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OD REDAKTORA 
 
Szanowni Czytelnicy,  

Dzień w którym zaczęła się wojna w Ukrainie był 
końcem naszego świata. Od czwartku 24 lutego 
wszystko jest inne. Nie tylko w Ukrainie, ale także w 
Polsce, w Europie, na świecie. Konsekwencji napaści 
Rosji na Ukrainę nie potrafimy sobie jeszcze 
wyobrazić. Czy to początek wojny światowej?  
 
Czy Polska jest w niebezpieczeństwie? Czy Europa 
jest zagrożona? Co dalej? Kto zatrzyma szaleńca  
z Kremla? Wiele pytań na które nikt nie zna 
odpowiedzi. Obserwujemy w internecie i w telewizji 
wojenne wydarzenia, heroizm obrońców ukraińskich 
miast, pomoc dla uciekających, protesty na ulicach 
demokratycznych państw na całym świecie.  
 
Wraz z postępami rosyjskiej inwazji, narasta kryzys 
humanitarny. Ludzie opuszczają swoje domy, 
szukają schronienia w stacjach metra, inni próbują 
wydostać się z kraju, otwarto schrony przeciw 
bombowe. Jest coraz więcej rannych, są zabici.  
W odpowiedzi na krytyczną sytuację świat niesie  
pomoc mieszkańcom Ukrainy.  
 
W tej pomocy najbardziej ofiarni są Polacy. Internet 
zalały ogłoszenia o możliwościach transportu, o 
udostępnianiu mieszkań, o zbiórkach darów. Ruszyły 
też zbiórki pieniędzy na pomoc rzeczową. Dach nad 
głową, gorące posiłki na granicy, zabawki dla dzieci, 
ciepła odzież, koce, środki czystości. Polacy otwierają 
serca i portfele, by nikt z potrzebujących nie został 
sam. Do uchodźców płynie rzeka darów, a do 
organizacji pomocowych – pieniądze.  
 
Powszechna mobilizacja ogarnia całą Polskę. Nikt nie 
czeka na decyzje władz i na zachętę. Polacy 
organizują się sami, działają w bezprecedensowy 
sposób. W akcję włączają się na ogromną skalę 
prywatne filmy. Wiele kancelarii prawnych oferuje 
bezpłatne porady, do pomocy gotowi są lekarze, 
psycholodzy.  
 
Z Ukrainy do Polski przewożone są psy i koty – 
niektóre wędrują razem z właścicielami, ale 
wywożone są także te ze schronisk, bo one  
również nie są dziś na Ukrainie bezpieczne. Wielu 
weterynarzy w Polsce zaoferowało bezpłatną  
opiekę nad czworonogami. 
 
 

  
 
 
 
O akcjach największych firm jest głośno w 
mediach - dokładają się do zbiórek, udostępniają 
swoje floty transportowe, by przewozić ludzi i 
dary, niektórzy pracodawcy organizują mieszkania 
dla rodzin ukraińskich pracowników, inni 
wypłacają im pensje z góry. Grupa biznesmenów 
wynajęła dla ukraińskich matek z dziećmi dwa 
hotele, na dwa miesiące. Akcje na masową skalę 
organizują też samorządy. W sieci co chwilę 
pojawiają się kolejne zdjęcia miejsc, w których 
przygotowano tymczasowe noclegi dla Ukraińców, 
najczęściej w szkołach lub przedszkolach.  
 
Form i sposobów pomagania jest wiele i za każdy 
z nich Ukraina szczerze dziękuje. Ukraińcy nie 
ukrywają wzruszenia. Dziękują za pomoc. Piszą o 
tym na polskich grupach w internecie: „Jestem 
uchodźcą z Ukrainy. Wyjechałem z rodziną. 
Dziękuję narodowi polskiemu za ciepłe przyjęcie i 
zrozumienie. Teraz, gdy moja rodzina jest 
bezpieczna, wracam i wyruszam na wojnę z 
najeźdźcą. Nigdy nie zapomnimy Waszej reakcji 
na sytuację, w której się znajdujemy. Jesteście 
najlepszymi sąsiadami, najlepszymi, jakich 
mogliśmy sobie wymarzyć” 
 
„Ukraińcy są zapewne najbardziej nieszczęśliwym 
narodem Europy. Mimo upartej, heroicznej, 
wieloletniej walki nigdy wcześniej nie zdołali 
utworzyć i obronić własnego państwa. Byli 
ofiarami rusyfikacji i wynaradawiania, dyskrymi-
nacji i represji, byli więzieni i torturowani. Byli 
ofiarami Wielkiego Głodu i terroru stalinowskiego 
lat 30. Ginęli z rąk hitlerowskich okupantów, a 
potem stalinowskich oprawców”. To tekst 
naczelnego Gazety Wyborczej - Adama Michnika, 
który swój artykuł kończy słowami: „Dziś trzeba 
powiedzieć jasno i głośno: wszyscy jesteśmy 
Ukraińcami. W Warszawie i w Paryżu, w Berlinie i 
w Pradze, w Londynie i w Budapeszcie jedno musi 
być powiedziane głośno: Ukraińcy walczą nie tylko 
o siebie, ale też o naszą wolność". 
 
 
Z pozdrowieniami dla walczącej Ukrainy 
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POLONIA 

Infolinia Kanada - serwis dla  
polskich seniorów 
 
Infolinia Kanada jest polonijną inicjatywą mającą 
na celu pomoc dla seniorów w Kanadzie. Projekt 
finansowany jest przez Rząd Federalny Kanady w 
ramach programu “Nowe Horyzonty dla Seniorów”, 
a za jego koordynację odpowiedzialna jest 
montrealska firma konsultingowa o nazwie  
Imagine Ideation. 
 
Wraz z zespołem kadry kierowniczej i oddanymi 
wolontariuszami odpowiadamy na potrzeby 
seniorów, stwarzamy im możliwości zaangażowania 
się w działania społeczne i łączymy pokolenia. 
 
Seniorzy zostali szczególnie dotknięci przez 
pandemię COVID-19. Izolacja, narzucony dystans 
między ludźmi, zakłócenie rutyny oraz zwiększone 
ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19 
to tylko niektóre z barier i wyzwań, z którymi 
borykają się od ostatnich dwóch lat. Aby im 
sprostać, Infolinia Kanada współpracuje z seniorami 
poprzez dostarczanie informacji i konkretnych 
rozwiązań, a także poprzez organizację wirtualnych 
wydarzeń oraz różnego rodzaju wsparcie.  
 
Usługi infolinii i strony internetowej 
 
Zespół wolontariuszy odpowiada na telefony od 
seniorów od poniedziałku do soboty, w godzinach 
od 11:00 do 13:00 oraz od 17:00 do 19:00. Do 
oferowanych usług należą: wizyty domowe lub 
rozmowy telefoniczne, dostawy zakupów z polskich 
sklepów oraz udzielanie różnego rodzaju informacji 
o ciekawych wydarzeniach kulturalnych 
odbywających się lokalnie i wirtualnie. 
  
Wolontariusze Infolinii mogą pomóc w zamówieniu i 
dostawie produktów z polskich sklepów. Obejmuje 
to również świąteczne posiłki i zamówienia na 
specjalne okazje! Usługa dostawy jest bezpłatna. 
 
Numer Infolinii to (438) 230-5300. 
 
Z zespołem można także kontaktować się drogą 
mailową pisząc na infoliniacanada@gmail.com. Aby 
zostawić wiadomość na poczcie głosowej Infolinii, 
prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe. Przedstawiciel Infolinii oddzwoni do 
Państwa w ciągu 24 godzin. 
 
Więcej informacji o Infolinii można uzyskać na 
naszej stronie internetowej pod adresem 
www.infoliniacanada.com. Strona jest dostępna 
w języku polskim, angielskim i francuskim. 
  
Na stronie znajdują się szczegóły o oferowanych 
przez nas usługach i wydarzeniach, portrety 
członków naszego zespołu, formularze rejestracyjne 
dla wolontariuszy oraz różnorodne źródła informacji 
dotyczących między innymi zdrowia, ochrony przed 
COVID-19, izolacji społecznej, przeciwdziałania 
nadużyciom finansowym i oszustwom. 
 
Dołącz do naszego zespołu wolontariuszy 
 
Infolinia Kanada jest polonijną inicjatywą, która ma 
na celu pomoc seniorom podczas pandemii. 
Szukamy wolontariuszy w każdym wieku, bez 
względu na poziom znajomości języka polskiego, 
aby pomóc nam w świadczeniu naszych usług! 
 
Dołącz do naszego zespołu wolontariuszy i pomóż 
nam: odpowiadać na potrzeby seniorów, stwarzać 
seniorom możliwość angażowania się w działania 
społeczne, łączyć pokolenia. 
 
Wolontariuszy chętnych do pomocy w realizacji 
tego programu prosimy o wypełnienie formularza 
na naszej stronie www.infoliniacanada.com lub o 
bezpośredni kontakt z Martyną Turczynowicz: 
infoliniacanada@gmail.com lub (438) 230-5300. 
 
Linki i więcej informacji: 
 
INFOLINIA KANADA: (438) 230-5300 
 
Zespół wolontariuszy odpowiada na telefony od 
seniorów od poniedziałku do soboty, w godzinach 
od 11:00 do 13:00 oraz od 17:00 do 19:00 
 
Strona internetowa: www.infoliniacanada.com 
Strona FB: www.facebook.com/InfoliniaCanada 
Gr. FB: www.facebook.com/groups/InfoliniaCanada 
  
Wszystkie działania i usługi oferowane przez 
Infolinię Kanada są zgodne z wytycznymi 
ministerstwa zdrowia. Projekt finansowany jest 
przez Rząd Kanady w ramach programu Nowe 
Horyzonty dla Seniorów. 
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POLONIA 

Emigracyjne drogi (cz. 11) 
 
Podersdorf - Wspomnienia Zbyszka:  
 
Parę dni po przyjeździe do Podersdorf, wieczorem, 
żandarmi przyjechali do hotelu. Tauberowa 
skierowała ich do mnie. Okazało się, że jakiś Polak 
próbował ukraść Porsche we wsi. Nie potrafił jednak 
zmienić biegów i właścicielowi (biegnąc) udało się 
go dogonić. Austriacy trochę go poturbowali zanim 
oddali żandarmom. Żandarmi chcieli, abym pomógł 
im porozumieć się z aresztowanym. Pojechałem 
więc z nimi na posterunek. Spotkałem tam 
młodego, przestraszonego chłopaka (zesrał się w 
spodnie). Powiedział, że przyjechał do Podersdorfu, 
bo szukał pracy. Nie znalazł niczego i nie miał 
pieniędzy, aby wrócić do Traiskirchen. Spróbował 
więc ukraść samochód. A jak już kraść to.... 
Porsche!   
 

 
 
Żandarmi spisali protokół z tych jego zeznań i 
odwieźli mnie do hotelu. Powiedzieli jednak, że 
będą mnie znowu potrzebowali i... że mi zapłacą! 
Następnego dnia rano, jeszcze jedliśmy śniadanie w 

stołówce, gdy żandarmi przyjechali i zabrali mnie. 
Pojechaliśmy razem z aresztowanym do Neusiedler 
am See. Tam, ku mojemu zdziwieniu, znalazłem się 
w sądzie. Nigdy przedtem w sądzie nie byłem, więc 
już samo to było dla mnie przeżyciem. Żandarmi z 
poczekalni zaprowadzili nas - więźnia i mnie - do 
większej sali z drewnianymi ławami ustawionymi 
jak na widowni teatru. Naprzeciwko ław, jak na 
scenie teatru, na podwyższeniu była wielka lada z 
wygodnymi fotelami. Po chwili oczekiwania, na salę, 
z wejścia z boku, weszli sędzia i dwóch prawników. 
Wszyscy ubrani w togi, pod którymi łatwo było 
widać krawaty i gładko wyprasowane koszule. 
Sędzia usiadł pierwszy i za nim inni. Po chwili, 
spędzonej na czytaniu papierów, sędzia kiwnął 
palcem na mnie i kazał się przybliżyć do 
lady.  Ściskając w ręku słownik niemiecko-polski, 
stanąłem przy ladzie. Niewiele pamiętam z całej 
naszej rozmowy. Z pewnością sędzia szybko odkrył, 
że ma do czynienia nie tylko z kimś, kto nie ma 
żadnych uprawnień do tłumaczenia, ale w dodatku 
jeszcze nie zna wystarczająco języka niemieckiego. 
Tym niemniej sprawa nie została odroczona. 
Doskonale pamiętam, że sędzia kazał mi zapytać, 
czy oskarżony jest  schuldig" (winny). Ja nie 
znałem słowa, ale nie chciałem się z tym zdradzić. 
Wykombinowałem więc sobie, że to musi mieć coś 
wspólnego z "entschuldigen , czyli... 
przeprosinami. Pytam więc Polaka, czy chce 
przeprosić. On na to, że... tak! Wina więc została 
ustalona! Miał jednak szczęście ten chłopak, bo 
został skazany na coś w zawieszeniu.   
Po sprawie, żandarmi po prostu puścili go, kazali 
wracać do Traiskirchen. Sądzę, że otrzymał tak 
lekką karę również z mojego powodu. Jego wyrok 
nigdy by nie był podtrzymany w przypadku 
odwołania. Ja nie mogłem być tłumaczem w sądzie. 
Żandarmi nigdy więcej mnie o tłumaczenie nie 
prosili. Dostali oficjalnego tłumacza z Wiednia. Nie 
przypominam też sobie, abym dostał jakiekolwiek 
pieniądze za swój występ w sądzie (...)  
Mój samochód powoli się rozpadał. Sławek 
przyjechał na początku grudnia, aby zabrać go z 
powrotem do Polski. Wjechał do Austrii ostatnim 
pociągiem z Polakami bez wiz. Miał wrócić do Polski 
w poniedziałek. Samochód był wyładowany 
zakupami, głownie żywnościowymi, po brzegi. W 
niedzielę w Polsce został ogłoszony stan wojenny. 
Sławek zastanawiał się przez parę dni, co robić. We 
wtorek pojechał do Traiskirchen i został tam 
zarejestrowany jako uchodźca. Wprowadził się do 
jednego z hoteli w Podersdorfie.  
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Pierwszym emigrantem, z naszego towarzystwa, 
był Michał. Spotkaliśmy jego i Zdziśka jeszcze przed 
wyjazdem z Polski. Michała znałem z uniwersytetu. 
Był moim instruktorem na kursie płetwonurków. 
Michał i Zdzisiek mieli wyjechać z Polski razem. 
Jednak Michał w ostatniej chwili zmienił zdanie i 
zamiast jechać do Austrii, wyjechał do Szwecji. Tam 
się okazało, że Szwedzi wysyłali natychmiast z 
powrotem Polaków, którzy chcieli się ubiegać o 
azyl. Michał z rodziną znaleźli się w sytuacji, kiedy 
musieli wyjechać ze Szwecji do Austrii. Mariusz - 
nasz wspólny kolega - kupił im bilety lotnicze. W 
Wiedniu znaleźli się u Tomka w domu. Hania im 
powiedziała, że Austriacy również wyślą ich do 
Polski, bo o azyl trzeba się starać w pierwszym 
kraju, po wyjeździe z bloku komunistycznego. 
Doradziła im, aby zgubili paszporty. Pojechali więc 
całą rodziną na stację kolejową w czasie, kiedy 
przyjechał pociąg z Polski. Tam zgłosili władzom 
austriackim, że zgubili paszporty. Austriacy zabrali 
ich do Traiskirchen. Michał chciał wyjechać z Austrii 
jak najszybciej. W Stanach miał rodzinę ze strony 
żony - Basi. Jednak czekanie na emigrację do 
Stanów było dość długie. Południowa Afryka szybko 
zabierała emigrantów. Michał spotkał nas, gdy 
czekaliśmy na wejście do obozu w Traiskirchen. Już 
wtedy miał za sobą kontrakt z jakąś firmą 
południowo-afrykańską. Kilka tygodni, czy może 
miesięcy, po przyjeździe do Afryki Basia napisała 
list do Eli - żony Zdziśka. Widziałem ten list. Pisała, 
że było tam wspaniale. Pamiętam nawet zdanie, że 
"jest, jak w raju, a może nawet lepiej, bo w raju nie 
ma Murzynów". To była aluzja do tego, że mieli 
czarnego ogrodnika. (...)  
 
*** ***  
 
Podersdorf - Afryka Południowa przyjmuje do 
biało-kolorowo-czarnego raju...   
 
Gdzieś na początku lutego w Podersdorfie pojawił 
się Zdzich - znajomy Zbyszka z czasów studiów. Od 
początku pobytu w Austrii bardzo aktywnie 
sprawdzał i porównywał wszystkie opcje 
imigracyjne, prowadził rozległą korespondencję z 
osobami, które już opuściły Austrię i z krajów 
swego przeznaczenia przysyłały opisy warunków 
życia w "nowym kraju". Jak zwykle stwarzał wokół 
siebie atmosferę działania, werwy, 
przedsiębiorczości i pewności siebie. Tym razem 
przywiózł elektryzującą wiadomość, która rozeszła 
się wśród uchodźców: "Afryka Południowa 
otworzyła swoje i to bogate podwoje dla 

imigrantów...". Zdzich chodził od pensjonatu do 
pensjonatu, zbierał grupki zainteresowanych i 
opowiadał im z przejęciem o swoim 
wielomiesięcznym studium i ostatnich odkryciach: 
"Gdzie jest najlepsze miejsce do osiedlenia się na 
stałe?".:   
 
- Korespondowałem z wieloma! - mówił z 
dramatyczną emfazą wywijając plikiem listów 
opatrzonych egzotycznymi znaczkami. - 
Korespondowałem przez wiele miesięcy! Otrzymuję 
listy z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. 
Żadne nie mogą konkurować z jednym: z Afryką 
Południową.   
 
- Mówię wam, takich warunków nie oferuje żaden z 
krajów! - opowiadał z podnieceniem - Dostajesz z 
mety pracę i to w twoim zawodzie, elektronicy są 
na wagę złota. (...) - Wszystko dostajesz na 
papierze, zanim się tam pojawisz: pracę, jaką sobie 
wybierzesz, dom jednorodzinny z ogrodem!  
 
Mówił dalej. Wiedzieliśmy od Zbyszka, że Zdzich 
został już zatrudniony przez organizację 
południowo-afrykańską i werbuje dla niej 
imigrantów  -pracowników - być może nawet 
dostaje jakiś bonus za każdego nowego chętnego. 
Nie wiedzieliśmy dlaczego Afrykanerom tak zależy 
na imigrantach, ale intuicja mówiła nam, że to 
wygląda podejrzanie.   
 
(Dopiero później dowiedzieliśmy się, że w RPA 
robiło się coraz goręcej między czarnymi i białymi i 
chodziło o posiłki białych.)   
 
Zdzich był tak dogłębnie przekonany, że jest to 
najlepszy możliwy wybór kraju do zamieszkania, że 
pewnie werbowałby i bez finansowego bonusu.   
 
