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...polskie go wyda³o plemiê

O MIKO£AJU KOPERNIKU

RAZ JESZCZE

KAZIMIERZ ADAMIAK Rok Kopernika, który w³aœnie obchodzi-
my, “Skaner” uczci³ w poprzednim numerze artyku³em pani

profesor Reczyñskiej, która przypomnia³a nam najwa¿niej-
sze fakty z ¿ycia astronoma. Miêdzy innymi to, ¿e

Kopernik pochodzi³ z rodziny wielokulturowej. To prawda.
Matka astronoma, Barbara Watzenrode, by³a toruniank¹,

a za³o¿ony przez Krzy¿aków Toruñ nale¿a³ do Polski
dopiero od niedawna. O ojcu Miko³aja, te¿ Miko³aju,

wiadomo niewiele poza tym, ¿e pochodzi³ z Krakowa i
trudni³ siê handlem miedzi¹.

Niektórzy historycy próbuj¹ wyœledziæ jego genealogiê,
ale zapominaj¹, ¿e nazwiska w tamtych czasach nie by³y

jeszcze dziedziczne, wiêc osoby o tym samym nazwisku nie
musia³y byæ spokrewnione. Dlatego inni podejrzewaj¹, ¿e

wszyscy oni pochodzili ze œl¹skiej wioski o nazwie...
Koperniki, w której w dodatku by³ koœció³ pod wezwaniem

œw. Miko³aja.
Ci¹g dalszy na str. 6

Dawna Polska rodzina mia³a charakter patriarchalny, a wiêc prze-

wodzi³ jej ojciec. Jak wygl¹da³a rola mê¿czyzny w staropolskiej

familii? Jakie decyzje podejmowa³ m¹¿? Co mo¿na powiedzieæ o

w³adzy ojcowskiej? Czy mo¿liwy by³ jakikolwiek sprzeciw?

TYRAN CZY PARTNER?

Rola mê¿czyzny w rodzinie staropolskiej

ANNA WÓJCIUK W dawnej Polsce rezygnacja z ma³¿eñstwa i

rodziny by³a postrzegana w sposób negatywny, dlatego
ka¿da kobieta wypatrywa³a przysz³ego mê¿a, a mê¿czyzna

poszukiwa³ odpowiedniej wybranki, która pomaga³aby w
prowadzeniu gospodarstwa i da³aby mu gromadkê dzieci.

Wdowcy i wdowy równie¿ ponownie wchodzili w zwi¹zki
ma³¿eñskie. Unikali w ten sposób problemów spadkowych

oraz zachowywali ci¹g³oœæ zarz¹dzania maj¹tkiem.

Rodzina w czasach staropolskich

W dawnej Polsce dominowa³ typ kultury rolniczej. Prowa-
dzeniem gospodarstwa zajmowa³y siê wszystkie stany

spo³eczne – zarówno ch³opi, jak i mo¿ni. A im wiêksza by³a
rodzina, tym wiêcej by³o r¹k do pracy, dziêki czemu

maj¹tek siê powiêksza³. Wielodzietnoœæ posiada³a jeszcze
jedn¹ zaletê. Zapewnia³a trwa³oœæ rodziny.  (

WINDSOR PONOWNIE W CZO£ÓWCE

Jeœli chodzi o upamiêtnienie Miko³aja Kopernika w Kanadzie,
to chyba w³aœnie tamtejsza Polonia by³a pierwsza. Zaledwie
kilka lat po II wojnie œwiatowej - w 1954 r. - podarowa³a
miastu monument (obok - na fot. Mariusza Zalewskiego) z
takim napisem na jednej z zamieszczonych tam tablic: “1854
- 1954 / To the City of Windsor / on the celebration of its /
Centennial Year / From citizens / of Polish origin and
descent / July 11, 1954". Pomys³, by przy okazji tej lokalnej
rocznicy uczciæ tak¿e Miko³aja Kopernika (jest tam zwi¹zana
z nim tablica, a na szczycie monumentu umieszczono symbole
czasu i przestrzeni - astrolabium i zegar s³oneczny), za-
s³uguje na najszczerszy podziw.

Dokoñczenie na str. 9
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STUDIUM KUL DLA POLONII

I POLAKÓW ZA GRANIC¥

Ruszy³a rekrutacja do drugiej edycji
Studium KUL dla Polonii i Polaków za
granic¹. Oferta edukacyjna obejmuje
szkolenia m.in. z promocji kultury polskiej,
nowych mediów i komunikacji, teologii i
nowej ewangelizacji, opieki nad pacjentem
przewlekle chorym i paliatywnym, pro-
filaktyki zachowañ ryzykownych oraz
poradnictwa i strategii wspieraj¹cych. Jest
tak¿e nowoœæ: kurs skutecznego managera
i lidera zespo³u - podstawy zarz¹dzania.
Kursy rozpoczn¹ siê w marcu br.

Studium KUL dla Polonii i Polaków
za granic¹ zainaugurowa³o dzia³alnoœæ w
listopadzie ub.r. W pierwszej edycji, w
szeœciu kursach, bierze udzia³ ponad 330
uczestników z 11 krajów, m.in. z Francji,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kana-
dy. Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne, a
prowadz¹ je profesorowie, wyk³adowcy i
eksperci KUL w trybie hybrydowym: s¹ to
4 dwudniowe zjazdy online i 2 dwu-
dniowe zjazdy hybrydowe w krajach
uczestników kursów (stacjonarne z trans-
misj¹ online).

Absolwenci otrzymaj¹ dyplomy KUL
i certyfikaty ukoñczenia Studium w jê-
zyku polskim i angielskim. Dla chêtnych
bêdzie mo¿liwa kontynuacja nauki.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce zapi-
sów, opisy kursów i harmonogram zajêæ
dostêpne s¹ na stronie polonia.kul.pl.

( Ci¹g dalszy ze str. 1

W ten sposób wydanie córki za m¹¿

lub o¿enek syna, a nastêpnie na-
rodziny potomka traktowano jako

powody do œwiêtowania i wielkie
szczêœcie dla ca³ej familii.

W czasach staropolskich rodzina
stanowi³a podstawow¹ grupê spo-

³eczn¹, w której wiêzi pokrewieñstwa
by³y bardzo silne. Krewni czêsto

podkreœlali swój zwi¹zek z dan¹
famili¹, poniewa¿ pe³ni³a ona

rolê zespo³u wspó³¿yj¹cych naj-
bli¿ej osób, pomagaj¹cych sobie

wzajemnie w ró¿nych wa¿nych
sferach, miêdzy innymi gospo-

darczych, publicznych, osobis-
tych. To cz³onkowie rodziny

najczêœciej byli opiekunami,
œwiadkami, rzecznikami, dorad-

cami, rzeczoznawcami i media-
torami.

Krótko mówi¹c, staropolska
rodzina by³a najsilniejszym funda-

mentem obywatelskim i narodowym.
Dziêki niej odradza³o siê ¿ycie,

³agodzono konflikty i przeciwdzia³ano
nim, a tradycje i zwyczaje nie od-

chodzi³y w zapomnienie. Pe³ni³a w
ten sposób funkcjê etyczn¹ i kulturo-

twórcz¹.
Mówi siê, ¿e ka¿da rodzina ma

swojego przewodnika, nazywanego
g³ow¹ rodziny. Staropolskiej rodzinie

przewodzi³ mê¿czyzna – m¹¿ i ojciec.
By³ on bezwzglêdnym panem ca³ej

rodziny, decydowa³ o losie ma³¿onki i
dzieci, mia³ prawo do swobodnej

decyzji, z któr¹ pozostali cz³onkowie

rodziny musieli siê zgadzaæ.

