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Na baœni “Kot w butach”, która przed

wydaniem drukiem w po³owie XVII w.

funkcjonowa³a w tradycji ustnej, wychowa³o
siê wiele pokoleñ. Ni¿ej - w ramach

nowego cyklu OKRUCHY WSPOMNIEÑ po raz

pierwszy

KOT W BUCIE

MARIOLA MROWIEC Wszystko siê zaczê³o

od zimowych butów dziadka. Odklei³a

siê podeszwa - tak jakoœ bez wczeœniej-

szego sygna³u, ¿e coœ siê psuje.

By³am akurat u dziadków na  fe-

riach zimowych.

A zima tego roku objawi³a siê ca³¹

swoj¹ moc¹.

Zasypane podwórze, zasypane drogi

i ga³êzie choinek uginaj¹ce siê pod

ciê¿arem œniegu...

I akurat wtedy rozwali³y siê

dziadkowi buty, tak potrzebne do co-

dziennej pracy w zagrodzie, a nowe

by³y wprost niemo¿liwe do zdobycia

przy œnie¿nym oblê¿eniu.

Jak to w ka¿dym gospodarstwie by-

wa, zawsze jest coœ starego i od-

³o¿onego - bo mo¿e jeszcze siê przyda.

U dziadków skarbnic¹ staroci by³a

stodo³a. Poszliœmy tam razem z dziad-

kiem, aby poszukaæ jakichœ zastêpczych

butów do czasu, kiedy œniegi puszcz¹ i

bêdzie mo¿na siê wybraæ po zakup

nowych.

ZnaleŸliœmy stare, zakurzone zimo-

we buty dziadka, ale... zamieszkane.

Bodaj¿e w lewym, przewróconym bucie

znaleŸliœmy maleñkiego kotka.

Samotnego, przera¿onego i g³od-

nego.

Albo siê zagubi³, albo by³ jedynym,

który prze¿y³. Dokoñczenie na str. 7

SIEDEM

GWIAZD

Opowiadanie

ludu

nadwiœlañskiego

KAZIMIERZ TOKARSKI Jak to by³o dawno,

nikt nie wie. Mo¿e i ten d¹b najstarszy

w lesie nie pamiêta, mo¿e i mchem za-

ros³a wie¿yca starego zamku nie s³ysza-

³a ani widzia³a tego, doœæ, ¿e bardzo

wiele ju¿ lat temu zawo³a³ raz Pan Bóg

siedem gwiazd do siebie i rzek³ im tak:

- Widzê, ¿e ludzie nie s¹ szczêœliwi

na ziemi, poœlê im tam wiêc dary. IdŸ-

cie, zmieñcie siê w dziewice i roznoœcie

te dary. Ale ¿e ka¿d¹ rzecz kupion¹, tam

na ziemi lepiej szanuj¹, ni¿ darmo otrzy-

man¹, starajcie siê dary niby sprze-

dawaæ.

Gwiazdy sta³y w milczeniu. Gdy

Anio³ jasny trzy razy uderzy³ skrzyd³y,

zmieni³y siê w dziewice, a Pan Bóg im

rzek³: - Ty, pierwsza, weŸmiesz rozum

dla ludzi na sprzeda¿, bo bez niego

wiele procesów, biedy i nieszczêœæ dzie-

je siê na ziemi. Ty, druga gwiazdo, za-

nieœ cnotê. Gdy tej bêdzie wiêcej, znikn¹

k³ótnie, kradzie¿e i przekleñstwa. Ty,

trzecia, zaniesiesz zdrowie. S³yszê, jak

ludzie narzekaj¹ wci¹¿ na rozmaite cho-

roby; gdy dostan¹ wiêcej zdrowia, mo¿e

bêd¹ ju¿ zadowoleni. Czwarta - ponie-

siesz d³ugie ¿ycie. Tyle tam p³aczu, gdy

kto za wczeœnie umrze i odchodziæ musi

od maj¹tku, spróbujê, czy ich d³ugie ¿y-

cie zadowoli. Ty, pi¹ta gwiazdeczko,

poniesiesz honory.
Ci¹g dalszy na str. 5

W uznaniu zas³ug polskich matematyków dla

nauki œwiatowej rok 2019 uchwa³¹ Senatu RP

ustanowiono Rokiem Matematyki. Czas naj-

wy¿szy, by przypomnieæ Czytelnikom ludzi,

którzy siê “królow¹ nauk” zajmowali.

POLSKI FENOMEN

MATEMATYCZNY

BOGDAN MIŒ Dziwnym drogami chadza

nauka. Przez ca³e stulecia w zasadzie

nie by³o w Polsce matematyki. Marcin

Król z ¯urawicy (ok. 1422-1460), Woj-

ciech z Brudzewa (ok. 1445-ok. 1497),

Jan Bro¿ek (1585-1652), Maciej G³os-
kowski (1590-1658), Adam Amandy Ko-

chañski (1631-1700),
Józef Hoene-Wroñski
(1776-1853) – to w³aœ-
ciwie w ci¹gu wieków
niemal wszystko, przy
czym w zasadzie szerzej
znany w œwiecie jest
tylko ten ostatni.

Tymczasem w okresie powstawania

II Rzeczypospolitej i w trakcie jej trwa-

nia w kraju nad Wis³¹ nast¹pi³ praw-

dziwy wysyp talentów matematycznych

najwy¿szej próby. Steinhaus, Banach,

Mazur, Kuratowski, Sierpiñski, Orlicz,

Borsuk, Tarski, Ulam – to nazwiska,

które dziœ zna ka¿dy matematyk na

œwiecie, nawet jeœli nie interesuje siê

specjalnie histori¹ swojej dziedziny na-

uki. Musi je znaæ, poniewa¿ nazwiska te

zdobi¹ twierdzenia o charakterze niemal

tak podstawowym, jak twierdzenie Pi-

tagorasa; oznacza to zaœ, ¿e wyniki ba-

dawcze tych uczonych maj¹ wagê nie-

zwyk³¹, niekiedy zaœ wrêcz prze³omow¹.

Oczywiœcie, wspomniany wysyp

talentów nie wzi¹³ siê znik¹d.  ( 

Józef Hoene-Wroñski
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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.
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( Nazywany s³usznie “fenomenem”, nie

ma jednak charakteru cudownego; gdzie

jak gdzie, ale w historii nauki cuda siê z
pewnoœci¹ nie zdarzaj¹. Ju¿ na prze³omie

XIX i XX wieku uwa¿ny badacz dostrze¿e
w Polsce zapowiedzi tego, co nast¹pi³o
po zakoñczeniu I Wojny Œwiatowej. Kilka

po kolei przegranych zrywów niepod-

leg³oœciowych spowodowa³o zasadnicz¹
zmianê atmosfery intelektualnej w kraju.

W historii literatury mówi siê o koñcu
okresu romantycznego i narodzinach po-

zytywizmu; nie by³o to jednak zjawisko

dotycz¹ce wy³¹cznie obszaru sztuki. Po-

zytywistyczny sposób myœlenia oznacza³
skupienie uwagi na gospodarce, przemyœ-
le, handlu – to zaœ sprzyja³o rozwojowi

nauk przyrodniczych i œcis³ych. W tym –

matematyki; i prawid³owoœæ ta dotyczy

wcale nie tylko Polski. Polski mo¿e jed-
nak bardziej ni¿ innych krajów dlatego

w³aœnie, ¿e tu doœwiadczenia przegranych

bitew by³y szczególnie dotkliwe.

Paradoksalnie, po Powstaniu Stycz-

niowym œwiat siê sta³ dla przegranych

jakby bardziej otwarty. Ambitna m³odzie¿

szuka³a bowiem przede wszystkim mo¿li-
woœci zrobienia kariery za granic¹, tam
te¿ jeŸdzi³a na studia. Ze znakomit¹ zaœ
matematyk¹ spotyka³a siê wokó³ niemal

wszêdzie: od Peteresburga i Odessy po

Berlin, Getyngê, Zurich, Heidelberg i

Pary¿.
Ju¿ w tym okresie mo¿emy zanotowaæ

kilkanaœcie nazwisk polskich matematy-

ków, które zas³uguj¹ na uwagê. Nie s¹ to
wprawdzie uczeni klasy – powiedzmy –

Karla Weierstrassa, ale z pew-

noœci¹ znakomici rzemieœlnicy
matematyki; przede wszystkim zaœ
zapewne wyœmienici nauczyciele.

