Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Radiem Polonia i
magazynem Panorama w Montrealu ogłaszają kampanię pt.

Parle de la Pologne à ton voisin...
Powiedz o Polsce swojemu sąsiadowi...
Kampania jest skierowana do odbiorcy języka francuskiego zarówno we Francji jak i w
Kanadzie. Będzie odbywać się na platformach społecznościowych POT, głównie Facebooka
i na portalu: www.pologne.travel
Zachęcamy do nagrywania krótkich wypowiedzi, w języku francuskim na video z użyciem
choćby zwykłego telefonu komórkowego, różnych osób, które będą mogły i chciały
powiedzieć kilka zdań na temat Polski, jej atrakcji turystycznych, walorów kulinarnych czy
sylwetek interesujących Polaków. Wypowiedzi mogą być także pisemne lub audio.
Osoby wypowiadające się w Kampanii – Parle de la Pologne à ton voisin... powinny być
różnych zawodów i związków z Polską. Mogą to być związki rodzinne, towarzyskie,
sąsiedzkie lub przyjacielskie. A nawet bardzo luźne, wystarczy bowiem „zachęta” od
sąsiada.
W Kampanii nie chodzi wyłącznie o chwalenie, lecz o jedno celne zdanie na temat ludzi,
kraju, jedzenia, nauki, sztuki, książek, itp.
Najciekawsze relacje będą brały udział w konkursie, a najlepsze, najbardziej oryginalne
materiały zostaną nagrodzone przelotem i pobytem w Polsce. Regulamin konkursu
zostanie ogłoszony na stronie www.pologne.travel, na stronie Facebooka Office Polonais
de Tourisme oraz w magazynie Panorama: www.panoramanews.org
Wszystkie wypowiedzi, zarówno video lub tekstowe, nadesłane zdjęcia zostaną
opublikowane w mediach społecznościowych Polskiej Organizacji Turystycznej.
Krótkie filmy nie trwające dłużej niż 1 minutę, nagrane wypowiedzi audio lub teksty około
1 strony prosimy nadsyłać na adresy e-mailowe: kontakt@radiopolonia.org lub
kontakt@panoramanews.org
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OD REDAKTORA
Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer PANORAMY,
od dawna oczekiwanego nowego miesięcznika Polonii
montrealskiej.
Pomysłodawcą nowego pisma jest Andrzej Leszczewicz,
który przymierzał się do tego projektu już od dłuższego
czasu. W ubiegłym roku nawiązał on z Bożeną Szarą
oraz Radiem Polonia bliską współpracę, która
zaowocowała sfinalizowaniem projektu i utworzeniem
nowego czasopisma. Od czerwca tego roku PANORAMA
jest już w internecie, a teraz przyszedł czas na wydanie
drukowane.
Z PANORAMĄ internetową współpracuje kilkudziesięciu
autorów i dziennikarzy nie tylko z Kanady, ale także ze
Stanów Zjednoczonych, Polski, Francji, Holandii,
Niemiec i innych krajów. Czytają nas Polacy na całym
świecie. PANORAMA drukowana została przygotowana
specjalnie dla Polonii montrealskiej.

Jest dostępna bezpłatnie w polskich sklepach i
instytucjach na terenie całego Montrealu. Łamy pisma są
otwarte dla wszystkich zainteresowanych publikacją, bez
względu na ich przekonana polityczne oraz
światopogląd.
Zapraszamy do współpracy autorów z Montrealu, którzy
chcieliby dzielić się swoimi opiniami i spostrzeżeniami
dotyczącymi szerokiego spectrum spraw polonijnych.
Zapraszamy do współpracy organizacje polonijne i
biznesy. Niech to będzie rzetelne czasopismo o Polonii,
o naszych sprawach, o naszym życiu.
Twórzmy naszą PANORAMĘ razem!

Zakres tematów poruszanych przez nasze czasopismo
jest bardzo szeroki - nie wątpimy, że każdy znajdzie w
nim coś ciekawego dla siebie. Chcielibyśmy, aby
PANORAMA była magazynem wszystkich Polaków
mieszkających w Montrealu.
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REDAKCJA MAGAZYNU PANORAMA
Bożena Szara - redaktor naczelna
Andrzej Leszczewicz - z-ca redaktor naczelnej, redaktor wydania internetowego
Jolanta Duniewicz - redakcja tekstów i korekta
Zespół dziennikarzy i współpracowników: Jan Duniewicz, Jurek Depa, Katarzyna Knieja, Anna Król, Danuta OwczarzKowal, Andrzej Pijet, Tomasz Rudomino, Radosław Rzepkowski, Michał Stefański, Katarzyna Szrodt.
MAGAZYN PANORAMA
6625, 38e Avenue, Suite 5
Montréal, Qc H1T 2X8

WWW.PANORAMANEWS.ORG
E-mail: kontakt@panoramanews.org
Tel. (514) 367-1224, (514) 963-1080

WYDAWCA
Radio Polonia - Montreal
Prenumerata pocztowa: $60.00 / rok

Materiały do publikacji przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca.

Redakcja PANORAMY nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, ani za jakość reklamowanych towarów i
usług. Opinie i poglądy wyrażane w artykułach niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko redakcji PANORAMY i są
wyłącznie poglądami autorów.
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WYDARZENIA POLONIJNE

9 listopada (sobota), godz. 20:00

Disco Polo Mega Zabawa. Bilety $20 (w przedsprzedaży $15).
Sala Towarzystwa Białego Orła, 1956 Frontenac.

10 listopada (niedziela), godz. 13.30

Zarząd Kongresu Polonii Kanadyjskiej - Okręg Québec zaprasza
Polonię Montrealską na Akademię Listopadową z okazji 101.
Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msza
Św. za Ojczyznę o godz. 11:45. Misja św. Wojciecha i św.
Maksymiliana, 34, 34th Ave., Lachine.

14 listopada (czwartek), godz. 19.30

Tournée The Frenergy Tour łączące siły młodych muzyków z
kanadyjskiej orkiestry National Youth Orchestra of Canada (NYO
Canada) oraz europejskiej orkiestry European Union Youth
Orchestra (EUYO). Trasa koncertowa będzie świętem muzyki i
przyjaźni łączącej 76 wybitnych młodych muzyków z państw UE
i Kanady. Uznany wiedeński dyrygent Sascha Goetzel
poprowadzi koncerty, w czasie których usłyszymy muzykę
Rossiniego, Ravela, Saint-Saënsa, Strawińskiego i Wagnera, a
także utwory kanadyjskiego kompozytora Johna Estacio.
Świetnie rokujący skrzypek i absolwent NYO Canada Blake
Pouliot wystąpi gościnnie jako solista. Wśród muzyków nie
mogło zabraknąć także Polaków: Dominika Kossakowskigo i
Karoliny Aurelii Walarowskiej (skrzypce), Karoliny Pawul
(altówka) oraz Olgi Chwaszczewskiej (wiolonczela). Basilica
Notre-Dame.

15 listopada - 15 grudnia

Wystawa polskich artystów, członków grupy PAAC
"Hybrid Identity". Wernisaż 15 listopada, godz. 18:30. Wstęp
wolny. L'Entrepot Lachine, La salle d'exposition d'arts visuels.
2901 Boul. Saint -Joseph.

16 listopada (sobota), godz. 19:00

Koncert z cyklu "Slavic Vibrations", organizowany przez
Polski Instytut Naukowy z okazji corocznych obchodów Święta
Niepodległości Polski oraz przypadającej w tym roku dwusetnej
rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. W programie koncertu
znajdą się wirtuozowskie Tria fortepianowe Fryderyka Chopina i
Artura Malawskiego, wspaniałe dzieła polskiej muzyki
kameralnej, słynną arię Roxany z opery "Król" Roger Karola
Szymanowskiego oraz Pieśni Stanisława Moniuszki. Wystąpią:
Justyna Gabzdyl - fortepian, Paweł Błaszkowski - skrzypce, Olga
Mizyuk - wiolonczela, Ella Wilhelm - sopran, Joao P. S. Catalao perkusja. Koncert poprowadzi Liliana Komorowska. Wydarzeniu
towarzyszy wystawa prac Agnieszki Rajewskiej i Katarzyny
Chmielarz. Wstęp wolny, rezerwacja: eventbrite.ca. Kościół StJean-Baptiste, 309 Rachel E, metro Mont-Royal.

30 listopada (sobota), godz. 19:00

Grupa V PKTWP zaprasza na Zabawę Andrzejkową. Świetną
zabawę zapewni DJ Bazyl. Bufet z lampką wina 45$ od osoby.
Rezerwacja: Ela (514) 754-2230. Chopin Hall, 685, 8e Avenue,
Lachine.
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POLONIA
Ci, co odchodzą wciąż z nami
są...
Listopad. W naszej tradycji
chrześcijańskiej to czas zadumy nad
życiem. Skłania do tego pora obumierania
przyrody, dłuższe wieczory i czas
jesiennej zadumy. Współczesna tradycja,
a bardziej zwyczaj utwierdzają nas w
przekonaniu, że są to najsmutniejsze dni
w roku, bo przypominają o nieuniknionej
śmierci.
Jeśli podejdziemy do tych wyjątkowych
dni wyłącznie ze smutkiem po stracie
bliskich, to rzeczywiście ogarnie nas żal i
zwątpienie w sens życia po życiu, a nawet
bezsens śmierci - pustka po ziemskiej
tułaczce.
Na przestrzeni minionych 12 miesięcy
nasza społeczność straciła siedem osób
zasłużonych dla Polonii montrealskiej.
Jesteśmy im wdzięczni za spotkania,
rozmowy, dobre słowo, czy wręcz za
samą obecność w naszym polonijnym
świecie dla którego tak wiele zrobili. Po
ludzku, trudno pogodzić się, że odeszli w
smugę cienia, czasem nagle, czasem po
długiej chorobie albo po długim życiu, ale
w każdym przypadku zbyt wcześnie dla
bliskich i przyjaciół. Pocieszeniem jest
fakt, że choć odeszli, to wciąż są w
naszych wspomnieniach.

zauważała we wszystkim to, co dobre i
tylko w tę stronę dążyła. Znana przez
wielu, lubiana przez wszystkich. Przez
kilka dziesięcioleci była prezeską
Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim w
Montrealu, ale intensywność oraz styl Jej
pracy społecznej – niektórzy powiedzą
nawet „służby” - wykracza poza to, czego
większość z nas mogłaby się spodziewać.
Pani Maria nie była bowiem jedną z tych
osób, które zawsze dzielą dane im przez
Opatrzność dni i godziny na pracę i czas
prywatny. Zadaniom stojącym przed Nią
do wykonania oddawała się bez reszty.
Taką Ją zapamiętaliśmy. Jej emigracyjna
odyseja rozpoczęła się brutalną wywózką
z Kresów przez sowieckiego okupanta w
roku 1940. Do Kanady przybyła wraz
mężem w roku 1957. Od samego
początku oboje zaangażowali się czynnie
w życie polskiej diaspory. Męża pani Marii
czekały studia na Uniwersytecie McGill i
zdobycie po raz trzeci uprawnień
adwokackich. Ona sama nie zadowalała
się jedynie pracą zawodową i w latach
sześćdziesiątych została wybrana na
prezesa Komitetu Pomocy Dzieciom
Polskim w Montrealu.
W okresie stanu wojennego, a także
później dom państwa Zaścińskich stał się
punktem zaczepienia sporej liczby Polek i
Polaków, którzy po opuszczeniu kraju,
swoje pierwsze kroki na emigracji stawiali
w Montrealu.
Wiele osób znających Panią Marię czuło
intensywnie, że ta znajomość wzbogaca
ich o tę najlepszą cząstkę
człowieczeństwa. Jednakże w Jej
codziennych kontaktach z otoczeniem
zawsze przeważała skromność. Swoim
przyjaciołom i znajomym zwykła niekiedy
powtarzać: - Wiesz, jestem chora na
zwyczajność. I taką właśnie zachowamy
Ją w naszej pamięci. Pani Maria była
najskromniejszą ze skromnych.
Zwyczajna, jak mawiała o sobie, ale dla
wielu z nas nadzwyczajna. W smugę
cienia odeszła we śnie. Miała 96 lat.
Pożegnaliśmy Ją 17 listopada 2018 roku.
W grudniu 2018 odszedł z naszego
środowiska Henryk Wójcik – wielki
patriota, niezmordowany społecznik bez
reszty oddany sprawom polonijnym,
długoletni Prezes Centrali PKTWP i prezes
Grupy II-X PKTWP.

Maria Zaścińska
29 października ubiegłego roku z mapy
Polonii montrealskiej zniknął świetlisty
punkt. Do wieczności odeszła Maria
Zaścińska - osoba, która zawsze

Henryk Wójcik przybył do Montrealu
ponad 40 lat temu i już w kilka miesięcy
po osiedleniu się rozpoczął swoją
społeczną aktywność w Grupie X PKTWP.
W drugiej połowie lat 90- tych został
prezesem tej Grupy, a przed 10 laty,
cisząc się zaufaniem członków
Towarzystwa, wybrano Go na stanowisko
Prezesa Zarządu Centralnego Polsko Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy. I ta organizacyjna wzajemna
pomoc, a jednocześnie indywidualna
serdeczność, szczerość i uczciwość były
wyznacznikami nie tylko Jego pracy
społecznej, ale i życia osobistego.

Odszedł w wieku 71 lat. Był bardzo chory,
cierpiał, o jego zmaganiach z toczącym
go rakiem wiedzieli przyjaciele i rodzina,
a jednak Jego śmierć była zaskoczeniem,
bo każda śmierć taka jest. Przychodzi
nagle, bez zapowiedzi...
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Henryk Wójcik
Na sercu leżało mu młode pokolenie
Polonii, jej wykształcenie i przekazywanie
- niejako w spadku – ducha polskości.
Jego zaangażowanie kojarzyć się będzie z
konsekwentnym dążeniem do
wytkniętego celu i poczuciem służby
wobec Polski i społeczności polonijnej.
Zawsze uśmiechnięty, zawsze życzliwy,
zawsze obowiązkowy, zawsze słowny. Do
Henryka przychodziło się jak do wiernego
i oddanego przyjaciela, który nigdy nie
odmówił pomocy. Był niezrównanym i
cierpliwym mediatorem. Był człowiekiem
honoru. O takich ludziach często mówi
się, że mają serce na dłoni. A ponadto
wyróżniało go niezwykłe poczucie humoru
i spolegliwość.
Henryk Wójcik był inicjatorem licznych
przedsięwzięć społecznych, z których
wiele pozostanie świadectwem Jego
energii i ducha optymizmu życiowego.
Pod koniec maja 2019 roku w odstępie
dwóch dni, odeszli od nas Andrzej
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Jarosz oraz Andrzej Kubat. To dzięki
Nim - obu Andrzejom, sporej części
młodego pokolenia tutejszych
imigrantów, Polska będzie się kojarzyć z
tym, co najlepsze. Choćby z tego jednego
powodu - pamięć o tych dwóch
profesjonalistach-społecznikach będzie
trwać przez długie lata.

roku po śmierci Jana Pawła II. W każde z
tych zadań Andrzej Jarosz angażował się
bez reszty, całą swoją nieco surową
osobowością. Ci co go znali wiedzą, że
najwięcej wymagał od siebie. Przed
trzema laty zaczął mieć kłopoty ze
zdrowiem. Odszedł od nas 24 maja. Żył
80 lat.

zostaną jego dzieła wiszące w
zakrystiach, kościołach i domach
prywatnych. Andrzej Kubat zakończył
swoją ziemską wędrówkę w wieku 72 lat
26 maja 2019 roku.

