
 w

 T
or

on
to

 i
 M

aj
a 

M
ar

ki
ew

ic
z.

F
ot

. 
A
. 
M

ar
ki

ew
ic
z



8 SKANER 7 (327), lipiec 2022

( doskona³e przygotowanie do uczestnictwa w

sp³ywie.
W tamtym czasie nigdy nie pomyœla³em, ¿e te

umiejêtnoœci mi siê przydadz¹ i bêdê kiedyœ nur-
kowaæ na prawdziwych rafach koralowych w

oceanie.
Pierwszy mój sp³yw odbywa³ siê rzek¹

Czarn¹ Hañcz¹. Jest to  jeden z najpiêkniejszych
i najbardziej znanych szlaków kajakowych w

Polsce. Zaczyna siê na jeziorze Wigry. 
Dojechaliœmy tam ze sporym opóŸnieniem,

gdy¿ ko³o Suwa³k autobus, którym jechaliœmy, siê
zepsu³. Zacz¹³ strasznie dymiæ i nie mo¿na by³o

jechaæ nim dalej, wiêc spaliœmy w autobusie i
czekaliœmy do rana na naprawê. Po przyjeŸdzie

na miejsce pierwszy obiad jedliœmy na tarasie
restauracji przy samym jeziorze Wigry. Z tarasu

rozpoœciera³ siê fantastyczny widok na jezioro i
wyspê, na której znajduje siê klasztor po kame-

du³ach*. Klasztor wygl¹da³ bardzo malowniczo.
Wtedy wszyscy s³yszeli o kamedu³ach, gdy¿ ca³a

Polska ogl¹da³a sfilmowan¹ “Trylogiê”, wiêc
chcieliœmy zobaczyæ z bliska najwiêksz¹ atrakcjê

tego miejsca. Po rozpakowaniu i rozbiciu
namiotów pop³ynêliœmy ma³¹ grupk¹ w trzy

kajaki, mimo zakazów opiekunów, na wyspê.
Mówiliœmy, ¿e tylko pop³ywamy kajakami przy

brzegu, ¿eby je wypróbowaæ i trochê potrenowaæ.
W klasztorze trwa³  remont i  wisia³y tabliczki

“wstêp wzbroniony”, ale cz³owiek, który pilnowa³
tego terenu mówi³, ¿e mo¿emy sobie chodziæ i

wszystko ogl¹daæ. W czasie spaceru po  klasz-
torze  mo¿na by³o poczuæ przez chwilê ducha i

klimat dawnych czasów, chocia¿ budynek by³ od
pierwszej wojny opuszczony.

Kameduli do Polski zostali sprowadzeni za czasów króla Wazy.

Jest to zakon pustelniczy o bardzo surowej regule, tylko dla
najwytrwalszych. Pobudka o 3:45 rano, potem czas spêdzali g³ównie

na modlitwie, pracy fizycznej, milczeniu i rozmyœlaniu. Chodzili boso
i w drewniakach, nie spo¿ywali potraw miêsnych. Tylko dwa razy

w tygodniu - jeœli musieli - mogli zamieniæ ze sob¹ kilka
najpotrzebniejszych s³ów. Ka¿dy mieszka³ w oddzielnym domku z

ogródkiem, który sam uprawia³. Domki te s¹ usytuowane wokó³
koœcio³a. W kruchcie koœcio³a wisi informacja o zakonie.

Teraz zakonnicy w klasztorze s¹, ale tylko w katakumbach.
Przed wejœciem do krypty, gdzie siê znajduj¹ ich szcz¹tki (które

mo¿na zobaczyæ) jest  fresk, który przedstawia kamedu³ê za ¿ycia
i szkielet ludzki po œmierci. Pod freskiem jest napis po ³acinie

