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OD REDAKTORA 
 
 
Szanowni Czytelnicy,  

 
 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, 
kiedy spotykamy się w gronie najbliższych, 
składamy życzenia, podsumowujemy miniony 
rok. Wszyscy już chyba zdają sobie sprawę z 
tego, że tegoroczne święta znów będą "inne", 
choć nie tak restrykcyjne jak przed rokiem,  
gdy przeżywaliśmy je w cieniu pandemii. 
 
Ten mijający rok był niezwykły, nieprzewidy-
walny, obfitujący w wiele niespodziewanych 
wydarzeń, zmuszający do refleksji, do częstych 
modyfikacji misternie utkanych planów. Od 
wszystkich wymagał  dużej elastyczności w 
działaniu i gotowości do zmian. Wystawił nas  
na ogromną próbę, uczył pokory i cierpliwości. 
 
Choć w kontekście szalejącego wirusa trudno 
mówić o pozytywach, okazuje się jednak, że 
obecny kryzys zapoczątkował wiele istotnych 
zmian w nas i w sposobie myślenia o  
potrzebach innych. 
 
Nauczyliśmy się albo przypomnieliśmy sobie 
wartość relacji z drugim człowiekiem. 
Tęskniliśmy za bliskimi, za przyjaciółmi, za 
znajomymi. 
 
Przyszło nam żyć w czasach, gdy wreszcie 
dostrzegliśmy, że życie ludzkie jest kruche,  
że to nie prestiż, nie wspaniała praca i 
posiadanie dóbr przynoszą największą wartość. 
Drogocenne stały się najprostsze chwile życia i 
zdrowie, które tak łatwo stracić. Dostrzegliśmy 
jakie znaczenie mają proste codzienne  
czynności, spotkania i rozmowy. 
 
Doceniliśmy bliskość drugiego człowieka, 
zwolniliśmy tempo naszego życia, wreszcie nie 
musieliśmy się nigdzie spieszyć, znaleźliśmy czas 
na rozmowy i na milczenie, czas na miłość, na 
czułość, na dotyk, Dostrzegliśmy piękno bycia 
razem. 
 
Zaczęliśmy szanować siebie i naszych bliskich 
poświęcając sobie i im więcej czasu. Dla wielu 
koronawirus stał się cenną lekcją wrażliwości i 
empatii. 

Podczas pandemii zaczęliśmy dostrzegać to, co w 
życiu fundamentalne i może właśnie to obudziło w nas 
chęć niesienia pomocy. Koronawirus otworzył nasze 
serca na innych ludzi. Kryzys sprawił, że chętnie 
pomagaliśmy nie tylko bliskim, ale także zupełnie 
obcym ludziom. Tyle było trudnych chwil, strachów i 
zwątpień, a mimo to, w czasie pandemii wydarzyło się 
także tak wiele dobrego. 
 
Na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia życzę 
Państwu, by to dobro zostało w nas na zawsze. 
Życzę wszystkim, aby w każdym domu zagościła 
radosna, ciepła i rodzinna atmosfera, a Nowy Rok 
2022 przyniósł nam wszystkim nowe nadzieje, nowe 
siły i nowe inspiracje. Niech pokój, ufność i bliskość 
między ludźmi wypełnią nasze serca. 
 
W polskiej tradycji Święta Bożego Narodzenia to 
szczególny czas radości i życzliwości, czas wiary i 
miłości. To wreszcie czas, w którym jesteśmy ze sobą 
wszyscy razem. I kiedy wraz z rodzinami zasiądziemy 
przy wigilijnym stole, pamiętajmy o tym, co nas ze 
sobą łączy. Obdarujmy się szczerym uśmiechem i 
serdecznością, zaś łamiąc się opłatkiem, podzielmy się 
wszystkim tym, co w nas najlepsze. 
 
Z serdecznymi życzeniami  
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POLONIA 

Emigracyjne drogi (cz. 10) – Austria 
1981-1982 
 
Joleczka i ja byliśmy często zapraszani do Marthy i 
Seppa Kaintz oraz ich rodzin, a także do Kristl i 
Georga Ganser, gdzie czuliśmy się lubiani i 
szanowani. Kristl szczególnie martwiła się tym, że 
nie możemy znaleźć żadnej godnej pracy, dzwoniła 
po swych krewnych i znajomych, by nam coś 
załatwić. Któregoś dnia oznajmiła mi, że jej 
przyjaciel   Rudi - przedsiębiorca, właściciel 
fabryki, potrzebuje elektronika do jakiejś 
kilkudniowej pracy. Kristl nie miała pojęcia, co to za 
praca, rozkładała bezradnie ręce i w swej uroczej 
naiwności mówiła, że się zupełnie na elektronice nie 
zna i nie może powiedzieć o co chodzi, ale zna 
Rudiego, że jest to dobry człowiek i że obiecał, że 
będzie to praca dla elektronika, bo ona wyraźnie 
podkreślała, że to musi być praca dla elektronika i 
Rudi zapewnił ją, że to będzie praca dla elektronika. 
Kristl nawet wynegocjowała dla mnie zapłatę, 
powiedziała Rudiemu, że musi mi dobrze zapłacić, 
bo dostaje prawdziwego fachowca. Czy 80 
szylingów za godzinę nie będzie za mało? - spytała 
z troską w oczach. O mało z krzesła nie spadłem. 
Nie, nie - zapewniłem - oczywiście, że nie będzie za 
mało. Problem tylko - dodała znowu zatroskana, że 
praca ta jest w Gaenserndorf, jakieś 100 km od 
Podersdorf, ale żebym się przypadkiem nie martwił 
o dojazd, bo Rudi przyśle swego kierowcę po mnie, 
który podwiezie mnie tam i z powrotem. Czy ja się 
zgodzę na tę pracę?... No oczywiście, że się 
zgodziłem. Następnego ranka przed hotelem 
pojawił się "mój kierowca" z samochodem. Czułem 
się dziwnie, sam mogłem tam pojechać, a tu 
miałem kierowcę, osobistego, tylko dla mnie. W 
drodze starałem się zabawiać kierowcę rozmową, 
być grzecznym, uprzejmym, a nawet wdzięcznym. 
Kierowca był człowiekiem prostym, życzliwym. 
Mówił do mnie niemieckim bezokolicznikowym, 
jakim, wyobrażałem sobie, mówi się do ludzi, 
prawie nie znających języka, coś w rodzaju: "Wy 
być uchodźca, wy przyjechać z Polen, na ja ja, wy 
zrobić robota, a ja przyjechać po was i odwieźć was 
do Podersdorf". Czułem się nieco urażony, bo ja 
mówiłem do niego z pełną już deklinacją, z pełną 
koniugacją, a on do mnie bezokolicznikami. Ale 
człowiek był życzliwy, więc cóż, robiłem dobrą minę 
do złej gry.   

Potem, gdy poskarżyłem się na to Seppowi, ten 
powiedział: "Janie, nie bierz sobie tego do serca, 
kierowca ten nie chciał cię poniżyć, ten człowiek po 
prostu nie zna Hoch-Deutsch, on całe życie mówi 
tylko dialektem, jest niewykształcony, bardzo się 
starał dla ciebie posługiwać się językiem literackim, 
ale tylko tyle potrafił, co pokazywał. Ty lepiej 
mówisz Hoch-Deutsch niż on. "Hmm... to się 
nazywa kulturowy szok!"   
 

 
 
Zajechaliśmy przed fabryczkę, która okazała się 
masowo produkować opakowania - pudła 
kartonowe. Zostałem zaprowadzony do biura 
właściciela firmy. Rudi powitał mnie serdecznie, 
niemalże jak starego przyjaciela i natychmiast 
zaprosił do obejrzenia zakładu. Był to piętrowy 
budynek, gdzie w dużej hali produkcyjnej kilka 
maszyn cięło taśmę kartonową na prostokątne 
kawałki, potem formowało je w taki sposób, by 
pracownicy mogli układać je odpowiednio do 
hurtowej sprzedaży. Rudi szerokimi gestami 
pokazywał mi jak to wszystko działa i przekrzykując 
hałas maszyn tłumaczył mi żywo, coś, czego nie 
rozumiałem, ale łatwo się domyślałem. Potem 
zaprowadził mnie na piętro, gdzie było mieszkanie, 
w którym mieszkał on i jego rodzina. Było pełne 
bogatych mebli, lakierowanych na wysoki połysk, 
pluszowych obić i jaskrawych, niezgranych ze sobą 
kolorów.  
 
Było widać, że w swej prostocie Rudi cieszy się i 
jest dumny z możliwości posiadania tego, co on, 
jego żona i jego dzieci, mogą tylko zapragnąć. 
Potem, Rudi zaprowadził mnie na miejsce mojej 
pracy. Była to kabina na piętrze, oszklona dookoła i 
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wychodząca na halę produkcyjną. Rudi wyjaśnił, że 
jest to kabina dystrybucyjna z której kierownik 
produkcji mógł obserwować ludzi, postęp produkcji, 
wydawać polecenia, jak również rejestrować wyniki 
i wydajność pracy na "komputerze" - szafie 
elektronicznej z klawiaturą i monitorem. Niestety, - 
tu Rudi posmutniał i spokorniał - od jakiegoś już 
czasu, komputer ten przestał działać i Rudi ma 
nadzieję, że ja będę mógł coś z tym zrobić. No cóż, 
ja też taką nadzieję miałem. Przydałoby się mieć 
dokumentację do tego urządzenia i jakieś narzędzia 
pracy, choćby śrubokręt. O! Rudi ożywił się 
radośnie, śrubokrętów i innych narzędzi pracy to on 
tu zaraz każe przynieść, ale... tu znowu 
posmutniał... dokumentacji to on nie ma, 
urządzenie to nabył z drugiej ręki, bo nie chciał 
wydawać kupy pieniędzy na jakieś wyrafinowane 
fiu-bździu, bo tak naprawdę to on i tak tego tak 
bardzo nie potrzebuje, ale warto mieć, skoro już 
ma, a i jego kierownik produkcji musi się trochę 
unowocześnić...  
 

 
 
Dostałem całą walizę śrubokrętów, obcęgów, 
młotków, a nawet łom i zabrałem się żwawo do 
pracy. Szafa elektroniczna była zapyziała z brudu i 
mocno zakurzona więc moje natychmiastowe 

podejrzenie to były złącza, styki, kontakty. Nie 
zabrało mi długo, by je przejrzeć, oczyścić z brudu, 
włączyć na nowo. Po kilku godzinach mej pracy, 
"komputer" już chodził jak nowy. Fiuu... czułem się 
dumny i szczęśliwy, misji dokonałem. Gdy jednak 
zgłosiłem Rudiemu, że jego "komputer" jest już 
sprawny i gotowy, nie okazał ani ulgi, ani zachwytu, 
wydawał się jakby z lekka rozczarowany. Myślał 
przez chwilę... kręcił się niespokojnie... wreszcie 
powiedział: "Wie pan co, ja mam tu jeszcze takie 
radio, które grało muzykę na halę dla pracowników. 
Coś mu się stało i przestało działać, może 
przyjrzałby mu się pan i zobaczył czy się nie da go 
naprawić?..."  
 
Radio było rzeczywiście stare, zakurzone w środku, 
pełne lamp w gąszczu kabli, nie wiadomo było od 
czego zacząć. Uspokoiłem się jednak i niemalże w 
stanie medytacji pozwoliłem swoim palcom 
delikatnie grzebać w labiryncie kabelków, diod, 
lamp, znowu sprawdzać styki, połączenia. W 
pewnym momencie namacałem jakiś obiekt 
pomiędzy drucikami, była to moneta 5-cio 
szylingowa leżąca pomiędzy stykami. Gdy ją 
wyjąłem i włączyłem radio, żaróweczki zapaliły się, 
lampy rozjarzyły i z wolna dało się słyszeć szum 
kanałów, muzyczkę czy głos spikera. No, a to mi się 
udało... Rudi podziękował mi serdecznie, wypłacił 
mi zarobione pieniądze z bonusem, by wyrównać do 
500 szylingów i zawołał kierowcę. Byłem dumny z 
sukcesu, szczęśliwy i bogaty. W drodze powrotnej, 
gdy zacząłem w pamięci odgrywać wydarzenia, 
obraz tych starych urządzeń, które wyglądały, 
jakby nie były używane od długiego czasu, a także 
dziwne reakcje Rudiego, uświadomiłem sobie, że 
cała ta "praca dla elektronika", którą z taką pasją i 
dbałością o moją reputację wykonałem, była 
prawdopodobnie nie tyle dla Rudiego ile dla Kristl, 
że Rudi miał nadzieję, że uda mu się zrobić 
przysługę Kristl, zatrudnić mnie przez parę dni, 
zapłacić więcej, by potem pochwalić się Kristl. 
Niestety, Rudi nie miał więcej starych, 
nieużywanych, niedziałających urządzeń 
elektronicznych, by potrzebować elektronika. Jakby 
nie było, ta moja pierwsza "praca elektronika" na 
obczyźnie przyniosła mi moje pierwsze zarobki, 
które mogłem z dumą przynieść do domu.  
 
Luty 1982  
 
Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce 
spowodowało, że kraje uprzednio zamknięte na 
imigrację otworzyły się nagle dla Polaków, a te, 
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które tradycyjnie miały swe programy imigracyjne 
przyśpieszyły swe machiny biurokratyczne. 
Któregoś lutowego poranka, w trakcie rodzinnego 
śniadania w jadalni hotelu Tauber, Frau Tauber 
podeszła do naszego stolika i oznajmiła, że jest 
telefon z Wiednia do Joli. Była to Hania (Hania i jej 
mąż Tomek gościli nas u siebie pierwszej nocy, gdy 
przybyliśmy z Polski do Wiednia. Zosia była 
tłumaczką w biurze uchodźców w Traiskirchen). 
 
Hania oschłym, urzędowym tonem przedstawiła się, 
jako pracownik urzędu imigracyjnego w 
Traiskirchen i spytała Joleczkę o jej pełne imię i 
nazwisko a nawet datę urodzenia. Joleczka, 
zdziwiona i zmrożona tonem, gdy tylko skojarzyła 
Hanię z Hanią, wykrzyknęła z entuzjazmem: - Ależ, 
Haniu, jak się cieszę, że cię słyszę... co u ciebie 
słychać?... - Pani Duniewicz, - na to Hania   
dzwonię do pani w sprawie państwa zeznania z dnia 
17 sierpnia 1981 roku, w którym państwo złożyli 
aplikację osiedlenia się na stałe w Austrii. - Ależ 
Haniu - znowu Jola - czemu jesteś taka urzędowa? 
Czy coś się stało? - Nic się nie stało, proszę pani - 
podjęła urzędowo Zosia - dzwonię do pani w 
sprawie uprzednio wzmiankowanej aplikacji. Proszę 
o potwierdzenie czy państwo nadal utrzymujecie 
swoje życzenie pozostania w Austrii na zasadzie 
imigracji.  
 
Jola przypomniała sobie z trudem, że w trakcie 
naszego pierwotnego interview w Traiskirchen, 
pytano nas i skwapliwie zapisywano, dokąd 
pragniemy wyemigrować i osiąść na stałe. Naszym 
pierwszym pragnieniem było zostać w Austrii z 
powodu bliskości rodzin, relatywnie znanej nam 
kultury i obyczajów, ale powiedziano nam, że to nie 
wchodzi w rachubę, Austria nie przyjmowała na 
stałe, była tylko krajem przejściowym. Zgłosiliśmy 
więc chęć emigracji do Australii, a w drugiej 
kolejności do Nowej Zelandii. - Tak, tak   
skwapliwie potwierdziła Joleczka, ale przecież 
powiedziano nam wtedy, że Austria nie przyjmuje 
na stałe, a jedynie do obozów przejściowych...   - 
Dzwonię do państwa, ciągnęła urzędowo Hania, by 
państwa poinformować, że rząd austriacki właśnie 
podjął decyzję, by stworzyć program imigracyjny 
dla stu uchodźców polskich. - Co to znaczy spytała 
zaskoczona Joleczka czy mogłabyś mi wytłuma-
czyć.  Hania wyjaśniła, że ci, którzy zostaną 
przyjęci do programu otrzymają prawo stałego 
pozostania w Austrii, bezpłatny kurs języka 
niemieckiego, miejsce tymczasowego zamieszkania 
i zapomogę do czasu znalezienia pracy. - Proszę o 

zastanowienie się - mówiła Hania do osłupiałej 
Joleczki - i udzielenie szybkiej odpowiedzi. Jest 
olbrzymia lista zgłoszeń, a czas krótki na 
rozpatrzenie kandydatur, dlatego proszę o 
odpowiedź do końca tygodnia. - Jaką mamy szansę, 
by się dostać na ten program? spytała Joleczka 
nieśmiało. - No cóż, - odpowiedziała Hania   nie 
jestem w stanie podać pani żadnych bliższych 
informacji, specjalna komisja będzie uważnie 
rozpatrywać wszystkie przypadki, ale przypuszczam 
- dodała z ledwie dostrzegalnym cieniem ciepła w 
głosie - że z państwa kwalifikacjami... macie 
państwo spore szanse.  
 