W³adza ojcowska

W dawnej Polsce obowi¹zywa³o
bezwzglêdne pos³uszeñstwo dzieci

wobec ojca. Powa¿anie dla jego
autorytetu by³o tak wielkie, ¿e zwra-

cano siê do niego poprzez formê
“panie ojcze”. Ten zwrot

podkreœla³ pozycjê mê¿czyzny
w rodzinie, który by³ zarówno

ojcem, jak i w³adc¹. Dzieci
podczas powitania musia³y

uca³owaæ jego d³oñ, obj¹æ za
kolana, a czasem nawet upaœæ

do nóg. W obecnoœci ojca nie
nale¿a³o tak¿e g³oœno mówiæ,

ani siadaæ przed nim do sto³u.
Odmowa ojcowskiego b³ogo-

s ³aw ieñs twa oznacza ³a
wielkie nieszczêœcie, a zakaz

ojcowski zamyka³ wszystko,
gdy¿ ówczeœnie nie by³o mo¿liwoœci

ani negocjacji, ani sprzeciwu. Pod-
wa¿anie decyzji i autorytetu ojca z

regu³y koñczy³o siê dotkliw¹ kar¹.
Córki doœæ rzadko sprawia³y k³o-

poty wychowawcze. Dziewczynkom,
pod bacznym okiem matki, od naj-

m³odszych lat wpajano obowi¹zuj¹cy
obyczaj w³adzy ojcowskiej. Silniejsz¹

niezale¿noœæ odczuwali synowie, choæ
i w ich przypadku bunt nie zdarza³ siê

zbyt czêsto, poniewa¿ dopóki nie
usamodzielnili siê finansowo, byli

ca³kowicie zale¿ni od wp³ywów ojca.
Bez w³asnego maj¹tku syn nie posia-
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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

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

da³ wysokiej pozycji spo³ecznej, a jego

podpisy na umowach, obligach czy
kwitach nie przejawia³y ¿adnej mocy

prawnej. Syn stawa³ siê samodzielny
i niezale¿ny dopiero w momencie, gdy

wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski lub zo-
sta³ uw³aszczony przez ojca. Niektórzy

synowie, chc¹c uwolniæ siê spod
w³adzy ojcowskiej, opuszczali rodzinny

dom i wyje¿d¿ali na dwory magnackie,
wstêpowali do wojska lub do klasztoru.

W³adza ojcowska by³a po-
wszechnie akceptowana, gdy¿ po

prostu panowa³ taki obyczaj. Ojcu
nale¿a³ siê szczególny szacunek, a

wszelkie sprzeciwy skutkowa³y spo-
³ecznym potêpieniem. Jedyn¹ osob¹,

która mog³a polepszyæ stosunki po-
miêdzy ojcem i dzieæmi, by³a matka. W

dawnej obyczajowoœci dzieci darzy³y j¹
szczególn¹ czci¹ i mi³oœci¹. Kobieta,

kieruj¹c siê matczynymi uczuciami,
chroni³a je i stawa³a siê mediatorem

we wszelkich rodzinnych konfliktach.

Mê¿czyzna w ma³¿eñstwie

W ma³¿eñstwie mê¿czyzna równie¿
odgrywa³ dominuj¹c¹ rolê i decydo-

wa³ o wszystkim. By³o to jednak
podejœcie typowe dla ca³ej ówczesnej

Europy. M¹¿ móg³ ukaraæ ¿onê, nawet
w niektórych przypadkach poprzez

ch³ostê. Zakazane by³o jednak okale-
czanie i g³odzenie ma³¿onki. Czasami

wnoszono pozew o rozwód, choæ by³ to
przywilej tylko mo¿nych stanów. Warto

jednak odnotowaæ,  ¿e rozwodzono siê

niezmiernie rzadko. Taki sposób

zakoñczenia ma³¿eñstwa by³ zarówno
kosztowny, jak i niegodny. Postrzegano

go jako z³amanie obietnicy z³o¿onej
przed Bogiem. 

W czasach staropolskich nie
zawierano ma³¿eñstw z mi³oœci –

dawniej posiada³y one charakter
pragmatyczny, oparty na materia-

lizmie. Ma³¿onków najczêœciej ³¹czy³a
przynale¿noœæ stanowa, maj¹tek i

wzajemne korzyœci p³yn¹ce z zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Nie mo¿na

jednak mówiæ, ¿e kobieta w rodzinie i
ma³¿eñstwie mia³a nisk¹ pozycjê i nie

by³a szanowana. Wa¿ne wydarzenia
historyczne, dzia³alnoœæ kobiet z

królewskich rodów oraz nauki koœcio³a
i kult Matki Boskiej spowodowa³y, ¿e

sytuacja kobiet uleg³a poprawie.
Wœród staropolskiej spo³ecznoœci

upowszechni³o siê chrzeœcijañskie
przekonanie, zgodnie z którym kobietê

przedstawiano jako istotê zrodzon¹ z
¿ebra mê¿czyzny. Z tego wzglêdu to

na jego barkach powinna spoczywaæ
odpowiedzialnoœæ za niewiastê. 

W wyniku spo³ecznych zmian
mê¿owie coraz rzadziej wykorzystywali

spo³eczn¹ dominacjê nad kobietami.
Zdarza³y siê ma³¿eñstwa, w których

m¹¿ nie szanowa³ ¿ony, zdradza³ j¹ i
by³ okrutnikiem, ale niekiedy te¿

charakter ma³¿onki powodowa³, ¿e
by³a ona bardziej przekleñstwem ni¿

b³ogos³awieñstwem. Najczêœciej jednak
staropolskie ma³¿eñstwa na ogó³ by³y

zgodne. ¯ona cieszy³a siê szacunkiem,

wp³ywa³a na podejmowane w rodzinie

decyzje i postêpowanie ma³¿onka.
Nazywana przez mê¿a “klejnotem dro-

gim” i “równym towarzyszem” stawa³a
siê najdro¿szym skarbem, bo¿ym b³o-

gos³awieñstwem, ale przede wszystkim
niezast¹pionym przyjacielem. W ¿onie

nie widziano po¿¹danej kochanki, lecz
powiernika tajemnic i osobistych

spraw, niezawodnego do¿ywotniego
wspó³towarzysza w dobrych i z³ych

chwilach oraz opiekuñcz¹ matkê po-
trafi¹c¹ dobrze wychowaæ dzieci. 

W czasach staropolskich rodzina
opiera³a siê na w³adzy ojcowskiej. To,

jak ma³¿onka i dzieci by³y traktowane,
zale¿a³o od charakteru mê¿a i jedno-

czeœnie ojca. W kolejnych wiekach
powsta³y ruchy emancypacyjne kobiet,

które walczy³y m.in. z dyskryminacj¹
na tle p³ci. Wprowadzono te¿ miêdzy-

narodowe i krajowe prawa chroni¹ce
dzieci. Poza tym w wyniku przemian

polityczno-spo³ecznych zmieni³o siê
tak¿e podejœcie cz³owieka do funkcjo-

nowania rodziny.
Wspó³czeœnie wiêkszoœæ polskich

ma³¿eñstw opiera siê na zasadzie
partnerstwa w zwi¹zku, a dzieci otacza

siê szczególn¹ opiek¹ i daje siê im
wiêcej swobody.

Anna Wójciuk

Miejsce pierwotnej publikacji – Portal

historyczny Histmag.org (CC BY-SA 3.0). 

Ilustracja na str. 2 pochodzi z Encyklopedii

Gutenberga (wyd. 1929–1938) i przedstawia

szlachcica w stroju z lat 1333-1434.
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Preferred Realty Inc.
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STAN KOZA
P. Eng., Broker

Telefon: 519-495-2044

E-mail: StanleyKoza@gmail.com

www.StanKoza.com

Zmiany na rynku nieruchomoœci nastêpuj¹ bardzo szybko

P Jak recesja i rosn¹ce oprocentowanie kredytów wp³ywaj¹

na wartoœæ domu i nieruchomoœci inwestycyjnych?

P Kiedy jest dobra pora na zakup nieruchomoœci?

P Jakie zachêty dla nabywców i sprzedaj¹cych znajduj¹ siê

w podatkach?