Z up³ywem lat by³o coraz lepiej;
wymieñmy tu przede wszystkim

dzia³aj¹cych w Krakowie Kazi-

mierza ¯órawskiego i Stanis³awa

Zarembê, pierwszych, których

nazwiska maj¹ znaczenie ju¿ nie
tylko lokalne. Ale nie Kraków mia³ siê
staæ stolic¹ polskiej matematyki, choæ –
zda³oby siê – to w³aœnie miasto i ten

wspania³y uniwersytet mia³y po temu

szczególne predyspozycje.

Z pocz¹tkiem XX wieku w matema-

tyce œwiatowej zaczê³o siê jakieœ wrzenie

intelektualne. Najwa¿niejsz¹ rolê odgry-
wa³o piêæ krajów: Niemcy, Francja, Wiel-

ka Brytania, Stany Zjednoczone i Rosja.

Tylko do USA Polakom by³o daleko. W
Getyndze byli do dyspozycji studentów

znad Wis³y geniusze typu Hilberta,

Minkowskiego, Kleina, Weyla; w Pary-

¿u Poincaré, Jordan, Hadamard, Baire,

Borel, Lebesgue…

Polacy tam byli. I po³knêli masowo

matematyczn¹ przynêtê. Dziœ, gdy mate-

matyka przez kolejnych rozpolitykowanych

geniuszy edukacyjnych zosta³a praktycz-
nie wyparta ze szkó³ œrednich, trudno

zapewne zwyk³emu cz³owiekowi dostrzec

uroki i powaby intelektualne tej dziedziny

nauki, wymaga to bowiem posiadania w

mózgu pewnych rudymentarnych zasobów

wiedzy i znajomoœci paru prostych tech-
nik, wpojonych w okresie dzieciñstwa i

wczesnej m³odoœci. Przeciêtny absolwent

polskiego wspó³czesnego gimnazjum czy

liceum zasobów tych nie ma od dawna i

d³ugo jeszcze – jeœli politycy nie
zm¹drzej¹, na co nadziei doœæ
ma³o – mieæ nie bêdzie; co zresz-
t¹ widaæ wyraŸnie po tym, ¿e
s³ynna Polska Szko³a Matema-

tyczna, której dotycz¹ te rozwa-

¿ania, praktycznie przed kilku-

dziesiêciu ju¿ laty przesta³a
istnieæ, uczelnie techniczne zaœ
musz¹ na studia in¿ynierskie

urz¹dzaæ niemal ³apanki.
Ale pocz¹tek XX wieku to by³ okres,

w którym m³odzi, niezbyt zamo¿ni inteli-
genci – porz¹dnie wykszta³ceni w szko-

³ach œrednich – z ³atwoœci¹ dostrzegali,
¿e matematyka jest jedyn¹ nauk¹, któr¹ z
wielkim powodzeniem uprawiaæ mo¿na
praktycznie za darmo. Nie ¿¹da ona – a

w ka¿dym razie wówczas tego nie czyni³a
– ¿adnych laboratoriów: kartka i o³ówek

to zreszt¹ i dziœ sprzêt w zasadzie naj-

zupe³niej wystarczaj¹cy. W dodatku mate-

matyka nie tylko nie wymaga przyswa-

jania na pamiêæ zawartoœci opas³ych
tomów podrêczników, ale wrêcz nie da siê
jej opanowaæ tak¹ metod¹, jak to jest w
sporym stopniu – dajmy na to – z medy-

cyn¹. Tu wszystko wynika logicznie jedno

z drugiego; jeœli wiêc masz umys³ dosta-

Stanis³aw Zaremba
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tecznie sprawny, spolegliwego nauczy-

ciela i odrobinê choæby talentu, to sam do

wszystkiego dojdziesz w³asn¹ pracowitoœ-

ci¹; w skrajnym przypadku w ogóle bez

uczenia siê w klasycznym rozumieniu tego

s³owa. W tym sensie matematyka jest

wiêc nauk¹ naj³atwiejsz¹ z mo¿liwych.

Jest te¿ nauk¹ zabawn¹, bowiem adept jej

co krok spotyka zdumiewaj¹ce czy wrêcz

szokuj¹ce laika fakty; w dodatku rozu-

mienie tych zjawisk oznacza przynale¿-

noœæ do doœæ ekskluzywnego krêgu, co

zawsze m³odym imponuje. Co wiêcej, jest

to w ogóle nauka m³odzie¿y: powszechnie

uwa¿a siê, ¿e najwiêksze odkrycia s¹ do-

konywane przez matematyków dwu-

dziestoparoletnich i nawet m³odszych.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e Polska Szko³a

(w szczególnoœci jej lwowski od³am) za-

czê³a siê od Józefa Puzyny, który w

lwowskiej uczelni zajmowa³ od 1892 roku

katedrê matematyki. Ten uzdolniony dy-

daktyk i zas³u¿ony organizator ¿ycia

naukowego zetkn¹³ siê z wielk¹ mate-

matyk¹ œwiatow¹ w trakcie studiów w

Berlinie. Napisa³ 22 prace, w tym znako-

mit¹ monografiê teorii funkcji analitycz-

nych, uwa¿an¹ dziœ za jedno z najwybit-

niejszych dzie³ matematycznych owych

czasów; niestety, dzie³o to nie zyska³o w

œwiecie takiego rozg³osu, na jaki za-

s³ugiwa³o, autor napisa³ je bowiem po

polsku. Z drugiej jednak strony tym ³at-

wiej wychowa³o siê na nim wielu znako-

mitych nastêpców kniazia Puzyny…

W roku 1908 we Lwowie habilitowa³

siê i rozpocz¹³ natychmiast wyk³ady

Wac³aw Sierpiñski, jeden z najbardziej

utalentowanych polskich matematyków,

dziœ – obok Banacha – najbardziej chyba

znany w œwiecie z racji setek swoich

niezwyk³ych odkryæ. To on wprowadzi³ na

matematyczne salony (czyli, mniej kwie-

ciœcie mówi¹c, do programu studiów)

m³od¹ wówczas jeszcze Teoriê Mnogoœci,

co by³o ewenementem œwiatowym: nikt

tego przed nim nigdy nie zrobi³. To on

wprowadzi³ na owe salony tak¿e topo-

logiê ogóln¹, o której te¿ wówczas ma³o

kto jeszcze s³ysza³. Ten starannie wy-

kszta³cony w Getyndze matematyk stwo-

rzy³ we Lwowie spor¹ grupê m³odych

badaczy; nade wszystko jego zas³ug¹

dydaktyczn¹ jest jednak to, ¿e dostrzeg³

ogromne zdolnoœci i potencja³ in-

telektualny Zygmunta Janiszew-

skiego, którego tu œci¹gn¹³ na

habilitacjê po doktoracie w Pa-

ry¿u.

To Janiszewski w³aœnie –

wykszta³cony w Getyndze, Zu-

rychu, Monachium i Pary¿u,

przedwczeœnie zmar³y w 1920 roku – jest

twórc¹ programu rozwoju matematyki

polskiej, bêd¹cego baz¹ powstania Pol-

skiej Szko³y. W programie tym by³y dwa

punkty decyduj¹ce: wskazanie na ko-

niecznoœæ zespolenia wysi³ków na wybra-

nej dziedzinie matematyki (by³a ni¹ w

Warszawie Teoria Mnogoœci, we Lwowie

zaœ Analiza Funkcjonalna) i na koniecz-

noœæ stworzenia wyspecjalizowanego

czasopisma matematycznego o œwiatowym

poziomie, z nies³ychanie wyœrubowanymi

kryteriami przyjmowania prac do druku, w

którym publikowano by wy³¹cznie w tzw.

jêzykach kongresowych, nigdy po polsku.

Program ten zosta³ przez tworz¹ce siê

œrodowisko przyjêty entuzjastycznie;

wkrótce te¿ ukaza³y siê wydawane do

dziœ “Fundamenta Mathematicae”. Ukaza-

³y siê jednak w Warszawie, gdzie zdecy-

dowa³ siê obj¹æ katedrê na odrodzonym

po wojnie uniwersytecie Sierpiñski, do

którego do³¹czy³ równie wybitny Kazi-

mierz Kuratowski; i tak Polska Szko³a

podzieli³a siê na dwie – warszawsk¹ i

lwowsk¹, która skupi³a siê wokó³ Hugona

Steinhausa, habilitowanego we Lwowie w

1917 roku doktora z Getyngi. Lwów stwo-

rzy³ kolejne s³awne pismo “Studia

Mathematica”.

