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JACEK WASIAK W dokumentach nazwa
Tatry, w zniekszta³conej postaci Tritri

lub Triti (montes quis dicuntur Tritri,
w t³umaczeniu: góry, które zwano

Tritri), pojawia siê po raz pierwszy w
1086 r. w przywileju cesarza Henryka

IV dla biskupstwa praskiego.
Góry, zw³aszcza te wy¿sze i za-

razem mniej dostêpne, setki lat temu
uznawano za ca³kowicie nieprzydatny

cz³owiekowi obszar œwiata. Odwiedza-
ne by³y rzadko, bo to niebezpieczne,

mêcz¹ce, i ca³kowicie do ¿ycia nie-
potrzebne.

Znajdowali siê jednak ludzie,
których w³aœnie te cechy gór po-

ci¹ga³y najbardziej. Co ciekawe,
najdawniejsz¹ – jak byœmy dziœ

nazwali – turystk¹ – by³a, wed³ug za-
chowanych dokumentów, kobieta, pani

na Kie¿marku, Beata z Koœcieleckich
£aska. Kronika Miasta Kie¿marku z

1565 r. wzmiankuje, ¿e "znajdowa³a w
tej okolicy wiele upodobania i podczas

Zielonych Œwi¹t odby³a podró¿ w
licznym gronie panów z miasta."

Kronikarz Christian Genersich
uzna³ to za fakt godny zanotowania

miêdzy opisami klêsk ¿ywio³owych i
dzia³añ wojennych w kronice "Cieka-

wostki królewskiego Wolnego Miasta
Kie¿mark w Oberungarn* u stóp

Karpatów" (Merkwüdrigkeiten der
Königlichen Freystad Késmark im

Oberungarn, Am Fusse der Car-
pathen).

Pomimo tych pierwszych, nie-

licznych wycieczek, Tatry pozostawa³y
tajemnicze, bajeczne i nieodkryte.

Wœród zapisków kronikarza spiskiego
Kaspra Haina, z po³owy XVII wieku

znajdujemy na przyk³ad informacjê, ¿e
gdzieœ w pobli¿u Szczyrbskiego Je-

ziora, w opuszczonej kaplicy mieszka³
ogromny smok; Dawid Frölich nato-

miast w podrêczniku geografii
podawa³, ¿e £omnica ma (wed³ug

dzisiejszych miar) 7500 m wysokoœci”,
choæ naprawdê mierzy 2634 metry nad

poziomem morza.

Skoro mowa o najdawniejszych za-
pisach dotycz¹cych "turystyki"

tatrzañskiej, trzeba wspomnieæ o
Simplicissimusie Dackim (pseudonim

Daniela Speera - autora wydanej w
1683 r. ksi¹¿ki "Wêgierski lub dacki

Simplicissimus" Ungarischer oder
dacianischer Simplicissimus - zawar³

w niej niezwykle ciekawy opis
zwiedzania Tatr), który w 1654 r. wraz

z towarzyszami i przewodnikiem

wszed³ na jeden z najwy¿szych szczy-
tów tatrzañskich (Kie¿marski Szczyt).

Zacz¹³ upowszechniaæ siê pogl¹d,
¿e nieu¿ytecznoœæ gór musi byæ po-

zorna, a ich niedostêpnoœæ czemuœ
powinna s³u¿yæ. Mia³y byæ one

miejscem ukrycia wielkich skarbów, po
które siêgn¹æ mo¿e tylko poszukiwacz

czystego serca i wielkiej odwagi.
Wiara ta mia³a pewne podstawy w

Alpach, gdzie znajdowano wœród ska³
górski kryszta³ (kwarc), a czasem i

ametysty.
W pamiêtniku z I po³owy XVIII w.

(Opisanie ciekawe gór Tatrów, za
Nowym Targiem, na ca³y œwiat

s³yn¹cych, wielkimi klejnotami i
bogactwy ozdobionych i niezliczonymi

minera³ami nape³nionych które s¹
wynalezione od niektórych g³êboko

uczonych szkó³ matematycznych filo-
zofów, osobliwie od uczonego Micha³a

Chroœciñskiego…) czytamy: "oznajmujê
ci, ¿e bêdziesz mia³ ró¿ne prze-

œladowania w drodze i przychadzki ku
tym górom, a to wszystko bêdzie od

duchów, ale to przeminie… Masz mieæ
przygotowane ró¿ne œwi¹tobliwoœci

czyli œwiêtoœci, jako to: œwiêcê grom-
niczn¹, palmê, wêgle do zapalania

œwiat³a, dzwonek loretañski, wodê
œwiêcon¹ Œwiêtych Trzech Królów i

kredê œwiêcon¹, mirrê, zió³ka œwiê-
cone do kadzenia, tak¿e powinieneœ

mieæ  koniecznie  magnes,  to jest ( 

Z DZIEJÓW POZNAWANIA TATR
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( kompas, a¿ebyœ wiedzia³, jak siê

masz sprawowaæ miêdzy ostremi wy-

sokiemi górami, a osobliwie w jas-

kiniach, lochach ziemnych, gdzie jest

wschód i zachód s³oñca, po³udnie i

pó³noc. Do tego powinieneœ mieæ

szpagat smarowany wê¿owym sad³em,

zmiêszanem ze szczupakowi ¿ó³ci¹, bo

od tych dwóch t³ustoœci duchowie

uciekaj¹, mo¿e przyczyniæ do tego, a

jeszcze ¿eby by³o poœwiêcone, tak¿e

¿ebyœ mia³ szpilki dwie lub trzy sta-

lowe, dobrze hartowane i m³otek do

tych rzeczy s³u¿¹cy. Perspektywa nad

inne rzeczy najpotrzebniejszaby ci

by³a do wypatrowania wysokich gór…

Rano wstawszy wys³uchaj Mszy œwiê-

tej. Ubogim dasz ja³mu¿nê za dusze

zmar³e, a¿ebyœ od duchów napaœci nie

cierpia³. Nabo¿nem sercem i usty

ofiaruj siê Panu Bogu, aby da³ ci tê

drogê szczêœliwie odprawiæ i prze-

zwyciê¿yæ przykroœci".

Jak mawia³ pan Zag³oba – "dziw-

ne jest w tej ksi¹¿eczce materyi po-

mieszanie". Po¿ytku z wê¿owego sad³a

zmieszanego ze szczupakow¹ ¿ó³ci¹

potwierdziæ siê nie uda³o, ale lina i

haki – przydatne s¹ jak najbardziej

(tylko nie z hartowanej stali!)

Wbrew powszechnemu mniemaniu

natomiast zbójnicy w wysokich górach

nie grasowali i np. s³ynny Janosik

Juraj nigdy w Tatrach nie by³. Turyœci

i turystki tak licznie jak obecnie po

szlakach nie ³azili, wiêc rabowaæ nie

by³o kogo.

A potem przysz³o Oœwiecenie –

wiek rozumu...

Stanis³aw Staszic na prze³omie

XVIII i XIX w. wyprawia³ siê w góry

dla studiów geologicznych,

by³ pierwszym Polakiem

na £omnicy zwanej przez

niego Krapakiem Wielkim.

Wtedy to tak¿e zna-

leziono pod Tatrami rudy

¿elaza i zacz¹³ siê tam

rozwijaæ przemys³ hutniczy

i przetwórstwo ¿elaza,

czego œlady pozosta³y w

nazewnictwie i gdzie-

niegdzie w krajobrazie:

KuŸnice (u wylotu Doliny Jaworzynki,

sk¹d pobierano drewno do wytopu - a

wycinane dawniej drzewa na opa³

dopiero niedawno odros³y), Koœne

Hamry (wieœ ko³o Poronina). (Hamry

lub hamernie to kuŸnie; koœne – bo

kuto tam kosy).