- Słuchajcie - tam każdy biały ma służbę: 
ogrodnika, pokojówkę, kucharza. Czarni są tam za 
grosze...   
 
Uchodźcy, od dawna zmęczeni niepewnością, 
wyczekiwaniem na upragniony zachodni raj, 
słuchali opowieści Zdzicha z otwartymi ustami. 
Praca, dom (!) i to z ogrodem, życie białego sahiba 
w wyśmienitym ciepłym klimacie, to brzmiało jak 
bajka.   
 
My byliśmy nieufni i ta sprawa "koloru" zabrzmiała 
dla nas jak poważne ostrzeżenie, niemalże groźba.   
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- Zdzichu, - zapytała Joleczka - a czy ja będę mogła 
usiąść w ogrodzie razem z moim czarnym 
ogrodnikiem i wypić z nim herbatę?   
 
- No nie, nie... - odpowiedział Zdzich zaskoczony - 
nie myślę, że byłoby to dobrze widziane, w końcu 
tam jest apartheid... zresztą dlaczego miałby ktoś 
ochotę pić herbatę ze swym czarnym ogrodnikiem?  
 
- Ach tak? - żachnęła się Joleczka wzruszając 
ramionami - Więc to nie dla mnie! Nie po to 
wyjechałam z Polski, by znaleźć się tam, gdzie ktoś 
mi będzie mówił z kim mogę a z kim nie mogę 
napić się herbaty.   
 
Nierówność społeczna, rasizm i jego animozje, były 
dla nas zdecydowanie nie do przyjęcia, bez względu 
na klimat i oferowane warunki materialne. Nie 
potrafiliśmy sobie wyobrazić, że moglibyśmy 
dobrowolnie, z własnej woli przyjąć warunki takiego 
ustroju i takiego życia.  
 
Tym niemniej takie właśnie prospekty i takie 
właśnie perspektywy, znalazły wielu zwolenników 
wśród Polaków. Między nimi był również Sławek, 
brat Zbyszka, oraz jego zaprzyjaźnieni koledzy po 
fachu, Andrzej z żoną - lekarze. Prognozy 
osiedlenia się i pracy w RPA były dla lekarzy 
wyśmienite: luksusowe szpitale w Johannesburgu 
wyposażone w nowoczesny sprzęt. Wysoka pensja i 
pozycja - czegóż trzeba więcej dla absolwentów 
medycyny? Sławek, którego stan wojenny 
zatrzymał przed zamierzonym powrotem do kraju, 
traktował wyjazd to RPA głównie jako możliwość 
natychmiastowego przyuczenia się do zawodu, na 
dodatek - intratną, Andrzej zaś był tak 
ostentacyjnie podekscytowany życiem białego 
sahiba, iż myślałem, że on tylko tak żartuje, że był 
to taki jego sarkazm. No cóż - okazało się, że nie 
był. (Dziś byłbym zaniepokojony, gdybym wiedział, 
że ktoś z taką osobowością jest lekarzem). 
Formalności z RPA trwały zaledwie kilka tygodni i 
wkrótce pierwsza, spora grupa uchodźców 
wyemigrowała w odległe strony i znowu zrobiło się 
cicho i spokojnie.  
 
Notka z przyszłości: osiedleńców w RPA czekało 
sporo niespodzianek: struktura rasowa 
społeczeństwa była nie tylko czarno-biała, ale 
czarno-kolorowo-kolorowa-biało-biało-biało-biała i 
Polacy byli na dnie warstwy biało-białej; wszelkie 
układy profesjonalne i materialne były chronione 
przez RPA finansowymi i politycznymi 

zobowiązaniami na wiele lat bez prawa opuszczenia 
kraju, dopóki te zobowiązania nie będą wypełnione; 
spodziewane warunki materialne miały też sporo 
"ale". W efekcie, Sławek i Zdzich nielegalnie uciekli 
z RPA po dwóch czy trzech latach.   
 
Niedługo było cicho i spokojnie. Pod koniec lutego 
Joleczka i ja otrzymaliśmy zgodę na osiedlenie się 
w Austrii i nakaz przeniesienia się do Wiednia. Dla 
nas również rozpoczęła się nowa faza życia na 
emigracji.   
 
 
*** *** 
  
Podersdorf - Wspomnienia Zbyszka c.d.:  
 
(...) W zimie spadł śnieg i przyszedł mróz. Zrobiło 
się zimno. W hotelowych pokojach ludzie zaczęli 
marznąć. Większość pokoi miała elektryczne 
ogrzewanie, które Tauberowa kontrolowała jakimś 
czasomierzem. Ogrzewanie włączało się tylko na 
krótki okres czasu. Ktoś powiedział jej, że jest 
zimno. Ona na to odpowiedziała, że trzeba ubierać 
swetry. Byliśmy zepsuci centralnym ogrzewaniem w 
Polsce. W biednej Polsce niemal każdy miał ciepłe 
mieszkanie... no chyba, że była jakaś awaria. A w 
bogatej Austrii ludzie nie mogli sobie pozwolić na 
otwarte okno w zimie. Nasz pokój był mały. Dla nas 
czworga mieliśmy podwójne łóżko, rozkładany fotel 
i łóżeczko dla Gosi. Mieliśmy za to własną łazienkę! 
To był luksus! Dzieci pluskały się w wanience 
każdego wieczora. W hotelowych pokojach 
mieliśmy telefony, ale po naszym przyjeździe 
zostały one szybko wyłączone. Ludzie korzystali z 
budki telefonicznej na rogu. Oczywiście zawsze 
kombinowali, jak zadzwonić bez płacenia. Chodziły 
słuchy, że iskrząca zapalniczka do gazu dodaje 
funduszy, kiedy się zacznie rozmawiać. Inną 
metodą była moneta na sznurku. Wrzucali taką 
monetę i wyciągali z powrotem. Mogli więc 
rozmawiać, jak długo tylko chcieli.(...)  
 
 
Jan Duniewicz 
 
 
Jan Duniewicz - magister inżynier Doradca 
międzynarodowy w biznesie, leadership i 
transformacji osobistej.  
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Wolnoć, Tomku...? 

W nowy rok jak zwykle wkroczyliśmy z Kevinem, 
który został sam w domu i obiecuję, że to już 
ostatnia wzmianka o tym przedsiębiorczym 
blondasku, który stał się trwałym elementem 
naszej świątecznej świadomości. Zresztą, dlaczego 
miałoby go zabraknąć w tym roku, skoro od 1990 r. 
od debiutu, w niekwestionowany sposób 
funkcjonuje w naszej świątecznej tradycji, będąc 
najbardziej dochodową komedią familijną w 
dziejach kinematografii. 
         

 
 
W 2010 r. Polsat zamierzał zrezygnować ze 
świątecznej emisji i trzeba było zobaczyć, co się 
działo! Polacy protestowali głośniej i bardziej 
energicznie niż przeciwko podniesieniu wieku 
emerytalnego przez rząd. Polsat się ugiął, film 
pokazał i tak jest do dziś, tyle, że inne kanały też 
chcą się zaopiekować samotnym dzieckiem. Ja 
znalazłam pięciu Kevinów bez specjalnych 
poszukiwań. A wiecie Państwo, że w tym filmie jest 
polska ciekawostka? Na okładce Playboya, którego 
Kevin wygrzebał u starszego brata, pyszni się urodą 
Erica Eleniak, aktorka polskiego pochodzenia, która 
grała m.in. w "Słonecznym patrolu". 
   
A co do oglądania filmu lub nie: ci, którzy nie 
wyobrażają sobie świąt bez towarzyszenia 
Kevinowi, mogą napawać się nim do woli, a ci inni - 
no cóż, pilot w dłoń i skaczemy! 
       
Jak Państwo oczywiście wiedzą istnieje grupa ludzi, 
którzy chcieliby rozciągnąć zasadę dobrowolności 
również na inne sfery. Nie mówię tu na przykład o 

podatkach, ale o szczepieniach i innych działaniach, 
mających zapobiec Covidowi 19. Są to właściwie 
dwie grupy, równie głośne, pyskate, hałaśliwe i 
uparte. Jedna twierdzi, że Covidem nie ma co się 
przejmować, koronawirus to zwykła grypka, nie ma 
żadnej pandemii, wymyślono ją (Chińczycy, 
Rosjanie, Amerykanie, Żydzi, talibowie - 
niepotrzebne skreślić), żeby zasiać strach i panikę 
na świecie, rozwalić światową gospodarkę i 
zbudować nową, z nowymi podmiotami łaknącymi 
wzbogacenia się. 
         
Przedstawiciele drugiej grupy uznają istnienie 
wirusa jako broni biologicznej, którą jesteśmy 
traktowani w wyniku różnych podłych podstępów i 
intryg przez Sorosa, Billa Gatesa, firmy farmaceu-
tyczne lub tajemniczy rząd światowy, masońską 
organizację ponad rządową. Oni wszyscy razem i 
każdy z osobna przebierają nogami, żeby nas w jak 
największej masie zaszczepić, żeby nas zniewolić i 
sobie podporządkować. Wiadomo, że w każdej 
szczepionce siedzi podstępny chip, który w pewnym 
momencie uaktywni się i przejmie władzę nad 
naszym mózgiem, zamieniając nas w małpy. A 
potem - wiadomo, likwidacja wszystkich struktur 
państwowych, zniszczenie dziedzictwa i tradycji, 
zniesienie patriotyzmu i religii, zniszczenie struktur 
normalnej rodziny, a na końcu kontrolowana 
depopulacja ludności świata i łagry dla oponentów 
politycznych. 
         
Chiński wirus nie trwał długo, jak wszystko made in 
China, ale wtedy pojawiła się wersja brytyjska. Jeśli 
będzie tak dobrze się trzymać jak królowa Elżbieta, 
to już po nas - spanikowała nawet zdrowo-
rozsądkowa Kanada, której rząd nie bał się urazić 
radykałów, fundamentalistów i ignorantów. No i się 
zaczęło! Maseczki, rękawiczki, dystans między-
osobniczy, zamknięte szkoły, stadiony i kina, 
fabryki na pół gwizdka, odwołane loty, zamknięte 
granice. Ktoś nawet zaproponował, żeby listonosze 
pracowali w domu: otworzy taki listonosz pocztę, 
przeczyta, a jak coś ciekawego, to zadzwoni i 
opowie.... 
         
Wyjątkowo drażliwym tematem stały się szczepie- 
nia. W Polsce na początku pandemii na pytanie: 
"Czy się zaszczepisz?" twierdząco odpowiedziało 
36% dorosłych Polaków, "Nie" - 47%. Reszta 
wolała poczekać i sprawdzić naocznie czy ci pierwsi 
zaszczepieni przeżyją, a może zamienią się w te 
małpy. Sam prezydent ogłosił publicznie, że 
szczepienia na koronawirus nie powinny być 
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obowiązkowe, a na zaprzysiężeniu rządu tylko 
niedointernowany Jarosław Kaczyński nie nosił 
maseczki. I m.in. dlatego premier musiał potem 
pięć razy ogłaszać, że pokonaliśmy pandemię! 
         
A fachowców od szczepionek ilu się namnożyło! 
Pani z warzywniaka okazała się być specjalistką od 
zabójczych infekcji nanocząsteczek lipidowych, 
fryzjerka ze swadą zjechała translacje białek 
wirusowego mRNA w cytyzolu, a pan od zmiany 
opon podważa właściwości prokoagulacyjne 
pozakomórkowego RNA. 
        
Nasz premier François Legault od samego początku 
trzymał nas krótko: jak tylko ktoś kichnął 
wprowadzał nowe ograniczenia. Święta Bożego 
Narodzenia były ostatnią, legalną dwudniową 
przerwą w restrykcjach, kiedy mogliśmy spotkać się 
z rodziną i przyjaciółmi, śpiewać kolędy, jeść i 
zakąszać do późnych godzin nocnych, bez 
konieczności kluczenia bocznymi uliczkami w 
ucieczce przed czujnym patrolem policyjnym. 
Potem zaatakował nas ostro niejaki Omikron.  
Nasz premier odparł intruza z równą mocą, 
każąc zamknąć absolutnie wszystko o godzinie 
17.00 w samego Sylwestra! Rozpacz restauratorów 
i całej sfery rozrywkowej nie miała granic. My jakoś 
sobie poradziliśmy: w każdym pokoju postawiliśmy 
flaszkę innego alkoholu i do samego rana 
szwendaliśmy się po klubach. 
        
Niektórzy zaczęli się krzywić i powarkiwać, 
kwestionując zasadność tylu zakazów. Nie chcecie 
się szczepić? - nadał szef rządu - To pić i palić też 
nie będziecie! Łaski bez! I przypomniał nam, do 
kogo należy SQDC i SAQ - spółki skarbu państwa. 
Od 18 stycznia b.r. personel tych jakże użytecznych 
stowarzyszeń goni precz każdego klienta bez 
covidowego paszportu. Nie ma trawki, nie ma 
wódeczki ani innych rarytasów bez szczepienia. 
Oczywiście zawsze można prosić o przysługę 
zaszczepionego przyjaciela, ale już trzeba 
kombinować. A na dzieci w tej kwestii nie ma co 
liczyć. 
         
A swoją drogą, kto by pomyślał, że dożyjemy 
czasów, kiedy można legalnie palić zioło na 
spotkaniach towarzyskich, tyle, że same te 
spotkania są nielegalne. 
        
Ale sięgnijmy do statystyk, które na dzień 14 
lutego, a więc w same Walentynki wykazują, że 
przy porównywalnej liczbie ludności od początku 

pandemii w Polsce było 5,36 mln. zachorowań i 108 
tys. zgonów, a w Kanadzie odpowiednio 3,19 mln i 
35 444. Więc czyja metoda lepsza? 
       
Można oczywiście powiedzieć, że jeśli 
niezaszczepieni chcą ściągnąć na siebie i swoich 
bliskich ryzyko cierpienia i śmierci to ich sprawa. 
Ale to nieprawda. Oni podtrzymują populacyjne 
krążenie wirusa i to oni prędzej czy później zapełnią 
szpitale, zajmą swą chorobą personel medyczny, 
wyprą z systemu innych pacjentów i popchną w 
górę statystyki zgonów. A koszty?  Singapur na 
przykład wprowadził zasadę, że niezaszczepieni z 
wyboru będą musieli ponosić pełne koszty leczenia. 
Podobna myśl błysnęła naszym politykom, ale nie 
sadzę, aby takie rozwiązanie zostało wprowadzone, 
tym bardziej, że 80% naszych obywateli jest 
zaszczepionych. 
        
Wszyscy jesteśmy zmęczeni i mamy dość.  Ale nie 
chodzi tylko o surowe restrykcje, odosobnienie i 
ograniczanie naszych wolności osobistych. Z trwogą 
zerkamy w przyszłość, bo rozregulowana 
gospodarka może nie podołać zapotrzebowaniu, co 
z kolei może spowodować lawinę dalszych, 
tragicznych w skutkach, procesów społecznych i 
ekonomicznych. 
        
Były marsze, wiece protestacyjne, jechał konwój 
wolności. Na jednym z posiedzeń Parlamentu 
minister Zdrowia przyznał, że "management of the 
pandemic was not perfect". Ja sama zapragnęłam 
kopnąć premiera Legault, kiedy zabronił spotkań, a 
otworzył kina. Bo czyż nie bezpieczniej i 
przyjemniej jest zaprosić syna i synową na domowy 
krupniczek niż do sali kinowej? Ale pozwólmy 
rządowi pracować. Nie zmuszajmy go do 
podejmowania pochopnych decyzji, 
nieprzemyślanych rozwiązań i nielogicznych 
ustępstw pod publiczkę. 
       
Już wiemy, że restrykcje zostają złagodzone, w 
ciągu paru tygodni nastąpią korzystne zmiany. No i 
dobrze, bo już baliśmy się, że przy wielkanocnym 
stole będzie siedział tylko zając. 
 
 
Danuta Owczarz-Kowal 
 
 
Danuta Owczarz-Kowal – filolog orientalny, 
prawnik, felietonista. 
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HISTORIA 

Zbrodnia katyńska  
 
Katyń to symbol zbrodni dokonanych na Polakach 
przez Związek Sowiecki. Ofiarami zbrodni 
katyńskiej, popełnionej w kwietniu i maju 1940 
roku z rozkazu Biura Politycznego Wszechzwiąz- 
kowej Partii Komunistycznej, stało się ponad 20 
tysięcy oficerów Wojska Polskiego, jeńców 
wojennych.  
 

 
 
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY, CZYLI CO KAŻDY Z NAS 
POWINIEN WIEDZIEĆ: 
 
Pakt Hitlera ze Stalinem zwany Paktem 
Ribbentrop–Mołotow 
     
Układ został podpisany 23 sierpnia 1939 r. w 
Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych 
Trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego – Joachima 
von Ribbentopa i Wiaczesława Mołotowa. Tajny 
protokół dołączony do paktu ustalał zasady 
współpracy obu mocarstw i dzielił Europę 
Środkowo-Wschodnią na niemiecką i sowiecką 
strefę wpływów.  
 
Wybuch wojny 1 i 17 września 1939 r. 
 
Po agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., 
agresji na Polskę dokonał Związek Sowiecki w dniu 
17 września 1939 r.   
 
IV rozbiór Polski  
 
28 września 1939 r. Związek Sowiecki i Rzesza 
Niemiecka podpisały porozumienie dzielące 

terytorium Polski na dwie części wzdłuż granicy na 
linii rzek San, Bug i Narew. Pod okupacją sowiecką 
znalazło się 52 proc. powierzchni przedwojennego 
państwa polskiego.  
 
Represje sowieckie przeciw Polakom na 
Wschodzie 
 
Po zajęciu przez Armię Czerwoną ziem wschodnich 
II Rzeczpospolitej rozpoczęły się masowe 
aresztowania głównie wśród polskiej inteligencji, 
duchowieństwa, urzędników i ziemian, którzy 
stanowili największe zagrożenie dla planów 
sowietyzacji. Skierowano ich do więzień w głębi 
Rosji Sowieckiej lub obozów pracy – łagrów. Tylko 
w 1939 r. aresztowano ponad 19 tys. osób.  
W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz w maju i 
czerwcu 1941 r. przeprowadzono cztery wielkie 
akcje deportacyjne w głąb ZSRS m.in. osadników 
wojskowych, leśników, uciekinierów spod okupacji 
niemieckiej i rodzin osób uznawanych za wrogie 
komunizmowi. Ogółem wywieziono ponad 325 tys. 
obywateli polskich, których przymusowo osiedlano 
nakazując im pracę np. przy rąbaniu drzewa albo w 
rolnictwie. 
 