Tu dygresja natury osobistej. Mia³em

szczêœcie s³uchaæ osobiœcie wyk³adów obu

uczonych. Widzia³em te¿ szacu-

nek, którym obaj byli otaczani.

Ale to Steinhaus by³ tym, którego

ka¿de wejœcie do sali posiedzeñ

Polskiego Towarzystwa Mate-

matycznego by³o witane przez

obecnych powstaniem z miejsc –

i nikt nie œmia³ usi¹œæ, dopóki nie

usiad³ profesor Steinhaus; by³em tego

œwiadkiem naocznym kilkakrotnie.

Najwiêkszym odkryciem naukowym

Steinhausa – jak on sam mówi³ ¿artobli-

wie – by³ genialny samouk, Stefan Ba-

nach, twórca dzia³u matematyki, zwanego

dziœ analiz¹ funkcjonaln¹, autor setek

znamienitych teorematów, w tym paru

twierdzeñ, które wstrz¹snê³y matematyk¹.

Oni obaj, Steinhaus i Banach, stworzyli

Lwowsk¹ Szko³ê. Obok nich dzia³ali tacy

wielcy uczeni – ich uczniowie i przyja-

ciele – jak dwaj Staszkowie – Mazur i

Ulam, których nazwiska tak¿e znajduj¹ siê

dziœ w ka¿dej przyzwoitej encyklopedii. A

tak¿e Auerbach, Eidelheit, Kac, Kacz-

marz, Knaster, Orlicz, Schauder… Wy-

starczy³oby ich na obsadzenie kilku  (

Zygmunt Janiszewski
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( œwiatowej klasy uniwersytetów; co zreszt¹ po wojnie na-

st¹pi³o, mimo ¿e znaczna czêœæ uczonych okupacji nie prze¿y³a.
Nie bêdê tu omawia³ dokonañ naukowych Lwowskiej Szko³y

ani dramatycznych niekiedy losów jej poszczególnych cz³onków.

Profesor Roman Duda w swej cennej monografii “Lwowska

Szko³a Matematyczna” robi to bardzo drobiazgowo i œciœle; tam
tedy odsy³am zainteresowanych szczegó³ami.

Warto do tej ksi¹¿ki siêgn¹æ i z tego powodu, ¿e w ogóle po

raz pierwszy podejmuje ona tak gruntownie i obszernie ten wa¿-
ny dla historii nauki polskiej temat, prze³amuj¹c w ten sposób

idiotyczn¹ zmowê milczenia. Niby bowiem by³o zawsze wiadomo,

¿e we Lwowie by³ wspania³y oœrodek polskiej myœli matema-

tycznej, ale jakoœ ograniczano siê do zdawkowej konstatacji tego

faktu, w ¿adne szczegó³y w zasadzie nie wnikaj¹c; najpierw – za

czasów PRL – nie chciano prawdopodobnie odœwie¿aæ ¿ywych

w polskim spo³eczeñstwie sentymentów “kresowych”, potem nie

chciano zapewne dra¿niæ zaprzyjaŸnionej Ukrainy.

Tymczasem – która to konstatacja wielu zapewne bêdzie nie
w smak – matematyka by³a i jest w du¿ej mierze apolityczna.

Liczni lwowscy uczeni – w tym sam Banach i Mazur – podjêli
wspó³pracê i nawi¹zali serdeczne przyjaŸnie z matematykami

ukraiñskimi i radzieckimi, obejmuj¹c bez problemu katedry na

ukraiñskim uniwersytecie im. Iwana Franki, po radzieckiej aneksji

Lwowa utworzonym na miejsce polskiego Uniwersytetu im. Jana

Kazimierza; nie do przyjêcia by³a dla nich jedynie wspó³praca
z hitlerowcami. Z powodzeniem Lwowsk¹ Szko³ê mo¿na zatem
uznaæ za miêdzynarodow¹, z pewnoœci¹ polsko-ukraiñsk¹. Oba

s¹siaduj¹ce pañstwa mog¹ j¹ wrêcz uwa¿aæ za zal¹¿ek dzisiej-
szej wspó³pracy.

…Jeœli to ma dziœ w ogóle jakiekolwiek znaczenie: nie bez

powodu w matematycznym œwiecie przyjêta jest zasada podpi-
sywania publikacji nazwiskiem autora i nazw¹ jego macierzystej

uczelni, nigdy zaœ nazw¹ pañstwa, którego jest obywatelem (nie

mówi¹c ju¿ o takim anachronizmie, jak narodowoœæ).
Wróæmy jednak do monografii prof. Dudy. Przy ca³ej swej

matematycznej œcis³oœci i wnikliwoœci prof. Duda nie poœwiêca
– moim zdaniem – dostatecznej uwagi pewnej niezmiernie istot-

nej okolicznoœci, która odegra³a bardzo wa¿n¹ rolê w formowaniu

Lwowskiej Szko³y. Znam tê okolicznoœæ z opowieœci prof. Stani-

s³awa Mazura, którego asystentem mia³em szczêœcie byæ przed
laty; a tak¿e z relacji licznych jego uczniów. I – co dla mnie te¿
szczególnie wa¿ne – z autopsji: z doœwiadczenia obyczaju, prze-

niesionego ¿ywcem do Warszawy lat piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku.

Ten obyczaj sprowadza³ siê do dwóch aspektów. Pierwszym

z nich by³o niebywale demokratyczne kole¿eñstwo matematyków,

zupe³nie niezale¿ne od pozycji, zajmowanej w uczelnianej hierar-

chii. Student pierwszego roku bez skrêpowania móg³ rozmawiaæ
o swych zainteresowaniach i dokonaniach z sêdziwymi profe-

sorami (nie mówi¹c o asystentach czy adiunktach, z którymi po

prostu by³o siê na “ty”), którzy byli zawsze do dyspozycji; liczy³
siê zawsze tylko i wy³¹cznie problem, temat wspólnej pracy.

Opowiadanie sobie nawzajem o uzyskanych wynikach, proœba o
pomoc, stawianie przed kolegami problemów – to by³a cudowna,

dziœ chyba doœæ na uczelniach egzotyczna codziennoœæ.
Niech ilustracj¹ tej niezwyk³ej atmosfery bêdzie choæby taki

incydent z udzia³em powszechnie wielbionego “Ersika”, czyli

wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

prof. Romana Sikorskiego. Otó¿ wchodz¹c na swój wyk³ad do
sali powiedzia³ on do grupki oczekuj¹cych studentów (by³em
wœród nich i ja): Ch³opaki, idŸcie sobie pograæ w bryd¿a, bo ja
bêdê dzisiaj strasznie nudzi³; szkoda waszego czasu… Nie s¹dzê,
by coœ takiego by³o mo¿liwe – dziœ zw³aszcza – w jakiejkolwiek

innej uczelni.

Drugi aspekt wspomnianej obyczajowoœci – mocno z po-

przednim zwi¹zany zreszt¹ – to œcis³oœæ ³¹cz¹cych œrodowisko

wiêzów towarzyskich. Przy czym owe wiêzy by³y, bardzo deli-
katnie mówi¹c, wielce rozmaitej natury: od wspólnej zabawy w

wymyœlanie ma³o cenzuralnych czy abstrakcyjnych wierszyków,

do wspólnego spo¿ywania ró¿nych – szczególnie p³ynnych –
produktów ¿ywnoœciowych, po zawieranie wewn¹trzœrodo-
wiskowych ma³¿eñstw, ¿eby na tym tylko siê ze wzglêdów
cenzuralnych zatrzymaæ.

No i dok³adnie tak samo – s¹dz¹c po relacjach Mazura i

spó³ki – by³o we Lwowie. Co widzia³a s³ynna lwowska kawiar-

nia “Szkocka”, praktycznie sta³e miejsce pobytu Banacha i jego

kompanii, to wiedz¹ tylko marmurowe blaty stolików, na których

matematycy zapisywali tezy swych szalonych teorematów, by je

potem – w stanie pewnej takiej niewa¿koœci – zamazaæ bez-
powrotnie rêkawem.

