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OD REDAKTORA 
 
Szanowni Czytelnicy,  

„Na naszych oczach dzieje się historia. Zmienia  
się świat, zmieniają się priorytety, zmienia się styl  
życia” - napisała Elżbieta Stan w swoim artykule  
Nie przyzwyczajać się. To jeden z tekstów w 
Panoramie nawiązujących do wojny na Ukrainie i  
do pomocy jakiej udzielają Polacy uchodźcom. 
 
O tym, by nie przyzwyczajać się do tragicznych 
wydarzeń za wschodnią granicą Polski przypomina 
Dariusz Wiśniewski – Konsul Generalny RP w 
Montrealu. Tytuł materiału jest jednoznaczny - To 
jest wojna. „To, co dzieje się na Ukrainie 77 lat  
po zakończeniu II Wojny Światowej pod wieloma 
względami ją przypomina. Choć dzieje się to daleko 
od nas, wojna na Ukrainie ma swoje konsekwencje 
także dla Kanady”. 
 
Pomagający Ukrainie wolontariusze, to najpiękniej-
szy i najważniejszy dzisiaj obraz Polski w świecie. 
Obraz dający nam siłę i nadzieję. Maryla Kania – 
harcmistrzyni z Hufca ZHP Kraków Śródmieście, 
wolontariuszka pełniąca służbę na dworcu przez  
„ile trzeba” godzin, pisze o tej pomocy w artykule:  
Nieść chętną pomoc bliźniemu... 
 
Ten sam temat, pracy wolontariuszy i wolontariuszek 
jest tematem mojej rozmowy z Agathą Czyżykiewicz 
– pracującą w ekipie CMAT (Canadian Medical 
Assistance Team) na granicy polsko-ukraińskiej. 
 
Mieszkańcy Montrealu także pomagają Ukrainie. Na 
naszych łamach prezentujemy materiał wspomina-
jący Koncert dla Pokoju, który odbył się w Bazylice 
Notre Dame w Montrealu 22 marca. To był koncert 
charytatywny na rzecz polskiej Fundacji FOLKO-
WISKO, która niesie pomoc humanitarną uchodźcom 
po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. 
 
O dalszych losach emigrantów z Polski do lepszego 
świata dowiedzą się Państwo z kolejnego odcinka 
wspomnień Jana Duniewicza – Emigracyjne Drogi. 
 
25 lat temu Agnieszka Osiecka odeszła w smugę 
cienia. Na naszych łamach przypominam Jej portret 
w artykule Agnieszka o wielu twarzach. Piszę w 
nim m.in. „…każdy o Agnieszce ma swoją opowieść, 
a choć większość fanów nie spotkała Jej osobiście, to 
przecież (osobiście) dotykała nas swoją poezją i 
piosenkami”. 

  

 
 
 
Według reżysera Krzysztofa Zanussiego młodość 
oparta jest na dodawaniu. Co chwilę jest czegoś 
więcej, przychodzą do nas nowe doświadczenia. 
Ciągle dodajemy do naszego życia coś, co robimy 
pierwszy raz, zdobywamy wiedzę, umiejętności… 
W dojrzałości, a później starości przychodzi czas 
na odejmowanie. Odejmowanie staje się stałą 
czynnością. Truizmem będzie twierdzenie, że to 
normalny proces. Na temat arytmetyki  
życiowej napisała Elżbieta Stan. 
 
W artykule Obyś żył w ciekawych czasach Ela 
Hubner m.in. przypomina  słowa śp. księdza Jana 
Kaczkowskiego: „Zamiast ciągle na coś czekać – 
zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później niż  
ci się wydaje.” 
 
Najlepsi na świecie – nowy dział w Panoramie - 
otwierają trzy nazwiska: Iga Świątek, która jest 
najlepszą tenisistką świata. I to jedną z naj-
młodszych liderek. Przed 6. laty zajmowała 903. 
pozycję w rankingu WTA. Dziś jest pierwsza; 
Robert Lewandowski – najlepszy piłkarz świata, 
napastnik reprezentacji Polski i Bayernu 
Monachium, który w 2021 roku strzelił aż 69 goli 
w 55 meczach w barwach Bayernu Monachium i 
reprezentacji Polski; Karolina Bielawska –  
najpiękniejsza kobieta świata, która po 32 latach 
powtórzyła sukces innej naszej rodaczki – Anety 
Kręglickiej. 
 
O polskich nazwach geograficznych w 
prowincji Québec dowiedzą się Państwo z 
artykułu Stefana Władysiuka. Ten sam autor 
udziela odpowiedzi na pytanie: Czy Józef 
Piłsudski odwiedził Montreal? 
 
„Człowiek jest niezwykle skomplikowaną i 
tajemniczą istotą. Nad sensem jego istnienia, 
skalą możliwości duchowych i intelektualnych, 
zastanawiano się od wieków” – zauważa 
filozoficznie Katarzyna Szrodt w artykule  
Powrót do normalności. 
 
 
Z pozdrowieniami 
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POLONIA 

Koncert dla pokoju 
 
W Bazylice Notre Dame w Montrealu 22 marca 
odbył się wielki koncert charytatywny na rzecz 
polskiej Fundacji FOLKOWISKO, która niesie  
pomoc humanitarną uchodźcom po obu stronach 
granicy polsko-ukraińskiej. Bazylikę wypełniło 
1.600 widzów. Transmitowany na żywo koncert 
obejrzało 5.000 osób. Podczas tego wyjątkowego 
wydarzenia zebrano niemal 160.000 dolarów. 
Wydarzenie nadal można oglądać online i wpłacać 
darowizny. Na przestrzeni  kwietnia i maja zebrano 
dodatkowo 40.000 dolarów. Pomysłodawczynią 
koncertu była Nadia Monczak - skrzypaczka, która 
do współpracy organizacyjnej zaprosiła Claudię 
Ferri - aktorkę. Głównym sponsorem koncertu była 
Fundacja Rodziny Korwin-Szymanowskich.  
Fundraising koordynowała Marta Korwin-
Szymanowski we współpracy z KBF Kanada.  
 

 
 
W koncercie udział wzięli montrealscy artyści: 
Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Nicolasa Ellisa, 
muzycy Orchestre de l'Agora, Natalie Choquette - 
sopran, Marc-Antoine d'Aragon - baryton, Yuriy 
Konevych - tenor, Jean-Michel Blais - fortepian, 
Serhiy Salov - fortepian, Steven Massicotte - 
fortepian, Nadia Monczak - skrzypce, Benjamin 
Deschamps - klarnet, Mariusz Monczak - skrzypce, 
Lorraine Gauthier - wiolonczela, Julien Bélanger - 
perkusja, Pierre Grandmaison-organy. Koncert 
prowadziła - Claudia Ferri. 

 
 
Sponsorowi tego wielkiego koncertu Michałowi 
Korwin–Szymanowskiemu miasto Charków 
przyznało Specjalny Medal w podziękowaniu za 
pomoc dla Ukrainy. Uroczystość wręczenia 
odznaczenia odbyła się 9 maja w siedzibie Urzędu 
Miasta w Cieszanowie. Cieszanów jest jednym z 
głównych punktów pomocy przygranicznej od 
początku wojny w Ukrainie. Michał Korwin–
Szymanowski osobiście odebrał podziękowania i 
Specjalny Medal Miasta Charkowa.  
 

 
 
Film z tej uroczystości można obejrzeć na 
Facebooku na fanpage Grupy Radia Polonia – 
Montreal. 
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POLONIA 

Emigracyjne drogi (cz. 12) 
 
Wiedeń...Początki  
 
Znaleźliśmy się w Wiedniu. Dostaliśmy rządowe 
zakwaterowanie w Hotelu Laxenburg, w 10 
dzielnicy (Bezirk'u) na Laxenburger Strasse, która 
prowadziła liniami tramwajowymi od Sudbahnhof 
(Południowego Dworca kolejowego) do placu 
Reumannplatz i dalej do Nordbahnhof. Hotel 
Laxenburg ledwie zasługiwał na nazwę hotelu –  
była to stara obskurna kamienica w rzędzie innych, 
podobnych, z nudnymi na szaro otynkowanymi 
ścianami, frontem do hałaśliwej ulicy. Hotel 
znajdował się na drugim i trzecim piętrze, a na 
pierwszym mieściło się jedno z biur rządzącej 
wówczas partii politycznej, o której Sepp z pogardą 
mówił "Die Sozialisten".  
 

 
 
Do części hotelowej można było dostać się dzięki 
maleńkiej, ciasnej windzie z której wychodziło się 
wprost na portiernię. W recepcji pracowała młoda 
Polka oraz Martin - wysoki, chudy mężczyzna. 
Wkrótce Polka została zwolniona i został tylko 
Martin - Jugosłowianin, totumfacki właściciela 
hotelu, odpowiedzialny za całą obsługę. Właściciel 
hotelu, nalany, obskurny, zawsze ponury, 
pokazywał się rzadko; nie miał potrzeby dbać o nic, 
pieniądze dostawał tak czy inaczej, więc już i tak 
obskurny hotel stał się wkrótce jeszcze bardziej 
obskurny. (Joleczka, gdy już nie mogła znieść 
naniesionego brudu, od widoku, którego nikogo, 
poza nią, nie bolały oczy, od czasu do czasu sama 
czyściła dywan na korytarzu.) Hotel Laxenburg był 
zamieszkany teraz wyłącznie przez polskich 
uchodźców przyjętych na stałe do Austrii. W 
naszym pokoju były cztery łóżka, mały stolik z 
krzesełkiem i o dziwo, maleńka łazienka z 
prysznicem i umywalką (cóż za luksus!), ale bez 
ubikacji. Okno wychodziło na zakurzoną ulicę, na 

której nieustannie przez całą dobę jęczały 
tramwaje, warczały ruszające ze świateł 
samochody i motocykle. Przez kilka tygodni, po 
nocach, by nie tamować ruchu, naprawiano jezdnię, 
więc do późna w nocy i z samego rana łomotały 
młoty pneumatyczne.  
 
W pokoju zmieściliśmy się bez trudu, nie mieliśmy 
wtedy jeszcze żadnych dóbr i pokornie 
przyjmowaliśmy wszelkie dary losu. A los był dla 
nas wielkoduszny: prócz zakwaterowania w hotelu 
otrzymaliśmy również całodzienne wyżywienie, 
symboliczne (równowartość $10) kieszonkowe na 
miesięczne wydatki oraz obowiązkowy kurs języka 
niemieckiego. Po około sześciu miesiącach obiecano 
nam, że otrzymamy przydział na mieszkanie. 
Mieliśmy oficjalne pozwolenie na pracę, jak również 
prawo do, lub raczej nakaz, oficjalnego 
zameldowania się w Austrii. Żywność hotelowa, 
podawana w niewielkiej jadalni, była standardowa 
dla wszystkich: śniadania z dwiema świeżymi(!) 
bułeczkami, maleńkim pudełeczkiem masła, 
marmoladą i kubkiem kawy z mlekiem. Obiady i 
kolacje dostarczane z jakiejś, chyba najtańszej 
kantyny, w porcjach zapakowanych jak w 
samolotach, w aluminiowe pudełka. Nie było mowy 
o wyborze dań, zrezygnowaliśmy wówczas z naszej 
diety wegetariańskiej, tym bardziej, że nasze 
przekonanie o słuszności filozofii tej diety znacznie 
się osłabiło wobec nowych doświadczeń i praktyk 
duchowych. Siedem lat wegetarianizmu pozostawiło 
nam jednak po sobie na zawsze bardzo dobre 
doświadczenie. Jedynie w czasie postu 
wielkanocnego, kiedy to przyjęliśmy zasadę nie 
jedzenia w ciągu dnia aż do wieczora, udałem się 
do szefa hotelu, by mu oznajmić, że na czas postu 
rezygnujemy z obiadów, i poprosiłem, by je 
zamienić na codzienną porcję owoców dla całej 
naszej rodziny. Szef hotelu, aczkolwiek zdumiony, o 
dziwo, zgodził się i to nawet chętnie. Zastana-
wiałem się później nad tą jego chęcią współpracy w 
tej materii: czy zostało podyktowane zaskoczeniem 
religijną niezwykłością takiej prośby, czy też 
dlatego, że mógł w ten sposób zaoszczędzić na nas 
parę szylingów. Cokolwiek jednak nim kierowało aż 
do Wielkanocy, codziennie w zamian za obiady 
dostawaliśmy spory koszyk świeżych owoców. 
  
 
Wiedeńskie życie i niuanse językowe 
 
Przed kursem języka niemieckiego zrobiono nam 
ewaluację wstępną i przydzielono do grupy 
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zaawansowanej. Razem z nami było tam jeszcze z 
piętnaście innych osób. Kurs odbywał się w 
dzielnicowym domu kultury oddalonym o 15 minut 
piechotą od naszego hotelu. Po drodze mijaliśmy 
kawiarnię z dużą witryną, w której wyłożone były 
wykwintne austriackie ciasta, ciasteczka i czeko-
ladki. Z daleka już pachniało wiedeńską kawą z 
ekspresu. Mogliśmy sobie tylko na te wspaniałości 
popatrzeć, powąchać i powzdychać, w najmniejszej 
mierze nie było nas stać na takie luksusy. Na czas 
kursu, małe dzieci, w tym Magunia i Krzyś, jeździły 
autobusem do przedszkola, te większe zaś szły do 
szkoły.  
 
Zajęcia na kursie niemieckiego były codziennie od 
ósmej do szesnastej z przerwą na obiad. 
Uczestnictwo w lekcjach było sprawdzane z 
biurokratyczną, austriacką skrupulatnością, a 
nieobecność bez solidnego usprawiedliwienia groziła 
wydaleniem z kursu z pozbawieniem wszelkich 
związanych z tym przywilejów imigranta. Nas się to 
nie tyczyło, bo byliśmy zdeterminowani udoskonalić 
nasz niemiecki, nie tylko by zwiększyć szanse 
pracowania w zawodzie, ale również dla samej 
przyjemności uczenia się.  
 
Dla większości kursantów nauka języka była 
prawdziwą męczarnią. Wysiadywanie w klasie, 
dukanie słówek, uczenie się gramatyki, gdy tam 
czekały pola, farmy, fabryki, w których do kieszeni 
robotników wpadały cenne szylingi, było czymś nie 
do zniesienia; niektórzy więc rezygnowali z kursu, 
gdy tylko nadarzyła się jakaś okazja do pracy i 
natychmiastowego zarobku. My zaś z Joleczką 
szukaliśmy każdej okazji, by rozmawiać po 
niemiecku, rozumieć wyrafinowane zdania i umieć 
wyrażać skomplikowane myśli czy uczucia. Na 
lekcjach często wypytywaliśmy naszych 
instruktorów o coraz bardziej zawikłane niuanse 
językowe czy wyrażenia. Chętnie opowiadaliśmy 
historyjki, a jedną z nich zakończyłem zdaniem: 
"Endlich, habe ich mich satisfiert.", co według mnie 
miało oznaczać: "W końcu byłem z siebie zadowo-
lony". Instruktor roześmiał się i powiedział żartob-
liwie, że chyba nie miałem tego na myśli, co 
powiedziałem. 
 
- Jak to! - żachnąłem się. Właśnie to miałem na 
myśli, wreszcie byłem zadowolony z tego, co 
zrobiłem. 
 
- No właśnie. - wyjaśnił instruktor -  może chciałeś 
to powiedzieć, ale zabrzmiało jak: "wreszcie  

mogłem się masturbować". 
Pragnęliśmy się nauczyć obcego języka, jego 
niuansów i pułapek. Nie chcieliśmy być inwalidami 
umysłowymi w tym kraju, chcieliśmy czuć jego 
język, chcieliśmy nim myśleć, bo wiedzieliśmy, że 
będziemy posługiwać się nim na co dzień. 
Rozwijaliśmy więc nie raz dyskusje nad znaczeniem 
jakiegoś słowa w przeróżnych sytuacjach i 
kontekstach, nieświadomi, że może to być źle 
widziane przez innych uczestników kursu.  
Któregoś razu, zazwyczaj małomówny Aleksander 
zerwał się ze swojej ławki: - Ja już mam tego dość! 
- wykrzyknął mieszaniną niemieckiego i polskiego. - 
Nic tylko siedzę tu całymi dniami i godzinami i 
wysłuchuję jaka jest różnica pomiędzy "genissen" 
a..., albo... jak się wymawia "u" a jak "u-umlaut"... 
Ja tu przychodzę codziennie i tracę czas na takie 
głupoty. Ja potrzebuję wiedzieć jak jest po 
niemiecku "młotek", "obcęgi", "gwoździe"!!! 
 
Dyskusja toczyła się jeszcze potem na przerwie na 
korytarzu, gdy podeszliśmy do Aleksandra, by o 
tym pogadać. Zrobiła się grupka tych, którzy byli za 
nami i za naszym sposobem uczenia się, ale także i 
grupka tych, którzy wspierali Aleksandra i jego 
potrzebę poznania tylko witalnych w życiu słów. 
 