Pierwsza po³owa XIX wieku to

pocz¹tek turystyki w dzisiejszym zna-

czeniu tego s³owa.

Ksi¹dz Józef Stolarczyk by³

pierwszym proboszczem zakopiañskim.

Wybudowa³ modrzewiowy koœció³ek w

Zakopanem i nawraca³ krn¹brne,

góralskie duszyczki. Od przyjazdu w

1848 r. zacz¹³ chodziæ po Tatrach i

sta³ siê jednym z czo³owych tater-

ników. Swoimi licznymi wycieczkami

przyczyni³ siê do wykszta³cenia wœród

Zakopian du¿ej grupy przewodników.

Dokona³ VIII wejœcia na Gierlach, by³

na wielu szczytach Tatr Wysokich i

Bielskich.

W 1873 r przyjecha³ po raz

pierwszy do Zakopanego doktor Tytus

Cha³ubiñski, a w 1887

osiad³ na sta³e. Zwany

“odkrywc¹ Zakopanego”

po³o¿y³ ogromne zas³ugi

dla rozpropagowania Tatr

i turystyki górskiej. Roz-

win¹³ styl wielkich kilku-

dniowych wypraw w Tatry

w towarzystwie prze-

wodników, muzykantów,

tragarzy. Wœród nich by-

wali najlepsi ówczeœni

przewodnicy – Maciej Sieczka, Szy-

mon Tatar Starszy, Wojciech Roj,

Bart³omiej Obrochta. Zawsze by³a

kapela góralska, której przewodzi³

Obrochta. Nocowano zwykle przy

ognisku

Towarzyszami Cha³ubiñskiego by-

wali ks. Józef Stolarczyk i Walery

Eliasz. Jako pierwszy turysta prze-

chodzi³ œcie¿ki znane dot¹d tylko

k³usownikom (np. na Kozi¹ Prze³êcz).

Przez d³ugie lata przyjaŸni³ siê z

Saba³¹, góralskim muzykantem. Zmar³

w Zakopanem 4 XI 1889 r i zosta³

pochowany na starym cmentarzu na

Pêksowym Brzyzku.

“Nieboszczyk” (przez du¿e N)

górale mówili o Tytusie Cha³ubiñskim,

a grób Saba³y zgodnie z jego

¿yczeniem jest tu¿ obok grobowca

Doktora…
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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

Na Tatrzañskich szlakach nie za-

brak³o te¿ pañ. Dzie³o pani Beaty
£askiej godnie kontynuowa³y inne

kobiety w XIX w. £ucja z Gied-
royciów Rautenstrauchowa – odby³a

wycieczkê ze Szczawnicy do Mor-
skiego Oka, a nastêpnie do Zako-

panego i Doliny Koœcieliskiej. Maria
Steczkowska opisuje swoje pobyty w

Zakopanem w “rozleg³ej, piêknej,
wiêcej ni¿ milê d³ugiej wsi 2 000 dusz licz¹cej”. Wyda³a

(anonimowo) w 1858 r. w Krakowie “Obrazki z podró¿y do
Tatrów i Pienin”.

W pierwszej po³. XIX w. czêsto urz¹dzano wycieczki w
Tatry z najbli¿szych ówczesnych zdrojowisk – Krynicy i

zw³aszcza Szczawnicy, w latach 40. XIX wieku równie¿
Zakopanego. Coraz liczniejsza turystyka wymusza³a rozwój

infrastruktury. Znakowano szlaki górskie, rozpoczêto budo-
wê schronisk.

Pierwsze schronisko w Tatrach powsta³o przy Morskim
Oku, (spali³o siê w 1865 r.), nastêpne w Dolinie Zimnej

Wody (schronisko Reinera).
Do roku 1874 przewodnictwo górskie nie by³o

uregulowane ¿adnymi przepisami i nikt nie kontrolowa³
kwalifikacji tych, którzy ofiarowywali swoje us³ugi turys-

tom. W 1875 r. Towarzystwo Tatrzañskie zatwierdzi³o
jedynie tych przewodników, którzy mieli w³aœciwe kwali-

fikacje i wyda³o im legitymacje, a w 1877 podzieli³o prze-
wodników na trzy klasy. Razem by³o wtedy osiemnastu

przewodników. Przed pierwsz¹ wojn¹ by³o ich oko³o
szeœædziesiêciu.

I tak siê zaczyna³a turystyka masowa…
Jacek Wasiak

* Oberungarn - historyczna nazwa krainy geograficznej bêd¹cej dziœ

pó³nocn¹ S³owacj¹. [Przypis autora.]

Od redakcji: artyku³ pochodzi z portalu Muzeum Historii Polski -

muzhp.pl , Ÿród³o wizerunków na str. 1, 2 i 3 to Wikimedia. Znany

jest tylko autor portretu Tytusa Cha³ubiñskiego - to Stanis³aw

Witkiewicz. Portrety znajduj¹ siê w domenie publicznej.

KARTKI Z KALENDARZA

KRYSTYNA STALMACH Ka¿dego dnia odrywam kartkê z
kalendarza, nak³adam okulary i pozwalam swoim oczom

przeœlizgiwaæ siê po informacjach: o wschodzie i zachodzie
s³oñca, imieninach, ludowych przys³owiach, cytatach

wa¿nych osób, przepisach kulinarnych, rocznicach, œwiêtach
itp. Jedna kartka na jeden dzieñ – 365 listków papieru,

które dzieñ po dniu s¹ zrywane w milionach domostw. Jest
kalendarzy listkowych na rynku wielka ró¿norodnoœæ – z

krzy¿ówkami, z cytatami z biblii, z ptakami, psami, kotkami,
opisami miejsc, do których warto pojechaæ itp.

Ja preferujê kalendarze klasyczne, bo takie polskie
kalendarze wisia³y na œcianie w kuchni mojej mamy.

Przypomina³y nie tylko o imieninach, ale równie¿ inspiro-
wa³y - co ugotowaæ na obiad, jak upiec œwietn¹ szarlotkê,

jak zakisiæ chleb na ¿urek itp.
Wydaje mi siê, ¿e w miarê up³ywu lat coraz szybciej

zrywam poszczególne karteczki. D³u¿ej w rêkach ho³ubiê
listki z kalendarza z dniami, w których coœ dobrego mnie

spotka³o. Data 13 grudnia wszystkim Polakom kojarzy siê
z proklamacj¹ stanu wojennego, a mnie przypomina tak¿e

ludzk¹ ¿yczliwoœæ, jakiej dozna³am w roku 1975, 1985 i
1991. W dniach tych otrzyma³am bezinteresown¹ pomoc lub

podtrzymano mnie na duchu. Listki z kalendarza przy-
wo³uj¹ wspomnienia i maluj¹ uœmiech na mojej twarzy.

Bêdzin - 13 grudnia 1975 r.