A ni¿ej podpisanemu œni siê od lat wielki fabularny film o

Stefanie Banachu. Powtarzam to co jakiœ czas jako swoiste

Carthaginem delendam esse puto*…

Przed laty niemal uda³o mi siê namówiæ Jerzego Antczaka.

Ale – tylko niemal. A có¿ to za dramatyczny ¿yciorys! Jaki wielki

film móg³by powstaæ!
Bogdan Miœ

Artyku³ ukaza³ siê 12 wrzeœnia 2011 r. w niezale¿nym portalu dzienni-

karskim Studio Opinii.

Roman Duda. Lwowska Szko³a Matematyczna. Wyd. Uniwersytetu

Wroc³awskiego. Wroc³aw 2007, ISBN 978-83-229-2868-4. 

* Puto Carthaginem delendam esse - Myœlê, ¿e Kartagina musi zostaæ
zniszczona.

Wizerunki matematyków pochodz¹ z domeny publicznej. �ród³a: Józef
Hoene-Wroñski - rys. Henryka Pi¹tkowskiego  (Stefan Demby. Album

pisarzy polskich. Wyd. Gebethner i Wolff. W-wa 1898), Stanis³aw
Zaremba - autor zdjêcia nieznany (skan z miesiêcznika Problemy.

Czytelnik. W-wa. Maj 1964), Zygmunt Janiszewski - autor zdjêcia
nieznany (dwutygodnik Panteon Polski. Nr 25, kwiecieñ 1926).
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S£ÓWKO

Z POWODU NOWEGO ROKU

Od niepamiêtnych czasów ludzie za ka¿-

dym nowym rokiem ¿yczeniami sobie

szafuj¹, ale ¿yczenia to s¹ czcze s³owa, z

których nic siê nie wylêgnie dobrego, je-

¿eli nie bêd¹ im wtórowaæ usilne starania.

Dajmy wiêc pokój ¿yczeniom, a czyñmy

dobrze, gdy tylko mo¿noœæ po temu. Nie

opuszczajmy siê w obowi¹zkach naszych

pod pozorem, ¿e s¹ one nieznaczne i drob-

ne; z ma³ych cegie³ek najwiêksze gmachy

powstaj¹; gdzie ka¿dy sw¹ powinnoœæ su-

miennie wype³nia, tam wszystkim b³ogo

byæ musi.

Bez prace nie bêd¹ ko³acze - bez

porz¹dnego zasiewu o piêknym ¿niwie nie

marzyæ. Nie ka¿dego Bóg stworzy³ rol-

nikiem, ale w ka¿dym zawodzie jest coœ do

uczynienia, co nam i komu pos³u¿y. Za-

miast ogl¹daæ tylko, jak siê okolicznoœci

u³o¿¹, pracujmy pilnie a szczerze, gdzie

Bóg naznaczy³ pracowaæ.

Gdyby ka¿dy co roku choæ jedno tylko

dobre uczyni³ postanowienie i tego posta-

nowienia dokona³, prêdko by ziemia

szczêœciem ogó³u zakwit³a. P³onnemi ¿y-

czeniami witanych przesz³o ju¿ lat wiele,

niep³onném jednak byæ mo¿e ¿yczenie, ja-

kie sk³adamy czytelnikom naszym, a¿eby

koñcz¹c rok nowo zaczêty, wszyscy daæ

sobie mogli œwiadectwo, ¿e po Bo¿emu

prze¿yli.

Powy¿sze ¿yczenia ukaza³y siê w wydawanym

w Cieszynie tygodniku “Gwiazdka Cieszyñska”.

(Nr 1. Cieszyn. 5 stycznia 1856)

S¹ tacy, co wiecznie siê ¿al¹ na stan
ubogi, chc¹ mieæ zaszczyty, s³awê, do-
stojeñstwa, a mo¿e [gdy] bêd¹ szczê-
œliwi, rozwa¿¹, ¿e kto chce mieæ s³awê,
musi ¿yæ roztropnie i pracowaæ god-
nie!...

Gwiazda zaduma³a siê smutnie,
stoj¹c wraz z innymi.

- Szósta - mówi³ Pan Bóg dalej -
zaniesie rozrywki i przyjemnoœci œwia-
towe, a siódma pieni¹dze. Dam ju¿ to
wszystko, za czym tak chciwie ludzie
goni¹. Bêdê uwa¿a³, czy im owe dary
dadz¹ prawdziwe szczêœcie.

Nadp³ynê³a chmura z³otoró¿owa.
Zas³oni³a owym gwiazdom widok nie-
ba, a inna wziê³a je na swe ramiona i
znios³a na ziemiê.

Pierwsza gwiazda posz³a po ziemi,
a id¹c od wsi do wsi, od miasta do
miasta, wo³a³a: - Mam rozum na
sprzeda¿, kupujcie go!

- Rozum? - zawo³a³ ktoœ. - Czy ty
nie wiesz, ¿e ka¿dy ma swój, po co mu
cudzego? - I odszed³ dalej.

- Pewno wariatka - rzek³ drugi. -
Trzeba j¹ zamkn¹æ do domu ob³¹ka-
nych. Gdyby ka¿dy mia³ rozum, nie
by³oby g³upich. Kogó¿ byœmy uczyli?
Trzeba j¹ wyprowadziæ do Wis³y i
utopiæ.

Ale gwiazda znik³a z oczu. Sz³a
dalej wo³aj¹c: - Rozum na sprzeda¿!

Ale nikt go nie kupowa³; ka¿dy
mówi³: - Ja mam swój!

Ze smutkiem d¹¿y³a gwiazda dalej,
wzywaj¹c, aby kupowano rozumu, ale
bez skutku. Bogaci go nie chcieli, ubo-
dzy woleli bochenek chleba, m³odzi
mówili, ¿e czas im jeszcze, aby wszyst-
ko wiedzieli, a starzy powiadali, ¿e
lada chwila trzeba siê przenieœæ do
ziemi.

By³aby biedna gwiazda wróci³a do
Pana z niczym, ale na szczêœcie za-
puka³a do izdebki mêdrca, poœwiê-
caj¹cego siê nauce przez ca³e ¿ycie.
Gdy siê dowiedzia³, co nosi, powita³ j¹
z radoœci¹ i rzek³: - A¿eby pracowaæ

dla dobra braci, nigdy nie ma siê za
wiele rozumu. Kupiê twój towar,
umieszczê go w ksi¹¿kach dobrych; w
ten sposób bêd¹ siê ludzie oœwiecaæ.

Gwiazda odesz³a, a gdy wróci³a do
nieba, rzek³a: - Wszyscy wzgardzili
rozumem, mówili, ¿e go maj¹ doœæ,
tylko mêdrzec i uczony cz³ek [d]oceni³
ten Boski dar.

Druga gwiazda sz³a œlad w œlad
za pierwsz¹ siostr¹ i wo³a³a dŸwiêcz-
nym g³osem: - Cnotê kupujcie!

Na to wo³anie jedni siê œmiali,
drudzy odwracali obojêtnie, a inni
ur¹gali. Ubodzy mówili: - Po co wy-
dawaæ grosz ostatni na cnotê? Czy ona
da chleb lub dostatek? (

Wszystkiego najlepszego

naszym autorom

czytelnikom

og³oszeniodawcom

i przyjacio³om

¿yczy w nowym roku 

SKANER

Wszystkim, którzy przez ca³y miniony rok

wspomagali nasze kawiarenki 

dziêkujemy za ofiarnoœæ serca

Niech Was Pan Bóg obdaruje,

zdrowia, szczêœcia nie ¿a³uje

i niech spe³ni krok po kroku

wszystkie Wasze marzenia

w nowym roku.

Katolicka Liga Kobiet 

SIEDEM

GWIAZD

Ci¹g dalszy ze str. 1
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- Dziœ œwiat nie szuka cnoty,

lepiej dbaæ o maj¹tek; dziœ inne

czasy! Wynoœ siê z twoj¹ cnot¹ -

powiadali bogaci.

Biedna z za³zawionymi oczyma

sz³a dalej, a serce jej bi³o ¿ywo. 

Wtem napotyka dziewczê, zbiera-

j¹ce kwiaty na o³tarz Boga Rodzicy.

- Ta pewnie cnotê uszanuje -

szepnê³a do siebie gwiazda i da³a j¹

dziewczynce, a od niej otrzyma³a za

to bukiecik b³awatków.