- Słuchajcie no - mówił Aleksander - ja jestem 
człowiek prosty, ja tu przyjechałem do roboty, 
zarabiać pieniądze na rodzinę, na codzienne życie. 
Mnie to nie obchodzi, jak się pisze to, a jak się 
wymawia tamto. Mnie to nie potrzebne ani do 
roboty, ani do życia, książki po niemiecku nie będę 
pisać. Ja mam rodzinę na utrzymaniu.  
 
Słuchałem Aleksandra uważnie, zrozumiałem, że to 
było jego życie. Ja miałem swoje życie i swoje 
argumenty, więc może dałoby się to jakoś 
pogodzić... i jakoś to godziliśmy, dzień po dniu, 
dzień po dniu... W końcu Joleczka i ja mieliśmy 
nasze, stopniowo rozrastające się, koło przyjaciół 
od zawsze lub od dawna zamieszkałych w Austrii, 
nasz język niemiecki, również dzięki nim, stawał się 
on coraz bogatszy, płynniejszy, bardziej  
wyrafinowany. 
  
 
Jan Duniewicz 
 
 
Jan Duniewicz - magister inżynier Doradca 
międzynarodowy w biznesie, leadership i 
transformacji osobistej. 
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PORTRETY 

Agnieszka o wielu twarzach 
 
Na początku lutego 1997 roku nagrała na 
swojej domowej sekretarce: „Nie dzwonić. 
Umarłam”. Odeszła kilka tygodni później - 7 
marca. Wiedziała, że kończy się jej czas. Gdy 
żegnała się z przyjaciółmi mówiła, że żyła jak 
chciała, ale jednego żałuje... Tego, że nie była 
wystarczająco czuła dla tych, których kochała. 
Czuła była tylko w piosenkach. Płakała po niej 
cała Polska. 7 marca minęło 25 lat, odkąd Jej 
nie ma. Są Jej piosenki. Zawsze będą. Ona też 
zawsze będzie. We wspomnieniach. 
  
Agnieszka Osiecka – autorka tekstów piosenek, 
pisarka, reżyserka teatralna i telewizyjna, 
dziennikarka, poetka. Poetka przede wszystkim. 
Poetka w każdym calu – od stóp po czubek głowy. 
Dla swojego pokolenia była również uosobieniem 
marzeń o wolności, miłości i szaleństwie, tak obcym 
siermiężnej epoce PRL-u. Każda jej piosenka była 
wydarzeniem towarzyskim, społecznym, czasem 
politycznym. Opisywała w nich siebie i otaczającą ją 
codzienność, od której zawsze uciekała. Większość 
jej piosenek stała się wielkimi przebojami.  
  
„Piosenki Osieckiej, a także poetycką prozę, 
kochało się za nietuzinkowość, za liryczny klimat. I 
za autentyzm. Każda z nich była osobną historią. 
Uwodziły, wzruszały, innym razem rozśmieszały, 
tak samo intrygujące jak jej życie, kompletnie 
różne od tego, jakie wiodła większość rówieśników 
Agnieszki". 
 
To cytat ze wspomnień o Agnieszce autorstwa 
Justyny Kobus – dziennikarki Magazynu TVN24. 
Czytamy dalej.... 
 
"Wieczna dziewczyna z końskim ogonem, nie 
matka, nie żona, ale po prostu poetka, zawsze 
otoczona tłumem bliskich jej ludzi, nie umiała 
funkcjonować bez nocy w gronie przyjaciół, 
spędzanych nad butelką wina, bez poczucia, że jest 
wolna jak ptak i nigdzie nie musi się spieszyć. 
Dusza każdego towarzystwa. Zawsze bez śladu 
makijażu, pełna pogardy dla szminek Diora, 
przyćmiewała koleżanki w kreacjach jak z żurnala. 
To w niej kochali się mężczyźni, o których w dobie 
STS-u, większość warszawskich dziewczyn mogła 
wyłącznie marzyć. Począwszy od Marka Hłaski, 

pierwszego playboya wśród pisarzy, poprzez 
Jeremiego Przyborę, Andrzeja Jareckiego, Jerzego 
Giedroycia, a wreszcie i samego Bułata Okudżawę”. 
  
Nieodgadniona, tajemnicza, skryta nie lubiła mówić 
o sobie, ale dopytywana kim tak naprawdę jest 
odpowiadała ze śmiechem: - „meldowana 
nielegalnie, gdzie normalnych ludzi setka, 
wizytówkę mam na wannie – pół kobieta, pół 
poetka”. 
 

 
 
Lubiła, kiedy nazywano ja poetessą, mimo że miała 
do siebie wielki dystans. I często powtarzała, że 
pisze, bo nie umie robić niczego innego.  
 
O tym, że pisanie to jej żywioł, Agnieszka wiedziała 
już jako nastolatka. Wiedziała też jak chce przeżyć 
życie. „Największy wpływ na to miał ojciec - 
utalentowany pianista, który wyrobił w niej 
przekonanie, że jest stworzona do innych, 
wyższych celów niż większość "zwykłych" kobiet. 
Osiecka przyszła na świat w domu, w którym 
panował patriarchat. Ojcu zawdzięczała 
wykształcenie, jakim nie mogli poszczycić się jej 
koledzy. Mówiła biegle czterema językami, 
trenowała pływanie na basenach Legii, świetnie 
grała w ping-ponga, w tenisa, zaś erudycją i 
inteligencją nierzadko przyćmiewała dorosłych. 
Wychowywano ją w duchu szkoły przedwojennej, 
nie tej zideologizowanej, PRL-owskiej. Była wręcz 
izolowana od politycznych doniesień - w domu 
celowo nie kupowano prasy, bo jedyną obecną na 
rynku była wówczas ta komunistyczna". 
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Profesor Maria Janion, cytując fragmenty słynnych 
"Kochanków z ulicy Kamiennej", powstałych w 
dobie STS-u, a więc w latach 60-tych, nazwała 
Osiecką "ostatnią romantyczką piosenki". 
Dostrzegała podobieństwo jej twórczości do wierszy 
Słonimskiego i Tuwima, którzy również poetyzowali 
zwyczajność.  
 
"Czytam w niej zdolność do miłości wielką i 
przerażającą, ostrą świadomość istnienia. Jak 
Skamandryci porównywała życie do tańca. Witalizm 
i zmysłowość są u niej podszyte grozą" – 
precyzowała Maria Janion. 
  
Andrzej Wajda wspomina, że zawsze gdzieś 
wędrowała albo skądś wracała znowu wyjeżdżała. 
Choćby statkiem do Ameryki. Albo do Londynu. 
"Nie wiedziałem, że pisanie wierszy wymaga tyle 
zachodu. Agnieszka ciągle była w drodze, w 
podróży. Napisała jeden z najpiękniejszych wierszy 
o ptakach i zarazem o pożegnaniach - "W żółtych 
płomieniach liści". To było po 1968 roku, kiedy 
sporo Polaków żydowskiego pochodzenia 
emigrowało z Polski" - opowiadał reżyser. 
Magda Umer - polska piosenkarka, dziennikarka, 
reżyserka filmowa, scenarzystka, aktorka, autorka 
recitali i przyjaciółka Agnieszki mówiła o niej, że 
miała naturę kota i że chodziła własnymi drogami. 
 
Umer tak oto wspomina swoją przyjaciółkę: 
 
„Mija właśnie kolejna rocznica Jej śmierci. Bardzo 
trudno jest wyobrazić sobie Agnieszkę, po której 
nie ma już śladu. Bo przecież jest. Odczuwam także 
pewną bezradność i lęk przed pisaniem. Niczego nie 
jestem tak do końca pewna, więc, po co? Z drugiej 
strony wiem, jak bardzo jest osobą kochaną, jak 
ciekawi i fascynuje – bardziej jeszcze niż wtedy, 
kiedy żyła… Z trzeciej strony – to Ona właśnie bez 
przerwy namawiała do pisania wspomnień, do 
zapisywania wszystkiego, zanim „czas, jak złośliwy 
kornik, wywierci dziurkę w pamięci”. Z czwartej 
(już ostatniej) strony – postanowiłam przestać się 
bać. Przecież napisać o Agnieszce, to znowu trochę 
z Nią pobyć.” 
 
I Magda pisze wspomnienie o Agnieszce alfabe-
tycznie. A jak alkohol. B jak Bóg. C jak ciocia Basia. 
D jak dyplomacja …. i tak aż do Z. Z – jak zdrada. 
„Miała do zdrady wielką skłonność, bo często 
nudziła ją rzeczywistość, w której już trochę 
pobyła. Nie była w stanie wytrzymać nudy albo po 
prostu zwyczajności. Rozkochiwała w sobie ludzi, 

zwierzęta, rośliny i porzucała w pół kroku, w pół 
zdania, nagle, może nawet nieoczekiwanie dla niej 
samej. Agnieszka pisała: - „Nie umiem inaczej. Ja 
się rozwijam przez zdradę”. 
 
„No i odchodziła rozwijać się, ale tylko na nasze 
szczęście. My mieliśmy coraz piękniejsze piosenki, 
a Ona była coraz bardzie samotna. I nikt nie umiał 
Jej pomóc, chociaż parę osób próbowało. Niewesoło 
skończył się mój alfabet wspomnień o Agnieszce. 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w Jej wymarzo-
nym zielonym niebie” pan Bóg cały czas opiekuje 
się Nią „bezpośrednio”, wybacza „czyny sercowe” 
i zamawia następne piosenki. Może je kiedyś 
usłyszymy…”- wspomina Magda Umer. 
 
Z Marylą Rodowicz, dla której napisała najwięcej 
piosenek, łączyła ją szorstka przyjaźń, o której 
poetka mówiła: „Twórca piosenki i piosenkarz są 
trochę podobni do małżeństwa. Jeśli chodzi o moją 
współpracę z Marylą, to gdybym patrzyła na nasze 
kontakty jak ktoś z boku, pięciu groszy bym za to 
nie dała”.  
 

 
 
Różnił je stosunek do kariery, pieniędzy i mody. Dla 
Maryli i jej pokolenia stroje były symbolem 
niezależności. Osiecka natomiast mawiała, że nie 
interesuje się modą, a moda nią. Marylę nazywała 
"wielobarwnym, upierzonym ptaszyskiem". O niej 
mawiano, że jest jak szary wróbelek.  Teksty dla 
Maryli pisała od ręki, z wielką lekkością. Tak 
powstały "Małgośka", "Sing Sing", "Dziś 
prawdziwych Cyganów już nie ma", "Damą być", 
czyli - jak mówiła poetka - "piosenki-zabawki, 
piosenki-figlarki".  
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Wielokrotnie powtarzała, że autor, by się spełnić, 
musi trafić na "swoją Rodowicz". Dla niej napisała 
wszystkie "Małgośki" świata. Z dobrego tekstu na 
zamówienie była dumna jak krawiec z dobrze 
uszytego płaszcza, tworzyła małe arcydzieła poezji 
użytkowej. Jeśli Rodowicz coś się nie podobało, 
potrafiła w nieskończoność męczyć o poprawki. 
Agnieszka ustępowała, przerabiała - z jednym 
wyjątkiem. Przy "Niech żyje bal" postawiła na 
swoim, zaparła się. "Bal" po tryumfalnym pochodzie 
przez festiwale stał się hymnem pokolenia, dostał 
nagrodę na konkursie w Los Angeles, pokonując 
trzy tysiące konkurentów. 
 
Krystyna Janda – aktorka i reżyserka, także 
przyjaciółka Agnieszki, która od lat gra spektakl jej 
autorstwa - BIAŁA BLUZKA – wspomina.    
„Agnieszka była dobrym człowiekiem i miała 
ogromną czułość dla ludzi i wielką wyrozumiałość. 
Sama siebie nazywała człowiekiem słabego 
charakteru, miała do siebie wiele pretensji jako do 
człowieka o kręgosłupie nie na tyle bohaterskim co 
działacze z opozycji, koledzy, za których piła wino. 
Rozumiała słabości innych ludzi. Chciała być 
zbiorową łzą i zbiorowym uśmiechem. Myślała, czy 
wyemigrować z Polski, jednak uznała, że tutaj jest 
jej miejsce nie tylko dlatego, że kocha język polski, 
ale także dlatego, że ten język był jej ojczyzną. 
Agnieszka była bez skrzydła nienawiści, o którym 
kiedyś pisała Wisława Szymborska. Robiła 
wszystko, żeby ludzi łączyć, a nie dzielić. To było 
podstawowe zadanie jej talentu”. 
 
Seweryn Krajewski – kompozytor „Agnieszka się 
wyróżniała. Jej teksty były wyjątkowe. Miała swój 
styl, a jest to niezwykle rzadkie. Osiecką się 
rozpoznaje, jak w muzyce rozpoznaje się Mozarta 
czy Chopina. To jest cud, który przytrafia się 
niewielu artystom, ale ona to miała. Marzyłem o 
tym, żeby układać muzykę do jej tekstów i to 
marzenie się spełniało" 
 
To prawda, że każdy o Agnieszce ma swoją 
opowieść, a choć większość fanów nie spotkała Jej 
osobiście, to przecież (osobiście) dotykała nas 
swoją poezją i piosenkami. Poetkę spotkałam (jeśli 
mogę tak powiedzieć) podczas jednej z prób w 
amfiteatrze na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 
Miała na stopach rozpięte sandały, otulał ją zbyt 
duży sweter... Było zimno i trochę padało, a ona 
bez parasola. Siedziała zamyślona, trochę 
nieobecna, wydawała mi się jakaś straszliwie 
samotna. Nie odważyłam się podejść. To było chyba 

w 1987 lub 1988 roku. Moim drugim "spotkaniem" 
z Osiecką był wywiad z Andre Hubner-Ochodlo w 
Vancouver. Andre wraz z Markiem Rychterem 
przylecieli na koniec świata ze spektaklem 
sopockiego Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. 
Był rok 1999. Z tamtych rozmów z aktorami zostały 
mi zdjęcia na pamiątkę i ich opowieści o poetce. W 
serialu telewizyjnym pt."Agnieszka" Marek Rychter 
zagrał samego siebie, a w rolę Andre: ostatniej 
miłości Agnieszki - wcielił się Marcin Przybylski. 
 
Moja ulubiona piosenka nosi tytuł: „Byle nie o 
miłości” - napisała ją, gdy rozstała się z największą 
miłością swojego życia. 
 
Przez wiele lat nikt nie wiedział kogo obdarzyła tym 
wyjątkowym uczuciem i dopiero serial o jej życiu 
odsłonił tę wielką tajemnicę. Otóż największą i 
niespełnioną miłością Agnieszki Osieckiej był 
Zbigniew Mentzel - młodszy od poetki o 15 lat 
prozaik, eseista, krytyk literacki i.… kolega Daniela 
Passenta z redakcji "Polityki". 
 
Agnieszka Osiecka przez całe życie szukała 
prawdziwej miłości. Mężczyźni zabiegali o jej 
względy. Tylko raz role się odwróciły i to ona 
walczyła o mężczyznę. Dla Zbigniewa Mentzla 
gotowa była na największe poświęcenie. Spotykali 
się przez 10 lat, nigdy razem nie zamieszkali. 
 
Ona dla niego porzuciła rodzinę, on nie odwzajemnił 
jej miłości. Kochała go jak „potępieniec"? 
 
O Agnieszce Osieckiej można długo opowiadać, 
można o jej miłościach, fascynacjach, przyjaźniach, 
podróżach, można cytować jej przyjaciół i ludzi, 
którzy ją znali. Pytanie tylko czy naprawdę ją znali. 
Po latach wydaje się, że nikt jej nie znał. Zofia 
Turowska napisała o niej książkę, którą 
zatytułowała „Agnieszki”, tyle ich było. „Gdyby ktoś 
miał robić film fabularny o Agnieszce (nie serial), to 
powinien się zaczynać od sceny rozbitego lusterka z 
wieloma jej twarzami”. 
 
 
Bożena Szara 
 
 
Bożena Szara   - dziennikarka radiowa i prasowa, 
redaktor naczelna Panoramy 
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Szanowni Państwo,  
 
Piknik z okazji Dnia Dziecka organizowany jest na Polskiej Farmie już od kilku lat i zawsze budzi duże 
zainteresowanie, zarówno wśród dzieci jak i rodziców. Impreza plenerowa ma na celu propagowanie 
spędzania wolnego czasu i wypoczynku na świeżym powietrzu, a przede wszystkim w gronie rodziny. Niestety 
z powodu pandemii nie byliśmy w stanie zorganizować tej imprezy w dwóch ostatnich latach. Nasze dzieci 
były zamknięte w domach siedząc przed komputerami zamiast aktywnie spędzać swój czas na powietrzu. 
Chcemy wynagrodzić tę stratę naszym milusińskim organizując wspaniałą imprezę 11 czerwca. 
 