Tadeusz Nowak

Andrzej Jarosz

Andrzej Kubat

Kanadyjska przygoda Andrzeja Jarosza
rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych.
Wtedy to po przyjeździe na ziemię
kanadyjską spędził ok. 20 lat pracując w
swoim pierwszym zawodzie inżyniera
elektronika. Przytłoczony szarzyzną życia
i ogólnym brakiem perspektyw w kraju
rodzinnym, młody absolwent Politechniki
Warszawskiej odnalazł w Kanadzie to,
czego brakowało mu w ówczesnej Polsce.

Andrzej Kubat przybył do Montrealu w
roku 1993 aby ułożyć sobie życie
osobiste. Już wtedy miał za sobą liczne
sukcesy w Polsce. Będąc absolwentem
katowickiej Filii Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, po studiach
wrócił w swoje strony i uczył plastyki w
liceach Jarosławia i Przemyśla. Brał także
udział w licznych wystawach zbiorowych,
konkursach i plenerach.

W roku 1995 założył miesięcznik o
bezpretensjonalnym tytule - "Biuletyn
Polonijny". Napędzany mrówczą pracą
pomysłodawcy i założyciela miesięcznik
stanął na nogi po kilku latach dochodząc
do objętości 48 stron. Odtąd życie
osobiste pana Andrzeja było już do
samego końca związane z "Biuletynem".

Na gruncie montrealskim Andrzej Kubat
dał się poznać jako aktywny artystamalarz, a także nauczyciel rysunku i
malarstwa. Uczył w Polskiej Szkole im.
Władysława Sikorskiego. Przez pewien
czas był dyrektorem Szkoły im. S.
Konarskiego. Stopniowo jego twórczość
poznawały środowiska nie-polonijne. W
roku 2006 został jednym z laureatów
konkursu sponsorowanego przez HydroQuebec, a cztery lata później był jednym
z trójki jurorów w Konkursie Malarstwa i
Rysunku Dzieci i Młodzieży w 200
rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.

Monitorowanie życia polonijnej
społeczności w Montrealu to tylko część
funkcji miesięcznika. Na jego łamach
ukazywały się artykuły, poradniki i
felietony społeczno-kulturalne, także
polityczne, ale gros miejsca zajmowały
reklamy i anonse. Dwa razy "Biuletyn"
ukazał się jako wydanie nadzwyczajne:
raz w roku 1997 pomagając w zbiórce
funduszy dla powodzian z Dolnego
Śląska. (uzbierano przeszło 26 tysięcy
dolarów), a drugi raz w kwietniu 2005

Pełnił wiele życiowych i artystycznych ról.
Jedną z nich była praca społeczna przy
polskiej parafii Kościoła Świętej Trójcy w
Montrealu, a także renowacja i malowanie
obrazów sakralnych w wielu kościołach,
nie tylko polskich. Po Andrzeju Kubacie
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Nagłe odejście Tadeusza Nowaka
zaskoczyło wszystkich. Cały dzień 20
maja pracował w swoim ogrodzie, a
wieczorem usnął na kanapie ze zmęczenia
i już nie zdążył zjeść przygotowanej przez
swoją żonę kolacji.
Do Montrealu przybył w 1974 i przez cały
czas pracował w swoim wyuczonym
zawodzie, jako operator obrabiarek. Od
początku emigracji pracował społecznie.
Najpierw w komitecie parafialnym przy
Kościele Świętej Trójcy w Montrealu, a
nieco później w Polsko-Kanadyjskim
Towarzystwie Wzajemnej Pomocy.
Po przejściu na emeryturę cały swój
wolny czas poświęcał na pracę w Grupie I
PKTWP, by po kilku latach, w 2011,
zostać jej prezesem. Dla Tadeusza
Nowaka opieka nad budynkiem i
prowadzenie Grupy I było czymś więcej
niż pracą społeczną – było częścią Jego
życia.
Jeden z Jego najbliższych
współpracowników – Krzysztof
Tumanowicz – tak oto wspomina
Tadeusza Nowaka. „Poznałem Go jako już
wieloletniego prezesa Grupy 1 PKTWP na
Jolicoeur, gdy wszedłem w jej szeregi.
Tadeusz zrozumiał ważność projektu
Centrum Kultury Polskiej, który
zaproponowałem jemu i organizacji, którą
kierował. Pracowaliśmy razem przez dwa
lata przy realizacji CKP. Zaimponowała mi
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Jego niezwykła pracowitość i
zaangażowanie w sprawy i rozwój Grupy
1. Odnosiłem wrażenie, że był tam
częściej niż u siebie w domu. Włożył
ogromny wysiłek najpierw w renowację
budynku i w rekonstrukcje organizacji, a
później, w jej rozwój i stworzenie
warunków dla organizowania wydarzeń
dla Polonii. Mimo, że nasze opinie różniły
się niejednokrotnie, mam dla niego
ogromny szacunek za Jego, z ogromnym
sercem, zaangażowanie się w sprawy
Polonii montrealskiej i za uczciwość we
wszystkim co robił”.
Społeczność polonijna pożegnała
Tadeusza Nowaka 24 lipca w Kościele
Świętej Trójcy w Montrealu. Miał 73 lata.

Tematem wielu Jej wierszy była
twórczość, pasja grania i wypowiadania
się poprzez muzykę. Każdy koncert, który
zagrała był wyjątkowy, każde jej
dotknięcie klawiatury przeradzało się w
piękną historię opowiadaną muzyką.
Hanka była niebywale utalentowana,
potrafiła zagrać wszystko, dosłownie
wszystko i wszystko miała w sobie, w
duszy, w sercu, w głowie, nie
potrzebowała nut. Hanka grała bez nut, a
tak potrafią tylko wybitni muzycy,
mistrzowie. Hanka była mistryznią. Była
mistrzynią fortepianu i mistrzynią
nastroju. Potrafiła wyczarować
odpowiedni klimat, ot tak, natychmiast, z
marszu, bez specjalnego przygotowania.
Bo ten wyjątkowy, niepowtarzalny nastrój
nosiła w sobie, w swojej wrażliwości, w
talencie, w sercu, w swojej duszy. Polonia
montrealska straciła wielką Artystkę i
wspaniałą osobowość. Hanka odchodząc
od nas miała 77 lat.

Anna Moszczyńska
Anna Moszczyńska odeszła kilka minut
po północy 30 sierpnia w szpitalu St.
Mary's w Montrealu.
Długo chorowała. Z życia montrealskiej
Polonii Hanka (tak Ją wszyscy nazywali)
zniknęła przed dwoma laty. Przestała
przychodzić na polonijne imprezy,
przestała grać koncerty i akompaniować
innym artystom w ich występach. Jej
ostatnim dużym koncertem, który
przygotowała od strony artystycznej,
gdzie również napisała muzykę do wierszy
Leszka Wysockiego i który zagrała, był
koncert kolęd - „Wróćmy wszyscy do
stajenki”. Na życzenie publiczności
powtarzany, bo był po prostu znakomity.
Jak każdy, w który angażowała się Hanka.
Miłość wypełniała Jej życie całkowicie.
Miłość do muzyki, miłość do ludzi, miłość
do poezji, bo była także poetką. Nie tylko
poetką fortepianu, ale poetką z
prawdziwego zdarzenia. Swoich emocji i
refleksji jeśli nie wygrała na ukochanym
instrumencie, to opisywała je w swoich
wzruszających wierszach.

Zbigniew Berezowski
Zbigniew Berezowski zmarł 16
października. Miał 101 lat. Od Polski
Niepodległej był starszy pół roku, bo
urodził się 3 maja 1918 roku.
Po ukończeniu szkoły średniej w 1936
roku wstąpił do Szkoły Podchorążych
Piechoty w Krakowie. Kontynuował naukę
w szkole oficerów zawodowych.
19 września 1939r. został wzięty do
niewoli przez wojska sowieckie i osadzony
w obozie jeńców w Zaporożu, a także w
innych obozach pracy. Po ogłoszeniu tzw.
„amnestii” w 1942 r. wstąpił do Armii
gen. Władysława Andersa, do 5 Dywizji
Piechoty Kresowej. Wraz z całym
Korpusem Wojska Polskiego w 1942 r.
został przeniesiony na Bliski Wschód do
Iraku. W 1943 roku został oddelegowany
do Wyższej Szkoły Wojennej w Wielkiej
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Brytanii, a we wrześniu 1944 r. po
ukończeniu szkoły wrócił do macierzystej
jednostki z ponownym przydziałem do 5
Brygady ‘Wileńskiej” z którą brał udział w
Kampanii Włoskiej do końca wojny.
Po zakończeniu działań wojennych
otrzymał przydział do 5 Dywizji na
stanowisko oficera oddziału operacyjnego
we Włoszech, które opuścił w 1946 r. a
następnie zameldował się w Anglii skąd
we wrześniu 1953 roku przybył do
Kanady.
W tym samym roku został członkiem
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w
Montrealu. Przez kilka lat był prezesem
tej organizacji. Był także
przewodniczącym Funduszu Inwalidzkiego
skąd była niesiona pomoc finansowa dla
weteranów II Wojny Światowej. Zbigniew
Berezowski był także członkiem Komitetu
Wolontariuszy przy Szpitalu Weteranów w
St. Anne de Bellevue oraz członkiem
Związku Weteranów Polskich im
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Montrealu. Przez wiele lat uczniowie
polskich sobotnich szkół w Montrealu
mieli wielokrotnie okazję słuchać Jego
prelekcji. Na sercu leżało mu przekazanie
młodemu pokoleniu Polonii montrealskiej
ducha patriotyzmu, oddania Ojczyźnie i
pracy na rzecz polskiej diaspory. Jego
pogoda ducha i poczucie humoru
zjednywały Mu wielu słuchaczy zarówno
ze średniego jak i najmłodszego
pokolenia Polonusów. Był wielkim
patriotą, człowiekiem honoru, który całym
swoim życiem dawał świadectwo
umiłowania swojej ukochanej Ojczyzny Polski.
Pułkownik Zbigniew Berezowski był
odznaczony wieloma medalami i
odznaczeniami: m.in: Srebrnym Krzyżem
Zasługi z Mieczami, Złotym Medalem WP,
Star of Italy, Defence Medal, War Medal,
Złotym Krzyżem Kombatanckim SPK,
Medalem Zesłańców Sybiru, Medalem Pro
Memoria, Governor-General’s Caring
Canadian Award. Najwyżej cenił Medal
Zesłańców Sybiru, co podkreślił w swoim
ostatnim wywiadzie w Radio Polonia 2
grudnia 2018 roku.
Ci, co odeszli z naszej polonijnej
społeczności w ciągu minionych 12
miesięcy tak długo będą obecni wśród
nas, dopóki będziemy o nich pamiętać i
wspominać Ich przez kolejne lata...
Cześć Ich pamięci!
Bożena Szara i Michał Stefański
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POLONIA
Emigracyjne drogi (cz. 1).
Wyjeżdżamy z Polski... Rok
1981
Z papierami w rękach, Joleczka wraz ze
Zbyszkiem i Marylą, spotykali się na
długie rozmowy i dyskutowali szczegóły
planu podroży. Nie wyglądało to łatwo, bo
obie pary miały maleńkie dzieci. My
mieliśmy 5-letnią Magunię i 3-letniego
Krzysia, a oni 2-letniego Maćka i 8miesięczną Gosię. Wszystkie te
przygotowywania były dokonywane w
ścisłej tajemnicy nawet przed naszymi
najbliższymi krewnymi. Mieliśmy udawać,
że jedziemy na wakacje do Włoch, a tak
naprawdę oddać się władzom
imigracyjnym w Austrii. Jako, że oficjalnie
udawaliśmy się tylko na urlop, nie
mogliśmy robić nic ani brać nic, co
mogłoby być wskazówką, że mamy inne
plany. Zostawialiśmy więc za sobą nasze,
z tak wielkim trudem, uzyskane i
wykończone mieszkanie w całej
okazałości. Braliśmy tylko niezbędne
rzeczy, które łatwo było wytłumaczyć na
granicy oraz co ważniejsze dokumenty,
które mogłyby być wymagane na
obczyźnie. Nie mieliśmy dewiz, więc
pożyczyliśmy $200 dolarów od krewnego
Joleczki, którego później listownie
upoważniliśmy do przejęcia całego
naszego mieszkania. Napełniliśmy bak
samochodu, a w bagażniku umieściliśmy
dodatkowe kanistry pełne benzyny, która
w tym czasie była bardzo cenna i z
wielkim trudem dostępna w Polsce, a
potem już za granicą nie chcieliśmy tracić
na jej kupno naszych bezcennych dewiz.
Z mapy wybraliśmy zupełnie nieznane
przejście graniczne blisko Żywca
prowadzące do Słowacji. Słyszeliśmy, że
w Cieszynie są kilometrowe kolejki do
granicy, więc specjalnie wybraliśmy taką
dziurę, by mieć to szybko za sobą. Aby
jeszcze bardziej zwiększyć nasze szanse i,
żeby nie mieć niespokojnych dzieci na
głowie, Joleczka uwiła dzieciom gniazdko
w tyle samochodu i wyjechaliśmy nocą, w
porze, gdy wiedzieliśmy, że dzieci będą
spały.
Po zaledwie godzinie jazdy znaleźliśmy się
w strefie przygranicznej. Rzeczywiście,
przejście było puste, byliśmy jedynymi
podróżnikami. Polski celnik, z lekka na
gazie, zadał kilka standardowych pytań,
dokąd i po co jedziemy, co wieziemy. My
odpowiedzieliśmy też standardowo,
według przygotowanego scenariusza:
Jedziemy na urlop do Włoch na trzy

tygodnie, nie wieziemy nic do oclenia.
Zbyszek, nie wiadomo dlaczego,
powiedział, że oni jadą do Szwecji.
"Panie, Szwecja jest na północy, nie na
południu!" - wykrzyknął zdumiony
pogranicznik. "No tak... - odpowiedział
Zbyszek z niezmąconym spokojem "Chcemy najpierw zwiedzić Pragę i Berlin
a potem odwiedzimy Szwecję".
Strażnik graniczny machnął ręka i
pozwolił nam przejechać kilka metrów
dalej do słowackiej budki granicznej...
Tutaj czekała już na nas czeska celniczka.
Solidna, kwadratowa w precyzyjnie
uprasowanym mundurze, w oczach
urzędowe zdeterminowanie i misja do
spełnienia zadania wobec bloku
zaprzyjaźnionych krajów. Typowa herodbaba.