Nie musieliśmy się zastanawiać długo, a właściwie 
nie zastanawialiśmy się nad tym w ogóle. 
Oczywiście chcielibyśmy zostać w Austrii, pytanie 
tylko jaką mieliśmy na to szansę wobec tysięcy 
innych. Była to gra na loterii. Nie pokładaliśmy 
wiele nadziei w tę możliwość, wkrótce przestaliśmy 
o tym myśleć i żyliśmy dalej swoim życiem.  
 
 
Jan Duniewicz 
 
 
Jan Duniewicz - magister inżynier Doradca 
międzynarodowy w biznesie, leadership i 
transformacji osobistej.  
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Słowo na Nowy Rok  

Mija nam właśnie 2021, dwudziesty pierwszy rok 
XXI wieku i śmiem twierdzić, że nie był to rok 
wygranej w oczko. Witany wylewnie i z wielkimi 
nadziejami na powrót „normalności”, sędziwy dziś 
starzec odchodzi przygarbiony pod ciężarem 
wydarzeń. Tak jak Atlas dźwigający nasz 
niespokojny świat. Sądząc po ilości pesymizmu 
królującego w sieci, 2021 chyba nie sprostał 
oczekiwaniom. „Miało być pięknie, a wyszło tak jak 
zwykle”.   
 

 
 
Obserwowałam życzenia noworoczne składane „urbi 
et orbi” w grudniu 2020 roku. Internet pękał w 
szwach od „Niech już będzie normalnie”, „Niech to 
się wreszcie skończy”, „Żeby już było lepiej” i tak 
dalej. Ja sama zapozowałam na zdjęciu w 
srebrnych okularach w gwiazdki, żeby podkreślić 
moc mojej wiary w to nadchodzące LEPSZE. No i 
co? No i pstro. Pandemia wróciła wiosną ze 
zdwojonym impetem i zebrała obfite żniwo, wojna 
polsko-polska rosła w siłę, a nam nie żyło się 
dostatniej. A już na pewno nie spokojniej. Konflikt 
rządu z Unią Europejską, dramatyczna sytuacja na 
granicy z Białorusią czy wreszcie śmierć 30-letniej 
kobiety, której odmówiono aborcji w sytuacji 
zagrażającej życiu. To tylko niektóre z wątków, 
które wstrząsały opinią publiczną. O Afganistanie i 
innych miejscach nawet nie wspominam, bo to 
daleko i nie „nasi”. 
 
Dla mnie osobiście to był bardzo trudny rok. W 
kwietniu zmarł mój ojciec, który od dawna 
chorował, ale dobił go COVID. Został zarażony w 

szpitalu podczas leczenia i odesłany z wirusem do 
domu. Przekazał francę połowie rodziny, w tym 
mnie. Odszedł w szpitalu covidowym, samotnie i 
bez pożegnania, co było traumatycznym 
doświadczeniem nie tylko naszej, ale wielu rodzin i 
nie tylko tutaj. Covida przeszłam w miarę dobrze, 
ale long covid ciągnął się za mną prawie 4 miesiące 
i to już było trudne. Straciłam też dobry kontrakt, 
co trzepnęło mnie po kieszeni. Dopiero we wrześniu 
zaczęłam jako tako funkcjonować. Począwszy od 
pogrzebu ojca, byłam jeszcze na pięciu innych, w 
tym serdecznej przyjaciółki, która zmarła na raka. I 
jak się okazywało, bardzo wiele osób straciło w 
mijającym roku bliskie osoby – rodziców, 
współmałżonków, przyjaciół, kolegów z pracy. I jak 
tu żyć mili Państwo, kiedy dzieje się tak dużo 
niedobrego, kiedy gromy i pioruny uderzają tak 
niedaleko i nadwyrężają naszą psychikę? 
 
Od dawna uprawiam optymizm realistyczny. Piję 
kawę z lekką nutką stoicyzmu zamiast dekadencji, 
tak jak w słynnej reklamie Nescafe. To pomaga 
przetrwać w tych coraz trudniejszych czasach. W 
mediach społecznościowych pesymizm i narzekanie 
hulają, że aż niemiło. Kasandryczne przekazy i 
utyskiwania wpędzają w mrok mocniej niż listopad. 
Mam niemal wrażenie, że to psioczenie i 
rozgoryczenie są w dobrym tonie, że to teraz wręcz 
obowiązujący przekaz, coś jak po Powstaniu 
Styczniowym. Ubieramy się i myślimy tylko na 
czarno! A ja w takich chwilach tym bardziej 
chwytam się liny filozofii pozytywnej. Nie mam 
złudzeń co do wszystkich plag tego świata, które 
swego czasu wypuściła z puszki pewna ciekawska 
kobieta imieniem Pandora. Jest jak jest, ale nie 
dajmy się w to wciągnąć. Narzekanie niczego nie 
zmienia, to wręcz strata energii, angażowanie się w 
coś bezproduktywnego i jałowego. Lepiej pójść na 
długi spacer, przewietrzyć głowę i zrobić coś z 
sensem.  
 
Wojna polsko-polska boli wszystkich. I tych z lewa i 
tych z prawa, i nawet tych pośrodku, którzy 
woleliby, aby rząd zajął się zwykłymi ludzkimi 
sprawami, a nie ideologią. Zdrowy system 
gospodarczy, służba zdrowia, edukacja i ogólne 
poczucie bezpieczeństwa obywateli to sprawy 
ważniejsze niż wszystkie te polityczne starcia. I 
rozumiem doskonale to, że można mieć problemy z 
odczuwaniem życiowego komfortu, kiedy tego 
wszystkiego brakuje. Mnie osobiście najbardziej boli 
agresja „po obu stronach barykady” i przede 
wszystkim to, że w ogóle jakaś barykada istnieje. 
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Smuci wzajemne przerzucanie się hasłem „nie o 
taką Polskę walczył mój dziadek, ojciec, wuj…” i 
przekrzykiwanie kto największym patriotą jest. 
Pomaga mi zamiłowanie do historii. Kiedy 
przyglądam się dziejom naszego umęczonego 
kraju, to opada mi z głowy woalka idealizmu i 
wszystkie kawałki układanki pod tytułem „naród 
polski” układają mi się w całość. Cały ten kociołek z 
narodowo-heroiczno-absurdalno-patetyczną 
mieszanką wybuchową. No bo tak po prawdzie, to 
kiedy my właściwie cieszyliśmy się względnym 
spokojem i dostatkiem? Za Zygmunta Starego? 
Dzisiejsza swarliwość i kłótliwość to też nic nowego. 
Przypominam, że rodacy zawsze przejawiali 
skłonność do szklanicy i do zwady, aby po chwili w 
romantycznym zrywie ruszać na wroga, najchętniej 
z kosą na armaty albo z szablą na czołgi. 
Warchołów i awanturników nigdy u nas nie 
brakowało, co na przykład dość zgrabnie opisał 
Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”. Podział narodu był 
też widoczny w mitologizowanym 20-leciu 
międzywojennym, kiedy endecy zwalczali 
piłsudczyków i na odwrót. Gdy uświadomimy sobie 
te smutne prawdy, to łatwiej zachować spokój. Jest 
jak jest. C’est la vie i nihil novi mili Państwo, nic 
nowego!    
 
Świat też zawsze był taki sam. Ludzie i natura 
ludzka niespecjalnie się zmienili. W dziejach 
ludzkości od zawsze dobro walczy ze złem albo na 
odwrót. W Biblii (Stary Testament) dużo jest scen 
przemocy, Nowy Testament niesie nadzieję. W 
mitach greckich podobna mieszanka, ale sporo jest 
herosów zwalczających potwory. Szekspir - 
najsłynniejszy literat naszej ery - dość barwnie 
odmalowuje pełną paletę ludzkich namiętności - i 
tych złych i tych dobrych. Dzisiaj jest tak samo, są 
sprawy smutne i te weselsze. Z tą różnicą, że dziś 
mamy wszechobecny, o wiele bardziej szeroki 
dostęp do informacji niż kiedyś. O wielu sprawach 
po prostu byśmy nie wiedzieli i żylibyśmy w błogiej 
nieświadomości. Obecnie zaś media lubią podsycać 
emocje, bo oglądalność, bo klikalność... Pozwolę 
sobie zacytować naszą noblistkę Olgę Tokarczuk: 
„Przynosi mi też gazety, zachęcając do ich czytania, 
ale budzą we mnie wstręt. Gazetom zależy na tym, 
żeby utrzymywać nas w stanie ciągłego niepokoju, 
żeby kierować nasze emocje nie ku temu, czego 
naprawdę powinny dotyczyć. Dlaczego miałabym 
poddawać się ich władzy i myśleć tak, jak mi każą?” 
[Prowadź swój pług przez kości umarłych] No 
właśnie. 
 

Jak więc dbam o równowagę ducha, tak bardzo 
nam dziś potrzebną? Przede wszystkim stosuję 
starą, oklepaną do bólu i granicy banału zasadę 
karmienia właściwego wilka. Daję sobie to, co mnie 
zasila i wzmacnia. Mam swój dekalog 
antykorozyjny, który systematycznie stosuję i który 
świetnie sprawdza się w praktyce. Również przez 
ostatnie dwa trudne lata. Kto ciekawy to zapraszam 
na bloga. Dbam o ciało, odpowiednią porcję ruchu i 
zdrowe jedzenie. Myśli kieruję w stronę spraw 
pozytywnych i ludzi o pogodnym nastawieniu do 
świata. To moje plemię, które mnie wspiera. 
Pielęgnuję życzliwość i empatię na co dzień. Biorę 
odpowiedzialność za moje słowa i czyny i umiem 
przyznać się do błędu. Nie upieram się przy „mojej 
prawdzie”, szanuję zdania odrębne. Tego szacunku 
bardzo nam dziś brakuje. W czasie pandemii, kiedy 
wszystko poszło w onlajny, dodałam jeszcze jedno 
przykazanie. Właśnie to o odcinaniu głowy od 
nadmiaru bodźców i niewkręcania się w medialne 
burze. O tym, żeby nie dawać się pochłaniać 
medialnej otchłani ciemności. Pomaga mi w tym 
guru stoicyzmu, cesarz Marek Aureliusz, którego 
maksym nie mam nigdy dość: "Boże, daj 
mi cierpliwość, bym pogodził się z tym, czego nie 
jestem w stanie zmienić. Daj mi siłę, bym zmienił 
to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym 
odróżnił jedno od drugiego." 
  

 
 
A życzenia na Nowy Rok? Umierający Goethe 
zawołał ponoć „Więcej światła!” I takiego światła w 
duszy życzę Wam najbardziej. Niech Wam rozjaśnia 
mroki codzienności, oświetla drogę i prowadzi do 
tego „szczęśliwego” i „dosiego”. Myślę, że to 
najpewniejszy sposób. 
 
Ela Hübner   
 
 
Ela Hübner – dziennikarka, blogerka: www.fajna-
baba-nie-rdzewieje.pl 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 4 (10) GRUDZIEŃ 2021 

 

 
- 16 -  

 

 
 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 4 (10) GRUDZIEŃ 2021 

 

 
- 17 -  

 

 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 4 (10) GRUDZIEŃ 2021 

 

 
- 18 -  

 

POLITYKA 

Bez zaskoczenia 
 
Pewnie Państwo zauważyli to samo co ja, czyli 
znaczną przewidywalność wydarzeń w roku 2021. 
Najpierw Kevin jak co roku został sam w domu, ale 
my byliśmy spokojni, że sprytny chłopczyna poradzi 
sobie z opryszkami i spędzi z rodziną dobre, wesołe 
i szczęśliwe święta, czego sobie i Państwu też 
życzę. Na początku stycznia jak zwykle rozpoczęła 
się akcja pt." Szukamy haka na Jurka Owsiaka" 
czyli żałosne próby zniechęcenia fanów Jurka 
poprzez rozpowszechnianie listy majętności i 
luksusów, w których on się tarza oraz olbrzymich 
kwot, które zagrabił z Fundacji. 
         

 
 
Zgodnie z naszymi przewidywaniami Justin Trudeau 
po raz kolejny poprowadził Partię Liberałów do 
zwycięstwa, wygrywając wybory do Izby Gmin 
kanadyjskiego parlamentu i ponownie został 
premierem, rządu mniejszościowego, co prawda, 
ale zawsze. Głosowaliśmy też na Valerie Plante, 
która powtórzy kadencję jako mer Montrealu i 
bardzo dobrze, bo jest to pani obdarzona 
umiarkowaniem i zdrowym rozsądkiem.  
          
Status quo został zachowany w kwestii 
odchudzania: ja, moja siostra oraz wszystkie 
przyjaciółki i znajome konsekwentnie przeniosłyśmy 
proces tracenia wagi na kolejny rok, co potwierdza 
nasza wolę walki i determinację. 
           
Do przewidzenia był też wzrost śmiertelności w 
Polsce, biorąc pod uwagę nie tylko pandemię, ale 

też totalną rozsypkę systemu służby zdrowia, 
niemotę urzędasów z Ministerstwa Zdrowia, zamęt 
w NFZ, którym nie dają rady przeciwstawić się 
lekarze ani reszta personelu medycznego. 
Opowiada ratownik medyczny z powiatu 
pruszkowskiego, że kiedy kolejny szpital odmówił 
przyjęcia pacjenta, jęcząc: „Dlaczego właśnie do 
nas go przywieźliście?" zaczął odpowiadać: 
"Próbowałem zostawić go w Biedronce, ale też go 
nie przyjęli". 
            
Tylu pięknych, utalentowanych ludzi odeszło w tym 
roku: Hanna Stankówna, Krzysztof Krawczyk, Maria 
Koterbska, Bronisław Cieślak, Jan Pęczak, Krzysztof 
Kiersznowski, Krzysztof Kowalewski, Andrzej 
Zaorski i wielu innych. 
Nie pójdzie już z nami w Polskę Wiesław Gołas, 
chociaż i tak zapraszał tylko panów, uważając 
poniekąd słusznie, że przecież jakakolwiek dama 
nie zaśnie z twarzą wtuloną w kotlet schabowy 
panierowany... Władza oczywiście próbowała 
podpiąć Gołasa pod PiS, co kąśliwie skomentował 
Jerzy Urban: "Z powodu śmierci Wiesława Gołasa 
„Gazeta Polska” w okolicznościowym nagłówku 
nazwała go "znakomitym patriotą". Rzeczywiście 
starał się upodobnić do reszty Polaków, śpiewając 
"psują mi się zęby przednie". 
           
Faktycznie uzębienie Polaków pozostawia wiele do 
życzenia, zaczynając od Najważniejszych Zębów w 
Polsce. A wystarczyłoby oszczędzić na limuzynach i 
ochroniarzach, obniżyć koszty rocznic i obchodów, 
zmniejszyć liczbę flag i emblematów, przyhamować 
kościół-matkę naszą w żądaniach i już byłoby na 
dentystę w każdej szkole, jak za komuny. I tu nie 
potrafię się powstrzymać, żeby nie udostępnić 
Państwu urywka donosu, który wytropili 
dziennikarze z Kłodzka. Pisał Piotr O. o Magdalenie 
O.: " Żydowskie chorobliwe skąpstwo tej kobiety 
jest powszechnie znane i przejawia się tym, że jak 
przystało na komunistkę ma całkiem zepsute zęby 
ale ich nie leczy bo żal jej pieniędzy". Argumentacja 
oryginalna, trzeba mieć nielichy talent, żeby taki 
donosik stworzyć. No i dowiedzieliśmy przy okazji 
się jakiego wyznania jest prezes i jaką opcję 
polityczną reprezentuje. 
           
Praca poza biurem też wydała się dość oczywista w 
zaistniałej sytuacji. Niektórzy mówili: " Zaletą pracy 
w domu jest to, że można sobie popijać herbatkę. A 
zaletą Jacka Danielsa jest to, że wygląda jak 
herbata". Pracowałam kiedyś z sympatycznym 
panem Tadeuszem, który cały dzień popijał ze 
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szklanki, ustawionej na parapecie, z której dla 
zmylenia przeciwnika wystawała łyżeczka. Pan 
Tadeusz wychodził z pracy po generalsku, czyli 
wężykiem i tak do samej emerytury. Prezesi SAQ 
zacierają ręce, bo obroty im wzrosły o 187 procent, 
tym bardziej, że premier Legault poświadczył 
niezbędność otwartych sklepów monopolowych jako 
remedium na niebezpieczną chorobę, jaką jest 
alkoholizm. 
         
Ja tylko przypominam, że od stycznia wzrośnie w 
Polsce akcyza na alkohol i papierosy o 10%, a 
potem co roku będzie rosnąć o 5%. Jeszcze w tym 
roku wzrosną ceny gazu i energii elektrycznej, 
Polacy stają więc przed dylematem: palić i pić w 
chłodzie czy cieszyć się ciepłem, ale o suchym 
pysku. 
          
Bez zdziwienia przyjęliśmy oczywistą oczywistość, 
że urzędasy z nadania PiS oraz sympatycy władzy 
będą kontynuować pracę w Ministerstwie Głupich 
Kroków czyli dostarczać nam kaszany oraz 
obciachu. Taki na przykład Robert Bąkiewicz, 
Pierdzikiewiczem zwany, wódz legalnych 
stowarzyszeń Marsz Niepodległości i Straż 
Narodowa usiłował 11 listopada zagłuszyć 
przemówienia Tuska i innych proeuropejskich 
polityków, w tym dwie uczestniczki Powstania 
Warszawskiego - Wandę Traczyk-Stawską i Annę 
Przedpełską-Trzeciakowską. Ale potem Pan Bóg 
szczęśliwie rozum mu odebrał do końca i wygłosił 
gorący apel: "To od nas będzie zależało czy 
będziemy narodem i państwem silnym, gotowym 
nieść krużganek oświaty". Jestem przekonana, że w 
szkole Krużganek był prymasem! 
          