W listopadzie 1975 roku przeprowadzi³am siê do Bêdzina

i wraz z mê¿em, który pracowa³ ju¿ w Hucie Katowice,
zamieszka³am w tzw. Ma³pim Gaju (tak, tak - tym samym,

gdzie grasowa³ morderca kobiet – Marchwicki) w wynaj-
mowanej, rozwalaj¹cej siê cha³upie, przeznaczonej do

rozbiórki ze wzglêdu na szkody górnicze. Warunki
spartañskie - dom mia³ dwa pokoje, kuchniê, bie¿¹c¹ wodê,

piec wêglowy w kuchni, ogrzewanie typu koza w du¿ym
pokoju i wychodek na zewn¹trz. W domu ju¿ nikt nie

mieszka³. (

£ucja Rautenstrauchowa
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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

( Remont, aby da³o siê tam jako tako egzystowaæ,

potrwa³ a¿ do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Najwa¿niejsze
prace z pomoc¹ Wiesia (mê¿a szwagra) wykonaliœmy w

listopadzie. W grudniu zaczê³am szukaæ pracy. Po
bezowocnych próbach sk³adania podañ i spotkañ w

ró¿nych bibliotekach (w Bêdzinie, Sosnowcu, Hucie
Katowice) w sobotni ciemny poranek wsiad³am do

autobusu jad¹cego do D¹browy Górniczej, aby spróbowaæ
szczêœcia w tamtejszej Miejskiej Bibliotece Publicznej. To

by³a moja ostatnia deska ratunku.
Zdawa³am sobie sprawê, ¿e jeœli D¹browa nie wypali,

bêdê musia³a poszerzyæ kr¹g poszukiwañ o Katowice i
miasta Œl¹ska, po³o¿one du¿o dalej od naszego miejsca

zamieszkania. Zag³êbia nie znaliœmy, dla nas by³o to
zupe³nie nowe œrodowisko i zero znajomoœci.

W gabinecie oprócz dyrektorki biblioteki siedzia³a
jeszcze jedna kobieta. Przedstawi³am siê, wyrecytowa³am

cel wizyty i kompetencje zawodowe (skoñczone studia
bibliotekoznawcze, praktyki, które odby³am w ró¿nych

bibliotekach itp.). Niestety, pani dyrektor pracy dla mnie

nie mia³a, bo w³aœnie przed tygodniem zatrudni³a
instruktorkê. P³akaæ mi siê chcia³o, wykrztusi³am, ¿e to ju¿

moja czwarta biblioteka. Wtedy pani, która towarzyszy³a
dyrektorce, przedstawi³a siê z imienia i nazwiska i

zapyta³a, czy próbowa³am w bibliotece w Bêdzinie, bo ona
w³aœnie tam pracowa³a do koñca ubieg³ego tygodnia i nie

jest mo¿liwe, aby kogoœ ju¿ przyjêli na jej miejsce, tym
bardziej ¿e nikt w bibliotece bêdziñskiej nie ma

wykszta³cenia na pozycjê instruktorki. Powiedzia³am jej, ¿e
by³am w poniedzia³ek i dyrektor zapewnia³ mnie, ¿e nie

ma ¿adnych wolnych etatów. Poradzi³a mi
udaæ siê do Wydzia³u Kultury Miasta

Bêdzina i tam sk³adaæ podanie - absolutnie
nie wspominaj¹c, ¿e wiem od NIEJ o tym

wolnym etacie. Poda³a mi równie¿ imiê i
nazwisko kierownika wydzia³u oraz zdradzi³a

zakres swoich obowi¹zków.
Wróci³am do Bêdzina i popêdzi³am do urzêdu miasta.

Sekretarce oznajmi³am, i¿ wiem, ¿e maj¹ wakat na
stanowisku instruktorki w bibliotece i ¿e chcia³abym

rozmawiaæ o mo¿liwoœci zatrudnienia mnie, ¿e znam zakres
obowi¹zków oraz mam wszystkie potrzebne kwalifikacje.

Pani sekretarka, trochê skonsternowana moj¹ pewnoœci¹
siebie, odebra³a ode mnie kopertê z dokumentami i za-

nios³a do gabinetu kierownika. Po chwili poprosi³a, abym
poczeka³a na korytarzu, bo kierownik jest bardzo zajêty.

Na korytarzu czeka³am oko³o 45 minut i z ka¿d¹

minut¹ coraz bardziej siê denerwowa³am nie wiedz¹c, czy

rzekome “zajêcie” ma zwi¹zek ze mn¹ i moim ewentualnym

zatrudnieniem, czy te¿ po prostu kierownik ma ró¿ne

wa¿ne telefony do wykonania. Wreszcie do swojego

gabinetu zaprosi³ mnie sam kierownik Wydzia³u Kultury.

Tytu³owa³ mnie bardzo formalnie - “pani magister”. Na

biurku le¿a³o moje podanie i kopia dyplomu. Istotnie –

powiedzia³ – mamy otwarcie na stanowisko instruktora. A

nastêpnie doda³, ¿e zapozna³ siê z moim podaniem i ¿e po

konsultacji z dyrektorem biblioteki chc¹ ze mn¹ podpisaæ

umowê. Wymieni³ wynagrodzenie (2100 + 200 z³

funkcyjnego na sta¿u). Papiery do podpisania bêd¹ gotowe

na poniedzia³ek, pracê bêdê zaczynaæ drugiego stycznia.

Po takiej odpowiedzi ju¿ wiedzia³am, ¿e zasugerowany

mi sposób na za³atwienie sprawy zadzia³a³. Pewnie

panowie siê zastanawiali, kogo znam i sk¹d mam takie

dok³adne informacje. Po latach kole¿anka z dzieciêcej

wypo¿yczalni zdradzi³a mi, ¿e ju¿ prawie zatrudniono j¹ na
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to moje stanowisko, choæ nie mia³a wymaganych kwalifi-
kacji, ale w ostatniej chwili zaproponowano inne, mniej

p³atne zajêcie w dziale udostêpniania.
W sobotê wieczorem, w gronie rodzinnym (ja, m¹¿,

mê¿a siostra i szwagier) wznieœliœmy toast za powodzenie.
A w poniedzia³ek - po podpisaniu papierów - z bêdziñskiej

poczty zadzwoni³am do biblioteki w D¹browie Górniczej,
aby podziêkowaæ pani, która nie tylko poinformowa³a o

wakacie, ale równie¿ poradzi³a staraæ siê o pracê na samej
“wierchuszce” - w Wydziale Kultury.

W tych czasach najwa¿niejsze by³y znajomoœci,
kwalifikacje to by³a drugorzêdna sprawa.

Tak to przy pomocy osoby, której nazwiska ani imienia
ju¿ nie pamiêtam, uda³o mi siê zdobyæ pierwsz¹ moj¹

pracê, w której notabene by³am bardzo dobrze traktowana.
Choæ wiedziano, i¿ do partii nie nale¿a³am, to po-

dejrzewano, ¿e mam partyjne koneksje i wtyczki. Nigdy nie
wyjawi³am Ÿród³a moich informacji. Dopiero w Kanadzie po

raz pierwszy publicznie uchylam r¹bka tajemnicy
czytelnikom Skanera.

Krystyna Stalmach

NOC SYLWESTROWA

NA TIMES SQUARE

W NOWYM JORKU

DARIUSZ ZIELIÑSKI Na naszych oczach powsta³a nowa tra-

dycja przywitania Nowego Roku. Bardzo popularne sta³o
siê  spêdzanie sylwestra na wolnym powietrzu, w centrum

miast. Takie noworoczne imprezy organizowane s¹ nie
tylko w wielkich metropoliach, ale tak¿e w mniejszych

miejscowoœciach.
Nowy Jork jest miastem, które od ponad 100 lat tak

w³aœnie wita Nowy Rok. Dziêki telewizji wydarzenie na
Times Square obserwuj¹ miliony ludzi na ca³ym œwiecie.

Wystêpy na scenie odbywaj¹ siê niezale¿nie od pogody,
nawet gdy pada œnieg i jest du¿y mróz. Na ¿ywo mo¿na

widzieæ i s³yszeæ wielkie gwiazdy muzyki, najlepszych
artystów oraz s³awnych i znanych Amerykanów.

Mo¿e ktoœ akurat ma w planie spêdziæ któryœ z przy-
sz³ych wieczorów sylwestrowych w ten sposób i chcia³by

wiedzieæ, czego mo¿e siê spodziewaæ. Pomyœla³em, ¿e
warto podzieliæ siê swoim doœwiadczeniem, poniewa¿ gdy

mieszka³em przez ponad dwa lata w najbli¿szej okolicy

Nowego Jorku, by³em w tym mieœcie dziesi¹tki razy, wiêc
zd¹¿y³em trochê je poznaæ.