“Memento mori”,  czyli “pamiêtaj, ¿e umrzesz”.
Po naszym powrocie na obozowisko zrobi³a siê awantura. Ktoœ

nas widzia³, ¿e mimo zakazu pop³ynêliœmy na wyspê. Wszyscy
chcieli od razu zrobiæ tak samo. Oczywiœcie nasz kierownik surowo

tego zabroni³.
Nastêpnego dnia wczeœnie rano zacz¹³ siê prawdziwy sp³yw

kajakowy. Do pokonania w dwa tygodnie by³a Czarna Hañcza -
prawy dop³yw Niemna. P³ywa³ tam te¿ kajakiem ks. Karol Wojty³a

zanim zosta³ papie¿em. Potem sp³yw ten na jego czeœæ zosta³
nazwany Szlakiem Papieskim. Nasz sp³yw mia³ ponad 100 km

d³ugoœci.  
Rzeka ta jest doœæ spokojna i woda bardzo czysta. Czasami

widaæ by³o ryby p³ywaj¹ce pod kajakiem. Mówiono nam, ¿e mo¿na
na trasie natrafiæ na bobry. My nie mieliœmy takiego szczêœcia, ¿eby

je zobaczyæ,  ale za to ich pracê w postaci zwalonych drzew i tam
widaæ by³o czêsto.

Codziennie rano skoro œwit budzi³y siê do ¿ycia niezliczone
gatunki ptaków i owadów. Do tego do³¹cza³y siê krowy, które

g³oœno pomrukiwa³y na ³¹kach. Na pewno nie dawa³y za d³ugo
pospaæ nawet najbardziej zmêczonym. 

Raz tylko spaliœmy wszyscy w jakiejœ starej du¿ej stodole.

Normalnie spaliœmy w czteroosobowych namiotach, na dmuchanych

materacach i w œpiworach, które ka¿dy musia³ woziæ w swoim

kajaku. Warunki by³y raczej spartañskie. O wygodach trzeba by³o

na czas sp³ywu zapomnieæ. W czasie naszej wyprawy  spotkaliœmy

niewielu lokalnych ludzi pracuj¹cych w polu czy rybaków na

³ódkach. Na Wigrach widzieliœmy tylko kilka ¿aglówek. Innych

turystów niemal w ogóle nie by³o. W porównaniu do dzisiejszej

sytuacji by³y to prawie dzikie czasy. Teraz na pewno w lipcu s¹

tam chmary turystów.

Nasz sp³yw prowadzi³ przez Kana³ Augustowski. Jedn¹ z atrak-

cji tego miejsca jest na pewno  wyrównywanie wody na œluzie. Gdy

my byliœmy w œrodku œluzy, brama siê zamknê³a, woda wla³a siê do
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naszej komory i podnieœliœmy siê

kilka metrów do poziomu drugiej
bramy, która potem siê otworzy³a

i spokojnie wyp³ynêliœmy.
W innym miejscu trzeba by³o

przenosiæ kajaki przez drogê.
Wymaga³o to od nas trochê

wysi³ku.  Ka¿dy nasz kajak pêka³
w szwach, by³ ob³adowany po

uszy,  jak to wtedy mówiliœmy.
Kiedyœ na mojej warcie zaginê³o kilka kajaków. Nad ranem

przesz³a du¿a burza, wiêc schowa³em siê w namiocie i
kajaki, które by³y niewystarczaj¹co wyci¹gniête na brzeg,

po prostu pop³ynê³y z nurtem rzeki. Dobrze to nie wy-
gl¹da³o. Bardzo zdenerwowany i rozz³oszczony  kierownik

z kimœ jeszcze pop³ynêli szukaæ zaginionych kajaków.
ZnaleŸli je du¿o dalej i przyholowali z powrotem. W drogê

tê musieli w³o¿yæ sporo si³, bo p³ynêli pod pr¹d. Stra-
ciliœmy w ten sposób du¿o czasu.

W po³owie sp³ywu mieliœmy dzieñ odpoczynku. Odby³
siê wtedy chrzest m³odych kajakarzy na prawdziwych

wodniaków. Chrzci³ nas kierownik wyprawy przebrany za
króla mórz Neptuna. Ka¿dy z nas by³ przyozdobiony ró¿-

nymi ga³êziami, trawami i zielskiem z rzeki. Chrzest
polega³ na tym, ¿e zostaliœmy najpierw obrzuceni jakimiœ

wodorostami i b³otem, potem na g³owê zosta³ wylany
kube³ zimnej wody i trzeba by³o przeskoczyæ pal¹ce siê