Czeszka obojętnie prześlizgnęła się
wzrokiem po naszych, z takim trudem
uzyskanych paszportach, stemplach i
wkładkach. Stalowymi oczami bazyliszka,
zlustrowała nasze potulne twarze, wpiła
się w nasze oczy, penetrując nasze
podejrzane dusze. Wolnym krokiem
podeszła do bagażnika i kazała go
otworzyć. Były tam tylko kanistry z
benzyną i kilka walizek. Kazała je wyjąć z
bagażnika, przejrzała uważnie ich
zawartość, opukała wprawnie kanistry z
benzyną, sprawdziła ton ich odgłosów i
charakterystyczny smrodzik. Wszędzie,
na całym świecie, takie kanistry z
benzyną wzbudziłyby natychmiastowy
alarm, podejrzenia, jeśli nie przerażenie
możliwą eksplozją, ale nie tu i nie w tych
czasach.
Czeszka chodziła wolno wokół
samochodu, przyglądała się wszystkiemu
uważnie, z profesjonalnym spokojem. Nie
dała się zwieść śpiącym maleństwom,
kazała je unieść, by przeszukać pod
siedzeniami czy nie przewozimy tam
nielegalnego agenta Solidarności lub
anty-komunistycznej kontrabandy. Pod
śpiącą Magunią, dostrzegła jedynie
dużego pluszowego misia, ulubieńca
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Magi. Rzuciła się nań zachłannie, z
nadzieją, że tam coś znajdzie,
wymacywała każdy jego, wypełniony
kulkami styropianu, organ. Pluszowy miś
jednak nie miał w sobie żadnej tajemnicy
prócz zwykłego pluszu pluszowego misia.
Nie było wprawdzie kontrabandy, ale
dzieci obudziły się zmęczone i zaczęły
płakać. Nie poruszyło to Czeszki, nie takie
triki w swym życiu widziała. Była powolna
i systematyczna, miała całą noc, byliśmy
w końcu jedynymi podróżnymi, którzy
wybrali to przejście graniczne. Wzięła się
za nasze portfele, przejrzała dokładnie
banknoty, prawa jazdy, legitymacje
członkowskie. Potem, z precyzją, wzięła
się za teczkę gdzie Joleczka odłożyła
dokumenty i listy, które mogłyby się
przydać. Moja żona przyglądała się
Czeszce ze wstrętem, gdy ta czytała
strona po stronie dzienniczek osobisty,
gdzie zapisane były nasze intymne
momenty. Czeszka przeglądała papier po
papierze - nasze dyplomy uniwersyteckie
wzbudziły w niej podejrzenia, ale cóż nie
można było się jeszcze do nas przyczepić
o dyplomy. Nagle jej twarz się rozjaśniła.
W jej ręku pojawiła się moja książeczka
wojskowa.
Z triumfem w oczach kazała nam iść za
sobą z powrotem do strażnika polskiego.
Szliśmy za nią w milczeniu, uspokajaliśmy
rozbudzone dzieci trzymając je w
ramionach. Z miną należycie wypełnionej
misji, Czeszka wręczyła strażnikowi
polskiemu nasze dyplomy i moją
książeczkę wojskową.
Celnik polski przyjrzał się papierom
błędnym, od wypitego alkoholu,
wzrokiem. Zaczął je z wolna przeglądać,
jeden po drugim, miał w końcu też całą
noc do dyspozycji i nic innego do roboty.
Zatrzymał się na mojej książeczce
wojskowej, otworzył ją z wolna,
przekartkował i spojrzał na mnie
przekrwionymi od wódki oczyma.
- Tamci inni mogą iść dalej, ale wy,
obywatelu, zostaniecie - powiedział
bełkotliwie.
Spojrzałem na niego pytającym
wzrokiem.
- Obywatelu, - ciągnął strażnik wywożenie książeczki wojskowej z kraju
jest nielegalne. Musicie zostać w kraju.
Jesteście podejrzani o zdradę lub
szpiegostwo.
Strażnik popatrzył mi w oczy surowo. Ja
również patrzyłem mu w oczy. Oczekiwał
z mojej strony jakiejś gwałtownej reakcji.
Ja byłem jednak zupełnie spokojny.
Pamiętałem słowa Matthew Helpera z
Anglii: "Otrzymaliśmy, że ty i twoja
rodzina jesteście już pod specjalną
opieką.". Czułem tę dziwną, nieznaną siłę
we mnie. Byłem pod specjalną opieką.
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Spokojnie, bez cienia wahania, patrzyłem
celnikowi prosto w oczy.
- No cóż, - powiedziałem wolno nie
spuszczając z niego wzroku - niech pan
robi, to co pan musi...
Strażnik zmarszczył brwi i przyglądał mi
się długo, nie takiej chyba reakcji
oczekiwał. Nie zobaczył we mnie ani
cienia strachu czy wahania. Było to dla
niego coś nowego, nieznanego. Naraz w
jego oczach jakby coś się przełamało, jak
gdyby obudził się ze swego pijanego
zamroczenia. Jego oczy stały się trzeźwe.
Spojrzał znowu na moją książeczkę
wojskową leżącą przed nim jak znak
oskarżenia.
- Musicie coś z tym zrobić, obywatelu powiedział już normalnym, trzeźwym
głosem. Książeczka wojskowa nie może
opuścić kraju.
Poczułem, że jest już po naszej stronie.
Uśmiechnąłem się do niego. Ale co zrobić
z książeczką...
- Dziękuję - odpowiedziałem cicho - a czy
mógłby nam pan coś poradzić, jak to
załatwić, jest ciemna noc, wszystko
pozamykane - dodałem rozglądając się
bezradnie wokół.
- Róbcie co chcecie, - powiedział
wzruszając ramionami - wyślijcie,
zostawcie u kogoś, ale książeczka musi
zostać w kraju.
Pomyślałem, że moglibyśmy ją komuś
zostawić na przechowanie, ale komu?
Była ciemna, głęboka noc. Na skraju
kręgu światła pochodzącego od
reflektorów granicznego przejścia, widać
było jakieś domostwo. Podeszliśmy z
Joleczką do drzwi i zapukaliśmy
nieśmiało. Odczekaliśmy chwilę, ale nic
słyszeliśmy. Nie śmieliśmy stukać
głośniej.
- Co robimy? - spytałem niepewnym
głosem - Nie możemy jej zniszczyć, bo
może być potrzebna, jeśli wrócimy do
kraju.
- Ja to załatwię - powiedziała Joleczka
zdecydowanym tonem, wzięła książeczkę
i oddaliła się. Zniknęła w czeluściach
nocy. Po chwili wróciła, uśmiechnęła się
do mnie i powiedziała "załatwione".
Wróciliśmy do przejścia granicznego.
Strażnik spojrzał na nas pytająco.
Powiedziałem spokojnie, że sprawa
książeczki jest załatwiona. Celnik nie
pytał więcej, skinął na nas wszystkich,
byśmy podeszli bliżej.
- Ja wiem - powiedział - że wy nie
jedziecie na urlop i że wcale nie
zamierzacie wrócić. Ale czy zabraliście ze
sobą pomarańczowe kamizelki? - dodał z
ironią w glosie.
Nie bardzo wiedziałem o co mu chodzi.
Staliśmy w milczeniu.
- Tu mam wasze dyplomy, magister
inżynier architekt, magister inżynier

elektronik. Tu jesteście kimś, a tam machnął ręką w kierunku zachodu będziecie co najwyżej czymś, będziecie
nikim. - Celnik mówił z narastającą pasją
- Bądźcie gotowi na to, że nie będziecie
wcale pracować w waszym zawodzie. Tu
jesteście inżynierami, a tam będziecie
nosić pomarańczowe kamizelki. Pani jest
tu architektem, a tam będzie pani
sprzątać cudze domy albo wychodzić na
ulicę, by zarobić na życie. Zobaczycie, że
będziecie żałować.
Nagle zmienił temat: - Macie jakąś
wódkę? - spytał zrezygnowanym tonem.
My z Joleczką nie mieliśmy, ale Zbyszek,
który stał z nami przy budce usłyszał i
natychmiast zrozumiał sugestie.
- Maryla! Czy mamy jakiś alkohol? krzyknął w kierunku Maryli, która
usypiała w samochodzie rozbudzone
dzieci.
- Cicho, panie! - burknął przestraszony
pogranicznik, - Chcesz, żeby wszyscy o
tym wiedzieli?
Maryla przyniosła butelkę wódki, którą
mieli na wszelki wypadek. Na widok
butelki, spojrzenie pogranicznika zmiękło,
jego sumienie zostało uspokojone, że
jego decyzja przepuszczenia nas nie była
za darmo.
Przeszliśmy jeszcze raz obok Czeszki.
Obrzuciła nas zimnym spojrzeniem i
przepuściła nas bez słowa. Za czeskim
przejściem czekali już na nas Zbyszek z
rodziną. Objęliśmy się wszyscy w
milczeniu. Wsiedliśmy w nasze
samochody i ze śpiącymi głęboko dziećmi,
pojechaliśmy dalej w noc, w nieznane.

Już w samochodzie, spytałem Joleczkę, co
zrobiła z książeczką wojskową. Myślałem,
że zniszczyła ją i wyrzuciła do krzaków.
Joleczka pokazała z dumą na swój biust tam ukryła książeczkę. W trakcie jazdy,
zrozumieliśmy również nasz błąd w
planowaniu. Wybraliśmy przejście
graniczne przez jakąś nieznaną dziurę, by
uniknąć stania w kolejkach i
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przetrząsania, a wpadliśmy w miejsce,
gdzie stanowiliśmy jedyną atrakcję i
raison-d etre dla tych ludzi, którzy nie
mieli co robić, prócz, być może, zalewania
znudzonego robaka. My daliśmy im
okazję by czuć się ważnymi i
pożytecznymi.
- Co on miał na myśli mówiąc o
kolorowych kamizelkach? - zapytałem
Joleczkę. - Nie wiem na pewno... ale
chyba chodziło mu o ludzi, którzy
sprzątają ulice w pomarańczowych
kamizelkach.
Na wąskiej, nieoświetlonej drodze od
granicy pojawiały się skrzyżowania i znaki
z nic nam nie mówiącymi napisami. Nie
mieliśmy pojęcia, gdzie jesteśmy i dokąd
jedziemy. Nasza polska mapa była tu
bezwartościowa, byliśmy nerwowo
wyczerpani przygodami na granicy, nie
było sensu jechać dalej. Zatrzymaliśmy
się na poboczu jakiejś drogi przy lesie,
odchyliliśmy do tyłu przednie siedzenia,
na tyle by nie obudzić dzieci i zapadliśmy
w sen.
Rano pojechaliśmy dalej, aż dotarliśmy do
jakiegoś miasteczka. Zbyszek dał
światłami znać abyśmy się zatrzymali.
Maryla potrzebowała gorącej wody, by
zrobić mieszankę dla Gosi.
Następny przystanek był we Frydek
Mistek, gdzie mieszkał Peter, mój kolega
z kursu komputerowego w Elwro we
Wrocławiu. Na kursie zaprzyjaźniłem się z
nim, był bardzo dowcipny, inteligentny,
dobrze mi się z nim rozmawiało.
Zapraszał mnie gorąco do siebie do
Frydek Mistek, gdybyśmy kiedykolwiek
byli w Czechosłowacji.
Zajechaliśmy więc do Petera, przywitał
nas entuzjastycznie. Mieszkał w bloku, w
niewielkim standardowym mieszkanku,
podobnym do wielu tych, które znaliśmy
już z naszej socjalistycznej Polski.
Wkrótce przyszła z pracy jego żona,
bardzo sympatyczna, rzeczowa brunetka
z krótko obciętymi włosami. My czuliśmy
się bardzo swobodnie i przy kolacji,
dumni z naszego przedsięwzięcia,
opowiadaliśmy im dość chełpliwie o
naszych planach emigracyjnych. Podczas
gdy żona Petera słuchała nas z rosnącym
zainteresowaniem, Peter wydawał się
coraz bardziej niespokojny i przy
pierwszej okazji powiedział mi, że boi się
możliwych reperkusji i żebyśmy raczej nie
ujawniali się z naszą obecnością u niego.
Peter właśnie otrzymał promocję na
inżyniera naczelnego w jakiejś znanej tu
fabryce i bardzo się obawiał jakichkolwiek
podejrzeń o to, że ma kontakty z Polską,
lub, co gorsza, z Solidarnością, której
władze czeskie bały się jak ognia. Zrobiło

MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 1 (LISTOPAD 2019)
nam się głupio i, jeśli z początku
liczyliśmy, że może zostaniemy u nich na
noc, to jednak, mimo późnej już pory,
zdecydowaliśmy się jechać dalej.
Wspomnienie Zbyszka: Tym razem nie
chcieliśmy przekraczać granicy w nocy.
Zatrzymaliśmy się więc na noc przy
jakiejś zagrodzie. Rozbiliśmy nasze
namioty już w ciemnościach. Rano
poszliśmy do pobliskiego domu, aby
poprosić o wodę. Ludzie okazali się
bardzo życzliwi, ale uderzyło nas ich
niezwykłe ubóstwo. Po raz pierwszy w
życiu zobaczyliśmy ludzi tak biednych. W
domu nie było podłogi, tylko ubita ziemia.
Ubikacja - to dziura w ziemi. Nie
pamiętam mebli w domu, ale mam
wrażenie, że był bardzo zagracony jakimiś
rzeczami bez wartości. Zresztą ów "dom"
to było tylko jedno pomieszczenie pod
dachem.
W Bratysławie zatrzymaliśmy się tylko na
chwilę, by kupić sobie słynne słowackie
kanapki. Rzeczywiście były urozmaicone,
kolorowe, zachęcające i smaczne. Był to
ostatni miły akcent na pożegnanie z
socjalizmem.