Lini¹ Greyhounda na Manhattan doje¿d¿a³em w ci¹gu
ok. 40 min. Lubi³em tam jeŸdziæ zw³aszcza latem.

Spacerowa³em i poznawa³em  ró¿ne ciekawsze miejsca i
dzielnice w mieœcie. Odwa¿y³em siê nawet przejœæ ulicami 

Bronxu i Harlemu. Zamieszkane  s¹ one przewa¿nie przez
latynosów i osoby o ciemnym kolorze skóry. Chodzenie po

tych dzielnicach w pojedynkê jest trochê ryzykowne, ale
stosuj¹c siê do ogólnych zasad bezpieczeñstwa mo¿na

ryzyko ograniczyæ do minimum.
Wiem, ¿e statystyki mówi¹, ¿e Nowy Jork nale¿y do

najbardziej niebezpiecznych miast. W dziennikach codzien-
nie mówili o wypadkach, napadach i morderstwach w

mieœcie. Mimo ¿e zawsze chodzi³em sam, nigdy nie czu³em
siê zagro¿ony. Nie by³em te¿ œwiadkiem ¿adnej tzw.

ulicznej ³obuzerki. Owszem, jak we wszystkich wielkich
miastach du¿o jest tam ró¿nego typu narkomanów, æpunów,

meneli uzale¿nionych od wszelkich u¿ywek, tak¿e ludzi z
problemami psychicznymi. Na chodnikach pod budynkami

pe³no jest ludzi œpi¹cych w kartonach, bezdomnych pro-
sz¹cych o wsparcie materialne, choæby o kilka centów. S¹

te¿ tacy, którzy wygl¹daj¹ jak zombie i widaæ, ¿e s¹ na
krawêdzi œmierci. Z tymi ludŸmi nie ma kontaktu. Oni ¿yj¹

sami, mówi¹ sami do siebie, krzycz¹, ale nikogo nie
zaczepiaj¹ i chyba nawet nikogo nie widz¹.Trudno te¿ nie

spotkaæ dealerów, którzy maj¹ do zaoferowania ka¿dy
mo¿liwy towar. Oczywiœcie, ¿e z nikim takim podejrzanym

nie nawi¹zywa³em d³u¿szej rozmowy.
Przy najruchliwszych skrzy¿owaniach zobaczyæ mo¿na 

pastorów ró¿nych koœcio³ów. Z bibli¹ w rêku g³osz¹ oni
kazania i modl¹ siê za miasto i œwiat. B³ogos³awi¹ prze-

chodniów, a tak¿e ca³¹ ludzkoœæ, wszystkich ludzi dobrej
woli.

Ostatniego dnia roku na pewno w Nowym Jorku jest
doœæ bezpiecznie, gdy¿ w czasie nocy sylwestrowej na

Manhattanie czuwa zazwyczaj kilka tysiêcy policjantów
mundurowych i pewnie drugie tyle bez mundurów. S¹ te¿

w pogotowiu ambulansy z za³ogami medycznymi. Jednak o
swoje bezpieczeñstwo najlepiej zadbaæ samemu. Ca³y czas

trzeba uwa¿aæ, byæ czujnym i mieæ oczy dooko³a g³owy.
W Sylwestra tego roku, gdy mieszka³em tu¿ przy No-

wym Jorku, pogoda by³a niepewna. By³o zimno, wilgotno
i wietrznie. Zaczyna³ prószyæ œnieg. Ba³em siê, ¿eby nie

zrobi³a siê jakaœ wielka œnie¿yca, bo wtedy powrót do
domu by³by bardzo utrudniony lub wrêcz niemo¿liwy. (
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( Do tego od samego rana czu³em siê trochê chory i
waha³em siê, czy w ogóle powinienem jechaæ na Man-

hattan.
Kilka dni po Nowym Roku wyje¿d¿a³em ze Stanów  do

Toronto. Drugiej  takiej  okazji zobaczenia na ¿ywo, jak siê
bawi Nowy Jork w ostatni¹  noc roku, mog³em ju¿ w ¿yciu

nie mieæ. Dlatego podj¹³em decyzjê, ¿eby prze¿yæ syl-
westrow¹ atmosferê na Times Square. Za¿y³em dwie aspi-

ryny,  kilka tabletek wzi¹³em ze sob¹ i ruszy³em w drogê.
W tej sytuacji musia³em zrezygnowaæ z symbolicznej

lampki szampana.
Aby taka wycieczka mia³a sens, trzeba wyruszyæ z

wielogodzinnym wyprzedzeniem. Im póŸniej, tym trudniej
siê przebiæ przez t³umy na ulicach. W okresie œwi¹tecznym

w centrum jest du¿o t³oczniej i g³oœniej ni¿ zwykle.
Wszystko siê bardzo, ale to bardzo œwieci i miga jak w Las

Vegas albo jakimœ wielkim lunaparku. Do tego trzeba
dodaæ dekoracje sklepowe i co kawa³ek kilkudziesiêcio-

metrowe telebimy i billboardy reklamowe.
Ka¿dego roku 31 grudnia w ostatni¹ minutê przed

pó³noc¹ zaczyna siê wspólne odliczanie ostatnich sekund
roku przechodz¹cego do historii. Wielka œwiec¹ca kula

powoli zje¿d¿a z 20-metrowego masztu i dok³adnie o pó³-
nocy spada na ziemiê. Wtedy stary rok przechodzi do

historii i zaczyna siê nowy. Nastaje prawdziwy sza³.
Wszyscy sk³adaj¹ sobie ¿yczenia: “Happy New Year”,  wy-

mieniaj¹ uœciski i poca³unki i nastêpuje zbiorowe œpiewanie
s³ynnego przeboju “New York, New York”. Na g³owê sypi¹

siê miliony tzw. konfetti, czyli ¿yczeñ wypisanych na ma-
leñkich kartkach we wszystkich jêzykach œwiata. Dos³ow-

nie tony konfetti fruwaj¹ w powietrzu. No i oczywiœcie s¹
te¿ rozœwietlaj¹ce  nocne niebo sylwestrowe fajerwerki.

Tego wydarzenia nie mo¿na porównaæ z niczym innym.
Nowojorska kula sta³a siê symbolem pocz¹tku Nowego

Roku na ca³ym œwiecie.
Obchodziæ sylwestra w ten sposób? Na pewno raz

mo¿na zobaczyæ i spróbowaæ, a jeœli komuœ nie prze-
szkadza stanie wielogodzinne na mrozie, w milionowym

t³umie obcych ludzi poruszaj¹cych siê w smolistym tempie,
bêdzie przychodziæ czêœciej. Co roku ta impreza przyci¹ga

oko³o dwóch milionów odwa¿nych i zdeterminowanych
osób, które marz¹ o tym i koniecznie chc¹ tego do-

œwiadczyæ osobiœcie.
Atmosfera jest rzeczywiœcie niepowtarzalna. Pamiêtam

to po wielu latach, wiêc jednak warto by³o to prze¿yæ.

Dariusz Zieliñski

ZABIÆ

ÆWIEKA

To by³o bardzo dawno, gdy by³em jeszcze m³ody, a dzisiaj

mogê jeszcze œmia³o dodaæ, ¿e i g³upi. Zauwa¿y³em, jak
ojciec przy naprawie p³otu postawi³ gwóŸdŸ na kamieniu

(tak - postawi³ go ³ebkiem do do³u), a sam uderza³
m³otkiem w stercz¹cy ostry koniec. Na ten widok

rozeœmia³em siê w duchu i pomyœla³em, ¿e zabijê ojcu
æwieka t³umacz¹c, ¿e gwoŸdzia w kamieñ nie wbije, tym

bardziej jego têp¹ stron¹; do tego têpi czubek gwoŸdzia,
czym psuje jego przeznaczenie.