Program Pikniku jest bardzo bogaty. Przygotowaliśmy konkursy dla dzieci jak i dla rodziców. Chcielibyśmy, 
aby dzieci, które przyjadą na Farmę skorzystały z atrakcji, których jeszcze nie było, takich jak: „zorbing ball”, 
czy zabawa w sumo. 
 
W organizację Pikniku Rodzinnego wkładamy własne środki, ale ze względu na rozszerzone atrakcje, które 
wymagają większego nakładu finansowego, nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich wydatków. 
Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia sponsorując go w różnorodny sposób. 
Mile widziane są wszelkie formy wsparcia, od środków finansowych, poprzez zakup nagród czy słodyczy, 
wydrukowanie ulotek czy reklamę, zakup jabłek lub ciastek. 
 
Gorąco wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi nam zrealizowanie zamierzonego celu i będzie również 
wkładem w rozwój PKTWP. 
 
Uśmiech i radość dzieci jest tego wart. 
 
 
Ewa Loboda                   Ela Radlinska 
(514) 817-0872             (514) 754-2230 
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ROZMOWA PANORAMY 

Na granicy 
 
Rozmowa z Agathą Czyżykiewicz - 
wolontariuszką na granicy polsko-ukraińskiej, 
podharcmistrzynią ZHP działającego poza 
granicami Kraju, byłą hufcową Hufca Ogniwo 
w Montrealu. 
 

 
 
Bożena Szara – Urodziłaś się w Montrealu, na 
stałe mieszkasz w Salzburgu. Dlaczego 
postanowiłaś pomoc kanadyjskiej organizacji 
medycznej w Ukrainie? 
 
Agatha Czyżykiewicz – Od wielu lat należę do 
harcerstwa. Byłam wychowywana w otoczeniu, 
gdzie rozmawiało się o wojnie, wspominało się 
okupację Polski. Od małej harcerki śpiewałam 
piosenki opowiadające o wojnie, słuchałam 
wspomnień weteranów II Wojny Światowej, na 
spotkaniach w Montrealu podczas kominków 
harcerskich słuchaliśmy opowieści o tragedii i 
straszliwych skutkach wojny i o tym, że „nigdy 
więcej żadnej wojny”. Gdy dotarła do mnie 
wiadomość, że Rosja zaatakowała naszych sąsia-
dów ze wschodu poczułam, że mam obowiązek 
pospieszyć z pomocą. Ponadto chciałam, by moje 
zaangażowanie, było swego rodzaju hołdem dla 
tych wszystkich, którzy już walczyli w przeszłości 
przeciwko agresji jak i tych, którzy obecnie bronią 
Ukrainy. Oni walczą nie tylko o wolność Ukrainy, 

ale także o naszą, polską, europejską. Nie mogłam 
zostać w domu i nic nie robić ze świadomością, że 
mogę pomóc i że ta pomoc jest potrzebna. To był 
dla mnie szok, że w 2022 roku wybuchła w Europie 
wojna. Rozmawiałam także z Polakami drugiej 
generacji (mam tu na myśli drugą generację 
emigrantów do której należę) i uświadomiłam 
sobie, że pomoc potrzebującym mamy we krwi. 
Rozumiemy Ukraińców jak mało która inna 
europejska nacja.  
 
B.Sz. - Praca na granicy polsko–ukraińskiej  
to praca zespołowa. Z jaką ekipą 
współpracowałaś? 
 
A.Cz. - Pracowałam razem z CMAT (Canadian 
Medical Assistance Team), którego współzałoży-
cielką jest harcerka z Toronto Druhna przewod-
niczka Valerie Rzepka. Gdy zobaczyłam na 
Facebooku, że ekipa medyczna będzie rozmiesz-
czona jako pomoc na granicy polsko–ukraińskiej to 
napisałam do niej, że już jestem w Europie i mogę 
jej pomóc. Jeszcze będąc w Salzburgu pomagałam 
w logistyce, a później już tam, na miejscu praco-
wałam jako „Team leader” i „Field Logistician”. 
Jednocześnie byłam tłumaczem dla lekarzy i 
pielęgniarek. Po stronie ukraińskiej CMAT i 
współpracująca z nim PMM (Polska Misja Medyczna) 
mieli swój kontener z wyposażeniem medycznym.  
 

 
 
Nasza ekipa, podzielona na dwie grupy, codziennie 
przekraczała granicę. Jedna grupa miała dyżur w 
kontenerze, a druga wyjeżdżała z mobilną kliniką 
do miast w regionie, by udzielać pomocy medycznej 
w schroniskach, bibliotekach i świetlicach szkolnych 
przekształconych w specjalne miejsca dla 
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uciekinierów ze wschodu Ukrainy. Moje zadanie 
polegało również na tym, że koordynowałam pracą 
tej ekipy. Mieliśmy też kierowcę, który z nami 
jeździł do Ukrainy, a także 17-letnią Ukrainkę, 
która pomagała nam tłumaczyć z ukraińskiego i 
rosyjskiego na angielski. 
 
B.Sz. - Jakie były Twoje pierwsze odczucia po 
przylocie na granicę polsko–ukraińską?  
 
A.Cz. - Na granicę przyjechałam w pierwszym 
tygodniu kwietnia. Pierwsze wrażenia było takie, że 
uświadamiasz sobie, że jesteś w wyjątkowym 
miejscu, uświadamiasz sobie, że jesteś na granicy, 
za którą toczy się wojna. My pracowaliśmy w 
Dorohusku, niedaleko Chełma. 
 

 
 
B.Sz. - A jakie były Twoje pierwsze odczucia 
po spotkaniu z uchodźcami? 
 
A.Cz. - Muszę otwarcie powiedzieć, że nie miałam 
czasu się nad tym zastanawiać, gdyż miałam 
bardzo dużo pracy związanej z koordynacją pracy 
mojej ekipy, z zabezpieczeniem ich pobytu w 
Polsce, z logistyką wszystkich zadań, za które 
byłam odpowiedzialna jako liderka grupy. W 
pierwszych dniach z pewnością wielkie wrażenie 
zrobili na mnie żołnierze z bronią i barykady, które 
widziałam w drodze do miast, gdzie Ekipa Kliniki 
mobilnej pomagała uciekinierom. I może jeszcze to, 
że miałam świadomość miejsca, gdzie jestem i 
tego, że trwa wojna, ale wszyscy wokół mnie byli 
bardzo spokojni i niejako pogodzeni z tym, co się 
dzieje.  

 
 
B.Sz.- Ile godzin dziennie pracowałaś?   
 
A.Cz. - A to zależało od tego, ile czasu spędzaliśmy 
na granicy, czekając na odprawę. Za każdym razem 
czekaliśmy na odprawę graniczną i czasem trwało 
to kilka godzin. Jednego dnia mogło to być 45 
minut, a innym razem mogło trwać 6 godzin. Muszę 
powiedzieć, że najwięcej problemów było po stronie 
polskiej, by móc wrócić z Ukrainy. Przekraczanie 
granicy zawsze trwało dłużej niż w drodze na 
Ukrainę. Nasza ciężarówka miała napis, że jesteśmy 
pomocą humanitarną, ale ta informacja nie robiła 
specjalnie wrażenia na pracownikach Polskiej 
Straży Granicznej. Pewnego dnia zatrzymali nas na 
granicy i sprawdzali bardzo drobiazgowo, ile paliwa 
wwozimy do Polski, bo właśnie ukazał się nowy 
przepis wydany przez władze polskie regulujący 
ilość benzyny przewożonej przez granicę. Jak 
wiadomo cena benzyny na Ukrainie jest znacznie 
niższa niż w Polsce. Musieliśmy także codziennie 
zmieniać kierowcę, by nie pracował non stop. 
 
B.Sz. - Czy Twoim zdaniem polskie władze 
były odpowiednio przygotowane do przyjęcia 
uchodźców?  
 
A.Cz. - Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, na granicę 
przyleciało bardzo dużo organizacji pomocowych i 
prywatnych osób z całego świata. Był wielki chaos. 
Zabrakło koordynacji ze strony polskich władz. 
Ekipy, które przylatywały do Polski, musiały 
samodzielnie zadbać o zakwaterowanie i znaleźć 
miejsce swojej bazy w pobliżu granicy, przez co 
zdarzyły się też nieprzyjemne sytuacje wśród 
organizacji pomocowych. Dużym problemem był 
fakt, iż niektóre z tych organizacji miały zerową 
kompetencję do udzielania pomocy medycznej i 
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mogło to prowadzić do poważniejszego problemu 
dla zdrowia uchodźców. Moim zdaniem władze w 
Polsce nie powinny dopuścić do takiej sytuacji. 
Ponadto powinien być stworzony system 
obowiązkowej rejestracji uchodźców dla ich 
bezpieczeństwa. Chaos sprzyja przestępstwom, a 
przestępczość powiększa się o handel ludźmi. 
Bardzo stresował mnie widok nastolatek, które na 
przejściu granicznym były same, bez opieki 
dorosłych.  Bez prowadzenia rejestracji uchodźców 
były potencjalnymi, łatwymi ofiarami. 
 
B.Sz. – Od początku tragedii w Ukrainie media 
często mówią i piszą, że ta wojna ma twarz 
dziecka. Co sądzisz na temat takiej opinii? 
 

 
 
A.Cz. – Zgadzam się w 100 procentach. Wojna 
najbardziej dotknęła dzieci i to widać na ich 
zapłakanych, zestresowanych, pełnych strachu 
buziach. Koszmar wojny zostanie w nich na całe 
życie. Nagle z beztroskiego dzieciństwa ich życie 
zmieniło się w koszmar. Zamiast własnego pokoju z 
zabawkami jest piwnica, schron, stacja metra, 
gdzie schronili się z najbliższymi przed 
bombardowaniami. Wojna, to dla nich setki 
kilometrów, które przeszły w drodze na granicę, 
tam, gdzie bezpiecznie i nie słychać odgłosu syren i 
spadających bomb.  
 
B.Sz. – Co powiedziałabyś Kanadyjczykom, 
którzy nigdy nie przyjadą na granicę i niewiele 
wiedzą o wojnie ukraińsko–rosyjskiej.  
 
A.Cz. – Zachęcałabym ich, by poznawali prawdę o 
wojnie w Ukrainie na miejscu w Kanadzie, by 
wysyłali pomoc finansową, ale by nie przyjeżdżali 
na granicę. Osoby indywidualne i często 

nieprzygotowane do tak ekstremalnych warunków, 
osoby nie zorganizowane w grupach pomocowych, 
mogliby napotkać na problemy z którymi trudno 
byłoby im sobie poradzić, zwłaszcza ci, którzy nie 
znają języków polskiego, ukraińskiego czy 
rosyjskiego. 
 
B. Sz. Czy jest coś, o co nie zapytałam, a Ty 
chciałabyś podzielić się swoją refleksją? 
 
A.Cz. - Chciałabym skorzystać z okazji i podzię-
kować Polonii montrealskiej, za zakup palm 
wielkanocnych w Kościołach. Akcję tę zorganizo-
wały harcerki Hufca Ogniwo. Cały dochód ze 
sprzedaży palm został przekazany Canadian Medi-
cal Assistance Team. W imieniu CMAT raz jeszcze 
serdecznie dziękuję naszej montrealskiej Polonii. 
 

 
 
B.Sz. - A ja bardzo dziękuję za rozmowę. 
 
A.Cz. – Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.   
  
 
Rozmawiała Bożena Szara   
 
 
Bożena Szara   - dziennikarka radiowa i prasowa, 
redaktor naczelna Panoramy 
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POLITYKA 

To był maj 
 
Zazwyczaj w maju próbowaliśmy już nowalijek: 
młodych, soczystych marchewek, pietruszek czy 
zawadiackiej cebuli. Oblizywaliśmy się ze smakiem 
po pierwszych owocach, głównie były to 
rozpływające się w ustach truskawki, a tuż tuż za 
nimi tryskające słodyczą czereśnie. Och, 
wspomnienia…. 
 
Czasy się zmieniły jakoś dziwnie, bo w tym roku 
pierwsze na rynku pojawiły się czereśnie, w 
zdumiewającej cenie 260 zł za kilogram. Od razu 
pomyślałam, że jeśli znajdę w nich robaka, to wyślę 
skubańca na zmywak, żeby odpracował to, co 
pożarł. 
 
Niektórzy to się nawet ucieszyli, bo mieli 
rozwiązany problem z prezentami dla majowych 
„komunistów” czyli dzieci przystępujących do 
pierwszej komunii. Zamiast główkować dron czy 
skuter można było kupić po prostu trzy kilogramy 
czereśni lub sadzonkę jako inwestycje na 
przyszłość. Ogonki i pestki obdarowany szczęśliwiec 
odda do depozytu w banku albo do sejfu rodziców. 
Jeden internauta to nawet dał ogłoszenie; 
„Sprzedam dom za 2 mln., co prawda wart jest 20 
tys., ale obok rosną 2 czereśnie”. 
 
Julian Tuwim raportował: „A polski bez jak pachniał 
w maju, w Łazienkach i ogrodzie Saskim, na rogach 
ulic i w tramwaju, gdy z Bielan wracał lud 
warszawski”. Agnieszka Osiecka dopowiadała: „To 
był maj, pachniała Saska Kępa szalonym, zielonym 
bzem”. Kasztan czyli prawidłowo kasztanowiec też 
ma dobrą prasę, głównie u nastawionej 
romantycznie młodzieży, która jak co roku woli 
parami spacerować pod kwitnącymi drzewami 
zamiast uczyć się do egzaminów końcowych, 
szlifując na przykład biegłość ortograficzną takim 
oto cudeńkiem: ”Dżdżystym rankiem gżegżółki i 
piegże zamiast wziąć się za dżdżownice nażarły się 
na czczo miąższu rzeżuchy i rzędem rzygały do 
rozżarzonej brytfanny.” 
 
„Elektryczne Gitary” dodają ostatni już, ale 
absolutnie niezbędny składnik majowych klimatów, 
czyli piękne dziewczyny i dorodnych młodzieńców, 
śpiewając: „Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, 
zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki…”. Złóżmy 

teraz w całość wszystkie elementy majowego 
miesiąca i co nam wyjdzie? Czas matur, czyli 
zdobywania świadectw dojrzałości. 
 
W takich na przykład Chinach szczególny nacisk 
położony jest na egzamin gaokao - odpowiednik 
polskiej matury, którego wynik decyduje o 
studiach. Ambitni rodzice ambitnych dzieci już od 
najmłodszych lat przygotowują je do tego 
egzaminu, wysyłając na wielogodzinne i kosztowne 
zajęcia pozalekcyjne. Sektor korepetycji wart był 
ponad 120 mld dolarów w skali roku. No i władze 
chińskie podjęły próbę opanowania tego rynku, 
podobno dla wyrównania szans uczniów. Zakazano 
korepetycji w weekendy, podczas wakacji, online, 
no i wprowadzono obowiązek posiadania specjalnej 
licencji przez nauczycieli. Ale znając Chińczyków, 
wiemy, że nie odpuszczą. 
 

 
 
Swojego czasu w Pensylwanii został odwołany mecz 
futbolu zespołu Eagles z powodu zamieci śnieżnej. 
Gubernator Ed Rendell wściekł się: „Staliśmy się 
narodem mięczaków. Chińczycy odwołaliby mecz? 
Nie! Maszerowaliby w zadymce na stadion, po 
drodze rozwiązując zadania matematyczne!”. I coś 
w tym jest. Ostatnio trafiłam na informację, że 
licealiści USA wygrali Międzynarodową Olimpiadę 
Matematyczną, II miejsce zajęła Korea Południowa, 
a III Chiny. Przyjrzałam się bacznie utalentowanym 
amerykańskim chłopcom - sami Azjaci! 
 
Chociaż w dzisiejszych czasach wszędzie młodzi 
ludzie aż przebierają nogami, niecierpliwie 
oczekując przejęcia stanowisk i posad, 
kierowniczych foteli, służbowych limuzyn, udziałów 
w radach nadzorczych i innych apanaży, do 
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korzystania z których bez matury ani rusz. Co 
prawda czasy się nieco zmieniły, wymagania rosną, 
teraz byle pacan ma doktorat, a niejaki Zybertowicz 
jest nawet profesorem! 
 

 
 
Edukacja w Polsce była nieustannie reformowana, 
korygowana i poprawiana, za każdym razem bez 
właściwego przygotowania i przemyślenia. 
Nieszczęsny system kształcenia dzieci i młodzieży 
nie miał fartu, trafiając w ręce takich „pedagogów” 
jak Roman Giertych, Anna Zalewska czy obecny 
szef resortu Przemysław Czarnek. 
Eksperymentowano na żywym ciele edukacji, 
mieszając w głowach niedoświadczonych życiowo 
uczniów i coraz bardziej zdezorientowanych 
nauczycieli. Na przykład szkoła podstawowa trwała, 
w zależności od chwilowych fanaberii, 6, 7, a nawet 
8 lat.! 
 