Wąski przejazd dzielący oba kraje był
długi na sto metrów i opatrzony od strony
czeskiej szlabanami i cementowymi
zagrodami za którymi przechadzali się
groźnie czescy strażnicy z karabinami
maszynowymi. Przejeżdżaliśmy te drogę
między dwoma światami, wciąż jeszcze
nie wierząc swemu przeznaczeniu.
Austriacki celnik przyjrzał się niedbale
naszym papierom, uśmiechnął się do nas
grzecznie, powiedział: willkommen, i
pokazał, że możemy jechać dalej.
Byliśmy w wolnym świecie...
c.d.n.
Oto jedno z moich wspomnień o naszym
wyjeździe z Polski w roku 1981. Akcja
rozwija się w historię bardzo bogatą w
przeżycia, doświadczenia, refleksje
wielonarodowościowe, wielokulturowe.
Mam nadzieję, że moje notatki znajdą
zainteresowanie i pobudzą was, Drodzy
Czytelnicy do dzielenia się waszymi
wspomnieniami imigracyjnymi.

nieprzerwanie co najmniej raz w miesiącu
odbywają się spotkania klubowe. Hasło
przewodnie „Siła jest w nas - moc
synergii i wsparcia” doskonale obrazuje
główne założenia i cele Klubu.
Długotrwałe relacje koleżeńskie
nawiązywane podczas kolejnych spotkań
służą wzajemnemu wsparciu, synergii a
także miłemu, kreatywnemu spędzaniu
czasu wolnego, dzieleniu się wiedzą,
umiejętnościami i doświadczeniem.
Organizacja skupia członkinie,
sympatyczki oraz ambasadorki, które
wspierają Klub. W ramach spotkań
organizowane są ciekawe prelekcje i
warsztaty, na których można wzbogacić
wiedzę i umiejętności. Wakacyjne
spotkania mają charakter integracyjny,
na które zapraszane są rodziny
klubowiczek oraz znajomi. Członkinie
klubu wspólnie chodzą na koncerty
muzyczne, do teatru oraz kina.

Jan Duniewicz

Jan Duniewicz - magister inżynier
elektronik (Politechnika Warszawska).
Pracował na kierowniczych stanowiskach
w firmach informatycznych. Był
zatrudniony w rządzie kanadyjskim:
Industry Canada, Treasury Board.
Doradca międzynarodowy w biznesie,
leadership i transformacji osobistej.
Pasjonat pisarstwa interaktywnego.

Przedstawicielka Polonii
Montrealskiej laureatką
konkursu „Osobowość Kultury
Sukcesu”

Dotarliśmy do granicy czeskoaustriackiej. Byliśmy wciąż jeszcze
niepewni, bo Peter przestraszył nas, że
Czesi nie wypuszczą nas do Austrii, jeśli
znajdą nasze dyplomy. Na granicy Czesi
tylko pobieżnie przejrzeli nasze paszporty
i, z nieco większą uwagą nasze
dokumenty samochodowe, czy nie
kradzione, i przepuścili nas w spokoju.

Marka „Kultura Sukcesu” działająca w
Polsce z siedzibą w Katowicach od ponad
6 lat promuje i wspiera ten rodzaj
kultury, który odnosi się do realizacji
celów osobistych i zawodowych w oparciu
o zasady fair-play oraz szeroko
rozumianej etyki. Ważną kwestią jest
nacisk na empatyczną komunikację,
budowanie satysfakcjonujących relacji z
szacunkiem do drugiego człowieka.
Szerzy ideę współpracy i współdziałania
opartą na kulturze osobistej oraz
organizacyjnej.
Właścicielką Marki jest Iwona TyrnaŁojek, która w 2014 roku założyła Klub
Kobiet „Kultura Sukcesu”. Od tego czasu
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Iwona Tyrna-Łojek i laureatka Konkursu Janete
Adamowski
Tytuł „Osobowość Kultury Sukcesu”
Klub Kobiet raz w roku organizuje Galę
Kultury Sukcesu w trakcie której
upowszechnia, promuje i wspiera
działalność osób, firm oraz stowarzyszeń
kierujących się co dzień zasadami etyki.
Jedną z form promocji takich wartości jest
nadawany przez Klub Kobiet tytułu
„Osobowość Kultury Sukcesu”. Kapituła
złożona z członkiń Klubu decyduje o
przyznawanych nagrodach. Wręczenie
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honorowego tytułu wraz ze statuetką
następuje podczas uroczystej Gali i jest
poprzedzone wygłoszoną laudacją na
cześć laureatki lub laureata. Z każdą
nagrodzoną osobą przeprowadzony
zostaje wywiad, który jest upubliczniony
w formie pisemnej oraz nagrania video.
Wszystkie zebrane materiały dotyczące
nagrodzonych tytułem osób są
umieszczone na stronie internetowej
www.KulturaSukcesu.pl w zakładce
„Osobowość”.
„Osobowość Kultury Sukcesu” poza
granicami Polski
Podczas V Gali Kultury Sukcesu po raz
pierwszy tytuł „Osobowość Kultury
sukcesu” został nadany osobie
mieszkającej poza granicami Polski.
Kapituła postanowiła przyznać ten
zaszczytny tytuł Janete Adamowski mieszkającej na stałe w Kanadzie, która
od ponad 55 lat działa społecznie. Jest
prezesem Grupy II-X PolskoKanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy, V-ce Prezesem Centrali PKTWP
oraz przewodniczącą Rady Parafialnej
Kościoła Św. Krzyża w Montrealu.
W trakcie uroczystej Gali, która odbyła się
w Polsce w marcu 2019 roku Iwona
Tyrna-Łojek wygłosiła laudację na cześć
Janete Adamowski podkreślając jej
wsparcie i pomoc w łączeniu środowiska
polonijnego. Zwróciła uwagę na
organizowane przez nią spotkania oraz
uroczystości polonijne i patriotyczne.
Wspomniała również o osobistej
charyzmie, pracowitości i wytrwałości
Janete w dążeniu do celu. Wielokrotnie
akcentowała jej umiejętność
aktywizowania innych i zachęcania do
działalności społecznej. Zaznaczyła, że
Janete Adamowski jest przy tym skromną
osobą. Prezentuje wysoką kulturę
osobistą oraz ogromny szacunek do
drugiego człowieka. Wszystkie
wymienione cechy osobiste jak i fakty z
życia społecznego Janete przyczyniły się
do nadania jej tytułu „Osobowość Kultury
Sukcesu”.
„Osobowość Kultury Sukcesu” uroczystości w Kanadzie
Podczas pobytu w Kanadzie Iwona TyrnaŁojek właścicielka marki Kultura Sukcesu
oraz założycielka Klubu Kobiet „Kultura
sukcesu” w trakcie pikniku
kukurydzianego w obecności Polonii
kanadyjskiej osobiście wręczyła Janete
Adamowski statuetkę „Osobowość Kultury
Sukcesu”. Wygłosiła również laudację na
jej cześć.

Spotkanie na farmie polskiej było
fantastycznym doświadczeniem
obfitującym w wiele pięknych i wzniosłych
patriotycznych akcentów. Laureatka
nagrody udzieliła wywiadu, który został
upubliczniony w formie pisemnej oraz
nagrania video na Facebooku oraz stronie
Internetowej www.kulturasukcesu.pl

HISTORIA
Memory is our Homeland
W 80. rocznicę najazdu wojsk sowieckich
na Polskę, czyli 17 września 2019 roku,
przeniosłam się w czasie. Stało się to
dzięki filmowi "Memory is our Homeland",
który wyświetlany był w Cinéma du
Musée w Montrealu.
Jego twórcą jest Jonathan Durand. Była
to osobista podróż reżysera w głąb historii
swojej rodziny i historii Polski z czasów II
wojny światowej. Polski, której już nie
ma, w tereny, gdzie obecnie znajduje się
Białoruś, a dawniej było polska
miejscowość - Ostrówek. To stamtąd,
przed osiemdziesięcioma laty, rodzina
Duranda została siłą wywieziona do
Syberii. Później, między innymi, babcia i
ciocia Duranda trafiły do Iranu, centralnej
Azji, by w końcu znaleźć się w polskim
obozie dla uchodźców w Afryce. Jest to
historia Polaków o której się nie mówiło.
Muszę przyznać, że film zrobił na mnie
ogromne wrażenie, o ile słyszałam o
wywozach na Syberię, Katyniu, łagrach,
tak o obozach dla polskich uchodźców w
Afryce (istniejących w latach 1942-1952),
dowiedziałam się właśnie z filmu. I
dziękuję za ten piękny, poruszający
dokument.
To tam, w dalekiej Afryce, nasi rodacy
próbowali na nowo odzyskać godność, żyć
w zgodzie z tamtejszą ludnością i po
prostu być szczęśliwymi, na tyle na ile na
wygnaniu jest to w ogóle możliwe.
Z osobistych relacji babci Duranda,
nieżyjącej już niestety, pani Kazimiery
Kołodziej, którą widzimy w filmie, można
wnioskować, że to właśnie tam, w
dalekiej Tanzanii, po zawirowaniach
wojennych, mimo wielu chorób (malarii),
poczuła się ona wreszcie bezpiecznie. Ale,
jak przyznaje, nigdy nie był to jej dom,
tęsknota za Ojczyzną nie przeminęła.
Obozy w Ugandzie, Kenii, Zambii,
Zimbabwe, Tanzanii i Południowej Afryce
były schronieniem dla wielu polskich
kobiet i dzieci, które jako pierwsze
wysłano na "czarny ląd". Mieszkały w
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szałasach przez wiele lat, tworzyły szkoły,
kościoły, szpitale.
Do dziś widać, gdzieniegdzie, ślady
polskiej obecności na tamtych terenach.
Afrykę, jak i wiele innych miejsc
tragicznej historii, odwiedził Durand,
szukając wspomnień, pamiątek, zdjęć,
miejsc gdzie trafiła jego babcia, ciocia i
inni krewni. W Afryce odnalazł,
nielicznych już, mieszkańców
pamiętających gości z odległej Polski,
widzimy stare fotografie, dokumenty,
cmentarz z polskimi grobami.
Polski cmentarz w Tengeru (Tanzania)
Dzięki filmowi i podróży dokumentalisty
odkrywamy Afrykę współczesną, a za
sprawą rodzinnych opowieści i fotografii
także tę z, nieznanej dotąd, przeszłości.
Miałam wrażenie momentami, że to jest
jakaś surrealistyczna opowieść, fantazja.
No, bo któż mógłby przypuszczać, że
gdzieś tam, w egzotycznej Afryce, w
czasie wojny i po jej zakończeniu, żyli
Polacy, wygnańcy, o których, wydawałoby
się, że świat zapomniał.
Z Afryki Polacy trafiali w różne miejsca na
Ziemi, m.in. do Anglii czy Kanady. Tam
budowali domy, zakładali rodziny,
odzyskiwali spokój. A czasem, ze łzami w
oczach i przyciszonym głosem, opowiadali
dzieciom i wnukom o swojej bolesnej,
nieznanej większości, historii. Bez tych
opowieści i determinacji Jonathana
Duranda, by tę historię pokazać
współczesnym, film by z pewnością nie
powstał.
Owacyjna reakcja widzów, po jego
zakończeniu, może świadczyć o tym, że
nie tylko ja uważam, że jest to bezcenny
dokument w szerzeniu pamięci o
bohaterach tamtych czasów.
I, mam nadzieję, że będzie
rozpowszechniany, nie tylko w Montrealu,
ale także na całym świecie i w Polsce.
Katarzyna Knieja

Katarzyna Knieja - pedagog z
wykształcenia, miłośniczka kultury,
podróżowania, natury i zwierząt. Mieszka
w Montrealu.
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HISTORIA
Generał Kazimierz Sosnkowski
50 lat temu, 11 października 1969 r. w
Arundel/Weir, kilkadziesiąt kilometrów od
Montrealu zmarł generał Kazimierz
Sosnkowski. Przez wiele lat jeden z
najbliższych współpracowników Marszałka
Józefa Piłsudskiego, założyciel Związku
Walki Czynnej, legionista, wybitny
żołnierz – obrońca Ojczyzny w roku 1920
i we wrześniu 1939 r., w latach 1943-44
Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych,
jeden z tych którzy całe życie oddali
służbie Ojczyzny.
Urodził się w 1885 r. w Warszawie. Jako
kilkunastoletni młodzieniec, gdy groziło
mu oskarżenie o przynależność do kółka
samokształceniowego czyli o działalność
niepodległościową, wyjechał do
Petersburga, gdzie z wyróżnieniem
ukończył tamtejsze gimnazjum. W roku
1905 był świadkiem strajków i zamieszek
niepodległościowych w Warszawie. W tym
czasie poznał Józefa Piłsudskiego, co
wpłynęło na całe jego dalsze życie.
Wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej,
a potem do Organizacji Bojowej PPS,
gdzie szybko dał się poznać jako
znakomity organizator. Zagrożony
aresztowaniem wyjechał do Lwowa i w
roku 1907 rozpoczął studia na Wydziale
Architektury tamtejszej Politechniki.
Równocześnie organizował polskie kółka
studenckie. W 1908 r. był jednym z
założycieli tajnego Związku Walki
Czynnej, w roku 1910 jednym z
założycieli jawnego Związku Strzeleckiego
czyli tych organizacji, które za główny cel
stawiały sobie przygotowanie kadr dla
przyszłego wojska polskiego. Z tamtych
czasów pochodzi opinia Bogusława
Miedzińskiego o nim:
„Ten dwudziestokilkuletni student
architektury był już człowiekiem i pełnej
dojrzałości intelektualnej, uderzających
zdolnościach politycznych, umiejącym w
dodatku świetnie, niezbicie logicznie i
jasno formułować swoje myśli. Miał on
przy tym wręcz wyjątkowy talent
organizacyjny i pęd do wyciągania
konsekwencji praktycznych i wcielania w
życie raz powziętych koncepcji. Pod tym
względem zdaniem moim górował na
Józefem Piłsudskim i był jego znakomitym
dopełnieniem.”
Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do
Kompanii Kadrowej, która była zalążkiem
Legionów. W Legionach był jednym z
najbliższych współpracowników
Piłsudskiego m.in. na stanowiskach

zastępcy dowódcy 1 pułku piechoty, a
następnie zastępcy dowódcy 1 Brygady
(tak, tak! tej, o której śpiewamy „My
Pierwsza Brygada Strzelecka Gromada”.)
Kilkakrotnie, w czasie krótkich
nieobecności Komendanta, dowodził 1
Brygadą m.in. pod Łowczówkiem i
Bidzinami. W latach doli i niedoli
Komendanta zawsze był przy nim. Juliusz
Kaden-Bandrowski tak pisał o nim w roku
1915:
„Któż by przypuścił, że ten surowy,
wysoki, pysznie zbudowany oficer,
pamiętający w przeciągu długiego czasu
każdą minutę wydanego rozkazu, nazwę
każdej miejscowości, rozmieszczenie
każdego plutonu w czasie walki, że ten
tak surowy szef sztabu jest zamiłowanym
wielbicielem sztuk pięknych. Kocha
muzykę, lubi szarówką dopaść fortepianu
na jakiejś kwaterze i grać Szumana,
Szopena, obchodzą go jak najżywiej nowe
szkoły malarskie, a literaturę rozumie,
jakby się miłości słowa uczył we Francji.”