ognisko, a nastêpnie wypiæ jak¹œ niezjadliw¹ papkê, któr¹
i tak wszyscy wypluwali. Na koñcu  odbywa³o siê nadanie

imienia, klepniêcie wios³em przez samego Neptuna i za-
nurzenie siê w wodzie Czarnej Hañczy. W tym samym dniu

mieliœmy te¿ zawody p³ywackie w zaroœniêtej zatoczce na
rzece. By³em najm³odszy, ale bardzo sprawny, wiêc

spokojnie dawa³em radê we wszystkich grach i zawodach. 
Sp³yw szybko siê skoñczy³, a ja ju¿ myœla³em o

kolejnym w przysz³ym roku. Jak dla mnie, te kajakowe
wakacje to by³ strza³ w dziesi¹tkê. Moim zdaniem na

pewno to warte polecenia dla wszystkich, którzy maj¹ tak¹
mo¿liwoœæ.

Dariusz Zieliñski

* Klasztor powsta³ na wyspie, któr¹ z czasem zakonnicy przekszta³cili

w pó³wysep [przyp. Skaner]

Wizerunek Ignacego Pr¹dzyñskiego to praca nieznanego autora -

sprzed 1850 r., (prawdopodobnie z 1831). Wikimedia. Domena

publiczna.

Jego pasj¹

zawsze by³o WIOŒLARSTWO!

Wies³aw Kuran w Galerii S³aw

Pan Wies³aw Kuran jest bardzo

dobrze znany w spo³ecznoœci Polo-
nijnej w Ottawie. Przez wiele lat by³

dyrektorem Szko³y Polskiej im. Wiktora Podoskiego w
Ottawie. Jako jeden z za³o¿ycieli Fundacji Dziedzictwa

Polskiego w Kanadzie przez wiele lat by³ cz³onkiem za-
rz¹du, a dziœ jest Skarbnikiem. Pan Kuran jest równie¿

cz³onkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, a obec-
nie I Wiceprezesem Okrêgu Ottawskiego Kongresu Polonii

Kanadyjskiej.
Jak widaæ by³ i jest bardzo zaanga¿owany w ¿ycie

Polonii, ale jego pasj¹ zawsze by³o WIOŒLARSTWO!

Gratulujemy Panu Wies³awowi Kuranowi

wprowadzenia do Row Ontario Hall of Hame!

Pan Wies³aw Kuran zosta³ og³oszony pierwszym cz³onkiem

Row Ontario 2021* Hall of Fame, kiedy zosta³ wprowadzo-
ny do kategorii Umpire w Row Ontario Hall of Fame.  (

Ignacy Pr¹dzyñski (1792-1850)

autor projektu

Kana³u Augustowskiego
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( Pan Wies³aw Kuran, jeden z najd³u¿ej dzia³aj¹cych sê-
dziów w Ontario, rozpocz¹³ swoje ¿ycie w wioœlarstwie w St.

Catharines Rowing Club w 1967 roku. Wios³owa³ w zawodach
dla SCRC zanim wróci³ do swojego rodzinnego klubu, Ottawa

Rowing Club, a nastêpnie spêdzi³ kilka lat w Brockville
Rowing Club jako cz³onek i trener.

Jego konkurencyjna kariera wioœlarska zakoñczy³a siê w
1973 roku po zdobyciu kilku medali w Royal Canadian Hen-

ley Regatta dla Brockville. Wkrótce przeszed³ do zawodu
sêdziego i otrzyma³ Krajow¹ Licencjê Arbitra RCA w 1974

roku, a nastêpnie Licencjê Arbitra FISA w 1983 roku. W ca³ej
swojej karierze sêdziowskiej Pan Kuran pracowa³ na ca³ym

œwiecie i sta³ siê jednym z czo³owych g³osów w edukacji
sêdziowskiej w Kanadzie.

“Jestem bardzo zaszczycony otrzymaniem tego uznania i
jestem wdziêczny za wspania³e wsparcie, jakie otrzyma³em od

wielu cz³onków spo³ecznoœci wioœlarskiej, poniewa¿ bez niego
nie by³bym w stanie cieszyæ siê moj¹ cudown¹ podró¿¹

wioœlarsk¹. Dziêkujê” – powiedzia³ Pan Kuran po wpro-
wadzeniu do Hall of Fame.

