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OD REDAKTORA 
 
Szanowni Czytelnicy,  

Przygotowania do tegorocznych świąt Bożego 
Narodzenia upłyną pod znakiem inflacji i drożyzny.  
W minionych dwóch latach zmagaliśmy się z 
pandemią, która zamknęła nas w domach i nie 
pozwoliła na rodzinne i przyjacielskie świąteczne 
spotkania.  
 
Koronawirus wystawił nas na ogromną próbę, uczył 
pokory i cierpliwości. Ta pokora, w nieco innym 
wymiarze, obecnie jest nam także potrzebna. 
 
Codziennie drożeją przecież podstawowe produkty, 
takie jak żywność, energia czy raty kredytów. 
Zaczęło się liczenie, oszczędzanie, odkładanie,  
a w wielu rodzinach zapożyczanie. 
 
A gdyby tak w tym roku pomyśleć o przygotowaniu 
minimalistycznych świąt i skupić się na radości  
bycia razem?  
 
Na świąteczne zakupy warto wybrać się z listą, w  
ten sposób unikniemy pokus, niechcianych zakupów 
i nie wydamy niepotrzebnie pieniędzy. Warto robiąc 
taką listę zastanowić się czy naprawdę musimy  
mieć na wigilijnym stole dwanaście potraw? A  
może przystawka, danie główne i deser wystarczą? 
Świadomość, że w tym roku nie wyrzucimy 
nieskonsumowanych potraw do śmietnika warta  
jest podjęcia takiej decyzji. Największa bolączka 
świąteczna to nieprzebrane ilości jedzenia, którego 
nikt nie jest w stanie spożyć. 
 
Nasza choinka wcale nie musi mieć nowych bombek 
ani wymyślnych ozdób. Te z poprzednich lat w 
zupełności wystarczą. A jeśli koniecznie chcemy ją 
odświeżyć, to może warto przypomnieć sobie 
świąteczne drzewko z naszego dzieciństwa 
przyozdabiane jabłkami, cukierkami, pierniczkami 
czy własnoręcznie wykonanymi ozdobami.  
 
W święta Bożego Narodzenia delektujemy się 
łakociami. A gdyby tak zamiast kupować gotowe i 
kosztowne ciasta, upiec je w domu wykorzystując 
babcine przepisy?  
 
Wigilia to prezenty. Jedni lubią dawać, inni  
dostawać. Coroczny dylemat czy świąteczne 
niespodzianki trafią w gust obdarowanego,  
często spędza nam sen z powiek.   

  

 
 
 
A gdyby tak w tym roku zrezygnować z prezentów i 
wypisać piękne świąteczne kartki w których umieś-
cimy nasze serdeczne słowa, które czasem trudno 
wypowiedzieć. Te napisane mają szczególną moc.  
 
Wiele lat temu, w pierwszych latach na emigracji, 
kiedy było biednie i bardzo skromnie, ktoś  
wymyślił, by grono biesiadników obdarować 
sentencjami mądrości greckich filozofów. Każdy 
otrzymał ciasteczko z przesłaniem. Pamiętam  
tamte wzruszenia do dziś.   
  
Nie zapominajmy, że Święta nie istnieją bez 
muzyki, bez kolęd i pastorałek. To chyba jedna  
z ważniejszych rzeczy, które tworzą klimat.  
 
Wyjątkowy klimat tworzą także wersety z Nowego 
Testamentu z Ewangelii Świętego Łukasza czytane 
na rozpoczęcie kolacji wigilijnej.   
 
„W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i 
trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął 
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do 
nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś 
bowiem w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 
znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w 
pieluszki i leżące w żłobie”. 
 
W minionych dwóch latach przyszło nam żyć w 
czasach, gdy wreszcie dostrzegliśmy, że życie 
ludzkie jest kruche, że to nie prestiż, nie wspaniała 
praca i posiadanie dóbr przynoszą największą 
wartość. Drogocenne stały się najprostsze chwile 
życia i zdrowie, które tak łatwo było stracić. 
Dostrzegliśmy jakie znaczenie mają proste 
codzienne czynności, spotkania i rozmowy. 
 
Niech nie zabraknie ich przy wigilijnym stole i 
podczas świąt Bożego Narodzenia. Obdarujmy się 
serdecznością, a łamiąc się opłatkiem, podzielmy 
się tym, co w nas najlepsze.  
 
Z serdecznymi życzeniami 
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REFLEKSJE 

O świętowaniu      
 
Świętowanie to uroczysty czas szczególnego 
podkreślenia wagi jakiegoś wydarzenia albo 
celebrowania osiągnięć i sukcesów, docenienia 
kogoś, kto wiele dla nas znaczy. To czas na ogół 
pełen radości, choć często niepozbawiony refleksji. 
 
Świętując wyrażamy naszą radość, pokazujemy 
sobie i bliskim, że coś nas cieszy. Podkreślamy, że 
ci z którymi świętujemy są dla nas ważni. Dzieląc z 
bliskim naszą radość, pomnażamy ją. 
 
Czas Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku to 
dla nas Polaków czas szczególny. Większość z nas 
przypomina sobie wtedy Wigilie spędzane w domu 
rodzinnym z rodzicami, dziadkami, kuzynami: 
przystrojoną choinkę, wieczerzę wigilijną 
rozpoczynaną od wspólnej modlitwy i łamania się 
opłatkiem, którego znaczenia na ogół nie rozumieją 
obcokrajowcy, puste miejsce przy stole dla 
niespodziewanego gościa-wędrowca, dwanaście dań 
wigilijnych, przybycie Świętego Mikołaja z 
prezentami, wspólne śpiewanie kolęd i wyjście 
przed północą na Pasterkę. 
 
Próbujemy kontynuować te tradycje i zwyczaje, bo 
są one częścią naszej tożsamości. Próbujemy 
zatrzymać się na chwilę refleksji nad sensem i 
celem tego wszystkiego co nas otacza. 
 
Myślę, że w tym szczególnym okresie Świąt Bożego 
Narodzenia dla nas Polaków szczególnego 
znaczenia nabierają słowa kolędy, którą – jak 
przypuszczam - wszyscy znamy: 
 
„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę 
miłą (..) wspieraj Jej siłę swą siłą, dom nas i 
majętność całą i wszystkie wioski z miastami” 
 
W tym roku na te Święta, Ojczyzna szczególne 
potrzebuje tego wsparcia. 
 
 

Dariusz Wiśniewski 

 

 

Dariusz Wiśniewski – historyk i dyplomata. Konsul 
Generalny RP w Montrealu.  
 

ŚWIĄTECZNE STROFY 

Ten wieczór 
 

Emilia Waśniowska 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 
bo nikt być samotny nie może. 
 
To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 
 
To właśnie tego wieczoru 
zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 
jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 
To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku. 
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POLONIA 

Emigracyjne drogi (cz. 14) 
 

Pewnej słonecznej soboty, przechadzałem się po 
deptaku Favorittenstrasse, przyglądając się 
rozbawionym grupkom młodzieży i spacerującym 
rodzinom korzystającym z ostatnich ciepłych dni. 
Czułem się wewnętrznie lekki, pogodny i ciekaw, 
jakie mi ten ranek przyniesie doświadczenie.  
 
W pewnej chwili zobaczyłem pijanego mężczyznę, 
który kroczył z wolna środkiem ulicy, zataczając się 
z lekka i utrzymując równowagę chaotycznymi 
ruchami rąk. Był to niezwykły widok na tej 
turystycznej promenadzie i to w pełni słonecznego 
dnia. Przechodnie obrzucali go zgorszonymi 
spojrzeniami i omijali szerokim łukiem, matki 
przygarniały do siebie swoje dzieci. Mężczyzna 
szedł w moim kierunku, niemalże wprost na mnie. 
Normalnie, podobnie jak inni, starałbym się zejść 
mu z drogi, by mnie nie szturchnął albo, co gorzej, 
nie obrzygał, ale tym razem, nie rozumiejąc, 
dlaczego, szedłem dalej prosto. Moje nogi 
prowadziły mnie pewnym, spokojnym krokiem na 
jego rozchybotaną trajektorię ruchu. W odległości 
jakichś trzech metrów, zobaczył mnie i jego wzrok 
spotkał się z moim. Nie spuszczał oczu ze mnie a ja 
z niego. Patrzył na mnie, jak zbity pies, niepewnie, 
jakby zdumiony, że wynurzyłem się z rozstępujące-
go się przed nim tłumu, ale też patrzył uparcie, jak 
sternik niebezpiecznie rozchybotanego falami 
statku, w latarnię morską w wytęsknionym porcie. 
Ja patrzyłem mu w oczy pogodnie i otwarcie. I tak 
zbliżaliśmy się do siebie aż stanęliśmy twarzą w 
twarz.  
- Guten Morgen - powiedział mężczyzna z twardym 
wschodnio-europejskim akcentem, kiwając się w 
miejscu.  
- Gut'n Morg'n - odpowiedziałem. Zionął odorem 
zwietrzałego alkoholu, tym silniejszym dla mnie, że 
post wyostrzył mój zmysł powonienia. Nie wiem, co 
mnie powstrzymywało, żeby po prostu od niego nie 
odejść.   
- Bist du ein Polizist? - spytał z prostotą i 
nonszalancją pijanego obcokrajowca. Mógłby być 
Polakiem, chociaż byłoby to niezwykłe, żeby Polak 
odważył się wyjść tu na ulicę w takim stanie i to 
sam.   
- Nein - odparłem krótko - Czy wyglądam na 
policjanta? - spytałem po chwili. nadal po 
niemiecku.   

- Nein - odpowiedział mężczyzna krótko - Stoisz mi 
na drodze, to mógłbyś być. Masz akcent - ciągnął - 
to nie jesteś Austriakiem. To dobrze, bo nienawidzę 
Austriaków.   
- Jestem Polakiem - wyjaśniłem oczekując, że 
odpowie mi po polsku.   
- Jestem Czechem. Mam na imię Vaclav. Jestem 
pisarzem.  
 
Tu zaśmiał się głośno i ironicznie, zamilkł, spuścił 
głowę, zapatrzył się w swoje myśli. Nagle podniósł 
głowę z ożywieniem.  
 
- Co ja powiedziałem? Jestem pisarzem? - zapytał 
w powietrze - Nie... byłem pisarzem, byłem 
czeskim pisarzem, byłem, byłem, byłem...byłem... 
Ich warrrr... a teraz jestem niczym, nichts, nothing, 
nie jestem nawet "ja"... Ich bin kein ich.   
 
Przyglądałem mu się spokojnie, bez słowa, 
czekałem - działo się tu coś ważnego.   
 
- Dlaczego stoisz mi na drodze, a nie tak jak inni, 
nie rozpłyniesz się w anonimowości? - zapytał  - 
pszz, pszz... - dmuchał, jakby chciał mnie 
zdmuchnąć ze swej drogi. Zignorowałem jego 
pytanie i jego pszz pszz.   
 
- Zaraz, chwileczkę, po kolei...- podjąłem - jak to 
jest? Najpierw mówisz, że jesteś pisarzem a zaraz 
potem już nim nie jesteś? Nie jesteś nawet "ja"?   
 
Wprawdzie domyślałem się o co mu chodzi, takich 
jak on chodziło nas wielu po tych wiedeńskich 
ulicach, ale chciałem, by się wypowiedział do 
końca. Nie wiedziałem do czego to zaprowadzi, ale 
było to dla mnie ulgą, że w końcu był pisarzem, był 
wykształcony, musiał być wrażliwy, więc... 
Wprawdzie chaotycznie, ale inteligentnie, na tyle na 
ile znajomość niemieckiego mu pozwalała, 
opowiedział mi swoją historię jak to w swoim 
własnym kraju, w Czechosłowacji, pisał z pasją i 
talentem, jak to zaczynał nawet robić w pisaniu 
karierę, dopóki nie stanął przed dylematem: pisać 
pod cenzurę i publikować, czy pisać brutalną 
prawdę i dostać się pod młotek. Wybrał to drugie i 
został wyeksmitowany. Po pierwszej, efemerycznej 
sławie antykomunistycznego dysydenta w 
wiedeńskich kółkach artystycznych, został na 
lodzie. I co? Pisać po czesku, dla kogo? Pisać po 
niemiecku, jak, o czym, dla kogo? Czuł się 
kompletnie zagubiony. Słuchałem go uważnie w 
milczeniu.  
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- Myślę, Vaclav, że jesteś wielkim szczęściarzem, że 
to wszystko ci się wydarzyło...- zacząłem.   
 
Podniósł głowę i popatrzył na mnie ze zdumieniem. 
Nie wyglądał już na tak pijanego, miał trzeźwe, 
inteligentne oczy.   
 
- Z tego, co widzę, to właśnie to doświadczenie było 
i jest dla ciebie konieczne - mówiłem - Byłeś próżny 
i słaby jak dziecko. No, popatrz na siebie... ledwie 
się zrobiło trochę trudniej w życiu... nie, nawet nie 
trudniej, ale tylko inaczej, a ty już padłeś... 
rozczuliłeś się na sobą, opiłeś. Mówisz, że straciłeś 
swoje "ja"... a czy ty je w ogóle kiedyś miałeś?!   
- Jak to czy je kiedyś miałem? - oburzył się Vaclav.   
 
Tu wdał się znowu w swą historię przebijania się 
przez reżim, dokonywania wyboru między 
płaszczeniem się a mówieniem tego co myśli i w 
końcu porzucenia swego kraju, swego języka, 
swego zawodu.  
 
- Moje ja poddawane było codziennym torturom 
fałszu i obłudy - mówił - moje nazwisko było 
wyśmiewane i pomiatane, groziło mi więzienie, 
ale... przynajmniej czułem, że moje życie ma jakiś 
sens, że mam jakąś misję. A teraz co?   
 
Czekałem spokojnie, aż skończy.   
 
- No tak, zgadzam się - mówiłem dalej - myślę, że 
podjąłeś właściwą decyzję, że się nie ugiąłeś, to ci 
się chwali. Ale też właśnie dlatego, że zdałeś 
tamten egzamin, dostałeś duchową promocję, 
dostałeś większe zadanie, znalazłeś się tu, na 
obczyźnie. Tam byłeś popychany i się opierałeś, a 
tu jesteś wolny, możesz iść, gdzie chcesz. Tam 
reagowałeś na to, co inni tworzyli, a tu możesz sam 
tworzyć. Co za zmiana! No cóż, jest ci to potrzebne, 
byś się mógł sobie przyjrzeć, byś mógł siebie 
zobaczyć w lustrze wolności, sprawdzić, ile było w 
tobie prawdziwego bohatera a ile tylko aktora, ile 
naprawdę byłeś, a ile tylko grałeś.  
 
- Jak to grałem? - przerwał mi Vaclav urażony. - 
Jak to grałem? Czy myślisz, że ryzykowałem, 
walczyłem, robiłem to wszystko i straciłem 
wszystko po to by grać, na pokaz?   
- Tak, Vaclav, tak myślę - potwierdziłem stanowczo 
- Jesteś pisarzem, a więc nie wierzę, że nie jesteś 
świadom tego, co się w tobie dzieje, ale jeśli nie 
jesteś tego świadom, to i pisarzem nie jesteś. 
Straciłeś publikę i padłeś... popatrz co się z tobą 

dzieje, płaczesz nad sobą, bo nikt się tobą nie 
zajmuje, nikt cię nie prześladuje i nikt cię nie 
podziwia. No i co teraz? Zalewasz robaka... no 
więc, gdzie ten pisarz, gdzie ten bohater, gdzie ten 
"ja"?   
 