Piłsudski został Naczelnikiem Państwa, a
Sosnkowski został dowódcą Okręgu
Warszawa. Od marca 1919 roku był
wiceministrem spraw wojskowych.
Wprawdzie Piłsudski proponował mu
stanowisko ministra, ale generał
Sosnkowski (bo taki stopień posiadał od
roku 1919) uważając, że obowiązki
reprezentacyjne zajmują ministrom za
wiele czasu, nie przyjął propozycji. W
praktyce generał Sosnkowski był w tym
czasie, po Marszałku Piłsudskim, drugą
osobą w państwie w hierarchii ważności
spraw wojskowych (i chyba nie tylko
wojskowych).
W czasie wojny polsko-bolszewickiej roku
1920 generał był dowódcą Armii
Rezerwowej, która przez większość czasu
ze względu na oddalenie od głównych linii
zmagań, nie uczestniczyła w walkach.
Dopiero, kiedy zagrożenie ze strony Armii
Czerwonej dosięgło centralnej części
kraju, mógł się wykazać zdolnościami
dowódczymi, organizując tyły i zaplecze
frontu. Odznaczył się podczas obrony
Warszawy w sierpniu 1920 roku. 10
sierpnia, niemalże w przeddzień Bitwy
Warszawskiej, został mianowany
ministrem spraw wojskowych. Na tym
stanowisku pozostawał do lutego 1924
roku.
17 lutego 1924 roku pod presją za strony
Marszałka Piłsudskiego (przebywającego
wtedy na dobrowolnym „wygnaniu” w
Sulejówku) generał złożył urząd ministra,
po czym objął dowództwo Okręgu
Korpusu VII w Poznaniu. Kierował polską
delegacją na konferencję rozbrojeniową
Ligi Narodów w Genewie w 1925 r.,
podczas której był jednym z inicjatorów
tzw. Protokołu Genewskiego zakazującego
stosowania broni biologicznej.

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski (1915)
Inni znający go w tamtych czasach
nazywali go „mózg Piłsudskiego” - Maria
Zdzisławowa Lubomirska, „największa
inteligencja polskich Legionów” - Herman
Lieberman. Sam Komendant określił go
słowami „to sumienie moich szaleństw”.
Po kryzysie przysięgowym w 1917 Szef
(bo tak zwali go podkomendni) został
aresztowany przez Niemców. Kilka
miesięcy więzienia spędził razem z
Józefem Piłsudskim w Magdeburgu, jako
jego jedyny towarzysz. Razem z nim 10
listopada 1918 r powrócił do Warszawy.
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W tym czasie generał Sosnkowski znalazł
się stopniowo poza kręgiem najbliższych
Marszałkowi Piłsudskiemu osób. Nie
wiedział o planach zamachu stanu. W
czasie przewrotu majowego w 1926 roku,
jego zastępca skierował żołnierzy z
garnizonów wielkopolskich na pomoc
rządowi do Warszawy, o czym
poinformował generała post factum. 13
maja 1926 r. generał Sosnkowski usiłował
popełnić samobójstwo strzelając sobie w
pierś w swoim gabinecie. Można jedynie
spekulować o przyczynach tego
dramatycznego kroku w oparciu o jego
słowa:
„Zawsze uważałem i nadal uważam, że
mój dramat z dnia 13 maja 1926 roku
stanowi sprawę dotyczącą jedynie
Piłsudskiego i mnie, a wszelkie próby jej
publicznego komentowania zakrawają na
wdzieranie się z butami do mojej duszy.
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(...) prawdziwe motywy mego kroku na
tle okoliczności towarzyszących jedynie ja
sam podać byłbym w stanie.”
Przeszło pół roku przebywał w szpitalu,
został poddany trzem operacjom. Jego
zachowanie w czasie przewrotu majowego
stało się powodem silnej niechęci wobec
niego w środowiskach piłsudczykowskich
oraz tematem wielu plotek. Niektórzy
wręcz podejrzewali, że sfingował
samobójstwo. Był krytykowany i
ośmieszany. Po spotkaniu 17 marca 1927
r. z Marszałek Piłsudski powołał generała
Sosnkowskiego na stanowisko inspektora
w Generalnym Inspektoracie Sił
Zbrojnych (GISZ), najpierw ds. Armii
«Podole», później ds. Armii «Wołyń»,
wreszcie ds. Armii «Polesie». Wizytował
podległe sobie garnizony i opracowywał
plany strategiczne na wypadek wojny na
wschodzie, lecz od spraw politycznych był
zupełnie odsunięty. Był także Szefem
Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.
Po śmierci Marszałka Piłsudskiego
generałowi nie udało się ułożyć
stosunków z Prezydentem Ignacym
Mościckim ani Naczelnym Wodzem
Edwardem Rydzem-Śmigłym, czego
dowodem może być brak przydziału
wojskowego dla generała przed
nadchodzącą wojną.

granicę. Sam 4 września dotarł na Węgry,
a tydzień później do Francji.
Jako minister bez teki wszedł w skład
rządu stworzonego przez generała
Sikorskiego. Jednocześnie prezydent
Władysław Raczkiewicz wyznaczył go
swoim następcą. Po utworzeniu Związku
Walki Zbrojnej został jego komendantem,
ale kilka miesięcy później generał Sikorski
odwołał go z tego stanowiska. Po upadku
Francji i ewakuacji do Anglii działał przede
wszystkim na rzecz budowy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie. 12 maja 1941 r
został ciężko ranny podczas nalotu na
Londyn i spędził kilka miesięcy na
rehabilitacji. Równocześnie po zawarciu
polsko-sowieckiego układu SikorskiMajski 30 lipca 1941 r. uważając, że zbyt
słabo została postawiona w nim kwestia
nienaruszalności polskiej granicy
wschodniej, ustąpił z rządu. Przez kolejne
dwa lata ponawiał regularnie prośby o
przydział do jednostek liniowych lub o
skierowanie do kraju, ale bezskutecznie.
Równocześnie politycy i publicyści
krytyczni wobec rządu Sikorskiego zaczęli
go promować jako kandydata na
przyszłego premiera, co z kolei
powodowało niechęć kręgów rządowych.

W latach trzydziestych generał wiele
energii i talentów przeznaczał na
działalność społeczną. Jako zamiłowany
szachista (w więzieniu w Magdeburgu w
1918 r. rozegrał z Józefem Piłsudskim
ponad 250 partii); wspierał działalność
Polskiego Związku Szachowego.
Przyczynił się też do odbudowania dworku
Chopinów w Żelazowej Woli i
zorganizowania tam muzeum. Wspierał
powstanie Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie. Od roku 1936 generał
sprawował protektorat nad Ligą Morską i
Kolonialną. Jako zapalony myśliwy był
długoletnim prezesem Związku
Łowieckiego. Prezesował warszawskiemu
klubowi sportowemu «Polonia». Działał w
Towarzystwie Rozwoju Ziem Wschodnich.
Przez pierwsze dni kampanii wrześniowej
nie pełnił żadnej funkcji dowódczej.
Dopiero 11 września został dowódcą
Frontu Południowego. Mimo, że miał
niezwykle trudne zadanie, gdyż
dowodzone przezeń oddziały były
atakowane przez liczniejsze i lepiej
uzbrojone wojska niemieckie, udało mu
się ustrzec oddziały przed rozsypką.
Odniósł kilka zwycięstw m.in. rozbijając
pod Jaworowem w nocy 15/16 września
doborowy zmotoryzowany pułk pancerny
SS Germania. Po agresji sowieckiej na
Polskę 17 września wydał podkomendnym
rozkaz by rozproszyć się i przedzierać za

Generał Sosnkowski
Po śmierci generała Sikorskiego w
katastrofie gibraltarskiej, generał
Sosnkowski po rozmowie z prezydentem
Raczkiewiczem 8 lipca został mianowany
Naczelnym Wodzem. Prezydent w czasie
tej rozmowy obiecał mu, że na
stanowisko premiera powoła kogoś, kto
będzie dawał gwarancję dobrej
współpracy z nowym Naczelnym Wodzem.
Niestety prezydent nie dotrzymał słowa
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mianując premierem Stanisława
Mikołajczyka, z którym relacje generała
Sosnkowskiego były napięte.
Jako Naczelny Wódz starł się o to, by jak
najwięcej Polaków wstępowało do
Polskich Sił Zbrojnych. Zabiegał u
sojuszników (Anglii i USA) o jak
największą pomoc dla Armii Krajowej. To
z jego inicjatywy na sztandarach
wojskowych pojawił się napis «Bóg,
Honor i Ojczyzna».
Sprzeciwiał się politycznym ustępstwom
sojuszników wobec ZSRR. Był przeciwny
wybuchowi Powstania Warszawskiego, o
czy pisał w swoich depeszach w lipcu
1944 r. do dowództwa AK. Gdy doszło do
wybuchu Powstania (co nastąpiło w czasie
jego podróży do Włoch, gdy nie
przekazywano mu na bieżąco informacji o
decyzjach podejmowanych w Londynie i
Warszawie) po decyzjach podjętych za
jego plecami i wbrew jego woli, zabiegał o
przyznanie powstańcom walczącym w
Warszawie dużej pomocy wojskowej.
Krytykując bierność Brytyjczyków i
Amerykanów wydał 1 września 1944 r
Rozkaz 19, w którym m.in. pisał:
"Pięć lat minęło od dnia, gdy Polska,
wysłuchawszy zachęty Rządu brytyjskiego
i otrzymawszy jego gwarancje, stanęła do
samotnej walki z potęgą niemiecką. (...)
Od miesiąca bojownicy Armii Krajowej
pospołu z ludem Warszawy krwawią się
samotnie na barykadach ulicznych w
nieubłaganych zapasach z olbrzymią
przewagą przeciwnika. Samotność
kampanii wrześniowej i samotność
obecnej bitwy o Warszawę są to dwie
rzeczy zgoła odmienne. Lud Warszawy,
pozostawiony samym sobie i opuszczony
na froncie wspólnego boju z Niemcami –
oto tragiczna i potworna zagadka, której
my, Polacy, odcyfrować nie umiemy na tle
technicznej potęgi Sprzymierzonych u
schyłku piątego roku wojny. Nie umiemy
dlatego, gdyż nie straciliśmy jeszcze
wiary, że światem rządzą prawa moralne.
Nie umiemy, bo uwierzyć nie jesteśmy w
stanie, że oportunizm ludzki w obliczu siły
fizycznej mógłby posunąć się tak daleko,
aby patrzeć obojętnie na agonię stolicy
tego kraju, którego żołnierze tyle innych
stolic własną piersią osłonili [...] Brak
pomocy dla Warszawy tłumaczyć nam
pragną rzeczoznawcy racjami natury
technicznej. 'Wysuwane są argumenty
strat i zysków. Skoro jednak obliczać
trzeba, to przypomnieć musimy, że
lotnicy polscy w bitwie powietrznej o
Londyn ponieśli ponad 40% strat, 15%
samolotów i załóg zginęło podczas próby
dopomożenia Warszawie. Strata 27
maszyn nad Warszawą, poniesiona w
ciągu miesiąca, jest niczym dla lotnictwa
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Sprzymierzonych, które posiada obecnie
kilkadziesiąt tysięcy samolotów
wszelkiego rodzaju i typu [...]".

11 Listopada – Święto
Niepodległości

30 września 1944 r. w wyniku otwartej
krytyki ze strony ZSRR, pod presją ze
strony Anglii i USA, generał został przez
Prezydenta RP odwołany ze stanowiska
Naczelnego Wodza. Prezydent
Raczkiewicz w rozmowie z nim przyznał
„Mam pełną świadomość, że popełniam
czyn niegodny”.

11 listopada, obchodzony jest w Kanadzie
jako Remebrance Day/Jour du Souvenir.
Święto które początkowo było obchodzone jako rocznica zakończenia I Wojny
Światowej, obecnie jest przede wszystkim
dniem pamięci o wszystkich poległych.

11 listopada 1944 r. generał Sosnkowski
wyjechał na kilkutygodniowy urlop do
Kanady, by spotkać się z żoną i synami.
Pozostał w Kanadzie dłużej, gdyż ani Wlk.
Brytania ani USA nie wydawały mu przez
kilka lat wiz wjazdowych. Nie pobierał
żadnej angielskiej czy polskiej renty
wojskowej i by utrzymać rodzinę zakupił
na kredyt farmę, którą sam prowadził. Do
USA mógł wyjechać po raz pierwszy w
roku 1949, do Wlk. Brytanii w 1952.
Nigdy nie porzucił nadziei na zjednoczenie
polityczne wszystkich sił
niepodległościowych na emigracji. Póki
mu zdrowie pozwalało podróżował
korzystając z zaproszeń swoich byłych
podkomendnych, którzy go uwielbiali,
wygłaszał odczyty, pisał broszury.
W 1958 r przeszedł długa i ciężką chorobę
serca, która ograniczyła możliwości jego
działania w sferze publicznej. Zmarł 11
października 1969 r. w Arundel. Urnę z
jego prochami złożono na podparyskim
cmentarzu w Montmorency.
W 1984 r. żona i synowie chcieli przenieść
prochy generała do Warszawy. Sąd w
Paryżu, powołując się na wolę generała,
że może to nastąpić dopiero po
odzyskaniu przez Polskę pełnej
niepodległości; odmówił wydania zgody.
Dopiero 12 listopada 1992 r. prochy
generała uroczyście złożono w
podziemiach warszawskiej katedry św.
Jana Chrzciciela.
Niniejszy tekst ma wyłącznie charakter
popularyzatorski. Powstał jako kompilacja
tekstów biograficznych dotyczących
generała Kazimierza Sosnkowskiego.
Szczególne podziękowania autor kieruje
pod adresem doktora Jerzego Kirszaka
wydawcy pism zebranych generała oraz
autora albumu o generale.
Dariusz Wiśniewski

Dzień 11 listopada w Polsce jest
obchodzony przede wszystkim jako
Święto Niepodległości, i to święto
niepodległości odzyskanej po 123 latach
niewoli.