Interesujący występ w telewizji miał Piotr 
Waszczyk, wiceminister Spraw Zagranicznych. 
Kiedy wyjaśniał dziennikarzom zawiłości sytuacji na 
pograniczu polsko-białoruskim nagle uświadomił 
sobie, że za nim, na oparciu fotela wiszą spodnie, 
co widzowie mogą odebrać jako informację, że 
wiceszef poważnego resortu siedzi tylko w gaciach. 
Gdyby siedział cicho, wiele osób by nawet nie 
zauważyło tej kłopotliwej sytuacji, ale jemu nerwy 
puściły, korpus mu zesztywniał i wygiąwszy prawą 
rękę do tyłu zaczął bardzo wolniutko ściągać 
spodnie z fotela, żeby je rzucić na podłogę. 
Widzowie oczywiście natychmiast zauważyli te 
ministerialne wygibasy i zaczęli im poświęcać 
więcej uwagi niż całemu Waszczykowi. 
             

 
 
Spodziewaliśmy się też odejścia z polityki Angeli 
Merkel, uznanej przez wpływowy magazyn "Forbes" 
za najbardziej wpływową kobietę świata. Przez 4 
kadencje była kanclerzem Niemiec, przeprowa-
dzając swój kraj bezpiecznie przez pułapki, rafy i 
zakręty współczesnego świata. Była najdłużej 
urzędującym i najbardziej wpływowym przywódcą 
europejskim. 
 
Pożegnał ją cały świat, królowie, prezydenci i 
premierzy, a Niemcy wyszli z domów i stojąc na 
ulicach, balkonach i dachach przez całe sześć minut 
klaskali owacyjnie, dziękując swojej Mutti za jej 
wysiłek, rozum, doświadczenie i skromność. Nie 
naruszała prawa ani dobrych obyczajów. Szanowała 
innych ludzi i ich słuchała. Nie miała pałaców, 
jachtów i samolotów, nie miała willi, basenu i 
służby. 
 
Spytana przez dziennikarze o swoje proste 
klasyczne stroje odpowiedziała: "Jestem 
pracownikiem rządu, a nie modelką". Nie chowała 
urazy, nie pielęgnowała żalu,  W 2006 r. 
powiedziała "Gazecie Wyborczej": "Nie żywię do 
Rosjan uprzedzeń chociaż trzy razy ukradli mi 
rower". Rosyjski niedźwiedź odetchnął z ulgą, polski 
orzeł zresztą też. Bo gdyby tak cała Bundeswehra 
przemaszerowała przez Polskę trzy razy z lewej do 
prawej i z powrotem byłoby kiepsko! 
 
Danuta Owczarz-Kowal  
 
 
Danuta Owczarz-Kowal – filolog orientalny, 
prawnik, felietonista. 
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HISTORIA 

Stan Wojenny 
 
40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w 
Polsce wprowadzono stan wojenny. Rządząca w 
Polsce partia PZPR, widząc, że NSZZ Solidarność, 
która de facto była wtedy czymś dużo więcej niż 
związkiem zawodowym, jest dla niej coraz 
większym zagrożeniem, zdecydowała się na użycie 
siły. Celem stanu wojennego była likwidacja 
protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów 
demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 
1980 roku przez strajki w zakładach pracy w całej 
Polsce. 
 

 
 
Wojciech Jaruzelski, który był równocześnie 
premierem i I sekretarzem KC PZPR i generałem 
Wojska Polskiego wraz z najbliższymi 
współpracownikami stworzył WRON - Wojskową 
Radę Ocalenia Narodowego, która mając pod swoją 
kontrolą Wojsko i Milicję przejęła siłą władzę w 
Polsce.  
  
Na podstawie przygotowanych wcześniej decyzji 
internowano ponad 8 tysięcy działaczy Solidarności 
i innych osób, które uznano za niebezpieczne; 
ograniczono podstawowe prawa i wolności 
obywateli, zdelegalizowano NSZZ Solidarność, 
zawieszono działalność związków i stowarzyszeń, 

zablokowano połączenia telefoniczne, ograniczono 
podróżowanie, wprowadzono godzinę policyjną od 
22:00 do 6:00; zakazano organizowania 
jakichkolwiek strajków i manifestacji, 
zmilitaryzowano wiele zakładów pracy. Na ulicach 
miast i drogach międzymiastowych pojawiły się 
czołgi, transportery i żołnierze uzbrojeni w broń 
długą oraz uzbrojone w broń palną patrole milicji i 
ZOMO. Władzom zależało na zastraszeniu 
społeczeństwa i stłumieniu wszelkich działań 
podejmowanych przez tych, w których władza 
widziała wrogów. 
  
Wprowadzenie stanu wojennego wywołało wiele 
protestów - przede wszystkim strajków 
okupacyjnych, Wszystkie zostały siłą stłumione, 
niektóre krwawo. Do najbardziej krwawych 
wydarzeń doszło na Śląsku, gdzie ZOMO zastrzeliło 
9 górników w kopalni "Wujek". Rannych zostało 
tam 21 kolejnych górników.  
  
Polacy, mimo zastraszenia demonstracją siły na 
ulicach, czy informacjami o brutalnych 
pacyfikacjach strajków, nie zaprzestali oporu. 
Organizowano manifestacje, układanie krzyży 
kwietnych przed kościołami, bardzo szybko zaczęto 
drukować antyrządowe ulotki, biuletyny 
informacyjne i inne publikacje niezależne, 
bojkotowanie reżimowych media, prasę, radio, 
telewizję np. w porze wieczornego Dziennika 
Telewizyjnego ludzie wychodzili na spacery, wiele 
osób zaczęło nosić wpięte w klapy ubrań oporniki. 
 
Zarówno w pierwszych miesiącach stanu wojennego 
jak i później, nawet po formalnym jego zniesieniu w 
lipcu 1983 r., w Polsce ginęli ludzie sprzeciwiający 
się ówczesnej władzy m.in ks. Jerzy Popiełuszko - 
warszawski duszpasterz odprawiający przez wiele 
miesięcy Msze Święte w intencji ojczyzny, 
zamordowany przez funkcjonariuszy SB w 
październiku 1984 r., Grzegorz Przemyk – 
warszawski maturzysta, syn związanej z opozycją 
poetki Barbary Sadowskiej, pobity śmiertelnie na 
warszawskim posterunku MO w maju 1983 r., 
Ryszard Kowalski - przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w Hucie Katowice, który zaginął w 
niewyjaśnionych okolicznościach po wyjściu z 
aresztu w styczniu 1983 r., Bogdan Włosik – młody 
robotnik z Nowej Huty, zastrzelony w czasie 
demonstracji przeciwko stanowi wojennemu w 
październiku 1982 r., Bogusław Podborączyński – 
spawacz z Nysy, kolporter niezależnych 
wydawnictw, który został zatrzymany przez milicję 
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w marcu 1983 r., a którego ciało wyłowiono z Nysy 
Kłodzkiej kilka tygodni później. Łączna liczba ofiar 
stanu wojennego nie jest dokładnie znana. 
  

 
 
W pierwszych miesiącach stanu wojennego tysiące 
ludzi zostało wyrzuconych z pracy za działalność w 
NSZZ „Solidarność”. Kilka tysięcy osób, nie mogąc 
nigdzie znaleźć pracy, zdecydowało się w kolejnych 
latach na wyjazd za granicę wraz z rodzinami „w 
jedną stronę” w ramach akcji, której „patronował” 
ówczesny minister spraw wewnętrznych Cz. 
Kiszczak. 
 
W kolejnych latach kilkaset tysięcy Polaków, 
którym udało się uzyskać paszporty w celach 
turystycznych, pod pozorem pielgrzymki do Rzymu 
czy odwiedzin rodziny za granicą, pozostało tam, 
gdzie po spędzeniu wielu miesięcy w obozach 
przejściowych m.in. w Latinie pod Rzymem, 
Traiskirchen pod Wiedniem jechali dalej np. do 
Australii, Kanady czy USA. Mieszkańcy Śląska i 
Opolszczyzny jechali do Niemiec, gdzie łatwo 
dostawali prawo pobytu a potem obywatelstwo. 
 
Najwięcej Polaków opuściło Polskę w latach 1988–
9, gdy przepisy paszportowe były stosowane bardzo 
liberalnie. Wśród nich duża grupę stanowili ludzie 
dobrze wykształceni, będący w wieku pełnej 
aktywności zawodowej. Wielu z nich nie widząc dla 
siebie żadnej sensownej przyszłości w Polsce, 
decydowało się na wyjazd na emigrację, wiedząc, 
że do Polski, w której jeszcze przez wiele lat nic się 
nie zmieni i „nie będzie normalnie”, przez wiele lat 
prawdopodobnie nie wrócą. Emigranci stanu 
wojennego mówili np. „Skończyliśmy uczelnie, nie 
było perspektyw”, „Pracowaliśmy, ale nie było 
perspektyw, nic nie było w sklepach”, „Było bardzo 
ciężko, dzieci były małe, nie widzieliśmy w zasadzie 
przyszłości”. 
 

Ich wiedza, wykształcenie i doświadczenie uzyskane 
w Polsce, nie mogły dalej służyć Polsce. Wyjazd 
tych ludzi zagranicę to ogromna strata dla Polski.  
  
Wspominając dziś po 40 latach ofiary stanu 
wojennego pamiętamy przede wszystkim o tych, 
którzy wtedy zginęli, często w niewyjaśnionych do 
dziś okolicznościach, ale 13 grudnia pamiętajmy 
także innych o dramatach i cierpieniach osób, które 
dotknęło zło stanu wojennego. 
 
 
Dariusz Wiśniewski 
 
 
Dariusz Wiśniewski – historyk i dyplomata. Konsul 
Generalny RP w Montrealu. 
 
 

 
Pacyfikacja kopalni „Wujek” 
 
Dziewięć ofiar śmiertelnych i kilkudziesięciu 
rannych – to krwawy bilans pacyfikacji strajkującej 
załogi kopalni „Wujek” w Katowicach, 
przeprowadzonej przez ZOMO i wojsko 16 grudnia 
1981 roku, po wprowadzeniu przez ekipę gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego. 
Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat. 
Gdy 13 grudnia 1981 roku o świcie górnicy z 
katowickiej kopalni „Wujek” przygotowywali się do 
rozpoczęcia pracy, nie wiedzieli jeszcze o 
gigantycznej operacji komunistycznej władzy, 
wymierzonej w „Solidarność” i miliony 
popierających ją Polaków. Niepewność wzbudziła 
natomiast informacja o brutalnym zatrzymaniu 
minionej nocy Jana Ludwiczaka, przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarności”.  
 
Po porannym przemówienia gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego było już jasne, że to efekt stanu 
wojennego. Wkrótce zaczął się górniczy protest. 
Strajkujący domagali się uwolnienia Ludwiczaka 
oraz innych aresztowanych działaczy z całego kraju, 
a także zniesienia stanu wojennego, co miało 
umożliwić ponowną działalność związku. Stanął nie 
tylko „Wujek” – na terenie województwa 
katowickiego strajkowało około 50 zakładów pracy. 
 
Władze PRL postanowiły spacyfikować „bunt” 
górników także po to, by zastraszyć innych. Już 14 
grudnia wojsko i milicja przystąpiły do tłumienia 
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protestów. W Jastrzębiu-Zdroju pod kopalnią 
„Manifest Lipcowy” otworzono ogień do górników, 
raniąc czterech z nich. Była to zapowiedź 
najkrwawszej pacyfikacji w okresie stanu 
wojennego – masakry przeprowadzonej przez 
ZOMO na terenie KWK „Wujek”, gdzie strajkowało 
ok. trzech tys. górników. Decyzję o użyciu siły 
podjęto 15 grudnia wieczorem, podczas narady 
Wojewódzkiego Komitetu Obrony.  
 
Ogrom sił, które skierowano do kopalni – 1471 
funkcjonariuszy MO i ZOMO oraz 760 żołnierzy, 
dysponujących 22 czołgami i 44 wozami bojowymi 
– jednoznacznie świadczył o zamiarach 
komunistów. Początek akcji „odblokowania” kopalni 
zaplanowano na 16 grudnia. 
 
Kilka minut po godzinie 8.00 teren KWK „Wujek” 
szczelnie otoczyła milicja, do której później 
dołączyło wojsko. Po wezwaniu strajkujących do 
rozejścia się (niewzruszeni protestujący odśpiewali 
m.in. Mazurka Dąbrowskiego), użyciu armatek 
wodnych i wyrzutni gazu, rozpoczął się szturm na 
kopalnię. Na teren zakładu wjechały czołgi i wozy 
bojowe, taranując ogrodzenie. Strajkujący 
próbowali się bronić m.in. przy użyciu metalowych 
prętów. Stawiali też pośpiesznie barykady. 
 
Największy dramat rozegrał się ok. 12.30, gdy do 
akcji pacyfikacyjnej skierowano pluton specjalny 
ZOMO. Funkcjonariusze wyposażeni w pistolety 
maszynowe zabili sześciu górników. Bilans ofiar 
śmiertelnych wzrósł potem do dziewięciu – trzech 
rannych zmarło w szpitalu. 
 
Plan zduszenia siłą strajku w KWK „Wujek”, a także 
charakter ran postrzałowych ofiar (jamy brzusznej, 
klatki piersiowej czy czaszki) dowodzą, że masakra 
z 16 grudnia była działaniem z premedytacją. 
Świadczy o tym także fakt utrudniania przez wojsko 
i milicję akcji ratunkowej na terenie kopalni. 
 
Krwawy rezultat pacyfikacji „Wujka” – 9 zabitych i 
23 rannych górników (nie licząc zatrutych gazem) 
przesądził o zakończeniu strajku w dniu masakry, 
16 grudnia. Rany odniosło także kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy milicji i żołnierzy. 
 
Władze komunistyczne postawiły przed sądem 
organizatorów protestu. 3 lutego 1982 roku wydano 
wyroki – dwa tygodnie po umorzeniu śledztwa w 
sprawie odpowiedzialności funkcjonariuszy za 
użycie broni palnej (rzekoma „obrona konieczna”). 

Na cztery lata więzienia skazano przewodniczącego 
Komitetu Strajkowego Stanisława Płatka. Inni 
sądzeni – Adam Skwira, Marian Głuch i Jerzy 
Wartak, usłyszeli wyroki trzech lat więzienia. 
Potrzeba było aż 27 lat, aby ukarać 
odpowiedzialnego za krwawą pacyfikację „Wujka” – 
dowódcę plutonu specjalnego ZOMO sierż. 
Romualda Cieślaka (24 czerwca 2008 roku został 
skazany na sześć lat pozbawienia wolności). 
Kilkunastu jego podwładnych otrzymało kary od 
trzech i pół roku do czterech lat więzienia. 
Przywódcy PZPR, którzy poprzez decyzję o stanie 
wojennym przypieczętowali los górników, nie zostali 
pociągnięci do odpowiedzialności. Ówczesny szef 
MSW-  Czesław Kiszczak był sądzony w związku z 
masakrą w „Wujku” kilkukrotnie, począwszy od 
1994 roku. W 2008 roku sąd uznał jego 
„nieumyślną winę”, jednak rok później były szef 
MSW został uniewinniony. 
 

 
 
Generał odpowie teraz przed Sędzią Najwyższym – 
powiedział po śmierci Kiszczaka, Czesław Kłosek z 
kopalni „Manifest Lipcowy”. Strajkujący wówczas 
górnik do dziś nosi pocisk w kręgosłupie po tamtej 
akcji milicji. 
 
Lista zabitych górników z KWK „Wujek”: 
 
Józef Czekalski (48 lat) 
Krzysztof Giza (24 lata) 
Joachim Gnida (28 lat) 
Ryszard Gzik (35 lat) 
Bogusław Kopczak (28 lat) 
Andrzej Pełka (19 lat) 
Jan Stawisiński (21 lat) 
Zbigniew Wilk (30 lat) 
Zenon Zając (22 lata) 
 
(Materiał źródłowy IPN) 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

O striptizie w internecie  

Rozmowa z prezeską fundacji The Bridge, autorką 
audiobooka „Striptiz w erze apek i algorytmów” - eseju o 
postępie, perspektywach rozwoju świata cyfrowego i 
naszej „intymnej” relacji z mediami społecznościowymi. 
 
Aleksandra Trendak: Skąd pomysł na audiobook, który 
trudne zagadnienia technologiczne prezentuje w formie 
przystępnej dla „zwykłego” człowieka. Co panią 
zainspirowało? 
 
Margo Koniuszewski: Zależało mi, aby oswoić słuchacza - 
laika - z tematem otaczającej nas rzeczywistości „tech” - 
ekosystemu cyber. Opowiadam à la, bajkę o ewolucji 
technologicznej. Cofam się sto lat do czasów powstania 
pierwszych komputerów, prac nad sztuczną inteligencją i 
robotyką. Bo dzisiejsze innowacje i technologie, które 
przenikają każdy obszar naszego życia, nie wyskoczyły jak 
przysłowiowy królik z kapelusza. Są efektem procesu 
powolnej ewolucji gospodarki. Przykładowo, gdyby nie 
opatentowany w czasie II wojny światowej, przez aktorkę i 
pasjonatkę nauki Hedy Lamarr, wynalazek fal skaczących 
tzw. metoda często zmieniających się częstotliwości, nie 
mielibyśmy bezprzewodowego Wi-Fi, GPS’u, Bluetooh’a i 
nie działałyby smartfony. 
 