Jeńcy wojenni 
 
We wrześniu 1939 r. do niewoli sowieckiej dostało 
się około 250 tys. polskich wojskowych, w tym 
kilkanaście tysięcy oficerów. Większość oficerów 
została w listopadzie 1939 r. osadzona w obozach 
specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 
wraz z kilkoma tysiącami funkcjonariuszy policji, 
żandarmerii, straży więziennej i granicznej, 
Korpusu Ochrony Pogranicza oraz cywilami. W 
grudniu 1939 roku w Kozielsku znajdowało się 4 
727 jeńców, w Starobielsku 3 907, w Ostaszkowie 6 
364. 
 
Zbrodnicza decyzja – 5 marca 1940 r. 
 
Decyzja o zamordowaniu polskich oficerów zapadła 
na najwyższych szczeblach sowieckiej władzy, przy 
osobistym udziale Józefa Stalina. W pierwszych 
dniach marca 1940 r. ludowy komisarz spraw 
wewnętrznych Ławrentij Beria skierował do 
Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików) pismo z 
projektem „likwidacji” 14 700 jeńców przetrzy-
mywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie oraz 11 000 jeńców z więzień 
Zachodniej Białorusi i Ukrainy. 5 marca 1940 r. 
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wniosek został zaakceptowany przez Biuro 
Polityczne w składzie: Józef Stalin, Ławrentij Beria, 
Klimient Woroszyłow, Wiaczesław Mołotow i 
Anastas Mikojan, Michaił Kalinin i Łazar Kagano-
wicz. Wykonanie postanowienia powierzono NKWD 
czyli sowieckiemu Ministerstwu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.  
 

 
 
Kozielsk – Katyń 
 
Pierwszy transport śmierci wyruszył z obozu w 
Kozielsku 4 kwietnia 1940 r. Polskich jeńców 
przewożono koleją pod eskortą NKWD do stacji 
Gniazdowo, następnie furgonetkami-więźniarkami 
na miejsce egzekucji, położone na zalesionym 
terenie niedaleko wsi Katyń. Więźniów, po 
skrępowaniu im rąk, zabijano strzałem w tył głowy. 
Zwłoki wrzucano warstwami do dziewięciu dołów 
wykopanych w pobliżu miejsca egzekucji.   
Do 21 maja 1940 r. całą operację zakończono, 
mordując w lesie katyńskim 4 421 ofiar.  
 
Starobielsk – Charków 
 
Pierwsi jeńcy z obozu w Starobielsku zostali 
zamordowani 5 kwietnia 1940 r. Ze Starobielska 

przewożono ich do więzienia NKWD w Charkowie. 
Tam spędzali kilka dni, po czym sprowadzano ich 
małymi grupami do specjalnie wyciszonej piwnicy 
więzienia, gdzie funkcjonariusze NKWD pojedynczo 
zabijali Polaków strzałem w kark. Gwarantowało to 
pozostawienie niewielkich śladów krwi, które 
mogłyby zaniepokoić kolejnych jeńców i 
spowodować „zakłócenie” egzekucji. Akty mordu 
odbywały się w nocy, a zwłoki ładowano na 
ciężarówki i przewożono do lasu na terenie 
sanatoryjnym NKWD niedaleko wsi Piatichatki. Tam 
wrzucano je do nieoznakowanych dołów co miało 
służyć ukryciu zbrodni. W Charkowie w kwietniu i 
maju 1940 r. zamordowano 3 820 jeńców.  
 
Ostaszków - Kalinin (Twer) – Miednoje 
 
Pierwszą grupę 343 jeńców z Ostaszkowa do 
więzienia NKWD w Kalininie (Twerze) wysłano 5 
kwietnia 1940 r. Nocą rozstrzeliwano jeńców w 
piwnicy, w celi śmierci, ciała wywożono nad ranem 
ciężarówkami do odległej o 30 km miejscowości 
Miednoje i zakopywano na terenie wypoczynkowym 
należącym do NKWD. W ciągu kilku tygodni 
zamordowano w ten sposób w Kalininie 6 311 
Polaków. 
 
Ocaleni 
 
Z zagłady ocalało jedynie 98 jeńców z Ostaszkowa, 
78 ze Starobielska i 205 z Kozielska, którzy trafili 
do obozu w Griazowcu. Nie wiadomo dokładnie, 
dlaczego ocaleli. Prawdopodobnie w przypadku 
niektórych poskutkowały interwencje 
międzynarodowe (np. o malarza Józefa Czapskiego 
upominała się włoska część jego rodziny), innych 
uznano za źródła ważnych informacji (np. 
wybitnego sowietologa Stanisława Swianiewicza), 
jeszcze innych za nadających się do wykorzystania 
dla celów sowieckiej polityki (np. ppłka Zygmunta 
Berlinga, jednego z przyszłych dowódców 
Ludowego Wojska Polskiego).      
 
Mord na więźniach 
 
Niezależnie od zamordowania jeńców wojennych 22 
marca 1940 r. Ławrientij Beria wydał rozkaz nr 
000350 nakazujący „rozładowanie” więzień.  
3 tys. Polaków z więzień we Lwowie, Równem, 
Łucku, Tarnopolu, Stanisławowie i Drohobyczu 
przewieziono do Kijowa, Charkowa i Chersonia. 
Kolejne 3 tys. przewieziono z więzień w Pińsku, 
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Brześciu, Baranowiczach i Wilejce. Około tysiąca 
osób wywieziono z więzień białostocczyzny.  
Więźniowie ci (ponad 7 300) zostali zamordowani 
najpewniej w miejscu docelowym podróży. Miejsca 
ukrycia zwłok ofiar tej najsłabiej poznanej części 
zbrodni katyńskiej (tzw. lista białoruska i 
ukraińska) pozostają zagadką. Ostatnie ustalenia 
wskazują, że jednym z nich jest Bykownia pod 
Kijowem.  
 

 
 
Deportacja rodzin ofiar zbrodni katyńskiej 
 
Równocześnie z mordem na polskich jeńcach 
rozpoczęto prześladowania ich rodzin. które 
postanowiono deportować w głąb Związku 
Sowieckiego. 2 marca 1940 r. uchwałę w tej 
sprawie podjęło Biuro Polityczne WKP(b).   
Nocą z 12 na 13 kwietnia 1940 r. NKWD 
deportowało ok. 61 tys. Polaków. Mogli oni zabrać 
ze sobą jedynie rzeczy osobiste. Kierowano ich do 
pracy w kołchozach, osiedlając w skrajnie trudnych 
warunkach, często na otwartym stepie. Dla wielu 
zsyłka oznaczała wyrok śmierci.  
 
Kłamstwo katyńskie 
 
Do kwietnia 1943 r. nie było wiadomo co stało się z 
polskimi oficerami, którzy jesienią 1939 roku 
znaleźli się w niewoli sowieckiej. W czasie rozmów 
generała Władysława Sikorskiego ze Stalinem w 
grudniu 1941 r. w Moskwie na pytanie: Gdzie są 
polscy oficerowie? Stalin udzielał wymijających 
odpowiedzi. 11 kwietnia 1943 r. radio Berlin 
poinformowało o odkryciu masowych grobów 
polskich oficerów zamordowanych przez 
bolszewików w 1940 r. Władze sowieckie 

zaprzeczyły ogłaszając, że polscy oficerowie latem 
1941 r. dostali się w ręce niemieckie i zostali 
zamordowani. 25 kwietnia 1943 r. Rosja Sowiecka 
w odpowiedzi na pytania rządu polskiego zerwała 
stosunki dyplomatyczne z Polską, oskarżając 
władze polskie o uleganie propagandzie 
niemieckiej. Podczas procesu norymberskiego 
(1945–1946) sowiecki prokurator próbował 
obciążyć winą za zbrodnię Niemców. Rosyjscy i 
polscy komuniści przez pół wieku podtrzymywali 
kłamstwo katyńskie. W PRL prawdę o Katyniu 
ukrywano aż do upadku systemu komunistycznego 
w 1989 r. 
 
Walka o prawdę  
 
Od ujawnienia zbrodni Rząd Polski na emigracji 
wielokrotnie domagał się prawdy o zbrodni 
katyńskiej. Zarówno Rząd RP jak i Polacy na 
emigracji zbierali relacje, dokumenty, uzupełniali 
listę ofiar. W latach 1951–1952 Komisja Izby 
Reprezentantów Kongresu USA potwierdziła ponad 
wszelką wątpliwość sowiecką odpowiedzialność za 
zbrodnię katyńską. Prawdę o Katyniu 
upowszechniały polskie wydawnictwa na Zachodzie. 
Od lat 70-tych w Polsce coraz więcej osób 
poznawało historyczne fakty opisywane w 
publikacjach wydawnictw podziemnych, prawdę o 
Katyniu przypominały środowiska opozycji 
antykomunistycznej w czasie kolejnych rocznic 
zbrodni.  
 
Dopiero 13 kwietnia 1990 r. agencja TASS wydała 
komunikat o odpowiedzialności NKWD za zbrodnię 
katyńską, a 14 października 1992 r. prezydent 
Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn przekazał Polsce 
dokumenty potwierdzające bezpośrednią 
odpowiedzialność najwyższych władz partyjno-
państwowych Rosji Sowieckiej ZSRS za tę zbrodnię. 
Niestety niektóre środowiska w Rosji nadal 
propagują kłamstwo katyńskie, a prokuratura 
rosyjska zakończyła śledztwo w sprawie zbrodni, 
nie uznając jej za ludobójstwo. 
Żaden z mocodawców, organizatorów i 
bezpośrednich wykonawców zbrodni katyńskiej nie 
został ukarany. 
 
 
Opracowanie: Dariusz Wiśniewski 
 
 
Dariusz Wiśniewski – historyk i dyplomata. Konsul 
Generalny RP w Montrealu. 
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POLITYKA 

Czy Polska jest bezpieczna? 
 
Wojna na Ukrainie wyzwala pytania dotyczące 
bezpieczeństwa Polski i świata. Tak trudnej i 
niebezpiecznej sytuacji nie było od czasów II 
wojny światowej. Wszyscy zadajemy sobie 
pytania o to, czy Polska jest bezpieczna? Czy 
bezpieczna jest Europa i świat? 
 

 
 
Czy Polska jest bezpieczna? "Polska jest 
bezpieczna. Polska jest zabezpieczona. Ameryka 
stoi ramię w ramię z Polską, jako partnerem z 
NATO" - powiedział Mark Brzeziński – 
ambasador USA w Polsce, wygłaszając to 
oświadczenie po polsku. Dodał, że "mamy 10 tys. 
żołnierzy amerykańskich" w Polsce i "wszyscy w 
polskich bazach jesteśmy gotowi na każdy 
scenariusz". Przypomniał informacje przekazane 
przez szefa Pentagonu Lloyda Austina, że "Rosjanie 
mają mniej niż 200 tys. żołnierzy w aktywnej 
służbie, a NATO ma prawie 2 mln żołnierzy pod 
bronią i najnowszą broń, jaka jest technologicznie 
możliwa". 
 
Czy Polacy powinni obawiać się agresji ze 
strony Rosji? Rosja jest zagrożeniem dla Polski i 
Zachodu. Wnioski z historii dają nam prawo do 
ocenienia Rosji jako zagrożenia. Takie prawo daje 
też obserwowanie agresywnej, neoimperialnej 
polityki Putina, datowanej co najmniej od 2008 
roku, gdy miał miejsce konflikt z Gruzją, ale przede 
wszystkim od aneksji Krymu w 2014 roku. Rosja 
stała się, z nadziei na partnera Zachodu, 
zagrożeniem. A ponieważ Polska jest częścią 

Zachodu, to też Rosja jest zagrożeniem dla nas. 
Putin wspomniał o Polsce w swoim orędziu. - 
Wyrzutnie tarczy antyrakietowej USA w Polsce 
mogą być użyte do pocisków ofensywnych – 
powiedział. Jesteśmy najbliżej regionu konfliktu. 
Polskie władze i opozycja na różnych frontach 
angażują się w zabiegi dyplomatyczne i mocno 
wspierają Kijów. Padają ostre i zdecydowane 
wypowiedzi, stanowisko jest jednoznaczne. Polska 
przewodniczy obecnie OBWE. 
 
Tomasz Siemoniak - były szef MON. 
 
Czy Putin chce wojny z Polską? Polska nie była 
republiką radziecką, ale byliśmy w strefie wpływów 
i tę właśnie strefę wpływów, a nie związek republik 
próbuje odbudować Putin. Polska wyprzedziła 
Ukrainę w rozwoju o dobrych 20 lat. Jesteśmy 
członkiem UE, jesteśmy w NATO, jesteśmy znacznie 
bardziej związani z Zachodem niż Ukraina. Polska 
jest już daleko od tego postradzieckiego świata. 
Możemy jednak spodziewać się działań 
wywiadowczych, zbierania informacji, przenikania i 
sprawdzania zdolności do przeniknięcia w głąb 
terytorium przeciwnika. Rosyjskie instrukcje mówią, 
że działania sił specjalnych prowadzi się w 
promieniu około 700 kilometrów od epicentrum 
działań zbrojnych. 700 km od Kijowa wypada w 
Otwocku pod Warszawą. My nie jesteśmy jednak 
biernym widzem, my jesteśmy uczestnikiem. 
Zapominamy trochę, że na terenie Ukrainy 
mieszka, według różnych danych, od 144 tys. do 
900 tysięcy obywateli, którzy deklarują narodowość 
polską. Musimy się liczyć z tym, że oni będą prosić 
o ewakuację, o wszelką pomoc. Deklaratywnie są 
obywatelami naszego kraju od wielu lat. 
 
Dr Grzegorz Cieślak - ekspert profilaktyki i 
prewencji antyterrorystycznej. Pracuje 
w Centrum Badań nad Ryzykiem Społecznym i 
Gospodarczym Collegium Civitas w 
Warszawie. 
 
Czy kryzys na Ukrainie może doprowadzić do 
III wojny światowej? Wizja III wojny światowej 
narastała wraz z kolejnymi ruchami rosyjskich 
wojsk. Nawet patriarcha Konstantynopola, 
Bartłomiej I, ostrzegł niedawno, że działania Putina 
mogą do niej doprowadzić. W czasie nabożeństwa 
w Stambule wezwał przywódców wszystkich religii 
do szukania pokojowego rozwiązania sytuacji na 
Ukrainie. Przemawiał po angielsku – przed 
zgromadzeniem, w skład którego wchodziło wielu 
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dyplomatów z krajów Europy Wschodniej i z 
Bałkanów, a także wielu Ukraińców mieszkających 
w Stambule. Wszystkich wezwał do modlitwy o 
pokój na Ukrainie. Dziś wszyscy chcieliby wiedzieć, 
czy to realny czarny scenariusz. "Koniec z polityką 
ustępstw wobec Rosji, apelujemy do naszych 
sojuszników, by zebrać koalicję, mogącą zapobiec 
wybuchowi III wojny światowej" – zaapelował na 
Twitterze  Ołeksij Makejew, przedstawiciel 
ukraińskiego MSZ. Czy Putin wie, iż nie może 
doprowadzić do III wojny światowej, tego nie wie 
nikt.   
 
Waldemar Skrzypczak – generał broni Sił 
Zbrojnych RP w rezerwie. 
 

 
 
Czy siły NATO zareagują na działania Rosji? 
Sekretarz generalny NATO dał wcześniej do 
zrozumienia, że to mało prawdopodobne. – Nie 
mamy planów rozmieszczenia jednostek bojowych 
NATO na Ukrainie – oświadczył Jens Stoltenberg 30 
stycznia. Jednak poszczególne kraje ślą wsparcie 
dla Ukrainy, a Amerykanie wzmocnili wschodnią 
flankę NATO, m.in. w Polsce pojawili się 
amerykańscy żołnierze. Mamy nadzieję, że ten 
konflikt uda się zdeeskalować, że Rosjanie pójdą po 
rozum do głowy, że Władimir Putin zrezygnuje 
jednak z tych agresywnych planów, które nie 
przyniosą niczego dobrego - ani Rosji, ani jej 
sąsiedztwu.  
   
Tomasz Szatkowski – przedstawiciel Polski 
przy NATO. 
 

 
 
Dlaczego NATO tak uwiera Putina? Rosja Putina 
wciąż patrzy na świat przez pryzmat poczucia 
osaczania i otaczania przez wrogów. Ci wrogowie, w 
ich rozumowaniu doprowadzili najpierw do rozbicia 
Związku Sowieckiego, potem szerzyli kolorowe 
rewolucje na jego dawnym terytorium a teraz 
próbują wprowadzić wojska NATO na Ukrainę. Z 
punktu widzenia Moskwy Imperium Rosyjskie stale 
się kurczy. W 1914 roku było jeszcze aż do Warty, 
Związek Sowiecki był do Bugu, a teraz Rosja jest 
mniej więcej na rzece Desna i na Berezynie. Z 
punktu widzenia Rosjan ich imperium się cofa i 
mało tego, w ich rozumieniu wrogowie zbliżają się 
do ich granic.  
 
Wyraz takiego rozumowania dał prezydent Rosji w 
swoim wystąpieniu tuż przed inwazją na Ukrainę. 
Stwierdził, że NATO "pluje" na obawy Rosji 
związane z jej bezpieczeństwem, że przystąpienie 
Ukrainy do NATO bezpośrednio zagraża 
bezpieczeństwu Rosji. Putin grzmiał, że Zachód i 
NATO traktują Rosję jako wroga, że NATO dało 
Rosji obietnicę, iż nie będzie rozszerzania Sojuszu 
na Wschód, ale obietnica ta nie została 
dotrzymana, że Rosja została "oszukana" w tej 
kwestii. Taką właśnie retoryką karmione jest 
rosyjskie społeczeństwo. 
 
Dr Jan Malicki -  historyk, dyrektor Studium 
Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
 
Do czego może posunąć się Putin? Tego, 
niestety, dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tak 
jak analitycy, dyplomaci, politycy i zwykli ludzie 
głowili się, czy Rosja dokona inwazji na Ukrainę, 
czy nie, tak teraz trudno przewidzieć każdy kolejny 
ruch prezydenta Rosji. Scenariusze są skrajne. 
 
Tomasz Szatkowski – przedstawiciel Polski 
przy NATO. 
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LIFESTYLE 

WOŚP  
 
Jest taki jeden dzień w roku, w którym pomimo 
różnic poglądów jednoczymy się w pięknej sprawie: 
pomocy dzieciom. I nie jest to 24 grudnia, o którym 
od lat w okresie świąt Bożego Narodzenia 
przypomina zespół Czerwone Gitary śpiewając 
pastorałkę: "Jeden dzień w roku". Tym wyjątkowym 
i jedynym dniem w roku przez wiele lat była druga 
niedziela, a od pandemii ostatnia niedziela stycznia, 
gdy tysiące wolontariuszy na całym świecie z 
wpiętymi w klapy serduszkami kwestują na rzecz 
chorych dzieci. W tym roku pieniądze były zbierane 
dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
 
Letnia zadyma w środku zimy - tak o akcji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy mówią jej 
wolontariusze. Co roku ten dzień kończy 
symboliczne światełko do nieba - duma i radość z 
zaangażowania. WOŚP zagrała w tym roku po raz 
30. Od 1993 roku na ulice nie tylko polskich miast 
wychodzą wolontariusze w różnym wieku, zbierają 
całe rodziny, ale najwięcej jest dzieci i młodzieży. 
Trwają akcje, na których licytowane są cenne 
przedmioty, odbywają się charytatywne koncerty, 
zabawy, dyskoteki, biegi, spływy i spotkania. 
Wszyscy ludzie dobrej woli grają z Wielką Orkiestrą 
pomimo pandemii i obostrzeń. W tym roku zgłosiło 
się 140 tysięcy chętnych, by kwestować w ramach 
30 Finału. Od Nowej Zelandii, Australii, Japonii, 
Rosji, poprzez większość europejskich miast aż po 
obie Ameryki. Orkiestrowe sztaby pracowały w 36 
krajach świata. Oczywiście najwięcej wolontariuszy 
było w Polsce, gdzie działało 1890 sztabów. WOŚP z 
każdym rokiem zbiera coraz więcej pieniędzy.  
 