Tu nast¹pi³o coœ, czego siê nie spodziewa³em: zamiast
ojcu wbiæ æwieka, sam zosta³em przygwo¿d¿ony i to

w³asn¹ niewiedz¹. Jak¿em siê zdziwi³, ojca wyjaœnieniem...
Okaza³o siê, ¿e on specjalnie têpi ostrze gwoŸdzia, by ten

sp³aszczony ju¿ czubek mia¿d¿y³ drewno wchodz¹c w nie,
¿eby ostrze nie rozszczepia³o deski.

To by³a pierwsza nauka w dziedzinie wbijania gwoŸdzi,
zarazem lekcja szacunku dla wiedzy.

Postanowi³em praktycznie opanowaæ tê prost¹ na
pozór sztukê wbijania gwoŸdzi. Najpierw stara³em siê trafiæ

m³otkiem dok³adnie w ³ebek, ale raz po raz trafia³em te¿
w palce, które zaczyna³y puchn¹æ i boleæ. W koñcu uda³o

siê! Kolejn¹ nauk¹ by³o wiêc, jak nie trafiaæ w palce.
Gdy ju¿ zdawa³o siê, ¿e posiad³em wszystkie sekrety

sztuki wbijania gwoŸdzi, zamachn¹³em siê po raz ostatni,
a tu - trafiony, zakrzywiony!

Musia³o min¹æ jeszcze trochê czasu, zanim wbijane
przeze mnie gwoŸdzie nie tylko wchodzi³y w deskê jak w

przys³owiowe mas³o, ale ¿e w trakcie wbijania udawa³o mi
siê dziêki umiejêtnym uderzeniom prostowaæ wszelkie ich

wygibasy.
I pomyœleæ, ile to trzeba wiedzieæ, ile rozumieæ, ¿eby

tak po prostu wbiæ zwyk³y gwóŸdŸ.
To by³a nie tylko lekcja wbijania gwoŸdzi, to by³a te¿

piêkna lekcja szacunku dla starszych, posiadaj¹cych wiedzê
i doœwiadczenie. W³aœnie z tysiêcy takich drobnych

epizodów sk³ada siê wychowanie.

Tadeusz ¯ochowski
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W lipcu ubieg³ego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ uchwa³y ustanawiaj¹ce patronów roku 2023. W myœ³ uchwa³ bêdzie to Rok

Wojciecha Korfantego, Paw³a Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Pi³sudskiej, Maurycego Mochnackiego, Jadwigi

Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego.

PATRONI ROKU 2023

WOJCIECH KORFANTY

20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin

Wojciecha Korfantego – “jednego z ojców naszej
niepodleg³oœci, wielkiego syna œl¹skiej ziemi” – czytamy w

dokumencie przyjêtym przez pos³ów. Korfanty by³ na sta³e
zwi¹zanym z chrzeœcijañsk¹ demokracj¹ “wybitnym

politykiem, myœlicielem spo³ecznym i publicyst¹” –
stwierdzi³ Sejm w uchwale. Jeszcze przed odzyskaniem

niepodleg³oœci, jako pose³ do niemieckiego Reichstagu
g³oœno ¿¹da³ przy³¹czenia do Polski ziem zaboru

pruskiego, w tym Górnego Œl¹ska. W czasach II
Rzeczypospolitej by³ cz³onkiem Naczelnej Rady Ludowej,

kieruj¹cej zwyciêskim Powstaniem Wielkopolskim, a
nastêpnie dyktatorem III Powstania Œl¹skiego, w wyniku

którego najbardziej uprzemys³owione tereny Górnego
Œl¹ska sta³y siê czêœci¹ Polski. W drugiej po³owie 1923 r.

by³ wicepremierem rz¹du Wincentego Witosa, zaœ w
okresie sanacji sta³ w opozycji, czego wynikiem by³a

przymusowa emigracja i pobyt w wiêzieniu. “Zawsze
wierzy³ w Polskê, dla której poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie” –

stwierdzi³ Sejm w uchwale.

PAWE£ EDMUND STRZELECKI

W 2023 r. przypada 150. rocznica œmierci Paw³a Edmunda
Strzeleckiego. By³ on wybitnym badaczem, podró¿nikiem,

odkrywc¹ i filantropem. Jako pierwszy Polak okr¹¿y³
indywidualnie kulê ziemsk¹ w celach naukowych – napisali

pos³owie w uchwale. Jego podró¿ dooko³a Ziemi rozpoczê³a
siê w 1834 r. Najpierw bada³ tereny dzisiejszych Stanów

Zjednoczonych, Kanady i Meksyku – nad jeziorem Ontario
odkry³ do dziœ eksploatowane z³o¿a rud miedzi. Kolejne

badania prowadzi³ w Ameryce Po³udniowej: w Brazylii,
Urugwaju i Chile. Kolejnymi eksplorowanymi przez Paw³a

Edmunda Strzeleckiego rejonami by³y Polinezja i Hawaje
oraz Australia, Nowa Zelandia i Tasmania. Tam równie¿

dokona³ wielu odkryæ: bada³ Wielkie Góry Wododzia³owe,
a najwy¿szy szczyt kontynentu australijskiego nazwa³

Mount Koœciuszko, na czeœæ przywódcy insurekcji z 1794 r.
Odkry³ i nazwa³ tak¿e naj¿yŸniejszy rejon rolniczy Australii

– Gippsland. Po powrocie do Europy w 1843 r. opublikowa³
wyniki swoich badañ. Ostatecznie osiad³ w Zjednoczonym

Królestwie, gdzie zosta³ cz³onkiem presti¿owych towa-

rzystw naukowych, anga¿owa³ siê tak¿e w dzia³ania
dobroczynne, m.in. dzia³aj¹c na rzecz do¿ywiania dzieci w

okresie Wielkiego G³odu w Irlandii.

ALEKSANDER FREDRO

W przysz³ym roku obchodziæ bêdziemy 230. rocznicê
urodzin Aleksandra Fredry – “wywodz¹cego siê ze starej

rodziny szlacheckiej o kilkusetletniej tradycji najwybitniej-
szego polskiego komediopisarza, a tak¿e pamiêtnikarza,

poety oraz ¿o³nierza kampanii napoleoñskich” – napisa³
Sejm w uchwalonym dokumencie. Jak zaznaczyli pos³owie,

Fredro jako 16-letni ch³opiec wst¹pi³ na ochotnika do armii
Ksiêstwa Warszawskiego, dowodzonej przez ksiêcia Józefa

Poniatowskiego. By³ uczestnikiem wyprawy na Moskwê w
1812 r., a za mêstwo zosta³ odznaczony orderami Virtuti

Militari oraz Legii Honorowej. Jednak najbardziej znany
jest z twórczoœci literackiej. By³ twórc¹ oryginalnej polskiej

komedii, autorem kilkudziesiêciu utworów scenicznych
wystawianych w teatrach Warszawy, Krakowa i Lwowa.

Zadebiutowa³ w 1815 r. jednoaktówk¹ “Intryga na prêdce
czyli nie ma z³ego bez dobrego”. Sejm przypomnia³ w

uchwale najwiêksze komedie Fredry, m.in. “Œluby panieñsie
czyli magnetyzm serca”, “Zemstê”, “Pana Jowialskiego” czy

bajki i wiersze dla dzieci: “Ma³pa w k¹pieli”, “Pawe³ i
Gawe³”, “Osio³kowi w ¿³oby dano”.