Wróciwszy do nieba, z³o¿y³a

gwiazda kwiaty u stóp Boga, a ³zy

srebrne lœni³y na nich.

Tego samego dnia, kiedy druga

gwiazda do nieba wraca³a, do du¿ego

miasta wesz³a trzecia, wo³aj¹c co

si³y: - Zdrowie na sprzeda¿, zdrowie!

zdrowie!

Na ten g³os zbiegli siê wszyscy

ze wszystkich ulic, rêce wyci¹gaj¹c i

wo³aj¹c: - Mnie zdrowie, mnie sprze-

daj, ja zap³acê.

- Ile za niego? - pytali inni.

A byli i tacy, którzy pytali, czym

¿ywiæ zdrowie.

Gwiazda, oblê¿ona przez kupców,

rzek³a: - Zdrowie jada raz na dzieñ,

pije czyst¹ wodê, k³adzie siê spaæ

póŸno, a ze wschodem s³oñca wstaje,

pracuje, nie zna z³oœci ¿adnej. Kto mu

tego nie da, darmo* go kupuje.

- O, wa - mruczeli jedni - co mi

po takim zdrowiu, które piæ nie daje.

- Mamy za co p³aciæ - szeptali

inni.

Zdrow ych, pogodnych

i pe³nych radoœci

Œw i¹ t Bo¿ego Narodzenia

oraz du¿o ³ask Bo¿ych

w  Now ym Roku

¿ycz¹

Szczep Bór

i Szczep Piastow ski Gród

- Jak siê nie z³oœciæ! E... idŸ sobie

z takim towarem precz!

Gwiazda posz³a dalej i znów za-

wo³a³a: - Zdrowie! Zdrowie!

Gdy grabarze i fabrykanci tru-

mien to us³yszeli, poskoczyli i wy-

rwali jej z r¹k skrzynkê, a uciek³szy z

ni¹, zakopali j¹ g³êboko w ziemiê,

mówi¹c: 

- Gdy ona zdrowie sprzeda, z

czegó¿ my bêdziemy ¿yli? 

Biedna gwiazda za³ama³a rêce i

pop³ynê³a ku niebu, ¿al¹c siê tam na

to, co j¹ na ziemi spotka³o.

Znów na ziemi pojawi³a siê

czwarta gwiazda, a id¹c, wo³a³a: -

D³ugie ¿ycie do sprzeda¿y, d³ugie

¿ycie!

Mnóstwo ludzi zbieg³o siê na owo

wo³anie, a tak siê cisnêli, ¿e omal

jedni drugich nie podusili. Znieœli

wszystkie swoje skarby, jakie mieli,

aby tylko ¿yæ d³ugo. Taki zamêt i

ha³as powsta³ ko³o gwiazdy, sprze-

daj¹cej d³ugie ¿ycie, ¿e a¿ wojsko

przysz³o dla uspokojenia. Ka¿dy

wyci¹ga³ rêce.

- Mnie, mnie! Ja dam sto koron! -

wo³a³ jeden.

- Ja dam tysi¹c koron! - krzycza³

drugi. A byli i tacy, którzy miliony

obiecywali.

Uœmiechnê³a siê gwiazda, a po-

myœlawszy chwilê, rzek³a: - Zaraz,

moi bracia, dam wam ka¿demu, ale

czyœcie kupowali towary od moich

trzech sióstr, które tu by³y przede

mn¹?

- A có¿ twoje siostry sprzeda-

wa³y?

- Jedna rozum!

- Nie kupowaliœmy, bo nam go

wcale nie trza.

- Druga cnotê!

- I tego nie, bo to dziœ nic nie

warte!

- Trzecia zdrowie!

- I tego nie kupiliœmy, bo ona

¿¹da³a od nas pracy i postu.

- Wiêc bardzo mi przykro -

odrzek³a gwiazda - ¿e odejdziecie

ode mnie z niczym. Ludziom, którzy

nie maj¹ rozumu, cnoty i zdrowia,

d³ugie ¿ycie na nic siê nie przyda.

Zamknê³a gwiazda swe pud³o

prêdko, a z figlów rzuci³a kawa³eczek

swego towaru papudze, siedz¹cej na

kamienicy. (Odt¹d papugi ¿yj¹ trzysta

lat).

Odesz³a do nieba i tam z³o¿y³a

pud³o, a pozosta³e siostry wita³y j¹

ciekawie patrz¹c, jak te¿ one swoje

towary sprzedadz¹!

Pi¹ta wbieg³a ¿ywo do tego¿

miasta i g³osi³a œmia³o: - Honor, s³a-

wê i godnoœci niosê!

Jeszcze silniej, jeszcze liczniej ni¿

do d³ugiego ¿ycia, poczêto siê zbie-

gaæ, krzyczeæ, wrzeszczeæ. Narobiono

ci¿by, przepychania, tak ¿e wytr¹cono

gwieŸdzie owo pud³o, towar siê wy-

sypa³ na ziemiê, a ludzie poczêli siê

biæ, aby ka¿dy coœ osi¹gn¹³. Jeœli ktoœ

bodaj najmniejszy kawa³eczek dosta³,

ucieka³ czym prêdzej, aby mu nie

odebrano.

Na zdjêciu harcerki ze szczepu Bór, które

w listopadzie i grudniu  przygotowywa³y

dekoracje œwi¹teczne z liœci magnolii

oraz  ptaszki z ¿o³êdzi i str¹ków roœliny

milkweed. Piek³y tak¿e pierniczki - aby

zdobyæ sprawnoœæ Piekarki. 

Czuwaj!
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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

I kiedy siê ju¿ wszyscy poroz-

biegali, podnios³a gwiazda pud³o z

ziemi i zobaczy³a ze zdziwieniem, ¿e
na dnie pozosta³ prawdziwy honor, a

wysypa³y siê tylko odznaki.

Wróciwszy do nieba odda³a
pud³o, a do sióstr swych rzek³a: -

Bêdzie na ziemi wiele ludzi, chc¹cych

uchodziæ za m¹drych, dobrych, po-

czciwych i wielkich, ale ma³o uzyska

prawdziw¹ s³awê, bo wziêto tylko

oznaki honorowe, a nie sam¹ jego

si³ê i zas³ugê.
Ledwie porozbiegali siê ludzie do

domów, a¿ tu nowy krzyk powsta³ w
mieœcie. Co ¿y³o, bieg³o w jedn¹ stro-

nê, mówi¹c: - Biegnijcie, a prêdko;

przysz³a jakaœ dziewica, która sprze-

daje przyjemnoœci i rozrywki!

Zdawa³o siê, ¿e nogi po³ami¹ w

tej gonitwie, aby nabyæ owe przy-

jemnoœci i rozrywki, a stra¿ po¿arna

uderzy³a w dzwon, s¹dz¹c, i¿ pali siê
w mieœcie.

I sta³o siê to samo, co z po-

przedni¹ gwiazd¹: przewrócono j¹,

podeptano, wysypane przyjemnoœci
chciwie rozchwytuj¹c i wydzieraj¹c

sobie nawzajem. Nie zwa¿ano, co kto

uchwyci³, a wiêc kobiety chwyci³y
polowanie, mê¿czyŸni koronki i suk-

nie, s³abi taniec, g³usi muzykê i

œpiew, œlepi malarstwo, starzy mi³oœæ

i wesele, babki wianki i gorsety, a

panienki szable i karabiny. Ka¿dy

szed³ wiêc zachmurzony mówi¹c: - Co

mi po tym? Co mi to za przy-

jemnoœæ?!...
Gwiazda, uchodz¹c z tego zgie³ku

i wrzawy, zab³¹dzi³a i dosz³a do

lasów niepo³omskich, gdzie spo-

strzeg³a sw¹ siostrê, w rowie le¿¹c¹
przy drodze.

- Có¿ tu robisz, powiedz,

siostrzyczko? - zapyta³a.

- Nios³am pieni¹dze ludziom -

odrzek³a siódma gwiazda - ale mnie

z³apali jacyœ rabusie z tego lasu,

zabrali wszystko, a mnie o ma³o ¿ycia

nie pozbawili!

Jêknê³a gwiazda boleœnie, pod-

nios³a sw¹ siostrê i ulecia³a z ni¹ ku

niebu.