Józef Piłsudski witany na dworcu kolejowym w
Warszawie 11 listopada 1918 roku, po powrocie
z więzienia w Magdeburgu
Polska, dołączając się – jak co rok – do
wszystkich obchodzących rocznicę
zakończenia wielkiej wojny, równocześnie
w tym dniu wspomina wszystkich tych,
którzy walczyli o odzyskanie
niepodległości. Wspominamy tych, którzy
nigdy nie porzucili nadziei o wolnej
ojczyźnie, którzy służąc świętej sprawie
niepodległości płacili często najwyższą
cenę, wygnania z ojczyzny, utraty
majątku czy wreszcie składali ofiarę
życia. Wspominamy żołnierzy powstań
narodowych Listopadowego i
Styczniowego, Zesłańców Syberyjskich,
żołnierzy Legionów Polskich walczących
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego,
żołnierzy Błękitnej Armii, członków
Polskiej Organizacji Wojskowej,
wszystkich innych organizacji zbrojnych,
paramilitarnych i tajnych związków
działających na rzecz niepodległości. Kto
ma o nich pamiętać, jeśli nie my?
Tak samo z wdzięcznością wspominamy
tych wszystkich, którzy w latach 19181921 kontynuowali walkę o kształt granic
niepodległej Polski: Powstańców
Wielkopolskich, Powstańców Śląskich,
Orlęta Lwowskie i innych Obrońców
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Kresów Wschodnich, wreszcie żołnierzy
zwycięskiej armii, która w roku 1920
obroniła Polskę i Europę przed „czerwoną
zarazą”. Bitwa stoczona na przedpolach
Warszawy w połowie sierpnia 1920 ocaliła
niepodległość Polski.
Pamiętamy także o polskich mężach
stanu, którzy w kluczowych momentach
historii Polski potrafili tak jak Józef
Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan
Paderewski, Wojciech Korfanty i wielu
innych działać wspólnie zgodnie z zasadą
„Salus rei publicae suprema lex” – Dobro
Rzeczpospolitej najwyższym prawem.
Pamiętamy o ich najbliższych
współpracownikach, takich jak choćby
Kazimierz Sosnkowski, założyciel Związku
Walki Czynnej, w okresie legionowym
prawa ręka Komendanta Józefa
Piłsudskiego, w czasie uwięzienia
przyszłego Marszałka przez Niemców po
kryzysie przysięgowym jego wierny i
jedyny towarzysz, a od 1918 roku jeden z
twórców i dowódców Wojska Polskiego i
obrońca ojczyzny latem 1920 roku.
W tym roku obchodzimy 30 rocznicę
upadku komunizmu w Europie, rocznicę
odzyskania przez Polskę pełnej
suwerenności. Bez pokojowej rewolucji w
Polsce w roku 1989 nie byłoby
transformacji systemowej w Europie
Środkowej i Wschodniej, a bez tego nie
doszłoby do zjednoczenia Europy.
Naszym obowiązkiem jest przypominać
sobie i innym, że wydarzenia, które miały
miejsce nad Wisłą w roku 1989 bardzo
przyczyniły się do zmian w Europie
Środkowej i Wschodniej, które
doprowadziły do upadku żelaznej
kurtyny.
Ostatnie trzydzieści lat to dla Polski czas
dynamicznych zmian i rozwoju w każdej
praktycznie dziedzinie. Obcokrajowcy
przyjeżdżający do Polski, jeśli pamiętają
ją tylko sprzed wielu lat, nie wierzą temu,
co widzą; jeśli przyjeżdżają po raz
pierwszy do naszej Ojczyzny, dostrzegają
natychmiast, obok piękna naszej
Ojczyzny, polską gościnność, energię,
kreatywność i wiele innych naszych zalet.
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że
Polska dzięki zakotwiczeniu w NATO i Unii
Europejskiej jest bezpieczna i że nic jej
nie grozi, że walka o zagrożenie
bezpieczeństwa to pojęcie powoli
przechodzące do annałów historii, a nie
adekwatne dla opisu dzisiejszej
rzeczywistości.
Tak niestety nie jest, bo z jednej strony
wiele zagrożeń ma charakter
transgraniczny, z drugiej zaś widząc to,
co dzieje się na Wschodzie, przekonujemy
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się, że to nasze poczucie bezpieczeństwa
jest dość kruche. Za wschodnią granicą
Polski, wschodnią granicą NATO i Unii
Europejskiej trwa konflikt zbrojny, jego
konsekwencje dotykają Polski i innych
państw. Dzięki członkostwu w NATO i Unii
Europejskiej, Polska korzysta z solidnych
gwarancji bezpieczeństwa. W NATO i Unii
Europejskiej jest bez wątpienia
bezpieczniejsza niż poza nimi. Nie jest to
jednak bezpieczeństwo zagwarantowane
bezterminowo. Ono wymaga umacniania
szczególnie dziś. Polsce i wszystkim
państwom należącym do euroatlantyckiej
wspólnoty wartości potrzeba
odpowiedzialnej wspólnej polityki
bezpieczeństwa, solidarności,
prowadzenia polityki zrozumiałej dla
obywateli i przez nich akceptowanej,
polityki umożliwiającej skuteczne
odpowiadanie na obecne i przyszłe
zagrożenia. Dlatego właśnie wspólnie z
sojusznikami i państwami myślącymi
podobnie, Polska stoi w jednym szeregu
państw walczących z terroryzmem
międzynarodowym, angażuje się w różne
inicjatywy globalne i regionalne na rzecz
budowania pokoju i stabilizacji. Jest
aktywna na forum organizacji
międzynarodowych, gdzie bardzo często
współpracuje z Kanadą.

Z ogromną radością przyjmuję wszystkie
inicjatywy przyczyniające się do
budowania jedności w środowisku
polonijnym, do pokazywania kanadyjskim
sąsiadom i przyjaciołom polskiego
dziedzictwa i teraźniejszości, ale także
inicjatywy promujące „kanadyjską
polskość” to jest udział Państwa i
Waszych Bliskich w życiu publicznym
Kanady we wszystkich możliwych
wymiarach i kontekstach, gospodarczym,
społecznym czy kulturalnym.
Wszystkim Państwu i Waszym Bliskim
życzę Radosnych Obchodów Święta
Niepodległości!
Dariusz Wiśniewski

Dariusz Wiśniewski - historyk z
wykształcenia, dyplomata z zawodu, od
ponad 25 lat pracuje w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych RP, od lutego 2018
r. Konsul Generalny RP w Montrealu.

Świadkowie historii
We wrześniu obchodziliśmy 80 rocznicę
wybuchu II wojny światowej. W związku
z tym w Montrealu miało miejsce
wydarzenie związane z tym, tragicznym w
historii świata, okresem. Jak wiemy,
wszystko zaczęło się w Polsce.

Obchody Święta Niepodległości w Warszawie
Myślę, że dla Polaków mieszkających w
Kanadzie, to jest dla Państwa i Waszych
Bliskich sens obchodów Święta
Niepodległości nie może sprowadzać się
do dość mechanicznego powtarzania
rytuału, w którym główne miejsce
zajmuje chwila wspomnień o kilku
postaciach i wydarzeniach sprzed 100 lat.
Wydaje mi się, że odpowiedź na pytanie,
co dla mnie znaczy to dzisiejsze święto,
powinna zawierać gotowość przekazania
dziedzictwa przodków kolejnym
pokoleniom, ale także gotowość do
uwzględnienia przez liderów społeczności
polonijnej w Kanadzie potrzeb i oczekiwań
młodego pokolenia Kanadyjczyków
polskiego pochodzenia.

W dniu 10 września 2019 roku na
Uniwersytecie Concordia w Montrealu
moment wybuchu wojny wspominali jej
uczestnicy i świadkowie: Halina Babińska,
Zbigniew Berezowski, Lech Andrzej
Czerwiński, Mila Messner, Teresa Romer
oraz Kajetan Bieniecki. Gospodarzami
wieczoru byli Konsul Generalny
Rzeczpospolitej Polskiej w Montrealu Dariusz Wiśniewski oraz profesor historii
Uniwersytetu Concordia dr. Alison Rowley
(Canadian Association of Slavists). Sala
było wypełniona gdyż spotkanie było
świetnie nagłośnione przez
organizatorów.
Żałuję, że nie tak wyglądały lekcje historii
za moich, szkolnych czasów. Emocji nie
brakowało, zaś bardzo osobiste historie
bohaterów tylko potwierdzały jak wielkim
złem była wojna.
Pierwszym bohaterem wieczoru był
porucznik Zbigniew Berezowski (urodzony
w 1918 roku), uczestnik kampanii
wrześniowej 1939, więzień Gułagu,
niestety ze względu na podeszły wiek nie
mógł przybyć osobiście na spotkanie, ale
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myślę, że jego wideo wspomnienia
poruszyły wiele serc i wycisnęły niejedną
łzę, czego dowodem jest pisząca te słowa.
Mimo słabego i momentami łamiącego się
głosu porucznika Berezowskiego, było to
mocne wprowadzenie do lekcji historii w
której wszyscy wspólnie mieliśmy okazję
uczestniczyć tego dnia na Uniwersytecie
Concordia w Montrealu.
Halina Babińska opowiadała między
innymi o deportacji na Syberię, gdy do jej
domu wtargnęli Sowieci, o tym jak w
pośpiechu jej rodzina musiała pakować
najważniejsze rzeczy, by za chwilę
wyruszyć w nieznane. Dziesięcioletnia
wówczas Halina myślała tylko o tym, by
zabrać ze sobą "Quo Vadis" Sienkiewicza,
ale niestety żołnierze sowieccy nie
pozwolili jej nawet na to.
Poruszające wspomnienia były także Mili
Messner, którą wojna zastała w
rodzinnych Zaleszczykach (obecnie
Ukraina): Prelegentka wspominało, że
miasto wtedy było tętniącym życiem
kurortem, wszystko zmieniło się po
wrześniu 1939 roku. Kobieta przeżyła
holokaust, do dziś pamięta okrucieństwo
zarówno Nazistów jak i Sowietów. Swoje
losy z okresu wojny opisała w książce
"Światło w mroku".
Teresa Romer, której ojciec w czasie
wojny był ambasadorem Polski,
opowiadała o tym, że wojna zastała ją i
jej rodzinę w Japonii, mówiła o
bezsilności, jaką czuła na wieść o napaści
na jej ukochany kraj i chęci pomocy z
daleka.
Kajetan Bieniecki, we wrześniu 1939 roku
był harcerzem, wówczas mieszkaniec
Tarnowa, żołnierz Ruchu Oporu.
Lech Andrzej Czerwiński, urodzony w
1922 roku. Kolejny uczestnik wielkiej i
tragicznej historii. Muszę przyznać, że
jego mądrość, emocjonalny przekaz i
pokora zrobiły na mnie największe
wrażenie i najbardziej zapadły mi w
pamięć Na pytanie, które padło z sali, o
to jak w dzisiejszych czasach
przygotować się na ewentualność
wybuchu wojny, odpowiedział najprościej.
Tylko intelekt, otwarte i czyste umysły są
w stanie zapobiec podobnym tragediom.
Myślę, że wypowiedź ta była najbardziej
trafnym i jakże mądrym, a jednocześnie
tak, wydawałoby się, oczywistym
podsumowaniem tego wyjątkowego
wieczoru.
Katarzyna Knieja
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HISTORIA
Znany - nieznany bohater
naszych czasów

mieście, gdzie studiowałam. I, wstyd się
przyznać, to wszystko. Jakie to szczęście,
że dzięki spotkaniu 5 października w
Bibliotece Polskiej mogłam głębiej odkryć
tę fascynującą postać i niejako poczuć, że
historia z nią związana, a mająca miejsce
kilkadziesiąt lat temu, stała się jak
najbardziej realna, "dotykalna".
Świadkowie tej historii, czyli właśnie
Halina Babińska i syn Kazimierza
Sosnkowskiego - Piotr, byli bowiem
obecni na spotkaniu w bibliotece.
Goście z Polski: dr hab. Sławomir
Cenckiewicz - dyrektor Wojskowego Biura
Historycznego im. Generała Broni
Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie,
dr hab. Piotr Kardela z Instytutu Pamięci
Narodowej - dyrektor Oddziału w
Białymstoku, dr. Jerzy Kirszak z
Instytutu Pamięci Narodowej - autor m.in.
biografii "Generał Kazimierz Sosnkowski
1885-1969" wygłosili referaty poświęcone
życiu generała.