Vaclav siedział ze spuszczoną głową i milczał. Ja 
też.   
 
- No to co mam z sobą zrobić? - zapytał cicho.   
- Wpierw musisz wytrzeźwieć - zaśmiałem się.   
- Jestem już trzeźwy - powiedział smutno.  
- No to idź teraz do domu, weź prysznic, odpocznij i 
przemyśl sobie wszystko. To nie twoje "ja" się 
rozprysło, to tylko skorupka wokół twojego "ja" się 
rozbiła. Twoje "ja" jest wciąż tam w tobie - 
stuknąłem go palcem w pierś - twoje "ja" czeka na 
ciebie, zaopiekuj się nim, pozwól mu urosnąć w 
tobie. Jest wiosna, jesteś w wolnym kraju, zostaw 
skorupki a zajmij się tym, co wartościowe, tym co 
naprawdę jest w tobie.   
 
Wstaliśmy z ławki i odprowadziłem go do metra.  
Wyglądał już lepiej, był trzeźwy, uśmiechał się.   
 
- Zanim się rozstaniemy, Jan - powiedział ściskając 
mi dłoń na pożegnanie - wyznam Ci moją 
tajemnicę. Otóż, nigdy przedtem nie piłem, 
najwyżej trochę wina towarzysko. Jak się znalazłem 
tutaj, przez ostatnie miesiące byłem w nieustannej 
depresji. Byłem tak zdesperowany, że 
postanowiłem z tym wszystkim skończyć, 
postanowiłem się zabić, ale nie miałem odwagi. I 
wtedy właśnie postanowiłem się upić na umór, by 
to zrobić. Właśnie wracałem już do mieszkania, 
byłem zdeterminowany, na niczym mi nie 
zależało... Zawdzięczam ci życie, dziękuję Jan.  
 
Na schodach do metra, odwrócił się jeszcze, 
pomachał mi ręką i zniknął. Nigdy więcej go nie 
spotkałem... 
 
 

Jan Duniewicz 

 

 

Jan Duniewicz - magister inżynier. Doradca 

międzynarodowy w biznesie, leadership i 

transformacji osobistej. 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Kartki z kalendarza 
 
(Kraków – listopad 2022 r.) 

W kalendarzu jeszcze jesień. Złocista, polska, ta 
norwidowska, która, jak śpiewał Niemen 

"mimozami się zaczyna".  Krople deszczu od czasu 
do czasu tańczą na parasolu jak na wielkiej scenie, 

mimo że nikt nie klaszcze i nie prosi o bis. "Żółte 
płomienie liści", z piosenki "Skaldów", mamią 

barwami i szelestem, szkoda tylko, że już coraz 
częściej tylko pod stopami. Na drzewach 

osamotnione gniazda, bo ich mieszkańcy odfrunęli, 
parafrazując "Kormorany" Piotra Szczepanika, do 
"ciepłych stron, aby powrócić wiosną". 

Odleciał nie tylko "sznur kormoranów". 

Udomowione gęsi, zanim doczłapią "do świętego 
Marcina, kiedy to najlepsza gęsina", spoglądają z 

zazdrością na klucz ich dzikich kuzynek, wyciągają 
do nich długie szyje i gęgają na pożegnanie, 

obiecując sobie i światu całemu, że za rok to i one 
odlecą, ale jeszcze nie teraz, bo tu tak przytulnie, 

bo jedzonko, bo wszystko znajome, bo..., bo... 
Mały gęsi umysł nie przewiduje, że może już jutro 

w ich życiu nastąpi radykalna zmiana. Nie odlecą 
już nigdy, aby powrócić wiosną. Nie zaryzykują, ale 
i tak stracą wszystko. "Nie doczekają się kolędy" 

("W żółtych płomieniach liści", Skaldowie).  

Kim być? Kim jestem? Zadowoloną, pozornie 
szczęśliwą gąską drepczącą w komfortowym 

bajorku czy dziką gęsią instynktownie podejmującą 
wyzwanie, by polecieć wysoko, złapać nową 

perspektywę, zarysować niebo szeroko 
rozpostartymi skrzydłami, zachwycać swoim lotem. 

Potem wrócić. Żyć. 

1 listopada przywołuje naszych bliskich, których 

nosimy w sercu. Pełna zadumy wędrówka ścieżkami 
pamięci skłania do refleksji nad ulotnością życia i 

pewnością tego... "że jesteśmy tu tylko na chwilę". 
Biblijna Księga Mądrości przynosi nadzieję: "zdało 

się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano 

za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie,  
a oni trwają w pokoju".  

Ten zadumany czas, pochylający się nad 

migocącymi zniczami, to dobry moment, może 
nawet lepszy niż stereotypowy początek roku, na 

nowe wyzwania, postanowienia, że znajdę czas dla 
rodziny, na rozmowę z przyjacielem, że pójdę na 

spacer, że przeczytam dawno odłożoną na półkę 
książkę, że zmienię w sobie to, co już dawno chcę 

zmienić. "Homo Homini", polski zespół popularny w 
latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zachęca, 
że "trzeba wreszcie coś postanowić (...). Chyba już 

czas, pora, by iść, świt niedaleki!"  

 

Więc chodźmy. 

11 Listopada w tym roku to już, a może dopiero, 
104. rocznica po 123 latach odzyskania upragnionej 

wolności. Trwa ona zatem krócej niż wynosił czas 
oczekiwania na nią. Nie przyszła sama. Cmentarze i 
pamiątkowe tablice przypominają nazwiska tych, 

którzy o nią przez wiele lat walczyli i ginęli. Są i 
Ojcowie Niepodległej: Józef Piłsudski, Roman 

Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller,  
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Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech 
Korfanty – żołnierze, działacze społeczni, politycy, 
artysta. Ale są także setki tysięcy bezimiennych  
serc, w których to pragnienie wolności trwało i 
dzięki temu przetrwało, setki tysięcy domów, w 
których miłość do niej podtrzymywano i 
przekazywano kolejnym pokoleniom bez względu 
na konsekwencje. To niezliczone rzesze cichych 
bohaterów dzisiaj z nami świętujących. 

"Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...", 
biało-czerwona powiewająca dumnie na wietrze, 
Wawel - serce Polski, gdzie królowie, Kopiec w 
Krakowie, z którego Piłsudski nie ogląda 
krajobrazu, ale pilnuje, chcę w to wierzyć, tego, co 
z tą wolnością robimy. Bo, jak śpiewa Marek 
Grechuta "...wolność to nie cel, lecz szansa, by 
spełnić najpiękniejsze sny,  marzenia. Wolność to 
ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty 
las, nadzieja".  

 

W ten wyjątkowy dzień, wraz z "Chłopcami z Placu 
Broni", śpiewam, że "wolność, kocham i rozumiem, 
wolności oddać nie umiem, wolność, kocham i 
rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność..." 
Nieprzypadkowe powtórzenie, bo przecież ONA "nie 
jest nam dana raz na zawsze". Bolesne ścieżki 

prowadzące do Niepodległej są przestrogą, więc 
pamiętajmy.      

Listopadowa wędrówka dobiega kresu. Jeszcze 
tylko z kalendarza spadnie święta Katarzyna i 
święty Andrzej. Katarzynki i Andrzejki. Lanie 
wosku, wróżenie z fusów, ot, taka tradycja i wesoła 
zabawa, ale na życiowej ścianie już czeka na 
odsłonięcie 27 adwentowych dni, z których każdy 
przynosi radosne zbliżające się Oczekiwanie. 

 

Grudzień. Zawsze pachnący świętami, przywołuje 
zapamiętane z dzieciństwa obrazy i smaki, piękne 
wspomnienia. Do niektórych drzwi zapuka jeszcze 
wcześniej święty Mikołaj, by przyniesionymi pre- 
zentami udowodnić, że przeczytał otrzymane listy. 

A potem... A potem "nadzieja znów wstąpi w nas, 
nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny 
raz, w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć 
przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów 
czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, 
wbrew tak zwanej ironii losu. Przyjdź na świat, by 
wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas 
puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć 
się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste 
miejsca przy stole" ("Kolęda dla Nieobecnych", 
Zbigniew Preisner). 

Radosnego czasu Oczekiwania i radosnych Świąt 
życzę. 

 

Maryla Kania 

 
 
Maryla Kania - harcmistrzyni z Hufca ZHP Kraków 

Śródmieście.  E-mail: maryla.kania@onet.eu 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Jeszcze parę przygód z losem 
 

Kiedy grudzień nadchodzi tradycyjnie, jak co roku 
cofamy się pamięcią wstecz, przywołujemy 
wspomnienia, sami siebie pytamy, jaki był dla nas 
miniony rok, co nam przyniósł, a co odebrał? 
          
Z niechęcią konstatujemy, że znowu jesteśmy o rok 
starsi, co nam się wcale nie podoba i co powoduje, 
że każdy kolejny rok oceniamy coraz gorzej. 
Tracimy siły, zdrowie i urodę. Czesław Miłosz na 
przykład wyznał, że przestał patrzeć w lustro, kiedy 
zobaczył w nim oblicze starego szympansa. 
          
Opuszczają nas bliscy i przyjaciele. Skoro już 
jesteśmy przy klasykach, to Sławomir Mrożek 
stwierdził nostalgicznie: „Umierają mi ludzie, 
dopóki ja im nie umrę””. Jesteśmy coraz bardziej 
samotni i przerażeni światem, który staje się 
niestabilny, rozklekotany i nieprzyjazny. 
           
Najlepiej byłoby od razu zamówić sobie gustowny 
komplet wypoczynkowy: trumna plus dwa 
świeczniki, ale coś w nas wierzga i protestuje, że 
nie, jeszcze za wcześnie, jeszcze możemy zaliczyć 
jakieś fajne emocje, przeżycia, zachwyty. No i ma 
się przecież jakieś obowiązki. Ja na przykład kieruję 
się wskazaniem Wisławy Szymborskiej: „Umrzeć? 
Tego nie robi się kotu” No właśnie. Państwu też nie 
radze się spieszyć. Proponuję na razie dobrze 
przyjrzeć się zstępnym: jeżeli niecierpliwie 
przebierają nogami nie mogąc doczekać się 
naszego zejścia, należy jak najszybciej zmienić 
testament i spokojnie żyć dalej. 
            
A skoro już jesteśmy przy tym mało festiwalowym 
acz interesującym temacie, to w mijającym roku 
przeżyliśmy wiele bolesnych rozstań i pożegnań. 
 
Zauważyli Państwo zapewne, że gwiazdy, celebryci, 
ludzie kultury i mediów, o których dużo wiemy, 
stają się nam jakby bliżsi, z czasem zaczynamy ich 
traktować jak znajomych lub przyjaciół. Swojego 
czasu Jacunio (mąż autorki – przypisek redakcji) 
szedł przez Anin, zobaczył znajomą twarz, ładnie 
się ukłonił i dopiero później uświadomił sobie, że 
ten „znajomy” to Władysław Gomułka. Są to tak 
zwane byty równoległe czyli osoba, która wywiera 
wpływ na życie wielu ludzi, w tym nasze, nie 

wiedząc nic o naszym istnieniu, ale my ją kochamy 
lub nienawidzimy. 
          
Ja rzewnymi łzami opłakałam Daniela Passenta, na 
którego tekstach wychowałam się od pieluch. 
Koryfeusz felietonu, tłumacz, pisarz, satyryk i 
dyplomata, człowiek i dziennikarz mądry, roztropny 
i błyskotliwy, ciśnie się na usta określenie - 
„niezastąpiony”. A jednocześnie ktoś, o kim 
wiedzieliśmy dużo, znaliśmy jego historię, 
perypetie, układy rodzinne i życie prywatne, więc 
jednak jakby znajomy. I jak tu nie płakać? 
          
Rozbawiło mnie, że lamentujące nad Passentem 
media jedne za drugimi powielały informację, że 
władał czterema językami, co chyba tylko w Polsce 
jest tak bardzo ważnym przymiotem. Pół Montrealu 
zna cztery języki: no bo francuski i angielski 
oczywiście, swój rodzimy język, a jeśli się wyszło za 
Latynosa lub Włocha, to również język małżonka. 
        
Mój kolega ze studiów, prof. Janusz Danecki, 
arabista, wielce uzdolniony lingwistycznie zasuwa 
trzynastoma językami, a do tego zna jeszcze cztery 
dialekty! 
        

 
 
W 2022 roku cały świat obchodził 70 rocznicę 
panowania Elżbiety II Mountbatten Windsor, która 
była najdłużej panującą monarchinią w historii 
angielskiej korony. Prywatne życie królowej i jej 
rodziny jak i całego dworu było brane pod lupę i 
rozkładane na czynniki pierwsze, zarówno w prasie 
brytyjskiej, jak i na całym świecie. 
        
Wygląda na to, że uroczystości jubileuszowe 
nadwyrężyły sędziwą monarchinię, która 
zapragnęła spoczynku po tylu latach publicznej 
służby i w dniu 8 września jak zwykle z godnością i 
elegancko odeszła z tego świata. Zastygliśmy w 
zdumieniu, bo przecież królowa stanowiła stały 
punkt odniesienia, do głowy nam nie przyszło, że  
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nie będzie żyła wiecznie, stanowiąc niedościgniony 
wzór władcy, będąc symbolem siły, odwagi i 
wytrzymałości. Na pogrzeb pojechał z racji urzędu 
prezydent Duda z małżonką, a z racji prestiżu 
został zaproszony Lech Wałęsa, który, jak 
wiadomo, kumplował się z królową Elżbietą. 
          
Piękną anegdotę opowiadał niedawno jeden z 
ochroniarzy królowej, który zazwyczaj towarzyszył 
jej na spacerach. Otóż na drodze publicznej poza 
zamkiem spotkali dwóch amerykańskich turystów.  
- Hello, how are you?  
Jeden z nich pyta:  
- Tak sobie spacerujecie w pobliżu posiadłości 
królowej, może ją kiedyś spotkaliście? 
- Ja nie – odpowiedziała błyskawicznie władczyni - 
ale on, wskazała ochroniarza, nawet często. 
 
Amerykanie przepytali o królową, zrobili sobie 
nawzajem zdjęcia pożegnali się i poszli. Elżbieta 
bardzo była ciekawa ich min, kiedy wrócą do domu, 
pokażą zdjęcia z Anglii rodzinie i przyjaciołom i ktoś 
ją rozpozna… 
         
Teraz korona św. Edwarda, warta 40 mln funtów, 2 
kg złota, wysadzana 444 klejnotami trafi pewnie do 
księcia Karola, chociaż Brytyjczycy woleliby 
Williama. Król William Wilhelm Artur Filip Ludwik 
Mountbatten Windsor, książę Cambridge - tyż 
piknie, ale to już nie to samo… 
        
Aby zapewnić królowej dobre towarzystwo i 
czarujących interlokutorów do niej i Passenta 3 
października dołączył Jerzy Urban, postać pod 
pewnym względami kontrowersyjna, ale brylant 
dziennikarski pierwszej wody. Wyobrażacie sobie 
Państwo te uczty intelektualne, popisy erudycji, 
wymiany poglądów, wyrafinowane wnioskowania, 
wysublimowane dykteryjki i anegdoty? 
         