Najbardziej namieszała swoja „deformą” 
szkolnictwa Anna Zalewska, która wprowadziła 
rewolucje w szkołach, wprowadzając 8-letnią 
podstawówkę i 4-letnie liceum. Likwidując gimnazja 
spowodowała kumulację absolwentów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w pierwszych 
klasach szkół średnich czyli totalny bałagan, bezład 
i w ogóle wszystko na „b”. Sam premier 
Morawiecki, rocznik 1968 zgłupiał od tego 

wszystkiego i powiedział, że chodził do gimnazjum, 
chociaż wprowadzono je w 1999 roku. Ale premier 
nie takie już bajki opowiadał. 
 
A kiedy prezydent Duda starł uśmiech z twarzy, 
napiął mięśnie żuchwy, żeby dodać fizjonomii 
stanowczości i oświadczył, że zdecydował się 
podpisać ustawę o reformie edukacji, Zalewska 
wzięła tyłek w troki i dała dyla do Brukseli, żeby nie 
odpowiadać za upadek szkolnictwa w Polsce. 
 
Godnie zastępuje ją minister Czarnek, postać 
tragiczna, który również nie zdaje sobie sprawy, że 
szkoła powinna przygotować uczniów tak, żeby 
umieli czytać ze zrozumieniem, pisać i myśleć. Jego 
światopogląd to kwintesencja obskurantyzmu, 
zacofania, seksizmu, nacjonalizmu, dewocji i 
magicznego myślenia. Ogłosił, że „Trzeba zacząć 
uczyć młodzież poprawnie” czyli nowa edukacja 
opiera się na wybranych na nowo lekturach i 
nowych tematach. Z uczniów, karmionych od 
małego telewizją Kurskiego, apelami smoleńskimi, 
pielgrzymkami na Jasną Górę, Marylą biesiadną i 
Zenkiem Martyniukiem, wyrosną kiedyś ludzie, 
którzy nie będą zadawać zbędnych pytań i którym 
będzie można wciskać dowolny kit. Dlatego na 
różnych szczeblach edukacji poprzeczkę wiedzy 
ustawia się na coraz niższym poziomie. 
 
Swojego czasu krążył dowcip, który świetnie 
ilustruje tę tendencję: 
 
1970 - drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie 
drzewa na to drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty. 
Ile zarobił drwal? 
 
1980 - drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie 
drzewa na to drewno kosztowało go 80% tej kwoty. 
Ile zarobił drwal? 
 
2000 - drwal sprzedał drewno za 100 zł. Wycięcie 
drzewa na to drewno kosztowało go 80% tej kwoty, 
czyli 80 zł. Zarobił więc 20 zł. Zakreśl liczbę 20. 
 
2022 - drwal sprzedał drewno za 100 zł. Pokoloruj 
drwala. 
 
 
Danuta Owczarz-Kowal 
 
 
Danuta Owczarz-Kowal - filolog orientalny, prawnik, 
felietonista 
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HUMOR 

Z przymrużeniem oka 
 
Narzeczona do wybranka: 
- Po ślubie będziemy się dzielić wszystkimi 
problemami... 
- Ale ja nie mam żadnych! 
- Bo jesteś kawalerem. 
 

* * * 
Wyjazd integracyjny. Para budzi się w hotelowym 
łóżku. Dziewczyna wstaje i mówi: 
– Ta cała integracja jest bez sensu. 
– Jak to? Nie podobało ci się? 
– Podobało, ale chodzi o to, żeby lepiej się poznać. 
– No, chyba już bardziej poznać się nie da – śmieje 
się facet. 
Dziewczyna oblewa się rumieńcem na samo 
wspomnienie i mówi dalej: 
– Ale ja nadal nie wiem, z jakiego jesteś działu, ani 
jak masz na imię. 
– Taki szczegół można szybko nadrobić. Jestem 
Romek i pracuję jako kelner w tym hotelu. 

 

* * * 
Przychodzi syn do ojca i mówi: 
– Tato, zakochałem się! Umówiłem się na randkę ze 
świetną dziewczyną! 
– To świetnie, synu. Kim ona jest? – odpowiedział 
ojciec. 
– To Sandra, córka sąsiadów. 
– Muszę ci coś powiedzieć, ale obiecaj, że nie 
powiesz mamie! Sandra jest twoją siostrą. 
Chłopak oczywiście się wycofał. Po kilku miesiącach 
poszedł do ojca: 
– Tato, znowu się zakochałem, a ona jest jeszcze 
ładniejsza! 
– To świetnie, synu. Kim ona jest? 
– To Asia. Córka sąsiada. 
– Och… Ona też jest twoją siostrą. 
Sytuacja powtórzyła się kilka razy, syn wkurzył się 
na ojca i pobiegł do matki. 
– Mamo, jestem taki zły na ojca! 
Zakochałem się w sześciu dziewczynach, ale nie 
mogłem się z nimi umawiać, bo tata jest ojcem ich 
wszystkich! 
Matka przytuliła go i powiedziała: 
- Kochany, możesz umawiać się z kim tylko 
zechcesz. Nie musisz go słuchać, nie jest twoim 
ojcem. 

Sprawa rozwodowa. 
- Co jest przyczyna rozwodu? - pyta sędzia 
powódkę. 
- Mąż pije? 
- Nie. 
- Narkotyki? 
- Nie. 
- Mało zarabia? 
- Nie, nieźle zarabia. 
- Bije panią? 
- Nie 
- Nie zajmuje się dziećmi? 
- Zajmuje. 
- Zdradza panią? 
- Ależ skąd. 
- Nie zaspakaja pani seksualnie? 
- Nie, z tym wszystko OK 
- Nie pomaga pani w pracach domowych? 
- Pomaga, robi wszystko, co potrzeba. 
- To, co jest przyczyną rozwodu? 
- Wysoki Sądzie, musiałby Wysoki Sąd zobaczyć, z 
jaką miną on to wszystko robi. 
 

* * * 
Do bacy wypasającego owieczki przyjeżdża pobliską 
drogą nowoczesnym samochodem ubrany w 
garnitur człowiek w średnim wieku. Po wyjściu z 
samochodu pyta: 
 – Baco, co tu robicie? Wypasacie owce? 
– Tak, panocku… 
– A baco, jak wam powiem, ile macie tych owiec 
dokładnie, to dacie mi taką jedną, do upieczenia? 
– Dobrze, panocku, dom… 
Przyjezdny wrócił do samochodu, wziął laptopa, 
telefon satelitarny, połączył się z siecią, ciągnął 
dane z satelity, przetworzył, popracował chwilę nad 
programem, który mu to policzył, i mówi: 
– Baco, macie tu na tej łące 347 owieczek. 
– Dobrze panocku…, to wybierzcie sobie jedną. 
Przybysz wybrał sobie jedną, ładną, białą. 
Baca mówi: 
– Panocku, a jak ja wom powim, kim wy jesteście, 
to oddacie mi ją…? 
– Dobrze, oddam. 
– No panocku, to wy jesteście konsultant Unii 
Europejskiej do spraw rolnictwa. 
– A skąd to wiecie, baco? 
– Ano tak: jeździcie drogimi samochodami, pchacie 
się, gdzie was nikt nie prosi, zabieracie 
biedniejszym od wos i nic nie wiecie o mojej pracy! 
Oddajcie mi mojego psa!!! 
 
  



PANORAMA - KWARTALNIK POLONII MONTREALSKIEJ - Nr 2 (12) CZERWIEC 2022 

 

 
- 27 -  

 

 
 

 

 

 



PANORAMA - KWARTALNIK POLONII MONTREALSKIEJ - Nr 2 (12) CZERWIEC 2022 

 

 
- 28 -  

 

WOKÓŁ ŻYCIA 

Powrót do normalności 

Człowiek jest niezwykle skomplikowaną i tajem-
niczą istotą. Nad sensem jego istnienia, skalą 
możliwości duchowych i intelektualnych, zastana-
wiano się od wieków. Wiedza i sztuki piękne 
zafascynowane tym fenomenem uczyniły człowieka 
tematem wiodącym, raz widząc go jako demiurga, 
raz jako ofiarę przemian dziejowych. Leonardo da 
Vinci wpisał człowieka w koło, Dante w „Boskiej 
komedii” przeprowadził go przez niebo, czyściec i 
piekło, by doświadczył zaświatów. Szekspir pokazał 
rozpiętość ludzkich emocji i wyborów od najbardziej 
podłych po skrajną nadwrażliwość i niemoc 
sprostania wymogom życiowym. Balzac, nie mając 
o człowieku najlepszego mniemania, obnażył w 
„Komedii ludzkiej” egoizm i niskie instynkty 
wyzwalające się w walce o pozycję społeczną. 
Czechow w swoich sztukach potraktował zagubienie 
i słabości ludzkie niezwykle filozoficznie, pokazując, 
jak machina przemian społecznych niszczy 
wrażliwość. 
 

 
 
Wiek XX zatrząsnął światem - zdruzgotał i 
sponiewierał istotę człowieczeństwa. Teodor Adorno 
uważał, że „pisanie poezji po Auschwitz jest 
barbarzyństwem”. Mark Rothko doszedł w swoich 
malarskich poszukiwaniach do czarnych obrazów. 
Malując kolejne czarne płótno do świeckiej kaplicy 
w Huston popełnił samobójstwo. Jednak wśród 
ciemności, jaka zapanowała po II wojnie, literatura 

szukała źródeł światła i nadziei. Albert Camus, nie 
godząc się na apatię i bierność życiową jednostki, w 
„Micie Syzyfa” postawił nam tytułowego Syzyfa za 
wzór, przekonując by nieustannie, jak Syzyf, 
ponawiać wysiłek wtaczania głazu życia pod górę. 
W „Dżumie” Camus przedstawił odmienne reakcje 
ludzkie na zagrożenie i śmierć, uważając, że: 
„Trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać 
na kolana. Dżuma polega na zaczynaniu od nowa”. 
Nieoczekiwanie, powieść Alberta Camus stała się 
scenariuszem, który realizuje się w naszym życiu 
dowodząc profetycznej roli literatury i przenikli-
wości talentu artysty, który ostrzegał, że „bakcyl 
dżumy nigdy nie umiera i nie znika”. 
 
Powracamy do życia po długim i trudnym dla nas 
wszystkich okresie izolacji. Pandemia uwięziła nas 
podwójnie – w domach i w lękach o życie nasze i 
najbliższych. Gdy wydawało się, że nic gorszego już 
nas nie spotka, wybuchła wojna na Ukrainie. Temat 
wojny przestał być rozdziałem z książki historycz-
nej. Wojna i śmierć stanęły u naszych drzwi. 
 
Jednak dziś, razem z naturą, odradzamy się 
wołając za poetą:  
 
„Powróćcie do mnie, radości mej kolory…” 
/Siegfried Sasson/ 
 
Żyjemy nadzieją, że najgorsze mamy już za sobą, 
że wirus słabnie i znów będzie można cieszyć się 
spotkaniami, wyjazdami, aktywnością towarzyską i 
kulturalną, by ubarwić codzienność przypominającą 
dziś koryto wyschniętej rzeki. Każdego dnia mamy 
nadzieję na zakończenie działań wojennych. Święto 
wiosny otwiera nas na energię natury, wyzwala w 
nas zachwyt, co tak trafnie ujął w słowa Guy de 
Maupassant: „Doznaję czasami krótkich, dziwnych, 
gwałtownych objawień piękna, piękna nieznanego, 
nieuchwytnego, zaledwie zdradzającego się w 
pewnych słowach, widokach, pewnych 
zabarwieniach światła, pewnych sekundach. Nie 
potrafię ani dać poznać innym, ani wyrazić, ani 
opisać. Zachowuję je dla siebie.”  
 
Właśnie natura przychodzi nam teraz z pomocą, nie 
jako dekoracja, lecz planeta życia i sacrum, niosąc 
nam otuchę i siłę: 
 
„…strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne 
ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy 
światło na murze splendor nieba…” /Zbigniew 
Herbert/ 
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Armia psychologów doradza nam dziś, na różne 
sposoby, jak uporać się ze smutkiem, apatią, 
depresją – konsekwencjami covidowej izolacji i 
codziennych złych informacji o stanie świata. 
Równie skuteczną jak psychologia rolę odgrywają 
sztuki piękne – literatura, muzyka, malarstwo. 
Warto się do nich odwołać by wyruszyć w podróż w 
poszukiwaniu piękna, harmonii, równowagi i radości 
– bo wszystko to możemy w nich odnaleźć. 
Nowoczesnemu światu brakuje szlachetności i 
piękna - rozproszeni jesteśmy na tysiące 
drobiazgów - jakby nasz świat, jak szklana kula, 
rozbił się na drobne elementy, których nie umiemy 
złożyć w całość. A przecież osiągamy wewnętrzną 
harmonię i spokój dopiero wtedy, gdy nasz świat 
jest uporządkowany, gdy go rozumiemy i 
wpływamy na jego kształt.  
 

 
 
Czy sztuka jest w stanie tchnąć w nas radość życia, 
dać nam poczucie sensu i wskazać dalszy kierunek 
naszej podróży? Wierzę, że tak, ale tylko z naszą 
pomocą, przy naszych nieustających wysiłkach i 
codziennym szukaniu źródeł światła, siły i radości w 
nas i wokół nas. Podróż do źródeł sacrum, 
składanie fragmentów świata w całość, wyłuski-
wanie tego, co najważniejsze, dobre i piękne: 
 
„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie 
Dwie tylko: Poezja i Dobroć…i więcej nic...” 
/C.K.Norwid/ 
 
 
Katarzyna Szrodt 
 
 
Dr Katarzyna Szrodt – kuratorka wystaw, 
animatorka życia kulturalnego, felietonistka. 

Nie przyzwyczajać się 

Jak coś obok nas trwa długo, staje się 
codziennością - zaczynamy się przyzwyczajać. 
 
Już nie budzi większych emocji, współczucia, 
empatii, czasami strachu i niepewności jak za 
pierwszym razem. Powszednieje! I dotyczy to wielu 
zjawisk w naszym życiu. 
 
Pamiętam, jak przez kilka lat dojeżdżałam 
codziennie rano do pracy trasą, gdzie prawie 
codziennie widziałam jakiś wypadek samochodowy 
czy stłuczkę. I oczywiście efektem tych zdarzeń 
były korki, które powodowały, że spóźnienie do 
pracy stawało się nieuniknione.  
 
Taka trasa… Poranny pośpiech kierowców, brak 
należytej uwagi, coraz większa ilość samochodów.  
I tak prawie codziennie. Z czasem, biorąc pod 
uwagę powyższe wyjeżdżałam wcześniej, żeby 
wkalkulować ewentualne zdarzenia po drodze.  
 
Przyjeżdżając do pracy zaczynaliśmy rozmowę z 
kolegami od komentarzy o wielkości korków  
i trudów porannego dojazdu. Aż pewnego dnia 
zadałam sobie i kolegom pytanie: Czy z nami coś 
nie tak? O czym my mówimy? Przecież w tych 
wypadkach mógł ktoś zginąć, mógł zostać ranny, 
może nie zdążył się uratować? Nikt z nas o tym  
nie mówił. Ważne, że korek, że prawdopodobne 
spóźnienie, że trudności z dojazdem…  
 
Przyzwyczailiśmy się, bo widoki były już 
codziennością. Nie było empatii, myśli o ludziach  
w tych wypadkach. Tak działa nasza podświa-
domość. Przyzwyczaja się.. 
 
I tak się dzieje w wielu dziedzinach naszego życia. 
Przyzwyczajamy się do niewygody, do nakazów i 
zakazów, do informacji, że ktoś skłamał, oszukał, 
ukradł, ktoś inny zachorował czy zmarł. 
 
Po czasie, komunikaty o ilości zachorowań w czasie 
pandemii były już tylko liczbą. Jakby nie było tam 
człowieka. Chyba, że sprawa dotyczyła nas 
bezpośrednio lub naszych bliskich. 
 
Żeby chronić własną psychikę wypieramy czasem 
zło, które dzieje się blisko nas. Ilość złych 
informacji przytłacza i nasza wrażliwość powoli się 
nieco wycisza… 
 



PANORAMA - KWARTALNIK POLONII MONTREALSKIEJ - Nr 2 (12) CZERWIEC 2022 

 

 
- 30 -  

 

„Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się. 
Nawet nie czuje, że jest zimno, bo zapomniał 
co to jest ciepło.” 
 
I tu wpadamy w pułapkę. Bo tracimy czujność i nie 
reagujemy właściwie na to co nam przygotowuje 
los i jak dalece testuje naszą wytrzymałość. Im 
mniej reagujemy, im bardziej jesteśmy obojętni, im 
mniej w nas świadomości i właściwej wiedzy, tym 
łatwiej psuje się nasz świat i nasze życie! 
 