Pierwsza zbiórka odbyła się w styczniu 1993 roku. 
Uzbierano wtedy 2 miliony 422 tysiące zł. Podczas 
30 Finału zebrano 136 milionów 282 tysiące 325 zł. 
To rekord. W ciągu tych minionych lat WOŚP 
zakupiła ponad 75 tysięcy sztuk sprzętu 
specjalistycznego i nie ma w Polsce ani jednego 
szpitala dziecięcego w którym nie byłoby sprzętu 
medycznego zakupionego przez Fundację Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra także 
wymienia sprzęt, który kupiła w ciągu minionych 
lat.  
 

„Nie znam drugiego takiego wydarzenia, które w 
tak powszechny sposób połączyłoby tak wielu 
różnych ludzi w jednej idei” - mówił na 
ubiegłorocznej konferencji prasowej Jerzy Owsiak - 
szef WOŚP.  
 
Orkiestra gra nadal i będzie grała do końca świata i 
jeden dzień dłużej, mimo iż przed trzema laty ten 
wyjątkowy dzień zakończył się w Gdańsku tragedią. 
Podczas finału na scenę wtargnął szaleniec i nożem 
zaatakował prezydenta miasta - Pawła 
Adamowicza. A potem nastąpił straszny tydzień. 
Najpierw całą Polskę ogarnął szok i niedowierzanie, 
że w tak pięknym mieście jakim jest Gdańsk doszło 
do zamachu. Potem była nadzieja wbrew 
wszystkiemu i wreszcie brak nadziei. Ta śmierć, 
ugodziła Polaków. Od chwili, gdy dotarła do nich ta 
straszna wiadomość, wyszli na ulice, zbierali się na 
placach, palili znicze i z tych zniczy układali serca. 
Potem milczeli. Jedynie przejmujący "The sound of 
silence" brzmiał ponad miastem. 
 
W przeddzień pogrzebu gdańszczanie stali kilka 
godzin w kolejce, by położyć dłoń na trumnie 
swojego prezydenta, by oddać mu hołd. W Bazylice 
Mariackiej, gdzie odbyły się uroczystości, stali 
dumni, wolni i solidarni. W bólu, ale z wiarą i 
nadzieją, że ta strata może przyczynić się do 
czegoś dobrego, do tego by skończyć z pogardą i 
nienawiścią, która rozlewa się po kraju. 
Nieprzebrane tłumy żegnały Pawła Adamowicza w 
Gdańsku i w całej Polsce. Mieszkańcy miast zbierali 
się na placach, by zapalić symboliczną lampkę i 
oglądać na telebimach transmisję z uroczystości 
pogrzebowych. 30 stycznia w trzecią rocznicę 
śmierci prezydenta - gdańszczanie znów byli razem. 
Podczas tegorocznego finału WOŚP przypomniano 
Jego ostatnie słowa: "Gdańsk jest szczodry, Gdańsk 
dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem 
solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się 
dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest 
najcudowniejszym miastem na świecie". O godzinie 
20:00 podczas światełka do nieba ponownie 
rozbrzmiał "The sound of silence".  
 
 
Bożena Szara 
 
 
Bożena Szara - dziennikarka radiowa i prasowa. 
Redaktor naczelna PANORAMY.  
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POLONIA 

Infolinia Kanada - serwis dla  
polskich seniorów 
 
Historia Infolinii Kanada 
 
W marcu 2020 roku, w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19, nieformalna grupa młodych Kanadyj- 
czyków polskiego pochodzenia z Montrealu, Ottawy 
i Toronto połączyła siły, aby odpowiedzieć na 
rosnące potrzeby seniorów Polonii kanadyjskiej. 
Usługi te obejmowały infolinię, która stała się 
ważnym źródłem kontaktu z potrzebującymi 
seniorami.  
 
Dzięki kierownictwu i organizacji pomysłodawców, 
inicjatywa rozrosła się do odrębnego zespołu, który 
świadczy usługi na bieżąco. Projekt przynosi 
korzyści wspólnocie lokalnej, łącząc pokolenia i 
zapewniając możliwości zaangażowania i pomocy 
seniorom, a także pomagając budować poczucie 
wspólnoty i zachowania tradycji kulturowych w 
czasach pandemii. 
 
Wydarzenia i usługi 
 
Infolinia Kanada była inicjatorem wielu wydarzeń i 
działań społecznych, w tym: 
 
Rozdaliśmy ponad 400 kartek świątecznych 
dla polskich seniorów w całej Kanadzie z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i 
Walentynek. 
  
Udało nam się nawet uzyskać pomoc Świętego 
Mikołaja we wręczeniu kartek mieszkańcom i 
członkom personelu domu opieki długoterminowej 
CHSLD Polonais im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Montrealu. 
  
Wolontariusze w różnym wieku pomagali nam 
rozprzestrzeniać świąteczną radość wśród seniorów, 
zwłaszcza tych, którzy byli samotni podczas Świąt. 
Szczególne podziękowania kierujemy do dzieci, ich 
rodziców oraz uczniów Polskiej Szkoły im. Mikołaja 
Kopernika przy Konsulacie RP w Montrealu. 
Wszyscy pomagali rozgrzać wiele serc w okresie 
świątecznym. 
  
Walentynki szczególnie osłodziły Kamila Bryła z 
kawiarni i cukierni Goplana, która przygotowała 

pyszne walentynkowe słodkości dla rezydentów 
CHSLD Polonais im. Marii Skłodowskiej-Curie, oraz 
skrzypaczka Nadia Monczak, dzięki której 
słowiańska muzyka zagościła na kilku piętrach 
domu opieki. 
 
Z wielką przyjemnością wzięliśmy udział w 
wirtualnym spotkaniu „Kulturowa historia kolę- 
dowania: słowiańskie procesje kolędnicze”, 
podczas którego wykład o słowiańskich pogańskich i 
chrześcijańskich korzeniach tradycji kolędowania 
wygłosiła profesor Anna Paluch z Carleton 
University, a część muzyczną poprowadziła 
skrzypaczka Nadia Monczak, wykonując na żywo 
wybrane polskie kolędy. Dziękujemy wszystkim, 
którzy się do nas dołączyli - było ponad 40 osób. 
Razem udało nam się radośnie przywołać najmilsze 
wspomnienia świąteczne i zaśpiewać ulubione 
kolędy. 
  

 
 
Parę tygodni później ponownie zaprosiliśmy 
profesor Annę Paluch, by tym razem przedstawiła 
szerszy wykład pod tytułem „Zima” dotyczący 
polskich i słowiańskich tradycji zimowych w tym 
tradycji kolędowania (słowiańskich pochodach 
kolędniczych) i święta Trzech Króli. Prof. Paluch 
przedstawiła także polskie zimowe obrazy, wiersze i 
przepisy kulinarne, zaś skrzypaczka Nadia Monczak 
i pianista Steven Massicotte wykonali utwory 
nawiązujące do zimy polskich kompozytorów: 
Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Witolda 
Lutosławskiego, Zygmunta Noskowskiego oraz 
Ignacego Jana Paderewskiego. Na ekranie pojawił 
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się także gość specjalny - psinka Minka. Po 
wykładzie i koncercie miała miejsce ożywiona 
dyskusja z wszystkimi uczestnikami. 
 

 
 
Innym wirtualnym wydarzeniem był pokaz filmu 
Matta LeMay'a z 2016 roku TRUTH AND 
RECONCILIATION („Prawda i pojednanie”), w 
którym przedstawione zostały historie dzieci 
kanadyjskich, które przebywały w ośrodkach 
szkolno-wychowawczych. Po projekcji nastąpiła 
dyskusja na temat zaangażowania diaspory w 
proces pojednania. Film dokumentalny 
zaprezentowany był z polskimi napisami. Na 
życzenie widzów zaplanowano drugi seans. 
  
22 stycznia obchodziliśmy uroczyście Dzień Babci i 
Dziadka. Ważnym punktem wydarzenia było nie 
tylko podzielenie się historią tradycji tego polskiego 
święta, lecz także przedstawienie zdjęć i historii 
babć i dziadków wielu członków naszej Polonii. 
Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoimi 
wspomnieniami. Część muzyczną przygotował 
ponownie duet Nadii Monczak i Stevena Massicotte, 
tym razem nie tylko z programem klasycznym 
(Chopin, Moszkowski) lecz także z 
najpopularniejszymi melodiami i piosenkami z 
polskich filmów i seriali z lat 50-tych i 80-tych. 
Koncert był skromnym wyrazem uznania dla 

naszych babć i dziadków, w podziękowaniu za 
wszystko co im zawdzięczamy i za to, czego się od 
nich nauczyliśmy. 
 
10 lutego zorganizowaliśmy specjalne wirtualne 
wydarzenie upamiętniające 82. rocznicę 
deportacji obywateli polskich na Syberię w 
czasie II wojny światowej. Wielu ocalałych z 
tych deportacji osiedliło się w Kanadzie. Aby 
upamiętnić tę rocznicę, wyświetlona została 45-
minutowa wersja wielokrotnie nagradzanego filmu 
dokumentalnego „Memory is our homeland” 
(„Naszą ojczyzną jest pamięć”) kanadyjskiego 
reżysera Jonathana Kołodzieja Duranda. Poprzez 
wspomnienia jego babci i innych ocalałych, film 
opowiada o sowieckich deportacjach do łagrów, o 
odysei dziesiątek tysięcy ocalałych, którzy zostali 
przeniesieni do Afryki Wschodniej przez Iran i Indie, 
oraz stawia pytania o naturę tożsamości 
zakorzenionych w wygnaniu i traumie. 
  

 
 
W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 100 osób, w 
tym wiele, które przeżyły lub których rodziny 
przeżyły deportacje. Podczas dwugodzinnej 
dyskusji, mieliśmy okazję usłyszeć świadectwa 
ocalałych a także obejrzeć rodzinne zdjęcia i 
posłuchać wielu opowiadań. Wydarzenie to 
pokazało jak silne jest zainteresowanie polskiej 
społeczności, aby pomóc większej liczbie seniorów 
w naszej Polonii opowiedzieć ich historie i 
zaangażować ludzi z różnych pokoleń. 
 
Infolinia Kanada: (438) 230-5300 
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LIFESTYLE 

Jubileusz Królowej Elżbiety II – 
ciekawostki 
  
W niedzielę 6 lutego 2022 królowa obchodziła 70. 
rocznicę wstąpienia na tron. Od 13 października 
2016 jest najdłużej panującą żyjącą głową państwa 
na świecie. 
 
Od 9 września 2015 Elżbieta II jest najdłużej 
panującym monarchą Wielkiej Brytanii. Pobiła 
rekord królowej Wiktorii, swojej praprababki, która 
panowała 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni. 
 
Odkąd Elżbieta II zasiadła na tronie świat doczekał 
się aż siedmiu papieży – Piusa XII, Jana XXIII, 
Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta 
XVI i Franciszka. 
 
15 brytyjskich premierów i 14 amerykańskich 
prezydentów piastowało lub nadal piastuje swój 
urząd podczas 70 lat panowania królowej. 
 
Królowa Elżbieta II jest prawną właścicielką 1/6 
wszystkich lądów na Ziemi. 
 
Osobisty majątek królowej szacuje się na około 340 
mln funtów, ale nie ma jej na liście 300 
najbogatszych Brytyjczyków. 
 
Zwierzęta takie jak: wieloryby, delfiny, morświny i 
jesiotry są uznawane za „ryby królewskie”. Oznacza 
to, że są własnością królowej, jeżeli zostaną 
złowione w odległości trzech mil od wybrzeża 
Wielkiej Brytanii. 
 
Elżbieta II nie posiada paszportu, ale wszystkie 
paszporty w Wielkiej Brytanii są wydawane w jej 
imieniu. 
 
Jej Wysokość jest niezaprzeczalną ikoną stylu. Jest 
fanką Gucciego i apaszek Hermesa. Personel 
królowej prowadzi specjalny dziennik garderoby i 
dokłada wszelkich starań, aby królowa Elżbieta nie 
powtarzała swoich strojów. 
 
Jej Wysokość posiada ponad 200 torebek 
brytyjskiej marki Launer – każda kosztuje ponad 
tysiąc dolarów. Według „The Telegraph” ulubionymi 

modelami królowej są Royale i Traviata – przez ich 
długie rączki, które ułatwiają trzymanie. 
 
Królowa używa swojej torebki, w celu komunikacji 
się ze swoim personelem. Kiedy królowa będąca na 
kolacji kładzie torebkę na stole, jej personel wie, że 
impreza musi zakończyć się w ciągu następnych 
pięciu minut. Jeżeli położy swoją torebkę na 
podłodze, jest to sygnał, do zakończenia obecnej 
rozmowy. 
 
Elżbieta II zawsze oficjalnie pokazuje się w 
sukienkach. Sytuacja, w której została 
sfotografowana w spodniach, miała miejsce 
podczas królewskiej podróży do Kanady w 1976 
roku, ale ten moment pozostał jedynym, kiedy 
królowa nosiła spodnie publicznie. 
 
Najwięcej razy królowa spośród wszystkich wizyt 
długodystansowych gościła w Kanadzie, była tutaj 
aż 25 razy. 
 
Królowa zaliczyła łącznie ponad 250 podróży 
zagranicznych, odwiedzając 115 krajów, w tym 
również Polskę w 1996 roku. 
 
Królowa zawsze podróżuje z własną deską 
toaletową i zapieczętowanym papierem 
toaletowym. Pieczęć może zerwać tylko ona. 
 
Elżbieta II panuje już tak długo, że 4 z 5 
mieszkańców Wielkiej Brytanii nie było jeszcze na 
świecie, gdy obejmowała tron. 
 
Królowa Elżbieta II nigdy nie chodziła do szkoły, ale 
uzyskała stosowne wykształcenie. W pałacu uczyli 
ją nauczyciele z Oxfordu i Eton. Królowa miała 
lekcje z historii, prawa i matematyki. 
 
Królowa ukończyła szkolenie z mechaniki i potrafi 
naprawiać ciężarówki. W trakcie II wojny świato- 
wej, ówczesna księżniczka Elżbieta odbyła praktyki 
w Pomocniczej Terytorialnej Służbie Kobiet. 
 
Postać królowej Elżbiety II była odgrywana w ponad 
100 filmach i serialach. 
 
Królowa przyjmuje u siebie około 50 tys. osób 
rocznie na różnych bankietach, obiadach, kolacjach 
i przyjęciach ogrodowych w pałacu Buckingham. 
 
(źródło: portal “Zwiedzamy UK”)  
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POLITYKA 

Czar pryska – to jest wojna 
 
Gdy czytam: …śpimy w korytarzu obok łazienki, 
słysząc wybuchy, chowamy się w wannie, a w 
chwilach spokoju robimy koktajle Mołotowa -
opowiada Polskiej Agencji Prasowej mieszkanka 
atakowanego przez Rosjan Kijowa, Iryna 
Prokofiewa, to już wiem, że nie ogarnę. Mam 
wrażenie, że wszyscy robią wszystko, solidaryzują 
się, jednoczą, jeżdżą na granicę, ratują Ukrainę, a 
ja nie robię w zasadzie nic wyjątkowego. 
 
Solidarność Polaków jest wyjątkowo piękna, a mi 
jest coraz bardziej wstyd. Idę i robię zdjęcia na 
wiecu poparcia dla Ukrainy. Zaczynam całkowicie 
na serio zastanawiać się, czy nie powinienem 
pojechać tam i walczyć, przecież i tak nie mam 
rodziny, nie mam nic do stracenia. Trzeba coś 
robić, gdzieś iść… 
 

 
 
Putin „roznosi” rakiety i bomby, a Ukraińcy bronią 
się tak, jakby całe życie przygotowywali się do tej 
sytuacji. Chyba nikt tego nie przewidział. Być może 
nawet oni sami. Wiadomości migają mi jak w 
jakimś upiornym kalejdoskopie. Ktoś włamał się do 
rosyjskich państwowych kanałów TV, leci na nich 
ukraińska muzyka i symbole narodowe. Ukraińscy 
internauci podejrzewają, że może to być kolejna 
akcja grupy hackerskiej Anonymous. Nie działają 
rosyjskie strony. Czeczeński przywódca i sojusznik 
Putina Ramzan Kadyrow potwierdza rozmieszczenie 
sił czeczeńskich na Ukrainie, informuje Reuters, a 

za chwilę już nie żyje Magomed Tuszajew. Słynny 
dowódca Czeczenów został zabity przez Ukraińców 
pod Kijowem. Ukraińcy walczą tak, jakby byli jedną 
wielką drużyną Avengers, tylko… że na żywo i 
niestety nie są nieśmiertelni. 
 
Grupa hackerska Anonymous donosi, że zhakowała 
nadajniki rosyjskiej telewizji i transmituje to, co 
naprawdę ma miejsce w Ukrainie, co być może jest 
wyjątkowo ważnym działaniem. Rosyjski ostrzał 
artyleryjski uderzył w kijowski dziecięcy szpital 
onkologiczy. W perspektywie czasu osądzenie 
niesłychanych zbrodni Putina i jego armii jest 
najważniejszym zadaniem ludzkości. „Nigdy więcej 
wojny” nie może być już tylko hasłem na 
transparencie, tapetą na pulpicie. Oczywiście, że 
trzeba się zbroić, gdyż szaleńców nie brakuje, ale 
przede wszystkim trzeba ich wszystkich 
sukcesywnie rozbrajać. 
 
Samo posiadanie broni nie gwarantuje pokoju na 
świecie. Niemcy w końcu wysyłają broń na Ukrainę. 
Kanclerz Niemiec obudził się ze snu 
wstrzemięźliwości. Andrzej Duda głośno mówi, że 
Ukraina powinna być w Unii Europejskiej. Nasze 
wojny z nią najwyraźniej skończyły się. Na ile jest 
to trwały efekt, trudno powiedzieć. Uważam, że 
tylko wspólnym działaniem można dokonać zmian 
lub złe zmiany zatrzymać. 
 