Małgorzata Daniszewska – żona Urbana oznajmiła 
w bezprecedensowy sposób, że „Łysy walnął w 
kalendarz” w myśl obowiązującej w NIE, 
prowokacyjnej linii pisma i to był koniec pewnej 
epoki w polskim dziennikarstwie. The New York 
Times poinformował o jego śmierci: „W wieku 89 
lat zmarł Jerzy Urban, zgryźliwy komunista, który 
stał się bohaterem wolności słowa”. 
„Kto chce niech zapłacze” wezwał zespół tygodnika 
NIE. Więc płaczę… 
A teraz porzućmy smutki i przejdźmy na jasną 
stronę mocy, bo powiało normalnością. Po trzech 
latach procesu sąd w Łodzi uniewinnił byłego posła 

Stefana Niesiołowskiego od zarzutu wspomagania 
biznesmenów w interesach, na których zarobili 
miliony, za co oni opłacili mu 30 uciech z 
prostytutkami. Sąd uznał wszystkie zarzuty 
prokuratury za bezpodstawne i słusznie. Po cholerę 
profesor miałby się upaprać sex-aferą, skoro za 
bzyknięcie 30 panienek zapłaciłby powiedzmy 10 
tys. złoty, czyli połowę swojego poselskiego 
wynagrodzenia? 
          
Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym 
wyrokiem orzekł, że pisarz Jakub Żulczyk mógł 
nazwać prezydenta Andrzeja Dudę słowem „debil”. 
Przypomnijmy, że prezydent zamierzał 
pogratulować Bidenowi wygranych wyborów po 
jego nominacji przez Kolegium Elektorskie. Takiego 
organu oczywiście nie ma, a Biden wygrał wybory 
większością głosów, i to wszystko. 
         

 
 
I żeby było jeszcze milej, Europejski Trybunał Praw 
Człowieka uznał, że skazanie piosenkarki Dody czyli 
Doroty Rabczewskiej za stwierdzenie, że Pismo 
Święte „napisał ktoś napruty winem i palący jakieś 
zioła” było naruszeniem praw człowieka. Polska ma 
zapłacić wokalistce 10 tys. euro zadośćuczynienia. 
           
Więc jednak może być normalnie i niech ten nowy, 
nadchodzący rok nam to udowodni. Oby szybko, bo 
czasu coraz mniej. 
 

 

Danuta Owczarz-Kowal 

 
 
Danuta Owczarz- Kowal - filolog orientalny, prawnik, 

felietonista. 
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HUMOR 

Z przymrużeniem oka 
 

Na kilka dni przed świętami mężczyzna wraca z 
pracy do domu i co widzi? 
 
Żona w kuchni, lewą ręką mieszka zupę, prawą 
przeciera ścierką blat, jednym okiem zerka na 
bawiącego się synka, drugim śledzi swój ulubiony 
serial, nogami froteruje podłogę, prawym 
policzkiem przyciska do ramienia smartfona i mówi: 
 
- Nie Krysiu, w tej chwili nic nie robię. Dobrze, że 
dzwonisz…   

 

**** 
 

Przyjaciel pyta Kowalskiego: 
 
- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne 
potrawy. 
- Jakie? 
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi 
ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską. 
 

**** 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 
 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niemu zarabiam 
codziennie 10 złotych. 
- W jaki sposób? 
- Rodzice mi dają, żebym przestał trąbić! 
 

**** 
 
Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 
- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na 
zakończenie ferii świątecznych". 
 

**** 
 
- Kochanie, co byś powiedział, gdybyśmy wzięli ślub 
w Boże Narodzenie? 
- Daj spokój! Po co mamy sobie psuć święta? 
 

85-letnia babcia wybrała się na randkę z 95-letnim 
staruszkiem. 
Po randce córka pyta ją: 
- Mamusiu, jak było na randce?  
- Córeczko, dobrze było, tylko musiałam mu dać 
trzy razy po twarzy.  
- Dlaczego? Czyżby się do Ciebie dobierał?  
- Nie, nie! Myślałam, że umarł. 
 

**** 
 
Do rolnika na inspekcję przyjeżdża policjant z 
wydziału do spraw narkotyków.  
- Dzień dobry gospodarzu. Muszę przeszukać 
pańskie gospodarstwo. 
- W porządku, tylko nie wchodź pan na tamto pole. 
Słysząc te słowa policjant podniósł glos na rolnika.  
- Chyba czegoś tu gospodarzu nie rozumiecie. Mam 
za sobą autorytet urzędu – wyciąga policyjną 
odznakę i macha rolnikowi przed nosem.  
- Widzisz pan tę odznakę? Widzisz odznakę? 
Oznacza, że mogę chodzić, gdzie chcę, na każdej 
pieprzonej posesji! I żadnych uwag więcej! 
Zrozumiano?   
 
Rolnik pokiwał głową, przeprosił i wrócił do swojej 
roboty. Minęło kilka minut i słyszy jak policjant 
krzyczy coraz głośniej. Odwraca głowę, a tam 
przedstawiciel urzędu ucieka przed ogromnym 
bykiem po wiadomym polu. Byk zasuwa jak 
wściekły i raczej nic nie wskazuje na to, że policjant 
zdoła przed nim uciec. Rolnik wychyla się zza 
ogrodzenia i krzyczy do policjanta.  
 
- Odznaka! Pokaż mu pan odznakę! 
 

**** 
 
Rozmawiają dwie blondynki: 
- Wiesz, chcę sprzedać samochód, ale ma za duży 
przebieg. 
-  Nic się nie martw – mówi druga – mam 
znajomego mechanika, pojedziesz do niego, a on ci 
to przestawi. 
Dziewczyny spotykają się po kilku dniach. 
- I co, byłaś u mechanika? 
- Tak, miałam 150 tys. przejechane, a on przestawił 
mi na 30 tys. 
- To teraz możesz już spokojnie sprzedać ten 
samochód po lepszej cenie. 
- Czyś ty zwariowała! Byłabym głupia, by 
sprzedawać auto z tak małym przebiegiem! 
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ŚWIĄTECZNE STROFY 

Przy wigilijnym stole 
 

Jan Kasprowicz 

 
Przy wigilijnym stole 
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty; 
 
Że jako mówi nam wszystkim 
Dawne, odwieczne orędzie, 
Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w naszym domu zasiędzie. 
 
Sercem Go przyjąć gorącym, 
Na scieżaj otworzyć wrota - 
Oto co czynić wam każe 
Miłość, największa cnota. 
 
A twórczych pozbawił się ogni, 
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze, 
Kto z bratem żyje w niezgodzie, 
Depcąc orędzie najświętsze. 
 
Wzajemne przebaczyć winy, 
Koniec położyć udręce, 
A z walki wyjdzie zwycięsko 
Walczące narodu serce.  
 

               

                * * * 

 

Kolęda dla Nieobecnych 
 

Szymon Piotr Mucha 

 

A nadzieja znów wstąpi w nas 
Nieobecnych pojawią się cienie 
Uwierzymy kolejny raz 
W jeszcze jedno Boże Narodzenie 
I choć przygasł świąteczny gwar 
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu 
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj 
Wbrew tak zwanej ironii losu 
 

Daj nam wiarę, że to ma sens 
Że nie trzeba żałować przyjaciół 
Że gdziekolwiek są dobrze im jest 
Bo są z nami choć w innej postaci 
I przekonaj, że tak ma być 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze 
Że odeszli po to by żyć 
I tym razem będą żyć wiecznie 
 
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat 
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole 
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas 
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. 
 

 

      

 

 

Gwiazda 
 

Leopold Staff 

 

Świeciła gwiazda na niebie 
srebrna i staroświecka. 
Świeciła wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 
 
Zwisały z niej z wysoka 
długie, błyszczące promienie, 
a każdy promień – to było 
jedno świąteczne życzenie. 
 
I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 
 
Chwycili w garść promienie, 
trzymając z całej siły. 
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 
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HISTORIA 

Historia choinki bożonarodzeniowej 

Wielkie i całkiem malutkie, jodły, świerki, i 
sosny – nikt z nas nie wyobraża sobie Bożego 
Narodzenia bez choinki. W okresie 
przedświątecznym iglaste drzewka otaczają 
nas na każdym kroku. Skąd u nas zwyczaj 
ubierania choinki? Jaka jest historia tej 
najpopularniejszej bożonarodzeniowej 
dekoracji? 
 

 
 
Jest wiele teorii na temat genezy zwyczaju 
dekorowania choinek. Najstarsze informacje o 
drzewku przyozdabianym na Boże Narodzenie 
pochodzą z XV-i XVI-wiecznych kazań kościelnych. 
W tamtych czasach mieszkańcy Alzacji ustawiali w 
domach drzewka iglaste i przyozdabiali je 
naturalnymi ozdobami (jabłuszkami, ciasteczkami 

czy ozdobami z papieru). Takie zwyczaje były 
często krytykowane przez kościół, który traktował 
je jako obrzędy pogańskie. Jeszcze w XVI w. 
ustrojona choinka była rzadkością, widywaną 
jedynie w bogatszych domach. Z czasem zwyczaj 
ubierania drzewka w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia zyskiwał na popularności. 
 
Dawno, dawno temu… 
 
Niektórzy uważają, że historia choinki 
bożonarodzeniowej sięga jeszcze czasów 
antycznych. W starożytnym Rzymie mieszkańcy 
podczas obrzędów, by udobruchać boga urodzaju, 
ozdabiali drzewa liściaste bluszczem i laurem. U 
Celtów taką rolę pełniła jemioła. Egipcjanie 
świętując najkrótszy dzień w roku – przesilenie 
zimowe, znosili zielone liście palm daktylowych do 
swoich domów jako symbol „triumfu życia nad 
śmiercią”. Dla druidów żywe gałązki ostrokrzewu 
oznaczały wieczne życie, a w mitologii nordyckiej 
symbolizowały odrodzenie boga światła i piękna – 
Baldera. Choinki, głównie świerki i jodły, pojawiły 
się znacznie później. Uznaje się, że to niemieccy 
protestanci jako pierwsi zaadaptowali zwyczaj 
strojenia drzewka, później ich śladem podążali inni. 
 
Misja św. Bonifacego 
 
Prawdziwą popularność choinka zyskała dzięki 
świętemu Bonifacemu, mnichowi, który w VIII 
wieku nawracał pogan żyjących na terenie 
dzisiejszych środkowych i wschodnich Niemiec. – 
podaje serwis kultura.wiara.pl. Według legendy św. 
Bonifacy nawracając pogańskie ludy ściął potężny 
dąb, który dla Germanów był drzewem świętym. 
Upadający dąb zniszczył wszystkie rosnące wokół 
niego drzewa z wyjątkiem małej jodełki. – Widzicie, 
ta mała jodełka jest potężniejsza od waszego dębu. 
I jest zawsze zielona, tak jak wieczny jest Bóg 
dający nam wieczne życie. Niech ona przypomina 
wam Chrystusa – miał powiedzieć w trakcie kazania 
misjonarz. Czy tak było naprawdę – nie wiadomo. 
W każdej religii choinka była symbolem czegoś 
innego i brak jest jednoznacznych potwierdzeń z 
historii. 
 
Z ziemi niemieckiej do polskiej 
 
Zwyczaj ubierania choinki (zwykle dopiero w dzień 
Wigilii) szybko rozpowszechnił się w całej Europie. 
Jednak w Polsce choinka pojawiła się dość późno, 
bo dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Tradycję 
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bożonarodzeniowego drzewka „zawdzięczamy” 
kolonistom niemieckim, którzy pojawili się u nas w 
podczas zaborów. 
 
Początkowo choinkę można było spotkać głównie u 
warszawskiego mieszczaństwa. Stamtąd zwyczaj 
przeniósł się do domów polskiej szlachty i 
magnaterii. Co lubili przystrajać Polacy? Drzewkiem 
była najczęściej jodła, którą gospodarz przynosił w 
wigilijny ranek. O choince mówiono, że jest 
„ukradziona” innemu światu, bowiem za taki 
uważano las i miała przynieść „złodziejowi” 
szczęście. Dla wierzących stała się chrześcijańskim 
symbolem drzewa rajskiego. Przez swoją zieleń 
zachowywaną nawet w zimie stała się symbolem 
Chrystusa jako „drzewa życia”. 
 
Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie 
międzywojennym (Polska południowa i centralna), 
wypierając tradycyjną polską ozdobę, jaką była 
podłaźniczka. Podłaźniczka to przyozdobiony 
czubek jodły, świerka lub sosnowa gałązka, który 
wieszało się pod sufitem. Dzieci w wigilijny wieczór 
wieszały na gałązkach: ciastka, czekoladki, owoce, 
jabłka, kolorowe opłatki i słomiany łańcuch. 
Wierzono, że podłaźniczka ma magiczną moc i 
uchroni dom od chorób i nieszczęść. Wyschniętej 
ozdoby nigdy nie wyrzucano, a jego pokruszone 
gałązki dodawano do zwierzęcej karmy lub zakopy-
wano w polu, wierząc, że przyniesie to urodzaj. 
 
Magiczna moc ozdób choinki 
bożonarodzeniowej 
 
Początkowo choinkę przystrajano ozdobami 
naturalnymi: jabłuszkami, pierniczkami, orzechami, 
zabawkami ze słomy i papieru. Ich dobór nie był 
przypadkowy – takie ozdoby miały zapewnić 
rodzinie pomyślność w nadchodzącym roku. Każda 
z ozdób pojawiająca się na choince miała swoje 
znaczenie. Jabłuszka nawiązywały do rajskiego 
owocu. 
 
Dzwoneczki miały symbolizować dobre nowiny, a 
postaci aniołków – bożą opiekę. Łańcuchy miały 
przypominać o zniewoleniu ludzi grzechem, z 
drugiej strony wierzono, że cementują więzi 
rodzinne. Oczywiście najważniejsza była gwiazda 
betlejemska, która zaczęła pojawiać się na szczycie 
drzewka dopiero pod koniec XIX wieku. Miała 
pomagać zbłądzonym wędrowcom, w szczęśliwym 
powrocie do domu. Oprócz tego na drzewku 
pojawiały się pierniczki, piórka, wydmuszki, słoma i 

wiele innych rzeczy, a strojeniem choinki 
zajmowały się głównie dziewczęta. 
 
Obecnie, z braku czasu nie robimy ozdób 
świątecznych, tylko kupujemy gotowe dekoracje. 
Sztuczne bombki i ozdoby wyparły zwyczaj 
przystrajania drzewka rękodziełami. Jednak jest 
nadzieja! Do łask powróciły specjalnie wypiekane 
na tę okazję pierniczki, a także figurki z czekolady i 
marcepana. Wielu miłośników rustykalnego stylu, 
wiesza się na choince cepeliady w postaci figurek z 
masy solnej, ludziki ze słomy oraz papierowe 
łańcuchy. 
 
Chyba nikt dziś nie wyobraża sobie Świąt Bożego 
Narodzenia bez przystrojonego drzewka. Pomimo 
tego, iż tradycja ubierania choinki znacznie 
ewoluowała, to w trakcie przyozdabiania drzewka 
nadal powracamy do bajkowego świata Bożego 
Narodzenia, który pamiętamy z dzieciństwa. 
 
 
Ekologia.pl (JSz) 
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NAJLEPSI NA ŚWIECIE 

WANDA – pierwsza dama Himalajów 

Królowa gór. Były całym jej światem - tam 
dopiero czuła, że naprawdę żyje. Wybitna 
himalaistka, twardy człowiek, piękna kobieta. 
Pierwsza Polka i pierwsza Europejka oraz 
trzecia kobieta na świecie, która - zdobyła 
Mount Everest. Jako pierwsza kobieta na 
świecie zdobyła K2. Wanda Rutkiewicz 
uważana jest za jedną z najwybitniejszych 
kobiet w himalaizmie światowym. 
 