STAN JEST EKSPERTEM BUDOWLANYM

Z £ATWOŒCI¥ ZNAJDZIE ODPOWIEDNI DOM

P Ekspert w negocjacjach zwi¹zanych z kupnem i sprzeda¿¹

nieruchomoœci

P Ponad 30 lat doœwiadczenia w kupnie i sprzeda¿y

nieruchomoœci w London

KRYSTYNA STALMACH Niedawno mia³am

urodziny. Kiedy przy kieliszku bia³ego
wina rozmyœla³am o prze¿ytych lepszych i gorszych

chwilach, uderzy³o mnie, ¿e ¿ycie za nic ma moje
oczekiwania i pretensje; ono po prostu toczy siê dalej i nie

robi nic innego, prócz przemijania. W³aœnie przemijanie
wychodzi mu najlepiej i sprawia, ¿e nasze wielkie radoœci,

traumatyczne prze¿ycia, wojny tocz¹ce siê obok i
kataklizmy dotycz¹ce tysiêcy ludzi powoli bledn¹, a my z

wolna oswajamy siê z now¹ rzeczywistoœci¹.
Któ¿ z nas dzisiaj pamiêta o ukraiñskich uchodŸcach?

Niewielu. A przecie¿ w dalszym ci¹gu Ukraiñcy nap³ywaj¹
do Kanady. W 2022 roku znalaz³o siê ich w kraju

klonowego liœcia ponad 130 tysiêcy. Pewnie tyle samo lub
wiêcej przyjedzie w tym roku. Czy polonijne organizacje i

koœcio³y maj¹ w planie równie¿ w bie¿¹cym roku
przekazanie choæ ma³ej finansowej donacji? A mo¿e

nale¿a³oby pomyœleæ o innych formach wsparcia, jak np.
pomoc w znalezieniu zatrudnienia czy te¿ zaproszenie na

polonijne spotkanie? Wiem, ¿e na te

moje sugestie wielu ¿achnie siê, i¿ to
fanaberie, bo im nikt niczego na tacy nie poda³. Tak, by³o

nam ciê¿ko, lecz nie sk¹pmy zwyk³ej ludzkiej ¿yczliwoœci
i pomagajmy w miarê mo¿liwoœci - indywidualnie i

zbiorowo.
Mia³am to szczêœcie, ¿e wiele razy podano mi pomocn¹

d³oñ. Nigdy nie zmarnowa³am raz danej szansy. W
poprzednim Skanerze opisywa³am, jak to stworzono dla

mnie roczny sta¿ w lambtoñskiej bibliotece i wspomina³am
dzieñ, w którym dowiedzia³am siê, ¿e mam pracê. Sta¿

pozwoli³ mi siê wykazaæ, a potem ju¿ radzi³am sobie sama,
wygrywa³am kolejne konkursy i mozolnie wspina³am siê na

kolejne szczebelki bibliotecznej drabinki.

Wyoming, 13 grudnia 1990 r.

By³ czwartek i jedna trzecia personelu naszego central-
nego biura bibliotecznego w ferworze koñczy³a swoj¹

pracê, rozkoszuj¹c siê myœl¹, ¿e dziêki tzw. szczêœliwym
pi¹tkom (Happy Fridays) bêd¹ mogli nazajutrz zostaæ w

domu. Ja równie¿ nale¿a³am do grona pi¹tkowych
szczêœliwców. Na ten zbli¿aj¹cy siê wolny dzieñ plan by³

ju¿ gotowy: najpierw wizyta u dentysty, a po powrocie
dzieci ze szko³y szybki obiad i wypad na sanki do parku.

W pracy od rana lecia³y Christmas Carrols, a w czasie

pierwszej przerwy degustowaliœmy œwi¹teczne smako³yki

i wymienialiœmy siê przepisami na ich przygotowanie.

Przed lunchem dr Robert Krieg - mój prze³o¿ony od

stycznia 1988 r. - zapowiedzia³, ¿e chcia³by siê ze mn¹

spotkaæ. Spotkanie wyznaczy³ na godzinê 15:00.

Pomyœla³am, ¿e pewnie bêdziemy omawiaæ problemy, jakie

mamy przy zamawianiu materia³ów bezpoœrednio od

wydawców (nasz system, którego u¿ywaliœmy do tych

zamówieñ, nie radzi³ sobie z du¿¹ liczb¹ instytucji).

Od prawie trzech lat katalogowa³am i zajmowa³am siê

koordynacj¹ i automatyzacj¹ procesów bibliotecznych. Za

sob¹ mia³am równie¿ doœwiadczenia z pracy sta¿ystki w

bibliotece i z pracy nad tworzeniem i publikacj¹ katalogu

na dysku kompaktowym dla konsorcjum dwudziestu jeden

ma³ych i œrednich bibliotek. Szczególnie praca nad

cyfryzacj¹ zasobów bibliotecznych dla Ontario Library

Consortium przynios³a mi wiele satysfakcji.

W 1990 roku biblioteki z mojego regionu, podlegaj¹ce

ró¿nym samorz¹dom (Sarni, Point Edward i Lambton)

po³¹czy³y siê i przechodzi³y bardzo g³êbok¹ restruktury- 

KARTKI Z KALENDARZA
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-zacjê. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, atmosfera

by³a dosyæ napiêta, bo choæ zapewniano nas, ¿e ka¿dy

znajdzie pracê, to nie do koñca w to wierzyliœmy.

Og³oszono cztery stanowiska kierownicze. Ja z³o¿y³am

podanie na jedno z nich - Managera Dzia³u Technicznego.

Wielu bibliotekarzy, chc¹c zwiêkszyæ szanse na awans,

sk³ada³o podania na kilka pozycji i by³o zapraszanych na

kilka rozmów kwalifikacyjnych. Ja postawi³am na jedn¹

kartê i uczestniczy³am tylko w jednym interview. Kole¿anki

mnie przestrzega³y, ¿e mogê siê “przejechaæ” i zostaæ na

lodzie, bo du¿o osób z Sarni mia³o o wiele d³u¿szy sta¿

pracy ni¿ ja i te¿ stara³o siê o tê pozycjê. Spodziewaliœmy

siê, ¿e og³oszenie wyników konkursu na nowe kierownicze

stanowiska nast¹pi tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.

A tu niespodzianka! Spotkanie nie dotyczy³o

problemów z systemem zamawiania ksi¹¿ek. Ku mojemu

zdziwieniu dr Krieg zaoferowa³ mi stanowisko kierownika

dzia³u technicznego. I jeszcze powiedzia³ coœ, co bardzo

mnie podbudowa³o - ¿e dostrzega we mnie wielki

potencja³, bo z moich wyborów widaæ, i¿ konsekwentnie

realizujê swój plan rozwoju kariery w ramach szybko

zmieniaj¹cych siê warunków pracy w bibliotece, gdzie

cyfryzacja i automatyzacja zaczê³y odgrywaæ coraz wiêksz¹

rolê. U¿y³ sformu³owania “kariera”, a mnie chodzi³o tylko

o pracê, dziêki której mog³am wraz z mê¿em zapewniæ

dzieciom w miarê godziw¹ egzystencjê, czyli: mas³o na

stole, wakacje w namiocie na kó³kach (tent trailer) w

jednym z prowincyjnych parków, sp³atê po¿yczki

hipotecznej oraz pilnowanie, aby raty na pierwszy nowy

samochód, który kupiliœmy w 1989 r., by³y regularnie

uiszczane.

Jeœli siê jednak g³êbiej zastanowiæ, to wybór kariery

chyba jakiœ by³. Lubi³am pracê z komputerami i gdzie tylko

siê da³o usprawnia³am ró¿ne procesy, wykorzystuj¹c

mo¿liwoœci poszczególnych aplikacji. Stara³am siê zara¿aæ

pracowników w moim dziale wizj¹ przysz³oœci, w której

wiele ¿mudnych czynnoœci zostanie wyeliminowanych, a

personel wiêcej czasu bêdzie móg³ poœwiêciæ na kontakt z

czytelnikiem.