Gdy stanê³y wszystkie w niebie,

rzek³ Pan Bóg: - Bêdzie, jak by³o,
lecz szczêœcia nie bêdzie na œwiecie,

bo ludzie nie umiej¹ go zdobyæ! 
Aby byæ szczêœliwym, trzeba

umieæ ¿yæ, dzia³aæ, myœleæ i czuæ.
Ma³a liczba ludzi to umie i ci s¹
tylko szczêœliwi.

Kazimierz Tokarski

* darmo - tu: na pró¿no

�ród³o: “Obrazkowy kalendarz Roli na rok

1914". Kraków. 

W przedruku uwspó³czeœniono pisowniê.

Dokoñczenie ze str. 1

KOT W BUCIE

Wystawiliœmy michê mleka z nadziej¹, ¿e

zjawi siê kocia mama, ale mleka z miski

nie uby³o.

Zaopiekowaliœmy siê kociakiem, a

moja mi³oœæ do niego by³a natych-

miastowa i bezgraniczna.

Prze¿y³ dziêki babci, która swoimi

metodami karmi³a go mlekiem z jakimiœ

dodatkami, a te dodawa³y kociakowi si³

ka¿dego dnia.

Wyros³a z kociaka piêkna kocica. W

odró¿nieniu od innych kotów, które to

chodz¹ w³asnymi drogami, by³a ona

oddana i wierna swoim w³aœcicielom jak

psiak.

Nie powiem, wrêcz panoszy³a siê w

domu, czu³a siê najwa¿niejszym cz³on-

kiem rodziny, ale zawsze dzieli³a siê

swoim cieplutkim futerkiem, siadaj¹c na

kolanach babci lub wciskaj¹c siê pod

pachê dziadkowi.

Gdyby nie ta odklejona podeszwa w bu-

tach i zasypane œniegiem drogi, nigdy

byœmy nie wybrali siê do stodo³y, nigdy

byœmy nie szukali zastêpczych zimowych

butów, nigdy byœmy nie odkryli i nie

uratowali malutkiej bezbronnej kuleczki.

Nie, nie nazwaliœmy jej kuleczka...

ani œnie¿ka... ani znajdka. Dosta³a na

imiê Cholewka.

Mariola Mrowiec

Zdjêcie z domowego archiwum autorki

TWOJE  RADIO  Co jakiœ czas Radio Western nadaje komunikaty o poszukiwaniu chêtnych

do wspó³pracy, w Twoim Radiu tak¿e by siê ktoœ nowy przyda³. Osoby, które chcia³yby

spróbowaæ swoich si³ przed mikrofonem, przy redagowaniu programu albo obs³udze

sprzêtu proszone s¹ o telefon do Jolanty Pawluk: 519-641-8894.

Obecny kot autorki te¿ nie stroni
od s¹siedztwa obuwia



8 SKANER 1 (297), styczeñ 2020

Wszystkich pytaj¹cych o to, kiedy mo¿na siê
spodziewaæ wystêpu Teatru Scena 419, za-

dowoli zapewne odpowiedŸ, ¿e ju¿ nied³ugo.
Premiera nowej sztuki nast¹pi prawdopodob-

nie w pierwszej po³owie lutego. Dok³adny
termin zostanie ustalony w styczniu, podczas

zebrania miêdzyorganizacyjnego, i podany w

lokalnych mediach i na plakatach. 

Czekaj¹c na rzecz now¹, mo¿na zobaczyæ w sieci sztuki

wystawione wczeœniej - wystarczy wpisaæ skaner.net/419

OKRUCHY WSPOMNIEÑ

Z BA£WANA M¥¯

By³ to mój pierwszy rok w liceum. Zbli¿a³o siê Bo¿e
Narodzenie, a wiêc i ferie, co wszystkich uczniów zawsze

wprawia w doskona³e humory. Lekcje ju¿ siê skoñczy³y,

dzieñ by³ piêkny, bo nieco tylko mroŸny, za to z promie-

niami s³oñca figluj¹cymi po oœnie¿onym parku, który dzieli³
nasze domy od szko³y. Nasze - bo parkow¹ trasê pokony-

wa³am w towarzystwie swej szkolnej przyjació³ki Basi: do

szko³y podstawowej chodzi³yœmy obrze¿em parku, a do

liceum, po³o¿onego w innej czêœci miasta, przez jedn¹ z

przecinaj¹cych park alejek.

Mia³yœmy sobie - jak zwykle - du¿o do opowiedzenia,

tyle ¿e akurat tego piêknego dnia kilka kroków za nami

pod¹¿a³o dwóch przeszkadzaczy p³ci przeciwnej. Próbuj¹c
przyci¹gn¹æ nasz¹ uwagê, robili sporo zamieszania: g³oœno

rozmawiali, chichotali, podbiegali i zawracali, a kiedy ju¿
mia³yœmy wyjœæ z parku i przejœæ przez ulicê, uzbroili siê
w œnie¿ki... Basia skwitowa³a ich zachowanie jednym

s³owem: ba³wany!

By³ to na tyle drobny incy-

dent, ¿e nie rozgoœci³ siê w mej

pamiêci, ale kilkanaœcie lat póŸ-
niej powróci³. Przypomnia³a go

Barbara, zapraszaj¹c mnie na

swój œlub. Co ciekawe, ona rów-

nie¿ zd¹¿y³a zapomnieæ tê szkol-
n¹ przygodê w parku, tyle ¿e
podczas studiów przypomnia³ jej
o tym kolega z roku. Jak siê oka-
za³o - jeden z tamtych “ba³wa-

nów”. To on zosta³ jej mê¿em.

Jolanta Pawluk

LATO NA LUZIE

W jednym z niedawnych numerów Skanera pan Tadeusz

¯ochowski pisa³ o wra¿eniach z pobytu w Polsce latem

2019 roku, kiedy niekoniecznie œwieci³o s³oñce i nie by³o
tzw. ³adnej pogody. Z ciekawoœci¹ przeczyta³am o jego

ambitnym sposobie na spêdzenie czasu w sto³ecznych i

innych muzeach. Podziwiam takie edukacyjne podejœcie i
tu dodam, ¿e i my - ja z mê¿em - wybraliœmy siê do

Polski, ale najwidoczniej w innym czasie, bo pogodê
mieliœmy œwietn¹ (zreszt¹ nie mog³o byæ inaczej, bo

przecie¿ czêœci¹ pobytu mia³y byæ “wczasy”). Zupe³nie inne

od tych, które pamiêtamy z dzieciñstwa, z lat 70., kiedy to

jedynie dostêpne by³y dla nas wczasy zak³adowe,

organizowane w ramach “akcji socjalnej”, prowadzonej przy

ka¿dym przedsiêbiorstwie pañstwowym (wtedy innych nie

by³o).
Dzisiaj wczasy wygl¹daj¹ inaczej, bardzo odmienna jest

te¿ procedura za³atwiania, bo jak na XXI wiek przysta³o,
wszystko zosta³o zaklepane za poœrednictwem internetu i

przypieczêtowane op³aceniem kart¹ kredytow¹.

Oczywiœcie m³odzie¿ od dawna nie jeŸdzi ju¿ z ro-

dzicami, wiêc by³y to wczasy we dwoje, a dodam, ¿e w
Polsce jest wczasów wybór wielki - do wyboru i koloru.

Tak wiêc wybraliœmy siê z mê¿em na tê wielk¹
przygodê, a poniewa¿ by³ to pierwszy wyjazd na takie

“nowe” wczasy, to zadecydowaliœmy, ¿e bêd¹ one trwa³y
jeden tydzieñ. Nie wiedzieliœmy, czego siê mo¿na spo-

dziewaæ, ale wygl¹d oœrodka by³ przyzwoity, jedzenie te¿,
no i towarzystwo - o dziwo - nie tylko polskie. Spotka-

liœmy tam Polonusów z kilku krajów europejskich plus z

USA i Kanady. Kompleks wypoczynkowy by³ ³adnie

zlokalizowany, a pla¿a i centrum handlowe w przyzwoitej

odleg³oœci.
W nowych, czystych pokojach by³y telewizory i ulu-

bionym zajêciem ̄ eleziñskiego sta³o siê ogl¹danie polskiej

telewizji!