 
 
Mam takie wrażenie, że oprócz innych cech, które 
można przypisać jako narodowe, Polacy mają w 
sobie spontaniczność. Spontaniczna pomoc, z którą 
biegniemy do potrzebujących jest naszym 
wyróżnikiem. Zawsze wtedy pojawia się we mnie 
patriotyczna nuta i duma z bycia Polką. 
 
Ostatnie wydarzenia w Ukrainie znów uaktywniły te 
najlepsze cechy Polaków. Bez kalkulacji, bez 
dodatkowych pytań, wszyscy którzy mogli biegli z 
pomocą. 
 
Ale jeśli po kilku miesiącach potrzebujących jest 
coraz więcej, własnych spraw też przybywa, to ta 
pomoc powszednieje, już nie budzi takiego 
entuzjazmu, zainteresowania czy uwagi. 
Przyzwyczajamy się do tego, że na ulicach, w 
sklepach, w szkołach język ukraiński miesza się z 
polskim i nie budzi już zdziwienia. Oni sobie 
układają życie u nas i obok nas, a my 
przyzwyczajamy się do tej sytuacji.  
 
Spontaniczny zryw pomocy powoli się wycisza... 
 
Po kilku miesiącach trwania wojny w przestrzeniach 
medialnych i w rozmowach, już mamy inne kłopoty 
na głowie, inne codzienne sprawy zajmują naszą 
uwagę. Wiemy, że wojna trwa, ale nie jest jedynym 
tematem. Przyzwyczajamy się? 

Przeczytałam wypowiedź Pierwszej Damy Ukrainy, 
Oleny Zełenskiej, gdzie zwraca się do społeczności 
międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się” do 
wojny w Ukrainie: „W XXI wieku Europa nie może 
przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci 
zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy 
jutro będą żyły. Każdy dzień na wojnie jest jak całe 
życie". 
 
Mam głębokie poczucie, że nigdy nie wolno 
przyzwyczajać się do zła! Odróżnianie dobra od zła 
nie jest skomplikowane i pomaga we właściwych 
wyborach. A obojętność wobec tych co zło 
przynoszą, prowadzi m.in. do takich zdarzeń, 
jak trwająca wojna w Ukrainie. 
 
Od 24 lutego mam w głowie znany cytat z 
wypowiedzi Mariana Turskiego (byłego więźnia 
Auschwitz): 
 
„Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek 
władza narusza już istniejące umowy 
społeczne. Nie bądźcie obojętni. Bo jeśli 
będziecie, to się nawet nie obejrzycie jak na 
was, waszych potomków jakiś Auschwitz 
nagle spadnie z nieba” 
 
Czy wierzę w dobro? Czy wierzę, że zło przegra? 
Czy mam nadzieję na pozytywne zakończenie 
wojny?  
 
Na wszystkie pytania odpowiadam: TAK. 
 
Na naszych oczach dzieje się historia. Zmienia się 
świat, zmieniają się priorytety, zmienia się styl 
życia. Wszyscy musimy „wydorośleć” i zmierzyć się 
z tymi zmianami. Nie pozwolić sobie na 
przyzwyczajanie do złego! Moim zdaniem idzie 
Nowe i ostatecznie przyniesie Lepszy Czas, choć 
pewnie wymaga to dużego wysiłku i długiego czasu. 
 
Nie wiosenny temat dziś poruszyłam, ale czas jest 
poważny a wiosna sama zadbała, żeby było pięknie 
i z nadzieją. Dlatego łatwiej o pozytywne 
nastawienie i wiarę, że musi być dobrze! 
 
 
Elżbieta Stan 
 
 
Elżbieta Stan – filolog, bizneswoman, mieszka na 
południu Polski w okolicach Katowic. 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Obyś żył w ciekawych czasach! 

Trwa spór czy jest to stare chińskie przekleństwo 
czy cytat z przemówienia angielskiego polityka 
Josepha Chamberlaina z 1898 roku. „… żyjemy w 
niezwykle interesujących czasach” – powiedział 
wtedy – „Ja osobiście nie pamiętam okresu, kiedy 
nasza historia była tak pełna wydarzeń, że każdy 
dzień przynosił nam nowe tematy, które budzą 
zainteresowanie, a także, (…) nowe tematy, które 
budzą niepokój”. Tak mówił przedstawiciel narodu 
od wieków bezpiecznie odgrodzonego na swojej 
wyspie od niepokojów tego świata, za to nagminnie 
w porządku tegoż świata manipulującym. I 
stwierdził to zanim nadeszły wielkie kataklizmy i 
społeczno-historyczne zawieruchy XX wieku. Nowe 
millenium witaliśmy z nadzieją, że po tak 
dotkliwych doświadczeniach ludzkość się opamięta, 
ale przyszły nowe burze. Namiętności, żądze i 
emocje targające naturą człowieka są ciągle te 
same. Puszka Pandory wiecznie otwarta. Dlatego 
jest mi obojętne skąd wzięło się to powiedzenie. 
Jako obywatelka kraju nieustannie gnębionego 
jakimś fermentem i reprezentantka nacji o mniej 
flegmatycznym usposobieniu, powiem raczej 
swojskie: „Zawsze k*** coś!” 
 
Zakląwszy szpetnie bynajmniej nie po 
francusku (kto oglądał Rumcajsa, ten wie), 
poczuje człowiek ulgę i jakoś tak mu na duszy 
lepiej. Od razu łatwiej do pionu wrócić i bez 
regulowania obrazu w telewizorze spojrzeć na 
rzeczywistość spokojniejszym okiem. 
Oczekiwaliśmy, choć z pewną dozą niepewności, że 
2022 przyniesie nam upragniony oddech od zarazy 
i będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Ja, 
na wszelki wypadek, przywitałam Nowy Rok 
ulubionym drinkiem Jamesa Bonda czyli koktajlem 
martini, wstrząśniętym niezmieszanym. Tak dla 
kurażu.  
 
Zdawało mi się, że to będzie bardziej odpowiedni 
toast niż wesołe bąbelki. Nawet mi się nie śniło, że 
mocne nerwy, siła i odwaga będą nam w 
nadchodzących miesiącach tak bardzo potrzebne! 
Jakby mało było tragicznej w skutkach zarazy, 
pogodowej wścieklizny, gospodarczego chaosu i 
jałowych kłótni polityków… Jakby mało było 
codziennych trosk, wyzwań i stresów, to jeszcze tuż 
obok wybucha najprawdziwsza wojna, giną ludzie, a 

miasta zamieniają się w ruiny. I to nie jest film na 
Netflixie. 
 
Docisnęła nas ta kochana rzeczywistość, oj 
docisnęła. Przyznaję szczerze, że dawno nie 
odczuwałam takiego poplątania psycho-
emocjonalnego. Przesilenie wiosenne było w tym 
roku wielowymiarowe. Szok mieszał się z 
niedowierzaniem, lęk z nadzieją, siła ze słabością, 
wiara ze zwątpieniem, spokój z przerażeniem. 
Media stały się jednym wielkim Tik Tokiem i 
wypluwały z siebie obrazy jak naboje z CKM-u.  
 

 
 
Wiadomości z wojny i świata wielkiej polityki 
przeplatały się z ploteczkami o celebrytach, 
newsach o najmodniejszych fasonach sezonu i 
reklamami wyjazdów wakacyjnych. Ekspertów od 
wirusów zastąpili spece od strategii wojennych, 
media społecznościowe rozgrzały się do 
czerwoności od dyskusji wszelakich, a Instagram 
zamienił się w niebiesko żółty pejzaż. Malarskie 
abstrakcje ekspresjonistów to przy tym miszmaszu 
harmonijne wizje artystycznej wyobraźni. 
 
„Nie należy gniewać się na bieg wypadków. 
Nic ich to bowiem nie obchodzi.” Tak dwa 
tysiące lat temu napisał w swoich „Rozmyślaniach” 
Cesarz Marek Aureliusz i trudno się z nim nie 
zgodzić. Wobec wielkich wichrów historii jesteśmy 
jak plankton unoszony falami oceanu, który nie 
wie, do jakiej paszczy trafi. Ale może warto być 
delfinem? Albo tygrysem? A może wielobarwnym 
motylem? W chwilach, kiedy w nasz świat uderza 
kolejny meteoryt, a łącza zamieniają się w wielką 
grzędę rozgdakanych kur, ja wyjmuję wtyczkę z 
kontaktu i wylogowuję głowę.  
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Zanurzam się w ciszę, aby usłyszeć własne myśli i 
zastanowić się, co mogę zrobić. Tak właśnie radzą 
stoicy, a ich filozofia to mój drogowskaz. Na tak 
wiele spraw nie mamy wpływu, trzeba za to skupić 
się na tym, co jest zależne od nas i naszej postawy. 
Dlatego moja energia to energia działania, nie 
czekania. Zgadzam się z amerykańskim 
psychologiem Dale Carnegie (1888-1955), który 
twierdził: "Bezczynność rodzi wątpliwości i strach. 
Działanie rodzi zaufanie i odwagę". Tak było, kiedy 
tysiące ludzi zaangażowało się w pomoc dla 
Ukraińców, kiedy przeciwko złu zjednoczyli się 
wielcy tego świata. Tak jest też na co dzień. Kiedy 
nic nie robisz, ogarnia cię lęk i trwoga, a 
rozchwiane emocje na pewno w niczym nie 
pomagają. Kiedy działasz, pokonujesz problemy lub 
kreujesz swoją codzienność. Kiedy rzucasz 
wyzwanie demonom, masz szanse na ich 
pokonanie. Kiedy nie robisz nic, osuwasz się w 
marazm. Kopciuszek też już na zawsze grzebałaby 
się w popiele, gdyby nie wskoczyła do złotej karety 
i nie pojechała na bal. 
 
Czas biegnie nieubłaganie. Pandemia, a teraz ta 
bezsensowna wojna dobitnie pokazały nam jak 
krucha jest nasza egzystencja i jak w jednej chwili 
wszystko może się zmienić. Dlatego działaj, kreuj 
swoją rzeczywistość, tak, aby służyła ci najlepiej. 
Jeśli patrzysz na życie pozytywnie, to pomimo 
wszystkich trosk i niepokojów – zobaczysz, że w 
sumie żyjemy w bardzo ciekawych czasach!  
Myślę, że po raz pierwszy w historii mamy tyle 
możliwości na naprawdę interesujące przeżycia. 
Nigdy wcześniej świat nie był tak otwarty i 
oferujący tyle szans na spełnianie własnych celów i 
marzeń. Trzeba tylko się odważyć. To 
najważniejszy klucz do skarbca dobrego życia. 
Pomyśl o tym. Dla mnie osobiście to motto na ten 
rok. Przerobiłam lekcje lat poprzednich. Teraz albo 
nigdy. W moich uszach wybrzmiewają słowa śp. 
księdza Jana Kaczkowskiego, niezwykłego 
człowieka w polskim kościele (jeśli nie znasz, to 
warto o nim poczytać): „Zamiast ciągle na coś 
czekać – zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele 
później niż ci się wydaje.” No właśnie, paszcza losu 
też ciągle otwarta.   
 
 
 
Ela Hübner  
 
 
Ela Hübner – dziennikarka, blogerka: www.fajna-
baba-nie-rdzewieje.pl 

Arytmetyka życiowa  

Wysłuchałam ciekawej wypowiedzi znanego 
reżysera Krzysztofa Zanussiego zamieszczonej na 
Facebooku o przemijaniu, o etapach w naszym 
życiu. Zgadzam się z jego przemyśleniami, ale 
dodałabym coś od siebie. 
 
Według reżysera młodość oparta jest na dodawa-
niu. Co chwilę jest czegoś więcej, przychodzą do 
nas nowe doświadczenia: robimy pierwsze kroki, , 
uczymy się pływać, jedziemy pierwszy raz 
samochodem, lecimy pierwszy raz samolotem, 
rozpoczynamy naukę w szkole podstawowej, potem 
średniej, idziemy na studia, robimy prawo jazdy, 
odwiedzamy pierwszy raz inne kraje, pierwszy 
randka, pierwszy pocałunek i… tak całą młodość. 
 
Ciągle dodajemy do naszego życia coś, co robimy 
pierwszy raz, zdobywamy wiedzę, umiejętności, 
doświadczenia. W dojrzałości, a później starości 
przychodzi czas na odejmowanie, które staje się 
stałą czynnością. Jest już mniej aktywności, rytm 
naszego życia staje się wolniejszy, zaczyna być 
spokojniej. Odejmuje się też ludzi z naszego życia – 
odchodzą w smugę cienia. Truizmem będzie 
powiedzenie, że to normalny proces w życiu. 
 
I ta arytmetyka życiowa zgadza się w ogólnych 
założeniach. Ja także odejmuję pewne rzeczy: 
odjęłam kilka centymetrów ze szpilek, odjęłam 
intensywne chodzenie po górach, odjęłam codzien-
ny pośpiech, odjęłam kilka znajomości...itd. Uwa- 
żam jednak, że można też dodawać w dojrzałości. 
 
Zdobyć nowe umiejętności, nowe doświadczenia, na 
które w młodości nie było czasu albo sposobności, 
poznawać nowych, ciekawych ludzi i wiele, wiele 
innych rzeczy, na które w młodości zabrakło nam 
czasu albo energii.   
 
Z pewnością teraz jest wolniej i na pewno inaczej, 
ale może być też całkiem interesująco. Arytmetyka, 
zwłaszcza ta życiowa nie zawsze się sprawdza do 
tego, że 2+2 zawsze równa się 4. Czasem jest to 5, 
6 albo i więcej.  
 
 
Elżbieta Stan 
 
 
Elżbieta Stan – filolog, bizneswoman, mieszka na 
południu Polski w okolicach Katowic. 
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Oferty pracy / Jobs 
 
GENERAL MANAGER / Full time / Pay: 23$/h 
ASSISTANT MANAGER / Full time / Pay: 20$/h 
 
We are seeking a natural leader with the industry 
experience to guide the team in exceeding departmental 
objectives. As the ideal candidate, you are a high 
achiever with a proven ability to make impact in the 
following areas of responsibility: setting goals with the 
management team and actioning plans to achieve 
financial and operational objectives; leading, developing 
and motivating operational staff; ensuring safe, efficient 
operation of the sales and service areas; overseeing 
development and implementation of continuous 
improvement initiatives; staying current with industry 
trends and state-of-the-art processes and equipment. 
Qualifications: High school Diploma, work experience 
managing a team. 
 
 
CASHIER / Full time / Part time / Pay: 14.50-15$/h 

Cashiers play a critical role in assisting our customers by 
providing fast, friendly, accurate and safe service. 
Cashiers proactively assist customers with their 
transactions, customer questions and assisting customers 
find their desired products. As a cashier you are our first 
and last line of defence in ensuring that they have a 
positive shopping experience. Job description: provides 
excellent customer service and positively engages with all 
customers, maintains a neat and organized checkout 
area, greets all customers and displays warm demeanor, 
accurately scans or enters product data, accurately 
accounts for cash. 

 
OFFICE CLERK / Full time / permanent 

We are looking for an office clerk in the Accounting 
Department. The employee will be responsible for 
entering data on the computer and other office work. 
Knowledge and skills: knowledgeable of inventory 
procedures, excellent communication skills, verbal and 
written; strong computer skills and excellent knowledge 
of MS Office programs, advanced Excel, experience in 
Outlook, basic bookkeeping (Acomba an asset) and 
payroll system Dayforce, resourcefulness and sense of 
urgency, bilingual (French / English). Main tasks: data 
entry with good typing speed and fair, updating all excel 
worksheets for inventory (Control), preparing journal 
entries, organizing & filing reports. organise office and 
assist associates in ways that optimize procedures. 
Provide general administrative and clerical support. 
Benefits: free parking, 2 weeks payed vacation (after 1 
year of working for the company), 2 sick days, free 
coffee, free water, cafeteria (fridge, dishwasher, 
microwaves, toaster). Availability: daytime work,  
Monday to Friday. 

JANITOR / Full time / Permanent / Pay: 17$/h 

We are looking for a reliable, efficient and responsible 
person wishing to work in the field of commercial 
housekeeping. Job description: clean floors with a 
sweeper and mop, maintain and disinfect toilets, empty 
garbage cans and recycling bins, remove all waste from 
the floors using a vacuum cleaner, dust and wipe all 
surfaces (desks, screens, telephone, chairs, etc.), clean 
the cafeteria and the kitchenette, keep the warehouse 
clean (floor, table, cafeteria, toilets), perform any other 
related task. Your profile: have a minimum of experience 
in housekeeping, available day, evening and weekends, 
able to lift a load of 15 kg, acute sense of responsibility 
and observation, sense of work organization, good 
dexterity and physical ability. be responsible, honest and 
honest, autonomy and initiative. 