Po latach muszê przyznaæ, ¿e mój prze³o¿ony wiedzia³,

co mówi. Do emerytury, na któr¹ przesz³am dopiero w 2018

roku, pracowa³am w tym samym dziale. Nigdy nie

myœla³am o zmianie lub pójœciu wy¿ej, bo technologie tak

szybko siê zmienia³y, i¿ wymaga³o to ode mnie ci¹g³ej

nauki. Przesz³am wszystkie szczeble automatyzacji: od

statycznych katalogów na CD-ROMie i fragmentarycznych

systemów - do spójnego, ca³oœciowego systemu biblio-

tecznego; od topornego DOSu i bardzo skomplikowanego

systemu operacyjnego UNIX - do Windows i internetowych

aplikacji. Myœla³am przysz³oœciowo, ka¿de nowinki

techniczne, nawet bezpoœrednio pozornie nie zwi¹zane z

bibliotek¹, zawsze rozwa¿a³am w kontekœcie: co to mo¿e

znaczyæ dla rozwoju czytelnictwa? Reagowa³am na nie

bardzo szybko - np. nasza biblioteka by³a jedn¹ z

pierwszych w Ontario, w której mo¿na by³o wypo¿yczaæ

e-czytniki i tablety. Do tego nie wystarczy³yby moje dobre

chêci, potrzeba by³o poparcia ze strony prze³o¿onego i

radnych samorz¹du hrabstwa, a ja to wsparcie i bud¿et na

sprzêt i software otrzymywa³am. Za innowacyjnoœæ nasza

biblioteka by³a wielokrotnie nagradzana i/lub nominowana

do presti¿owych nagród (na szczeblu hrabstwa, prowincji,

a nawet miêdzynarodowym).

Na swojej drodze spotka³am osoby, które pomog³y mi

w otrzymaniu pierwszej pracy, wspiera³y mnie w wyborach

i kibicowa³y w usprawnianiu procesów bibliotecznych.

Oczywiœcie by³y równie¿ trudne chwile, bo pracowa³am nie

tylko z maszynami i ró¿nymi aplikacjami, ale przede

wszystkim z ludŸmi, a niektórym pracownikom nie zawsze

³atwo przychodzi³a akceptacja zmian.

Styczniowe spotkanie cz³onków Klubu “Czytelnik”

W dalszym ci¹gu mam sta³y kontakt z bibliotek¹. Ju¿ jako

wolontariuszka podpowiadam, jakie polskie ksi¹¿ki kupiæ

dla czytaj¹cych w tym jêzyku. Cieszy mnie, ¿e pomimo

up³ywu lat ci¹gle prowadzê dwa Kluby Mi³oœników

Ksi¹¿ki, ¿e przybywa nam cz³onków i znajdujemy czas na

czytanie, spotkania i dyskusje o lekturach.

Krystyna Stalmach
Zdjêcie pochodzi ze zbiorów autorki
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...polskie go wyda³o plemiê

O MIKO£AJU KOPERNIKU RAZ JESZCZE

Ci¹g dalszy ze str. 1

W Toruniu przewa¿ali mieszkañcy
narodowoœci niemieckiej. W rodzinie

Watzenrodów porozumiewano siê wiêc
zapewne w dziœ wygas³ym ju¿ dia-

lekcie Ostmitteldeutsch. W Kra-
kowie Niemców by³o niewielu,

mniej ni¿ Polaków. Jêzyk rodzinny
Miko³aja seniora jest wiêc za-

gadk¹. Problem jêzyka, jakim siê
pos³ugiwa³ nasz s³ynny astronom,

jest jednak drugorzêdny. Niemiecki
mieszkaniec Gdañska o nazwisku

Flaschbinder, znany póŸniej jako
Dantyszek, polemizuj¹c z jednym z

polskich mieszkañców Gdañska,
argumentowa³: “Ze wzglêdu na

swoj¹ wiernoœæ królowi Zygmun-
towi jestem nie mniej Polakiem ni¿

waszmoœæ”. Podobno Kopernik sam
rozstrzygn¹³ kwestiê swojej narodo-

woœci - zapisuj¹c siê na uniwersytet
w Padwie w rubryce narodowoœæ

napisa³ “Polonus”. Niestety, nie uda³o
mi siê tego potwierdziæ w wiary-

godnych Ÿród³ach.
Tak naprawdê to niewiele wia-

domo o jednym z najbardziej znanych
Polaków w historii. Nawet daty jego

narodzin i zgonu s¹ niepewne. Po-
dawana powszechnie data urodzin (19

lutego 1473, godzina 16:48!) jest
bardzo w¹tpliwa, bo pochodzi z...

horoskopu sporz¹dzonego prawie sto
lat póŸniej.

Wiadomo, ¿e Kopernik studiowa³
w Krakowie, Bolonii, Padwie i Fer-

rarze, ale jedynym dyplomem, o
którym wiemy, ¿e otrzyma³ go na

pewno, by³ doktorat z... prawa. Taki
by³ zreszt¹ plan od samego pocz¹tku.

Miko³aj Kopernik senior nie by³ zbyt

majê tnym cz ³owiekiem. Jego
ma³¿eñstwo z córk¹ toruñskich pa-

trycjuszy by³o du¿ym zaskoczeniem.
Zanosi³o siê wiêc na to, ¿e ¿ycie

Miko³aja juniora bêdzie beztroskie i
dostatnie (jeœli takie w ogóle by³o

wtedy mo¿liwe na pograniczu polsko-
krzy¿ackim). Niestety, ojciec przy-

sz³ego astronoma zmar³, gdy Miko³aj
mia³ dziewiêæ lat. Matce i czwórce

dzieci zajrza³a w oczy bieda. Okaza³y
dom, teraz pokazywany turystom jako

rodzinny dom Miko³aja, trzeba by³o
sprzedaæ, a on sam pewnie zosta³by

drobnym handlarzem lub rzemieœl-
nikiem. Na szczêœcie by³ jeszcze wuj

£ukasz Watzenrode, biskup warmiñski.
Warmia to by³o wtedy minipañ-

stwo, niedawno przy³¹czone do Polski
- enklawa w pañstwie Zakonu Krzy-

¿ackiego. Biskup sfinansowa³ Miko-
³ajowi studia, a póŸniej zrobi³ go

kanonikiem kapitu³y warmiñskiej (choæ
Miko³aj nie mia³ œwiêceñ kap³añskich)

i swoj¹ praw¹ rêk¹. Przez wiele lat
by³ Kopernik faktycznym rz¹dc¹

Warmii - nadawa³ ziemiê osadnikom,

zbiera³ podatki i prowadzi³ wojny z
Zakonem Krzy¿ackim.

W planach bp. £ukasza mia³ te¿
byæ Kopernik nastêpnym biskupem

warmiñskim. Miko³aj ceni³ sobie
jednak niezale¿noœæ, nie mia³ zbyt

wybuja³ego pêdu do wielkoœci, a
mo¿e by³ ju¿ w zwi¹zku z Ann¹

Schilling... Kariery w Koœciele nie
zrobi³. Do koñca ¿ycia zosta³

kanonikiem, co dawa³o mu utrzy-
manie i sporo czasu na obserwacje

astronomiczne.
W karierze astronoma te¿ jest

wiêcej niewiadomych ni¿ pew-
ników. Mówi siê, ¿e ju¿ w Akademii

Krakowskiej móg³ s³uchaæ wy-
k³adów s³ynnego Wojciecha z

Brudzewa, ale to mocno w¹tpliwe, bo
w czasach studiów Kopernika ten¿e

ju¿ w Krakowie nie wyk³ada³. Zreszt¹
w tamtych czasach wiedza nie by³a

a¿ tak rozwiniêta i aby wype³niæ kilka
lat studiów student zapisywa³ siê na

wiele ró¿nych wyk³adów. By³ wiêc
Miko³aj nie tylko prawnikiem, ale te¿

ekonomist¹, lekarzem, teologiem, geo-
grafem, matematykiem i... astrologiem

(tak nazywano wtedy astronomów).
Gruntowne studia astronomiczne

Kopernik na pewno odby³ na uni-
wersytecie w Bolonii, gdzie te¿ prze-

prowadzi³ swoje pierwsze obserwacje.
Gdzieœ oko³o roku 1512 mia³ ju¿

hipotezê heliocentrycznego modelu
Uk³adu S³onecznego, ale bez dowodu.