* Fundacja Dziedzictwa Polskiego (Polish Heritage Fundation PHF -

www.phfweb.ca) przys³a³a informacjê w listopadzie 2021 r. [przyp. Skaner]

ZAPROSZENIE DO NILESTOWN

DZIARSKI DZIADUNIO - TO JA

Zachêcony piêknymi opowieœciami o zdrowej ¿ywnoœci po-
stanowi³em zasiêgn¹æ informacji na ten temat na www (bo to

nie trzeba chodziæ po bibliotekach i jest oszczêdniej ni¿ w
ksiêgarni). Pocz¹tek by³ obiecuj¹cy. Sprawdzam po kolei opi-

nie o znanych mi produktach spo¿ywczych. Zacz¹³em od
warzyw, jako ¿e jest trend na diety roœlinne - jarosze chêtnie

to potwierdz¹. By³o mi³o, gdy¿ przekonywano mnie o niemal
idealnym wyborze. Tak wiêc dowiadujê siê z sieci, jak wiele

witamin i innych substancji zbawiennych te zielska przeze
mnie zjadane posiadaj¹. By³em pewny jednego: ¿e - jak dot¹d

- przynajmniej warzywami siê nie tru³em.
Po tych barwnych zapewnieniach sta³bym siê prawie ja-

roszem, ale nagle pociek³a mi œlinka i przez myœl przelecia³
kurczak. Pieczony. By³em zdziwiony, ¿e ju¿ na sam¹ myœl po-

czu³em aromatyczny zapach pieczeni. Po chwili zorientowa³em
siê, ¿e to s¹siad pichci coœ na przydomowym BBQ. Postano-

wi³em wiêc sprawdziæ, czym on siê truje. Pytam go, czy to aby
zdrowe? - i dowiadujê siê o witaminach, proteinach i o tym,

¿e w³aœnie dziêki nim mam si³ê i energiê.
Znów biegnê do skarbnicy wiedzy, czyli do internetu, szu-

kam potwierdzenia celowoœci spo¿ywania bia³ka zwierzêcego.
I znów jestem zadowolony, ¿e jad³em wszelkie miêsiwo nie bez
po¿ytku, gdy¿ to od niego zale¿y mój rozwój i tê¿yzna. Jedno-
czeœnie zastanawia³em siê nawet, czy aby jad³em nie za ma³o,
gdy¿ mocarzem nie jestem.

Sprawdzam, co z rybami, bo ryby te¿ bardzo lubiê. Ko-
lejne mi³e zaskoczenie. Nie tylko s¹ bogate w proteiny, ale te¿
bardziej lekkostrawne i - co najwa¿niejsze - maj¹ tran, czyli
olej rybny, z którym ³¹czy siê d³uga lista zalet. Najbardziej mi
siê spodoba³o, ¿e tran ma cudowny wp³yw na mózg. Pomyœla-
³em wtedy: czy kiedy mówi siê, aby nalaæ komuœ oleju do
g³owy, to nie chodzi w³aœnie o tran?

Z rozpêdu sprawdzam i owoce. Jestem coraz bardziej za-
dowolony - ba! przekonany - ¿e moje dotychczasowe od¿ywia-
nie, aczkolwiek z pozoru chaotyczne, by³o s³uszne i zbawienne
i nie nale¿y go zmieniaæ. Na wszelki wypadek sprawdzam, czy
moje ulubione jaja (kurze - oczywiœcie) nie s¹ zakazane. Naj-
pierw czytam z zapartym tchem o zaparciach, o z³ym chole-
sterolu i innych zagro¿eniach, by siê póŸniej dowiedzieæ o
dziennym limicie spo¿ycia, a na koniec przeczytaæ: "Wszelkie
dzienne czy tygodniowe limity odpowiedniej iloœci zjadanych
jajek nie znajduj¹ ¿adnego poparcia w badaniach naukowych".