AT: A jak to jest z tym striptizem w internecie? 
 
MK: Wyobraźmy sobie tancerkę-striptizerkę w nocnym 
klubie, która w rytm muzyki, w tańcu odrzuca 
poszczególne warstwy garderoby. W pewnym momencie 
rzeczona dama jest naga. I tak też jest z nami. Jesteśmy 
niczym golaski w sieci, dodatkowo prześwietlone niczym 
promieniami rentgena, a wszystko za sprawą naszych 
śladów cyfrowych. Tańczymy w rytm wygrywany nam 
przez Big Tech, inaczej GAFA - Google’a, Amazona, 
Facebooka i Apple. Bo technologia jest pociągająca, 
kolorowa, dynamiczna, zachęca nas do interakcji, po 
prostu ją lubimy i to jest jej awers. Na pierwszy rzut oka 
nie widzimy jednak rewersu, którym jest 
wszechogarniająca nas w internecie kontrola. I to jest 
właśnie punkt, o którym warto rozmawiać, o naszej 
wolności w świecie cyber. 
 

AT: W skrócie rzecz ujmując wszystko to dzieje się dzięki 
wynalezieniu smartphone? 
 
MK: Tak, magnum opus naszych czasów. W 2007 roku 
pierwszy model zaprezentował nam Steve Jobs. Facebook 
funkcjonował już wtedy trzy lata. Smartfon stał się wodą 
na młyn dla aplikacji i mediów społecznościowych. Poprzez 
różnej maści apki dajemy algorytmom uczenia 
maszynowego dostęp do naszego mózgu i emocji, 
odkrywamy się przed nimi. Samartfon wodzi nas na 
pokuszanie, nie możemy się mu oprzeć. 
 

 
 
AT: Jestem w pewnym sensie beztroską użytkowniczką 
mediów społecznościowych, zawsze miałam poczucie, że 
kontroluję wszystkie informacje, które udostępniam na 
platformach. Jednak po wysłuchaniu audiobooka zdałam 
sobie sprawę, że Big Tech wie o mnie więcej niż myślałam. 
Zatem jak możemy chronić nasze dane przed 
niewłaściwym ich wykorzystaniem? 
 
MK: Aby móc kogoś lub coś chronić, o coś się troszczyć, 
należy najpierw zrozumieć czym jest dane wyzwanie lub 
zagrożenie. Warto wiedzieć, przynajmniej na ogólnym 
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poziomie, jak funkcjonuje świat technologii. Kim są jego 
gracze - osławiony Big Tech. Zdawać sobie sprawę, że 
gigantom internetu zależy na monetyzacji naszych danych, 
które my wolontarystycznie podajemy im na tacy w 
formule „kliknij, daj emotkę, udostępnij”. Pracujemy 
przecież dla nich nawet w łóżku. Ważnym jest także byśmy 
w naszej relacji z mediami społecznościowymi rozumieli, 
jak działa nasz mózg, jak Big Tech kształtuje emocje 
użytkowników. Reguła „trzy razy świadomość”, tylko dzięki 
niej możemy kontrolować naszą aktywność w sieci i nie 
czuć się manipulowanymi. Klikanie w byle co i 
komentowanie byle czego nie popłaca, tym jest właśnie 
niekontrolowany striptiz w necie. Poprzez ślady cyfrowe 
ujawniamy nasze emocje, pragnienia i poglądy. Ten cenny 
materiał, wykorzystywany jest następnie przez algorytmy 
uczenia maszynowego, które analizują aktywność w sieci 
Kowalskiego i pani Smith, po to by podsunąć im treści, 
według Big Techu, właściwe dla nich. W świecie cyber 
każdy użytkownik mediów społecznościowych ma swoją à 
la spersonalizowaną szufladę. To co widzi na profilu np. 
wyszukując w Google’u, jest skrojone pod jego cyfrowy 
profil, powstały w wyniku aktywności w necie - uprzednich 
kliknięć. 
 
AT: Przełomem w relacji człowiek-medium 
społecznościowe było przeprowadzone, w 2011 roku, 
przez Facebooka doświadczenie o nazwie „zaraźliwe 
emocje”. 
 

 
 
MK: Facebook rozpoczął publikację postów z użyciem 
nacechowanych emocjonalnie przekazów smutnych i 
radosnych. Miały one wprowadzać użytkownika w dany 
nastrój, wywołując u niego określoną reakcję 

emocjonalną, pozytywną bądź negatywną, na kolejną 
stworzoną przez platformę treść. Był to kluczowy moment 
- przejście od systemu wiedzy do systemu władzy. 
Przewidywanie przyszłości stało się realne, Facebook miał 
na to przepis. Do dziś nie słabną echa skandalu Facebook-
Cambridge Analytica będącego pokłosiem tego wynalazku. 
 

 
 
Foto: Atala Deblessem, studentka Dziennikarstwa i 
Medioznawstwa, Uniwersytet Warszawski 
 
AT: Dotykamy wątku idei poznania człowieka. Ta idea 
krąży po świecie od tysięcy lat. Sokrates, Jezus, Budda, 
wszyscy mówili „poznaj się”, a ty próbujesz, ale nic ci z 
tego nie wychodzi, a korporacja może… Kiedyś wnikanie 
we wnętrze człowieka nie miało konkurencji ze strony 
korpo. To kapitalizm platform posiadł formułę na naszą 
deszyfrację. W czasach, gdy Sokrates przechadzał się po 
ulicach Aten i zachęcał obywateli do wędrówki w głąb 
samego siebie i krytycznego myślenia, jeśli ktoś tego nie 
zrobił, greckie Polis też nie miało technologii, by go 
odczytać. Dziś jest inaczej, żyjemy w eksperymencie - 
nasze otoczenie to swoista kombinacja panoptykonu i Big 
Brothera. 
 
AT: W pewnym sensie, wszystko sprowadza się do 
krytycznego myślenia i świadomego użytkowania, żeby nie 
tylko bezmyślnie klikać, tylko jednak czytać i analizować. 
Bardzo dużo zawdzięczamy technologii, jednak musimy 
edukować młodsze pokolenie, aby także potrafiło z niej 
rozsądnie korzystać. 
 
MK: Specyfika naszych czasów jest taka, że 
wszechogarniająca nas technologia nie pozwala nam się 
wyłączyć i wylogować z sieci. Według przeprowadzonego 
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przez instytut badawczy NASK badania aż ̇94 proc. polskich 
nastolatków w wieku od 15 do 19 lat doświadcza 
wysokiego i średniego poziomu leku przed odłączeniem od 
internetu i wypadnięciem z obiegu informacyjnego. To są 
dane niepokojące, kiedy mówimy o temacie uzależnień w 
sieci. Powinniśmy pamiętać, że aplikacje nie zostały 
stworzone przez psychologa dziecięcego, one funkcjonują 
po to, aby non-stop nas do czegoś zachęcać. 
 
AT: Myślałam, że dziennie spędzam około półtorej 
godzinny na interakcji np. z Facebookiem lub 
Instagramem, ale kiedy zobaczyłam raport moich 
aktywności przeraziłam się, okazało się, że dziennie 
poświęcam na to około trzech godzin, a ile mogłabym 
zrobić w tym czasie. 
 
MK: Samokontrola jest bardzo ważną cechą, która pomaga 
kształtować nasz charakter. Dzięki niej jesteśmy w stanie 
realizować życiowe cele. Psycholodzy pracujący z 
nastolatkami twierdzą, że jest to umiejętność, która zanika 
i coraz trudniej ją kształtować. Analizując otaczający na 
świat do dyskusji warto zapraszać różnych ekspertów, aby 
pokazywać złożoność realiów w jakich funkcjonujemy. Bo 
człowiek jest tym, czym go rozum czyni - jak mawiał 
Tomasz z Akwinu. Postęp technologiczny umożliwia nam 
życie oraz pracę. Lubię podawać przykład porównujący 
technologię do łyżki. Łyżkę możemy użyć na różne sposoby 
- do zjedzenia zupy, mieszania herbaty, ale też do 
podgrzania heroiny przed wstrzyknięciem, ale to nie łyżka 
jest decydentem, tylko my. Jesteśmy w posiadaniu 
technologii, które możemy w mądry sposób 
wykorzystywać do kreowania postępu. 
 
AT: Sama pandemia pokazuje jak bardzo technologia nam 
pomogła, dzięki niej mimo zamkniętych szkół i 
uniwersytetów, prowadzono edukację na wszystkich 
poziomach, to doświadczenie wiele wniosło do naszego 
życia.  
 
MK: Jest tak, jak pani mówi. Warto też pamiętać, że szczyt 
rewolucji cyfrowej, z komputerami kwantowymi i sieciami 
6G jest dopiero przed nami. Będą ją kreować nie tylko 
wielkie i sławne postaci jak Elon Musk czy Mark 
Zuckerberg, ale też tłumy mniej znanych, a wręcz 
bezimiennych, którzy na różne sposoby poszerzają granice 
naszego poznania: twórcy aplikacji, programiści, 
kryptolodzy. Celebrujmy więc zdolność człowieka do 
doświadczania zmiany, ale monitorujemy jej kierunek. Jak 

mawiał filozof Karl Popper prawdziwa ignorancja nie 
polega na braku wiedzy, ale na odmowie jej zdobycia. 
 
Rozmawiała: Aleksandra Trendak 
 
 
Aleksandra Trendak – studentka drugiego roku 
Dziennikarstwa i Medioznawstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od dziecka interesowała się 
dziennikarstwem. Pisuje artykuły o tematyce 
kobiecej i społecznej. Pasjonuje się fotografią, 
wizażem i modą.  
 
Margo Koniuszewski - prezeska fundacji The Bridge, 
ekspertka ds. projektów edukacyjnych w domenie 
transformacji cyfrowej, analityczka mega trendów. 
Po karierze w biznesie poświęciła się przedsię-
biorczości społecznej i filantropii. Od ponad 15 lat 
pracuje ze studentami na całym świecie. Twórczyni 
platformy na rzecz edukacji o cyberbezpieczeństwie 
#GlobalCyberLab łączącej studentów i ekspertów z 
42 państw. Pasjonatka filozofii, historii i 
ogrodnictwa. 
 
 

Z oferty Biblioteki Polskiej  

Robert Antoń, „Skarby Wawelskie w Kanadzie 
w latach 1940-1960”, Sanok 2021, stron 552. 
 

 
 
Autor w swojej pracy zmierza się z podstawowym 
aspektem wojennych losów Skarbów Wawelskich, 
to jest z zasadnością ich wywiezienia z Polski we 
wrześniu 1939 roku. Opisuje ich sensacyjne losy w 
Kanadzie, aż do momentu ich powrotu do kraju. Do 
nabycia w Bibliotece Polskiej, cena 30 $. 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Choć goni nas czas 
 
„Życie pokazuje nam jak cenić czas, a czas jak 
cenić życie” 
 
Inspiracja do refleksji przyszła do mnie z filmu pod 
tym samym tytułem: „Choć goni nas czas” („The 
Bucket List”). Film ma już swoje lata (2007r.), ale 
przesłanie pozostaje aktualne. 
 
Emanuje ogromną energię i motywację do życia, 
zwłaszcza, że bohaterowie stają przed tym, co 
nieuniknione. Czas ma tutaj decydującą rolę. Jest 
to historia dwóch chorych mężczyzn, którym został 
jeden rok życia. Prezentują dwie krańcowo różniące 
się od siebie typy osobowości. Pierwszy (w tej roli 
znakomity Jack Nicholson) to zuchwały samotnik, 
milioner, który życie poświęcił gromadzeniu 
pieniędzy. Drugi  (w którego wcielił się Morgan 
Freeman), to uczuciowy mąż i ojciec, dla którego 
całym życiem jest rodzina. Ci dwaj skrajnie różni 
mężczyźni w obliczu śmierci uświadamiają sobie, że 
tak naprawdę nigdy nie zrobili w swoim życiu tego, 
czego najbardziej w głębi serca pragnęli, a ich 
dotychczasowe osiągnięcia nie mają dla nich 
większego znaczenia. Postanawiają zatem stworzyć 
wspólnie listę rzeczy (Bucket List), które chcą 
zrobić przed śmiercią i zaczynają ją realizować. 
Okazuje się to być dla nich najlepszym czasem w 
życiu, uświadamiają sobie, ile stracili rezygnując z 
marzeń podążając utartymi ścieżkami. 
 
Film uświadamia jak ważne jest stworzenie swojej 
Bucked List – tego co ma dla nas wielką wartość i 
co chcielibyśmy dla siebie zrobić. Nawet jeśli nie 
uda się wszystkiego dokonać a lista będzie się 
zmieniać, to najważniejsze, że zrozumiemy, czego 
się trzymać, do czego dążyć, co daje nam radość, 
do czego mamy odwagę przyznać się przed  
sobą. 
 
Zdarza się, że porywa nas wir pędzącego czasu, 
ciągłe zmiany i różne nieprzewidziane wydarzenia 
powodują, że dostosowujemy się, godzimy na 
zmiany priorytetów, akceptujemy to, co przynosi 
los a nasza Bucket List ląduje gdzieś na dnie 
szuflady. Może wyjmiemy ją kiedyś? Może jak dzieci 
dorosną? Może jak uporamy się z wyzwaniami 
życiowymi? Może jak będziemy bardziej wolni na 
emeryturze? I tak czas biegnie… w końcu 

zapominamy, co chcieliśmy dla siebie zrobić, co 
było naszym marzeniem. 
 
„Choć goni nas czas” jest doskonałym materiałem 
do przemyśleń o marzeniach, które zarzuciliśmy, o 
kompromisach, na które się zgadzaliśmy, o 
odkładanych planach na kiedyś. 
 

 
 
Marzenia mają też swoją datę przydatności i nie 
wszystko możemy odłożyć na nieokreślone kiedyś. 
Dlatego dobrze wyjmować czasem z szuflady swoją 
listę i przypominać sobie, co na niej widnieje i co 
udało nam się zrealizować. A jeżeli nigdy nie 
spisaliśmy swoich marzeń, to w każdym momencie 
można to zrobić. W każdym wieku można ustalić, 
jakie wyzwanie dałoby nam zadowolenie a może 
szczęście? 
 
Z ogromną przyjemnością czytam historie starszych 
osób, które nagle zaczynają studiować nowe dla 
siebie kierunki  nie dla kariery, ale dla satysfakcji i 
wiedzy, skaczą ze spadochronem, biegną 
maratony, jadą w świat kamperem, trenują na 
siłowniach, zaczynają pracę w modelingu, zajmują 
się aktorstwem amatorskim, realizują się 
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artystycznie, podróżują… Doczekali czasu, gdy 
mogą pomyśleć o sobie, przypomnieli sobie o 
swoich pragnieniach a teraz w wieku dojrzałym 
mogą i chcą je realizować. I pomimo tego, że czas 
goni dają sobie szansę na radość ze swoich pasji, 
które odłożyli na potem… 
 

 
 
Nie wszyscy będą mieć takie szczęście, czas  
biegnie nieubłaganie i czasami dotkliwie pokazuje, 
jak należy cenić życie tu i teraz. Tyle się dzieje w 
obecnym świecie, że trudno nadążyć. Dlatego 
nawet najmniejsze zrealizowane dla siebie 
marzenie ma znaczenie i ma sens. 
 
Ja sama miałam kiedyś trudności ze spisywaniem 
marzeń. Miałam je w głowie. Udało mi się to 
zmienić i mam teraz swój „żółty brulion” a w nim 
Moją Listę Marzeń. Powstała, a właściwie ciągle 
powstaje moja aktualizowana często Bucked List. 
Kiedy wracam do tej listy, czasem okazuje się, że 
niektóre marzenia się zdewaluowały, niektóre 
zrealizowały, a ja nawet tego nie zauważyłam.  
 

Jednym z nich było studiowanie dziennikarstwa.  
Ale różne zbiegi okoliczności doprowadziły mnie na 
wydział filologiczny i dziennikarką nie zostałam.     
A teraz od dwóch lat z pasją pisuję teksty do 
„Panoramy” i trochę czuję to jak spełnienie mojego 
dziennikarskiego marzenia. Chciałam kiedyś 
występować przed kamerą i w teatrze. A w tym 
roku niejako się to zrealizowało, gdy zaproszono 
mnie do udziału w reklamach telewizyjnych. Jak 
lepiej się przyjrzeć, to okazuje się, że nasze 
marzenia realizują się w różnej formie. 
 
Pisząc taką Listę, dobrze też zadawać sobie proste 
pytania, które mogą być kluczowe. Fragment 
rozmowy bohaterów filmu, w jednej ze scen bardzo 
to uzmysławia: 
 
„Wiesz, starożytni Egipcjanie mieli piękne 
przekonanie o śmierci. Gdy ich dusze przychodziły 
do bram nieba, Bóg zadawał im dwa pytania. 
Odpowiedzi decydowały, czy wejdą czy nie.  
- Ok., kupuję. Jakie to pytania? 
- Czy znalazłeś radość w swoim życiu? (…) 
- Jak twoje życie przyczyniło się do radości innych?” 
 