Generał Kazimierz Sosnkowski. Potret
autorstwa Stefana Norblina (1938), Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie
Za sprawą wydarzeń mających miejsce
5-6 października 2019 roku w Montrealu,
miałam okazję znów przenieść się
myślami do Polski. Stało się to dzięki
uroczystościom upamiętniającym
sylwetkę generała Kazimierza
Sosnkowskiego, którego pięćdziesiąta
rocznica śmierci przypadała 11
października tego roku.
Organizatorem wydarzeń był Polski
Instytut Naukowy w Kanadzie razem ze
Związkiem Weteranów Polskich im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Montrealu oraz Konsulatem Generalnym
RP w Montrealu i we współpracy z
Wojskowym Biurem Historycznym w
Warszawie oraz Instytutem Pamięci
Narodowej.
Główną inicjatorką i pomysłodawczynią
tegorocznych obchodów, jak powiedział
Konsul Generalny RP w Montrealu Dariusz Wiśniewski, była pani Halina
Babińska, która wraz z mężem
Stanisławem (zmarłym w 1990 r.) była
przyjaciółką rodziny Sosnkowskich i
wielokrotnie po wojnie gościła w ich
posiadłości w Arundel, znajdującej się na
północ od Montrealu.
Dotąd generał Kazimierz Sosnkowski jawił
mi się jedynie jako postać z odległej
historii Polski. Jego nazwisko kojarzyło mi
się również z nazwą ulicy w Opolu,

Konsul Generalny RP Dariusz Wiśniewski historyk, który również mówił o postaci
Kazimierza Sosnkowskiego, zachęcał w
swoim wystąpieniu "byśmy pochylili się
nad życiem generała, szukając inspiracji
do tego jak żyć dzisiaj". Mam nadzieję, że
również i te myśli, wylane na papier przez
piszącą te słowa, będą swego rodzaju
hołdem dla bohatera naszej historii.
Kim zatem był generał Kazimierz
Sosnkowski?
Pamięć o jego działalności wzmiankuje
zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej we
Lwowie w 1906 roku, kiedy to poznaje
marszałka Józefa Piłsudskiego i staje się
jego długoletnim współpracownikiem.
Oto, co mówi o Piłsudskim: "Osobisty
urok Piłsudskiego, czar Jego płomiennego
słowa i siła argumentacji, miłość Polski
przebijająca z każdego zdania, idealizm
społeczny, poczucie tradycji i godności
narodowej, wszystko to wywarło na mnie
wrażenie porywające i na zawsze do
Niego przykuło" (Kazimierz Sosnkowski:
Materiały Historyczne. Londyn: Gryf Publ.
1966).
Sosnkowski był zdania, że podstawowym
celem jego działalności powinna być
walka o niepodległość, a nie "zapędy"
rewolucyjne. Działał czynnie w
Organizacji Bojowej PPS. Był
pomysłodawcą i współzałożycielem
Związku Walki Czynnej z nadzieją, że
Kadry Związku w przyszłości wystąpią
jako polska siła zbrojna przeciw caratowi.
Założony w 1908 roku Związek Walki
Czynnej w istocie stał się zalążkiem
ogólnopolskiego ruchu wojskowego.
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W roku 1914 Kazimierz Sosnkowski został
zastępcą Komendanta - Józefa
Piłsudskiego, jak również szefem sztabu
w I Brygadzie Legionów Polskich.
To w tym okresie polski literat Juliusz
Kaden-Bandrowski, związany z
"Piłsudczykami", powie o nim: "Któż, by
przypuścił, że ten surowy, wysoki,
pysznie zbudowany oficer, pamiętający w
przeciągu długiego czasu każdą minutę
wydanego rozkazu, nazwę każdej
miejscowości, rozmieszczenie każdego
plutonu w czasie walki, że ten tak surowy
szef sztabu, jest zamiłowanym
wielbicielem sztuk pięknych. Kocha
muzykę, lubi szarówką dopaść fortepianu
na jakiejś kwaterze i grać Szumana,
Szopena. Obchodzą go jak najżywiej
nowe szkoły malarskie. A literaturę
rozumie i jakby się miłości słowa uczył we
Francji. W czasie bitwy pamięć
podpułkownika Sosnkowskiego i
orientacja, jak gdyby pomnażały się
jeszcze. Jest wielką radością śledzić jak
poniekąd uprzedza on sprawozdanie
ordynansów odgadując sytuację frontu.
Zaś dumnym może być, kto podczas
długiej bitwy dotrzymał szefowi sztabu
placu we współpracy. Nie zna on wówczas
ani odpoczynku, ani wytchnienia." (Juliusz
Kaden-Bandrowski: "Piłsudczycy"
Oświęcim: 1915).
W listopadzie 1918 roku Sosnkowski
towarzyszył Piłsudskiemu w triumfalnym
powrocie do wolnej Ojczyzny.
W czasach II Rzeczpospolitej Polskiej
Sosnkowski pełnił funkcję ministra spraw
wojskowych (z przerwami do 1923 roku).
Mimo tego, że wielokrotnie zmieniają się
rządy w okresie pierwszych lat II
Rzeczpospolitej Kazimierz Sosnkowski
pozostaje w Ministerstwie Spraw
Wojskowych, dlatego, że "...jest
profesjonalistą, dlatego, że jest
szanowany, dlatego, że ci którzy z nim
współpracują wiedzą jaka jest jego
motywacja." (Dariusz Wiśniewski).
W czasie przewrotu majowego w 1926
roku w Polsce, Sosnkowski próbuje
targnąć się na swoje życie, na szczęście
bezskutecznie. Po rekonwalescencji
dochodzi do siebie. O tragicznym
wydarzeniu sam mówi niewiele: "Zawsze
uważałem i nadal uważam, że mój
dramat z dnia 13 maja 1926 roku stanowi
sprawę dotyczącą jedynie Piłsudskiego i
mnie, a wszelkie próby jej publicznego
komentowania zakrawają na wdzieranie
się z butami do mojej duszy. (...)
prawdziwe motywy mego kroku na tle
okoliczności towarzyszących jedynie ja
sam podać byłbym w stanie" (słowa z
1965) - Marta Tychmanowicz, "Generał
niedoszły samobójca."
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W czasie II wojny światowej, po
tragicznej śmierci Władysława
Sikorskiego, Kazimierz Sosnkowski
obejmuje stanowisko Naczelnego Wodza
Sił Zbrojnych w 1943r. Z powodu
słynnego Rozkazu Nr 19, wydanego do
żołnierzy Armii Krajowej w 1944, w
rocznicę napaści Niemiec na Polskę, w
którym jawnie krytykował Anglików za
brak pomocy Polakom walczącym w
Powstaniu Warszawskim i osamotnienie
Polski w kampanii wrześniowej 30
września 1944 pod naciskiem Winstona
Churchilla, Sosnkowski został
zdymisjonowany ze stanowiska
Naczelnego Wodza przez prezydenta na
uchodźstwie Władysława Raczkiewicza.
Rozkaz był wielką nadzieją i otuchą dla
Polaków, jednak wywołał oburzenie wśród
aliantów i oczywiście nie spodobał się
Churchillowi. Sam prezydent Raczkiewicz
dymisjonując Sosnkowskiego powiedział
wówczas, że: "Mam pełną świadomość, że
popełniam czyn niegodny, ale niech Bóg
Najwyższy będzie świadkiem, że innego
wyjścia nie ma." (źródło: Wielki
Samotnik. Kazimierz Sosnkowski (18851969). Autor: Wojciech Grochowalski).
W 1944 r. Kazimierz Sosnkowski wyruszył
do Kanady, by odwiedzić swoich synów.
Miał to być urlop od obowiązków
pełnionych w Londynie. Jednak nigdy już
nie powrócił do Europy, zamieszkując aż
do śmierci w miejscowości Arundel na
północ od Montrealu. Prochy generała,
zgodnie z jego życzeniem zostały
przeniesione do wolnej już Polski i w 1992
roku spoczęły w podziemiach
Archikatedry Św. Jana w Warszawie.
Tak w wielkim skrócie wygląda
encyklopedyczna nota o zasłużonym
Polaku - Kazimierzu Sosnkowskim, którą
można odnaleźć w wielu publikacjach i
źródłach internetowych.
Ale jaki był naprawdę? Myślę, że dzięki
uczestnictwu w wydarzeniach związanych
z rocznicą śmierci generała, a przede
wszystkim w montrealskiej konferencji na
jego temat zrozumiałam, że był to
człowiek wielkiego umysłu, umiłowania
dla Ojczyzny i, przede wszystkim,
patriota. Nie był tylko i wyłącznie
politykiem. Jak się dowiedziałam był
bardzo wszechstronny - według słów
Haliny Babińskiej "znał się na wszystkim".
Wielbiciel sztuki, poezji Charles'a
Baudeleire'a. Jednym zdaniem erudyta,
poliglota (przetłumaczył "Kwiaty Zła",
tłumaczył Goethego, Lermontowa).
Wspaniale grał na fortepianie. Szachista,
brydżysta, malarz, zdolny stolarz,
myśliwy.

Był wielki, ale realny, jego działania, jak
myślę, były dyktowane ciężkimi
życiowymi doświadczeniami. Brak ojca,
który zmarł, gdy Kazimierz był dzieckiem,
śmierć córki Zofii w 1918 roku, próba
samobójcza, musiały wpłynąć na niego i
jego postawę wobec życia.
Halina Babińska dzieliła się
wspomniemiami o generale z czasów,
gdy mieszkał wraz z żoną Jadwigą i piątką
synów w Arundel. Jak opowiadała to on
sam, ciężką pracą, zamienił dom
letniskowy w piękną willę nad jeziorem.
Spotkania z generałem były zawsze
"ucztą duchową" pod każdym względem.
Rozmawiało się o muzyce, historii,
literaturze, sztuce kulinarnej. Pani Halina
pamięta co piątkowe rozmowy i długie
spotkania jej męża Stanisława z
generałem gdy zamykali się wówczas w
gabinecie generała i dyskutowali całymi
godzinami o ważkich sprawach. Główną
troską generała była młodzież - troską by
młodzi nie zapomnieli na emigracji o
swojej Ojczyźnie, by zaszczepiano w nich
miłość do kraju. "Trzeba mieć polskie
serce w sobie" - na tym głównie zależało
generałowi.
Syn Kazimierza Sosnkowskiego, Piotr
Sosnkowski, mówił na spotkaniu, że
generał był ojcem surowym - synowie
rzadko zwracali się do niego "tatusiu".
Młody Piotr pamięta naukę gry w szachy,
czy w karty, i że ojciec był zawsze wobec
niego bardzo wymagający. Innym jego
wspomnieniem było jak pomagał ojcu w
gospodarstwie, m.in. w kopaniu rowów,
by doprowadzić wodę do remontowanego
w Arundel domu.

jednocześnie byli też po prostu ludźmi. A
poprzez takie spotkania jak z Haliną
Babińską czy Piotrem Sosnkowskim my
sami, dziś w XXI wieku, możemy tej
wielkiej historii dotknąć i doświadczyć.
Piotr Sosnkowski na zakończenie swoich
wspomnień o ojcu podziękował wszystkim
historykom i patriotom. To dzięki ich
wysiłkom, mimo tego, że o generale w
komunistycznej Polsce nie można było
mówić, pamięć o nim przetrwała do
dzisiejszych czasów i odzyskał on należne
mu miejsce w historii.

Tablica pamiątkowa poświęcona generałowi,
kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w
Montrealu
Dopełnieniem obchodów
upamiętniających życie Kazimierza
Sosnkowskiego - wielkiego Polaka była
uroczysta msza święta w jego intencji, w
kościele pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej w Montrealu.
Tego samego dnia została również
odsłonięta tablica pamiątkowa
poświęcona generałowi. Co warte
podkreślenia to to, że w tej samej
montrealskiej świątyni, 19 października
1969 roku, została odprawiona
pogrzebowa msza święta po śmierci
generała Kazimierza Sosnkowskiego.

Uczestnicy konferencji w kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Montrealu
W tym momencie muszę nadmienić o
swoich odczuciach. Gdy słuchałam
opowieści Piotra Sosnkowskiego o ojcu,
czułam dumę i radość. Takie opowiadania
sprawiają, że niemal namacalnie
uświadamiamy sobie, że nasi zasłużeni,
narodowi bohaterowie żyli naprawdę,
walczyli, cierpieli, tworzyli historię, ale
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ŚWIAT POLITYKI
Na początku był chaos
...a potem tak już zostało. Szczególnie w
Montrealu, gdzie koszmaru
permanentnych robót drogowych ani
pióro nie opisze ani słowo nie opowie,
gdzie nad gehenną kierowców zapłakałby
sam Dante, a cierpienia pieszych
nabierają iście szekspirowskiego
wymiaru.

się składa, że mogę zdać Państwu relację
z pierwszej ręki, bo doświadczam
dobrodziejstw rozwoju miasta na własnej
skórze. Z mojej tylnej prawej rozwija się
bowiem osiedle Bois-Franc.
Apartamentowce strzelają w górę jak
sylwestrowy szampan, chłopcy wyraźnie
stosują sprawdzone, niezawodne metody
stachanowskie. Gdy jedna ekipa ryje i
wylewa fundamenty, fachowcy w
sąsiednim bloku stawiają ściany, kolejny
oplątują siecią instalacji i rur, jeszcze
dalej cackają się z wykończeniówką. W
następnym domu lokatorzy nastawiają
rosół i trzepią dywaniki, a w ostatnim już
podpisy zbierają przeciwko zbyt wysokim
opłatom. I tak coraz dalej i dalej w
kierunku zachodzącego słońca.
Oczywiście niezbędnym elementem
budowy każdego obiektu jest solidne
rozkopanie okolicznych ulic. Bo to
przyszłym użytkownikom różne fanaberie
do głowy przychodzą, a to im woda
potrzebna, a to prąd by się przydał. Więc
budowniczy kopią, w tych okopach kładą
rury kanalizacyjne i zasypują żwirkiem.
Po paru tygodniach odkopują i łączą
jakieś kable. Zasypują. Odkopują i dodają
jakieś przewody i druty i zakopują, żeby
potem odkopać i zainstalować rury
wodne. I tak apiać to samo przy każdym
nowym budynku.

Jako człowiek po szkołach kształcony ja
rozumiem, że klimat mamy trudny, że
okrutna kanadyjska zima miażdży i
wywraca na nice nasze magistrale, drogi,
szosy i chodniki i że te drańskie pułapki
trzeba nieustannie reperować. Pamiętam,
jak kiedyś ambitny burmistrz PointeClaire ogłosił, że jeśli ktoś znajdzie dziurę
wielkości kurczaka, to takowego otrzyma
w darze, tak świetnie pracują właściwe
służby. Trzeba trafu, że akurat burza
przetrzepała miasto i taki jeden, co spać
nie mógł, znalazł dziurę wielkości owcy i o
takową się upomniał, a nawet ją
otrzymał.
Ja rozumiem także, że świat idzie do
przodu i w tak nowoczesnym państwie jak
Kanada infrastruktura rozrasta się jak
bohaterska przeszłość braci Kaczyńskich i
że każdemu obywatelowi należy się dach
nad głową. Więc gdzie okiem nie sięgnąć
potężne żurawie dumnie prężą się na tle
montrealskiego nieba, a niestrudzone
spychacze, koparki i wywrotki uwijają się
w mrówczym trudzie dla naszego dobra.
Nie ciesz się jednak, człowieku naiwny!
Zanim powstanie dom twoich marzeń
poddany będziesz ciężkim próbom. Tak