Opisa³ to w rêkopisie zatytu³owanym
“Commentariolus”, który zacz¹³ kr¹¿yæ

po astronomicznych krêgach Europy.
Badania astronomiczne kontynu-

owa³ Kopernik po powrocie do Polski,

Miko³aj Kopernik - pomnik w Toruniu.

Fot. Kumal. Wikimedia. CC BY-SA 3.0
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urz¹dzaj¹c we Fromborku doœæ proste
obserwatorium. Oko³o roku 1525

obliczenia i pomiary niezbicie po-
twierdzi³y poprawnoœæ nowej teorii.

Kopernik chcia³ mieæ jednak absolutn¹
pewnoœæ i przez nastêpnych parê lat

przeprowadza³ dodatkowe obserwacje.
Niewiele brak³o, aby odkrycie

zosta³o zapomniane. Kopernikowi nie
zale¿a³o zbytnio na s³awie i zna-

czeniu, zamiast uniwersyteckiej ka-
tedry wola³ swój dom we Fromborku

i stanowisko kanonika. Dzie³o ¿ycia
by³o prawie ukoñczone, ale autor nie

kwapi³ siê z jego publikacj¹. Mog³o
siê nawet zdarzyæ, ¿e po jego œmierci

notatki pos³u¿y³yby w piecu za
rozpa³kê. Na szczêœcie ktoœ pamiêta³

o poprzednim rêkopisie i sk³oni³
Kopernika do wydania ksi¹¿ki.

Wed³ug legendy Kopernik zoba-
czy³ pierwsze wydanie “De revolutio-

nibus orbium coelestium” dopiero na
³o¿u œmierci. Mo¿e na swoje szczêœcie,

bo gromy potêpienia spad³y ze
wszystkich mo¿liwych stron. Nawet

ciê¿sze ze strony liderów Reformacji
ni¿ papie¿a. W roku 1616 dzie³o trafi³o

na Listê Ksi¹g Zakazanych, usuniêto
je stamt¹d dopiero w XIX wieku.

Kazimierz Adamiak

----------------------------

Klub

“Tygodnika Powszechnego”

zaprasza na spotkanie poœwiêcone

Miko³ajowi Kopernikowi

i jego dzie³u.

Spotkanie odbêdzie siê

11 marca (sobota) o godz. 18:00

w ma³ej sali parafialnej Koœcio³a

Matki Boskiej Czêstochowskiej

w London.

Bêdzie to te¿ spotkanie

jubileuszowe

- mija w³aœnie 10 lat

od za³o¿enia Klubu.

DARIUSZ ZIELIÑSKI Marzec to idealny
czas dla mi³oœników narciarstwa,

oczywiœcie  jeœli  jest jeszcze œnieg.
S³oñce œwieci moc-

niej, dni staj¹ siê
d³u¿sze i pogodniejsze. Pogoda ma

ogromne znaczenie. Jeœli nie ma zbyt
wielkiego wiatru i mrozu, to jazda na

nartach sprawia wiele przyjemnoœci.
Jako doœwiadczony narciarz i fan tego

sportu mówiê to z ca³ym przeko-
naniem. JeŸdzi³em na nartach we

wszystkich miesi¹cach zimowych i
najbardziej lubiê w³aœnie ten miesi¹c.

Swoj¹ przygodê narciarsk¹ zacz¹-
³em oko³o dziesi¹tego roku ¿ycia.

Chocia¿ w naszym regionie by³o bar-
dzo p³asko, to w pobli¿u znajdowa³

siê du¿y park, w którym znalaz³em 
trochê wzniesieñ i pagórków. W swo-

jej okolicy by³em chyba prekursorem
narciarstwa. Nie widzia³em nikogo,

kto by tak jak ja próbowa³ jeŸdziæ na
nartach. Narciarzy widzia³em tylko w

telewizji, przewa¿nie w konkursie sko-
ków. Sprzêt, który mia³em, by³ nawet

na tamte czasy raczej muzealny.
Stare, pewnie jeszcze przedwojenne,

drewniane i ciê¿kie narty z bardzo
prostymi wi¹zaniami i bambusowymi

kijkami. No i o wiele wiêksze ode
mnie, gdy¿ by³y to narty dla osoby

doros³ej. ¯eby lepiej siê œlizga³y po
œniegu, to przed

wyjœciem z domu
smarowa³em je œwieczk¹. Górki, na

których zje¿d¿a³em, nie by³y zbyt
wielkie, ale niektóre strome i na pew-

no niebezpieczne. Na trasie zjazdu
ros³y drzewa, krzaki, które trzeba by³o

wymijaæ, i by³o pe³no ga³êzi przysy-
panych œniegiem. Popularne w tamtym

czasie wœród narciarzy powiedzenie -
“jak siê nie przewrócisz, to siê nie

nauczysz” - pasowa³o do mnie. Prze-
wa¿nie zanim zjecha³em na dó³, to

kilka razy siê przewraca³em, ale nie
zra¿ony tym wstawa³em i jecha³em

dalej. Zje¿d¿a³em z górki prosto w dó³,
czyli na tak zwan¹ krechê. ¯eby zje-

chaæ ponownie, trzeba by³o odpi¹æ
narty i z powrotem wejœæ pod górê.

Nie mia³em ¿adnego pojêcia o tech-
nice zjazdu. Teraz dopiero zdajê sobie

sprawê, jakie to by³o niebezpieczne i
ile mia³em szczêœcia, ¿e wraca³em do

domu w jednym kawa³ku.
Jak by³em trochê starszy, zacz¹-

³em jeŸdziæ na zimowiska w góry. Na
mój pierwszy obóz narciarski pojecha-

³em do zimowej stolicy Polski, czyli do
Zakopanego. Mieszkaliœmy w du¿ym

domu u góralskiej rodziny. Przez okno
jadalni by³o widaæ Giewont.

Codziennie rano po œniadaniu

jeŸdziliœmy specjalnym autobusem na

stok narciarski w Bukowinie Tatrzañ-

skiej. Na miejscu czekali ju¿ do-

œwiadczeni instruktorzy, którzy przez

pierwszych kilka dni uczyli nas pod-

staw narciarstwa. Oko³o czwartej po

po³udniu wracaliœmy do Zakopanego

na obiad. Wieczorami organizowano

zawsze jakieœ wspólne gry, zabawy,

albo spacery po Krupówkach lub wy-

cieczki pod Krokiew. Tam zawsze (

NARCIARSKIE PRZYGODY



8 SKANER 3 (335), marzec 2023

( by³a grupka  kibiców. Pierwszy raz na w³asne oczy
zobaczy³em skoki na nartach. 

Czasami nart za dnia by³o nam za ma³o i z kilkoma kole-
gami szliœmy wieczorami pojeŸdziæ z górki przy domu. Ogólnie
atmosfera na zimowisku by³a bardzo przyjazna. Przez ca³y rok
czeka³em na nastêpny zimowy obóz wype³niony bia³ym sza-
leñstwem.

Na drugie moje zimowisko trafi³em do
Szklarskiej Porêby. Zaczyna³o siê ono w grudniu
przed œwiêtami i koñczy³o kilka dni po nowym
roku. Na wigiliê kupiliœmy kilka karpi. Jednego
nios³em ja. Gdy podchodzi³em pod górkê w¹sk¹
zaœnie¿on¹ uliczk¹, moja ryba nagle o¿y³a. Wy-
œlizgnê³a mi siê z r¹k i zjecha³a kilkadziesi¹t met-
rów na dó³. Oczywiœcie pobieg³em za ni¹, a ona
zatrzyma³a siê dopiero pod jakimœ samochodem.
Poprosi³em kierowcê, ¿eby nie rusza³ z miejsca,
gdy¿ chyba pod jego samochodem jest ryba. Myœla³, ¿e to
jakiœ wyg³up. Dopiero jak mu wyjaœni³em, ¿e to moja ryba,
któr¹ goniê z góry, bo mi uciek³a, to siê uspokoi³ i pozwoli³ 
mi j¹ wyci¹gn¹æ. 