 
 
Wanda Rutkiewicz była kobietą o wielu twarzach, 
której nie da się tak łatwo zaszufladkować i 
rozgryźć. Każdy znał ją nieco inaczej, każdemu 
pokazywała inną naturę, inny charakter. Na pozór: 
delikatna, wręcz eteryczna, o niesamowitej urodzie 
i pięknym, melodyjnym głosie. Tak naprawdę: 
twarda, wytrzymała, o wysportowanym ciele i 
zniszczonych dłoniach. Była bardzo kobieca, 
elegancka, zawsze dobrze ubrana i uczesana - jak 
prawdziwa dama. Wydawała się krucha i delikatna. 
W górach była twarda, zdecydowana, szła do 
końca. Kiedy z nich wracała, robiła wrażenie 
delikatnej i zagubionej.  
 
Bardzo często coś gubiła, o czymś zapominała, 
bywała roztargniona i potrzebowała pomocy innych 
osób, by w ogóle funkcjonować i ogarniać wszystkie 
sprawy. I tę pomoc potrafiła zawsze świetnie sobie 
zorganizować. Wystarczyło, że się uśmiechnęła i 
poprosiła, a zawsze dostawała to, czego chciała. 
Wywierała niemalże magiczny wpływ na ludzi 
(nawet na tych, których spotkała po raz pierwszy) i 

potrafiła dobrze to wykorzystać. Zawsze miała 
wokół siebie mnóstwo wielbicieli, gotowych zrobić 
dla niej wszystko. Z drugiej jednak strony Wanda 
była egoistyczna i apodyktyczna, interesował ją 
tylko własny sukces i aby go osiągnąć, potrafiła 
wykorzystywać każdego, kto mógł jej pomóc. Była 
niezrównana, jeśli chodzi o przygotowania do 
wypraw wysokogórskich, potrafiła załatwić sprzęt, o 
jakim nie śniło się wspinaczom w kraju w czasach 
PRL i sponsorów, o których było wówczas bardzo 
trudno. Jednocześnie była kiepskim liderem - 
rządziła twardą ręką, a jeśli ktoś jej się sprzeciwiał, 
kazała mu czyścić sobie buty. Nie znosiła krytyki, a 
gdy ktoś z niej żartował - obrażała się. 
 
Kiedy organizowała ostatnie swoje wyprawy, 
niewielu już było ludzi, którzy zgadzali się na 
warunki, jakie dyktowała. Mimo wszystko, choć 
kondycyjnie była już dużo słabsza niż w latach 
swojej świetności, nie chciała oglądać się na innych. 
Była wielką samotniczką i zdecydowała, że swoje 
największe marzenie - zdobycie wszystkich 
ośmiotysięczników świata - zrealizuje samodzielnie. 
Zawsze mówiła, że góry są jej całym życiem, że 
tylko tam naprawdę jest sobą i tam też umrze. We 
Wrocławiu czy w Warszawie żyła tylko tymczasowo, 
w głowie wciąż mając góry. To na dużych 
wysokościach, w namiocie, czuła się jak w domu: 
pracowała, pisała książki i listy, słuchała muzyki, 
czytała i osiągała spokój, jakiego brakowało jej w 
mieście, wśród ludzi. 
 
Wanda od dzieciństwa była zafascynowana sportem 
i uwielbiała wysiłek fizyczny. Już jako kilkulatka 
lubiła się wspinać - po drzewach, framugach drzwi, 
a nawet po ruinach, których w mieście nie 
brakowało. Nigdy nie bała się wysokości, coś wręcz 
pchało ją bez przerwy w górę, najwyżej jak tylko 
się dało. Ojciec skonstruował jej nawet specjalne 
buty, podklejone antypoślizgowymi paskami, aby 
mogła uniknąć wypadków. Lubiła górskie wycieczki, 
a im cięższą przeszła przeprawę, tym bardziej czuła 
się w swoim żywiole. Jeździła często na obozy 
harcerskie, na których uczyła się przetrwania w 
każdych warunkach. Nic więc dziwnego, że w końcu 
zapałała miłością do górskiej wspinaczki. 
 
Ta największa przygoda w jej życiu zaczęła się 
„dopiero” na studiach, na które Wanda dostała się 
w wieku szesnastu lat. Studiowała na Wydziale 
Łączności Politechniki Wrocławskiej, ale chodziła też 
jako wolny słuchacz na wykłady z fizyki, astronomii, 
chemii, matematyki i prawa.  
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Była zdecydowanie umysłem ścisłym, choć 
początkowo studia nie szły jej tak dobrze, jak 
nauka w liceum - były bardzo trudne i wymagające. 
Wciąż ćwiczyła lekkoatletykę, zaczęła także z 
sukcesami grać w siatkówkę. Wydawało się, że to 
właśnie w tym drugim sporcie zajdzie naprawdę 
daleko. Grała w pierwszoligowym zespole Gwardii 
Wrocław, była typowana do kadry przed Olimpiadą 
w Tokio. 
 
Jednak w 1961 roku wszystko się zmieniło. Jej 
uniwersytecki kolega, Bogdan Jankowski, zaprosił 
ją na wycieczkę na skałki - Sokoliki pod Jelenią 
Górą. Wanda miała przyglądać się, jak jej koledzy 
wspinają się po skalnych kominach. Gdy obaj 
znaleźli się na szczycie i spojrzeli w dół, omal nie 
spadli z wrażenia - Wanda wspinała się za nimi, po 
niemal pionowej ścianie, bez jakiegokolwiek sprzętu 
wspinaczkowego, bez zabezpieczeń, za to z 
szalonym błyskiem w oku. 
 
To zupełnie nowe doświadczenie sprawiło, że 
Wanda nie mogła myśleć już o niczym innym, jak 
tylko o wspinaczce. Po latach wspominała: Pierwszy 
dzień w skałkach przyniósł mi doznania, które 
osłabiły wszystkie dotychczasowe fascynacje. 
Wkrótce Wanda została członkiem Wrocławskiego 
Klubu Wysokogórskiego, a już w rok po pierwszej 
wspinaczce skończyła Szkołę Taternictwa. Od 
tamtej pory liczyły się dla niej już tylko góry. 
Niemal każde wejście Wandy na szczyt uznane było 
za sukces. Jednak ona po każdym z nich wciąż 
czuła niedosyt. Chciała wspinać się wyżej, szybciej, 
lepiej, więcej. Więc wciąż wyznaczała sobie nowe, 
coraz trudniejsze cele. Zawsze musiała pokazać, że 
jest najlepsza. 
 
Warto wspomnieć choćby o kilku sukcesach, w 
których Wanda ustanowiła pierwsze kobiece wejścia 
na szczyty w historii wspinaczki.  
 
W 1967 roku w masywie Mont Blanc w 
towarzystwie Haliny Krüger-Syrokomskiej pokonała 
wschodnią ścianę Augille du Grépon. Było to 
pierwsze kobiece przejście tej drogi. W 1967 roku, 
również z Haliną Syrkomską, jako pierwsze kobiety 
pokonały wschodni filar Trollryggen w Norwegii. W 
1970 roku Wanda weszła na Pik Lenina w Pamirze i 
wyrównała polski kobiecy rekord wysokości - 7134 
m. W 1972 roku dokonała jako pierwsza Polka i 
jedna z pierwszych kobiet, wejścia na Noszak. W 
1973 roku w zespole kobiecym pokonała drogę 
braci Messnerów i Hiebelera na filarze Eigeru w 

Alpach. Było to pierwsze przejście kobiece i drugie 
w ogóle. 
 
Niewątpliwie jednym z największych jej osiągnięć 
było pierwsze wejście na najwyższy spośród 
siedmiotysięczników - Gasherbrum III - w 1975 
roku. Wanda była wówczas kierownikiem wyprawy i 
dała się poznać jako żelazna i nieugięta liderka, 
która dba przede wszystkim o swoje sukcesy.  
 

 
 
Już w trzy lata później, w 1978 roku, Wanda 
dokonała największego w jej karierze sukcesu: jako 
pierwsza Europejka, pierwsza Polka w ogóle i 
trzecia kobieta na świecie wspięła się na Mount 
Everest. Również i to wejście nie było dla Wandy 
łatwe. Choć była zastępcą kierownika 
międzynarodowej wyprawy, niektórzy wspinacze 
traktowali ją bardzo źle. Wanda musiała wykazać 
się naprawdę żelazną psychiką, by wytrzymać 
napięcia, które powstały w obozie. I tym razem 
okazało się, że jest jedną z najlepszych wśród nie 
tylko kobiet, ale i mężczyzn i może równać się z 
nimi, że w niczym nie jest od nich gorsza. 
 
Obok niewątpliwych sukcesów Wanda przeżywała 
również upadki (także dosłowne). Na skałkach 
spadła z wysokości 18 metrów, uszkadzając 
kręgosłup. W Andach porwała ją lawina i cudem 
uniknęła śmierci. Najgorszy wypadek przytrafił jej 
się w 1981 roku. Podczas wspinaczki na Elbrus 
potrącił ją inny alpinista, w wyniku czego Wanda 
spadła kilkadziesiąt metrów w dół i doznała 
otwartego złamania kości udowej. Rana długo się 
goiła, bo początkowo była źle poskładana. Pomimo 
tak poważnego urazu, Wanda zupełnie się nie 
oszczędzała. Już w 1982 roku o kulach przemierzyła 
cały lodowiec Baltoro i dotarła do bazy pod K2. W 
tym samym roku doszło do ponownego 
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samoistnego złamania tej samej kości udowej i 
Wanda musiała nieco przystopować z karierą 
wspinaczkową. Nie mogła jednak usiedzieć 
spokojnie i przez jakiś czas jeździła w rajdach 
samochodowych. 
 
Dopiero po czterech latach od wypadku Wanda 
wróciła do pełni formy. W 1985 roku zdobyła szczyt 
Nanga Parbat, a następnie ogłosiła plan na kolejne 
lata. Początkowo chciała zdobyć jeszcze trzy 
ośmiotysięczniki i zakończyć karierę. Później 
zmieniła plan na pięć ośmiotysięczników, by 
ostatecznie zdecydować, że chce zdobyć całą 
koronę Ziemi. W ciągu roku miała wejść na osiem 
niezdobytych dotąd ośmiotysięczników. Swój 
sportowy plan nazwała karawaną do marzeń i choć 
wyprawy rozciągnęły się w czasie, robiła wreszcie 
to, czego pragnęła przez całe dorosłe życie - niemal 
nie schodziła z gór. 
 
Wanda Rutkiewicz zginęła 13 maja 1992 roku, 
podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę, 
najwyższy szczyt w Indiach. Miała zdobyć tę górę 
jako pierwsza kobieta na świecie. 
 
Co wydarzyło się na Kanczendzondze? Weszła na 
swój dziewiąty ośmiotysięczny szczyt i schodząc, 
spadła w szczelinę, czy poddała się i postanowiła 
zostać w górach na zawsze? Ostatnie chwile 
himalaistki na trzecim szczycie świata pozostają 
tajemnicą. 
 
Po jej zaginięciu w warszawskim Instytucie Maszyn 
Matematycznych, gdzie pracowała, odsłonięto 
poświęconą jej tablicę. W uroczystości wzięli udział 
pracownicy i matka wspinaczki Maria Błaszkiewicz. 
Po przemowie, w której wspominała córkę, 
podeszła do szefa instytutu i szepnęła mu do ucha: 
„Wanda żyje”. Nie tylko ona długo, wbrew 
racjonalnej wiedzy liczyła na powrót znanej z 
nieustępliwości i wytrwałości himalaistki, której 
ciała nie odnaleziono.  
 
Maria Błaszkiewicz do końca swoich dni uważała, że 
Wanda żyje. Na początku twierdziła, że córka 
przeszła na drugą stronę Kanczendzongi i schroniła 
się w jednym z tybetańskich klasztorów, ponieważ 
nie chciała już wracać do dawnego życia. Mówiła, że 
ma stały duchowy kontakt z córką i gdyby działo jej 
się coś złego, to z pewnością by o tym wiedziała. 
Poza tym odbierała nieraz dziwne telefony, podczas 
których wyraźnie słyszała poprzez trzaski i syki w 
słuchawce głos Wandy wołającej: „Mamo”. Była 

pewna, że w ten sposób córka dawała jej do 
zrozumienia, że wszystko u niej w porządku. Co 
dziwne, jakiś czas po zaginięciu Wandy dwójka 
polskich turystów utrzymywała, że widziała w 
jednym z klasztorów po tybetańskiej stronie gór 
starszą kobietę, która była łudząco podobna do 
Wandy Rutkiewicz. 
 

 
 
Najbardziej prawdopodobne jest, że Wanda 
zamarzła tuż pod szczytem Kanczendzongi albo 
wpadła w jedną z lodowych szczelin, zagadki jej 
zniknięcia już nigdy nie uda się rozwiązać. 
Niezależnie od tego, czy przysypał ją śnieg, czy też 
znalazła schronienie w klasztorze, ukochane góry 
na zawsze zatrzymały ją dla siebie. Tak, jak zawsze 
chciała. 
 
Mount Everest zdobyła - 16 października 1978 
roku. Tego samego dnia kardynał Karol Wojtyła 
został wybrany na papieża. Rok później, w czasie 
spotkania z himalaistką Jan Paweł II powiedział: 
"Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia 
weszliśmy tak wysoko". 
 
W związku z 30. rocznicą śmierci, Sejm ustanowił 
rok 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz. 
 
 

Urszula Abucewicz – Gazeta.pl 



PANORAMA - KWARTALNIK POLONII MONTREALSKIEJ - Nr 4 (14) GRUDZIEŃ 2022 

 

 

- 31 -  

 

WOKÓŁ ŻYCIA 

Czy dusisz swoją duszę? 
 
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, 
co to będzie!” Ten cytat z II części „Dziadów” 
Adama Mickiewicza napisanych równo 200 lat temu 
wydaje się dziś nadzwyczaj aktualny. Demonów 
powyłaziło nam ostatnio sporo. Wojna w Ukrainie, 
chwiejna sytuacja gospodarczo-polityczna na 
świecie, a przede wszystkim bałagan i konflikty na 
własnym podwórku sprawiają, że schyłek tego roku 
może nam doskwierać bardziej niż zwykle. Kiedy 
zamiera przyroda, a chłód i ciemność odbierają 
nam letnią werwę, jesteśmy bardziej podatni na 
spadki nastroju i przygnębienie. To też pora, gdy 
wspominamy dusze bliskich, którzy odeszli w inny 
wymiar. Tradycyjnie życzymy im pokoju w 
zaświatach. Może to również dobry moment, aby 
pomyśleć i o naszych własnych duszach? 
Uszanować je i ugościć tak jak czynili to 
starosłowiańscy przodkowie podczas obrzędu 
Dziadów? Opatulić, podać gorącą herbatę z miodem 
i pogadać od serca jak z najlepszą przyjaciółką. W 
końcu kto jak nie Ty zna Twoją duszę najlepiej?  
 

 
 
Czy wiesz, czego pragniesz? Pieniędzy, dobrobytu, 
miłości i przyjemności, „słodkiego, miłego życia!” – 
zakrzyknie większość respondentów. Władzy, sławy 
i uznania! Dobrych relacji rodzinnych i 
towarzyskich, pełnego namiętności seksu, przeżyć 
artystycznych, dalekiej podróży albo po prostu 
filiżanki kawy, kawałka ciasta i chwili z książką?     