Myślę, że gdybyśmy sobie częściej takie pytania 
zadawali, świat byłby lepszy! Nie trzeba wymyślać 
nic nadzwyczajnego, żeby dać sobie i innym radość. 
Czasami drobne rzeczy powodują, że nasza dusza 
się ucieszy a nasza obecność czy drobny gest może 
innym przynieść radość. Trzeba tylko chcieć to 
zauważać. 
 
Przed nami święta i świąteczny czas. Za nami 
niełatwe miesiące; wciąż trwa niepewność o to, co 
przyniesie przyszłość. Czas biegnie i ciągle nam 
pokazuje, jak ważne jest życie.   
 
Dlatego życzę wszystkim czytelnikom „Panoramy”, 
żeby nie odkładali marzeń i nie czekali z własną 
Bucket List. Żeby było na niej jak najwięcej 
zaznaczonych marzeń, które się zrealizowały. Żeby 
ciągle dochodziły nowe i sprawiały radość, 
spełnienie oraz przyczyniały się do radości innych 
ludzi. 
 
 
Elżbieta Stan 
 
 
Elżbieta Stan – filolog, bizneswoman. 
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LIFESTYLE 

Filmowe hity na święta  
 
Nie zachęcamy Państwa do spędzenia całego 
okresu Świąt Bożego Narodzenia przed 
ekranem. Są jednak filmy, bez których trudno 
wyobrazić sobie te święta.  
 
Poniższa propozycja jest dla tych, którzy chcą 
wprawić się w świąteczny nastrój, szukają 
dobrego filmu lub mają ochotę odetchnąć od 
jedzenia i spotkań rodzinnych czy 
towarzyskich. Zestawienie najlepszych filmów 
świątecznych to 7 sprawdzonych pozycji, 
które pozwolą poczuć magię świąt. 
 
Te filmy można oglądać co roku i za każdym razem 
czerpać z nich tę samą radość. Filmy świąteczne 
bowiem są stworzone tak, żeby wyzwalać w nas 
konkretne uczucia – wzruszenie, radość, ale też 
skłaniają do refleksji i zawsze wprawiają w 
świąteczny nastrój. 
 
Wśród nich jest na pewno "Kevin sam w domu", ale 
ten film obejrzeli już chyba wszyscy po kilka razy i 
dlatego nie znalazł się na tej liście. Oto moja 
subiektywna propozycja najlepszych świątecznych 
filmowych przebojów. 
 

 
 
"To właśnie miłość" (Komedia romantyczna, 
USA/Wielka Brytania 2003) 
 
10 historii miłosnych rozgrywających się w 
Londynie w okresie poprzedzającym święta Bożego 
Narodzenia. Bohaterów łączą związki rodzinne i 
towarzyskie, a każdy wątek ukazuje inny odcień 
miłości. Karen i Harry są małżeństwem z 
kilkunastoletnim stażem. Pewnego dnia żona 

dowiaduje się, że w życiu męża jest inna kobieta. 
Pierwszego dnia urzędowania premier Wielkiej 
Brytanii zakochuje się w sekretarce. Znany pisarz, 
odkrywszy zdradę przyjaciółki, wyjeżdża do 
Prowansji, gdzie spotyka wielką miłość. Wdowiec 
nawiązuje kontakt z pasierbem. Młody człowiek 
decyduje się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, 
z nadzieją zdobycia popularności wśród 
Amerykanek. Młoda mężatka dowiaduje się o 
uczuciu, którym darzy ją przyjaciel męża. Miłość 
niejedno ma imię, rzadko kiedy bywa łatwa i 
przewidywalna, a mimo to nie ma nic lepszego na 
świecie, jak miłość właśnie. Kwintesencja świąt. „To 
właśnie miłość” to świąteczna klasyka, jedna 
z najpopularniejszych komedii romantycznych 
na świecie. W obsadzie czołówka angielskich 
aktorów: Hugh Grant, Keira Knightley, Liam 
Neeson, Colin Farrell, Emma Thompson, Alan 
Rickman, Bill Nighy.  
 

 
 
"Listy do M." (Komedia, Polska 2011) 
 
Jedyna polska produkcja w rankingu filmów 
świątecznych. „Listy do M.” była inspirowana 
angielskim hitem - „To właśnie miłość”. Film 
opowiada historie, kilku luźno powiązanych ze sobą 
osób, rozgrywające się w czasie świąt Bożego 
Narodzenia. Stanowi wielowymiarowe spojrzenie na 
miłość, związki i rodzinę. Prezenter radiowy Mikołaj 
samotnie wychowuje synka, który pragnie, by tata 
znów się zakochał. Dyrektorka radia, Małgorzata, 
tkwi w małżeństwie pełnym niewypowiedzianych 
trudnych emocji. Samotna siostra Małgorzaty 
oczekuje narodzin syna. Doris marzy o wielkiej 
miłości. Melchior romansuje z żoną negocjatora, 
Szczepana, który coraz gorzej znosi kolejne 
upokorzenia. Szef Doris szuka dziewczyny, z którą 
mógłby pokazać się u rodziców. Losy tych ludzi 
splatają się w Wigilię Bożego Narodzenia. Na 
ekranie zobaczymy plejadę świetnych aktorów i 
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aktorek, m.in. Macieja Stuhra, Romę Gąsiorowską, 
Beatę Tyszkiewicz, Wojciecha Malajkata, Agnieszkę 
Dygant, Piotra Adamczyka, Pawła Małaszyńskiego, 
Agnieszkę Wagner, Katarzynę Bujakiewicz. W rolę 
Świętego Mikołaja nienawidzącego świąt, dzieci i 
swojej pracy. wciela się Tomasz Karolak. Od 2011 
roku nakręcono jeszcze trzy części Listów do M, ale 
pierwsza jest zdecydowanie najlepsza. 
 

 
 
"Holiday" (Komedia romantyczna, USA 2006) 
 
Zrealizowany w romantycznym klimacie film o 
perypetiach dwóch zupełnie obcych sobie młodych 
kobiet, Angielki i Amerykanki, które przeżywają 
miłosne niepowodzenia. Aby oderwać się od 
sercowych problemów, postanawiają na czas 
Bożego Narodzenia zamienić się domami. Pierwsza 
z nich to mieszkająca w Anglii Iris. Pracuje w 
poczytnej londyńskiej gazecie, zajmuje się 
redagowaniem kroniki towarzyskiej. Iris, wciąż 
zakochana w swoim byłym chłopaku, nie może o 
nim zapomnieć. Sprawy nie ułatwia fakt, że nadal 
pracują w tej samej firmie. Jej cierpienie sięga 
zenitu, kiedy na firmowym przyjęciu 
bożonarodzeniowym szef oficjalnie ogłasza, że 
Jasper jest zaręczony i wkrótce się ożeni. 
Tymczasem za oceanem, w Los Angeles, druga 
bohaterka filmu, Amanda Woods, ma również 
rozdarte serce. Została zdradzona przez swojego 
ukochanego. Każda z bohaterek przeżyje nie tylko 
wspaniałą przygodę, ale także gorący romans. No i 
obsada to prawdziwe filmowe perełki: Jude Law, 
Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black, a w 
epizodzie - Dustin Hoffman w roli siebie samego.  
 

„Family man” (Komedia, USA 2000) 
 
Święta to ten czas, kiedy szczególnie silnie 
odczuwamy potrzebę bliskości i rodzinnego ciepła. 
Kolejny świąteczny film opowiada o tym, co w życiu 
najważniejsze. 
 
Ten film polecam absolutnie każdemu, kto myśli o 
założeniu rodziny albo już jest jej szczęśliwym 
posiadaczem. Film doskonale obrazuje i 
uświadamia, że nic w życiu nie jest nam dane na 
zawsze, o wszystko trzeba dbać a każde uczucie 
solidnie pielęgnować. Porusza też wątek sukcesu - 
dla jednego będzie to prestiżowa posada i sowite 
zarobki, dla drugiego - szczęśliwa rodzina i 
niespieszny żywot. Odtwarzany przez Nicholasa 
Cage’a bohater należy do pierwszej grupy osób, 
odnosi sukcesy zawodowe i finansowe, a namiastką 
relacji z bliskimi są sporadyczne spotkania z 
kobietami. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia 
budzi się obok swej dawnej miłości w świecie, w 
którym jego konto jest znacznie szczuplejsze, a 
nowa posada jest daleka od jego ambicji. Na 
dodatek nadchodzi Boże Narodzenie, a on 
zmuszony jest do wszystkich familijnych rytuałów 
związanych ze świętami. Bohater próbuje więc 
powrócić do swego dawnego życia, ale z budzącymi 
się stopniowo wątpliwościami i pytaniami: czy było 
ono tak wspaniałe, jakim je zapamiętał? Nicholas 
Cage tworzy tu świetny duet z Teą Leoni, zaś sam 
film niesie pewien morał, nienachalny i nie 
infantylizujący fabuły. 
 

 
 
"Św. Mikołaj z 34. ulicy" (Komedia, USA 1994) 
 
Piękny obraz świątecznej magii, który przywraca 
wiarę w istnienie św. Mikołaja nawet największym 
niedowiarkom. 
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Nowsza wersja filmu z 1947 roku o tym samym 
tytule opowiada historię człowieka, który naprawdę 
wierzy w to, że jest świętym Mikołajem. Otoczenie 
jednak nie daje temu wiary i bierze go za aktora. I 
tak nasz Mikołaj znajduje zatrudnienie w centrum 
handlowym, gdzie ma za zadanie wysłuchiwać 
życzeń dzieci siadających mu na kolanach. Staje się 
hitem sklepu i… ratuje go przed upadkiem. Ten film 
to niewątpliwa klasyka, zrealizowany w klasyczny 
sposób. Obsada: Maureen O'Hara, John Payne, 
Edmund Gwenn, Gene Lockhart, Natalie Wood, 
Porter Hall, William Frawley. 
 

 
 
Kochajmy się od święta (Komedia, USA, 2015) 
 
Często słyszymy, że na święta trzeba odłożyć 
wszelkie spory. Jednak tylko ten, kto próbował, wie 
jak to jest trudne. Doskonale może się o tym 
przekonać rodzina Cooperów. W 
czteropokoleniowym klanie o spory naprawdę 
łatwo, tym bardziej, że niemal każdy z członków 
rodziny jest w trudnym momencie życia. Mimo 
wszystko film „Kochajmy się od święta” ma w sobie 
sporo ciepła i kilka wartych zapamiętania mądrości. 
Do tego pięknie się prezentuje dom głównych 
bohaterów, co zawsze jest znakomitym bonusem. 
Obsada: Alan Arkin, John Goodman, Ed Helms, 
Diane Keaton, Jake Lacy, Anthony Mackie, Amanda 
Seyfried. 

 
 
"Czekając na cud" (Film obyczajowy, 
Kanada/USA 2004) 
 
I na koniec film specjalny, inny od pozostałej 
szóstki. Tu mój ranking można spokojnie odwrócić i 
„Czekając na cud” umieścić na pierwszym miejscu. 
Wszystko zależy od widza. To historia pięciorga 
bohaterów, z których każdy w głębi duszy czeka na 
cud, który odmieniłby ich życie. Samotna rozwódka 
z trudem znosząca samotność, przypadkowo 
poznany tajemniczy mężczyzna, młoda Latynoska, 
która właśnie odeszła od chorobliwie zazdrosnego 
chłopaka, szukający towarzystwa barman i młody 
Francuz, który żyje wspomnieniem swoich 
najszczęśliwszych Świąt z dzieciństwa. Losy całej 
tej piątki przetną się gdzieś w Nowym Jorku w 
wigilijny wieczór... „Czekając na cud” nie jest 
kolejną cukierkową opowiastką o miłości 
rozkwitającej w Boże Narodzenie, ani komedią 
omyłek zwieńczoną jakimś spektakularnym 
sukcesem w Boże Narodzenie, ani nawet 
ukoronowaną happy endem przypowieścią o 
bożonarodzeniowej przemianie Scrooge’a czy 
innego grzesznika. Owszem, specyficzna atmosfera 
Świąt – wraz z ich „magią” i specyficznym ciepłem 
– jest tu wyraźnie odczuwalna, ale większość 
schematów została w filmie poddana kreatywnemu 
przepracowaniu. W efekcie, poprzez ciekawe 
pomysły narracyjne, twórcy zaskakują swoimi 
pomysłami od początku do końca. „Czekając na 
cud” potrafi rozbawić, ale przede wszystkim 
wzrusza. Nie ma tu jednak mowy o sztampie i 
bezrefleksyjnym powielaniu wzorców gatunkowych 
tak charakterystycznych dla świątecznego kina. W 
rolach głównych: Penelope Cruz, Susan Sarandon, 
Paul Walker, Alan Arkin.  
 
Opracowanie: Bożena Szara 
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POLONIA 

Pamiętnik liryczny 
 
Ta książeczka musiała powstać. Wanda Babińska 
nigdy nie wydała drukiem swoich wierszy, choć 
pisała je od wczesnych lat młodości i zamknęła w 
nich całą siebie. W naszych czasach coraz mniej 
spotyka się ludzi dzielnych, mądrych, od których 
moglibyśmy uczyć się sztuki życia. Szczęśliwie taką 
osobą, wzbogacającą montrealski krajobraz, jest od 
lat Halina Babińska; taką osobą była w Montrealu w 
latach 1940-1965, Wanda Babińska – córka posła 
RP Wacława Babińskiego. 
 

 
 
Podczas spotkań z Haliną Babińską prawie każda 
nasza rozmowa, wcześniej lub później, dotykała 
tematu Wandy – siostry męża Haliny. Wanda była 
tak barwną i ciekawą postacią, że opowieści o niej 
podsycały moją literacką wyobraźnię, jej wiersze 
wzruszały szczerością i emocjonalnością, jej wybory 
życiowe zadziwiały odwagą i szaleństwem, a jej 
osobowość mieniła się różnymi kolorami, jak co 
chwila inaczej układające się szkiełka w 
kalejdoskopie. Połknęłam więc haczyk zarzucony na 

mnie przez dwie panie Babińskie i na podstawie 
rodzinnej dokumentacji przygotowałam w 
Konsulacie RP wieczór „Wojna-Poezja-Dyplomacja. 
Nieznana poetka – Wanda Babińska”. Moja narracja 
o etapach życia Wandy przeplatana była recytacją 
jej wierszy w wykonaniu Liliany Komorowskiej. W 
następstwie tego wieczoru narodził się pomysł 
przygotowania publikacji książkowej z wyborem 
wierszy. 
 

 
 
Wanda - dziennikarka robi wywiad z panią Drapeau, 
żoną prezydenta Montrealu, lata 50. 
 
„Wybór wierszy” Wandy Babińskiej jest małą 
perełką nanizaną na nić pamięci o dawnych 
czasach, o nietuzinkowych osobach zaginionych w 
zakamarkach przeszłości, bez których klasy, 
pryncypiów, wiedzy i odwagi coraz trudniej nam 
żyć. Celem publikacji było przedstawienie ciekawej 
osobowości Wandy na tle minionego czasu i 
wierszy, tworzących jej pamiętnik liryczny. 
 
Wanda Babińska urodziła się w 1917 roku w 
Warszawie, w rodzinie szlachecko-inteligenckiej. 
Tak, jak to było w zwyczaju zamożnej inteligencji, 
wychowaniem dziecka zajęła się guwernantka, a 
gdy rodzice wyjechali na placówkę dyplomatyczną 
do Królestwa Jugosławii, gdzie Wacław Babiński 
objął funkcję posła nadzwyczajnego, Wanda 
wysłana została do szkoły przyklasztornej z 
internatem. Była urwisem, ale utalentowanym 
artystycznie urwisem – założyła w szkole teatr, 
reżyserowała, grała główne role. Kontrast między 
rygorem szkoły, a czasem ferii i wakacji 
spędzanych w komforcie u rodziców na placówce 
dyplomatycznej, niewątpliwie wpłynął na 
ukształtowanie złożonej i oryginalnej osobowości 
młodej panienki. Wanda świadoma była swojej 
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urody i czaru, jaki posiadała. Humorem, 
inteligencją, fantazją, a nawet kaprysami i 
wybuchami złości, była w stanie zdominować i 
zaciekawić sobą każde towarzystwo czy uwieść 
interesującego ją mężczyznę, jeśli jej na nim 
zależało. 
 

 
 
Wanda na balu Polonii, Montreal początek lat 50. 
 
Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej 
udało się Wandzie: ukończyć w Cambridge English 
Finishing School dla panien z dobrych domów, 
zaręczyć się z baronem i zerwać zaręczyny, wyjść 
za mąż za wuja i uciec od niego po kilku miesiącach 
do rodziców w Hadze, zadebiutować jako 
korespondentka „Gazety Polskiej” felietonami o 
życiu z wyższych sfer. Wszystkie przeżycia 
znajdowały swoje odbicie w wierszach miłosnych 
pisanych na najwyższej amplitudzie porywów serca. 
Wybuch wojny obrócił w gruzy świat, w którym 
Wanda grała rolę eleganckiej damy, oryginalnej, 
pięknej i lekko szalonej.  
 