ALEKSANDRA P I£SUDSKA

Rok 2023 bêdzie rokiem szeœædziesiêciolecia œmierci Alek-

sandry Pi³sudskiej, z domu Szczerbiñskiej – dzia³aczki
niepodleg³oœciowej, cz³onkini Polskiej Organizacji Wojsko-

wej i Polskiej Partii Socjalistycznej, odznaczonej za mêstwo
orderami Virtuti Militari, Odrodzenia Polski oraz Krzy¿em

Niepodleg³oœci. Dzia³a³a w Organizacji Bojowej PPS, by³a
te¿ dzia³aczk¹ spo³eczn¹, wspó³pracowa³a ze Zwi¹zkiem

Strzeleckim. W czasie I wojny œwiatowej wst¹pi³a do
Legionów Polskich, by³a komendantk¹ kurierek legio-

nowych. Za dzia³alnoœæ w POW aresztowana i internowana
w Szczypiornie. W 1918 roku urodzi³a córkê Wandê, a w

1920 – Jadwigê. W 1921 r. wziê³a œlub z Józefem Pi³-
sudskim. Sejm w uchwale podkreœli³ zaanga¿owanie  (
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( Aleksandry Pi³sudskiej w dzia-

³alnoœæ spo³eczn¹: pomoc dla sierot,

organizowanie przedszkoli i szkó³ dla

rodzin wojskowych, wsparcie naj-

biedniejszych i bezdomnych, tworzenie

bibliotek i œwietlic dla m³odzie¿y.

MAURYCY MOCHNACKI

“Civis Polonus. Hostem Moscovien-

sem” – “Obywatel polski, wróg

Moskwy” g³osi napis na grobie

Maurycego Mochnackiego w Auxerre

– podkreœlili pos³owie w kolejnej

uchwale. 13 wrzeœnia 2023 r. przypada

220. rocznica urodzin tego “kon-

spiratora, dziennikarza, krytyka

literackiego, pianisty, cz³onka niemal

wszystkich ówczesnych tajnych sprzy-

siê¿eñ przeciw Rosji w Warszawie i

¿o³nierza Powstania Listopadowego,

odznaczonego Virtuti Militari, wielo-

krotnie rannego w kolejnych bitwach

z Moskalami” – g³osi treœæ przyjêtego

przez Sejm dokumentu. By³ uczest-

nikiem walk pod Olszynk¹ Grochows-

k¹, Ostro³êk¹, Wawrem, Okuniewem i

nad Liwcem. Po upadku Powstania

zmuszony zosta³ do emigracji: carat

skaza³ go zaocznie na œmieræ przez

powieszenie. “Tyranii Rosji przeciw-

stawia³ polskie umi³owanie wolnoœci”

– napisali pos³owie. “Do dziœ wiele z

jego diagnoz na temat natury Rosji i

jej imperialistycznych d¹¿eñ zwi¹-

zanych zwykle tak¿e z kulturowym

barbarzyñstwem, nie straci³o na

aktualnoœci” – podkreœli³ Sejm.

JADWIGA ZAMOYSKA

“W listopadzie 2023 r. up³ynie sto lat

od œmierci Jadwigi Zamoyskiej -

wspó³twórczyni Fundacji Zak³ady

Kórnickie, zaanga¿owanej spo³ecznie

patriotki, s³u¿ebnicy Bo¿ej, poliglotki,

autorki spójnego systemu pedagogicz-

nego, za³o¿ycielki pierwszej w Polsce

zawodowej szko³y gospodarstwa

domowego i prekursorki myœlenia o

oœwiacie w kategoriach zarz¹dzania

projektem” – napisa³ Sejm w uchwale.

Pochodz¹ca z rodu Dzia³yñskich, by³a

¿on¹ i wspó³pracowniczk¹ genera³a

W³adys³awa Zamoyskiego, konser-

watywnego polityka zwi¹zanego z

Hotelem Lambert. Za³o¿ona przez ni¹

w 1882 r. Szko³a Domowej Pracy

Kobiet, by³a “nowoczesn¹ odpowiedzi¹

na ówczesne potrzeby spo³eczne

kobiet". Dziêki jej wsparciu sukcesem

zakoñczy³y siê starania jej syna W³a-

dys³awa o odzyskanie dla Polski

Morskiego Oka. Z nale¿¹cych do oboj-

ga dóbr, na mocy ustawy sejmowej,

powsta³a Fundacja Zak³ady Kórnickie.

Jak podkreœli³ Sejm, zarówno temu, jak

i wszystkim innym dzie³om Zamoy-

skiej przyœwieca³o motto “S³u¿yæ Bo-

gu, s³u¿¹c OjczyŸnie, s³u¿yæ OjczyŸnie,

s³u¿¹c Bogu”. By³a jedn¹ z pierwszych

osób odznaczonych Orderem Odrodze-

nia Polski.

JERZY NOWOSIELSKI

W roku 2023 obchodziæ bêdziemy

stulecie urodzin Jerzego Nowosiel-

skiego – “wybitnego malarza, rysow-

nika, scenografa, pedagoga, filozofa,

teoretyka sztuki i myœliciela religij-

nego, uwa¿anego za jednego z naj-

wybitniejszych wspó³czesnych pisarzy

ikon” – czytamy w uchwale podjêtej

przez Sejm. Urodzony i przez wiêksz¹

czêœæ ¿ycia zwi¹zany z Krakowem, a

tak¿e z £odzi¹, Nowosielski uznawany

jest za jedn¹ z najwybitniejszych

postaci polskiej kultury wspó³czesnej.

Nie tylko tworzy³ sztukê, ale tak¿e

pisa³ o niej. Wykona³ wyposa¿enie i

polichromie licznych œwi¹tyñ

rzymskokatolickich, grekokatolickich i

prawos³awnych. Malowa³ tak¿e akty

kobiece i pejza¿e oraz formy abstrak-

cyjne. “Jego sztuka do dziœ uznawana

jest za zjawisko unikatowe, ³¹cz¹ce w

sobie strefê sacrum i profanum” – na-

pisali pos³owie. (Materia³y prasowe)

Na mocy uchwa³ podjêtych przez Senat patronami Roku 2023 bêd¹ w Polsce: M IKO£AJ KOPERNIK, JAN MATEJKO I W IS£AWA SZYMBORSKA.

W Nowym Roku
niech Bóg w darze

dla Was niesie
zdrowie

moc radoœci
i spe³nienie marzeñ.

Wszystkiego najlepszego!

Katolicka Liga Kobiet w London

Precz stare smutki - do góry g³owy!
Niech siê radoœnie dusza zaœmieje.

Dopuœcie do serc Waszych Nadziejê,
Bo oto nadszed³ Rok Nowy!

Do tych rymowanych ¿yczeñ
sprzed prawie stu lat

Skaner do³¹cza prozê:
By nadzieje siê zmaterializowa³y!
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KAZIMIERZ ADAMIAK W d³ugiej historii Koœcio³a Katolickiego

wydarzeniem chyba najdonioœlejszym (nie licz¹c oczywiœcie
samego faktu za³o¿enia) by³ Edykt Mediolañski z roku 313.

Chrzeœcijanie, którzy przez prawie trzysta pierwszych lat
swojej dzia³alnoœci byli przeœladowani

w³aœciwie nieustannie (a zmienia³a siê
tylko intensywnoœæ tych przeœladowañ),

otrzymali wolnoœæ sprawowania kultu, a
nawet prawo do zwrotu skonfiskowanych wczeœniej dóbr.