Po tej dydaktycznej lekturze usma¿y³em sobie du¿¹ jajecz-
nicê na t³ustym bekonie i tak siê po tym dobrze poczu³em, ¿e
postanowi³em opisaæ te poszukiwania cudownej diety. Dylematy
i rozwa¿ania pozostawiê innym. Tadeusz ¯ochowski
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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 2022 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

ADAM ASNYK (1838 - 1897)

SIEDZI PTASZEK NA DRZEWIE

Siedzi ptaszek na drzewie 

I ludziom siê dziwuje, 

¯e najmêdrszy z nich nie wie, 

Gdzie siê szczêœcie znajduje. 

Bo szukaj¹ doko³a, 

Tam gdzie nigdy nie bywa, 

Pot siê leje im z czo³a, 

Cierñ im stopy rozrywa. 

Trwoni¹ ¿ycia dzieñ jasny 

Na zabiegi i ¿ale, 

Tylko w piersi swej w³asnej 

Nie szukaj¹ go wcale. 

W nienawiœci i k³ótni 

Wydzieraj¹ coœ sobie, 

A¿ zmêczeni i smutni 

Id¹ przespaæ siê w grobie. 

A wiêc, siedz¹c na drzewie, 

Ptaszek dziwi siê bardzo, 

Chcia³by przestrzec ich w œpiewie... 

Lecz przestrog¹ pogardz¹. 

UWAGA

STUDENCI UNIWERSYTETÓW!

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w
Kanadzie doskonale zdaje sobie sprawê

z trudnoœci finansowych, z jakimi bo-
rykaj¹ siê studenci z powodu d³ugo-

trwa³ej pandemii.

Maj¹c to na uwadze, Dyrektorzy Fundacji, we wspó³pracy

z Federacj¹ Polek w Kanadzie, Ogniwo #8, Rodzin¹ œp.
Pani Ireny Michalskiej, oraz dziêki hojnemu wsparciu

finansowemu Polonii w Ottawie, stworz¹ minimum SZEŒÆ
stypendiów o wartoœci $1,500.

Zapraszamy wszystkich studentów uniwersyteckich do
przegl¹dniêcia informacji i do wype³nienia formularzy na

stronie internetowej Fundacji: www.phfweb.ca

Prosimy upewniæ siê, ¿e spe³niacie kryteria stypendium.

Podanie nale¿y podaæ do Fundacji przed up³ywem terminu
- do 31 paŸdziernika 2022 r.

W przypadku pytañ mo¿na skorzystaæ z adresu
e-mailowego: fundacja.phf@gmail.com
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

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

Kajetan Wêgierski (1756-1787)

FILOZOF

Czy mam z³oto, czy bez z³ota
Zawszem ¿wawy i weso³y,

Poczciwego zdobi cnota,
Ani mu wstyd, kiedy go³y.

¯ony nie mam, mieæ jej nie chcê,
Bo znam, co to byæ ¿onatym;

Pró¿na duma mnie nie ³echce,
I na có¿ mam byæ bogatym?

Gdy mi dobrze id¹ rzeczy,
Fortunie bardzo dziêkujê;

Gdy mi swoich wzglêdów przeczy,
Wcale siê tym nie turbujê.

¯eby miê nie wiem jak srogim
Ciosem fortuna œciska³a,

Nie zrobi mnie tak ubogim,
By mi cnota nie zosta³a.

Niewielkich skarbów trzeba
Na moje drobne ekspensa,

¯yjê bez bia³ego chleba
I bez kosztownego miêsa.

Nie mnie trzeba kosztu na to,
¯ebym coœ na œwiecie znaczy³;

Ani siê strojê bogato,
By miê ktoœ przywitaæ raczy³.

Nie zabieram spó³ki z temi,
Których przyjaŸñ ma kosztowaæ,

Bo nie chcê pieniêdzmi memi
Przyjació³ sobie kupowaæ.

PrzyjaŸñ, co odbiega w nêdzy,
Co siê nie jedna z przymioty,

Co jest tylko dla pieniêdzy,
Traci u mnie imiê cnoty.

Tak wiêc ¿yj¹c w w³asnym domu
Mam siê za doœæ bogatego,

Kiedym nie d³u¿ny nikomu,
Kontent jestem z losu mego. Przedruk z uwspó³czeœnieniem pisowni