W 1940 roku Wanda wraz z matką i dwoma braćmi 
przypłynęła transatlantykiem Batory do Kanady, jak 
większość rozbitków wojennych pewna, że będzie 
to pobyt tymczasowy, w oczekiwaniu na koniec 
wojny i powrót do Polski. Właśnie wtedy powstały 
wiersze patriotyczne, które drukował nowojorski 
„Tygodnik Polski” oraz londyński „Dziennik Polski”. 
Poetka przemawia silnym głosem - romantyczne, 
przepełnione miłością do kraju emocje łączy ze 
znajomością symboliki historycznej, posługuje się 
wyszukaną metaforyką dowodzącą panowania nad 
światem poetyckim. Jan Lechoń, redaktor 
„Tygodnika Polskiego” pasuje ją na „poetessę – 
polską Safonę”.  

Nie wiadomo, jak rozwinąłby się wrodzony talent 
Wandy, gdyby oddała mu cały swój czas i 
skupienie, być może romantyczna i młodopolska 
forma jej wierszy z czasem ewoluowałaby w 
oszczędną stronę ekspresji awangardowej i wiersza 
wolnego. Tymczasem skończyła się wojna i rodzina 
Babińskich musiała odnaleźć się w nowym kraju. 
Wanda nie poddała się: pracowała w domu mody, 
była komiwojażerką sprzedającą „Biblie” na 
prowincji quebeckiej, grała w teatrze, animowała 
życie kulturalne Polonii, prowadziła polskie radio w 
Toronto, została felietonistką torontońskiej gazety 
„The Telegram” i prowadziła w niej kronikę 
społeczno-kulturalną. W latach 1958-1963 była 
felietonistką gazety montrealskiej „The Monitor”, 
gdzie miała swoją rubrykę „Wandering around with 
Wanda”. W 1964 roku Wanda przeniosła się do 
Włoch i zamieszkała w Rzymie. Tam, u boku 
trzeciego męża, odnalazła spokojną przestań i 
przeżyła szczęśliwą jesień życia, angażując się 
zarazem w działalność na rzecz tamtejszej Polonii. 
Jednak proza życia zniszczyła poetycką wenę: 
„wśród kłopotów wielu, rozstań, smutków, zajęć, 
podróży i trosk – zgubiłyście się rymy” – pisze w 
wierszu „Pożegnanie rymów.” 
 
Wiersze Wandy Babińskiej układają się w opowieść 
o fascynującej kobiecie we wszystkich fazach jej 
emocjonalnego życia. Stanowią literacki pamiętnik 
odwzorowujący w wierszach jej przeżycia, nastroje, 
stany zakochania, miłości i rozpacze. Wanda do 
końca reżyserowała swoje życie wykazując 
niesłabnącą potrzebę szukania swego miejsca w 
życiu, odwagę bycia sobą i brania się z problemami 
za bary, żeby zwyciężyć w myśl często 
powtarzanego przez nią hasła: wszystko jest 
możliwe. I tak oto zwyciężyły – Wanda i Halina 
Babińskie - oczarowując mnie urokiem i siłą słów, 
które potrafią zdziałać cuda – pilnowały, bym 
skupiła się nad publikacją „Wyboru wierszy”. 
 
Po blisko trzydziestu latach od śmierci Wandy 
Babińskiej, w 1994 roku, ukazał się „Wybór 
wierszy” i tym samym, tomik ten dołączył do 
emigracyjnej historii literatury polskiej. 
 
 
Katarzyna Szrodt 
 
 
Dr. Katarzyna Szrodt – kuratorka wystaw, 
animatorka życia kulturalnego, felietonistka. 
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WYDARZYŁO SIĘ W MONTREALU 

„Świadkowie Historii” z Kanady 
 
27 października 2021 w Pałacu na Wyspie w 
Łazienkach Królewskich w Warszawie laureaci 
nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji 
spoza Polski odebrali z rąk prezesa IPN dr. Karola 
Nawrockiego dyplomy i odznaczenia. To honorowe 
wyróżnienie otrzymało w tym roku pięć osób i jedna 
organizacja. 
 
Możemy być dumni, że dwóch laureatów pochodzi z 
Kanady. To honorowe wyróżnienia przyznawane od 
2009 roku, przez Instytut Pamięci Narodowej dla 
osób i instytucji szczególnie dla zasłużonych dla 
upamiętniania historii narodu polskiego oraz 
wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności 
w sferze edukacyjnej i naukowej przyznano Halinie 
Babińskiej z Montrealu i Stowarzyszeniu Polskich 
Kombatantów w Kanadzie. 
 
Halina Babińska – Montreal 
 

 
 
Sybiraczka, zaangażowana w działania Polonii 
kanadyjskiej, m.in. zajmowała się opracowywaniem 
spisu polskich grobów i biogramów osób spoczy-

wających na cmentarzu w Saint Sauveur pod 
Montrealem, spotykała się z młodzieżą szkolną 
opowiadając o swoich wojennych przeżyciach, 
współpracowała z IPN, udostępniając materiały z 
domowego archiwum, strażniczka pamięci o 
generale Władysławie Sosnkowskim. 
  
Urodzona w Zdołbunowie na Wołyniu, miała 10 lat, 
kiedy wojska sowieckie wkroczyły do Polski w 1939 
r. Jej ojciec zaraz został aresztowany i osadzony w 
Ostaszkowie, a 13-go kwietnia 1940 roku jej matkę 
z czworgiem małych dzieci deportowano do 
Kazachstanu. Ojcu udało się uratować i wstąpić do 
Wojska Polskiego - ale zaraził się tyfusem i zmarł w 
szpitalu wojskowym w Dżałał-Abad. Rodzina 
Myszaków została wysłana z wojskiem do Iranu. Po 
wylądowaniu w Pahlevi z wycieńczenia zmarła 
matka.  
 
Po krótkim pobycie uratowanych z Rosji Polaków 
przetransportowano do Teheranu, skąd zostali 
porozsyłani do różnych przygotowanych wcześniej 
ośrodków w: Afryce, Australii, Nowej Zelandii, 
Meksyku, Indiach i Palestynie (szkoły junackie dla 
dziewcząt i chłopców). Halinę z rodzeństwem 
umieszczono w szkołach w Isfahanie, gdzie 
przebywali do 1945, a następnie zostali 
przewiezieni na dalszą naukę do Libanu. Halina 
zdała dużą maturę i dostała się na Studium 
Polonistyczne, które ukończyła po dwóch latach. 
Zamknięto wtedy też Polski Instytut. Liban nie był 
krajem imigracyjnym i należało się zeń 
wyprowadzić. W ten sposób Halina z młodszym 
rodzeństwem zmuszona była emigrować do Kanady 
na kontrakt do pracy domowej. Po jego 
zakończeniu Halina Myszak wyszła za mąż za 
Stanisława Babińskiego, więźnia z Sachsenhausen-
Oranienburg (syna dyplomaty, Wacława).  
 
Pracowała przez 40 lat w opiece społecznej służby 
zdrowia – w szpitalu Queen Elizabeth, a po jego 
zamknięciu w 1996 w Centre local de services 
communautaires (CLSC) – LaSalle. Na emeryturę 
przeszła w wieku 72 lat i od tego czasu w miarę 
swoich możliwości udziela się społecznie. Jest 
wieloletnią wolontariuszką Biblioteki Polskiej im. 
Wandy Stachiewicz w Montrealu. 
  
Więcej informacji o pani Halinie Babińskiej można 
znaleźć w internecie na stronach: „Są wśród nas” 
(www.sawsrodnas.ca) oraz w „Cosmopolitan 
Review” (cosmopolitanreview.com/halina-
babinska). 
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Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w 
Kanadzie 
 

 
 
Największa i najliczniejsza organizacja 
kombatancka na świecie, od chwili powstania w 
1946 roku dba o polskich żołnierzy i pamięć o ich 
walce. Reprezentanci SPK pielęgnują groby, 
organizują spotkania weteranów i szeroko 
rozumianej Polonii, wystawy, odczyty, 
przeprowadzają i dokumentują wywiady z 
weteranami. Stowarzyszenie wydaje kombatancki 
magazyn „SPK w Kanadzie” (od 1962 roku), 
prowadzi także własną witrynę internetową z 
biogramami kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 
Militari, którzy po wojnie osiedlili się w Kanadzie. 
Podczas ceremonii odbioru odznaczenia prezes 
Zarządu Głównego SPK, Andrzej Ruta oświadczył: - 
Nie jestem weteranem. Nie przeżyłem deportacji na 
Syberię ani sowieckich łagrów. Nie urodziłem się 
nawet w Polsce. Jestem jednak synem żołnierza 
spod Monte Cassino a to zobowiązuje. Od ponad 50 
lat jestem członkiem Stowarzyszenia. Więcej 
informacji na stronie www.spkcanada.com 
 
 

36. doroczna zbiórka na Bibliotekę 
Polską w Montrealu 
 
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Biblioteki 
Polskiej w Montrealu! Przystępujemy do kolejnej 
jesiennej zbiórki pieniężnej, której celem jest 
zapewnienie dalszego funkcjonowania naszej 
Biblioteki. Od 2016 roku Biblioteka Polska prowadzi 
swą działalność w nowej siedzibie przy 4220 rue 

Drolet. Po pięciu latach użytkowania możemy 
powiedzieć, że obecny lokal bardziej nadaje się na 
cele biblioteczne niż poprzedni budynek przy 3479 
Peel. Biblioteka Polska nie jest położona jak 
poprzednio w bezpośrednim sąsiedztwie 
Uniwersytetu McGill, zachowała jednak status 
biblioteki afiliowanej z Uniwersytetem. Ze jej 
zbiorów korzysta w coraz większym stopniu 
młodzież polska studiująca w Montrealu. 
 
Nowa siedziba Biblioteki została wyremontowana 
wspólnym wysiłkiem Polonii. Dziękujemy  
wszystkim ofiarodawcom. Wspólnym wysiłkiem 
musimy również i w tym roku zebrać odpowiednią 
sumę na zapewnienie możliwości dalszego 
funkcjonowania naszej biblioteki. Nowym 
poważnym obciążeniem budżetu jest czynsz, który 
wynosi 35.000 dolarów rocznie. W ramach pomocy 
rządu federalnego związanej z panującą pandemią, 
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie uzyskał 
subwencję w wysokości 75% pensji bibliotekarza, 
oraz subwencję w wysokości 60 % kosztów 
czynszu. Programy pomocy rządowej zostaną 
wkrótce zakończone. Nie mogliśmy niestety 
wykorzystać przyznanej nam przez Ministerstwo 
Kultury w Polsce subwencji na działalność Instytutu 
i Biblioteki. Korzystanie z subwencji obwarowane 
zostało przepisami niezgodnymi z prawem 
bankowym Kanady. Z problemem tym borykają się 
również inne instytucje polonijne na świecie. 
Władze zapewniają, że przepisy te zostaną w 
przyszłym roku zmienione. Do tego czasu musimy 
jak dotychczas liczyć wyłącznie na pomoc Polonii. 
 
Biblioteka Polska przy Polskim Instytucie 
Naukowym w Kanadzie powstała w roku 1943 
staraniem emigracji niepodległościowej i stała się 
ważnym ośrodkiem kultury polskiej na kontynencie 
amerykańskim. Może ona istnieć i rozwijać się tylko 
dzięki nieustannej pomocy finansowej polskiego 
społeczeństwa w Kanadzie.  
 
Bez odpowiedniego wsparcia Polonii dalsza 
działalność Biblioteki Polskiej w obecnej 
formie nie będzie możliwa.  
 
Apelujemy do wszystkich o włączenie się w 
tegoroczną zbiórkę i rozpowszechnienie wiadomości 
o niej w swoim środowisku. Wszelkie dary na 
Bibliotekę są zwalniane od podatków. Czeki prosimy  
wystawiać  na The Polish Library / La Bibliotheque 
Polonaise.  
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Serdecznie zapraszamy do korzystania z 
naszych  zbiorów. Od 1 listopada czytelnicy 
Biblioteki mają dostęp do bogatego katalogu 
książek elektronicznych w aplikacji Legimi (ponad 
75,000 e-booków), dzięki dofinansowaniu ze strony 
Konsulatu Generalnego RP w Montrealu. 
  
Stanisław Latek, Stefan Władysiuk 
 
 
Biblioteka Polska w Montrealu zaprasza na  
projekcję filmu Romana Polańskiego “Oficer i 
szpieg (J'accuse)”, 18-19 grudnia 2021 
(sobota - niedziela), godz. 14:00. 
 

 
 
Owacje na stojąco, świetne recenzje i najwyższe 
oceny dla filmu Romana Polańskiego od czasów 
„Pianisty”. Epicki thriller „Oficer i szpieg” to jedno 
ze szczytowych osiągnięć w karierze polskiego 
reżysera, wyróżnione Wielką Nagrodą Jury na 
festiwalu w Wenecji. Film opowiada opartą na 
faktach historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego 
oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej 
ojczyzny i zesłanego na wygnanie. „Oficer i szpieg” 
to film o tym, jak historia się powtarza, a jeden 
człowiek, na przekór wszystkim walczący o 
sprawiedliwość, może zmienić bieg wydarzeń.  
Popularny we Francji film (obejrzało go 1,5 miliona 
widzów), w kinach montrealskich nie był 
pokazywany w obawie przed manifestacjami 
zwolenników ruchu #MeToo. 
 
 
Przedswiąteczny kiermasz polskich książek z 
bogatej kolekcji dubletów Biblioteki (cena od 
3-5 dolarów), 18-19 grudnia 2021 (sobota-
niedziela), godz.13.00-16.00. (Rezerwacje i 
regulacje sanitarne obowiązują). Info (514) 
379-4220,  polska@videotron.ca 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Proste życie  

Nazywam się Jagoda Miłoszewicz i mieszkam z 
mężem Maćkiem w Bieszczadach, górach nie 
wysokich, miejscami odludnych, zielonych wiosną i 
latem a białych zimą. 
 
Mam tu swoje miejsce, centrum dowodzenia życiem 
rodziny, warsztat pracy i źródło radości. W czasach, 
gdy wielu ludzi obawia się o losy świata, my tutaj 
każdego dnia wstajemy rano i ruszamy do zwykłych 
zajęć - na przykład teraz zimą: rozpalamy w 
kominkach, które ogrzewają domy, odśnieżamy, 
karmimy zwierzaki a potem ludzi, sprzątamy i 
robimy zakupy, a w każdym międzyczasie 
powstrzymujemy się od podskakiwania z radości, 
że jesteśmy właśnie TU. I bynajmniej nie rzucił nas 
tu ślepy los tylko własny wybór poparty 
wyrywającym się w stronę gór sercem. 
 

 
 
Jesteśmy tu już prawie 17 lat. Kawał pięknego, 
ciężkiego jak kilka słoni, inspirującego życia. 
 
Jeśli miałabym w skrócie napisać czego się przez te 
lata nauczyłam to brzmiałoby to mniej więcej tak: 
życie jest proste. 
 
To niewiarygodne jak ludzie potrafią je skompliko-
wać! Kiedy odzierałam z mojej głowy, jak łupiny 
cebuli, wszystkie dotychczasowe przekonania, 
właśnie tyle mi zostało. Prostota, szczerość, 
prawda, miłość i szacunek.  Nic nam nie trzeba 
więcej by przeżyć życie godnie i z radością, tyle 
powinniśmy mieć by poradzić sobie z każdą 
przeciwnością, każdym doświadczeniem, chorobą 

czy stratą. Tyle też potrzebujemy by nie zboczyć z 
drogi w chwilach szczęścia. 
 

 
 
Mamy trzy psy i jednego kota. To rozpuszczona 
banda najcudowniejszych potworów, które każdego 
dnia próbują zginąć w naszej obronie. Mamy też 
pod opieką dwoje moich bardzo już wiekowych 
rodziców, a od kilku lat rodzinę naszą dopełnił 
pracujący z nami Tomek oraz jego zwierzaki. Nasze 
dorosłe już dzieci mieszkają w miastach i czasem 
nas odwiedzają. 
 
Prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne, czyli 
takie polskie B&B. Przyjeżdżają do nas goście z 
całego świata, przywożąc ze sobą opowieści ze 
swoich stron o tym jak żyją w dalekich krainach, 
jakie mają pasje i dzielą się nimi z nami każdego 
dnia. Nie ruszając się z Bieszczadów bywamy w 
stolicach państw europejskich, w japońskich 
gorących łaźniach, czujemy wiatr znad norweskich 
fiordów i chodzimy po nowojorskich galeriach 
sztuki. A potem możemy iść w bieszczadzki las by 
poczuć jego nigdzie indziej nie spotykany zapach i 
ciszę. Czy można wieść lepsze życie? 
 
Wisienką na tym torcie jest widok bieszczadzkiego 
nieba, które nie zanieczyszczone światłem ukazuje 
nam dziesiątki tysięcy gwiazd migoczących tuż nad 
naszymi głowami.  Często, kiedy wychodzę przed 
dom by przywitać nowych gości, którzy przyjechali 
wieczorem, zastaję ich stojących z zadartymi 
głowami, w skupieniu i zachwycie patrzących na 
gwiazdy. Łatwiej się wtedy rozmawia o prostocie 
życia, gdy na własne oczy widzimy jego proporcje. 
 