 
STOCK BOY / GIRL / Full or  part time / 15-17$/h 

Duties: efficiently unpacks received merchandise, 
accurately place the merchandise in the intended 
location, make sure to have the smallest available sizes 
of each model on the sales floor, confirmation of receipts 
of goods, confirmation of shipments of goods, adopt the 
techniques necessary to prevent losses and mix-ups, 
completes the work within the deadlines established by 
the store managers, maintains a clean and organized 
workplace, keeps the team informed of product 
availability and new arrivals, adheres to all policies and 
procedures required, assists sales associates when 
requested. All other types of tasks can be requested 
depending on the needs of the store and the company. 

 
WAREHOUSE ASSOCIATE DAY / NIGHT 

Full time / Salary: 15$/h (day) / 17$/h (night) 

We are looking for a full time Warehouse Associate to 
join our team! Reporting to the warehouse supervisor, 
the ideal candidate will be dedicated, take initiative, have 
a strong organisational skills, act professionally at all 
times and must work well independently and as part of a 
team. Duties: distribution: pick and pack, ticketing, 
counting / inventory. Rrequirements: ability to safely lift 
and move 20lbs and more, independently, attention to 
details, interpersonal and teamwork skills, 40h per week, 
Monday to Friday: 7:30am to 16:00pm (day shift) /  
14:00pm to 22:30pm (night shift). 

 

 

7575 Transcanada Hwy, Suite 100, St-Laurent, QC H4T 1V6 
Tel: (514) 875-6661, Fax: (514) 875-6662 
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POLITYKA 

To jest wojna 
 
Od 24 lutego 2022 r., czyli ponad trzy miesiące na 
Ukrainie trwa wojna. Niepodległe państwo 
sąsiadujące z Polską zostało zbrojnie najechane 
przez Federację Rosyjską. Rosja w niedawnej 
przeszłości złamała fundamentalną zasadę 
nienaruszalności granic, gdy w roku 2014 
zaatakowała wschodnią część Ukrainy oraz Krym. 
Wtedy miało to miejsce pod pretekstem „udzielania 
wsparcia” mieszkającym na tamtych terenach 
obywatelom Ukrainy narodowości rosyjskiej lub 
obywatelom Rosji mieszkającym na tych terenach, 
którzy chcieli, aby ziemie te zostały odłączone od 
Ukrainy. Wojska Federacji Rosyjskiej zajęły 
wówczas obwody Doniecki, Ługański oraz Krym. Na 
tych terenach zlikwidowano administrację ukraińską 
i powołano tymczasowe władze lokalne, które po 
przeprowadzeniu referendów ogłosiły niepodległość. 
Ukraina próbowała odzyskać oderwane terytoria, 
ale nie była w stanie  samodzielnie tego uczynić. 
We wrześniu 2014 roku został zawarty rozejm 
przerywający działania wojenne.  
 
21 lutego 2022 Rosja uznała niepodległość 
obwodów Ługańskiego i Donieckiego, a trzy dni 
później, 24 lutego zaatakowała Ukrainę. Prezydent 
Putin podkreślił, że „nie zamierza „pozbawiać 
narodu ukraińskiego prawa do samostanowienia”,  
a celem „specjalnej operacji wojskowej” jest 
„demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy”. 
 
Wojska rosyjskie przekroczyły granicę Ukrainy od 
wschodu, południa i północy. Duże i małe miasta 
Ukrainy zostały zbombardowane, ostrzelane 
rakietami, a jeśli znalazły się w rękach Rosjan tak 
jak na przykład Bucza, Irpin czy Mariupol, zostały 
splądrowane, a ich mieszkańcy – ludność cywilna - 
zamordowani.  
 
Na Ukrainie ogłoszono powszechną mobilizację, 
rozpoczął się exodus ludności cywilnej (przede 
wszystkim kobiet i dzieci) z obszarów zagrożonych 
działaniami wojennymi. Ten koszmar trwa już 
ponad trzy miesiące i nie wiadomo, kiedy się 
skończy. Jego konsekwencje dotykają także Polski. 
Przedstawiam Państwu kilka sugestii, propozycji,  
o które niektórzy z Was prosili, pytając co my 
możemy zrobić:  
 

Po pierwsze - pamiętać i nie przyzwyczajać się do 
tej sytuacji. To, co dzieje się na Ukrainie 77 lat po 
zakończeniu II Wojny Światowej pod wieloma 
względami ją przypomina. Choć dzieje się to daleko 
od nas, wojna na Ukrainie ma swoje konsekwencje 
także dla Kanady. 
 

 
 
Po drugie - pamiętać i przypominać sobie, 
przyjaciołom oraz kanadyjskim sąsiadom, że dzieje 
się to w państwie graniczącym z Polską i że Polska 
od pierwszych chwil napaści rosyjskiej 
pomaga Ukrainie. Przez granicę polsko-
ukraińską przeszło ponad 3.5 mln ludzi,  
z których około 2 miliony pozostają w Polsce. 
Te kobiety i dzieci nie chcą jechać dalej, bo chcą 
być blisko swoich mężów, ojców i braci oraz mają 
nadzieję, że wkrótce, gdy agresor zostanie 
pokonany, będą mogły powrócić do swojej 
ojczyzny. 
 
Po trzecie - podkreślać, że w Polsce nie ma 
żadnych obozów dla uchodźców, że przybysze  
z Ukrainy są, zgodnie ze staropolską zasadą „Gość 
w dom Bóg w dom”, naszymi gośćmi, że Polacy  
w swojej historii byli wielokrotnie wygnańcami, 
emigrantami, uchodźcami i że z naszym 
doświadczeniem historycznym nie możemy 
zachowywać się inaczej, nawet jeśli nie jest to 
łatwe i proste. 
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Po czwarte - w miarę możliwości uczestniczyć w 
wydarzeniach wspierających Ukrainę (np. marszach 
i demonstracjach) oraz wspomagać organizacje 
kanadyjskie przekazujące pomoc na Ukrainę i do 
Polski. Jest ich wiele: tak jak CHARITABLE FOUN-
DATION OF THE CANADIAN POLISH CONGRESS 
(kpk.org/apel-fundacji-charytatywnej-kpk) 
 
Po piąte - zwracać uwagę na język używany, gdy 
mowa o Ukrainie. Przykładowo: To nie są 
„wydarzenia na Ukrainie” ani „konflikt na Ukrainie” 
ani „kryzys na Ukrainie”. TO JEST WOJNA, 
KTÓRĄ WYWOŁAŁA FEDERACJA ROSYJSKA, TO 
JEST NAPAŚĆ ROSJI NA UKRAINĘ. To nie jest 
„spór, w którym obie strony mają rację”. TO JEST 
ZŁAMANIE PRZEZ ROSJĘ FUNDAMENTALNEJ 
ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - 
ZASADY NIENARUSZALNOŚCI GRANIC. To nie 
jest „wojna, w której obie strony ponoszą 
odpowiedzialność za jej przebieg”. UKRAINA 
BRONI SWOJEJ NIEPODLEGŁOŚCI. TO ROSJA 
JEST AGRESOREM, A UKRAINA PAŃSTWEM 
NAPADNIĘTYM.     
 
Po szóste - nie bać się używania znaków wsparcia 
dla Ukrainy w przestrzeni publicznej takich jak 
żółto-niebieskie kokardy, przypinki i naklejki. 
 
Po siódme - przekazywać rodzinom i znajomym w 
Polsce pomoc - pomoc rzeczową jeśli jedziecie 
latem do kraju, a pomoc finansową, jeśli możecie, 
bo prawdopodobnie większość z waszych bliskich i 
znajomych gości w swoich domach Ukraińców albo 
uczestniczy w akcjach pomocowych na rzecz 
Ukraińców w Polsce albo jeździ z pomocą na 
granicę polsko-ukraińską. 
 
Po ósme i ostatnie - nie przechwalać się tym, co 
robimy i nie porównywać tego, co Polska robi dla 
Ukrainy z tym co robią inne państwa; raczej 
podkreślać, że sprawa Ukrainy jest naszą wspólną 
sprawą i że musimy razem z Ukrainą tę wojnę 
wygrać. 
 
 
Dariusz Wiśniewski 
 
 
Dariusz Wiśniewski – historyk i dyplomata, Konsul 
Generalny RP w Montrealu. 
 

 

Pomagamy Ukrainie 
 
Nieść chętną pomoc bliźnim… i niesiemy. 
Całym życiem. 
  
Wielu z nas czasy aktywnej działalności w 
drużynach, szczepach i hufcach ma już poza sobą, 
ale wierność harcerskim ideałom pozostała „na całe 
życie”. Nikt z nas nie przypuszczał, że staniemy się 
świadkami agresji na Ukrainę, a harcerze, tak jak 
Druhny i Druhowie z Pogotowia Wojennego z 1939 
roku, znowu staną się potrzebni. 
 

 
 
Jestem dumna, że jestem cząstką harcerskiej 
rodziny, dumna, że ideały, które nam wpajano, a 
później my staraliśmy się przekazać innym na 
zbiórkach i przy ogniskach, trafiły do serc, a służba 
stała się tak realna, a nade wszystko niezbędna. 
 
Wszyscy pomagamy jak możemy, jak nam na to 
pozwala zdrowie, obowiązki, środki materialne. 
Jednym z wymiarów służby jest pomoc Uchodźcom 
na Dworcu PKP w Krakowie w Punkcie Pomocowym 
przy peronie trzecim, prowadzonym przez harcerki i 
harcerzy z ZHP Krakowskiej Komendy Chorągwi. 
 
Co robimy? WSZYSTKO!: kanapki na skromnym 
zapleczu z produktów, które akurat przyniosą 
ofiarodawcy, kawę i herbatę, zupki błyskawiczne, 
wydajemy jedzenie, wodę, słodycze, jeśli są, 
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pomagamy przy zakupie biletów, odprowadzamy na 
perony, przenosimy bagaże, czasem na rękach 
dzieci, informujemy o innych punktach 
pomocowych (pomoc medyczna, noclegi, produkty 
żywnościowe dla rodzin, które już znalazły 
mieszkanie w Krakowie, ubrania, dokumenty, karty 
SIM, połączenia kolejowe, autobusowe, 
tramwajowe, czasem promowe i lotnicze). Jednym 
słowem, staramy się odpowiedzieć na wszelkie 
pytania i potrzeby. Uwierzcie, znajomość języka 
rosyjskiego, ukraińskiego ani jakiegokolwiek innego 
nie jest przeszkodą w komunikacji, bo przecież my, 
harcerze, mamy „oczy i uszy otwarte”. 
 

 
 
Maryla Kania i Andrzej Czyżykiewicz - wolontariusze 
na Dworcu PKP w Krakowie. 
 
Co możemy zrobić? DUŻO! Przez kilka godzin 
wesprzeć wolontariuszy (czyli nas – harcerzy i tych 
wszystkich, którzy z nami pełnią służbę: studentów, 
dorosłych, Ukraińców mieszkających w Krakowie, 
często innych cudzoziemców, którzy na własny 
koszt przyjechali pomagać). Zrobić „proste” 
kanapki w domu nawet z jednego bochenka chleba, 
kupić w sklepach na dworcu, aby nie dźwigać, 
banany, soczki, musy, jogurty, herbatniki, batoniki. 
Wszystko to „znika” natychmiast, ale promyk 
radości w oczach dzieci z otrzymanej czekoladki, 
lizaka czy przyniesionej przez kogoś maskotki jest 
bezcenny. 

 
 
Ludzie w drodze… często cały ich dobytek znajduje 
się w siatkach, nawet nie w plecaku czy w walizce.  
Ludzie z dworca… ze łzami w oczach i z 
zawstydzeniem pytają czy mogą wziąć trzy kromki 
chleba, bo mają dwójkę dzieci, a więc ta trzecia jest 
dla nich. 
 
Kobiety z Kijowa, Charkowa, Donbasu, Mariupola, 
Irpienia, Buczy, Czernihowa, Chmielnika, 
Czerniowca, Zaporoża, Żytomierza, Równego, Białej 
Cerkwi, Doniecka, Odessy, Mikołajewa, Ługańska… 
 
Kobiety z dziećmi w różnym wieku: od niemow-
laków do nastolatków - smutek i ból w oczach tych 
starszych, bo już obdarzonych pamięcią, jest 
przejmujący. 
 
Kobiety rozdarte między sercem a rozumem, 
między Ukrainą a Polską, między dziećmi  
a mężami, którzy zostali bronić domów i starszymi 
rodzicami, którzy nie mieli sił uciekać. 
 
Kobiety w ciąży, staruszki, kobiety różnych wyznań, 
pochodzenia… Dla nich wszystkich przystankiem  
i oparciem w tej tułaczce, której przecież nie 
planowały, jest Polska, jest Kraków, jest dworzec  
i ten „nasz” peron trzeci, jesteśmy my…  
 
Karmimy i mamy nadzieję, że chleba nigdy nie 
zabraknie, chociaż w dni świąteczne niejedno-
krotnie jest to już na granicy. Często wtedy,  
w cudowny sposób, zjawiają się Ofiarodawcy z 
produktami lub z chęcią zakupu w pobliskich 
sklepach produktów. Są to osoby, które  
z Facebooka dowiedziały się o potrzebach w 
„naszym” punkcie, sąsiedzi, krewni, znajomi  
np. z Austrii, Francji, Kanady lub Druhowie z 
harcerskiego szlaku, którzy za naszym 
pośrednictwem także pomagają. Bardzo  
Wam dziękujemy za wsparcie.     
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„Kobiety z dworca…” dźwigają swój dobytek, swoją 
troskę, swój ból, a ,,my z peronu trzeciego” 
staramy się im pomóc, aby ,,zostawić świat trochę 
lepszym niż go zastaliśmy”. Często pytamy je o 
imiona (których przecież i tak w większości nie 
zapamiętamy, ale sprawiamy, że poczują się dla 
nas ważne, że nie są anonimowym tłumem). 
Zdarza się, że opowiadają o swojej tragicznej 
historii, o dniach spędzonych w piwnicy, o głodzie, 
o ucieczce w zatłoczonych i zaciemnionych 
pociągach. Przytulamy, a one płaczą na naszych 
ramionach, tak aby dzieci nie widziały ich rozpaczy, 
bo przecież dla nich muszą być silne. 
 
Wszystko jest po coś. Mamy nadzieję, że nasza 
służba przyczyni się do zabliźnienia wielu bolesnych 
ran między narodami, bo dobro przecież zawsze 
wraca. Teraz te ,,kobiety z dworca” i ,,my z peronu 
trzeciego” po prostu jesteśmy dla siebie. 
 

 
 
PS: Wracam po służbie do domu z pamięcią o 
zziębniętej Wali, która pojechała w moim swetrze 
do ciepłych Włoch, gdzie nigdy nie była i nie zna 
tam nikogo; o Tatianie z matką staruszką, które 
odprowadziłam do pociągu do Częstochowy, a które 
swój dobytek spakowały do czterech worków na 
śmieci; o wielopokoleniowej rodzinie zmierzającej 
na lotnisko, której seniorka rodu chciała mnie 
pocałować w rękę tylko dlatego, że pojechałam z 
nią windą na peron; o Gali, w skrytości płaczącej na 
moim ramieniu, aby jej córka i wnuczka nie 
widziały; o kilkunastoosobowej rodzinie Romów z 
Charkowa jadącej do Niemiec (przez kilka godzin 
ciągle czegoś ode mnie chcieli i wołali „Marija, 
Marija”, a teraz rozglądam się za nimi na dworcu, 

bo ich nie słyszę); o nastolatce, która uciekła z 
kilkuletnią siostrą i nie mogła uwierzyć, że nie chcę 
pieniędzy za ofiarowany jej plecak; o Nataszy 
słaniającej się ze zmęczenia po kilkudobowej 
podróży w zatłoczonym pociągu, która nocą podała 
mi niemowlę na wyciągnięte ręce; o okropnościach, 
które opowiadała mi Polina, drobniutka, szczupła 
dziewczyna z wybitymi zębami, która kilkanaście 
dni spędziła w piwnicy ze zmarłymi; o Oksanie 
pytającej czy w Skandynawii będzie bezpieczna; o 
Weronice i Katerinie, które nie miały paszportów i 
nie mogły dostać bezpłatnych biletów do Warszawy, 
gdzie musiały pojechać do ambasady; o kilkuletnim 
chłopczyku, który przyniósł mi czekoladkę, w 
podziękowaniu za prowiant dla jego rodziny; 
wreszcie o Stanisławie, młodym chłopaku jadącym 
walczyć, który poprosił o pobłogosławienie go. To 
tylko kilkanaście przywołanych historii, których po 
każdej kolejnej służbie przybywa. Widzę wszystkie 
kobiety, widzę, jak stoją w kolejce po chleb, słyszę 
jak o ten chleb proszą i jak za ten chleb bardzo 
dziękują. W sercu zapisałam pierwszy ujrzany obraz 
z dworca – może dziesięcioletni samotny chłopiec, 
który w nosidełku przed sobą niósł niemowlę… 
 
…Nieść chętną pomoc bliźnim…” NIEŚMY! 
 