Okazaliśmy się lepszym społeczeństwem 
obywatelskim dla innych niż dla samych siebie. Czy 
potrafimy z tego wyciągnąć wnioski? Czy ta cała 
aktywność z teraz zostanie na dłużej? Chciałbym w 
to wierzyć.  
 
W tym samym czasie ciągle dzieje się coś. Premier 
Grecji potwierdza doniesienia o śmierci 10 greckich 
cywilów podczas nalotu w pobliżu Mariupola. Stacja 
ABC, powołując się na przedstawiciela administracji 
USA, podaje, że Amerykanie dotarli do rozmowy, 
którą rosyjscy wojskowi prowadzili przez radio. - 
Nie wiemy w kogo strzelać, wszyscy wyglądają jak 
my - miał powiedzieć jeden z żołnierzy. Informator 
ABC podkreśla, że część rosyjskich sił jest 
zdezorientowana. 
 
Rosja traci sprzęt, część żołnierzy dezerteruje. 
Prezydenckie Centrum im. Borysa Jelcyna wydało 
oświadczenie, w którym uznało niepodległość 
Ukrainy jako zdrowy efekt rozpadu Związku 
Sowieckiego i opowiedziało się przeciwko wojnie. 
Komunikat pojawił się także w oficjalnych mediach. 
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Co najmniej dwóch członków rosyjskiej Dumy 
oficjalnie zaprotestowało przeciwko wojnie. Michaił 
Matwiejew oświadczył, że głosując za uznaniem 
niepodległości Donbasu głosował za tym, by nie 
bombardowano Donbasu, a nie za bombardo-
waniem Kijowa. Część Rosjan protestuje. Eksperci 
donoszą, że przegrana wojna może doprowadzić do 
zmiany władzy w Rosji. Czy nadzieja może rodzić 
się w wyjątkowo okrutnym czasie? 
 
Ukraiński kierowca spotkał na drodze rosyjskich 
żołnierzy, którym zabrakło paliwa. - Odholować was 
do Rosji? - zapytał wojskowych. W odpowiedzi 
usłyszał śmiech. Rosjanie stwierdzili także, że nie 
wiedzą, dokąd się udają. - Na Kijów idziecie, nie 
róbcie nas w… ! - odpowiedział Ukrainiec. Rozmowę 
nagrał i opublikował w sieci. Jest coś wyjątkowo 
odważnie nonszalanckiego w tym, jak Ukraińcy 
odnoszą się do tragedii swojego życia. Wołodymyr 
Zełenski, na wzmiankę o ewakuacji przez USA, 
powiedział, że nie potrzebuje podwózki, ale 
amunicji. Jeszcze nie w podręcznikach, bo muszą 
dopiero zostać napisane, ale prezydent Ukrainy już 
zapisał się w historii jako przykład wybitnego 
przywódcy, na dodatek z przypadku, co być może 
nadaje mu jeszcze większej wielkości. 
 

 
 
Papież Franciszek zadzwonił w sobotę do 
prezydenta i wyraził swój najgłębszy ból z powodu 
cierpienia jego kraju. - Jeśli w schronach rodzą się 
dzieci, nawet gdy ostrzał trwa, to wróg nie ma 
szans w tej wojnie - powiedział w jednym z 
wystąpień Wołodymyr Zełenski. Być może 
rzeczywiście nie ma, choć straty są ogromne. 
Jednocześnie opór Ukraińców jest walką w imieniu 
całego świata. Już nawet Talibowie apelują o 
rozejm, co jest groteskowo upiorne. 
 
Rosjanie poprosili o przywrócenie połączeń z 
centralnym sztabem Kolei Ukraińskich jakoby w 

celach humanitarnych. Otrzymali od ukraińskich 
łącznościowców odpowiedź: Rosyjski pociągu, p……l 
się. Ukraińska Straż Graniczna donosi, że jest 
nadzieja, że obrońcy ukraińskiej Wyspy Węży mogą 
żyć, choć może okazać się to tylko nadzieją. 
Wicepremier Ukrainy napisał dramatycznego 
tweeta, prosząc o wsparcie atakowanego państwa 
przez ultranowoczesny system internetu 
satelitarnego Starlink. Elon Musk odpowiedział po 
chwili – nie ma sprawy, już lecimy. I system już 
działa na ukraińskim niebie. Poszczególne kraje 
zamykają niebo dla Rosji.  
 
Polska drużyna piłkarska i siatkarska odmówiła 
zagrania meczów z Rosją. Robert Lewandowski 
wystąpił w niebiesko-żółtej opasce. 
 
Rosjanie imitowali walki powietrzne nad elektrownią 
w Czarnobylu. To prowokacja, by obwinić Ukrainę, 
podała rządowa agencja, która odpowiada za 
Czarnobylską Strefę Wykluczenia. To ogromne 
ryzyko, gdyż skoro Rosja potrafi zestrzelić własny 
samolot, to równie dobrze może spaść na 
elektrownię. Konsekwencje czegoś takiego byłyby 
straszne. 
 
- Zwracamy się do Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża. Prosimy, by Międzynarodowy Czerwony 
Krzyż pomógł wywieźć ciała rosyjskich żołnierzy do 
Federacji Rosyjskiej. Są to tysiące ciał okupantów – 
zaapelowała na Youtube Iryna Wereszczuk – 
wicepremier Ukrainy.  
 
To dobrze, żeby Rosjanie zobaczyli samych siebie w 
trumnach, żeby zobaczyli swoich żołnierzy, którzy 
jednocześnie potrafią zabijać i płakać, gdy zostaną 
schwytani. Śmierć potrafi być otrzeźwieniem. 
 
Unijni przywódcy wypracowują szereg kolejnych 
sankcji, jakimi ma zostać obarczona Rosja. - 
Chcemy, by rosyjskie banki zostały wyłączone z 
systemu SWIFT - powiedziała szefowa KE Ursula 
von der Leyen. Zjednoczony świat idzie dalej w 
ustalaniu dotkliwych sankcji. Coś się niewątpliwie 
zmieniło. Ukraina może stać się, wbrew urojeniom 
Putina, przyczyną zmian i dążenia do budowy 
nowego świata. To trudna nadzieja, ale warto ją 
mieć. 
 
Ponad 300 tysięcy ludzi musiało opuścić swe domy i 
uciekać z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 
podaje Biuro Narodów Zjednoczonych ds. 
Koordynacji Pomocy Humanitarnej, powołując się 
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na Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców 
(UNHCR). Wielu z nich trafia do Polski. Tym razem 
nie budujemy murów, a otwieramy domy i serca.  
Białorusini solidaryzują się z Ukrainą na całym 
świecie: Chcemy, by ta wojna się skończyła i 
mówmy o tym głośno. „Droga białoruska diasporo, 
proszę was o wsparcie Ukraińców, organizujcie 
pikiety w swoich miastach. Opowiadamy się za 
pokojem, za niepodległością naszego bratniego 
narodu” - pisze na Twitterze Swietłana 
Cichanouska. Donald Tusk przypomina, żeby 
sankcjami objąć również Aleksandra Łukaszenkę. 
To taki sam morderca, jak Putin, tylko na mniejszą 
skalę. Jednocześnie warto pamiętać, że Białorusini 
potrafili stawić opór dyktaturze. Może teraz właśnie 
jest czas na kolejny. Dyktatury nie są 
nieśmiertelne. Zbrodnie przeciwko ludzkości Putina 
umieszczają go w jednym rzędzie z największymi 
zbrodniarzami ludzkości. Gdzieś zniknęli wszyscy 
jego fani zauroczeni siłą i potęgą szalonego 
przywódcy. 
 
Na dworcu kolejowym we Lwowie ludzie czekają na 
pociąg, którym bezpłatnie mogą pojechać do Polski, 
informują ukraińskie media. Pociągi są 
przepełnione, brakuje miejsc. Według portalu 
Suspilne, niektóre osoby nie mogły wsiąść nawet do 
trzech kolejnych pociągów z powodu ich 
przepełnienia. Na peronie zostawiane są rzeczy, 
których nie udało się umieścić w wagonach. Ludzie 
zostawiają część swojego życia w przedmiotach, 
żeby ratować życie. Będą potrzebowali wszystkiego. 
Świat zakończył się i trwa nadal, choć coraz 
bardziej się zmienia. W Ochtyrce w pobliżu 
miejscowości Sumy na północy Ukrainy na skutek 
ostrzału zginęło sześć osób, w tym siedmioletnia 
dziewczynka, podały lokalne władze. Jak pozbierać 
te wszystkie śmierci, śmierci dzieci, niczemu 
niewinnych ludzi? Rozliczenie rosyjskich morderców 
w Trybunale Sprawiedliwości to jedno, a drugie to, 
jak rozliczyć je w sumieniu ludzkości? A przecież to 
nie jedyne śmierci, z którymi musimy się zmierzyć, 
nadal nie wiemy, co zrobić ze śmierciami z powodu 
pandemii. Gdy wojna w Ukrainie dobiegnie końca, 
to będzie trzeba rozejrzeć się dookoła i zacząć w 
końcu odpowiedzialnie udzielać odpowiedzi na wiele 
pytań, które w tej chwili zniknęły. 
 
 
Paweł Lęcki 
 
 
Paweł Lęcki – były nauczyciel, publicysta. 

WOKÓŁ ŻYCIA 

Chaos w czasach zarazy 

„Aktem największej odwagi pozostaje samodzielne 
myślenie. Na głos!” (Coco Chanel) 
 
Mijają dwa lata, jak zmienił się nam świat. Pamiętam, jak 
w marcu 2020 roku podporządkowana wprowadzonym 
zakazom, myślałam (pewnie jak wielu z nas), że zaraza, 
która nas dopadła potrwa kilka miesięcy i wrócimy do 
normalności. 
 
Teraz już wiemy, jak błędne było to myślenie. Normalność 
w pojęciu sprzed dwóch lat nie wróciła i pewnie już nie 
wróci. Nastąpiła powolna adaptacja do nowej 
rzeczywistości, ale z każdym miesiącem mamy coraz 
większy chaos. Wszyscy uczyliśmy i uczymy się nadal żyć w 
świecie, gdzie decyzja z wczoraj, która dotyczyła naszego 
funkcjonowania nie zawsze jest aktualna dzisiaj, a jutro 
może być zupełnie inna. Chaos i strach – to słowa, które 
można najczęściej usłyszeć i którymi chciałoby się ocenić 
nasze ostatnie dwa lata - tak jakby te odczucia miały nas 
tak zdominować, żebyśmy już nie wiedzieli co dzieje się 
wokół. 
 
Mam czasami wrażenie, że nikt już nad tym nie panuje. 
Ludzie odpowiedzialni za nasze zdrowie, życie, 
bezpieczeństwo, wykonują czasami jakieś pozorne 
działania, żeby to wyglądało na dbanie o nasze interesy, 
ale jakoś poprawy nie widać. Panuje chaos i 
komplikowanie spraw, które jeszcze niedawno były proste 
i ułatwiały życie. 
 
Ograniczenia, zakazy, nakazy, zrozumiałe jeszcze jakiś czas 
temu, teraz po prostu się nie sprawdzają i pokazywanie 
siłą, kto tutaj rządzi, nie przysparza decydentom sympatii 
społeczeństwa. 
 
Brak logicznego przekazu sprawia, że ludzie błądzą i już nie 
wiedzą co jest prawdą a co manipulacją. Czy to jest 
zamierzone? Czy skołowane i zastraszane społeczeństwo 
może więcej znieść? Historycznie patrząc, kłamstwa i 
manipulacje zawsze były obecne w przekazach 
decydentów. Ale nigdy (poza okresem życia w komunie) 
bardziej tego nie dostrzegałam niż teraz. Mam wrażenie, 
że jakieś granice naszej osobistej wolności zaczęły być 
nadmiernie przekraczane bez logicznego uzasadnienia. 
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Dlatego, nawet jeśli trudno jest w tym chaosie 
informacyjnym wyrobić sobie własne zdanie, to 
koniecznością jest uruchomienie samodzielnego myślenia. 
Wolność myślenia, wolność wyboru, to jest baza wolności 
osobistej, która powinna być naszą podstawową 
wartością. Oczywiście z poszanowaniem wolności i 
bezpieczeństwa innych, którzy żyją wokół nas. Jestem za 
korzystaniem z wiedzy naukowej, korzystam ze szczepień, 
dbam o siebie i moje otoczenie, ale niech to wszystko ma 
jakiś sens, logikę i uzasadnienie. 
 

 
 
Nasze myślenie i wiedzę opieramy na obserwacji i 
dostarczanych informacjach z mediów. Zawsze tak było. 
Ważne zatem jest to, co czytamy, kogo i czego słuchamy. 
Ja opieram się na opiniach niezależnych naukowców, 
niezależnych dziennikarzy, którym zależy na prawdzie i 
potrafią przyznać się do błędu, jeśli czegoś wcześniej nie 
zweryfikowali. Weryfikacja informacji to trudne zadanie, 
ale konieczne. 
 
Usłyszałam w jednym z wywiadów niezależnej 
dziennikarki, że cechą podstawową prawdy jest prostota i 
nie trzeba jej uzasadniać. Uproszczenie wszystkiego, jest 
kluczem. Natomiast wszystko to, co skomplikowane 
(często zmanipulowane) wymaga tłumaczeń i 
uprawdopodobnienia i to powinno w nas wzbudzać 
ostrożność. 
 

W chaosie, w którym przyszło nam żyć, uważam, że 
włączenie samodzielnego myślenia, poszukiwanie prawdy 
jest koniecznością. Świat wokół nas się zmienił, nie ma już 
poprzedniego porządku, jest ciągły stan zagrożenia, który 
wymaga od nas przystosowania do życia w tym bałaganie. 
Ale to nie stoi na przeszkodzie do manifestowania swoich 
praw, do wyrażania własnego zdania, czasami odrębnego i 
obrony własnej wolności wyboru. Istotne jest jedynie, 
żeby było zgodne ze sobą i bezpieczne dla innych. 
 
„Bywa, że trzeba wykazać się charakterem, żeby żyć wg. 
własnych reguł” 
 
Nie mamy wpływu na to, co jeszcze nam „zafundują” 
wielcy tego świata. Jeżeli chaos to ich strategia, to tym 
bardziej mamy potrzebę wprowadzania porządku w swoje 
życie. 
 
Tam, gdzie mam na to wpływ małymi krokami staram się 
porządkować swoje sprawy wokół siebie, w każdym dniu 
znaleźć coś pozytywnego. 
 
„Na duże kłopoty, lekarstwem mogą być małe radości” 
 
I szukam tych małych radości, dostrzegam pozytywne 
sygnały od świata, jestem bardziej uważna, doceniam 
bardziej swoje zdrowie, każdy dobry gest w moją stronę, 
każdą propozycję, która może być dla mnie wyzwaniem i 
szansą do rozwoju. Szanuję swój spokój, ale też mój bunt, 
wobec tego z czym się nie zgadzam. I mam odwagę 
wyrażać swoje samodzielne, niezależne przemyślenia. 
 
Przed nami wiosna, która kojarzy się z życiem, nadzieją, 
dobrą energią. 
 
Niech będzie dla nas wyzwaniem do samodzielnego 
myślenia, dystansem do tego, na co wpływu nie mamy i 
ułożeniem własnego życia według własnych reguł. 
 
Wszystkiego pozytywnego dla czytelników Panoramy! 
 
 
Elżbieta Stan 
 
 
Elżbieta Stan – filolog, bizneswoman, mieszka na południu 
Polski w okolicach Katowic. 
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POLSKI CHSLD IMIENIA MARIE-CURIE-
SKŁODOWSKIEJ (wcześniej znany jako Polsko-
Kanadyjski Instytut Dobroczynności) zwraca się z 
prośbą do rodzin podopiecznych oraz Polonii o 
zgłoszenie swojej kandytatury na wolontariusza w  
Komitecie Użytkowników na trzyletnią kadencję.  
Zakres działania Komitetu Użytkowników jest 
objęty prawem w art. 212 LSSSS (Loi sur les 
services de santé et les services sociaux). 
 
Zadaniem KOMITETU UŻYTKOWNIKÓW jest  
dbanie o przestrzeganie praw mieszkańców oraz 
zapewnienie i utrzymanie im wysokiej jakości  
opieki w polskim ośrodku Marie-Curie-Skłodowskiej.  
Komitet Użytkowników składa się z mieszkańców, 
ich rodzin lub ich przedstawicieli i, w wypadku 
braku kandydatów, z osób pochodzenia polskiego 
lub słowiańskiego zainteresowanych pracą 
społeczną dla dobra rezydentów w CHSLD Polonais 
Marie-Curie-Skłodowska.  
 
Członkowie Komitetu muszą posiadać znajomość 
języka polskiego w mowie i  języka francuskiego w 
mowie i w pismie. Komitet zbiera się  pięć do 
sześciu razy w roku. Zebrania trwają od 1,5 do 2 
godzin.  
 
Osoby zaiteresowane wolontariatem w Komitecie  
proszone są o kontakt z panią Diane Palczak -   
diane.palczak.cemtl@sss.gouv.qc.ca lub na adres: 
comiteusagers.mcsklodowska@gmail.com 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 514-259-2551, ex. 2221. 
 
Ewa Michałkiewicz-Król 
Prezes Komitetu Użytkowników 
CHSLD Polonais Marie-Curie-Skłodowska 
5650, rue Bélanger, Montréal (QC) H1T 1G2 
tel: 514-259-2551 wew. 2221   
comiteusagers.mcsklodowska@gmail.com 
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KULTURA 

Filmowe premiery  
 
“Jak pokochałam gangstera”, czyli historia  
o “Nikosiu” 
 
Moda na “polską mafię” lat ‘90 trwa w najlepsze. 
Dawni niebezpieczni przestępcy, którzy nie 
uznawali żadnych ograniczeń, wykorzystując 
kulejący i niedołężny polski system sprawiedliwości, 
obecnie wychodzą na wolność i z niezrozumiałych 
przyczyn stają w blasku fleszy. Czasami 
“doklepywane” są im nowe grzechy, bo ciężko 
zerwać z przeszłością. Jednak dziś wszyscy bez 
wyjątku są już karykaturą dawnego terroru, jaki 
siali w całym kraju. Polski lat 90-tych już nie ma. 
Są za to pomysłowi rodacy, którzy każdą okazję 
wykorzystają do zarobienia kilku złotówek.  
 