Przeżyłam przed laty taki wieczór: siedzieliśmy z 
Maćkiem na plaży a przed nami huczało 
przelewającymi się falami Morze Północne. 
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Wymyślaliśmy nasze nowe życie. Postanowiliśmy 
wyjechać z miasta, zamieszkać na bieszczadzkiej 
wsi. Trzeba było tylko wymyślić: z czego będziemy 
żyli. Ten temat zrodził inne pytanie - ile tak 
naprawdę potrzebujemy? Co jest naprawdę ważne? 
 
Okazało się, że niewiele! Nasze podstawowe 
potrzeby są fundamentem egzystencji. Reszta to 
zachcianki często komplikujące życie. 
 

 
 
Potrzebujemy butów i ubrań, ale nie muszą być 
modne, markowe, drogie. Potrzebujemy jedzenia, 
ale możemy jeść prosto, sami siać i zbierać - 
truskawki w grudniu nie są przecież konieczne do 
życia. Nie zjemy więcej niż jeden obiad dziennie - 
na ten punkt Maciek zgodził się z żalem. 
Potrzebujemy samochodu, ale to nie musi być 
najnowszy i wypasiony model. Kosmetyki mogę 
mieć tanie - kupno kremu za kilkaset złotych 
wydaje mi się czynnością nieetyczną. Wyposażenie 
domu cieszy mnie bardziej jeśli coś wyszperam i 
rączkami własnymi odnowię. 
 
Okazało się, że jeśli odrzucimy to co nam się 
wydawało, że powinniśmy mieć - pozostaje 
naprawdę niewiele. I to niewiele wystarcza. 

 
 
Wiedziemy życie skromne, szczęścia nie zakłóca mi 
imperatyw posiadania. Nie boleję, że nie mam 
tysiąca gadżetów czy markowego kremu do łokci za 
średnią krajową. 
 
Zresztą - co ja bym z tym wszystkim miała robić w 
Bieszczadach? 
 
Rozsyłam w świat szeroki dobre myśli i 
pozdrowienia! 
 
 
Tekst i zdjęcia: Jagoda Miłoszewicz   
 
 
Jagoda Miłoszewicz prowadzi gospodarstwo 
agroturystyczne Chata Magoda w Bieszczadach. 
Autorka książki "Chata Magoda. Ucieczka na wieś". 
www.chatamagoda.pl 
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Wigilijne przysmaki inaczej  
 
Zgodnie z tradycją, na świątecznym stole na 
Wigilię powinno znaleźć się 12 dań, których 
wybór często zależy od danego regionu. 
Polskie, tradycyjne potrawy wigilijne to 
naprawdę długa lista. Menu wigilijne obfituje 
w ryby, dania z kapustą i grzybami, a także 
słodkości z makiem, bakaliami i przyprawami 
korzennymi. 
 
A gdyby tak nieco zmodyfikować wigilijne dania 
pozostając w zgodzie z tradycją serwowania jedynie 
postnych dań? Oto dwa przepisy, które z pewnością 
ucieszą smakoszy i zadowolą tradycjonalistów. 
 
Paszteciki z soczewicą i suszonymi 
pomidorami.  
 
Tradycyjne paszteciki serwowane podczas Wigilii są 
z pieczarkami lub grzybami. A może dla odmiany 
filiżanka aromatycznego rybnego lub warzywnego 
bulionu, albo czystej zupy grzybowej, z paszteci-
kiem z soczewicą i suszonymi pomidorami?  
 
Składniki: 
 
Ciasto: 50 g. świeżych drożdży, 4 szklanki mąki 
pszennej, 250 g. masła, 3 jajka, 1/3 łyżeczki soli, 1 
łyżka cukru, 1/2 szklanki śmietany, do posypania: 
czarnuszka lub sezam.  
 
Farsz: 300 g. suchej soczewicy, 3-4 cebule, 10 
suszonych pomidorów z oleju, łyżeczka słodkiej 
papryki, 1/2 łyżeczki pieprzu, 1/2 łyżeczki słodkiej 
wędzonej papryki, sól, 3 łyżki oleju roślinnego, 3 
łyżki koncentratu pomidorowego, 2-3 ząbki 
czosnku.  
 
Wykonanie: 
 
Farsz: Soczewicę moczymy przez przynajmniej 30 
minut, później dokładnie płuczemy i gotujemy do 
miękkości (około 30 minut). Kiedy będzie już 
miękka, przekładamy ją na sitko i odsączamy, 
następnie blendujemy (lub mielimy w maszynce do 
mięsa) na gładką masę. Cebulę kroimy w drobną 
kostkę i podsmażamy na oliwie z oliwek razem z 
czosnkiem. Zeszkloną cebulkę, czosnek i drobno 
posiekane suszone pomidory dodajemy do 
soczewicowej masy. Całość mieszamy i 
przyprawiamy wg uznania.  
 

Ciasto: Drożdże kruszymy, zasypujemy cukrem i 
czekamy aż się rozpuszczą. Do mąki dodajemy 
drożdże, miękkie masło, lekko ubite jajka oraz 
pozostałe składniki i zagniatamy ciasto. Gotowe 
ciasto dzielimy na dwie części, każdą część 
rozwałkowujemy na prostokąt o szerokości ok. 10 
cm. Na środku tego prostokąta układamy farsz i 
zlepiamy brzegi do środka, a następnie kroimy w 
poprzeczne paski ok. 2 cm szerokości. Paszteciki 
smarujemy rozkłóconym jajkiem i posypujemy 
czarnuszką lub sezamem. Pieczemy w tempera-
turze 170 st. C (338 F) ok. 25 minut. 
 
Wigilijny pasztet z kaszy gryczanej i kapusty z 
grzybami.  
 
Przepis jest na 6 porcji pieczonych w foremkach od 
muffinek. Można też upiec ten pasztet w jednej 
foremce keksowej. Pasztet pokrojony w plastry lub 
w formie muffinków świetnie smakuje z barszczem 
czerwonym lub inną postną zupą.  
 
Składniki:  
 
100 g kaszy gryczanej, 1 szklanka tradycyjnej 
kapusty z grzybami, którą przygotowaliśmy na 
Wigilię, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 1 łyżeczka 
majeranku, masło klarowane lub olej kokosowy do 
smażenia, sól, pieprz. 
 
Wykonanie:  
 
Ugotowaną kaszę gryczaną łączymy z kapustą z 
grzybami i miksujemy. Cebulę i czosnek siekamy i 
podsmażamy na maśle lub oleju kokosowym. 
Dodajemy do zmiksowanej masy. Doprawiamy 
majerankiem, solą i pieprzem. Masą napełniamy po 
sam brzeg posmarowane masłem foremki do 
muffinek. Pieczemy w temperaturze 180 stopni 
przez 30 minut. Po upieczeniu pozostawiamy do 
wystudzenia. Można upiec pasztet w małej formie 
keksowej – wtedy należy przedłużyć czas pieczenia 
do ok. 60 minut. 
 
 
 
Opracowanie: Bożena Szara.  
 
Inspiracje do przepisów pochodzą z bloga: 
zpierwszegotłoczenia.pl 
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Świąteczne strofy 
 
Pokój ludziom 
 
Dzieciątko Boże, uczyń cud raz jeszcze 
Większy, niż bitwa wygrana nad wrogiem, 
Każ polskie serca w polskie ująć kleszcze, 
Jedną oddychać Polską, jednym Bogiem. 
 
Niech nas dwóch idzie po tej samej ścieżce, 
A gdy się zetkną, niechaj wielki Boże! 
Z oczu dobędą uśmiech a nie noże! 
Spraw to Dzieciątko nowo narodzone! 
 
A my Ci za to przyniesiemy w podzięce 
To, co Cię złotym napełni uśmiechem: 
Dwa polskie serca miłością złączone 
I dwie złączone zgodą polskie ręce. 
 
Patrzcie! O patrzcie! Betlejemska strzecha 
Pełna jest słońca od naszych pacierzy, 
O ludzie! Boże dziecię się uśmiecha, 
A Jego oczy mówią, że nam wierzy! 
 
Kornel Makuszyński 
 
 
Kolęda dziecinna 
 
Zbieram się długo, od samego lata, 
Zobaczyć ciebie w świętym Betlejemie, 
Tylko że od nas trzeba przejść pół świata, 
By w twą zamorską zawędrować ziemię. 
 
Pokaż mi dzisiaj za naszym ogrodem, 
Najbliższą drogę do twojej stajenki, 
Za to opłatek przyniosę ci z miodem, 
Stanę na palcach i podam do ręki. 
 
Snop wezmę z sobą, przyda ci się słoma: 
Niech Matka Boska w jakąś noc zadymną 
Żłób nią wyścieli świętymi rękoma, 
By ci nie było w twej kołysce zimno. 
 
A gdy ci twardo będzie bez poduszek 
I smutno - zapal na gwiazdach światełka, 
Ja ci dam trochę mych suszonych gruszek 
I zeszłoroczne opowiem jasełka. 

Jak szli trzej króle z koroną na głowie, 
Jakeśmy wtedy zabili Heroda, 
I jak na skrzypkach grali pastuszkowie. 
Tak ślicznie było. Tyś nie widział. Szkoda. 
A potem razem z Betlejem pójdziemy 
Do nas pomodlić się gdzieś na pasterce, 
I tu usłyszysz, malusieńki, niemy, 
Jak kolęduje Tobie moje serce. 
 
Kazimierz Wierzyński 
 
 
Opłatek wigilijny 
 
Łamię się z wami dziś opłatkiem białym, 
Wy wszyscy moi, dalecy, czy bliscy: 
Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem 
Po świecieście się rozproszyli całym. 
Wy, co pijecie z rzek lodowych zdroi, 
Ducha nie dając pod troski nawałem, 
Wy wierni, mocni, wytrwali - wy wszyscy, 
Których rząd jasny przed wzrokiem mi stoi; 
Związani ze mną węzłem wiecznie trwałym, 
Z wami się łamię dziś opłatkiem białym. 
 
I z wami, którzy w życiu ciężkim trudzie 
Orzecie ziemi naszej zagon twardy, 
Czystego serca i uczynków ludzie, 
W których duch mieszka na podłość za hardy, 
Wy, co grodzicie się murem pogardy 
Od tego, co jest pełzania zakałem; 
W żadnego błota niestarzani brudzie, 
Którym Bóg za to da dziś sen o cudzie: 
Ukaże niebo z jego blaskiem całym, 
Z wami się łamię dziś opłatkiem białym. 
 
Z wszystkimi, których nieskalane dłonie, 
Z wszystkimi, których postacie niezgięte, 
Przez to, co kocha w własnem mojem łonie, 
I w każdej ludzkiej piersi jest mi święte, 
Dla Chrystusowej gwiazdy, co dziś płonie, 
Dla Boga, który w ludzkości się rodzi, 
Gdy duchy ludzkie idą wniebowzięte, 
Dla tego, co nam w nędz i trosk powodzi 
Zostaje jasnem, czystem i wspaniałem, 
Łamię się z wami dziś opłatkiem białym. 
 
Maria Ilnicka 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 4 (10) GRUDZIEŃ 2021 

 

 
- 45 -  

 

LIFESTYLE 

Pan Samochodzik znów na ekranie  
 
Któż z nas, dzisiejszych czterdziesto- i 
pięćdziesięciolatków nie wraca myślami do czasów 
dzieciństwa? W chwilach tej niewyjaśnionej 
nostalgii za czymś nieuchwytnym, czego nie 
potrafimy, lub obawiamy się nazwać (najczęściej 
jest to miniona młodość) staramy się odwtorzyć jak 
najwięcej szczegółów z tamtej epoki. A co, poza 
fotografiami może być lepszym wehikułem czasu 
niż film? 
 

 
 
Trzeba przyznać, że choć my – dzieci i młodzież lat 
70, 80 i 90 – mieliśmy dość okrojony wybór 
przeznaczonych dla nas filmów i seriali, to były one 
tak fascynujące, że pamiętamy je do dzisiaj. 
Wyprodukowane o wiele mniejszym nakładem 
środków, niż dzisiejsze superprodukcje, przykuwały 
naszą uwagę bez reszty. Może właśnie ze względu 
na ten niedostatek? Z początku czarno-białe, z 
akcją dziejącą się na rodzimym podwórku, 
ewentualnie u najbliższych sąsiadów. Z biegiem lat 
dołączały do nich produkcje kolorowe, w tym 
również zza żelaznej kurtyny. Celowo nie 
wymieniam tytułów, bo Czytelnicy zrobią to lepiej 
ode mnie. A w tym tekście i tak najważniejszy jest 
tylko jeden z naszych dawnych bohaterów: Pan 
Samochodzik z powieści Zbigniewa Nienackiego. 
 
Nienacki napisał dwanaście tomów przygód 
Tomasza, muzealnika i detektywa-amatora. 
Przygody te – co rzadkie wśród autorów okresu PRL 
– są co kilka lat wznawiane, dzięki czemu możemy 
dziś wejść do księgarni i kupić sobie najnowsze 

wydanie, bez konieczności polegania jedynie na 
rynku wtórnym. Obecnie jest to piętnaście tomów, 
ponieważ swego czasu autor zdecydował się 
włączyć do kanonu trzy powieści, które powstały 
wcześniej, a w których Tomasz jest młodym 
dziennikarzem i pasjonatem archeologii. Nieznane 
jest nam nazwisko owego Tomasza, choć w jednej z 
ostatnich części pojawia się tajemnicze „NN.” Po 
łacinie oznacza to „non notus”, czyli „nieznany”. 
Jednak przez „nienackofanów” zostało ono dość 
szybko rozszyfrowane jako skrót nazwiska i 
pseudonimu samego autora: Nowicki-Nienacki. Nie 
jest bowiem tajemnicą, że Nienacki lubił 
pielęgnować wokół siebie atmosferę 
niedopowiedzeń, jakoby to on sam był Panem 
Samochodzikiem. Tomasz miał nawet jego wygląd: 
był chudy, przygarbiony i nosił okulary. Przezwisko 
wzięło się od bardzo nietypowego auta Tomasza, 
które, choć niebywale brzydkie, było najszybszym 
ówcześnie samochodem na polskich drogach. W 
dodatku miał zdolność pływania niczym motorówka, 
o czym złoczyńcy zawsze przekonywali się z dużym 
rozczarowaniem. Wyposażony w zakamuflowany 
super samochód Tomasz walczył ze Złem w postaci 
złodziei dzieł sztuki. Pomysł zaczerpnięty ze 
sprawdzonej lektury indiańskiej (Nienacki 
potwierdza inspiracje książkami Karola Maya), 
wzbogacony o zdobycze kultury i cywilizacji oraz 
dostosowany do ówczesnej polskiej rzeczywistości – 
czy to nie idealny przepis na sukces? Dlatego Pan 
Samochodzik szybko zyskał sporą popularność. Jest 
to o tyle niezwykłe, że Nienacki zdecydował się na 
ryzykowny krok stworzenia bohatera dla młodzieży, 
który jest sporo starszy od czytelnika: Tomasz jest 
już po trzydziestce. Ba! Jest w dodatku namiętnym 
palaczem. W powieści “Nowe przygody Pana 
Samochodzika”, gdzie m.in. opiekuje się trudną 
młodzieżą, krytykuje smród papierosów marki 
“Sport” i... daje do zrozumienia, że sam pali lepsze. 
Niespotykane dziś faux pas, prawda? Nienacki 
potrafił jednak pokierować fabułą powieści tak, że 
czytelnik chciał naśladować Tomasza ze względu na 
jego wiedzę i spryt, a nie nałogi. Z biegiem czasu 
okazało się też, że właśnie wiek bohatera (obok 
fascynujących przygód związanych z historią 
poszczególnych rejonów nie tylko Polski) zapewnił 
serii i jej autorowi nieśmiertelność. Każdy, 
niezależnie od wieku znajdzie tam coś ciekawego. 
Mimo obfitych wiadomości historycznych, cykl 
napisany jest w przystępnym, lekkostrawnym stylu 
– w końcu była to lektura planowana dla 
młodszych! 
 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 4 (10) GRUDZIEŃ 2021 

 

 
- 46 -  

 

W naturalnej konsekwencji nowym idolem 
młodzieży zainteresowali się filmowcy. Niedługo, bo 
zaledwie trzy lata czekali czytelnicy na ekranizację 
pierwszego wówczas tomu, zatytułowaną „Wyspa 
Złoczyńców”. Jej premiera odbyła się w 1965 roku, 
za całość odpowiadał niezawodny reżyser filmów 
młodzieżowych Stanisław Jędryka, a rolę Tomasza 
zagrał Jan Machulski. Mimo że nawet dziś ogląda 
się ten film dość lekko, to istnym przebojem okazał 
się zaprezentowany sześć lat później serial 
„Samochodzik i Templariusze” w reżyserii Huberta 
Drapelli z niezapomnianym Stanisławem Mikulskim 
w roli głównej. Serial ten do dziś jest z 
powodzeniem przypominany w telewizji, a także 
doczekał się wydania w wersji DVD. Nie dość na 
tym: na Youtube można zobaczyć amatorską 
relację ze spotkania fanów serialu ze Stanisławem 
Mikulskim, które odbyło się w 2010 roku. I to nie 
byle gdzie, bo w dawnej posiadłości Zbigniewa 
Nienackiego w Jerzwałdzie, nad Jeziorakiem.  
 