Jak zwykle na obozie, zawsze po œniadaniu by³o wyjœcie
na narty. Któregoœ razu wybraliœmy siê w kilka osób na
Szrenicê. Wje¿d¿a siê wyci¹giem krzese³kowym do po³owy
góry i potem trzeba siê przesi¹œæ na drugi wyci¹g, którym
doje¿d¿a siê na sam szczyt. Niestety, wyci¹gi akurat by³y
nieczynne. By³o pochmurnie i trochê wia³o, ale œnieg nie
pada³. Zdecydowaliœmy siê wejœæ na górê z nartami na ple-
cach. Choæ w œniegu sz³o siê bardzo ciê¿ko, to zjazd
nartostrad¹ zwan¹ “lolobrygid¹” by³ tego wart. Popularna Lola
jest bardzo atrakcyjna narciarsko i nale¿y do najd³u¿szych
nartostrad w Polsce - ma oko³o 4,5 km.

Kolejne zimowiska organizowane by³y pod koniec stycznia
albo w lutym, zawsze w bardzo ciekawych miejscach, takich
jak Karpacz, Zieleniec, L¹dek Zdrój. Spaliœmy w schroniskach
tu¿ przy stacjach narciarskich. Na ka¿dym zimowisku zdoby-
wa³em kolejne umiejêtnoœci i klasy narciarskie. Jako jeden z
nielicznych zdoby³em a¿ piêæ klas narciarskich. Jak na
zwyk³ego amatora i nie górala by³o to niez³ym wynikiem.
Szósta by³a ju¿ instruktorsk¹ i zawodnicz¹.

Wszystkie zimowiska sta³y siê cennym elementem moich 
wspomnieñ z czasów szkolnych.

Jazda na nartach to luksus, na który nie ka¿dy mo¿e sobie
pozwoliæ. Na pewno jest to doœæ droga impreza. Dlatego po-
winna sprawiaæ przyjemnoœæ i byæ dobr¹ zabaw¹ z rodzin¹ lub
z przyjació³mi. Narciarstwo nie nale¿y do bezpiecznych spor-

tów, a czasami mo¿e byæ wrêcz sportem ekstre-
malnym. Nigdy nie mo¿na w czasie zjazdu wszyst-
kiego przewidzieæ.

Gdy ustabilizowa³a siê moja sytuacja na emi-
gracji w Kanadzie, przypomnia³em sobie stare
czasy. ¯eby przewietrzyæ p³uca z zimowego  miej-
skiego smogu, znowu zacz¹³em jeŸdziæ na nartach.
Stwierdzi³em, ¿e najlepiej mi siê jeŸdzi w marcu
przy wiosennym s³oñcu. Na pó³noc od Toronto
jest wiele resortów narciarskich. Wiêkszoœæ oœrod-
ków ma sztuczne oœwietlenie, tak ¿e mo¿na z nich

korzystaæ te¿ po zmroku. Bilety na wyci¹gi w godzinach wie-
czornych s¹ nawet trochê tañsze. Czêsto jednak do³¹czaj¹
ludzie po pracy i m³odzie¿ szkolna, przez to robi siê du¿o
t³oczniej, no i górki s¹ bardziej rozje¿d¿one. Najczêœciej jeŸ-
dzi³em do najbli¿szych resortów zaraz za miastem Barrie.
Resorty Snow Valley, Horseshoe Resort i Blue Mountain
nale¿a³y do moich ulubionych. Na pocz¹tku siê obawia³em,
czy dam radê, gdy¿ od ostatniego zjazdu narciarskiego minê³o
sporo lat. Poza tym mia³em narty nowej generacji, które by³y
o wiele szybsze od tych, na których jeŸdzi³em w Polsce.
Okaza³o siê, ¿e to jest dok³adnie tak, jak z jazd¹ na rowerze
albo z p³ywaniem. Gdy siê raz nauczysz, to nie zapomnisz.
Trochê czasu poœwiêci³em na przypomnienie sobie techniki i
nabranie wiêkszej pewnoœci. Po którymœ zjeŸdzie czu³em, ¿e
dawna forma wraca. Nagrod¹ za mój wysi³ek by³a oczywiœcie
radoœæ z jazdy na nartach i odczuwalna ulga, stabilizacja
krêgos³upa, bioder i ca³ej sylwetki. Najbardziej tutaj podoba
mi siê to, ¿e nie ma na stokach wyci¹gów orczykowych, które
zna³em w Polsce. Wyci¹g orczykowy to by³a linka, któr¹
nale¿a³o umiejêtnie chwyciæ i ona wci¹ga³a narciarza na górê.
Mimo, ¿e wyci¹gi te by³y bardzo wolne, to pocz¹tkuj¹cy nar-
ciarze mieli k³opoty z prawid³owym z³apaniem linki i czêsto
siê przewracali. Wtedy wyci¹g by³ zatrzymywany.

W pe³nej gotowoœci

W niedzielê 26 marca w godz. 14:00-17:00

w Domu Polskim SPK przy 80 Ann St. w London

bêdzie mo¿na poznaæ ta jn iki p rzy g o to w y w a n ia  p is a n e k

Koszt - 15 dolarów od osoby

Organizatorzy zapewni¹ materia³y: farby, wosk, jajka i kistki -

specjalne pisaki do zdobienia jaj

12 dolarów - jeœli ktoœ ma w³asn¹ kistkê

Rezerwacja miejsc: tel. 519-451-0262, e-mail mferenc1919@ gmail.com

Pisanki - Easter Egg Workshop - Sunday, 26 March 2023

Polish Combatants’ Association Hall - 80 Ann Street, London 

Cost is $15 per person

Bring your own kistka - $12 per person

All supplies are included

Limited spots so reserve yours!

Call and leave a messsage: 519-451-0262

Or e-mail: mferenc1919@ gmail.com
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Tutejsze wyci¹gi krzese³kowe s¹ o wiele szybsze i wy-

godniejsze.
Po mojej przeprowadzce do innego miasta zamieszka³em

z koleg¹, który by³ zapalonym narciarzem. Od wyjazdu z
Polski targa³ ze sob¹ swoje stare narty. Zaczêliœmy wspólnie

organizowaæ wypady. Braliœmy jeden dzieñ urlopu z pracy,
wstawaliœmy wczeœnie rano i jechaliœmy na najbli¿szy stok,

który by³ w Stanach. Czasami meldowaliœmy siê jeszcze przed
otwarciem kas, jako pierwsi narciarze w oœrodku. 