 
 
I tak mnożą się kanały na Youtube, na których 
możemy oglądać historię tworu zwanego polską 
mafią, prowadzone są wywiady z emerytowanymi 
“chłopcami z miasta”, powstaje książka za książką. 
Niegdysiejsi troglodyci wierzący w moc broni  

palnej i kija bejsbolowego, dziś cudownie stają się 
pisarzami i to - o zgrozo - dość poczytnymi. Na 
kartach swych dzieł spowiadają się z przeszłości i 
można odnieść wrażenie, że ściągają od siebie 
nawzajem, bo wszystkie te wynurzenia brzmią 
podobnie: przyczyną zejścia na złą drogę była 
nędza, brak perspektyw i niechęć do życia na 
poziomie peerelowskiej klasy średniej. Chcąc 
zepchnąć na dalszy plan ogrom popełnionych 
zbrodni, skrupulatnie opisują cierpienia, których 
zaznali najpierw jako dzieci z ubogich dzielnic, a 
następnie jako skazani, gdy upomniał się o nich 
wymiar sprawiedliwości. Bodaj najbardziej znanym 
gangsterem-celebrytą jest Jarosław Sokołowski, 
pseudonim - “Masa”, od lat etatowy świadek 
koronny. Ma na swoim koncie już jedenaście 
książek. Równie popularnym rzezimieszkiem był 
szef podziemnego Trójmiasta, Nikodem Skotarczak, 
pseudonim - “Nikoś”. Ćwierć wieku temu podzielił 
los kilku swych przebojowych kolegów i został 
hucznie zlikwidowany przez konkurencję. Nie 
przeszkodziło mu to jednak wyprzedzić kompanów 
w sławie. Właśnie został bohaterem filmu. 
 
Początek 2022 roku przyniósł kilka zauważalnych 
(nie mylić z wybitnymi) premier filmowych. 
“Behawiorysta” to nowy serial TVN i platformy 
internetowej Player, na podstawie prozy rodzimego 
fabrykanta sensacji, Remigiusza Mroza. “Koniec 
świata, czyli „Kogel-mogel 4” to już druga próba 
”zamordowania” znakomitej komedii obyczajowej 
“Kogel-mogel” w reżyserii Romana Załuskiego z 
1988 roku i jej o rok późniejszej kontynuacji.  
 
Jedyny film, który mogę nazwać ciekawym to 
“Gierek” Michała Węgrzyna z główną rolą Michała 
Koterskiego. Syn uznanego reżysera Marka 
Koterskiego już po raz drugi występuje w głównej 
roli. Pierwszy raz zaliczył trzy lata temu w filmie 
swego ojca “7 uczuć”, gdzie wypadł całkiem 
intrygująco. Niestety, do ciekawych nie mogę 
zaliczyć “Jak pokochałam gangstera” (dostępnego 
na platformie Netflix), czyli historii o “Nikosiu” w 
reżyserii Macieja Kawulskiego. Po pierwsze, film 
trwa trzy godziny i pięć minut, a po drugie autorzy 
już w pierwszych sekundach zadbali o wyraźny 
komunikat, że film jest inspirowany faktami, ale nie 
może być traktowany jako biografia. Dlaczego więc 
aż trzy godziny, skoro od razu wiadomo, że to 
będzie tylko luźne nawiązanie? Sto osiemdziesiąt 
minut to czas, który służy największym dziełom 
kinematografii, natomiast bezlitośnie grzebie 
filmowe przeciętniaki. Tyle trwa “Lista Schindlera”, 
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“Człowiek z blizną”, czy choćby rodzimy “Rękopis 
znaleziony w Saragossie”, ale to właśnie są te 
wyjątkowe filmy, do których “Jak pokochałam…” z 
pewnością nie należy. Pozostaje przypuszczać, że 
komunikat na początku filmu to próba prawnego 
zabezpieczenia przed ewentualnymi procesami o 
zniesławienie, wnoszonymi przez autentyczne 
postacie. Mieliśmy już tego przykład, choćby w 
świetnym filmie “Jesteś bogiem” o historii zespołu 
Paktofonika.  
 

 
 
Po pierwszym kwadransie wiadomo już, że jednym 
z głównych atutów filmu o „Nikosiu” jest muzyka, a 
konkretnie wykorzystane w nim utwory. Oj, 
szczęście mają autorzy filmu, że pozyskali prawa do 
użycia np. “Far far away” Slade’ów, “Załogi G” 
Hurtu, “Autoportretu Witkacego” Przemysława 
Gintrowskiego, czy legendarnej “Dziewczyny o 
perłowych włosach” węgierskiego zespołu Omega.  
 
Do atutów filmu należy zaliczyć też grę aktorską. 
Nie ma tu słabych ról, biorąc pod uwagę oczywiście 
zawodowych aktorów. Cieszy fakt, że twórcy 
postawili na młode i średnie pokolenie. Główną rolę 
gra Tomasz Włosok, który urodził się w okresie 
schyłkowego “Nikosia”, a mimo to udźwignął tę 
niełatwą (również ze względu na długość filmu) 
rolę. Na uwagę zasługują także role kobiece. Mimo, 
że kobiety w tym filmie widzimy głównie jako 
kolejne żony i kochanki głównego bohatera, to ich 
wcielenia są dopracowane i rzetelnie zagrane. 
Agnieszka Grochowska, Magdalena Lamparska, a 
nawet młodziutka Julia Wieniawa znakomicie 

stworzyły niełatwe postacie partnerek gangstera. 
Na szczególną uwagę zasługuje tajemnicza kobieta, 
będąca główną narratorką filmu, którą gra Krystyna 
Janda.  
 
W filmie obserwujemy osobliwy, współczesny 
format narracji, gdzie aktorzy na chwilę wychodzą 
ze swej roli i zwracają się do widza, opowiadając 
fragment historii. Jest to zabieg znany z “Wilka z 
Wall Street”, czy “Big short”, żeby nie wspomnieć 
początków teatru w starożytnej Grecji, a więc 
podpatrzony u najlepszych. Męskie role, o dziwo, 
wydają mi się mało wyraziste, mimo brawurowej 
kreacji Włosoka i mimo że nikt nie gra tu na pół 
gwizdka. Te role są po prostu tak napisane. 
Sytuacji nie ratuje nawet charyzmatyczny Eryk 
Lubos, jako król cinkciarzy. Co prawda jego 
postacie nigdy nie są obojętne widzowi, ale ów 
aktor zawsze gra w jednakowy sposób, który chyba 
już się opatrzył widzowi. Jego przeciwieństwem jest 
Sebastian Fabijański, który wciela się w postać 
byłego więźnia, narkomana i prawej ręki “Nikosia”. 
Fanatyczny i nieobliczalny „Silvio” w jego 
wykonaniu jest dla mnie jedną z najlepszych kreacji 
tego filmu. Niezmiennie najwyższy poziom 
reprezentuje Dawid Ogrodnik jako “Pershing” z 
Pruszkowa, mimo że znajduje się gdzieś na trzecim 
planie.    
 
I tyle atutów. Film jest przynajmniej o godzinę za 
długi. Nie ratuje go specyficzny montaż, polegający 
na długich, płynnych, a zarazem dynamicznych 
ujęciach ani aktorzy, którzy ewidentnie robili, co 
mogli. Nie ratują go barwne zdjęcia, stworzone 
niewątpliwie w kontrze do nijakiej rzeczywistości 
epoki PRL. Wszystko to wygląda ładnie, lecz 
ostatecznie czegoś filmowi brakuje. Żadna akcja nie 
porywa i nie powoduje wyjątkowych emocji. Równie 
dobrze produkcja pt. “Jak pokochałam gangstera” 
mogłaby nie powstać i nie uważałbym tego za 
specjalną stratę dla polskiej kinematografii. 
Pozostaje mieć nadzieję, że kolejni autorzy będą 
bardziej pomysłowi, tworząc kolejne laurki dla 
rodzimych gangsterów, co chyba nieuchronnie nas 
czeka. 
 
 
Marcin Śmigielski 
 
 
Marcin Śmigielski – krytyk filmowy, instruktor i 
pasjonat harcerstwa, autor książki o harcmistrzu – 
Stefanie Padowiczu 
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POLONIA 

Radio Polonia 
 
Niemal 20 lat spotykałam się z Państwem co 
tydzień na antenie stacji CFMB – 1280 AM. 
Dziś przyszedł czas rozstania. 
  
Tymi słowami pożegnałam się ze słuchaczami  
Radia Polonia w ostatnią niedzielę stycznia 2022 
roku. Oto, dlaczego zawiesiliśmy działalność 
polonijnej audycji.  
 
Szanowni Państwo,  
 
Jak zapewne Państwo pamiętają przez 15 lat  
byłam producentem i dziennikarzem 
polskojęzycznej audycji radiowej "Jedynka".  
W maju 2015 roku z nieukrywanym żalem 
pożegnałam się ze słuchaczami z powodów 
finansowych i organizacyjnych. 
  
Po dwuletniej przerwie, w październiku 2017  
roku wróciłam na antenę z nowym programem – 
Radio Polonia. Od tamtej pory minęło ponad  
4 lata. 
 
W 3 osobowym składzie wraz z Michałem 
Stefańskim i Andrzejem Leszczewiczem stara- 
liśmy się realizować oczekiwania naszych słuch-
aczy w cotygodniowych niedzielnych audycjach. 
RADIO POLONIA było programem dla Polonii i o 
Polonii. Naszym podstawowym celem była 
działalność informacyjna na temat życia Polonii 
montrealskiej. Informowaliśmy więc o 
wydarzeniach przygotowywanych przez organi-
zacje polonijne, o koncertach, odczytach, 
wykładach, spotkaniach okazjonalnych czy 
cyklicznych jak np.: „Są wśród nas” czy „Kawiar- 
ni Literackiej”. Życie Polonii montrealskiej kwitło,  
a my mieliśmy o czym informować i zapraszać  
do studia gości związanych z tymi wydarzeniami. 
 
W marcu 2020 roku władze kanadyjskie ogłosiły 
stan pandemii, zamykając i zabraniając 
jakiejkolwiek działalności i spotkań. Wszyscy 
zostaliśmy w domach dla naszego bezpieczeństwa  
i ochrony naszego zdrowia. 
  
Na kilka tygodni zamilkło też nasze radio, gdyż nie 
mogliśmy realizować audycji. Dyrekcja stacji 
CFMB – 1280 AM, stosując się do rządowych  

obostrzeń, wydała zakaz realizacji programów na 
żywo i zapraszania gości do studia. Nowe warunki 
wymusiły na nas zmianę sposobu produkcji audycji 
radiowych. Przenieśliśmy ją do naszych domów. 
Zaczęliśmy wykorzystywać do tego celu telefon i 
Skype. 
 

 
 
Zmodyfikowaliśmy także ofertę programową Radia 
Polonia. Blok informacyjny o wydarzeniach 
polonijnych zastąpiliśmy powieścią Henryka 
Sienkiewicza - „Pan Wołodyjowski”, a gości 
szukaliśmy poza Montrealem, głównie w Polsce i w 
Toronto. Radio Polonia przestało być programem na 
żywo i stało się audycją nagrywaną kilka dni przed 
emisją, co uniemożliwiało nam przekazywanie 
najnowszych wiadomości agencyjnych. Newsy 
emitowaliśmy z 3 dniowym opóźnieniem, bez 
możliwości uaktualniania. 
 
W związku z tymi, niezależnymi od nas zmianami, 
zaobserwowaliśmy systematyczną, zmniejszającą 
się liczbę słuchaczy naszego programu. 
  
I tak oto po przetrwaniu niemal dwóch lat 
panującej pandemii i związanych z nią ograniczeń 
doszliśmy do wniosku, że formuła naszego 
programu wyczerpała się, a niewielka ilość 
słuchaczy potwierdza jedynie nasze obserwacje.   
 
W obecnych pandemicznych warunkach, przy 
bardzo ograniczonej aktywności Polonii 
montrealskiej, nie jesteśmy w stanie realizować 
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naszego podstawowego celu jakim jest funkcja 
informacyjna. 
 
To jeden z powodów naszej decyzji. Drugą bardzo 
ważną przyczyną zawieszenia działalności Radia 
Polonia jest brak funduszy. Nie mamy pieniędzy na 
opłatę kosztowego czasu antenowego. 
  
Wszyscy nasi dotychczasowi reklamodawcy wycofali 
się z chwilą ogłoszenia pandemii. Nasz główny 
sponsor z Polski, w zeszłym roku poważnie obciął 
sumę dotacji, a obecnie nie daje nam żadnych 
gwarancji na otrzymanie jakichkolwiek funduszy w 
roku 2022. Donacje miejscowych sponsorów 
pokrywają nasze potrzeby jedynie w dziesięciu 
procentach. 
  
W tym miejscu chciałabym wyrazić wdzięczność 
wszystkim dotychczasowym sponsorom za ich 
finansowy wkład w realizację naszej audycji od 
początku jej istnienia. Szczególnie serdecznie 
dziękuję: Fundacji Rodziny Korwin- 
Szymanowskich, Konsulatowi Generalnemu RP w 
Montrealu, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
Polskiej Fundacji Społeczno–Kulturalnej w Quebecu 
oraz Związkowi Weteranów Polskich im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Montrealu. 
  
Ponadto dziękuję moim współpracownikom: 
Michałowi Stefańskiemu i Andrzejowi 
Leszczewiczowi za ich profesjonalizm, za ogromny 
wkład pracy, za pasję i poświęcenie z jakimi 
przygotowywali kolejne audycje.  
  
Szanowni Państwo, życzę wszystkim dużo dobrego 
zdrowia i bardzo dziękuję za to, że mogłam być 
gościem w Państwa domach w niedzielne wieczory 
w ciągu minionych lat. Dziś kończy się nasz 
wspólny czas. Jeśli wśród Polonii znajdą się osoby, 
które zechcą podjąć trud kontynuowania produkcji 
programów polonijnego radia oraz zadbają o jego 
kondycję finansową, to ze swej strony deklaruję 
pomoc organizacyjną.  
 
 
Bożena Szara 
 
 
Producentka, dziennikarka i prowadząca program 
Radio Polonia 
 
 

Książka elektroniczna w Bibliotece 
Polskiej w Montrealu 
 
1 grudnia 2021 roku to rozpoczęcie nowego etapu  
w działalności Biblioteki Polskiej w Montrealu. Jej 
czytelnicy oprócz dotychczasowego dostępu do 
ponad 30 000 tomów Biblioteki, setek filmów na  
DVD i audiobooków na dyskach, mogą obecnie 
korzystać  z katalogu 75.000 polskich e-booków. 
Dzięki dofinansowaniu ze strony Konsulatu 
Generalnego RP w Montrealu, czytelnicy  
mają dostęp poprzez platformę Legimi.pl do  
polskich nowości wydaw-niczych w formie 
elektronicznej. Czytanie tych książek w okresie 
panującej epidemii znacznie się spopularyzowało. 
Świadczy m.in. o tym powodzenie grudniowej 
"świątecznej" oferty Biblioteki Polskiej promującej 
bezpłatny dostęp do nowości wydaw-niczych. 
Zainteresowało się nią 30 osób, do Biblioteki  
Polskiej zapisało się 16 nowych czytelników z całej 
Kanady (w tym 5 z Ontario, 3 z Alberty).  
E-czytelnicy wypożyczyli 218 książek. Najpopu-
larniejszą z nich była najnowsza książka  
Remigiusza Mroza "Przepaść" (8 wypożyczeń).  
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej  
nowej, wygodnej formy czytania książek. 
 
Info: polska@videotron.ca, (514) 379-4220 
 
 
Stefan Władysiuk, bibliotekarz Biblioteki Polskiej 
 
 
Na zbliżające się ciepłe wiosenne wieczory  
Biblioteka Polska poleca następujące nowości: 
 
The Bomb: From Warsaw to Montreal.  
A novel by Guy Lacroix.  Stron 307. 
Montreal 2021 
 
Jak pisze autor napisana jako powieść jest hołdem 
złożonym odwadze i wytrwałości Polaków, widzianej 
przez próby i udręki typowej polskiej rodziny. Jej 
członkowie musza stawić czoła  straszliwym  
trudnościom narzuconym im  przez niemieckich 
nazistów i rosyjskich komunistów w 1939 roku i 
dalej, az po sfałszowane wybory w powojennej 
Polsce w 1947 r. 
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W dużej mierze reprezentatywna dla prawdziwych 
historii z czasów II wojny światowej, powieść 
opowiada o ludzkim i geopolitycznym dramacie 
narodu polskiego i jego mieszkańców. Fikcyjny 
bohater tej opowieści, Jerzy Jabłoński, to genialny 
fizyk jądrowy, który na początku wojny zmuszony 
jest do ucieczki z Polski, pozostawiając za sobą 
rodzinę. Pracując nad rozwojem bomby atomowej  
we Francji i Anglii, ostatecznie dociera do Stanów 
Zjednoczonych. Przez całą wojnę nie będzie miał 
pojęcia, co stało się z jego bliskimi. Martwi się o 
swoją rodzinę i swój kraj, a jeszcze bardziej się 
niepokoi, gdy odkryje, że niemieccy i rosyjscy 
szpiedzy są na jego tropie, obawiając się, że 
wykradną jego cenną wiedzę. W 1945 roku 
postanawia przenieść się do Montrealu, aby 
kontynuować badania w tutejszym rządowym 
laboratorium atomowym.  
 

 
 
Czytelnik pozna dobrze zbadaną powieść historycz-
ną, przedstawiajaca geopolityczne intrygi stojące  
za porzuceniem Polski przez aliantów, wyścigu 
zbrojeń który doprowadził do wybuchu bomby 

atomowej. Jak każdy klasyczny ”triller”, książka 
zawiera elementy suspensu, szpiegostwa i historię 
miłosną (czym byłaby powieść bez wątku 
miłosnego?). Kulminacją powieści jest Montreal w 
1949 roku z wybuchowym zakończeniem, które jest 
równie poruszające, co nieoczekiwane.  
 
Wydana w języku francuskim i angielskim.   
Do nabycia w Bibliotece Polskiej, Cena 25 $.  
 
 
Biblioteka Polska zaprasza na "Zielono Mi", 
czyli powitanie maja z Agnieszką - pokaz 
serialu telewizyjnego TVP “Osiecka”. 
 
(13 odcinków, czas trwania 557 minut) 
 

 
 
Fascynująca biografia poetki, Agnieszki Osieckiej. 
Serial przedstawia jej życie od wczesnej młodości, 
przypadającej na lata pięćdziesiąte, aż do śmierci, 
czyli lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Tłem tej 
biograficznej opowieści są artystyczne, obyczajowe 
oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od 
edukacji w komunistycznej szkole przez studia w 
Szkole Filmowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich 
teatrzyków – warszawskiego STS- u i gdańskiego 
Bim-Bomu. To opowieść o spektakularnych 
sukcesach i porażkach Osieckiej, zarówno w walce z 
cenzurą, jak i wynikających z trudnych życiowych 
wyborów. Bohaterami serialu – poza Osiecką – są 
postacie takie jak m.in.: Zbigniew Cybulski, Bogumił 
Kobiela, Elżbieta Czyżewska czy Jeremi Przybora. 
Reżyseria serialu: Robert Gliński i Michał Rosa 
  
Sobota: 30 kwietnia, 7 maja, 14 maja 
godz. 15.00    
 
Biblioteka Polska: 4220 rue Drolet  
Informacja i rejestracja: (514) 379-4220 
polska@videotron.ca 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 1 (11) MARZEC 2022 

 

 
- 39 -  

 

NOWOŚCI BIBLIOTEKI POLSKIEJ 

Zapiski ostatniego dziedzica  
z Mokrska 
 
Jesienią ubiegłego roku Biblioteka Polska otrzymała 
w darze od rodziny autora książkę: Dwór nad 
Nidą. Zapiski ostatniego dziedzica z Mokrska 
(1905-1950). 
 