Później było tylko gorzej. W latach osiemdziesiątych 
powstały dwa filmy: „Pan Samochodzik i 
Niesamowity dwór” w reżyserii Janusza Kidawy w 
1986 r. oraz „Pan Samochodzik i praskie tajemnice” 
Kazimierza Tarnasa w roku 1988. Pierwszy z nich 
poraża banałem wyłażącym z ekranu. Mimo że 
akcja, podobnie jak w oryginale, toczy się dżdżystą 
jesienią w opuszczonym dworze, to film sprawia 
wrażenie kiepskiej baśni z niedorobionym 
scenariuszem. Tym bardziej, że z wehikułu 
Tomasza zrobiono swoistą cybernetyczną wannę na 
sześciu kołach, zdolną rozwinąć najwyżej 40 km/h, 
a mimo to wyposażoną w komputer i… dopalacz. 
Nie pomógł nawet odtwórca roli Tomasza, Piotr 
Krukowski, który najbardziej odpowiadał 
książkowym opisom wyglądu bohatera. Natomiast 
w drugim z tych filmów pojazd zmienia się w UFO, 
dzięki czemu podróż głównego bohatera (którego 
gra Marek Wysocki, znany młodszym widzom z 
programu “Tik-tak”) do Pragi trwa kilka minut. Obie 
te ekranizacje okazały się dość rozczarowujące. 
Chociaż w przeciwieństwie do wielu fanów Tomasza 
uważam, że przygody w stolicy Czechosłowacji w 
pewnym stopniu bronią się scenariuszem, który – 
jeśli przymknąć oko na odważne zmiany w 
stosunku do powieści – może zainteresować. 
 
Tej iskry na pewno brak w obydwu filmach Kidawy. 
W obydwu, bowiem w 1991 roku ekipa z Piotrem 
Krukowskim na czele spotkała się ponownie, tym 
razem w Beskidach, żeby nakręcić film w oparciu o 
przedostatni tom pt. “Pan Samochodzik i złota 

rękawica”. W powieści Tomasz wyrusza w rejs po 
mazurskich jeziorach śladami lokalnego poety 
ludowego, autora wiersza o poległym rycerzu, w 
którego grobie ma się znajdować szczerozłota 
średniowieczna rękawica. Mimo że książka nie 
należy do najlepszych i wyczuwalne jest w niej 
zmęczenie autora swoim bohaterem (brak 
wehikułu!), to akcja trzyma w napięciu i można ją 
uznać za ciekawą. Film otrzymał tytuł “Latające 
machiny kontra Pan Samochodzik” i już to powinno 
włączyć potencjalnym widzom lampkę 
ostrzegawczą. Okazało się, że bodaj jedynym 
nawiązaniem do książki są imiona i przezwiska 
bohaterów, natomiast pominięte zostały wszystkie 
główne wątki. Jest nawet wehikuł, który tym razem 
– o, zgrozo – lata, a w powietrzu dołączają do 
niego lotniarze. Zapewne dlatego realizatorzy 
wybrali na plenery piękny Beskid Mały i malowniczo 
położoną górę Żar, na której od niemal stu lat 
znajduje się szkoła szybowcowa. Kulturalny 
wielbiciel twórczości Nienackiego poproszony o 
opinię na temat tego filmu zafunduje w odpowiedzi 
słynne “dziewięć sekund milczenia”, niczym Robert 
Lewandowski spytany o relacje z trenerem 
Brzęczkiem. Trudno bowiem powiedzieć o czym w 
ogóle jest ten film. Przypomina on najgorsze 
produkcje, jakie mogła spłodzić polska 
kinematografia, w rodzaju “Piggate”, czy “Powrotu 
wabiszczura”. Jedyne wytłumaczenie to ówczesna 
kiepska sytuacja gospodarcza w Polsce, galopująca 
inflacja i niestety coraz gorsza passa samego 
Nienackiego.  
 
Przez trzy dekady wydawało się, że temat 
ekranizacji Pana Samochodzika przeminął w 
niesławie, a fanom bohatera pozostaną na zawsze 
czarno-białe produkcje Jędryki i Drapelli. 
Tymczasem 14 września b.r. świat “nienackofanów” 
zelektryzowała wiadomość, że warszawskie Orphan 
Studio podpisało wieloletnią umowę z Tomaszem 
Nowickim, wnukiem i spadkobiercą Zbigniewa 
Nienackiego, na wyłączne prawa do ekranizacji 
książkowych przygód Pana Samochodzika. Jak 
podają media, umowa obejmuje wszystkie tytuły z 
serii, a więc również “archeologiczne” przygody 
Tomasza i na jej podstawie będą mogły powstawać 
filmy tak kinowe, jak i telewizyjne, oraz seriale.  
 
Według opisu na stronie firmy, Orphan Studio jest 
zespołem menedżerów i producentów, którzy w 
swoich osiągnięciach maja uruchomienie w Polsce 
serwisu VOD Showmax, w niektórych krajach 
będącego konkurentem internetowej platformy 
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Netflix. W ramach Showmax Orphan Studio 
wyprodukowało serial “Rojst” (reż. Jan Holoubek), a 
także współpracowało m.in. przy produkcji “Kleru” 
Wojciecha Smarzowskiego oraz “Kobiet mafii” 
Patryka Vegi. Najważniejsze dla wielbicieli Pana 
Samochodzika jest chyba to, że studio prowadzi 
kompletne prace przy tworzeniu filmów i seriali, od 
zabezpieczenia praw, przez prace dotyczące 
scenariusza, dobór ekipy realizacyjnej, po 
finansowanie.  
 
Cytując dyrektora zarządzającego Orphan Studio, 
Macieja Sojkę: Jesteśmy niezwykle dumni, że to 
właśnie nasze studio może ponownie przenieść na 
ekran przygody Pana Samochodzika. Ruszyliśmy 
już z pracami dewelopmentowymi. Pan 
Samochodzik to seria, na której wychowały się 
pokolenia. Ma silną i aktywną bazę miłośników, 
dlatego częścią naszego procesu będzie pilne 
obserwowanie dyskusji na forach skupiających 
fanów. 
 
No właśnie! Na forum fanów Nienackiego, pod 
adresem www.pansamochodzik.net.pl, zgodnie z 
przewidywaniami dyrektora Sojki dyskusja 
rozgorzała już w dniu opublikowania owej 
wiadomości. Nastroje są różne, od radości, jaką 
daje nadzieja na coś fajnego po głęboki 
sceptycyzm, co jest zrozumiałe, patrząc na ostatnie 
ekranizacje. Niektórzy fani obawiali się także, że 
akcja ewentualnego filmu lub serialu może 
rozgrywać się współcześnie, co znów pociągnie za 
sobą duże zmiany w stosunku nie tylko do treści, 
ale i realiów, w jakich powstawały książki ponad pół 
wieku temu. Na przykład takie, że dawno zmieniły 
się przepisy dotyczące handlu i wywozu dzieł sztuki 
za granicę, co pociągnęłoby za sobą radykalną 
zmianę poglądów głównego bohatera na ten rodzaj 
działalności. Nie wspominając o Internecie i 
wszechobecnych smartfonach. Obawy te jednak 
szybko przerodziły się w typowanie kandydata do 
roli Tomasza, co oznacza, że forumowicze obdarzyli 
producentów kredytem zaufania.  
 
Użytkownicy Facebooka na profilu Orphan Studio 
pozostają jednak sceptyczni (pisownia oryginalna):  
Książki mają swój klimat lat 60-70 i to jest - dla 
mnie - bardzo ważne. Przenoszenie wydarzeń i 
tworzenie nowego wydania jest bez sensu. Mam 
nadzieję że scenarzyści będą czytać książki i 
Tomasz nie będzie jeździł nowoczesną odpicowaną 
furą, nie będzie lokowania produktu i innych 
współczesneych bzdetów; Tylko ścisłe osadzenie w 

realiach lat 60 i 70 przyniesie sukces. Już na 
przełomie lat 80/90 były próby unowocześnienia 
fabuły - wyszła niezjadliwa szmira i profanacja!!;  
Mam nadzieję, że scenariusze nie będą "na siłę" 
przenosiły akcji poszczególnych książek do 
współczesności... 
 
Tomasz Nowicki niejako łagodzi obawy: 
Książki o przygodach Pana Samochodzika wciąż 
cieszą się niesłabnącą popularnością. Od ostatniej 
ekranizacji powieści Pisarza minęło 30 lat. Chcemy 
przybliżyć serię nowemu, młodszemu pokoleniu, a 
także pozwolić osobom wychowanym na 
powieściach Nienackiego przeżyć perypetie 
Tomasza w nowym, atrakcyjnym wizualnie 
wydaniu. Wierzę, że zawarta współpraca zaowocuje 
projektem, który zachwyci fanów oraz poszerzy to 
grono o nowych pasjonatów. 
 
Otóż to. Mam ogromną nadzieję, że nareszcie 
przerwane zostaną koszmarne wspomnienia po 
ostatnich ekranizacjach (Jesteś tak dobry, jak twój 
ostatni mecz – pozostając w świecie piłkarskim) i 
powstanie obraz, który w końcu będzie traktował 
czytelnika i widza poważnie. Bardzo trudno jest 
zrobić dobry film na podstawie powieści dla 
młodzieży, ponieważ wielu filmowców wpada w 
pułapkę banału. Skoro jest to adaptacja dla 
młodych widzów, to trzeba “polecieć bajką”. Pan 
Samochodzik – brzmi niepoważnie, prawda? I już 
nie chodzi o umiejscowienie akcji w roku 1967, czy 
w 2022. Chodzi o stworzenie filmu, który za 
pomocą ekranowych środków zapewni równie 
wciągającą atmosferę, jaką daje książka. Nikt, poza 
twórcami dwóch pierwszych adaptacji nie rozumiał i 
nie “czuł” młodego widza i czytelnika jak Zbigniew 
Nowicki vel Nienacki. Czy rozumie go wnuk Pisarza, 
a dzięki niemu Orphan Studio? Chcę w to wierzyć i 
z niecierpliwością czekam, aby się o tym przekonać. 
A wielbicieli przebiegłego detektywa-amatora 
zapraszam do wspólnej zabawy na forum 
www.pansamochodzik.net.pl.  
 
No i może nowa ekranizacja ukróci wreszcie te 
karygodne podróże myślami w przeszłość? 
 
Marcin Śmigielski 
 
 
Marcin Śmigielski - Instruktor i pasjonat 
harcerstwa, autor książki o harcmistrzu Stefanie 
Padowiczu, żołnierzu 2 Korpusu Polskiego generała 
Andersa. 
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POLONIA W MONTREALU - PRZYDATNE ADRESY 
 
Konsulat Generalny RP w Montrealu  
  
3501 Avenue du Musee, Montreal, H3G 2C8 Quebec 
tel.: +1 514 840 6080, fax: +1 514 285 8895 
tel. alarmowy: (+1) 438 395 2708 - czynny całą dobę 
- wyłącznie w nagłych wypadkach wymagających 
interwencji konsula (zdarzenia losowe, np. wypadki, 
aresztowania), e-mail: montreal.info@msz.gov.pl 
 
 
Kongres Polonii Kanadyjskiej (Québec) 
 
1956 rue Frontenac, Montréal, Qc, H2K 2N4 
Tel.: (514) 503 7440, Prezydent: Maria Palczak 
e-mail: president@quebec.kpk.org 
 
 
Polskie szkoły 
 
Polska Rada Szkolna, (514) 426-2343, Prez.: L. Pacak 
 
Szkoła im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie 
Generalnym RP w Montrealu, 3635 Atwater Ave. , 
Kierownik: Stanisław Chylewski, 514-743-8423 
 
Szkoła im. Emilii Plater w Montrealu, 3200, chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine, (514) 486-0998, M. Wróbel 
 
Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu, 311 
Inglewood, Pointe-Claire, QC, (514) 944-2922,  
Kierownik szkoły: Teresa Sobol 
 
Polska Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego w 
Montrealu6100 Boulevard Champlain, Verdun, QC, 
Kierownik szkoły: Anna Prządka (514) 831-1214 
 
 
Organizacje młodzieżowe 
 
Polski Zespół Folklorystyczny „Akademia Białego Orła”, 
1956 Rue Frontenac, (514) 662-6304, R. Schmidt 
 
Zespół pieśni i tańca "Tatry", 5580 St-Urbain, 
Krystyna Jędrzejowska (514) 337-9511 
 
Zespół pieśni i tańca "Podhale", 2390 Ryde, Pointe 
Saint-Charles, QC, (450) 443-9351, Maria Lenar 
 
Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie 
Hufiec Ogniwo (żeński): 
hufcowa@ogniwo.zhpkanada.org 
Hufiec Orlęta (męski):  
hufcowy@orleta.zhpkanada.org   
 
Koło Przyjaciół Harcerstwa - (514) 917-9326 
kphmontreal@gmail.com, prezes: Teresa Wlodarczyk 

Inne Instytucje 
 
Komitet Pomocy Dzieciom Polskim,  
Prez. K. Zaras (450) 433-1321 
 
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna, P.O. Box 63601,  
C.C. Van Horne, Montreal, QC, H3W 3H8,  
polskafundacja.org 
 
PKTWP Centrala, 685 8 Avenue Lachine.  
Prez. Ewa Loboda - (514) 817- 0872 
 
PKTWP Grupa I, 2721 Jolicoeur, (514) 766-1108 
 
PKTWP Grupa V, 685, 8 Avenue, Lachine,  
Prezes: Eugeniusz Loboda, (514) 761-5233 
 
PKTWP Grupa II-X, 3563 Belair, Montreal, QC H2A 2B1 
Prez. Janete Adamowski, (514) 758-2050 
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
63 Prince Artur Est # 6, (514) 241-3249, Prezes: B. Piltz 
 
Towarzystwo Orła Białego, 1956 Frontenac,  
(514) 524-3116. Prez. Maria Palczak Palczak  
 
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, 63 Prince Artur Est, (514) 842-7551 
 
CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska 
5655 Belanger, (514) 259-2551 
 
Polski Instytut Naukowy / Biblioteka Polska, 4220 Drolet, 
Tel: (514) 379-4220, polska@videotron.ca, Prez. S. Latek 
 
Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy w 
Montrealu, Prez. Teresa Brylewicz, (450) 676-5573 
 
Komitet Budowy Domu Seniora im. Św. Jana Pawła II 
1956 Frontenac, Prezes: J. Grabas, (514) 725-3400 
Prez. Fundacji: J. Suchecki, (514) 895-5225 
  
 
Polskie parafie 
 
Parafia M.B. Częstochowskiej / Kustodia OO. Franciszkanów 
w Montrealu, 2550 Gascon, (514) 523-6368 
 
Parafia Św. Jana Pawła II,  
34, 34th Avenue, Lachine, (514) 637-9642 
 
Parafia Św. Michała i Św. Antoniego 
5580 St. Urbain, (514) 277-3300 
 
Parafia Św. Trójcy, 1670 Center. (514) 935-8628 
 
Parafia Św. Krzyża (Polski Narodowy Kościół Katolicki) 
3330 Laurier Est, (514) 524-9564 
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PUNKTY DYSTRYBUCJI PANORAMY 
 
SEKTOR ROSEMONT / ST-LEONARD 
 
1. Protetyk Ilona Janik – 4750 Jarry Est. S. 205  
2. Instytut Belanger - 5655 rue Bélanger 
3. Baltic Voyages - 3561 rue Bélair  
4. Patisserie Rosemont - 2894 boul. Rosemont 
5. Charcuterie Varsovie - 3833 rue Masson 
 
SEKTOR MIASTO / DOWNTOWN 
 
6. Patisserie Wawel - 2543 rue Ontario St. E  
7. Biblioteka Polska – 420 rue Drolet  
8. Euro-Deli Batory - 115 rue Saint Viateur O 
9. Delikatesy Mako – 7220 rue Querbes  
10. Charcuterie Chopin - 4200 boul. Decarie 
11. Patiserie Wawel - 5499 rue Sherbrooke  
12. Konsulat RP – 3501 rue du Musee 
13. Patisserie Wawel - 1413 rue St Marc  
 
SEKTOR LASALLE / VERDUN 
 
14. Charcuterie Vova - 3055 boul. Lasalle 
15. Patisserie Wawel - 4301 rue Wellington  
16. Charcuterie Felix Mish Inc - 1903 rue Jolicoeur 
17. Charcuterie Monk - 6454 boul. Monk  
18. Charcuterie Richard - 1517 rue Dollard 
19. Parafia Św. Trójcy - 1660 rue du Centre 
20. Patisserie Goplana - 1187 rue Charlevoix  
 
SEKTOR WEST ISLAND 
 
21. Euromix - 15718 boul. Pierrefonds 
22. Charcuterie Warta - 16043 boul. Pierrefonds 
23. M.D. Charcuterie - 4882 boul. Des Sources  
24. Clinique dentaire – 802-6600 Transcanadienne 
25. Chartwell Manoir Kirkland - 2 rue Canvin 
26. Epicure Market - 323 Lakeshore Drive 
27. Kasia Esthetique Medical – 146-175 Stillview 
 
SEKTOR SOUTH SHORE 
 
28. Charc. Cracovie, 3291 Grande Allee, St-Hubert 
 
SEKTOR LAVAL 
 
29. Delicatessen St-Christophe - 79 b. Laurentides 
 
---------------------------------------------------------- 
Kontakt z redakcją: (514) 367-1224, 963-1080,  
e-mail: kontakt@panoramanews.org 

 
 
 
 
 

 



 

 



 