Zawsze na pocz¹tku dnia trasy s¹ najlepiej przygotowane.
Kiedyœ, gdy byliœmy w oœrodku narciarskim Alpine Valley

niedaleko Detroit, prze¿y³em prawdziwy horror. Pod koniec
dnia zje¿d¿aj¹c najtrudniejsz¹ najszybsz¹ tras¹ chcia³em kogoœ 

wyprzedziæ i z ca³¹ prêdkoœci¹ wjecha³em  w  g³êbok¹ koleinê
na oblodzonej muldzie. Wybi³o mnie tak, ¿e w powietrzu wy-

win¹³em niez³ego or³a i spad³em na plecy. Jedna z nart
zjecha³a na dó³ sama. Okaza³o siê, ¿e mój but siê rozklei³ i

narta wypiê³a siê z wi¹zania. Ratownicy, którzy od razu siê
ko³o mnie zjawili, mówili, ¿e czegoœ takiego jeszcze nie

widzieli.
No có¿, wypadki zdarzaj¹ siê nawet najlepszym, a co

dopiero œredniozaawansowanym, takim jak ja. Na pewno
mog³em siê mocno poturbowaæ, ale na  szczêœcie wyszed³em

z tego ca³o. Co prawda buty moje mia³y ju¿ ponad 10 lat, ale
myœla³em, ¿e do szwajcarskiego sprzêtu zimowego mo¿na mieæ

ca³kowite zaufanie. Chcia³em napisaæ do producenta, ale
odpuœci³em. Uzna³em, ¿e trochê  by³o mojej winy, gdy¿ narty

z butami przez lata by³y przechowywane w gara¿u.
Temperatury latem s¹ bardzo wysokie i pewnie dlatego kleje

puœci³y. Szwajcarskie buty i narty najwyraŸniej nie przetrwa³y
kanadyjskiego lata. Najwa¿niejsze, ¿e wyszed³em z tego

zdarzenia ca³o i nabra³em nowego doœwiadczenia. Na pewno
to mnie nie zniechêci³o do nart. Na nastêpne œwiêta dosta³em

zupe³nie nowe narty i buty. Tym razem austriackie. Nie
przechowujê ju¿ ich w gara¿u...

Wróci³em te¿ na trasy i do dziœ, jak tylko nadarzy siê
okazja, korzystam z tych nart. Narciarstwo to fantastyczny

sport, który daje du¿o satysfakcji.
Dariusz Zieliñski

Zdjêcie pochodzi z domowego archiwum autora

Dokoñczenie ze str. 1

WINDSOR PONOWNIE W CZO£ÓWCE

Nic dziwnego, ¿e z³o¿enie wieñców pod tym pomnikiem by³o
jednym z wydarzeñ towarzysz¹cych otwarciu Roku Miko³aja

Kopernika w Kanadzie, co nast¹pi³o 17 lutego br. Polskê re-
prezentowa³ jej najwy¿szy przedstawiciel - Ambasador Witold

Dzielski, kanadyjsk¹ Poloniê Prezes ZG KPK John Tomczak.
By³ te¿ Mayor Windsor Drew Dilkens oraz inni goœcie -

przyjezdni i lokalni, których nie mogê wymieniæ, gdy¿ piszê to
tu¿ po inauguracji i nie mam jeszcze dok³adnych danych.

By³y nie tylko wieñce. Windsorska Polonia zadba³a o to,
by jednej z nowych ulic nadaæ imiê astronoma - ods³oniêto

wiêc jej nazwê “Copernicus St.” Potem by³o spotkanie na
University of Windsor, gdzie w Leddy Library ambasador

Dzielski przypomnia³ znaczenie odkrycia Kopernika i otworzy³
poœwiêcon¹ astronomowi wystawê, któr¹ z czasem mo¿na

bêdzie zobaczyæ w wielu innych miastach Kanady. Wreszcie
wypada te¿ dodaæ, ¿e za tym wszystkim stoi Polish Canadian

Business and Professional Association - PCBPA - i dosko-
nale znany nie tylko w Windsor Jerzy Barycki. (jp)

PODZIÊKOWANIE i ZAPROSZENIE

Ko³o Przyjació³ Harcerstwa serdecznie dziêkuje
za poparcie naszej Kawiarenki w niedzielê 12 lutego.

Dochód zosta³ przeznaczony na cele harcerskie.
Nastêpna kawiarenka odbêdzie siê w niedzielê 12 marca.

Zapraszamy!
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ZEBRANIE MIÊDZYORGANIZACYJNE

Po kilku latach przerwy mog³o siê wreszcie odbyæ ze-
branie dzia³aj¹cych w London organizacji polonijnych,
zwane zebraniem miêdzyorganizacyjnym. Tu przypomnê, ¿e
poprzednie by³o w r. 2020 - ze sprawozdaniami z pracy w
roku 2019, a przerwê spowodowa³y znane wszystkim oko-
licznoœci, spowodowane pandemi¹.

Z moich notatek wynika, ¿e w tegorocznym zebraniu
uczestniczyli przedstawiciele 18 organizacji. Ze zrozumia-
³ych wzglêdów mówiono g³ównie o dzia³aniach w roku
2022, kiedy wobec poprawy sytuacji zdrowotnej zaczêto
znosiæ wczeœniejsze ograniczenia. Bior¹c pod uwagê to, co
za nami, nie dziwi, ¿e plany na rok bie¿¹cy s¹ raczej
skromne - przede wszystkim widaæ zrozumia³¹ tendencjê do
odtworzenia tego, co ka¿da z organizacji z powodzeniem
robi³a przez lata. Samo zebranie mia³o przebieg prawie
identyczny jak przed laty, co znaczy, ¿e przede wszystkim
odczytano sprawozdania, a potem nast¹pi³o ¿mudne uk³a-
danie kalendarza. Skoñczy³o siê to w pobli¿u godz. 17:00,
wiêc na ¿adne dyskusje czy rozwa¿ania nie starczy³o ju¿
czasu ni si³.

Przyznam, ¿e zabrak³o mi w tym wszystkim chocia¿by
krótkiej rozmowy na temat Roku Kopernika, czyli tego, co
Polonia mog³aby przygotowaæ jako grupa. Wprawdzie w
sali parafialnej bêdzie w marcu poœwiêcone Kopernikowi
spotkanie Klubu “Tygodnika Powszechnego”, a Stan Skrze-
szewski zamierza przybli¿yæ astronoma Kanadyjczykom i
pracuje nad wydarzeniem w jêzyku angielskim (szczegó³y
typu czas, miejsce, program znane bêd¹ po wakacjach), to
czegoœ mi brak... Na szczêœcie do koñca roku jest jeszcze
sporo czasu, wiêc nie tracê nadziei, ¿e i Polonia jako grupa
przygotuje coœ dla w³asnego œrodowiska. Jolanta Pawluk

O tym, ¿e jednak coœ dobrego siê dzia³o, œwiadcz¹ obszerne

fragmenty harcerskiego sprawozdania w kolumnie obok.

ZWI¥ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO POZA GRANICAMI KRAJU

SZCZEP BÓR I SZCZEP PIASTOWSKI GRÓD

Sprawozdanie na zebranie miêdzyorganizacyjne

29 stycznia 2023 z roku harcerskiego 2022

W styczniu nasza m³odzie¿ mia³a wyjazd na ³y¿wy i na narty, po

czym 22 lutego obchodziliœmy Dzieñ Myœli Braterskiej olimpiad¹

zimow¹. W okresie Wielkanocnym harcerze i harcerki robili palmy na

sprzeda¿ w Niedzielê Palmow¹, oraz trzymali wartê przy grobie Pana

Jezusa. Maj to zawsze miesi¹c biwakowania harcerskiego, a w roku

2022 mieliœmy wspólny biwak w Rondeau Provincial Park ze szcze-

pami z Hamilton, Kitchener oraz Windsor. Równie¿ nasza m³odzie¿

zawsze uczestniczy w akademii z okazji rocznicy Bitwy pod Monte

Cassino i Dnia Matki na Hali SPK.

Zbiórki zakoñczy³y siê w czerwcu, po czym ju¿ w lipcu odby³a siê

Akcja Letnia na Kaszubach. Nasze zuchy pojecha³y na kolonie, har-

cerki na obozy, a Druhna Ró¿a by³a komendantk¹ obozu wêdrownego.

Zbiórki siê na nowo rozpoczê³y we wrzeœniu, kiedy harcerki i

harcerze s³u¿yli na Odpuœcie Michalickim w Melrose. Nasze skrzaty

i zuchy maj¹ cotygodniowe zbiórki na Hali SPK, a harcerki i harcerze

w stanicy harcerskiej na terenie Ksiê¿y Michalitów w Melrose. Ju¿ w

paŸdzierniku odby³ siê pierwszy jesienny biwak, a w listopadzie poje-

chaliœmy do Point Pelee National Park na wspólny biwak z innymi

szczepami. Równie¿ w listopadzie odby³ siê obrzêd harcerski przy

pomniku poleg³ych ¿o³nierzy w St. Peter’s Cemetery, przed czym

harcerki i harcerze odszukali groby zmar³ych Polaków i zaznaczyli je

polskimi flagami. W tym czasie te¿ braliœmy udzia³ w uroczystoœciach

poœwiêcenia nowego sztandaru SPK. W grudniu, jak co roku, od-

wiedzi³ nasz¹ m³odzie¿ Œwiêty Miko³aj podczas specjalnego kominka

w stanicy harcerskiej.