A może wolności osobistej, niezależności i luksusu 
„życia po swojemu”? Lista uszczęśliwiająca duszę 
niby ustalona i to nawet naukowo. Nowożytnym 
faraonem okazał się amerykański psycholog pan 
Maslow, który w 1943 roku zbudował piramidę 
zaspakajania potrzeb przybliżających nas ku niebu. 
Są to w kolejności potrzeby fizjologiczne, poczucie 
bezpieczeństwa, miłość i przynależność, szacunek  
i na samym szczycie – potrzeba samorealizacji. 
Teoria ta wydaje się dość logiczna, niemniej 
wymagania rosną, wciąż dochodzą nowe pozycje 
(potrzeba wiedzy, estetyki i rozwoju duchowego), 
co pokazuje, że zaspokojenie duszy homo sapiens 
to prawdziwa „mission impossible”. I chyba właśnie 
w tym nienasyceniu upatrywałabym różnych 
melancholii i niezdrowych popędów, którym nie 
oparł się nikt – ani monarchowie, ani bogacze czy 
gwiazdy z różnych firmamentów ani żadni inni 
„wielcy” tego świata – a cóż dopiero my malutcy.    
Chcemy dobrego życia (cokolwiek to znaczy) i 
życzymy sobie „wszystkiego NAJ”, a potem i tak 
dopadają nas „losu wściekłego pociski i strzały”,  
jak to ładnie ujął kolega Hamlet w swoich własnych 
rozważaniach nad kondycją człowieka. Depresja i 
inne zaburzenia samopoczucia zaliczane są dzisiaj 
do chorób cywilizacyjnych w całym tzw. 
rozwiniętym świecie. Być może cząstka „presja” nie 
jest tutaj przypadkowa. Żyjemy w czasach, kiedy 
wzniosłe hasła nowożytnej olimpiady „Citius, altius, 
fortius” („szybciej, wyżej, dalej”, a ja dodałabym 
jeszcze WIĘCEJ) stały się programem niemal 
obowiązkowym. Tylko czy każdy chce brać udział w 
tych zawodach? Żyjemy w świecie nadmiaru, który 
zaczyna nas wszystkich powoli przytłaczać. 
Jesteśmy nieustannie wkręcani w spiralę nadpodaży 
dóbr materialnych, wiadomości, treści, idei, 
wzorców, zaleceń i pomysłów. Rozwój internetu,  
a zwłaszcza mediów społecznościowych 
spowodował ogromny tłok w naszych głowach na 
niespotykaną do tej pory skalę. Ma to swoje zalety, 
ponieważ dostęp do wiedzy, nauki, rozrywki, 
biznesu, kontaktów międzyludzkich stał się 
łatwiejszy niż kiedykolwiek, ale ma to też ciemne 
strony. Umiejętność wyboru stała się cnotą 
pożądaną. Ważnym trendem jest teraz walka z 
zanieczyszcze-niami środowiska… a czy w równym 
stopniu dbasz o ekologię umysłu?  
 
Chciałaby dusza do raju, ale grzechy nie puszczają 
mówi popularne powiedzenie i coś w tym jest. Lista 
grzechów głównych nie zmienia się od początku 
ludzkości – pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, 
obżarstwo, gniew, lenistwo – i niech rzuci 
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kamieniem ten, co nigdy sobie nie pofolgował. W 
aktualizacji oprogramowania 2022 widzę jeszcze 
parę innych funkcji, które regularnie odcinają nam 
energię i dostęp do życiowej satysfakcji. Czym 
dusimy nasze dusze niczym pyton swoje ofiary? 
Lękiem – o sprawy materialne, rodzinne (co jest 
naturalne), ale też, tak, ciągle jeszcze! – co ludzie 
powiedzą… i nie pozwalamy sobie na dotarcie do 
naszych pragnień, pasji, zainteresowań, pokazania 
prawdziwego ja… moje wieloletnie obserwacje 
kobiet dojrzałych wyraźnie wskazują, że to jest 
właśnie klucz do skarbca. „Przeciwieństwem odwagi 
nie jest tchórzostwo, ale konformizm” powiedział 
dawno temu Rollo May, amerykański psycholog, 
jeden z pierwszych przedstawicieli psychologii 
egzystencjalnej. To mocne stwierdzenie, ale jak się 
dobrze zastanowić, to ma facet rację. Jak często nie 
robimy czegoś, co w nas krzyczy, bo obawiamy się 
utraty tego, co mamy i nie wierzymy, że zmiana 
przyniesie nam korzyści? Tkwimy w beznadziejnych 
związkach, pracy ponad siły, układach, które nam 
nie służą… A potem depresje, nałogi, marudzenie i 
narzekanie na zły los. Media społecznościowe to 
dziś pokazywanie stylu życia, marketing usług, 
sposób na kontakty towarzyskie lub źródło 
inspiracji, ale też ogromny rozpraszacz umysłu i 
niezły przyduszacz. Być może ciągle się 
porównujesz, uważasz, że inni mają lepiej i wbijasz 
w poczucie „gorszości”, co odbiera ci siłę. Często 
też tak zajmujesz się życiem innych, że nie masz 
czasu i energii, aby coś zrobić ze swoim. A stąd już 
tylko krok do największego grzechu, którym za 
życia odcinamy tlen duszy – grzechu zaniechania. 
Przypomnę może punkt 1. spowiedzi umierających 
ludzi, które w swojej słynnej książce opisała 
pielęgniarka Bronnie Ware:   „Żałuję, że nie miałem 
więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a 
nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni.” 
[„Czego najbardziej żałują umierający”]  
 
Nie wiem, czego potrzebuje Twoja dusza. Mam 
nadzieję, że Ty wiesz. Ja zajmuję się swoją i dzielę 
się moimi doświadczeniami. Od dziecka lubię 
wszystko, co łączy się ze sztuką – czytanie, 
rysowanie, taniec, śpiew, występy na akademiach i 
w szkolnych teatrzykach, a potem pisanie. Lektury 
przenosiły mnie w świat baśni i obcych krain za 
siedmioma morzami. Zagraniczne programy w 
słynnym Studio 2 w TVP sprawiły, że zaczęłam 
uczyć się języków obcych. Potem korespondowałam 
z ludźmi ze świata, których adresy drukowało 
czasopismo „Radar”.  
 

Zawsze umiałam zająć się sobą i poświęcać czas na 
moje zainteresowania. Wspierała mnie moja 
ukochana babcia, u której spędzałam wakacje. Była 
kobietą niespełnioną. Miała dobre wykształcenie, 
była bardzo zdolna, ale los związał ją z wiejskim 
nauczycielem. Kochali się, tworzyli szczęśliwą 
rodzinę, ale ona nigdy nie zaakceptowała życia na 
wsi i często mówiła o tym, że „człowiek się tu 
zakopał i zmarnował swoje talenty”. To była moja 
lekcja i drogowskaz na życie – nie zmarnować 
swoich talentów. Dorosłe, odpowiedzialne życie 
trochę zmienia nam priorytety, bo troszczymy się o 
rodzinę, dzieci, chcemy się dorobić. Kiedy dzieci 
zaczynają własne życie, możemy wrócić do pasji z 
młodości. Duszy nie da się oszukać. Ja zaczęłam 
pisać bloga i wiem, jak to zmieniło moje życie i jak 
bardzo mnie wzmocniło. Ta mała danina dla mojej 
duszy okazała się najlepszym wsparciem na trudne 
czasy.  
 

 
 
Wszyscy kochamy inspirujące i wzruszające historie 
o spełnianiu marzeń pomimo przeciwności losu. Mój 
ukochany film to „Billy Elliot”. Kto widział, ten wie, 
a kto nie widział, to gorąco zachęcam. A na koniec 
pewna historia, którą ostatnio słyszałam. Pewna 
pani profesor w Warszawie wściekła się na swoją 
córkę, bo ta zamiast pójść w ślady rodzicielki 
zapragnęła… być kierowcą autobusu miejskiego!  
I dopięła swego, bo właśnie to rajcuje jej duszę!  
I dziś mamy w stolicy jedną szczęśliwą autobusiarę 
i jedną bardzo niezadowoloną mamusię… Naprawdę 
nie mnie orzekać, co komu potrzeba, zostawiam 
tylko ten tekst z życzeniami: „Pokój waszym 
duszom!” 
 

 

Ela Hübner 

 
 
Ela Hübner – dziennikarka, blogerka: www.fajna-baba-nie-

rdzewieje.pl 
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FILM 

„Wielka woda”  

 
Cały świat oszalał na punkcie polskiego 
serialu – „Wielka woda”. Hit Netfliksa podbija 
serca widzów z całego świata. Jedna z 
najlepszych polskich produkcji ostatnich lat. 
Fenomen na skalę światową. 
 

 
 
To tylko niektóre tytuły recenzji jakie ukazały się w 
mediach po premierze serialu 5 października 2022 
roku na Netfiksie. 10 mln gospodarstw na świecie 
obejrzało polską produkcję „Wielka woda” w ciągu 
tygodnia od premiery. Dzieło Jana Holoubka i 
Bartłomieja Ignaciuka było drugim najchętniej 
oglądanym nieanglojęzycznym serialem na 
platformie w rankingu top 10 Netfliksa. Serial 
pokazany był w 78 krajach, w tym USA, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Danii, Turcji, Maroko czy 
Kanadzie. W dniach 3-9 października widzowie 
łącznie spędzili przy „Wielkiej wodzie” prawie 46 
mln godzin. Później już nikt nie prowadził statystyk. 

Wiadomo było po pierwszym tygodniu emisji, że 
mamy do czynienia z arcydziełem.  
 
„Wielka Woda” to sześcioodcinkowy dramat 
katastroficzny, inspirowany wydarzeniami z okresu 
powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Wrocław i 
okolice w 1997 roku. 
 
Drugi tydzień lipca tamtego roku przebiegał w 
południowej Polsce pod znakiem ciągle padającego 
obfitego deszczu. Kilkudniowe opady doprowadziły 
szybko do podniesienia się poziomów rzek. W 
trakcie powodzi w Polsce zginęło 56 osób, szkody 
oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów.  
Serial opowiada, jak wyglądała walka z żywiołem 
poprzez historie bohaterów filmu. 
 
„Wielka woda” to bez wątpienia bardzo solidna i 
świetnie zrealizowana produkcja. Reżyserski duet 
Jan Holoubek i Bartłomiej Ignaciuk do spółki ze 
scenarzystami Kingą Krzemińską i Kasprem 
Bajonem przez pierwsze dwa odcinki sprawnie 
budują napięcie w oczekiwaniu na nadejście 
tytułowej katastrofy. Kiedy zaś fala powodziowa 
dociera do Wrocławia, twórcy nie wyłączają 
kamery, tylko z rozmachem inscenizują walkę o 
przetrwanie. 
 
- O sile serialu w dużej mierze decydują wyraziści, 
niejednoznaczni bohaterowie. Jan Holoubek i spółka 
doskonale zdają sobie bowiem sprawę, że bez 
pełnokrwistych postaci oraz wiarygodnie utkanej 
siatki łączących ich relacji nie uda się zdobyć uwagi 
i serca widza na ponad cztery godziny seansu. 
Obsada serialu błyszczy od gwiazd - zaczynając 
każdy odcinek, zastanawiamy się, jaką znaną i 
utalentowaną twarz zobaczymy tym razem – mówi 
Łukasz Muszyński, wicenaczelny serwisu 
Filmweb.pl.  W rolach głównych występują: 
Agnieszka Żulewska, Tomasz Schuchardt oraz 
Ireneusz Czop. Na drugim i trzecim planie 
pojawiają się też same aktorskie znakomitości: 
m.in. Tomasz Kot, Lech Dyblik, Anna Dymna, Jacek 
Beler czy Jerzy Trela w jednej ze swoich ostatnich 
ról. 
 
Skąd popularność polskiej produkcji wśród 
niepolskojęzycznych użytkowników platformy? - 
Wskazałbym dwa składniki sukcesu. Po pierwsze, 
wysoką jakość serialu zrealizowanego w dodatku z 
dala od Hollywood. Po drugie, niesłabnącą 
fascynację widzów katastroficznymi produkcjami. 
Mówiąc wprost: uwielbiamy, gdy na ekranie świat 
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wali się na głowę. Obserwowanie kataklizmu z 
bezpiecznej perspektywy domowej kanapy 
dostarcza perwersyjnej frajdy – uważa Łukasz 
Muszyński. 
 
Zdaniem krytyka filmowego - Łukasza Adamskiego 
międzynarodowy sukces produkcja zawdzięcza 
bardzo dobrze skonstruowanej fabule.  
 
- Niczym amerykańskie scenariusze do seriali 
serwisów streamingowych. Z bardzo dobrze 
rozpisaną intrygą, świetnie wpisaną w prawdziwe 
wydarzenia i – co bardzo istotne – świetnymi 
trzecio- i drugoplanowymi rolami. Postacie mają 
swoją przeszłość, są psychologicznie dobrze 
zarysowane. Krytyk zwraca uwagę na kolejne 
zalety „Wielkiej wody”: realizację, scenografię, 
zdjęcia czy wykorzystanie efektów specjalnych. - 
Wszystko gra technicznie i artystycznie.  
 
Ten serial w niczym nie ustępuje wielu 
amerykańskim produkcjom. 
 
Powiedzmy to wprost: "Wielka woda" to 
najsolidniejsza warsztatowo polska produkcja dla 
Netflixa. Widać, że za serial odpowiadają 
profesjonaliści, którzy doskonale czują medium, 
potrafią opowiadać obrazem, a także budować 
świat przedstawiony, postacie i emocje. Wszystko 
jest tu na swoim miejscu: od kostiumów i 
rekwizytów odtwarzających Polskę 1997 roku przez 
zdjęcia po aktorów.  
 

 
 
Agnieszka Żulewska tworzy w serialu być może 
swoją najlepszą kreację w karierze – jej bohaterka 
Jaśmina Tremmer to wykształcona w Holandii 
hydrolożka, próbująca wbrew niekompetencji 
lokalnych władz i aroganckiej ignorancji starszych 
kolegów po fachu uratować miasto przed zalaniem. 
Na ekranie dorównuje jej Tomasz Schuchardt jako 

Jakub Marczak – prawa ręka wojewody, były 
anarchista, który zmienił się w pana z wąsem 
próbującego zrobić karierę w polityce. Postać grana 
przez Ireneusza Czopa wraca do rodzinnych Kęt z 
zagranicy, gdzie mieszka od lat i nieoczekiwanie 
staje na czele zbuntowanych mieszkańców wsi, 
którzy nie chcą dopuścić do zniszczenia wału 
przeciwpowodziowego. Jego wysadzenie mogłoby 
uratować Wrocław.  
 
Historia powodzi z 1997 to nie tylko opowieść o 
tym, jak zawiodło państwo, ale także o wielkiej 
społecznej mobilizacji. Zwłaszcza we Wrocławiu, 
gdzie mieszkańcy własnymi rękami układali worki z 
piaskiem, by uchronić swoje miasto przed zalaniem. 
Była to największa fala społecznej mobilizacji przed 
pomocą Ukraińcom na początku tego roku.  
 

 
 
Dwa ostatnie odcinki robią największe wrażenie pod 
względem wizualnym. Obrazy zalanego wodą 
Wrocławia, miasta pochłanianego przez żywioł, są 
naprawdę imponujące. Twórcom udaje się wydobyć 
na ekranie całą grozę, ale też surrealistyczne 
piękno obrazu zatopionego miasta z ludźmi 
gromadzącymi się na dachach i łodziami 
rozwożącymi chleb ulicami zamienionymi w kanały. 
 