Poznaliœmy nowych ludzi, w tym sympatycznego pana

Janka z Nowego Jorku i pani¹ Elê z Bostonu. Pan Janek

opowiedzia³ nam, jak to znajomy Polak poprosi³, ¿eby mu

zawieŸæ do Polski ciê¿k¹ czêœæ samochodow¹, i ¿e w War-

szawie na lotnisku ktoœ siê na pewno po ni¹ zg³osi. Jak siê
mo¿na domyœliæ, nikt siê po przesy³kê nie pokaza³ i pan

Janek ci¹gn¹³ j¹ przez pó³ Polski, zrywaj¹c sobie przy tym

walizkê i plecy.

Dni na polskich wczasach up³ywa³y szybko i sym-

patycznie, by³y ró¿ne imprezy towarzyskie (np. potañców-

 Ewelina Biber
 Gladys Acosta

  Advanced Aestheticians
  Laser Technicians

 G   226.277.7259

 J  info@youniqueskincare.ca

 490 Wonderland Rd. South

 Unit #5. London ON N6K 3T1
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ki) i edukacyjne (np. spotkanie z autorem ksi¹¿ek) oraz
zdrowotne (ale p³atne - np. masa¿ leczniczy, sauna, gim-

nastyka itp.).

Ciocia ¯eleziñskiej, osoba w starszym ju¿ wieku, która

mieszka w s¹siednim miasteczku, ucieszy³a siê na

wiadomoœæ, ¿e krewna z Kanady jest tak niedaleko, i

zaprosi³a oboje ¯eleziñskich do siebie. Temu stanowczo

sprzeciwi³ siê ¯eleziñski. Trzecia wojna wisia³a na w³osku
i tu do akcji wkroczy³a pani Ela z Bostonu. Widz¹c, ¿e coœ
nie tak miêdzy ma³¿onkami z Kanady, spyta³a: “O co

konkretnie chodzi?” ¯eleziñska na to, ¿e jej ciocia, która

mieszka w pobli¿u, zaprasza do siebie na krótkie

odwiedziny, ale pan ¯eleziñski nie chce o tym s³yszeæ!
Pani Ela pyta go krótko i stanowczo: “Ty nie chcesz jechaæ
na parê godzin, poznaæ ciociê ¿ony?” Przygwo¿d¿ony

konkretnym pytaniem ¯eleziñski grzecznie i szybko

odpowiada: “Mnie tam wszystko jedno”, na co pani Ela

decyduje: “Tobie to obojêtne, a ¿ona chce jechaæ, wiêc
jedziecie do cioci jutro po po³udniu!”. Pan ¯eleziñski, ju¿
spokojniejszy, odpar³: “OK!”. Sprawa zosta³a za³atwiona.

Wyjazd na drugi dzieñ okaza³ siê korzystny dla

wszystkich, a ¯eleziñski podsumowa³ ¿artobliwie, ¿e jego

nowa ciocia jest jego pierwsz¹ cioci¹ z tytu³em lekarza na

emeryturze.

Mo¿na o tym pobycie na wczasach jeszcze wiele

napisaæ, np. o Polce z Kanady, co siê zakocha³a w Polaku

ze Szwecji i p³aka³a, bo wyjecha³ bez po¿egnania, o Jaœce
z Florydy, któr¹ naci¹gn¹³ na spor¹ sumê pan Wojtek,

który udawa³ marynarza i obiecywa³ prawdziwe uczucie,

o panu Olku, który przyjecha³ odwiedziæ swego by³ego

studenta - pana Jasia, a wczeœniej uciek³ ze szpitala i

zapomnia³ wszystkich swoich lekarstw...

O tego pana Olka to pani Ela z Bostonu i pisz¹ca te

s³owa bardzo siê martwi³y, bo niegdyœ by³ to zas³u¿ony

dzia³acz w Polsce. Pan Olek - teraz chory i na emeryturze

- z trudem da³ siê nam namówiæ (po dwóch dniach

waletowania u pana Jasia) na powrót do sto³ecznego

szpitala.

Oprócz pozytywnych wra¿eñ z wczasów ¯eleziñscy

razem z pokaŸn¹ grup¹ “z zagranicy” chwalili te¿ polskie

poci¹gi: ma³o opóŸnieñ, wygodne siedzenia, niekiedy

bezp³atne WiFi, herbata i kawa, ceny przystêpne. “Dla nas

to prawie darmo” - stwierdzi³a pani Ela z Bostonu. No i to

s³ynne Pendolino, które praktycznie by³o takie jak kilka

innych poci¹gów... z wyj¹tkiem wy¿szej ceny. Komunikacja

miêdzy wiêkszymi miastami by³a bez zarzutu, wiêc nie

by³o potrzeby wynajmu samochodu, chocia¿ trochê szkoda,

bo niektóre autostrady s¹ tam piêkne. Paniom podoba³y
siê “galerie”, gdzie moda europejska wyprzedza o kilka lat

pó³nocnoamerykañsk¹, a ceny s¹ trochê ni¿sze. Przy trochê
lepszej jakoœci sprawia to, ¿e zakupy tam s¹ op³acalne.

I tutaj zakoñczê wra¿enia i obserwacje ze swego

ubieg³orocznego pobytu w Polsce, do którego przy-

gotowywaliœmy siê z mê¿em ponad pó³ roku. Mia³o byæ “na
luzie” - i by³o. Nowe prze¿ycia i doœwiadczenia stara³am

siê tu pokrótce opisaæ.

W rozpoczynaj¹cym siê roku

¿yczê wszystkim czytaj¹cym te s³owa

du¿o zdrowia i radoœci

oraz sporo ciekawych pomys³ów na to

jak najprzyjemniej spêdziæ 2020 rok

Jadwiga ¯eleziñska
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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

KAZIMIERZ ADAMIAK Œwiêtoœæ to temat dziœ
niemodny. Niektórym kojarzy siê wrêcz ze
œredniowieczem, radykalnym poszczeniem

i umartwianiem siê. W starych ¿ywotach

œwiêtych osoba kanonizowana by³a naj-

czêœciej idealna od urodzenia, ¿yj¹ca tylko sprawami

duchowymi i pozbawiona jakichkolwiek radoœci ¿ycia. Per-

spektywa raczej ma³o poci¹gaj¹ca dla wspó³czesnego

cz³owieka.

Œwiêci wspó³czeœni byli ju¿ bardziej ludzcy. Mo¿e
dlatego, ¿e zachowa³o siê wiêcej œwiadectw tych, którzy

ich znali, a mo¿e dlatego, ¿e ich biografowie dysponowali

lepszym piórem i mieli m¹drzejsze spojrzenie na ¿ycie i

wiarê. Dziœ wiemy, ¿e œwiêci te¿ mieli swoje trudnoœci i
pokusy, tyle ¿e umieli je przezwyciê¿aæ. Ci¹gle jednak

trudno nam sobie wyobraziæ w roli œwiêtego kogoœ, kto w
jakiejœ fazie swojego ¿ycia wyznawa³ ideologiê zdecydo-

wanie odleg³¹ od zasad wiary Koœcio³a Katolickiego,

kogoœ, kto na przyk³ad by³ anarchist¹, co

zazwyczaj kojarzy siê nam z odrzuceniem

wiêkszoœci powszechnie akceptowanych

zasad wspó³¿ycia we wspó³czesnym spo³e-
czeñstwie.

Pojêcie katolickiego anarchisty brzmi wiêc dla nas trochê
jak oksymoron. A zupe³nie nies³usznie. Proces beatyfika-

cyjny pierwszej katolickiej anarchistki, Dorothy Day,

Amerykanki, rozpocz¹³ siê siedem lat temu, wiêc niektórzy

z nas mog¹ doczekaæ jej beatyfikacji.

Kim by³a Dorothy? Urodzona na pocz¹tku XX wieku

widzia³a na w³asne oczy g³êbokie niesprawiedliwoœci spo-

³eczne w USA, co zbli¿y³o j¹ do œrodowisk anarchistycz-

nych i socjalistycznych. Jako dziennikarka pocz¹tkowo

piórem próbowa³a walczyæ w obronie pokrzywdzonych,

póŸniej w³¹czy³a siê w akcje protestacyjne. Jak nietrudno

zgadn¹æ, skoñczy³o siê to aresztowaniem i wiêzieniem.

Ciê¿kie prze¿ycia tego okresu doprowadzi³y Dorothy naj-

pierw do Koœcio³a Katolickiego, a póŸniej do zmiany metod

dzia³ania. Zamiast walki politycznej resztê ¿ycia spêdzi³a
pomagaj¹c biednym i wykluczonym w u³o¿eniu ich ¿ycia i

zaspokajaj¹c ich podstawowe ¿yciowe potrzeby.