 
Maryla Kania  
 
 
Maryla Kania – harcmistrzyni z Hufca ZHP Kraków 
Śródmieście, wolontariuszka pełniąca służbę na 
dworcu przez „ile trzeba” godzin. 
 
 
P.S. Punkt Pomocowy prowadzony przez harcerzy 
na Dworcu w Krakowie można wesprzeć wpłatami, 
którymi osobiście będę dysponować, dokonując 
zakupów potwierdzonych fakturami: 
 
Fundacja Civitas Dei 
ul. Reja 15/9 
31-216 Kraków 
 
Nr rachunku bankowego: 
 
Bank Pekao SA 
18 1240 1444 1111 0010 7003 0722 
Kod BIC (Swift) PKOPPLPW 
 
W opisie przelewu: darowizna na cele statutowe 
fundacji. 
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Z KRONIKI WETERAŃSKIEJ 

Czy Józef Piłsudski odwiedził 
Montreal? 

Maj to czas, kiedy wspominamy pamięć Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w kolejną rocznicę Jego śmierci 
(12 maja 1935 roku). Związek Weteranów Polskich 
noszący Jego imię corocznie honoruje tę rocznicę, 
zamawiając uroczystą mszę świętą, czy 
wspominając Go w swoich weterańskich kręgach. 
  
W ostatnim czasie na montrealskim polonijnym 
forum pojawiło się pytanie: Czy kiedykolwiek Józef 
Piłsudski odwiedził Montreal? 
 
Wynikało to może z tego, że już w okresie między-
wojennym w Montrealu mieszkało wielu żołnierzy 
Marszałka - weteranów wojny o niepodległość 
Polski, którzy w 1930 roku założyli swój Związek, 
któremu Marszałek udzielił swojego patronatu. 
 
Przeprowadzone w Internecie i w archiwach 
poszukiwania dały odpowiedz twierdzącą. Tak, 
Józef Piłsudski odwiedził Montreal, a mówiąc 
dokładniej, był tutaj przejazdem. 
  
 Miało to związek z odległą zarówno od Polski, jak i 
naszego miasta, wojną rosyjsko-japońską na 
Dalekim Wschodzie w 1904 roku. 
  
Z myślą o wykorzystaniu konfliktu na wschodnich 
krańcach imperium rosyjskiego - Piłsudski wraz z 
kolegą partyjnym Tytusem Filipowiczem udali się do 
Tokio, aby pozyskać przychylność rządu 
japońskiego dla polskich koncepcji 
niepodległościowych. „Japonia znaleźć może w 
Polsce wyćwiczonego w wojnie z Rosją sojusznika. 
Polska zaś może znaleźć oparcie i pomoc w 
osiągnięciu swych planów [niepodległościowych]” - 
wyjaśniał Filipowicz stanowisko Polskiej Partii 
Socjalistycznej w kwestii sojuszu z Japonią. Obaj 
mieli za zadanie przekonać rząd japoński do 
wydania pozwolenia na stworzenie tam polskich 
legionów, składających się z Polaków - uciekinierów 
z armii rosyjskiej. 
 
Władze japońskie odmówiły wejścia w układy z 
PPS; (w dużej mierze dzięki opinii przywódcy 
Narodowej Demokracji, Romana Dmowskiego, 
który na zaproszenie rządu Japonii przebywał w 

tym samym czasie w Tokio, niemniej Japończycy 
opłacili Piłsudskiemu i Filipowiczowi podróż 
powrotną do Londynu. A do końca wojny japońscy 
attaché wojskowi w Paryżu i Londynie przekazywali 
działaczom PPS fundusze na zakup broni, amunicji i 
materiałów wybuchowych. 
 
Po rozmowach w Tokio Józef Piłsudski i towarzysz-
ący mu Filipowicz odpłynęli do Vancouver na małym 
statku handlowym „Tartar” i przybyli do Victorii 13 
sierpnia 1904 roku, gdzie statek miał krótki postój. 
Obaj panowie zeszli na ląd, znużeni monotonią 
rejsu, aby zwiedzić miasto. Piłsudski chciał zjeść 
lody, które sprzedawano w aptekach. Wrócili za 
późno, statek niestety odpłynął w dalszy rejs bez 
nich. W kabinie zostały wszystkie ich rzeczy 
prywatne, dokumenty i pieniądze. Następnego dnia 
wsiedli na inny statek, którym po kilku godzinach 
udało się dopłynąć do Vancouver. Odzyskali swoje 
bagaże. Z Vancouver koleją przez całą Kanadę 
przedostali się do Toronto, a potem do Montrealu, 
gdzie przesiedli się na pociąg do Nowego Jorku i 
przez Liverpool i Londyn wrócili do Polski. 
 
W Krakowie Piłsudski był już we wrześniu. Niestety 
nie udało się dotychczas znaleźć śladów jak ten 
pobyt Piłsudskiego w naszym mieście wyglądał. W 
Montrealu Polonia liczyła wtedy kilkuset osób, 
istniała już pierwsza jej organizacja Towarzystwo 
Synów Polski, jednak mało jest prawdopodobne by 
do jakiegoś publicznego spotkania Piłsudskiego z 
Polonią doszło. Zresztą Piłsudski nigdy nie lubił 
dalekich podroży i za granicą czuł się źle. 
 
W zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w 
Nowym Jorku znajduje się kartka pocztowa z tzw. 
archiwum belwederskiego. Jako pamiątka 
japońsko-kanadyjskiej podróży przedstawia widok 
na kanadyjską Victorię i zawiera podpisaną 
inicjałami TF (Tytus Filipowicz) wiadomość: 
„Troszeczkę spóźniwszy się na statek…” 
 
Inicjatywa Piłsudskiego była pierwszą, od czasu 
powstania styczniowego, próbą przedstawienia 
sprawy polskiej na płaszczyźnie międzynarodowej. 
 
 
Stefan Władysiuk 
 
 
Stefan Władysiuk, bibliotekarz Biblioteki Polskiej w 
Montrealu 
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Komendancie   

(Józefowi Piłsudskiemu) 

Nie o takim myślałeś Komendancie losie,  
Kiedyś od nas odchodził, tamtym, wonnym majem 
Nie o takim pokoju Twe serce na Rossie 
Marzyło, przez lat dziesięć czuwając nad Krajem,  
Nie o takiej zapłacie, przy takiej ofierze 
Śnił Twój Duch zatroskany w Białym Belwederze. 
 

 
 
Szaleńcze, który w szarym, strzeleckim mundurze 
Rzuciłeś się na smoka, by mu Polskę wydrzeć, 
Marzycielu, coś poszedł na gromy i burze 
By z garstką stumanionych, łeb urywać Hydrze 
Ucząc nas jak się ziszcza piękny sen o szpadzie  
Co płonie, jak stos, w pieśni o Pierwszej Brygadzie 
 
Marszałku. Kiedyś wtenczas odchodził na zawsze  
Skazując nas na wierność, honor i na męstwo,  
Czyś wiedział, iż czas przyjdzie od tamtego 
krwawszy?   
Ze my, tułacze, płakać będziemy w Dniu 
Zwycięstwa, 
Spoglądając na radość po obcych stolicach 
Będziemy w oczach mieć smutek, a bladość na 
licach… 
 
Byłeś dla nas natchnieniem, zostaniesz legendą.  
Żadna Cię moc nie wydrze nam i nie odbierze. 
A przyszłe pokolenia opowieść snuć będą 
O Wielkości, co mundur nosiła żołnierza 
I miłości, co zawsze szła pod Komendantem  
Patrząc białością żaru, raniąc amarantem.  
 

Dziś, kiedy rozproszeni w cztery świata strony 
Modlimy się w kościołach za spokój Twej duszy, 
Wiemy, że nie zaprzemy się nigdy Wielkości,  
Ze nasz honor świat wstydzi i sumienia kruszy.  
Ze jesteśmy fortecą, na której z daleka  
Powiewa opuszczony sztandar Praw Człowieka  
 
I choćby przyszło jeszcze czekać w samotności  
Długie lata, a serce pogrążyć w żałobie,  
Wiemy, że nie zaprzeczy się nigdy Wielkości 
I dzisiaj to Marszałku przyrzekamy Tobie  
Iż każdy z nas bojowym się stanie żołnierzem,  
I już teraz, do szturmu za Polskę uderzy.  
 
Zejdziemy do podziemi, wyjdziemy na ulice,  
Wedrzemy się na wieże, do prasy, do ludzi,  
Każdy z nas już powstaje z płomienną źrenicą,  
Każdy z nas setki mózgów do prawdy obudzi.  
Działać będziemy sprawnie i ciągle, i wszędzie. 
Bojownicy bez mundurów – i wierni Legendzie.  
 
I wrócimy. Do ziemi. Do domu. Do Kraju.  
Za którym nam tęsknota sen spędza z powiek.  
Wrócimy!  
A może właśnie na wiosnę, gdzieś w maju… 
I wtedy z Belwederu wyjdzie Szary Człowiek,  
I do raportu staniem, przed Cieniem – Wyrocznią. 
A On…spojrzy z uśmiechem i powie nam: Spocznij. 
 
 
Wanda Babińska  
 
(Ottawa, maj 1945) 
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WYDARZYŁO SIĘ W MONTREALU 

Jezioro Gopło w Québecu   

O polskich nazwach geograficznych 
w prowincji Québec 
 
Jezioro Gopło na Pojezierzu Gnieźnieńskim, dla 
osób interesujących się historią Polski, znane jest 
jako miejsce początków państwa polskiego, bowiem 
nad Gopłem urodził się Piast Kołodziej, protoplasta 
rodu Piastów. Bardzo niewielu natomiast wie, że 
jezioro o takiej nazwie, podobnie jak wiele innych 
polskich nazw geograficznych znajduje się też w 
naszej prowincji (w Laurentydach 100 km od 
Amherst). Na temat powstania tych nazw pisał prof. 
Tadeusz Poznański.* 
 

 
 
W końcu 1943 roku, stosownie do sugestii 
polskiego posła w Kanadzie, Wiktora Podoskiego, 
działający wtedy w Comité Québécois des Amis 
Canadiens de la Pologne, rozpoczął starania o 
nadanie nazw polskich kilku jednostkom 
geograficznym w prowincji. 
  
Po przełamaniu pewnych trudności natury 
administracyjnej, starania tego Towarzystwa 
uwieńczone zostały sukcesem, gdyż w marcu   
1944 r. ówczesny rząd prowincji Quebec 

przychylnie odniósł się do tej sprawy. W oficjalnym 
komunikacie rządowym, rozesłanym do prasy  
podano m.in.: 
  
„... rząd prowincji Quebec, w dowód żywej sympatii 
do Polski, postanowił nadać kilku jednostkom 
geograficznym nazwy, mogące przypomnieć 
ludności tej prowincji bohaterstwo i męczeństwo 
narodu, będącego w tej wojnie sojusznikiem 
Kanady i który to naród dawał zawsze naszej 
cywilizacji chrześcijańskiej i wolności ludów 
bohaterów, których nieszczęście daje się porównać 
do osobistości tragedii antycznej ...” 
  
W odpowiedzi na podziękowanie wysłane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Polski, ówczesny premier 
Adelard Godbout, napisał m.in.: 
  
„Polska jest jednym z najpiękniejszych i 
najciekawszych krajów świata, - jej historia, jej 
wpływ, wartość jej kultury duchowej i umysłowej 
stawiają ją w pierwszym rzędzie narodów 
cywilizowanych.  
  
Między duszą polską i duszą francuską istniało 
zawsze bliskie pokrewieństwo duchowe. Fryderyk 
Chopin i Maria Curie-Skłodowska, są tego 
prześwietnym przykładem. Ponadto oddziaływanie 
Polski przekracza granice, jest powszechne, gdyż 
głęboko ludzkie”.  
  
W dalszym ciągu swego listu, premier cytuje 
tytułem przykładu, kilka nazwisk wybitnych 
Polaków, jak Głąbiński, Obalski i inni, którzy w 
swoim czasie osiedlili się w prowincji Quebec.  
  
„Męczeństwo Polski dotyka więc mocno 
mieszkańców tej prowincji, której rząd przychylając 
się do jednomyślnych życzeń ludności, daje 
jednemu z kantonów nazwę “Chopin”, a wielu 
jednostkom geograficznym tego kantonu nazwy 
przypominające Polskę. 
  
Jest to dowód uznania i wdzięczności za to 
wszystko, co Polska uczyniła i znak pewności, że 
ujrzymy Ją wraz z Jej sojusznikami wkrótce znowu 
w Jej odwiecznej roli w świecie”.  
  
“Przyjaciele Polski są zgrupowani u nas w czynnym 
Towarzystwie, by dać temu wielkiemu krajowi 
oparcie moralne i materialne, którego ma on prawo 
oczekiwać od nas. Niech nie będzie powiedziane, że 
naród, który pierwszy doznał uderzenia nazistów i 
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służył światu jako tarcza, daremnie apelował do 
naszych serc”.  
  
Wielką pomoc w uzyskaniu decyzji rządowej, 
Towarzystwo Przyjaciół Polski doznało ze strony 
szefa Wydziału Turystyki i Promocji prowincji 
(Maurice Hebert), wiceministra Dóbr i Lasów  
(Avila Bedard) i kilku wyższych urzędników tego 
ministerstwa. 
  
Poniżej najważniejsze nazwy wraz z oficjalnymi 
komentarzami co do ich pochodzenia:  
  
Jezioro Polskie, Rzeka Polska.  
Copernik (słynny astronom polski).  
Curie (Maria Curie-Skłodowska) - słynna z  
odkrycia radu i polonium).  
Dombrowski (generał i dowódca legionów 
polskich, tworzonych we Włoszech).  
Gopło (jezioro w Polsce, w środku regionu,  
który był kolebką Polski).  
Gzowski (słynny inżynier kanadyjski pochodzenia 
polskiego).  
Horodło (Akt w Horodle w 1413, wzmacniający 
Unię Polsko - Litewską).  
Kościuszko (wódz powstania w 1794, który 
walczył również o niepodległość Stanów).  
Krasiński (jeden z wielkich poetów polskich).  
Ladislas (Św. Władysław - król polski z końca XII. 
wieku).  
Matejko (słynny malarz polski).  
Moniuszko (słynny kompozytor polski).  
Mickiewicz (największy poeta polski).  
Norwid (poeta polski).  
Paderewski (słynny pianista i mąż stanu).  
Piłsudski (wielki patriota, marszałek i naczelnik 
państwa.)  
Pułaski (generał polski, który walczył o 
niepodległość Stanów Zjednoczonych).  
Reymont (pisarz - nagroda Nobla).  
Sienkiewicz (pisarz - nagroda Nobla).  
Skarga (jezuita - gorący patriota i kaznodzieja).  
Słowacki (poeta). 
Sobieski (król polski, który w r. 1683 uwolnił 
Wiedeń, oblegany przez Turków).  
Vistule (główna rzeka w Polsce).  
 
Osoby i instytucje, które współdziałały bezpoś-
rednio lub pośrednio w nadaniu wymienionych nazw 
polskich, a tym samym przyczyniły się do trwałego 
rozgłosu imienia polskiego zasłużyły sobie na 
uznanie czynników polskich w Kanadzie i całego 
polskiego wychodźstwa. 

Do osób poprzednio imiennie podanych, należy 
dodać komitet miejscowy Towarzystwa Przyjaciół 
Polski, który swą czynną i energiczną postawą 
zdołał skutecznie przeprowadzić to nadanie.  
  
Komitet ten był czynny w wielu innych dziedzinach, 
że wspomnijmy tylko jego wydawane od jesieni 
1943 roku biuletyny prasowe w języku francuskim, 
rozsyłane do wielu osobistości ze świata 
politycznego i kulturalnego, oraz do wszystkich 
pism francuskich w Kanadzie, w Stanach, w 
Południowej Ameryce, a później także w Europie.  
Biblioteka Polska posiada w swych zbiorach komplet 
Bulletin de nouvelles polonaises. W najbliższym 
czasie planowana jest jego digitalizacja i 
umieszczenie w internecie. 
 
Zachęcam Państwa w czasie letnich wakacji do 
znalezienia i odwiedzenia tych miejsc położonych 
często gdzieś w odległych rejonach naszej pięknej 
prowincji. 
 
 
Stefan Władysiuk 
 
 
Stefan Władysiuk, bibliotekarz Biblioteki Polskiej w 
Montrealu 
 
* Tadeusz Poznański "O nazwach geograficznych polskich 
w prowincji Quebec" w Złoty Jubileusz Towarzystwa 
Białego Orła w Montrealu 1902 -1952, str. 102-103 
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NAJLEPSI NA ŚWIECIE 

IGA – najlepsza tenisistka świata   
 
Iga Świątek od 4 kwietnia jest najlepszą 
tenisistką świata. I to jedną z najmłodszych 
liderek.  Polska tenisistka została pierwszą 
rakietą świata dokładnie 1974 dni po tym, jak 
zadebiutowała w zestawieniu, co miało 
miejsce 7 listopada 2016 roku. Zajmowała 
wtedy 903. pozycję. 
 