Wrażliwy widz przez większość seansu serialu 
zadaje sobie pytanie w jaki sposób twórcom udało 
się pokazać zalany wodą Wrocław, ponieważ sceny 
katastrofy są naprawdę zdumiewająco realistyczne. 
 
Mówię tu nie tylko o zalanych blokowiskach 
pokazywanych z lotu ptaka, ale też mniejszych 
lokacjach, przez które przedzierali się bohaterowie, 
brodząc w wodzie aż po pas. 
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Odpowiedzi należy szukać w Internecie po wpisaniu 
w Google: "»Wielka woda« jak kręcono?" 
Zapewniam, że tę poza serialową produkcję także 
ogląda się z biciem serca i wielkim podziwem dla 
twórców serialu.  
 
"Wielka woda" to nie tylko wzruszające i 
zrealizowane z rozmachem rozpracowanie jednej z 
największej polskich klęsk żywiołowych ostatnich 
lat. To przede wszystkim bardzo udany serial z 
ciekawymi, wielowymiarowymi postaciami.  
I na zakończenie jeszcze krótka recenzja pióra 
Łukasza Maciejwskiego – cenionego krytyka 
filmowego, która ukazała się na Facebookowej 
stronie autora.   
 
„Wielka woda” - jeszcze jedno, nie wiem, czy to 
jest czytelne dla każdego, ale mnie zachwyciło. 
Poza w zasadzie oczywistościami: światłem, 
cieniem, historią, aktorstwem, scenografią, 
scenariuszem, jeszcze coś – jeszcze…  DOBRO. 
 

 
 
Serial, zwłaszcza format, że tak powiem, 
netfliksowy, nauczył nas, że raczej konflikt buduje 
sukces. Zło się fotografuje, zło jest sexy, dobro 
nudnawe. W życiu akurat odwrotnie, ale film to 
film. 
 
A w „Wielkiej wodzie” wszyscy niemal są dobrzy, 
chcą dobrze, bo w głównej, chociaż podprogowej 
instancji, dla mnie to jest serial o dobru. O tym, że 
jest w ludziach. Wiem, że czasami trzeba wielkiej 
wody, wielkiej siły, przewrotu (początek wojny w 
Ukrainie) żeby to z siebie, z nas, wydobyć, ale ta 
siła jest, istnieje. Serial Jana Holoubka i Bartłomieja 
Ignaciuka znowu nam to pokazał. Nie wstydził się, 
choć przecież dobro to obciach, to wstyd. 
 
Mało pamiętam z czasów powodzi we Wrocławiu, 
tylko te zdjęcia, falę, tylko piosenkę „Moja i twoja 
nadzieja”, teraz zobaczyłem ludzi. Chcą sobie 

pomagać, nawet jeżeli są tylko serialowym szarym 
tłumem. Wory z piaskiem, chociaż wory pod 
oczami. Dźwigają tę pomoc. 
 

 
 
Pani sklepowa pomaga rodzinie, monstrualnie otyłej 
byłej śpiewaczce o równie monstrualnych 
kompleksach. Gra tę monstrualność Anna Dymna, a 
ta aktorka nie potrafi i nie chce grać demona. Kto 
jak kto, ale ona zna siłę dobra. Główna bohaterka - 
Jaśmina Tremer (w tej roli świetna Agnieszka 
Żulewska) na własnej pokucie, zbawia świat, bo 
trochę wymiękła z sobą. Jakub Marczak  (grany 
przez Tomasza Schuchardta) to cynizm 
uczłowieczony, jaki zresztą cynizm, szukanie 
optymalnego rozwiązania, w sytuacji w której 
żadne nie jest optymalne. Andrzej Rębacz w 
interpretacji Ireneusza Czopa, druga strona 
medalu, drugi brzeg fali, inna postawa, ale w końcu 
również zrozumiała, jakoś ludzka. Wojewoda 
wrocławski, dziennikarka, lekarz w szpitalu, 
pielęgniarka. Świetni aktorzy grają świetnie, bo 
wiedzą kogo i dlaczego.  
 
Odmieniam ten wyraz przez przypadki, dobro, o 
dobru, ku dobru. I czuję, że to może żenada, że to 
się nie klika, że tak się nie pisze, że może to 
obciach. Dzisiaj już obciach. Nie ta gama 
emocjonalna, nie ten genre. Co mnie to obchodzi. 
Dostrzegłem w „Wielkiej wodzie” zwycięstwo dobra, 
a ponieważ dookoła (globalnie, lokalnie) widzę 
raczej coś innego, i za dobro właśnie jestem 
realizatorom tego świetnego serialu wdzięczny”. 
 
 

Opracowanie - Bożena Szara 

  

 

Bożena Szara – dziennikarka. Redaktor Naczelna 

Panoramy 
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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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WOKÓŁ ŻYCIA 

O czym nie rozmawiać przy 

wigilijnym stole?   
 

Wigilia. Na niebie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka, 
zasiądziemy do odświętnie zastawionego stołu, 
nadejdą magiczne chwile wśród bliskich. Będziemy 
życzyć sobie spokoju, radości, zdrowia i tego, by w 
otoczeniu kochających osób odpocząć i poczuć to, 
co najważniejsze. Niestety piękne wizje często nijak 
się mają do rzeczywistości i zamiast nastawiać się 
na sympatyczne spotkania wigilijne, programujemy 
się na "przetrwanie". 
 
Oto poradnik z przymrużeniem oka, czyli o 
czym nie rozmawiać przy wigilijnym stole? 
 
 
Nie o polityce 
 
Gdyby komuś przyszło na myśl, aby przy okazji 
wigilijnego spotkania całej rodziny porozmawiać o 
polityce to warto przed otworzeniem tej puszki 
Pandory przypomnieć sobie, że kiedy spotyka się 
dwóch Polaków zazwyczaj reprezentują oni trzy 
różne opcje polityczne. Druga rzecz, o której trzeba 
pamiętać to fakt, że wśród osób interesujących się 
polityką, tolerancja dla poglądów politycznych 
niezgodnych z wyznawaną przez daną osobę wizją 
świata, jest stosunkowo niewielka. Mając te dwie 
rzeczy na uwadze za wszelką cenę unikajmy 
tematów związanych z polityką - chyba, że nie 
lubimy naszych bliskich i chcemy, aby Wigilia 
skończyła się szybko w akompaniamencie huku 
trzaskających drzwi. Aby wigilijny wieczór nie 
zamienił się w koszmar wystarczy, gdy pojawi się 
temat polityki, np.  przewrócić wazę z gorącą zupą, 
podpalić choinkę albo zadławić się ością. W ten 
sposób uratujemy święta. 
 
 
Nie o pracy 
 
Tak, wiemy, że każdy z nas wykonuje najciekawszą 
pracę świata i mógłby o niej opowiadać godzinami, 
ale wywołanie tego tematu najprawdopodobniej 
sprawi, że kolejne godziny spędzimy słuchając o 
pracy wykonywanej przez innych, która jest - jak 
wiadomo - nudna i nieciekawa. Jeśli więc nie 
chcemy słuchać jak syn siostry, młody yuppie z 
firmy PR-owej relacjonuje przebieg kolejnych 

briefów, na których przekonywał bossa do apdejtu 
kampanii jakiegoś brandu; jeśli nie lubimy 
narzekań stryja-urzędnika państwowego, że pani 
Irenka z kadr podpija jego (prywatną!) kawę, a 
jeszcze godzinami wisi na służbowym telefonie; 
jeśli męczą nas narzekania młodego kuzyna, który 
skończył z wyróżnieniem studia z zakresu badania 
dna oceanicznego - ale w tym kraju nie ma pracy 
dla ludzi z jego doświadczeniem, to nie 
wspominajmy również o swojej pracy. 
 
 
Nie o chorobach 
 
Nie od dziś wiadomo, że każdy Polak zna się na 
polityce, piłce nożnej i medycynie. Politykę jako 
temat wigilijnych dyskusji już wykluczyliśmy, piłkę 
nożną zaraz wykluczymy – najpierw jednak 
wykluczyć powinniśmy tematy związane ze stanem 
zdrowia poszczególnych członków rodziny, a także 
ich bliższych i dalszych znajomych. W innym 
przypadku grozi nam wysłuchiwanie apetycznych 
historii o hemoroidach, wrzodach, zwyrodnieniach 
skóry, grzybicach, świerzbie i tego typu 
przypadłościach. Możemy być też pewni, że każdy 
członek rodziny będzie miał na podorędziu jakąś 
historię o nowotworze, albo - w wersji 
optymistycznej - o ataku serca. W rezultacie pod 
koniec wieczoru będziemy przekonani, że 
odczuwamy objawy co najmniej połowy 
opisywanych przypadłości - i resztę świąt spędzimy 
na gorączkowym zastanawianiu się do którego 
lekarza udać się najpierw. 
 
 
Nie o piłce nożnej 
 
O ile o piłce nożnej w wydaniu międzynarodowym 
od biedy można wspomnieć (ale tylko wtedy, jeśli 
przy stole przewagę liczebną mają mężczyźni!), o 
tyle tematu polskich kopaczy lepiej nie poruszać. Po 
co sobie psuć humor akurat 24 grudnia? 
 
 
Nie o smaku wigilijnych potraw 
 
Ten temat można poruszać warunkowo - tzn. pod 
warunkiem, że chcemy wychwalać pod niebiosa 
gospodynię, która te potrawy przygotowała. Ale 
nawet to jest ryzykowne - bo kiedy wywołamy ten 
temat może się okazać, że głos w tej kwestii chcą 
zabrać również inne osoby. A niestety za innych 
ręczyć nie możemy. I nagle okaże się, że "karp jest 
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pyszny, ale strasznie tłusty", "zupa grzybowa jest 
bardzo smaczna, ale smakuje jak ogórkowa" i czy 
aby na pewno kapusta była świeża? Ciąg dalszy jest 
oczywisty - zapłakana gospodyni zamknie się w 
kuchni, goście zapewnią, że skoro tak to oni w 
ogóle mogą się nie odzywać, a po magii świąt nie 
będzie nawet śladu. 
 
Czasem Wigilia bywa składkowa, tzn. każdy coś na 
tę kolację przynosi. Nie radzę przymuszać nikogo z 
biesiadników słowami: „no jak to, mojej najlepszej 
na tej kolacji ryby, pierogów, sałatki, ciasta nie 
spróbujesz?” 
 
 
Nie o pieniądzach 
 
Nie ma lepszego sposobu na zrujnowanie 
świątecznego nastroju niż rzucenie hasła "żyje się 
coraz drożej, a inflacja nas zabija". Przez następne 
godziny będziemy słuchać, że pandemia zrujnowała 
świat, a rządzący nie tylko nie panują nad sytuacją 
ekonomiczną, ale chcą doprowadzić do tego, że nie 
będziemy mieli co jeść, pić i za co kupić paliwa do 
samochodu. Nie będzie nas stać także na wakacje 
w ciepłych krajach, że o wyjściu do restauracji nie 
wspomnę. Wiadomo, że żyjemy w dziwnym, 
niezrozumiałym świecie, ale atmosfera świąt jest od 
tego, by było jak dawniej, choć w ten jeden 
wigilijny wieczór.     
 
 
Nie o pogodzie 
 
Niby bezpieczny temat, ale koszmarnie nudny - a 
poza tym poruszenie tej akurat kwestii jest 
równoznaczne ze stwierdzeniem: "Nic mnie z wami 
nie łączy i cieszę się, że przy jednym stole 
spotykamy się tylko raz w roku". A przecież w 
święta nie chcemy sprawiać przykrości naszym 
bliskim. 
 
 
Nie o kaloriach 
 
Warto pamiętać, że polskie święta - pomijając całą 
ich duchowość, magię, polegają na radosnym i 
nieskrępowanym objadaniu się ponad miarę 
(zgodnie z hasłem "odchudzać będziemy się po 
świętach). Jeśli więc mimochodem rzucimy przy 
stole, że szwagierka pakująca sobie na talerz 
kolejny kawałek ciasta właśnie, wyrobiła kaloryczną 
normę przewidzianą dla górnika przodowego 

wywołamy spazmatyczny szloch nie tylko u 
szwagierki, ale również u całej reszty osób przy 
stole, które nagle zdadzą sobie sprawę, że 
kilogramy "zdobyte" 24 grudnia będą zrzucać do 
następnych świąt Bożego Narodzenia. Pozwólmy im 
to zrozumieć dopiero po świętach. 
 
Aha i starajmy się nie dociekać, dlaczego 30-letnia 
córka naszych przyjaciół nie przedstawiła jeszcze 
nikomu narzeczonego i kiedy wreszcie postara się o 
potomka para nowożeńców, na których ślub nie 
zostaliśmy zaproszeni. 
 
No i to byłoby z grubsza na tyle przedświątecznych 
porad zaczerpniętych jak najbardziej z Internetu. 
No dobrze, to wiemy już jakich tematów unikać 
przy wigilijnym stole. Pozostaje jeszcze odpowiedź 
na pytanie:  
 
 
O czym rozmawiać i jakie tematy są 
bezpieczne? 
 
Już podpowiadam. O podróżach, o kulturze, o 
filmach, o koncertach. o literaturze, ale najbardziej 
bezpiecznym tematem jest jedzenie w ogóle. Ten 
temat może pogodzić wszystkich. Dawno temu 
uczestniczyłam w Wigilii, gdzie wśród przyjaciół 
było także kilka obcych sobie osób z różnych kultur. 
Rozmawialiśmy nie tylko o deserach, ale też 
wymienialiśmy się wspomnieniami kulinarnymi z 
wojaży zagranicznych. Opisywano smaki i zapachy, 
podawano przepisy, a nawet sklepy w kraju i 
zagranicą, w których można nabyć ciekawe 
produkty i przyprawy. 
 
Opowiadano o lokalach, gdzie karmią dobrze i 
ostrzegano, gdzie lepiej nie jadać. Pod koniec 
biesiady, kiedy ostatnie kawałki cudownego sernika 
znikały z talerzyków, jej uczestnicy byli bliskimi 
sobie nowymi znajomymi oraz czule do siebie 
nastawionymi przyjaciółmi. Wniosek: nic nie łączy 
lepiej niż jedzenie i rozmowy o nim! 
 
Zatem....smacznego i Wesołych świąt! 
 
 
Bożena Szara  
 

 
Bożena Szara – dziennikarka, redaktor naczelna 

Panoramy. 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Kto bardziej? 
 

O stylu życia w erze mediów 
społecznościowych. 
 
Przeglądając media społecznościowe można dojść 
do wniosku, że prawie wszyscy są piękni, zadowo-
leni z życia, wysportowani, dbający o wygląd i 
dobrą dietę, podróżujący w fantastyczne miejsca, 
otaczający się pięknymi przedmiotami i w ogóle jest 
cudnie. 
 
Można zauważyć swoistą konkurencję: kto 
zdolniejszy, ładniejszy, sprawniejszy, bogatszy. 
Kto bardziej… 
 
I dotyczy to użytkowników tych mediów w różnym 
wieku. 
 

 
 
Jak to się ma do codzienności, złożonej nie tylko z 
uśmiechu, radości i pięknego wyglądu każdego 
dnia? Czy takie obserwacje innych mają wpływ na 
postrzeganie siebie, na samoocenę, na konfrontację 
z własnym, nie zawsze tak cudnym życiem? 

Porównywanie się do tych „wystylizowanych” 
obrazków może przynieść też dużo szkody. Dla 
jednych mogą być inspiracją, a dla drugich 
wstępem do negowania siebie. Dlatego, tak ważny 
jest dystans do tego co oglądamy w sieci. 
 