Za³o¿ony z grup¹ wspó³pracowników Ruch Katolickich

Robotników zacz¹³ byæ najwa¿niejsz¹ alternatyw¹ dla soc-

jalizmu. G³ównym jego celem by³o zak³adanie domów,

gdzie ka¿dy potrzebuj¹cy móg³ otrzymaæ dach nad g³ow¹
i miskê strawy. Dorothy Day tak wyjaœnia³a ewangeliczn¹
inspiracjê tej idei: “Tajemnica biednych jest nastêpuj¹ca:

oni s¹ Jezusem i co robisz dla nich, robisz dla Niego. To

jedyny sposób na uwierzenie w nasz¹ mi³oœæ”. Domy te

istniej¹ do dnia dzisiejszego nie tylko w ca³ych Stanach

Zjednoczonych, ale te¿ w Australii, Nowej Zelandii i innych

krajach, kontynuuj¹c misjê zmar³ej w roku 1980 za³o¿yciel-
ki. Papie¿ Franciszek, przemawiaj¹c w Kongresie Stanów

Zjednoczonych w roku 2015, wymieni³ czworo Amerykanów,

którzy najbardziej przyczynili siê do budowania lepszej

przysz³oœci amerykañskiego spo³eczeñstwa: Abrahama Lin-

colna, Martina Luthera Kinga, Thomasa Mertona i w³aœnie

Dorothy Day.

Klub “Tygodnika Powszechnego”

zaprasza na spotkanie

poœwiêcone ¿yciu i dzia³alnoœci Dorothy Day

Odbêdzie siê ono 18 stycznia 2020 r. o godz. 18:15

w ma³ej sali parafialnej

Koœcio³a Matki Boskiej Czêstochowskiej w London

DOROTHY DAY

katolicka anarchistka
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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 stycznia  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

HENRYK ZBIERZCHOWSKI (1881-1942)

NARCIARZ

Po wielu trudach dobiwszy do szczytu

Sta³ tam czas jakiœ cichy, nieruchomy,

Jakby wroœniêty w niebiosów ogromy

Czarn¹ sylwetk¹ na œcianie z b³êkitu.

 

Przez d³ug¹ chwilê pi³ rozkosz¹ oczu

Bezkres przestrzeni czystej i bez koñca,

Szczyty iskrz¹ce siê w promieniach s³oñca
I bia³e œniegi na bezkresnem zboczu.

A potem ruszy³ w dó³ po stromej górze,

¯³obi¹c nartami dwie bruzdy na œniegu,

Z ka¿d¹ sekund¹ coraz szybszy w biegu,

W py³ach œniegowych jak w srebrzystej chmurze.

Hej, cudny locie! byle tylko nie paœæ,
Zarywszy w œniegi nart skrzywionym bokiem -

Wtem przed narciarza zalêknionem okiem

Zamajaczy³a przeogromna przepaœæ.

Nie stanie w biegu, kto siê niebem upi³,
Wiêc w jednej chwili lêk ten przezwyciê¿y³,
Wspar³ siê na kijach, musku³y wyprê¿y³
I w samym sobie do skoku siê skupi³.

A potem wzlecia³ niby ptak w przestworze

Ponad wierzcho³kiem kar³owatej sosny

I pogna³ dalej m³ody i radosny

Przez bia³ych œniegów rozsrebrzone morze.

POLONIA W LONDON

STYCZEÑ

KOMUNIKATY - ZAPROSZENIA

Podajemy wydarzenia zg³oszone podczas zebrania miêdzyorganiza-

cyjnego w styczniu ubieg³ego roku - z uwzglêdnieniem zmian

zg³oszonych redakcji po zebraniu.

Niedzieln¹ kawiarenkê Jednoœæ funkcjonuj¹c¹ w sali parafialnej w godz.

8:00-14:00 prowadz¹: 

 5 stycznia - Rodzina Radia Maryja,

12 stycznia - Rycerze Kolumba,

26 stycznia - Katolicka Liga Kobiet.

PONADTO

 4 stycznia (sobota) - wieczorem w sali parafialnej jase³ka przygoto-

wane przez siostry urszulanki z dzieæmi z Krucjaty Eucharystycz-

nej i Szko³y im. Staszica,

 5 stycznia (niedziela) - spotkanie op³atkowe Katolickiej Ligi Kobiet,

11 stycznia (sobota) - spotkanie op³atkowe Rodziny Radia Maryja,

11 stycznia (sobota) - bankiet noworoczny w SPK (80 Ann St.),

12 stycznia (niedziela) - wieczór kolêd (sala parafialna),

18 stycznia (sobota) - spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

(patrz str. 10),

18 stycznia (sobota) - bankiet noworoczny w PSN (554 Hill St.),

19 stycznia (niedziela) - zebranie miêdzyorganizacyjne (godz. 14:00,

sala parafialna).
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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

WYJŒCIE Z K£OPOTU

Kochany Mietuchno!

Chcia³em - pod s³owem - kupi³em nawet piêæ kartek. Bardzo

³adnych! Na jednej z nich by³a nawet t³usta œwinka,

przepasana szarf¹ z napisem: Weso³ego Nowego Roku!

Tê kartkê chcia³em wys³aæ jednemu z moich przyjació³.
Przemi³y ch³opak. Tylko ma jedn¹ wadê. Cierpi na zanik

pamiêci. Nie pamiêta dnia wykupu weksli.

Za brzêcz¹c¹ gotówkê kupi³em jeszcze znaczki. Prosi³em
o te br¹zowe za 15 gr z Jadwig¹ i Jagie³³¹. Chcia³em siê
szarpn¹æ na ten Nowy Rok. Mam przecie¿ pewne zobowi¹-
zania w stosunku do moich przyjació³. Przecie¿ ci poczciwi

ludzie doœæ czêsto zapraszali mnie na kolacje, a i pamiêtali
te¿ o imieninach. W jakiœ sposób nale¿a³o siê im wiêc
zrewan¿owaæ.

Sprzedawczyni br¹zowych znaczków oœwiadczy³a mi, ¿e
szkoda rujnowaæ siê na 15 gr. Wystarcz¹ zupe³nie te fioletowe

- za 5 gr. Przyzna³em jej racjê. Kupi³em wiêc 5 znaczków po

5 groszy. Na po¿egnanie sprzedawczyni, oprócz ¿yczeñ
noworocznych, dorzuci³a: - Tylko proszê pamiêtaæ nie pisaæ
wiêcej s³ów, jak tylko piêæ.

- Wiem, wiem, pamiêtam...

Wzi¹³em siê do pisania. Z³ote pióro rzuci³o kilkanaœcie

liter. Czytam: Kochany Mietuchno! Z Nowym Rokiem ¿yczê

Ci wszystkiego najlepszego...

Liczê s³owa. Jest ich dziewiêæ. Zakl¹³em przy Starym

Roku. Szkoda tylko kartki i tego fioletowego znaczka.

Chwytam drug¹ i piszê. Teraz skreœlam ju¿ niepotrzebne

s³owa. Czytam: Mietku! Z Nowym Rokiem ¿yczê Ci... 

Dla pewnoœci wystukujê takt butem. Psiakoœæ, znowu za

du¿o. W ten sposób psujê trzeci¹ i czwart¹ œwinkê. Zosta³a mi

ostatnia. Jedyna jeszcze nadzieja. Ostro¿nie prowadzê pióro.
Kalkulujê jak mogê, a¿eby jak najwiêcej zaoszczêdziæ na

ka¿dym s³owie. Nagle wpad³em na genialny pomys³.
B³yskawicznie skreœli³em tylko piêæ s³ów:

Kochanymietku!

Znowymrokiemprzesy³amci 

najserdeczniejsze¿yczeniaszczêœliwegonowegoroku,

pociechyz¿onytwój - szczeryprzyjacielTolek.

P. S. Mam wra¿enie, ¿e mój przyjaciel szczerze ucieszy siê t¹
kartk¹ Œwiêcie jestem przekonany, ¿e i poczta nie wpadnie na

ten œwietny mój wynalazek. Zreszt¹ wkrótce dowiem siê. Mój

przyjaciel zawsze mi odpisuje.
Was.
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