Niestety, cesarz Teodozjusz I Wielki chcia³ daæ
Koœcio³owi jeszcze wiêcej – uczyni³ chrzeœcijañstwo religi¹

pañstwow¹. Ten w¹tpliwej wartoœci dar przez nastêpnych
szesnaœcie wieków sta³ siê przyczyn¹ wielu problemów dla

Koœcio³a. Status religii pañstwowej automatycznie w³¹cza³
Koœció³ w kr¹g w³adzy, a stan ten trwa³ a¿ do po³owy XX

wieku. Niewielu z nas jeszcze pamiêta, ¿e w Polsce
miêdzywojennej biskupi Koœcio³a Katolickiego byli z urzêdu

cz³onkami Senatu. W katalogu wszystkich win i grzechów
ludzi Koœcio³a, za które œw. Jan Pawe³ II prosi³ Boga o

przebaczenie na pocz¹tku naszego tysi¹clecia, wiele by³o
wynikiem b³êdów spowodowanych w³adz¹ œwieck¹

Koœcio³a.
To uwik³anie Koœcio³a w politykê, które bliski przy-

jaciel œwiêtego papie¿a (i cz³onek redakcji “Tygodnika

Powszechnego”) profesor Stefan Œwie¿awski nazwa³

“konstantyñskim garbem”, teoretycznie zakoñczy³o siê

dopiero w czasie Soboru Watykañskiego II. W Konstytucji

duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym ”Gau-

dium et spes” czytamy: “Koœció³ (...) z racji swego zadania

i kompetencji w ¿aden sposób nie uto¿samia siê ze

wspólnot¹ polityczn¹ ani nie wi¹¿e siê z ¿adnym systemem

politycznym”. Nie mo¿e wiêc polityk¹ zajmowaæ siê Koœció³

jako instytucja, choæ w politykê mog¹ (i powinni) anga¿o-

waæ siê œwieccy. Œw. Jan Pawe³ II w adhortacji apostolskiej

“Christifideles laici” doœæ ostro sprzeciwia³ siê zupe³nej

rezygnacji katolików z polityki.

Nie znaczy to jednak, ¿e o polityce Koœció³ ma zu-

pe³nie milczeæ. Jego rolê tak okreœli³ papie¿ Franciszek:

“Koœció³ nie powinien mieszaæ siê do polityki partyjnej,

stronniczej. Powinien natomiast anga¿owaæ siê w politykê

wielk¹, tê, która jest zorientowana na wspólne dobro

wszystkich”.

Bywa³y w historii sytuacje, gdy by³y konieczne

jednoznaczne deklaracje polityczne i opowiedzenie siê w
obronie przeœladowanych, a przeciw oczywistym siewcom

z³a. W roku 1937 papie¿ Pius XI og³osi³ encyklikê “Mit

brennender Sorge” krytykuj¹c¹ hitleryzm. Koœcielna kryty-

ka komunizmu nie zosta³a wyra¿ona dokumentem a¿ tak
wysokiej rangi, ale by³o oczywiste, ¿e traktuje on ten ustrój

jako wielkie z³o, któremu nale¿y siê przeciwstawiæ.
Historycy nie maj¹ w¹tpliwoœci co do

znacz¹cej roli œw. Jana Paw³a II w osta-
tecznym upadku komunizmu.

Koœció³ wspó³czesny ma wiêc pe³ne
prawo do formu³owania ogólnych zasad polityki i opinio-

wania decyzji politycznych. Nigdy nie powinna to byæ
jednak bezpoœrednia walka o w³adzê, choæby tylko przez

wspieranie konkretnych partii politycznych, czy nawet
proponowanie ustaw prawnych. £atwo zrozumieæ pu³apki

takiego postêpowania, gdy przeœledzi siê dzia³alnoœæ partii
chrzeœcijañsko-demokratycznych (chadeckich) w Zachodniej

Europie. D³ugo deklarowa³y one wiernoœæ zasadom ewan-
gelicznym, przez co cieszy³y siê mniej lub bardziej

oficjalnym poparciem Koœcio³a. Do czasu, gdy okaza³o siê,
¿e traktowa³y one Koœció³ tylko instrumentalnie, licz¹c na

poparcie wyborców-katolików, a czêsto okazywa³y siê tak
samo skorumpowanymi organizacjami jak i inne. Odium

skandalu rykoszetem uderza³ te¿ Koœció³.  Jak mówi  (

KSI¥DZ JAN ZIEJA
PROROK W OPA£ACH POLITYKI
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( znane powiedzenie “Jeœli Koœció³ bierze œlub z
parti¹ polityczn¹, to przewa¿nie kiedyœ zostaje wdo-

w¹. A przy okazji osieroca trochê swoich dzieci”.
Pewnym drogowskazem w znajdowaniu w³aœciwej

drogi miêdzy wiar¹ i polityk¹ mo¿e byæ postawa ks.
Jan Ziei, kapelana Wojska Polskiego i Szarych Szere-

gów, który by³ pacyfist¹. Patrioty, który otacza³
duchow¹ opiek¹ równie¿ wrogów Polski. Szary ksi¹dz

s³u¿¹cy najbiedniejszym, który by³ autorytetem dla b³.
kard. Karola Wyszyñskiego i innych znanych postaci

naszego Koœcio³a. Cz³owiek ¿yj¹cy radykalnie Ewan-
geli¹, który mia³ problemy z Koœcieln¹ hierarchi¹. Pod

koniec ¿ycia cz³onek Komitetu Obrony Robotników
(KOR). To by³y tylko pozorne sprzecznoœci. Nadrzêd-

nym celem wszystkich jego dzia³añ by³a pomoc
potrzebuj¹cemu cz³owiekowi, czyli czysta Ewangelia.

I zupe³nie nie dba³ ks. Zieja o to, jak jego dzia³alnoœæ
mo¿e byæ interpretowana w kategoriach politycznych.

Przypomina³ w tym proroków Starego Testamentu.

Najbli¿sze spotkanie
Klubu “Tygodnika Powszechnego”

bêdzie obracaæ siê wokó³ relacji religii i polityki
na przyk³adzie postaci ks. Ziei.

Co jest dzia³aniem uprawnionym,
bo dzia³a na rzecz dobra wspólnego,

a co Koœcio³owi szkodzi.
Spotkanie bêdzie inspirowane filmem

zatytu³owanym po prostu “Zieja”.
Odbêdzie siê w dniu 21 stycznia (sobota)

o godz. 18:00
w ma³ej sali parafialnej

Koœcio³a Matki Boskiej Czêstochowskiej w London

Kazimierz Adamiak

ROK KOPERNIKA W KANADZIE
W marcu ubieg³ego roku Skaner opublikowa³ informacjê o

inicjatywie dotycz¹cej Miko³aja Kopernika, Polonii i Kanady.
Inicjatywa wysz³a z Windsor. Oto fragment tamtej informacji: 

W zwi¹zku z jubileuszem Jerzy Barycki - prezes Polsko-Kana-
dyjskiego Stowarzyszenia Biznesmenów i Profesjonalistów w

Windsor (Polish-Canadian Business and Professional Associa-
tion of Windsor - PCBPAW) - wystosowa³ komunikat z zapro-

szeniem, by Polonia do³¹czy³a do starañ o og³oszenie roku
2023 Rokiem Kopernika w Kanadzie. Zyska³ ju¿ poparcie ZG

KPK.
Jerzy Barycki zachêca do organizowania obchodów lokal-

nych, np. konferencji, odczytów, zgromadzeñ, nadania nazwy
Copernicus lub Kopernik ulicy, sali, szkole itp.; jednoczeœnie

informuje, ¿e reprezentowana przez niego organizacja przygoto-
wuje okolicznoœciow¹ wystawê (w formacie pdf), któr¹ bêdzie

mo¿na nieodp³atnie wypo¿yczyæ.
Skaner i Twoje Radio z miejsca zadeklarowa³y poparcie

wszelkich inicjatyw lokalnych (m.in. s³owami “mo¿e nie tylko
bankiet czy wyk³ad, ale np. Rondo Kopernika albo tablica pa-

mi¹tkowa?”). Przykro to pisaæ, ale poza Stanem Skrzeszewskim,
który z miejsca wzi¹³ siê do pracy, by zaprezentowaæ Kopernika

Kanadyjczykom - i to nie tylko w London, gdzie ma ju¿ uzgod-
nione miejsce i termin (wrzesieñ), o niczym wiêcej nie wiem.