Ważne, by o tym rozmawiać z młodymi ludźmi, bo 
brak doświadczenia a także dystansu może być 
powodem wielu stresów. Myślę, że dorosłych też to 
dotyczy. 
 
Zauważyłam ostatnio, że pokazanie się w mediach 
np. bez makijażu, w sposób „nieidealny”, bez 
filtrów, w domowej codzienności uchodzi za swoistą 
odwagę. Pokazanie naturalności takiej jaka ona 
faktycznie jest, budzi podziw i zaskoczenie. 
Szczególnie dotyczy to osób publicznych, znanych, 
gdyż siłą rzeczy mają większe oddziaływanie na 
obserwujących. 
 
Cieszy, że takie osoby pojawiają się i nie „lukrują” 
życia, tylko po prostu pokazują siebie i swój świat 
w autentycznych odsłonach. Autentyczność zaczyna 
być zauważana i mam nadzieję, że będzie coraz 
bardziej doceniana. 
 
Styl życia zmienia się nam i obecnie media 
społecznościowe też mają na te zmiany swój 
wpływ. Dlatego tak ważne jest skąd i od kogo 
czerpiemy inspiracje. 
 
Obserwuję w mediach profile osób dojrzałych, gdyż 
sprawy wieku dojrzałego dotyczą także mnie. Mam 
w głowie swoistego rodzaju dysonans, jeżeli chodzi 
obecnie o styl życia i bycia w wieku dojrzałym.  
 
Z moich obserwacji mediów społecznościowych, jak 
również z życia realnego wynika, że z jednej strony 
jest cała grupa osób w wieku dojrzałym, która nie 
wykazuje ze swojej strony zbytniej aktywności, z 
trudem zawiera nowe znajomości i najbezpieczniej 
czuje się w domu. 
 
Swoją potrzebę bycia przydatnym ogranicza do 
opieki nad wnukami i pomocy swoim dzieciom w 
pracach domowych.   
 
Na przeciwległym biegunie jest coraz większa grupa 
osób dojrzałych, wychodząca poza ramy 
stereotypowych seniorów. Oni promują inny styl 
życia. W dojrzałości znaleźli dla siebie przestrzenie, 
gdzie mogą się wykazać, „odkurzyć„ lub odkryć 
nowe pasje, rozpocząć aktywności, które dają im 
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radość i sens działania w życiu gdy już nie są 
aktywni zawodowo.  
 
Jedni interesują się modą i pokazują, jak można 
swoją dojrzałość w sposób elegancki ubrać, 
poznając tajniki dobrego wyglądu, inni piszą 
wiersze lub książki, jeszcze inni promują aktywność 
sportową i czasami zaczynają swoją przygodę ze 
sportem wyczynowym, można też znaleźć tych, 
którzy rozwijają swoją wiedzę o tym jak zdrowo się 
odżywiać i smacznie gotować. Są tacy, którzy w 
dojrzałości zaczęli zwiedzać świat, albo uczą się 
nowych umiejętności.  
 
Zauważam też przykłady swoistego wyścigu kto 
jest w tej dojrzałości bardziej zdeterminowany by 
pokazać światu i sobie, że jest OK. Przykładem są 
70-latkowie, którzy na siłowni zaczynają od zera 
pracę nad swoimi mięśniami, 80-latkowie, którzy 
biegną maraton albo zaczynają inne wyczyny 
sportowe. Kto więcej i bardziej zaskoczy? Kto 
bardziej potrafi?  
 
Doceniam ich determinację i pracę, którą wkładają 
w wytrenowanie własnego ciała. Mam nadzieję, że 
robią to dla siebie, własnej satysfakcji i bez szkody 
dla zdrowia. 
 
Są też i tacy, którzy nie chcą się ścigać i preferują 
przysłowiowy święty spokój. Taki wybór też jest w 
porządku. Nie aspiruję do super wyczynów 
sportowych, chociaż sport uprawiam. Nie zmieniłam 
rewolucyjnie swojego życia, chociaż podejmuję się 
nowych dla mnie wyzwań.  
 
Mam ciągle jeszcze marzenia, ale już bez 
nadmiernego spinania się i wiem, że "świat się nie 
zawali" jeśli mi coś nie wyjdzie.  
 
Nigdy nie lubiłam skrajności. Od stereotypów 
dotyczących wieku dojrzałego do tych, gdzie musi 
być „bardziej, więcej, sprawniej” istnieje coś 
„pomiędzy”. I to pomiędzy, z autentycznością, we 
własnym tempie, ze swoimi inspiracjami, 
znalezieniem swojego miejsca w dojrzałości i 
zadowolenia z tego, co się już udało – podkreśla 
obecny styl mojego życia. 
 
 

Elżbieta Stan 

 

 
Elżbieta Stan – filolog, biznesmenka. 
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Z KRONIKI WETERAŃSKIEJ 

Tułacze wolności 

Listopadowe święta (Wszystkich Świętych oraz 
odzyskania Niepodległości), a także jesienna 
pogoda (krótkie dni i częste szarugi), sprzyjają 
wspomnieniom i rozmyślaniom, o osobach które 
odeszły. Odwiedzamy wtedy na cmentarzach groby 
rodzinne, w Polsce często jadąc na drugi jej koniec.  
Również na emigracji staramy się kontynuować ten 
zwyczaj, odwiedzając groby nie tylko najbliższych, 
ale i innych zmarłych, zasłużonych dla Polski czy 
naszej polonijnej wspólnoty.   
 
Polskie groby i nekropolie w świecie świadczą o 
korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdzają w 
sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. 
Dają nam odpowiedź na pytanie kim jesteśmy, a 
także kształtują naszą świadomość. 
 
W przeddzień Wszystkich Świętych, dnia zadumy 
nad przemijaniem i pamięci o tych co odeszli, na 
polonijnym rynku wydawniczym ukazała się 
książka-album „Tułacze wolności”. Jest ona częścią 
projektu „Światło Pamięci”, objętego honorowym 
patronatem przez ambasadorów Rzeczpospolitej 
Polskiej w Kanadzie. Autorem jest Stanisław 
Stolarczyk dokumentujący, od wielu już lat, miejsca 
spoczynku Polaków w Kanadzie.  
 
„Tułacze wolności” to książka opisująca, ze 
wskazaniem grobów na kanadyjskich cmentarzach, 
polskich żołnierzy, oficerów, w tym 13 generałów, 
polskich pilotów myśliwskich z Dywizjonu 303 oraz 
innych żołnierzy, którzy walczyli o suwerenność i 
niepodległość Ojczyzny w formacjach wojska 
polskiego na wszystkich frontach I i II wojny 
światowej, w sojuszniczych armiach koalicji 
antyhitlerowskiej, w podziemnych organizacjach 
ruchu oporu, tych, którzy walczyli o przeżycie w 
obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach.  
 Po zakończeniu działań wojennych postanowili 
jednak pozostać na emigracji. Jako miejsce 
osiedlenia wybrali Kanadę. W swych tułaczych 
węzełkach przywieźli bagaż doświadczeń 
wojennych, tęsknotę za Ojczyzną i pamięć o tych, 
którzy zginęli. Tu, marząc o wolnej Polsce, 
pracowali, tu zmarli w drodze do Niej, a po śmierci 
spoczęli na przyjaznej ziemi kanadyjskiej.  

W książce chociaż znajduje się 210 biogramów oraz 
przeszło 300 zdjęć, to niestety jest to zaledwie 
niewielka część polskiej diaspory…  
 
„Tułacze wolności” – książka w ramach projektu 
„Światło Pamięci”, rozprowadzana jest wśród 
polonijnej młodzieży za darmo w formie 
elektronicznej (pdf).  Ekskluzywne wydania 
papierowe trafiły do sponsorów tego projektu. 
Również Biblioteka Polska w Montrealu posiada 
wydanie papierowe albumu. 
 
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego jako jedyna organizacja polonijna z 
prowincji Quebec jest dumnym złotym sponsorem 
tego projektu. Zresztą jeden z pierwszych 
rozdziałów książki, zatytułowany “Marszałek był  
ich wodzem” poświęcony jest historii i działalności 
Związku.   
 
W książce znaleźć można bogatą dokumentację 
innych znanych miejsc pochowku Polaków w naszej 
prowincji: Kwatera Zasłużonych Polskiej Fundacji 
Społeczno-Kulturalnej na Cmentarzu Notre Dame 
des Neiges, polskie groby na Cmentarzu Field of 
Honour w Pointe Claire, czy też Polska Aleja na 
Cmentarzu w Saint Sauveur. 
 
Głównym przesłaniem projektu jest bowiem idea, 
aby jak najwięcej naszych Rodaków w Kanadzie 
(polonijne szkoły, harcerze, organizacje) 
dowiedziało się o tych, których już nie ma wśród 
nas.  
 
Kierujący projektem pragną, aby o zmarłych 
pamiętano podczas najróżniejszych uroczystości 
polonijnych, aby na ich grobach, które nieraz są 
zaniedbane i opuszczone zapalono znicze. Im 
więcej osób będzie wiedziało o bohaterskich 
czynach i zasługach naszych rodaków i miejscach 
ich spoczynku, tym Światło Pamięci będzie 
jaśniejsze. 
 
 

Opracowanie: Stefan Władysiuk 

 
 
Źródło: Rozmowa Stanisława Stolarczyka, autora książki, 
z Ambasadorem RP w Kanadzie Witoldem Dzielskim. 
“Goniec” Toronto, 21 października 202. Książkę można 
pobrać bezpłatnie ze strony Biblioteki Polskiej w 
Montrealu pod adresem: biblioteka.info/memory 
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OGŁOSZENIE 
 

Biblioteka Polska w Montrealu poszukuje  

praktykującego księgowego przysięgłego  

znającego język polski. 

 

Biblioteka Polska, 4220 rue Drolet 

Montreal, Qc H2W 2L6 

Tel. (514) 379 4220, polska@videotron.ca 
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WYDARZYŁO SIĘ W MONTREALU 

Biblioteka Polska w Montrealu            

i  jej darczyńcy (2) 

We wrześniowym numerze Panoramy 
zaprezentowaliśmy postać założycielki Biblioteki 
Polskiej w Montrealu - pani Wandy Stachiewicz oraz 
długoletniego prezesa Polskiego Instytutu 
Naukowego w Kanadzie, prof. Tadeusza Ludwika 
Romera. W obecnym wydaniu pragniemy piórem 
Stefana Władysiuka przybliżyć kolejne osoby, dzięki 
którym, możemy być dumni, że mamy w Montrealu  
tak kluczową instytucję kultury polskiej jaką jest 
Biblioteka Polska.  
 

 

Olga Krzyczkowska 

 
Wieloletnia wolontariuszka i hojny darczyńca. Z 
panią Wandą Stachiewicz współpracowała od 
samego początku istnienia Biblioteki. Urodziła się w 
1902 r. w Dębicy. Studia pedagogiczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła w 1924 
roku. Kontynuowała je na Uniwersytecie 
Warszawskim, zakończoną w 1932 r. pracą 
doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Oskara 
Haleckiego. 
 
W 1929 r. wyszła za mąż we Francji za inżyniera 
Stanisława Krzyczkowskiego, współtwórcę 
przedwojennego lotnictwa polskiego. Był on 
pierwszym dyrektorem Polskich Zakładów 
Lotniczych w Mielcu, a tuż przed wojną dyrektorem 
technicznym LOT-u. Wybuch wojny zastał panią 
Olgę we Lwowie, skąd przedostała się do Warszawy 
i tam spędziła lata okupacji. 
 
Po wojnie Krzyczkowscy znaleźli się w Kanadzie i 
osiedlili w Montrealu. Gdy Wanda Stachiewicz 
rozpoczęła organizować bibliotekę, Olga 
Krzyczkowska znalazła się wśród pierwszej grupy 
wolontariuszek. To właśnie Wanda Stachiewiczowa, 
która już w Kanadzie ukończyła szereg kursów 
bibliotekarskich, wprowadzała Olgę w arkana 
wiedzy bibliotekarskiej. 
 
Pani Olga koncentrowała się na sprowadzaniu dla 
Biblioteki książek z Polski. Czyniła to dzięki gronu 
zaprzyjaźnionych osób w kraju oraz członków 
rodziny zamieszkałych w Polsce, którzy kupowali na 

jej zamówienie ciekawe, a często trudno dostępne, 
niskonakładowe pozycje. 
 
Sama pani Olga również osobiście przyjeżdżała do 
kraju, dokonywała zakupów, a w latach 
późniejszych prowadziła także wymianę z 
niektórymi bibliotekami krajowymi. Osobiście 
przewoziła paczki z książkami do Kanady, lub 
czyniły to zaprzyjaźnione z nią osoby. 
 
Zakup książek bezpośrednio w Polsce, przez osoby 
prywatne, był dla Biblioteki niezwykle opłacalny. 
Omijano w ten sposób niekorzystne przeliczniki 
finansowe, które funkcjonowały w transakcjach 
dokonywanych na przykład przez rządową Ars 
Polonię. W ten sposób Biblioteka mogła nabywać 
książki, których zakup drogą oficjalną byłby 
niemożliwy ze względu na ograniczony budżet 
polonijnej placówki. 
 
Olga Krzyczkowska gromadziła dla Biblioteki nie 
tylko publikacje polskie. Dbała o to, by do 
czytelników trafiały wydawnictwa różnojęzyczne 
dotyczące Polski. Zarówno jej, jak i Wandzie 
Stachiewiczowej, zależało na tym, by środowisko 
użytkowników Biblioteki, w przewadze studentów i 
pracowników naukowych Uniwersytetu McGill, miało 
szeroki dostęp do źródeł informacji o Polsce. 
 
Pani Olga pracowała w Bibliotece jako 
wolontariuszka trzydzieści pięć lat. Opuściła 
ukochaną Bibliotekę w 1987 r. z powodu 
przeprowadzki z rodziną do Toronto. W „prezencie 
pożegnalnym” przekazała na rzecz Funduszu 
Biblioteki Polskiej kwotę 10.000 dolarów. Jej wkład 
finansowy nosi teraz nazwę Funduszu im. Olgi 
Krzyczkowskiej. Nawet mieszkając w Toronto, 
jeszcze przez długie lata ofiarowywała corocznie 
mniejsze kwoty na rzecz instytucji, z którą była 
związana. Zmarła w 2000 r. w wieku 98 lat. 
Pochowana została na warszawskich Powązkach 
obok swego męża Stanisława. 
 
 

Irena Tokarzewska-Petrusewicz 

 
Urodzona w 1919 r. w Krakowie, była córką 
Antoniny z Kondziołłów i Michała Karaszewicz-
Tokarzewskiego, legionisty, późniejszego generała, 
a po wrześniu 1939 roku, jednego z twórców 
Polskiego Państwa Podziemnego. Pani Irena 
wyrastała w atmosferze patriotyzmu i służby dla 
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Ojczyzny, a przewodnią myślą całego jej życia była 
praca i pomoc dla innych. 
 
Po wybuchu II wojny światowej i inwazji Polski 
przez wojska sowieckie, 18 września 1939 roku, 
Irena wraz z matką przekroczyła granicę rumuńską, 
następnie przedostała się do Francji, a później do 
Wielkiej Brytanii. Stamtąd, w sierpniu 1940 roku, 
została ewakuowana z matką do Kanady, na 
polskim statku Lechistan. 
 