 
 
Na pierwszy rzut oka wydawała się być jedną z 
wielu książek poświęconych historiom rodzinnym, 
książek, które jak grzyby po deszczu pojawiały się 
na rynku w latach 90-tych ubiegłego stulecia. 
Wydawane były przez potomków rodzin ziemiańs-
kich, dla zachowania ocalałych wspomnień 
idealizujących minioną przeszłość. 
 
Początkowo przeczytanie jej odłożyłem na później… 
Jednakże fakt, że „Dwór nad Nidą…” dotyczył 
historii rodziny Korwin-Szymanowskich - znaczącej 
w środowisku Polonii montrealskiej rodziny znanej z 
hojnego wspierania polonijnych wydarzeń 
kulturalnych i instytucji, w tym i Biblioteki Polskiej, 
potęgował moją ciekawość i przy najbliższej okazji 
postanowiłem sięgnąć po zapiski ostatniego 
dziedzica z Mokrska ponownie. 

Już jej pierwsze strony świadczyły, że książka różni 
się od innych o podobnej tematyce. W tamtych 
dominowały zazwyczaj wątki personalne, 
informacje natury towarzyskiej w rodzaju: która z 
ciotek popełniła mezalians, który z wujów przegrał 
w karty swoje majętności, lub zamieszany był w 
jakiś skandal. 
 
"Dwór nad Nidą" jest dokumentem pozbawionym 
sensacyjnych wątków, jest konkretnym zapisem 
prowadzonych interesów, zysków i strat z nimi 
związanych. „Mój dziadek reprezentował typ 
nowoczesnego ziemianina, bardziej już biznes-
mena” – napisał we wstępie do książki Juliusz 
Braun, były dziennikarz i polityk, wnuk po kądzieli 
autora zapisków. 
 
Ostatni dziedzic z Mokrska - Michał Korwin-
Szymanowski, urodził się w 1877 r. w Łowiczu. 
Kształcił się w Belgii, najpierw w elitarnej szkole 
katolickiej, potem w handlowej. Po powrocie do 
kraju w 1902 r. rozpoczął pracę w Dąbrowie 
Górniczej jako urzędnik sprzedaży i ekspedycji. 
Dwa lata później ożenił się, a w 1908 r. kupując 
folwark Mokrsko Dolne przekształcił się w 
ziemianina. Dodatkowo prowadził różne inne 
interesy, m.in. dom handlowy w Kielcach, kupował 
akcje i nieruchomości, działał w organizacjach 
gospodarczych i społecznych.    
  
Legioniści wzięli auto  
 
Jego zapiski   w sposób lakoniczny, ale i ciekawy 
odnoszą się do wydarzeń politycznych w kraju i na 
świecie. Pod datą 11 sierpnia 1914 r. Szymanowski 
zanotował: „W Mokrsku zjawili się Austryjacy, a 
właściwie »Sokoli« i zażądali wydania samochodu. 
Skonfiskowano mi samochód na rzecz tak zwanego 
»Wojska Polskiego«. Służył dowództwu Legionów 
Polskich. Uwieczniony został na znanym zdjęciu z 
Józefem Piłsudskim i grupą oficerów przed pałacem 
biskupim w Kielcach.” Szymanowskiemu „rząd 
narodowy” miał wypłacić 6 tys. rubli, dostał 
równowartość 2.5 tys. i „kazali wypisać sobie kwit, 
że za samochód zostałem w zupełności 
zapłacony”.  To był dopiero początek strat, jakie 
poniósł podczas tej wojny. W październiku 1914 r. 
pisał: „Rosyjskie wojska zabrały drugi samochód, 
konie i zboże. Następnie pruskie wojska zabrały 
znów konie, owies, siano, rzeczy różne”.   
   
Końca wojny Korwin-Szymanowski nie przyjął 
jednak z entuzjazmem, ponieważ pojawiały się 
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nowe zagrożenia. 13 listopada 1918 r. pisał: 
„Wojna zakończona już zdaje się na wszystkich 
frontach, obecnie zaś wybucha na całym świecie 
rewolucja. Polska niby się tworzy, ale powstaje 
chaos i zamieszanie”.  
   

 
 
Dwór w Mokrsku ok. 1920 roku 
 
W lipcu 1920 r. notował: „Sytuacja bardzo naprę-
żona. Nasze wojska poniosły klęskę i cofają się 
przed bolszewikami. W kraju rozlega się hasło: pod 
broń i wielu chętnych spieszy w szeregi, czy jednak 
będzie na to czas jeszcze? Czy powstrzymamy 
bolszewicką nawałę? Nie wiadomo nic!”.    
 
43-letni Korwin-Szymanowski, który nie służył 
wcześniej w wojsku, nie podlegał poborowi, ale 
zgłosił się na ochotnika do służby pomocniczej. 
Został przydzielony do sekcji rachunkowo-
kontrolnej w sztabie Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Opracował nawet projekt zmian w 
aprowizacji wojska w czasie wojny, ale nie zdołał 
zainteresować nim dowódców. W październiku 1920 
r. zwolniony ze służby wrócił do Mokrska.   
   
Okres między wojnami nie był dla dworu nad Nidą 
sprzyjający. Kolejne klęski nieurodzaju, zła 
koniunktura gospodarcza sprawiały, że majątek 
przynosił straty. Jego właściciel natomiast 
odnosił sukcesy w rozlicznych interesach 
handlowych, które prowadził dzięki pracowitości i 
ekonomicznemu talentowi. Gdy wybuchła kolejna 
wojna, dziedzic z Mokrska kończył 62 lata. Na front 
poszedł jego syn Jan, który po bitwie pod 
Brzezinami 8 września został uznany za poległego i 
pośmiertnie odznaczony krzyżem Virtuti Militari. 

Okazało się jednak, że przeżył, trafił do sowieckiej 
niewoli, z której udało mu się uciec.    
  
Komuniści wzięli wszystko   
 
W grudniu 1939 r. w swoich zapiskach Michał 
Korwin-Szymanowski szacował, że w czasie I wojny 
światowej stracił 75 proc. swojego i żony majątku, 
a „teraz prawdopodobnie reszta pójdzie i wysiłki 
całego mojego życia pójdą na marne”.    
  
Stało się to w styczniu 1945 r., kiedy to majątek 
Mokrsko Dolne przez władzę ludową „został 
skonfiskowany i upaństwowiony, następnie 
rozparcelowany”. Korwin-Szymanowski wyliczał: 
„Poza ziemią zostało skonfiskowane wszystko: 
zboże i zapasy w spichrzu, w magazynach, 
spiżarniach. Wszystkie narzędzia rolnicze i pojazdy, 
wszystek inwentarz żywy i martwy (...) Konie 
wszystkie wzięli Niemcy. Krowy, jałowiznę, cielęta i 
świnie zabrała Czerwona Armia. Wiele rzeczy przy 
pogromie domu zostało zniszczone i spalone”. I 
podsumował: „Tak się skończyła ciężka moja praca 
na roli trwająca przeszło 40-ci lat”. Zmuszony do 
opuszczenia Mokrska, Korwin-Szymanowski 
zamieszkał w wynajętym mieszkaniu w Kielcach.  
 
22 lipca 1945 r. wysłał memoriał w sprawie 
zagospodarowania Ziem Zachodnich kierowany do 
„Pana Prezesa Rady Ministrów w Warszawie”. Pisze 
w nim, że osobiście wybrał się „nad Odrę i Nissę”, a 
to, co widział oraz dowiedział się, doprowadziło go 
„do przeświadczenia, że niestety akcja cała nie jest 
zbyt dobrze w szczegółach opracowana i 
zorganizowana”. Zwraca się m.in. o ujęcie „w silne 
ręce” prac żniwnych, co z punktu widzenia 
gospodarczego jest najpilniejsze. I deklaruje, że 
gdyby mógł być w czymś użyteczny, to jest do 
dyspozycji, choć zastrzega, że jest już niemłody. 
„Jeszcze raz zapewniam Pana, Panie Premierze, że 
pismo moje nie jest żadną krytyką i nie ma na celu 
niczego innego jak dobra Polski” – kończy ten 
memoriał, na który nie otrzymał żadnej 
odpowiedzi.    
   
Prawie trzy i pół roku później notuje: „I stało się 
coś, czego zupełnie nie mogę zrozumieć. Ja, 
człowiek 72-letni, stojący z dala od wszelkiej 
polityki, zajmujący się obecnie literalnie niczem, 
trochę bawiący się w pisanie pamiętników, dnia 9 
grudnia 1948 r. doznaję wstrząsu takiego jak 
rewizja mego mieszkania przez UB poszukujących 
broni, ulotek i waluty”.   
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Michał Korwin-Szymanowski (ok. 1905 roku) 
 
Śledztwo, w którym był podejrzewany o handel 
tymi przedmiotami umorzono „z braku dowodów 
winy” po 3 miesiącach. Odbiło się to jednak na jego 
zdrowiu.   
  
W ostatnich miesiącach życia Michał Korwin-
Szymanowski zabiegał o zwolnienie z więzienia 
syna Jana, którego oskarżono o nielegalne 
posiadanie broni. Nie doczekał jego uwolnienia, 
zmarł 28 września 1950 r. w Częstochowie. Zgodnie 
ze swoją wolą pochowany został na cmentarzu w 
Łowiczu.  
 
Zapiski Michała Korwin-Szymanowskiego to 
wyjątkowy dokument ukazujący na przykładzie 
losów właściciela niewielkiego majątku, ostatni 
okres istnienia polskiego ziemiaństwa, klasy 
szczególnie zasłużonej dla rozwoju II 
Rzeczypospolitej. Był to, niespełna pół wieku 

trwający, okres - czas rewolucji i wojen, przemian 
społecznych i politycznych, gdy polska 
rzeczywistość uległa całkowitej zmianie. Po II 
wojnie światowej ziemiańska klasa społeczna 
przestała istnieć. 
 
W zapiskach znajdujemy opis licznych decyzji 
finansowych, kłopotów i sukcesów związanych z 
gospodarowaniem majątkiem. Mokrsko to dla 
autora warsztat pracy, ale też centrum życia 
rodziny, radości i smutków. Pisał: “Coraz bardziej 
czuję się z nim związany. Wszystko, co tu jest, sam 
skonstruowałem, pobudowałem, zasadziłem i 
zorganizowałem”.(…) 
 
„Pieniądz jest konieczną dźwignią dobro bytu, 
spokoju i niezależności. Sam pieniądz szczęścia nie 
daje, może jednak do osiągnięcia szczęścia 
pomagać. Trzeba więc szanować pieniądz, rachunki 
ściśle prowadzić, często bilans majątku robić i 
odpowiednio do wyniku tego bilansu postępować”. 
Te słowa, zapisane w testamencie, mogą stanowić 
podsumowanie życia ostatniego dziedzica z 
Mokrska. 
  
Michał Korwin-Szymanowski  
„Dwór nad Nidą. Zapiski ostatniego dziedzica  
z Mokrska (1905-1950)”.  
Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021    
  
Do wypożyczenia w Bibliotece Polskiej. Gorąco 
zachęcam do jej lektury. 
  
 
Stefan Władysiuk, bibliotekarz Biblioteki Polskiej 
w Montrealu 
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Z KRONIKI WETERAŃSKIEJ 

Zasłużeni dla Związku i Polonii - 
Leszek i Krystyna Chełmińscy 

 
W tym roku przypada 15 rocznica śmierci jednego  
z najbardziej zasłużonych działaczy Polonii 
montrealskiej, aktywnego w wielu organizacjach 
Leszka (Leslie) Chełmińskiego, który w dniu 2 
lutego 2007 roku zmarł niespodziewanie podczas 
wakacji na Florydzie. 
 

 
 
Leszek Chełmiński urodzony w 1915 roku w 
Pruszkowie, służył w czasie II  wojny światowej w 
lotnictwie polskim, francuskim i brytyjskim. Latał w 
załodze bombowców Wellington; we Włoszech 
służył jako oficer techniczny. Został odznaczony 
wieloma orderami tych trzech państw, a także 
otrzymał honorowy tytuł majora lotnictwa 
polskiego. Do Kanady przyjechał w roku 1948 i do 
przejścia na emeryturę w 1975 r. pracował w 
montrealskim Canadair, najpierw jako inżynier, a 
następnie jako główny inżynier i kierownik 
departamentu. Będąc na emeryturze w ramach 
CESO (Canadian Executive Service Organization) 
przez 25 lat udzielał konsultacji i porad licznym 
firmom produkcyjnym na świecie (między innymi 
zakładom przemysłu lotniczego w Polsce). 
 
Leszek Chełmiński uczestniczył aktywnie w życiu 
Polonii montrealskiej. Do końca był prezesem 
Stowarzyszenia Lotnictwa Polskiego, Skrzydło 310 i 
aktywnym członkiem Związku Weteranów Polskich. 
Wieloletni prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
(Québec) i Stowarzyszenia Inżynierów Polskich oraz 
działacz innych organizacji. 

Z zapałem zajmował się sportem, był miłośnikiem 
samochodów. Uczestniczył w wielu rajdach 
samochodowych zdobywając trzykrotnie 
mistrzostwo Quebecu i dwukrotnie mistrzostwo 
Kanady. Pływał, jeździł na nartach, żaglował oraz 
pływał na desce z żaglem (windsurfing).  
 
W 1965 roku wraz ze swoim przyjacielem 
Andrzejem Czerwińskim przejechali w rekordowym 
czasie (5 dni i 17 godzin) trasę: Halifax-Vancouver-
Halifax. Bardzo lubił podróżować i zwiedzać 
ciekawe, najdalsze zakątki świata. Był zaan-
gażowany w organizację montrealskiej Olimpiady w 
1976 r.  Hojnie wspierał finansowo sprawy polskie, 
a zwłaszcza Bibliotekę Polską w Montrealu. 
 
Ukochana żona - Krystyna Chełmińska także była 
aktywna w życiu Polonii montrealskiej. Od 1991 
roku była członkiem Związku Weteranów Polskich 
oraz Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim. Była 
dumna ze swej ostatniej funkcji: sztandarowej 
Związku Weteranów Polskich. Powtarzała, że do 
końca życia chce chodzić obok sztandaru. 
 
Pochodziła ze Lwowa - tam się urodziła, tam 
otrzymała wykształcenie. Podczas tragicznego 
września 1939 r, gdy do Lwowa weszli Sowieci, 
będąc uczennicą gimnazjalną, wraz ze starszą 
siostrą potajemnie przenosiła do szpitala ubrania 
dla polskich żołnierzy. Zdemaskowane, obie zostały 
aresztowane przez NKWD i wywiezione w głąb Rosji 
sowieckiej (bez wiedzy rodziców, których już więcej 
nie zobaczyły). Po układzie Sikorski - Majski dostała 
się do Persji 
 
Dalsze losy Krystyny to służba radiotelegrafistki w 
łączności w II Korpusie; udział w bitwach we 
Włoszech, między innymi w bitwie pod Monte 
Cassino. Odznaczona Krzyżem za Monte Cassino, 
Gwiazdą Italii, War Medal 1939-1945. 
 
Studia ukończyła po wojnie. We Włoszech wyszła za 
mąż za Leszka Chełmińskiego i tam urodził się ich 
syn – Andrzej. Córka Lila urodziła się w Kanadzie, 
do której państwo Chełmińscy przybyli z Anglii w 
1948 roku. 
 
Wielka patriotka, często wspominała dzieje swojej 
służby wojskowej (pod koniec wojny była 
sierżantem), nie mogła się pogodzić z utratą 
ukochanego miasta Lwowa. W roku 2005, dekretem 
Prezydenta Polski została awansowana do stopnia 
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podporucznika. Pełna zapału i chęci do życia, 
dzielnie znosiła lata różnych dolegliwości.  
 
Krystyna Chełmińska z domu Tarnowicz, zmarła w 
ostatnich dniach 2010 roku, tuż po swoich 90-tych 
urodzinach. 31 grudnia 2010 r. w kościele Św. 
Michała żegnało Ją grono przyjaciół i weteranów ze 
sztandarem Związku, przy którym tak dzielnie 
kroczyła podczas uroczystości polonijnych. Została 
pochowana tak jak i mąż na cmentarzu wojskowym 
Field of Honour w Point Claire. 
 
 

 
 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w bibliotece 
 
Państwo Chełmińscy hojnie wspierali finansowo 
sprawy polskie, a zwłaszcza Bibliotekę Polską w 
Montrealu. W hołdzie dla Nich 9 lutego 2017 
roku  Zarząd Polskiego Instytutu Naukowego w 
Kanadzie, zdecydował, by czytelnię w nowej 
siedzibie Biblioteki Polskiej nazwać imieniem 
Krystyny i Leszka Chełmińskich, uzasadniając że 
Rodzina Chełmińskich ma wielkie zasługi w 
zapewnieniu stabilnej działalności Biblioteki i to od 
zarania jej istnienia. Pani Krystyna była wieloletnią 
ofiarną wolontariuszką Biblioteki, Pan Leszek jako 
prezes KPK okręgu Quebec konsekwentnie popierał 
działalność Instytutu i Biblioteki. W ostatnich latach 
zaś ich syn Andrzej walnie przyczynił się do tego, 
by Biblioteka mogła znaleźć się w nowej siedzibie. 
 

 
 
Uroczyste otwarcie czytelni im. Krystyny i Leszka 
Chełmińskich miało miejsce 28 października 2017 
roku. Okolicznościowe przemówienia wygłosili 
Konsul RP w Ottawie - Aleksandra Kucy oraz prezes 
Polskiego Instytutu Naukowego - Stanisław Latek.  
 

 
 
Patronów czytelni wspominali przyjaciele i najbliżsi, 
w tym dzieci Krystyny i Leszka Chełmińskich - syn 
Andrzej i córka Lilian, która dokonała uroczystego 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy. 
 
 
Pamięć o Nich nie zaginie. 
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HISTORIA 

Skarby wawelskie   
 
Fascynujące losy królewskiej kolekcji arrasów 
wawelskich 
 
W 2021 roku wystawą „Wszystkie arrasy króla. 
Powroty 2021-1961-1921” Zamek Królewski na 
Wawelu uczcił powroty skarbów królewskich do 
Polski: powrót w 1921 roku - arrasów zrabowanych 
przez Rosję carską; oraz powrót w 1961 roku - 
kolekcji z Kanady, po dwudziestu latach 
opiekowania się nimi przez Polonię kanadyjską. 
 