Ojciec - Tomasz Świątek (uprawiał wyczynowo 
wioślarz) czasami siłą zabierał Igę na korty. 
Przekazywał córce podstawowe przykazania sportu, 
wyniesione z trudnego i niewdzięcznego kręgu 
wioślarstwa. Że trzeba być konsekwentnym do 
końca, do mety, do ostatniej piłki. No i że lepiej 
postawić na sport indywidualny, gdzie ma się 
największy wpływ na swoje życie sportowe i nie 
jest się zależnym od partnerów (a również, że lepiej 
postawić na taki sport, w którym są duże pieniądze, 
a nie stypendium od ministra sportu). 
 
Dwa lata temu w 2020 roku w Paryżu Iga wygrała 
pierwszy turniej w karierze i od razu wielko-
szlemowy. Stała się triumfatorką o najniższym 
rankingu od czasu wprowadzenia klasyfikacji WTA 
w 1975 r. Była najmłodszą zwyciężczynią kobiecego 
singla od 1992 r., gdy turniej w Paryżu wygrała 18-
letnia Monica Seles. Od czasów Steffi Graf, 
triumfatorki w 1988 r., żadna zwyciężczyni w 
Paryżu nie oddała po drodze mniej gemów. I 
jeszcze te zawrotne pieniądze – nastolatka z 
Raszyna (media uwielbiają podkreślać, że Iga 
pochodzi z miasteczka pod Warszawą) zarobiła 
we Francji 1,6 mln euro. 
 
W Rzymie powtórzyła po prostu sukces sprzed 
roku. Ba, wtedy był znacznie bardziej imponujący. 
W 2021 r. rozegrała w finale mecz ideał. Karolina 
Plišková, czeska zawodniczka ze ścisłej czołówki,  
w czasie 46 minut była jak nieruchoma rzeźba 
bezradności. Świątek oddała rywalce tylko 13 
punktów. Wygrała 6:0, 6:0. W niedzielę 15 maja 
zakończyła zwycięstwem 6:2, 6:2 w finale piąty 
turniej serii WTA Tour w tym roku i zarazem 
wygrała 28. mecz z rzędu. 
 
„Zawsze chciałam być zawodniczką, która gra 
solidnie top spinami z głębi kortu i tam [na 
końcowej linii] pozostaje. Nigdy nie chciałam 

uderzać i obserwować, czy piłka trafi w kort, czy 
poza kort. Wygrywają ci, którzy atakują i prowadzą 
grę. Ekipa przekonała mnie, abym to rozwijała, 
przy czym było mi łatwiej ze względu na to, że 
lubię tak grać". 
 

 
 
O tym, że jest piekielnie zmotywowana, widać 
nawet w jej mowie ciała. Wystarczy spojrzeć na jej 
sylwetkę, gdy szykuje się do returnu – lekko 
pochylona, ugięte nogi, ręce szeroko wysunięte ciut 
do przodu – przypomina to sylwetkę zapaśnika 
szykującego się do założenia chwytu na rywalu. 
Iga Świątek jest 28 w historii liderką rankingu WTA 
i pierwszą osobą z Polski na pierwszym miejscu 
tego rankingu, wyprzedzając historyczny rekord 
Agnieszki Radwańskiej, która 9 lipca 2012 została 
sklasyfikowana jaka druga. 
 
Wojciech Fibak jest przekonany, że dominacja Igi w 
kobiecym tenisie potrwa lata. Ona też jakby była co 
do tego przekonana. Oto wypowiedź z 2018 r: – 
„Chciałabym wygrać wszystkie Wielkie Szlemy i 
medal na olimpiadzie. Ranking nie jest dla mnie tak 
ważny”. 
 
Trzeba z uwagą podejść do tych słów. Z tego 
samego wywiadu: – „Są 19-latki, które wygrywały 
w Wielkim Szlemie. To będzie mój cel”.  
 
Iga Świątek wygrała Rolanda Garrosa, mając 19 lat 
i cztery miesiące. 
 
 
(Fragmenty artykułu Radosława Leniarskiego 
pt:„Dlaczego Iga Świątek płakała na korcie, zakryła 
twarz ręcznikiem, a wywiady się opóźniły?” - 
Gazeta Wyborcza 20 maja 2022) 
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KAROLINA – najpiękniejsza kobieta 
świata   
 
W nocy z 16 na 17 marca w San Juan w 
Portoryko odbyły się wybory Miss Świata 
2021. Koronę otrzymała Polka – Karolina 
Bielawska. Po 32 latach powtórzyła sukces 
innej naszej rodaczki – Anety Kręglickiej.  
 
Miss Polonia najpiękniejszą kobietą na świecie 
W 2019 roku Karolina Bielawska otrzymała tytuł 
Miss Polonii i miała szansę zdobyć miano 
najpiękniejszej kobiety na całym świecie. Pojechała 
do Portoryko i okazała się bezkonkurencyjna. 
Tytuł Miss World przyznano już po raz 70. W finale 
Polka pokonała m. in. reprezentantkę Stanów 
Zjednoczonych (Shree Saini – tytuł I wicemiss) 
oraz Wybrzeża Kości Słoniowej (Olivia Yace – tytuł 
II wicemiss). 
 
Po koronacji Karolina była bardzo wzruszona i tak 
skomentowała swoją wygraną: 
 
– Kiedy usłyszałam moje imię, byłam zszokowana, 
nadal nie mogę w to uwierzyć. Mam zaszczyt nosić 
koronę Miss World i nie mogę się doczekać, aż 
zabiorę się do pracy. Zapamiętam ten niesamowity 
czas spędzony w Portoryko do końca życia. 
 
To ogromne osiągnięcie 23-letniej łodzianki, 
która otrzymała ten tytuł jako druga kobieta w 
historii Polski. Przypomnijmy, że w 1989 roku Miss 
World została Aneta Kręglicka (dziś zajmuje się 
modelingiem i biznesem). 
 
Kolejne sukcesy Polek w wyborach najpiękniejszej 
kobiety świata osiągały: Ewa Wachowicz – Miss 
Polonia 1992 (4. miejsce) oraz Katarzyna Borowicz 
– Miss Polonia 2004 (4. miejsce i tytuł Queen of 
Europe). 
 
Kim jest Karolina Bielawska? 
 
Urodziła się 11 kwietnia 1999 roku w Łodzi. 
Studiowała na Politechnice Łódzkiej na Wydziale 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji, gdzie otrzymała 
nagrodę dla najlepszej absolwentki w roku 
akademickim 2020/2021. Wyróżniono ją na VII 
Ogólnopolskim Konkursie im. prof. Romana 
Głowackiego na najlepszą pracę licencjacką z 
zakresu marketingu, handlu i konsumpcji, 
zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Marketingu. Jest również laureatką nagrody 
wspierającej doskonałość naukową w ramach 
programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia 
badawcza” za II kwartał 2021 roku. Aktualnie 
studiuje na kierunku Master of Business Studies  
w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) 
Politechniki Łódzkiej. 
 

 
 
Karolina udziela się charytatywnie – wspierała 
potrzebujących w czasie pandemii koronawirusa  
w ramach akcji „Korona z głowy”. Jest również 
ambasadorką kampanii „Dotykam = Wygrywam” 
działającej na rzecz walki z rakiem piersi. Aktywnie 
wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
 
W ramach projektu „Beauty with a Purpose” z 
Fundacją „Zupa na Pietrynie” zapewniała stałą 
pomoc osobom bezdomnym. W każdą niedzielę 
wydawane były ciepłe posiłki, paczki żywnościowe, 
napoje i maseczki dla potrzebujących. Udzielano im 
również pomocy prawnej i medycznej. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób bezdomni mieli 
możliwość zaszczepienia się przeciw 
koronawirusowi. W ramach tego projektu 
zbudowano w Łodzi pierwszą łaźnię dla osób w 
kryzysie bezdomności. Celem tej akcji było również 
nagłaśnianie tego problemu i walka z wykluczeniem 
społecznym osób pozbawionych domu. 
 
Nowa Miss Świata 2021 mierzy 179 cm wzrostu, 
kocha podróże i zwiedziła już ponad 30 krajów. Lubi 
pływać i nurkować oraz grać w tenisa i badmintona. 
 
 
 
Info - stronakobiet.pl 
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ROBERT  – najlepszy piłkarz świata   
 
Robert Lewandowski został wybrany 
najlepszym piłkarzem na świecie w 
plebiscycie FIFA The Best 2021. Napastnik 
reprezentacji Polski i Bayernu Monachium 
wyprzedził Leo Messiego i Mohameda Salaha 
w głosowaniu kapitanów i selekcjonerów 
reprezentacji narodowych, dziennikarzy i 
kibiców z całego globu. „Lewy” znalazł się 
również w drużynie roku FIFA. Czapki z głów! 
 
Polski napastnik sięgnął po nagrodę FIFA The Best 
po raz drugi w karierze. Poprzednio uzyskał tę 
statuetkę rok temu, gdy wyróżniono go za wybitne 
dokonania w 2020 roku. Wówczas nie 
zorganizowano gali Złotej Piłki „France Football”, 
dlatego nagroda przyznawana przez FIFA była 
najbardziej prestiżowym wyróżnieniem 
indywidualnym dla piłkarza. 
 
Lewandowski ma za sobą znakomite miesiące.  
W 2021 roku strzelił aż 69 goli w 55 meczach w 
barwach Bayernu Monachium i reprezentacji Polski. 
Drużynowo sięgnął po mistrzostwo Niemiec. Pobił 
także dwa rekordy należące do Gerda Muellera – w 
liczbie goli w jednym sezonie Bundesligi (41 trafień 
w kampanii 2020/21) oraz roku kalendarzowym w 
niemieckiej ekstraklasie (43 bramki w 2021 roku). 
  
33-latek za swoje strzeleckie popisy otrzymał także 
nagrodę im. Diego Maradony na Globe Soccer 
Awards. „France Football” wybrało go zaś 
najlepszym napastnikiem 2021 roku. Lewandowski 
zajął również drugie miejsce w plebiscycie Złotej 
Piłki, tuż za Leo Messim. Kapitan reprezentacji 
Polski zrewanżował się Argentyńczykowi. Został 
wybrany najlepszym piłkarzem na świecie. 
  
Z powodu pandemii ceremonia przyznania nagrody 
FIFA The Best w Zurychu odbyła się wirtualnie. 
Wynik głosowania na Piłkarza Roku ogłosił Gianni 
Infantino, prezydent FIFA. Gospodarze gali łączyli 
się internetowo z laureatami oraz wyróżnionymi. 
Nagrodę w imieniu światowej federacji wręczył 
Lewandowskiemu Oliver Kahn, prezes Bayernu,  
w przeszłości legendarny bramkarz. Towarzyszyli 
mu również dyrektor sportowy klubu z Monachium 
Hasan Salihamidžić oraz trener Julian Nagelsmann. 
 
Lewandowski został wybrany również do najlepszej 
drużyny 2021 roku FIFA FIFPRO. To wielkie 
wyróżnienie! Polaka ustawiono w linii ataku obok 

Cristiano Ronaldo, Erlinga Haalanda i Leo Messiego. 
W pomocy znaleźli się Jorginho, N'golo Kante i 
Kevin De Bruyne. Obronę stworzyli David Alaba, 
Ruben Dias i Leonardo Bonucci, a za ich plecami 
stanął Gianluigi Donnarumma. 
 

 
 
Małżeństwo Anny i Roberta Lewandowskich jest 
najbardziej znaną polską rodziną na świecie.  
Mają wszystko - szczęście, miłość w rodzinie, 
powodzenie w pracach zawodowych, które są 
jednocześnie dla obojga pasją, dwie udane córki. 
Anna jest sportsmenką, bizneswoman i celebrytką. 
 
Rodzina Lewandowskich na co dzień mieszka  
w dzielnicy Bogenhausen, nieopodal Ogrodu 
Angielskiego w Monachium. Ma też posiadłość  
w miejscowości Stanclewo, nad jeziorem Jełmuń 
(powiat mrągowski na Mazurach) i apartament 
Złota 44 w Warszawie. 
 
Anna i Robert Lewandowscy prowadzą rozliczne 
biznesy. W 2021 roku wyceniano ich majątek na 
ponad pół miliarda złotych (565 mln), co dało im 
92. miejsce na liście najbogatszych Polaków.  
W wolnych chwilach cieszą się życiem na 
egzotycznych wakacjach. Do dyspozycji rodziny 
pozostaje m. in. prywatny jacht i odrzutowiec. 
Sporo czasu Lewandowscy poświęcają także 
działalności charytatywnej. 
 
 
Info portal: gol24.pl 
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 Nowy Zarząd Związku Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
 
 W dniu 24 kwietnia 2022 na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy Zarząd  
.Związku Weteranów w składzie: 
 
Prezes - Andrzej Okoniewski 
I-vice prezes - Lech Kwasiborski 
II-vice prezes - Henryk Włodarczyk 
Skarbnik - Krystyna Jed (Jędrzejowska-Foltyn) 
 

Sekretarz finansowy - Adam Jarocki 
Sekretarz protokólarny - Jan Szweykowski 
Sekretarz biurowy - Andrzej Tutaj 
Ustępujący prezes - Józef Foltyn z głosem doradczym 
 

W imieniu nowego zarządu i wszystkich członków Związku chciałbym wyrazić jak najgorętsze wyrazy 
podziękowania Józefowi Foltynowi za ogrom pracy i poświecenia we wszystkich sprawach związkowych.  
Cieszę się ogromnie, że Józek będzie nadal zaangażowany z niezmiernie potrzebnym dla nas głosem 
doradczym. Nowy zarząd będzie kontynuował pracę z tym samym dotychczasowym głównym celem, jakim 
jest dobro Związku i jego Członków. Zapewniam również, że nasz Związek będzie nadal aktywny we wszelkich 
współdziałaniach na rzecz Polonii kanadyjskiej, szczególnie tej w Quebecu. 
  
Andrzej Okoniewski  
 

Prezes Związku Weteranów Polskich im. Marszałka J. Piłsudskiego  



PANORAMA - KWARTALNIK POLONII MONTREALSKIEJ - Nr 2 (12) CZERWIEC 2022 

 

 
- 49 -  

 

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 Montrealu, 6100 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. Dr Robert Biskup - 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 

 
 
 
 
 

OPINIE 

 

Dlaczego warto stosować Lukomę?  
 
Trafiłam na LUKOMĘ ULTRA PREVENTION zupełnie 
przypadkowo - jeszcze zanim zauważyłam 
wzmiankę o niej w Panoramie. Polecił mi ją 
znajomy, który bardzo zaimponował mi swoją 
formą fizyczną – osiemdziesięciolatek pełen werwy, 
energii, radości życia, zagorzały narciarz, tenisista, 
brydżysta, „załatwiacz” spraw wszelkich, ciekawy 
świata i ludzi… 
 
Dokonałam zatem zakupu, wprawdzie bez wielkiej 
nadziei, że i ja nabiorę podobnego wigoru i energii - 
byłam skłonna bardziej przypisywać jego genom tę 
niezwykłą formę fizyczną i umysłową niż 
jakimkolwiek suplementom. 
 
I okazało się, że LUKOMA zadziałała: nie stałam się 
wprawdzie zagorzałą tenisistką ani narciarką, ale 
mam zdecydowanie więcej energii i dużo rzadziej 
zdarza mi się popadać w stan ducha: „nic mi się nie 
chce…”. Zaobserwowałam też zdecydowaną 
poprawę mojej przemiany materii, a ma to dla mnie 
ogromne znaczenie, bo zauważyłam, że z wiekiem 
moja zdolność spalania pokarmów bardzo spadła - 
zaczęłam przybierać na wadze. Przypuszczam, że to 
dzięki LAUKOMIE udaje mi się teraz utrzymywać 
moją wagę bez zmian, a nawet trochę chudnąć (co 
bardzo mi się podoba). 
 
Jolanta Duniewicz  
 
 
Od wielu lat zażywam algi morskie, ostropest, 
kurkumę i kozieradkę w postaci kapsułek firmy 
Lukoma zwanymi Ultra Prevention. 
 
Rośliny te stosowane w medycynie naturalnej od 
ponad 4000 lat, ich jakość oraz starannie dobrane 
proporcje przez firmę Lukoma, sprawiły, iż stały się 
w moim systemie niezastąpionym suplementem 
diety. 
 
Zdrowotne działanie tego zestawu roślin polegające 
na wsparciu oraz wzmocnieniu organizmu, a przez 
to, do zapobiegania chorobom, odnosi u mnie 
fenomenalnie pozytywne skutki i absolutnie 
zasługuje na swą nazwę - Ultra Prevention. 
 
Andrzej Krysztofowicz 
 



 

 



 