Panie Tokarzewskie osiedliły się w Montrealu, gdzie 
Irena poznała Stanisława Petrusewicza, wyszła za 
niego za mąż i spędziła z nim ponad 50 lat, aż do 
jego śmierci. Ich nadzwyczaj gościnny dom był 
otwarty dla wszystkich przez wiele lat. Ogrom 
wkładu Ireny Petrusewicz w całą gamę organizacji 
polonijnych i kanadyjskich jest imponujący. W wir 
pracy społecznej włączyła się zaraz po przyjeździe 
do Kanady, bo już od jesieni 1940 roku była 
Prezesem Klubu Młodzieży przy Stowarzyszeniu 
Uchodźców Polskich. 
 
W latach 1956-1973 była Prezesem Polskiego Klubu 
Zdobniczego w Polskim Klubie Rzemiosła 
Artystycznego przy Stowarzyszeniu Polskim, 
którego celem było zainteresowanie społeczeństwa 
kanadyjskiego polską sztuką dekoracyjną; 
organizowała coroczne wystawy oraz brała udział w 
imprezach kanadyjskich i międzynarodowych. To z 
jej inicjatywy powstała do dziś utrzymywana 
tradycja prezentacji choinek różnych krajów w 
Montrealskim Muzeum Sztuki w okresie Bożego 
Narodzenia. 
 
Od 1953 r. była członkiem Komitetu Pomocy 
Dzieciom, a w latach 1963-64 - prezesem. Przez 10 
lat była członkiem Zarządu Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej (Quebec). W roku 1966 była 
wiceprezesem Kongresu. Przez 20 lat pracowała 
jako wolontariuszka w Bibliotece Polskiej w 
Montrealu (1965-1985), a przez następne 20 lat 
wspierała bardzo hojnie Bibliotekę. Była członkiem 
Federacji Kobiet Polskich i Montreal Council of 
Women. Za pracę dla polskiej społeczności Irena 
otrzymała Złotą Odznakę Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej, Złoty Krzyż Zasługi od rządu 
londyńskiego oraz Order Zasługi Rzeczypospolitej 
(2000). 
 
Była życzliwa dla ludzi, wyrozumiała, skromna i nie 
narzucająca się. Jednocześnie była kobietą o silnym 

charakterze, nieustępliwą w sprawach dotyczących 
podstawowych wartości. 
 
W swoim testamencie pani Irena zostawiła znaczny 
zapis na Bibliotekę Polską. Było to 100 tysięcy 
dolarów. 
 

 

Marian Szot i inni 

 

Przedstawiłem Państwu cztery życiorysy szczególnie 
zasłużonych darczyńców Biblioteki Polskiej w 
Montrealu. Niemniej podobnie jak w innych 
organizacjach polonijnych lista osób zasłużonych 
dla Polonii jest długa. Pragnę nadmienić, że różne 
były formy pomocy dla naszej instytucji. Były dary 
hojne tak jak wymieniony zapis pani Ireny, czy 
coroczna dotacja 10.000 dolarów od Chełmiński 
Family Trust. Osobiście najbardziej utkwiła mi w 
pamięci postać pana Mariana Szota, jednego z 
grupy afrykańskich dzieci z Tengeru, wychowanków 
O. Łucjana Królikowskiego. Ten starszy schorowany 
człowiek swoim ubiorem przypominający wręcz 
kloszarda, przez dobrych kilka lat przynosił 
Bibliotece, znaczną część swojej emerytury. 
Pamiętam, jak przyprowadził swojego sąsiada, 
Francuza, którego namówił, aby tamten część 
wygranej w Totolotka (dwa tysiące dolarów) 
przeznaczył na Bibliotekę. Pan Marian wypożyczał 
zawsze tylko po jednej książce, bo jak opowiadał w 
czasie wojny jego prywatny księgozbiór spłonął i ta 
trauma pozostała mu na całe życie. Jego dary 
zawsze były anonimowe. 
 
Myślę, że takich dobroczyńców jakimi szczyci się 
Biblioteka Polska w Montrealu, ma każda polonijna 
organizacja. Powinniśmy być im wdzięczni za to, 
czego dokonali dla naszej emigracyjnej 
społeczności, dla kultury polskiej i pamiętać o tym, 
że działali w warunkach znacznie trudniejszych niż 
te w których nam przyszyło żyć i pracować. Naszym 
obowiązkiem jest, przypominać te wyjątkowe 
osoby, by czas nie otoczył ich kurtyną zapomnienia. 
Każdemu z tych wybitnych działaczek i działaczy z 
naszej strony należy się pamięć i szacunek. 
 

 
Stefan Władysiuk 

 

 

Stefan Władysiuk – bibliotekarz Biblioteki  

Polskiej w Montrealu 
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Kot na receptę 
 
Zdrowia i długich lat życia – to życzenia 
najczęściej powtarzane podczas kolacji 
wigilijnej. A czy wiedzą Państwo, że do ich 
spełnienia może przyczynić się kot?    
 
Mruczek jak lekarstwo? Nie jeden u nas zdziwi się, 
ile chorób może wyleczyć kot. Naukowcy 
potwierdzają ich niezwykłe właściwości lecznicze. 
Od dawna podejrzewano koty o dobroczynny wpływ 
na ludzki organizm. Współczesna nauka potwierdza 
te doniesienia. Badacze co i rusz dostarczają 
nowych odkryć w tej dziedzinie. 
 

 
 
Felinoterapia jest pomocna w leczeniu zarówno 
zaburzeń fizycznych, jak i psychicznych. Przynosi 
korzystne efekty zwłaszcza w pracy z dziećmi 
chorymi na ADHD. Obejmuje ona głaskanie lub po 
prostu bawienie się z kotem, co ma działanie 
uspokajające i pomaga w osiągnięciu równowagi 
emocjonalnej. 
 
Kocie mruczenie łagodzi stres i napięcie. Dlaczego 
tak się dzieje? Otóż, zwierzęta te mruczą z 
częstotliwością 25Hz, czyli taką, która idealnie 
współgra z biorytmem ludzkiego organizmu. Niskie 
częstotliwości działają na ludzki organizm 
rozluźniająco i relaksująco. Wypoczęty i zrelakso-
wany organizm produkuje mniej hormonów stresu. 
 
Mruczący kot obniża ciśnienie krwi u człowieka 
znajdującego się w jego pobliżu. I to zarówno 
wówczas, gdy głaszczemy mruczka, jak i wtedy, 
gdy tylko siedzimy blisko niego. 

Dlatego osobom z nadciśnieniem poleca się kociego 
kompana. Znacznie zmniejszy ryzyko chorób 
związanych z nadciśnieniem. Szacuje się, że ryzyko 
wystąpienia chorób serca u posiadaczy kotów jest o 
40 proc. niższe niż u innych. Obecność kota 
zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca. 
 
Mruczenie kota pomaga też w prawidłowym 
oddychaniu. Człowiek podświadomie zaczyna 
oddychać lżej, w rytmie mruczenia kota. To dobra 
wiadomość dla astmatyków. 
 
Kot uśmierza ból. Dzieje się tak dlatego, że ich 
sierść jest najonizowana ujemnie, a chore miejsca 
dodatnio. Kot wyczuwa bolesne miejsca na naszym 
ciele i układa się na nich, neutralizując szkodliwe 
jony. W jednym z badań wykazano, że kocie 
mruczenie ma działanie przeciwbólowe również w 
relacji między kociej. 
 
Częstotliwość kociego mruczenia przyspiesza 
zrastanie się kości, i to nie tylko u mruczków, ale i 
u ludzi. Na dodatek kocie mruczenie zmniejsza 
ryzyko rozwoju osteoporozy oraz łagodzi objawy 
reumatyzmu. 
 
Podobnie jak na kości, działa też na uszkodzone 
mięśnie. To, dlatego po operacjach czy zranieniach 
nasze mięśnie szybciej się zagoją, jeśli mamy w 
domu kota. 
 
Kot pomaga też na ból głowy. Wystarczy umieścić 
nasz czoło blisko karku zwierzęcia. Ciche mruczenie 
będzie miało korzystny wpływ na nasz układ 
nerwowy i zmniejszy intensywność odczuwanego 
bólu. Kot to antydepresant bez skutków ubocznych. 
Niedawno amerykańscy i niemieccy badacze 
przeprowadzili eksperyment, w którym wzięło 
udział około dziesięciu tysięcy ochotników, którzy 
żyją pod jednym dachem z kotem. Pomiary stanu 
zdrowia fizycznego i testy psychologiczne wykazały, 
że koty nie tylko przynoszą ulgę w bólu, ale też 
skutecznie przyczyniają się do poprawy nastroju. 
Naukowcy uważają, że posiadanie kota sprawia, że 
stajemy się bardziej spokojni i opanowani. 
Kot wydłuża życie człowieka. Badania wykazały, że 
ludzie, którzy mają koty, żyją przeciętnie o pięć do 
dziesięciu lat dłużej niż ci, którzy nie mają w domu 
mruczącego przyjaciela.  
 
Kot jest dobry na wszystko! Te magiczne stworze-
nia fascynowały ludzi od wieków. Już w starożyt-
nym Egipcie były szanowane a wręcz czczone do 
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tego stopnia, że w razie pożaru ratowano je jako 
pierwsze, nawet dzieci wynoszono dopiero po 
kotach. 
 

 
 
Leonardo Da Vinci pozwolił sobie na uwagę, że 
nawet najmarniejszy kot jest arcydziełem natury, 
zaś Ernest Hemingway zauważył, że kot jest czystą 
emocjonalnością. Ludzie z różnych względów 
ukrywają swe emocje, koty nigdy.   
  
Popularna opowieść głosi, że gdy kot zasnął na 
szacie proroka Mahometa - ten, chcąc się oddalić, 
odciął kawałek swego odzienia, by swego ulubieńca 
nie budzić. 
 
Kot brytyjskiego premiera lat II Wojny Światowej 
Winstona Churchilla spał z nim, jadł śniadania, 
lunche i towarzyszył mu w spotkaniach, także tych 
wojennych. 
 
Brytyjski poeta i noblista: Thomas Elliot jako 
kociarz napisał mnóstwo poematów poświęconych 
mruczącym maleństwom. 
 
Amerykański generał Robert Edward Lee - dowódca 
armii konfederatów z południa podczas 
amerykańskiej wojny domowej - miał kilka kotów, 
które towarzyszyły mu podczas walk. 
Kociarzami byli też: Isaak Newton, Nostradamus, 
Franciszek Petrarka, Włodzimierz Lenin, ojciec 
narodu amerykańskiego - George Washington, 
Amadeusz Mozart, Renoir, kardynał Richelieu, Mark 
Twain, który na swej farmie w Connecticut miał 11 
kotów. Jurij Gagarin też był kociarzem. Miał ze 
swym mruczkiem kłopot... Otrzymał go w prezencie 
podczas wizyty Paryżu. Jako że ów pers okazał się 

(jak to kot) wybredny, dwa razy w tygodniu trzeba 
było mu dowozić smakołyki z Paryża.  
 
Wielu znanych aktorów, polityków i dziennikarzy 
posiada koty i często się z nimi fotografuje.  
Kot znakomicie sprawdza się jako towarzysz życia 
człowieka starszego. Nie wymaga zbyt wielu 
zabiegów, motywuje do aktywności w postaci opieki 
nad zwierzakiem, osłabia poczucie osamotnienia. 
Na starość dotykają nas zaburzenia ukrwienia, co 
często łączy się z uczuciem zimna w dłoniach i 
stopach. Kot, którego naturalna temperatura 
wynosi ok. 38 stopni, działa podczas głaskania jak 
grzałka. Dodatkowo, ta czynność, tak na ogół przez 
koty lubiana, to dla dotkniętych reumatyzmem czy 
usztywnieniem stawów dłoni bardzo dobra 
gimnastyka. 
 
Wniosek? Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy warto 
przygarnąć kota pod swój dach, to chyba właśnie 
się ich pozbył. Udowodniono, że głaskanie 
zwierzaka, przytulanie go, stymuluje organizm 
człowieka do wytwarzania endorfin – hormonu 
szczęścia. Może więc należałoby koty przepisywać 
na receptę? 
 

 
 
Warto zafundować sobie kota na zdrowie, ale nie 
tylko z tego powodu. Dom, w którym mieszka kot, 
to dom pełen szczęścia i dobrych wibracji. Tak, 
tak… Dom bez kota to głupota. A w domu, w 
którym są koty, dzieła sztuki są już niepotrzebne.   
 
 

Bożena Szara  

  

 
Bożena Szara – dziennikarka. Redaktor naczelna 
Panoramy. Właścicielka dwóch kotów: Feli i Felka  
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POLONIA W MONTREALU - PRZYDATNE ADRESY 

 

Konsulat Generalny RP w Montrealu  
  
3501 Avenue du Musee, Montreal, H3G 2C8 Quebec 
tel.: +1 514 840 6080, fax: +1 514 285 8895 
tel. alarmowy: (+1) 438 395 2708 - czynny całą dobę 
- wyłącznie w nagłych wypadkach wymagających 
interwencji konsula (zdarzenia losowe, np. wypadki, 
aresztowania), e-mail: montreal.info@msz.gov.pl 
 
 
Kongres Polonii Kanadyjskiej (Québec) 
 
1956 rue Frontenac, Montréal, Qc, H2K 2N4 
Tel.: (514) 503 7440, Prezydent: Maria Palczak 
e-mail: president@quebec.kpk.org 
 
 
Polskie szkoły 
 
Polska Rada Szkolna, (514) 426-2343, Prez.: L. Pacak 
 
Szkoła im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie 
Generalnym RP w Montrealu, 3635 Atwater Ave. , 
Kierownik: Stanisław Chylewski, 514-743-8423 
 
Szkoła im. Emilii Plater w Montrealu, 3200, chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine, (514) 486-0998, M. Wróbel 
 
Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu, 311 
Inglewood, Pointe-Claire, QC, (514) 944-2922,  
Kierownik szkoły: Teresa Sobol 
 
Polska Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego  
w 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. Centre Medical Plaza - 6700 Côte-des-Neiges 
11. Charcuterie Chopin - 4200 boul. Decarie 
12. Patiserie Wawel - 5499 rue Sherbrooke  
13. Konsulat RP – 3501 rue du Musee 
14. Patisserie Wawel - 1413 rue St Marc  
 
SEKTOR LASALLE / VERDUN 
 
15. Charcuterie Vova - 3055 boul. Lasalle 
16. Patisserie Wawel - 4301 rue Wellington  
17. Charcuterie Felix Mish Inc - 1903 rue Jolicoeur 
18. Charcuterie Monk - 6454 boul. Monk  
19. Charcuterie Richard - 1517 rue Dollard 
20. Parafia Św. Trójcy - 1660 rue du Centre 
21. Patisserie Goplana - 1187 rue Charlevoix  
 
SEKTOR WEST ISLAND 
 
22. Euromix - 15718 boul. Pierrefonds 
23. Charcuterie Warta - 16043 boul. Pierrefonds 
24. M.D. Charcuterie - 4882 boul. Des Sources  
25. Dr Robert Biskup - 802-6600 Transcanadienne 
26. Chartwell Manoir Kirkland - 2 rue Canvin 
27. Epicure Market - 323 Lakeshore Drive 
 
SEKTOR SOUTH SHORE 
 
28. Charc. Cracovie, 3291 Grande Allee, St-Hubert 
 
---------------------------------------------------------- 
 
KONTAKT Z KONTAKT Z KONTAKT Z KONTAKT Z REDAKCJĄ:REDAKCJĄ:REDAKCJĄ:REDAKCJĄ:    
 

Tel: (514) 367-1224, 963-1080,  

e-mail: kontakt@panoramanews.org  

Strona internetowa: www.panoramanews.org 

 

 

 
 
 

 



 

 



 