 
 
Autorka artykułu na tle tzw. werdiury (arrasu o 
tematyce roślinno-zwierzęcej) 
 
Ponad sto tysięcy osób zobaczyło wystawę, która, 
de facto, była pierwszą tak kompleksową 
prezentacją wyjątkowego zbioru arrasów Zygmunta 
Augusta. We wnętrzach Reprezentacyjnych Komnat 
Królewskich oraz w przestrzeni specjalnie 
stworzonej na użytek wystawy wyeksponowanych 
zostało 128 tkanin. 
 
Jak to często bywa z dziełami sztuki wielkiej wagi – 
bezcennymi i unikalnymi, kolekcja arrasów 
Zygmunta Augusta ma burzliwą historię 
zasługującą na nieustanne przypominanie. Wiążą 

się z nią nierozerwalnie zarówno losy naszej 
ojczyzny, jak i losy jednostek, o których warto 
pamiętać. 
                                             
Dzieje arrasów 
 
Arrasy – tkane obrazy, inaczej zwane tapiseriami, 
oponami, szpalerami są dekoracyjnymi dywanami 
ściennymi, tkanymi na krośnie, najczęściej nićmi 
wełnianymi i jedwabnymi, na podstawie kartonów 
wykonanych przez malarzy. Tkactwo artystyczne w 
epoce renesansu było sztuką niezwykle cenioną i 
we Włoszech, w Niderlandach, we Francji rozwinęły 
się słynne w całej Europie ośrodki tkackie.  
Miejscowość Arras we Francji posiadała znane 
manufaktury, a powstające w nich tkaniny nazwano 
„arrasami”, co nadało nazwę dużym tkaninom 
ściennym. Na terenach wykupionych przez Ludwika 
XIV od rodziny Gobelin, założono manufakturę 
tkacką, od której pochodzi nazwa „gobelin”, 
oznaczająca tapiserie przeznaczone na meble, 
baldachimy, ozdoby okien i drzwi.  Do szczytowego 
rozkwitu technika tapisjerska doszła w 
Niderlandach: w Brukseli, Brugii, Antwerpii, 
Gandawie, Amsterdamie, Delft i Gouda.  
 
Gdy Zygmunt Stary i królowa Bona Sforza 
rozbudowali Wawel w stylu renesansu włoskiego, 
zakupili w Antwerpii i Brugii kilka arrasów mających 
ocieplić i ozdobić komnaty królewskie. Syn ich, król 
Zygmunt August, zamienił zamiłowanie do tkanych 
obrazów w prawdziwą pasję i w latach 1550-1560 
zamówił w brukselskich warsztatach ponad 160 
tkanin. Było to największe zamówienie w 
manufakturach tkackich dla jednego odbiorcy. 
Największe arrasy, o tematyce zaczerpniętej z 
Księgi Rodzaju (4,8 m. wysokości x 8,8 m. 
długości), powstały na podstawie projektów 
znakomitego artysty Michiela Coxcie z Malines, 
zwanego „Rafaelem flamandzkim”. Inspirowane 
monumentalnym malarstwem Michała Anioła z 
Kaplicy Sykstyńskiej, reprezentują fazę dojrzałego 
renesansu, imponują bogactwem pomysłów, 
doskonałością obrazowania, kolorystyką, wielkością 
i precyzją.  
 
Zygmunt August sporządzając testament zapisał 
kolekcję arrasów trzem siostrom, zastrzegając, by 
po ich śmierci zbiór przeszedł na własność 
Rzeczypospolitej. W 1764 roku, z okazji koronacji 
Stanisława Augusta, cała kolekcja arrasów znalazła 
się na Zamku Królewskim w Warszawie i 
wyeksponowane w salach zamku tkaniny nadały 
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splendoru temu wydarzeniu. Po zakończeniu 
uroczystości koronacyjnych, arrasy przechowywane 
były w Warszawie, w Pałacu Krasińskich, który 
pełnił rolę archiwum państwowego. W 1795 roku, 
podczas oblężenia Warszawy, wojska carskie, na 
rozkaz Katarzyny II, zrabowały całą kolekcję 
arrasów - 157 tkanin zostało wywiezionych do Rosji 
i rozparcelowanych do różnych miejsc: Pałacu 
Zimowego, rezydencji w Gatczynie, pałacu w 
Liwadii na Krymie, do muzeum Stajni Dworskich i 
Dyrekcji Teatrów. We wszystkich tych miejscach 
arrasy były traktowane barbarzyńsko: przycinano 
tkaniny, by pasowały na ściany, rozcinano je na 
mniejsze, by zrobić z nich narzuty na kanapy, 
dziurawiono je, umieszczano w wilgotnych 
pomieszczeniach. Dopiero w efekcie postanowień 
Traktatu Ryskiego z 1921 roku, kończącego wojnę 
polsko-bolszewicką, arrasy zaczęły sukcesywnie 
powracać z Rosji Sowieckiej do Polski. Przywożone 
były partiami przez kilka lat aż do 1928 roku. Z 
wywiezionych 157 sztuk zwrócono 136 w bardzo 
złym stanie - 21 arrasów nie udało się odzyskać. 
                         
Losy Skarbów Wawelskich w Kanadzie 
 
Już w sierpniu 1939 roku, przeczuwając 
niebezpieczeństwo wojny, dyrekcja Zamku 
Królewskiego na Wawelu podjęła decyzję, by 
ewakuować z Wawelu 132 arrasy, jak również 
bezcenne pamiątki narodowe: inkunabuły 
(najstarsze księgi), regalia królewskie (w tym 
Szczerbiec – miecz koronacyjny), militaria z XVII 
wieku (chorągwie, zbroje, rzędy końskie) oraz 
rękopisy Fryderyka Chopina.  Bezcenne dzieła 
sztuki wagi narodowo-historycznej, w liczbie 278 
obiektów, zapakowane zostały do żelaznych skrzyń 
i 3 września, pod opieką dwóch kustoszy – Józefa 
Krzywdy-Polkowskiego i Stanisława Świerz-
Zaleskiego opuściły Kraków. Pierwszym 
przystankiem w ucieczce przed pościgiem 
niemieckim była ambasada polska w Bukareszcie.  
Z Rumunii skrzynie przetransportowano do Francji, 
gdzie w miejscowości Aubusson, francuscy 
konserwatorzy osuszyli arrasy zamoczone w trakcie 
podróży. W noc przed kapitulacją Francji z portu w 
Bordeaux Skarby Wawelskie odpłynęły do Londynu. 
Zgodnie z decyzją rządu polskiego na uchodźstwie, 
cenny ładunek wysłany został do Kanady i 12 lipca 
1940 roku wszystkie skrzynie, pod opieką 
Stanisława Świerz – Zaleskiego i Józefa Krzywdy – 
Polkowskiego, bezpiecznie dotarły na statku Batory 
do portu w Halifaxie. Znalezienie właściwego 
miejsca dla 24 skrzyń, zdobycie zgody na to, by 

polski Skarb Narodowy mógł być przechowany w 
Kanadzie, zabezpieczenie środków finansowych na 
konserwację – to wszystko spoczęło na barkach 
dwóch konsuli generalnych: dr Tadeusza 
Brzezińskiego i Wiktora Podoskiego. Dzięki 
porozumieniu z dyrektorem Archive National w 
Ottawie, już w sierpniu 1940 roku skrzynie znalazły 
się w oddziale archiwów, na farmie 
eksperymentalnej pod Ottawą. Stałymi opiekunami 
Skarbów, odpowiedzialnymi za ich przegląd i 
konserwację, pozostawali dwaj kustosze z Wawelu - 
Józef Polkowski i Stanisław Zaleski, traktujący 
swoją misję z ogromną powagą i 
odpowiedzialnością. Co dwa, trzy miesiące otwierali 
skrzynie, wykładali z nich wszystkie precjoza, 
rozpościerali i wietrzyli arrasy, a wymagające 
naprawy obiekty poddawali konserwacji. Kilka 
arrasów zostało podszytych płótnem w celu ich 
wzmocnienia, rzędy końskie były sukcesywnie 
czyszczone i natłuszczane, czyszczono złote i 
srebrne regalia, naprawiono uszkodzenia w 
chorągwiach. Z każdej takiej inspekcji kustosze 
sporządzali dokładny raport wysyłany do rządu 
polskiego w Londynie.  
 

 
 
Arrasy o tematyce biblijnej w Sali Senatorskiej na 
Wawelu 
 
We wrześniu 1944 roku Wiktor Podoski odwołany 
został do Londynu, a na jego miejsce przyjechał do 
Ottawy Wacław Babiński - poseł nadzwyczajny i 
minister pełnomocny przy rządzie kanadyjskim. 
Wacław Babiński, z ramienia rządu londyńskiego 
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przejął pieczę nad Skarbami Wawelskimi. W marcu 
1945 roku, obserwując polityczną sytuację Polski, 
opiekunowie podjęli decyzję o rozproszeniu 
Skarbów w kilku miejscach: dwa kufry z 
inkunabułami znalazły się w skarbcu Bank of 
Montreal w Ottawie, 33 kufry z arrasami i 
precjozami umieszczono w klasztorze Ste-Anne-de-
Beaupre w prowincji Quebec, 9 kufrów oddano na 
przechowanie w klasztorze Precious Blood w 
Ottawie. Wkrótce rozpoczął się dla opiekunów 
Skarbu niezwykle trudny etap.  
 

 
 
Fragment arrasu groteskowego 
 
Koniec wojny i zmiany ustrojowe w Polsce 
spowodowały przybycie do Ottawy konsula 
komunistycznego - Alfreda Fiderkiewicza i tym 
samym Wacław Babiński pozbawiony został 
uprawnień dyplomatycznych. W gronie osób 
opiekujących się Skarbami Wawelskimi pojawiła się 
poważna obawa, iż Skarby Wawelskie wysłane 
zostaną do ZSRR. Konsul Fiderkiewicz na 
pierwszym i jedynym spotkaniu z dwoma 
kustoszami, starał się namówić ich do współpracy i 
tym samym uzyskać dostęp do Skarbów. Stanisław 
Świerz-Zaleski zdradził sprawę i zadeklarował chęć 
współpracy z Fiderkiewiczem, gdy tymczasem Jan 
Polkowski, oburzony postawą dotychczasowego 
współtowarzysza misji, zdecydowanie odmówił, 
twierdząc, że nie ma gwarancji, by Skarby 
powróciły bezpiecznie na Wawel. Jeszcze tej samej 
nocy Wacław Babiński i Jan Polkowski zorganizowali 
transport, którym przewieźli Skarby do Muzeum 
Prowincjonalnego w Quebec City, zostawiając dwa 
kufry w Bank of Montreal w Ottawie. Gdy konsul 
Fiderkiewicz i Stanisław Zaleski pojawili się w 

klasztorze Ste-Anne–de-Beaupre, pomimo 
wypowiedzenia tajnego hasła „Matka Boska 
Częstochowska” poinformowani zostali, że Skarbów 
nie ma i nie wiadomo kto go zabrał. Szczęśliwie, 
pod koniec grudnia 1948 roku, dołączył do Wacława 
Babińskiego i Jana Polkowskiego Stefan Kątski, 
malarz, profesjonalny konserwator, poświęcając 
sprawie opieki nad Skarbami swój czas i fachową 
wiedzę. Dzięki jego inicjatywie, dotychczas 
składane arrasy, nawinięto na specjalne bębny i 
okryto brezentem. Kilkakrotnie w ciągu roku ekipa 
opiekunów, z Wacławem Babińskim na czele, 
jeździła do Ottawy, by otworzyć wszystkie kufry, 
sprawdzić stan obiektów, przewietrzyć arrasy i w 
razie potrzeby dokonać napraw. Każda z wizyt 
opisywana była dokładnie w raportach wysyłanych 
do Londynu.  
 
W 1949 roku prezydent RP rządu na uchodźstwie - 
August Zaleski powołał inicjatywę zwaną Skarbem 
Narodowym, będącą zbiórką pieniędzy na 
konserwację Skarbów Wawelskich w Kanadzie. 
Skarbem Narodowym w Quebeku kierował 
pułkownik Andrzej Liebich, a zaangażowani w 
zbiórkę pieniędzy byli także Tadeusz Romer i 
Wacław Babiński. W 1953 roku, z inicjatywy 
Wacława Babińskiego, zaproszono na przegląd 
Skarbów znanego fotografa Yousufa Karsha, który 
wykonał profesjonalne zdjęcia obiektów. By uciszyć 
nagonkę mediów i dyplomacji komunistycznej, 
oskarżającej Polonię i rząd prowincjonalny o 
kradzież polskich Skarbów Narodowych, w prasie 
polonijnej i kanadyjskiej ukazały się zdjęcia i 
artykuły pokazujące stan zachowania precjozów. Z 
powodu nieustannych oskarżeń pod adresem 
Polonii kanadyjskiej, mającej ponoć przywłaszczyć i 
rozgrabić Skarby Wawelskie, do sprawy włączył się 
premier Quebeku Maurice Duplesis oraz najwyżsi 
hierarchowie Kościoła Katolickiego w Quebecu. Ze 
strony Polonii do negocjacji z rządem 
komunistycznym zaproszony został pianista Witold 
Małcużyński, zaś ze strony polskiej włączył się do 
rozmów kardynał Stefan Wyszyński.  
 
Dzięki zabiegom negocjatorów 22 grudnia 1958 
roku doszło do spotkania w Ottawie delegacji z 
Polski, której przewodniczył profesor Jerzy 
Szablowski z opiekunami Skarbów oraz adwokatami 
reprezentującymi obie strony. W spotkaniu sam na 
sam w hotelu z profesorem Szablowskim, Józef 
Polkowski wyjaśnił, że główną jego intencją od 
samego początku, była opieka nad Skarbem 
Narodowym i potrzeba gwarancji, że powróci on na 
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Wawel. Gdy Polkowski otrzymał takie zapewnienie - 
adwokaci spisali warunki powrotu. Pierwsza partia 
zawierająca inkunabuły z Bank of Montreal w 
Ottawie wysłana została w styczniu 1959 roku 
statkiem „Sztokholm”. Po śmierci premiera 
Quebeku Maurice’a Duplesis, we wrześniu 1959 
roku, kardynał Stefan Wyszyński podjął rozmowy z 
przedstawicielami episkopatu Kanady: kardynałem 
Leger i arcybiskupem Roy oraz z władzami 
prowincjonalnymi, czego efektem była decyzja 
powrotu drugiej partii Skarbów na Wawel.  
 

 
 
Satyry trzymają kartusz z monogramem Zygmunta 
II Augusta, Bruksela, około 1560. Zamek Królewski 
na Wawelu. 
 
2 stycznia 1961 roku – 132 arrasy oraz wszystkie 
pozostałe skrzynie z regaliami, militariami, 
chorągwiami i precjozami odjechały do Bostonu, a 
stamtąd statkiem „Krynica” odpłynęły do Polski. 
„Niektóre egzemplarze wróciły w lepszym stanie niż 
wyjechały. Stan ogólny – bardzo dobry”. - napisał 
profesor Jerzy Szablowski. Po trzech miesiącach 
przygotowano na Wawelu wielką wystawę Skarbu 
Narodowego, który przez dwadzieścia lat przebywał 
w Kanadzie pod dobrą opieką.  
 

Tak oto zakończyła się międzynarodowa „afera 
przywłaszczenia Skarbów Wawelskich przez Polonię 
i rząd kanadyjski”. W całej tej grze politycznej 
zapomniano o tych, którzy przez lata sporów i 
rozmów kuluarowych, sumiennie i bezinteresownie, 
narażając się niejednokrotnie na środowiskowy 
ostracyzm, dbali o stan zachowania pamiątek 
narodowych.  
Wacław Babiński, Józef Krzywda-Polkowski, Stefan 
Kątski – są godnymi bohaterami epopei Skarbów 
Wawelskich, przechowywanych przez 20 lat w 
Kanadzie. Przez lata wierni idei ich ocalenia, 
pozostali nieskazitelnie szlachetnymi obrońcami 
idei, jakby to do nich adresował Zbigniew Herbert 
swoje „Przesłanie Pana Cogito”: 
 
….”Masz mało czasu trzeba dać świadectwo 
Bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny 
W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy”. 
 

 
 
W takich skrzyniach zapakowane były Skarby 
Wawelskie podróżujące z Wawelu przez Europę do 
Kanady 
 
W ostatecznym rachunku liczyło się jedynie to, że 
Skarb Narodowy powrócił w dobrym stanie na 
Wawel, gdzie od wieków było jego miejsce. 
  
 
Katarzyna Szrodt 
 
 
Dr Katarzyna Szrodt – kuratorka wystaw, 
animatorka życia kulturalnego, felietonistka.     
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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 
 
SEKTOR SOUTH SHORE 
 
27. Charc. Cracovie, 3291 Grande Allee, St-Hubert 
 
SEKTOR LAVAL 
 
28. Delikatesy St-Christophe - 79 boul. Laurentides 
 
---------------------------------------------------------- 
Kontakt z redakcją: (514) 367-1224, 963-1080,  
e-mail: kontakt@panoramanews.org. Strona  
internetowa: www.panoramanews.org 

 
 
 
 
 

 
 
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej  
w Montrealu 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-27 
marca 2022 r., nie będzie możliwości 
składania wniosków o paszporty biometryczne 
(5-cio i 10-cio letnie). W tym okresie nie 
będzie także możliwy odbiór paszportów 
biometrycznych. 
 
Jest to skutek wejścia w życie w dniu 27 
marca 2022 r. nowej ustawy o dokumentach 
paszportowych, której wynikiem jest 
uruchomienie we wszystkich urzędach 
paszportowych w kraju i za granicą (ambasady, 
konsulaty) nowego systemu informatycznego. 
 
W wyjątkowych sytuacjach można będzie uzyskać 
paszport tymczasowy (np. w przypadku kradzieży 
lub zagubienia dokumentów i konieczności powrotu 
do kraju stałego zamieszkania).  
 
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i uwzględnienie 
powyższej informacji przy planowaniu złożenia 
wniosku o nowy paszport lub odbioru gotowego 
paszportu. 
 
Nowy system pozwoli Państwu korzystać z 
uproszczonej procedury wnioskowania o paszport: 
 
- nie będzie już konieczności wypełniania papierowych 
wniosków - wniosek będzie generowany w systemie 
przez urzędnika, a następnie podpisywany przez 
wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania 
podpisu; 
 
- nastąpi uruchomienie dodatkowych usług dla 
obywatela, tj. weryfikacja ważności paszportu, 
sprawdzenie, jakie dane są przetwarzane w rejestrze. 
- będzie możliwość otrzymywania powiadomień, np. o 
zbliżającym się terminie utraty ważności paszportu; 
 
- będzie istniało więcej dostępnych form, w jakich 
będzie możliwe zgłoszenie utraty paszportu – oprócz 
formy osobistej, utratę paszportu będzie można 
zgłosić samodzielnie, tj. przez e-puap lub e-usługę 
(dzięki której zgłoszenie będzie automa-tycznie 
generowało unieważnienie utraconego paszportu 
zapobiegając tym samym nieuprawnionemu użyciu). 



 

 



 