Bardzo liczy³am na mo¿liwoœæ poruszenia tej sprawy podczas
styczniowego Zebrania Miêdzyorganizacyjnego, ale gdy to piszê

(jest po³owa grudnia), o zebraniu na razie cicho. Po raz kolejny
sygnalizujê wiêc w Skanerze, ¿e nie tylko warto coœ zrobiæ, ale

wprost wstyd nie zrobiæ. Przynajmniej wœród Polonii. Ponadto
teraz, gdy zanosi siê na zmianê nazw kilku londoñskich szkó³,

pojawia siê mo¿liwoœæ uczynienia Kopernika patronem jednej z
nich.

A w Windsor? Tam 17 lutego nast¹pi oficjalne otwarcie
Roku Kopernika w Kanadzie. Jolanta Pawluk
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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 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

PAN JAN z BAJEK o ROKU NOWYM

Idzie smêtny i poblad³y rok znów jeden w przestwór cieni,

gdzie potomnych s¹d zajad³y jego dzie³a wnet oceni.
I napisz¹ mu w historyi: “By³ to sobie, ot, ladaco,

który w ¿yciu, ni w teoryi nie dokaza³ nic sw¹ prac¹!”

Ty, co jesteœ powo³any do zajêcia tronu po nim,
chciej wprowadziæ raz ju¿ zmiany, niech daremnie próœb

nie trwonim.
Maj¹c przyk³ad poprzednika przed oczyma w ka¿dej dobie,

pomnij, ¿e ju¿ st¹d wynika jako innym trza byæ Tobie...

Ach, tak ³atwo, rzecz tak prosta, zyskaæ w dziejach mir,
uznanie:

na z³e rzuæ siê prosto z mosta, niech raz gnêbiæ ju¿
przestanie.

A co dobre, weŸ w obronê, chuchaj na nie, by o¿y³o,
bo jest srodze uciœnione, odk¹d œwiat siê rz¹dzi si³¹.

A do pracy d¹¿ coprêdzej, jeœli stan¹æ masz u celu;

patrz, co wszêdzie w ko³o nêdzy, co tu Ÿróde³ cierpieñ
wielu...

Patrz, co fa³szów i ob³udy ten ³akn¹cy czas nas karmi,
i jak gn¹ siê biedne ludy pod ciê¿arem wielkich armii.

Wiêc odetchn¹æ daj swobodniej po niedoli i obawie,

str¹æ dziejowe widmo zbrodni i stug³owe z³am bezprawie.
A po wszystkich win pogrzebie dobrej woli wznieœ

sztandary,
by móg³ kiedyœ ¿egnaæ Ciebie œwiat w mi³oœci pieniem

wiary...
�ród³o: Pociêgiel. Ilustrowany kalendarz na rok 1922. Tkniêty

humorem i satyr¹. Nak³ad drugi drukarni “Dziennika Polskiego” i

Zak³adu Plakatowania Afiszów we Lwowie. Ulica Cicha L. 5. Rocznik

XII. (W przedruku zachowana pisownia orygina³u.)

STYPENDIA

FUNDACJI DZIEDZICTWA POLSKIEGO

Na pocz¹tku roku 2022 Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

zaapelowa³a do Polonii o pomoc materialn¹ studentom uczelni wy¿szych

poprzez przekazanie darowizn na utworzenie stypendiów. Ni¿ej fragment

komunikatu Fundacji na temat laureatów.

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e dziêki Waszej hojnoœci
przyznano w tym roku szeœæ stypendiów. Komitet Stypendialny
Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie gratuluje laureatom,
którzy otrzymaj¹ nagrody stypendialne, ka¿da warta $1,500.00.

P Stypendium Federacji Polek w Kanadzie, Ogniwo #8 w
Ottawie: Monika Brudziñski - czwarty rok Labour Studies and
Human Resources Management – George Brown College w
Toronto.
P Stypendium im. J. Jarmasza ofiarowane przez Fundacjê
Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie: Adam Polañski - drugi rok
Mechanical Engineering – Carleton University w Ottawie.
P Stypendium im. dr Ireny Michalskiej: Julia Brudziñski - drugi
rok (Masters) Occupational Therapy - McMaster University w
Hamilton
P Stypendium im. Stanis³awa Kielara: Anna Pawe³ko - drugi rok
Biomedical Science – University of Ottawa w Ottawie.
P Stypendium Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie (1): 
Allan Rudzki - czwarty rok Criminology – Kwantlen Polytechnic
University w Vancouver
P Stypendium Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie (2)
Nicole Slodowy - czwarty rok Physiology – McMaster Uni-
versity w Hamilton

P
Pomó¿ Fundacji przyznaæ podobn¹ liczbê stypendiów w 2023 r.

Z³ó¿ dotacjê:

https://www.canadahelps.org/en/charities/polish-heritage-foundation-of-canada-inc/

Zapraszamy do naszej strony internetowej: www.phfweb.ca
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Pó³ ¿artem, pó³ serio...

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

W³odzimierz Zagórski (1834-1902)

BALLADA JAKICH WIELE
Sic vos non vobis*.

Virgilius

Siedzia³a zamyœlona;

W kapryœnej by³a wenie;
Naprzeciw siedzia³ m³odzik,

Co kocha³ j¹ szalenie.

Rzek³a: “Ach jakbym chcia³a
Mieæ dzisiaj na wieczorze

Bukiet z kamelij œwie¿ych;
¯e te¿ to byæ nie mo¿e!

On rzek³: “A to dlaczego?“

Spojrza³a siê nañ dziwnie:
“¯e te¿ siê Panu zawsze

Chce pytaæ tak naiwnie?“ 

“O siódmej zjad¹ goœcie,
Ju¿ czwarta — mróz a¿ grzyta;

Do Lwowa zt¹d trzy mile,
A Pan siê jeszcze pyta“.

On wsta³ nie rzek³szy s³ówka,

I wolnym wyszed³ krokiem;
¯e wyszed³ nie spostrzeg³a —

Nie po¿egna³a okiem!

Trzy godzin nie minê³o;
Panna ju¿ czeka w sali.

Z³¹ drogê maj¹ goœcie;
Wiatr mroŸny œniegiem wali. 

Wszed³ m³odzik taki blady,

Jakby go z krzy¿a zdjêli,
Lecz w oku lœni mu radoœæ,

Bo niesie pêk kamelii. 

“Kamelje!“ krzyknie panna,
Est-ce possible?** O mój Bo¿e!

Mów¿e pan, zk¹deœ dosta³
Kamelji o tej porze?“

“Przywo¿ê je ze Lwowa,
Prosto od Klimowicza“.

“Co, Pan?“ “Ja, pani! Hrabia
Po¿yczy³ mi Wolwicha“. 

“Hrabia? Ach jaki dobry!

Mais voyez***, jak to grzecznie! 
Powiedz mu Pan, ¿e za to

Wdziêczn¹ mu bêdê wiecznie!“

* Pracujecie, ale nie dla siebie.

** Est-ce possible? - czy to mo¿liwe?

*** Mais voyez - ach, spójrz!

Zachowana pisownia orygina³u