W szczepach trwa zbieranie puszek, które s¹ oddawane do wska-

zanego ‘recycling facility’, jako jeden z naszych sposobów zarabiania

pieniêdzy na potrzeby kszta³cenia m³odzie¿y.

Dziêkujemy cz³onkom SPK, rodzicom KPH, ksiê¿om Michalitom,

Pani Jolancie Pawluk ze Skanera, Katolickiej Lidze Kobiet, Klubowi

Seniora oraz innym organizacjom za pomoc finansow¹ i moraln¹ jak

i za wspó³pracê z nami.

Czuwaj! Szczepy “Bór” i “Piastowski Gród”
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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 marca 2023 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

FRANCISZEK DZIER¯YKRAJ MORAWSKI (1783-1861)

WIS£A

Sarmackiéj Wis³y zbo¿op³awne wody
W twarde œci¹wszy lody,

Cieszy³a siê sroga Zima,
¯e je w swoich wiêzach trzyma. -

“Patrzcie”, mówi³a, “patrzcie dumne wa³y,
Coœcie w téj œmiesznéj wolnoœci buja³y,
W jakich jesteœcie okowach!

Oto was ka¿dy przychodzeñ
Depce, r¹bie co dzieñ,

I byle Ka³muk chodzi wam po g³owach;
A wy có¿ na to? ani mrukn¹æ œmiecie:
Takie to was jarzmo gniecie,

Tak to zima w³ada!”
- “Prawda, ¿e jesteœ niezmiernie za¿arta”,
Tak jéj z pod Tatrów, na swéj urnie wsparta,

Stara Wis³a odpowiada:
“Ale nie wszêdzie przecie¿ ciê¿y Twa potêga,
Zawsze tam, zawsze pod Twym twardym lodem
Œmia³y i wolny nurt mój p³ynie spodem,
Tam Twoja w³adza nie siêga.
Niechaj tylko moje s³oñce mi zab³yœnie,
Wkrótce ta ca³a przestrzeñ lodów pryœnie,

Te œniegi nawet, któreœ tu zuchwa³a
W przepaœci gór tych nawia³a,
Same mi kiedyœ pomog¹
Zrzuciæ Twojê przemoc srog¹...

Dmiéj wiêc, okrutna Twemi Akwilony,
Œcinaj, krêpuj brzeg zaæmiony...
Biegn¹céj wiosny nie zatrzymasz w pêdzie,
Pójdziesz zk¹d przysz³aœ, Wis³a Wis³¹ bêdzie!”

Przedruk na podstawie pierwodruku (“Merkury”, 16 stycznia 1831 r.),

gdzie by³ tylko podpis Wiersz F. M. W ksi¹¿kowych publikacjach z
XX w. figuruje ju¿ pe³ne imiê i nazwisko autora. [Przyp. Skaner]

POLONIA W LONDON

MARZEC

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzy-

organizacyjnego w styczniu tego roku - z uwzglêdnieniem zmian

zg³oszonych redakcji po zebraniu.

Niedzieln¹ kawiarenkê Jednoœæ funkcjonuj¹c¹ w sali parafialnej

prowadz¹:

 5 marca - Radio Maryja,

12 marca - Ko³o Przyjació³ Harcerstwa,

26 marca - Cracovia.

PONADTO

11 marca (sobota) - spotkanie Klubu “Tygodnika Powszech-

nego” (patrz str. 7),
18 i 19 marca (sobota i niedziela) - bazar misyjny Krucjaty

Eucharystycznej,
19 marca (niedziela) - Józefinki w SPK (wiêcej na str. 7),

26 marca (niedziela) - w SPK warsztaty z przygotowywania

pisanek (wiêcej na str. 8).

ZACHÊTA DO POZNANIA PRACY

NAD PROGRAMEM RADIOWYM

Wspó³praca z programem radiowym to œwietne doœwiadczenie.

Miêdzy innymi zapewnia kontakt z przeró¿nymi ludŸmi (sportowcami,

muzykami, politykami, uczonymi...), daje okazjê do sprawdzenia siê

w nieprzewidzianych sytuacjach, umo¿liwia poznanie ró¿nych form

dziennikarskich, redagowanie i realizowanie krótszych i d³u¿szych

jednostek programu, stwarza dostêp do specjalistycznego sprzêtu...

Na wyliczenie wszystkich plusów nie starcza tu miejsca.

Twoje Radio nie jest nadawane na ¿ywo, wiêc chocia¿ czas na-

dawania programu jest od lat ten sam (niedziela od 10:00 do 11:30),

to przedpo³udnia ma siê dla siebie.

Jeœli jest ktoœ, kto mia³by ochotê spróbowaæ swoich si³, chêtnie

udzielê dok³adniejszych wyjaœnieñ. Z wszelkimi pytaniami mo¿na

dzwoniæ do mnie do domu - telefon 519-641-8894. Jolanta Pawluk
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

Warto tu zagl¹daæ

skaner.net

STRONY INTERNETOWE

projektowanie - tworzenie - pozycjonowanie
znaki - grafika - fotografia

W NAJLEPSZYM ŒWIETLE - Z NAJLEPSZEJ STRONY

Obejrzyj nasze portfolio na https://digibee.net
Prosimy dzwoniæ pod 519-685-3904

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

Jean de la Fontaine (1621-1695)

ZWIERZÊ NA KSIÊ¯YCU

Nieuctwo rodzi przes¹d w pustej g³owie;

Przes¹d ze strachem zawsze siê jednoczy,
A strach, jak mówi przys³owie,

Wielkie ma oczy.

W wieczór pogodny, dworzan p³oche grono

Z nudów zabawkê wymyœli³o now¹:
Teleskop im przyniesiono

I ustawiono
Wprost na tarczê ksiê¿ycow¹.

Patrzy jeden, drugi, trzeci:
Co to jest? ksiê¿yc nie œwieci!

Widaæ tylko z tarczy ca³ej
R¹bek ma³y.

Czy¿by jakim przypadkiem, panowie gwiazdarze
Zapomnieli zaæmienia wpisaæ w kalendarze?

Dopiero¿ by³oby œmiechu
Z majstrów ksi¹¿kowego cechu!

Znowu patrz¹: cuda! dziwy!
Co to znaczy? w górnej sferze

Jakieœ zwierzê!... przez Bóg ¿ywy,
Na ksiê¿ycu widaæ zwierzê!

Patrz¹ znowu: czy to Szatan?

S³oñ, Krokodyl lub Lewiatan?
Nie... to postaæ jakaœ nowa:

Gruby kark, olbrzymia g³owa,
Przy paszczy stercz¹ w¹siska,

Ogon pó³ ksiê¿yca kryje...
Strach!... takiego dziwowiska

Nikt nie ogl¹da³, jak ¿yje.
Wiêc zimne trzês¹ ich dreszcze

I œmiertelna drêczy trwoga:
Co to bêdzie: g³ód? po¿oga?

Mo¿e co gorszego jeszcze!
Mo¿e z wojn¹, na te niwy

Zst¹pi d¿umy mara blada?
Mo¿e potwór ten straszliwy

Koniec œwiata zapowiada?
Wtem nadszed³ mêdrzec; spojrza³, wyj¹³ szk³a z lunety

I nagle, przed oczami wylêk³ego ludu
Mysz wypad³a na ziemiê: Ÿród³o trwogi, cudu,

I dowód g³upstwa — niestety!

T³umaczy³ W³adys³aw Noskowski (1841-1881)