Z tego powodu na ulicy Henri-Bourassa
kierowcy od lat mają do dyspozycji
głównie jeden pas ruchu. Kiedy człowiek
nieoczekiwanie zobaczy wyrwę w szeregu
samochodów, to z jednej strony cieszy
się, że ma miejsce, a z drugiej
zastanawia, kto umarł. A jak twój pojazd
już wskoczy na ten pas, to masz
dodatkowe udogodnienie: możesz zmienić
opony na letnie, nie tracąc miejsca w
szeregu. No i sumienie kierowca ma
czyste, nie naruszając zaleceń
Opatrzności i jej najwyższego autorytetu,
który z troską nas instruuje: "Jedź
ostrożnie. Ja poczekam. Pan Bóg".
Ale to nic w porównaniu z reperowanym
od lat Mercier Bridge. No i ci dopiero
kazali nam przez kij skakać, zamykać
odcinki mostu albo całe linie! Myśleliśmy,
że już nic gorszego nas nie spotka, no to
złapali się za naprawę Champlain Bridge,
zamykając nam drogę do Ameryki. Już się
oblizują na myśl o Jacques Cartier Bridge
i Victoria Bridge - tak aby odciąć nam
wszystkie drogi ucieczki z wyspy.
Na Decarie kierowca czuje się zupełnie
bezbronny, zaszczuty jak liberał w Radiu
Maryja. Taki ścisk, że żeby zmienić linię,
trzeba kupić samochód na sąsiednim
pasie. Ostatnio dwaj zamaskowani
rabusie obrabowali Bank Of Montreal na
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rogu Green i Maisonneuve i odjechali z
piskiem opon. Utknęli jednak w takim
korku, że pracownik banku dogonił ich na
rowerze, mordy im obił i łup odebrał.
Oczywiście wszyscy mamy swoje
spiskowe teorie, tłumaczące
skumulowanie wszystkich prac
budowlanych, konstrukcyjnych i
drogowych w tym samym miejscu i
czasie. Jedni mówią, że to intrygi
producentów materiałów budowlanych,
inni, że związków zawodowych
walczących o nadgodziny, jeszcze inni
podejrzewają machinacje mechaników
samochodowych. Faktycznie na samych
stłuczkach w Montrealu można zbić
fortunę. Stłuczka w trafiku - toż to banał.
Ale zdarzają się stłuczki artystyczne,
nietuzinkowe, wręcz wyrafinowane.
Jak dziś pamiętam, mieliśmy w Podkowie
Leśnej rodzinny ślub. Kuzyn Jurek
Drążkowski pod dom weselny zajechał z
paradą luksusowym Fiatem 132. Jurek był
z nas najstarszy i z racji tego
starszeństwa wyprzedzał nas w różnych
życiowych osiągnięciach. Pierwszy
skończył studia, pierwszy się ożenił, no i
pierwszy wjechał na wyższy poziom stanu
posiadania. Fiatem 132 wjechał, który to
samochód był efektem statusu Jurka
jako" powracającego". Pamiętacie
Państwo te sprytne ogłoszenia:
"Powracającemu sprzedam lub
wynajmę..." Więc powracający Jurek
podjechał nonszalancko nowiutkim cudem
techniki, a my wszyscy pełni zachwytu,
nie pozbawionego nutki zazdrości,
podziwialiśmy autko i kierowcę, w którego
pewnych rękach pojazd wyczyniał
eleganckie esy-floresy.
Wreszcie Jurek zakończył prezentację
nabytku i zdecydował się zaparkować na
sąsiedniej polance. I tam doszło do
wydarzenia tyleż szokującego co
niezrozumiałego: jedyny na polance
samochód pierdyknął w jedyny na
polance słup! Wydaliśmy zbiorowy jęk
rozpaczy i zgrozy... Jurek nadludzkim
wysiłkiem stłumił szalejącą w duszy burzę
i, starożytnym bohaterom równy,
zachował pokerowe oblicze, choć serce
rwało się na strzępy... Zarówno owa
zdumiewająca kraksa jak i Jurkowe
męstwo zachowały się na wieki w
rodzinnej legendzie.
A wracając do teorii spiskowych, ja
uważam, że "Cui prodest scelus is fecit".
Za przetworzeniem Montrealu w wielki
plan budowy stoją producenci tych
srebrno-pomarańczowych słupków, które
zagradzają nam drogę na każdym kroku,
znacząc miejsca, gdzie się kopie lub
kopać będzie. Sądząc po ich
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ekspansywnej obecności, jest to najlepiej
rozwijający się w Quebecu przemysł.
Naukowcy twierdzą, że słońce wypali się
mniej więcej w ciągu 1,5 miliarda lat.
Smutne, że nasi drogowcy i budowlańcy
będą musieli kończyć swoją pracę po
ciemku.

- Wciąż mam nadzieję, że zatrzymamy te
zmiany, bo widzę ludzi, którzy chcą
podjąć działania. To nie szczyt
klimatyczny, a szczyt walki ze zmianami.

"To wszystko jest złe. Nie powinno mnie
tu być. Powinnam być w szkole po drugiej
stronie oceanu. Mimo to wy wszyscy
przychodzicie do nas, młodych ludzi, po
nadzieję?! Jak śmiecie?! Ukradliście moje
marzenia, moją przyszłość i moje
dzieciństwo swoimi pustymi słowami, a
mimo to jestem jedną z tych, co miały
szczęście. Ludzie cierpią. Ludzie umierają.
Zawalają się całe ekosystemy. Jesteśmy
na początku masowego wymierania, a
jedyne, o czym potraficie mówić, to
pieniądze i bajki o niekończącym się
wzroście gospodarczym. Jak śmiecie?!

Danuta Owczarz-Kowal

Danuta Owczarz-Kowal - filolog orientalny
i prawnik. Kiedyś zawarła pewien
kompromis ze światem i od tego czasu
oboje nieźle sobie radzą. Jest spoko,
chociaż świat czasami potrzebuje
poprawek... (Montreal)

„Ukradliście moją przyszłość"
W ostatnim tygodniu września odbył się w
Nowym Jorku szczyt klimatyczny.
Zorganizowano go w przeddzień debaty
generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Na szczyt przyjechali szefowie rządów z
60 krajów. Każdy miał po trzy minuty na
wystąpienie, w którym przywódcy państw
przedstawiali plany dalszej radykalnej
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Szczyt klimatyczny ONZ odbywał się w
Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Kryzys klimatyczny trwa. Decydenci tego
świata biorą udział w kolejnych
spotkaniach, ale nic z tych spotkań nie
wynika. Emisja gazów cieplarnianych w
skali globalnej nadal jest wysoka, a nawet
rekordowa i nie ulega diametralnej
zmianie.
Sekretarz Generalny ONZ wezwał
obecnych na szczycie do podjęcia
natychmiastowych działań w celu
zatrzymania zmian klimatu. - Jeśli nie
zaczniemy działać, może stać się
najgorsze - mówił.
- Natura jest na nas zła. I będzie się na
nas mścić z furią. Za nami najcieplejsze
lato i druga najcieplejsza zima w historii.
Ziemia krzyczy: stop! Jeśli nie zaczniemy
działać, może stać się najgorsze. Oceany
już kwaśnieją, koralowce wymierają,
lodowce topnieją, a lasy płoną. Huragany
są coraz silniejsze i niszczą świat. Wyspy
na Pacyfiku zaczęły tonąć. To, co
wydarzyło się na Bahamach wraz z
huraganem Dorian, to była prawdziwa
apokalipsa - mówił Antonio Guterres.

Thunberg i to jej wystąpienie było
komentowane przez media na całym
świecie. Przekaz młodej Szwedki był
potężny. Do tej pory nikt tak
bezpośrednio i tak wprost nie mówił do
polityków. Oto 4 - minutowe wystąpienie,
które obiegło świat.

Greta Thunberg
Piękne przemówienia nie dadzą nic, jeśli
nie pójdą za nimi działania. Jeśli biznes
nie zacznie działać i nie zacznie stosować
ekologicznych rozwiązań - ocenił.
- Młodzi ludzi, którzy są tu z nami, mają
gotowe rozwiązania. I mają rację - moje
pokolenie przegrało walkę. Kryzys
klimatyczny wywołaliśmy my i to my
musimy teraz z nim walczyć. Mamy
technologię i wiemy co robić, żeby podjąć
walkę. Mamy naukowców, którzy potrafią
znaleźć rozwiązania - stwierdził Sekretarz
Generalny ONZ. - Nauka mówi nam, że
nie jest jeszcze za późno. Jeśli
zatrzymamy wzrost temperatury, walka
nie musi być przegrana - dodał.
- To wszystko będzie kosztować, ale nie
robienie niczego będzie kosztować o wiele
więcej. Jeśli zaprzestaniemy
wydobywania paliw kopalnych, będziemy
w stanie zatrzymać zamiany. To zgodne
ze zdrowym rozsądkiem - uważa
Guterres.
- Nauka mówi nam, że do końca wieku
temperatura wzrośnie o trzy stopnie
Celsjusza. Nie będę tego świadkiem, ale
moja wnuczka już może być. Czas ucieka,
ale nie jest jeszcze za późno. Wzywam
wszystkich przywódców, politycznych i
religijnych, a także młodych ludzi do
podjęcia działania, które pozwoli
zatrzymać zmiany - zakończył swoje
przemówienie Sekretarz Generalny ONZ.
Podczas szczytu klimatycznego głos
zabrała młoda 16-letnia aktywistka Greta
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Od ponad 30 lat nauka jest jednoznaczna.
Jak śmiecie wciąż się od niej odwracać?!
Przychodzić tu i mówić, że robicie
wystarczająco, gdy niezbędnej polityki i
rozwiązań wciąż nie widać w zasięgu
wzroku?!
Mówicie, że nas słyszycie i rozumiecie
pilność sprawy. Ale bez względu na to,
jak smutna i wściekła jestem, nie chcę w
to wierzyć. Bo jeśli naprawdę rozumiecie
powagę sytuacji i wciąż nie podejmujecie
działań, to jesteście źli.
Zredukowanie emisji o 50 proc. w ciągu
10 lat daje nam tylko 50% szans, by
zatrzymać wzrost temperatury na świecie
poniżej 1,5 stopnia Celsjusza i związane z
tym ryzyko nieodwracalnej reakcji
łańcuchowej, będącej poza ludzką
kontrolą. 50% być może jest do
zaakceptowania dla was. Ale te liczby nie
uwzględniają punktów krytycznych,
większości sprzężeń zwrotnych,
dodatkowego ogrzewania ukrytego w
zanieczyszczonym powietrzu czy też
aspektu sprawiedliwości społecznej.
Oparte są za to na założeniach, że moja
generacja będzie wysysać z powietrza
setki miliardów ton waszego CO2 za
pomocą technologii, która ledwie istnieje.
Więc 50 % ryzyka jest dla nas po prostu
nie do zaakceptowania. Dla nas, którzy
będą musieli żyć z konsekwencjami.
By mieć 67 proc. szans na utrzymanie
wzrostu światowej temperatury poniżej
1,5 stopnia - to największe szanse dane
przez IPCC (Międzyrządowy Zespół ds.
Zmian Klimatu) - świat na początku
stycznia 2018 r. miał do wyemitowania
420 gigaton dwutlenku węgla. Dziś ta
liczba ta zmalała już do mniej niż 350
gigaton. Jak śmiecie udawać, że da się to
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rozwiązać za pomocą dotychczasowych
działań i jakimiś technicznymi
rozwiązaniami?! Przy dzisiejszym
poziomie emisji pozostały "budżet emisji
CO2" zniknie kompletnie za mniej niż 8,5
roku.
Dzisiaj nie będzie tu przedstawionych
żadnych rozwiązań czy planów zgodnych
z tymi liczbami, ponieważ te liczby są
zbyt niewygodne. A wy wciąż nie jesteście
wystarczająco dojrzali, by powiedzieć,
jaka jest prawda. Zawodzicie nas. Ale
młodzi ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę
z waszej zdrady. Oczy całej przyszłej
generacji są zwrócone na was. Jeśli
wybierzecie, by nas zawieść, nigdy wam
tego nie wybaczymy.
Nie pozwolimy wam się z tego wywinąć.
Właśnie tutaj, właśnie teraz nakreślamy
linię. Świat się budzi. I zmiana nadchodzi
- czy wam się to podoba, czy nie."
Bożena Szara

Redaktor naczelna PANORAMY,
dziennikarka radiowa i prasowa,
producentka programów radiowych.
Prowadzi polskojęzyczny program Radio
Polonia w Montreal: www.radiopolonia.org

Walka o klimat
Piątek 27 września był w Montrealu dniem
demonstracji młodzieży będącej częścią
Międzynarodowego Wielkiego Marszu
Klimatycznego. Centrum Montrealu było
całkowicie sparaliżowane. Honorowym
gościem spotkania była 16-letnia
szwedzka aktywistka - Greta Turnberg,
która nawołuje polityków, by zaczęli
działać na rzecz ochrony klimatu, by
przestali być głusi i niemi na zbliżającą się
katastrofą klimatyczną.
Greta otrzymała od pani mer Montrealu Valerie Plante klucze do miasta i wpisała
się do honorowej Złotej Księgi. Valerie
Plante podziękowała jej oraz niezliczonym
tłumom demonstrantów za ich zapał i
wiarę, i powiedziała, że sukces jest
możliwy. Obiecała też, że do roku 2030go Montreal osiągnie 55-procentową
redukcję wydzielania gazów
cieplarnianych, a w roku 2050 całkowitą
neutralność w tym zakresie. W swoim
krótkim wystąpieniu Greta Thunberg
pogratulowała młodzieży montrealskiej
tak silnego odzewu na swój apel. W jej
opinii Kanada przypomina jej swoim

podejściem Szwecję. W drugiej części
wydarzenia na okolicznych scenach
wystąpiły zespoły i kapele grające
muzykę pop i rock.
Miniony piątek z pewnością, nie tylko dla
mnie, jest już datą historyczną. W
Montrealu zebrały się bowiem tłumy, by
zamanifestować swój sprzeciw wobec
bierności polityków, decydentów tego
świata, a także czasem zwykłego
"zjadacza chleba" na zmieniający się w
zastraszającym tempie klimat na Ziemi.

spożywania mięsa. Od tego można
zacząć, a im więcej będzie ludzi żyjących
w ten sposób, tym większa szansa, że
uda nam się przetrwać. Mam też
nadzieję, że tak wielkie zainteresowanie
marszem nie będzie tylko chwilowym
zrywem, swego rodzaju modą i przerodzi
się w coś trwałego, codziennego, bez
czego nie da się już normalnie
funkcjonować.

Wśród demonstrantów byłam także i ja.
Znalazłam się w tłumie walczących, ale
pozytywnych, radosnych ludzi, którzy
chcą być słyszani i walczą nie tylko dla
siebie, lecz również dla przyszłych
pokoleń.
Wszystko zaczęło się w samo południe
pod pomnikiem George-Étienne Cartiera
w Montrealu, potem marsz przeszedł
najważniejszymi ulicami naszego miasta:
Sherbrooke (od wschodu), Bulwar StLaurent i Bulwar Rene-Levesque (zachód)
gdzie zaplanowano zakończenie protestu.
Ponad trzysta tysięcy młodych ludzi (a
niektóre media podają, że było niemal pół
miliona) zawładnęło miastem, trudno było
przejść obojętnie wobec tego, co działo
się w centrum. Ludzie szli z
transparentami wysoko podniesionymi
nad głowami, głośni i widoczni. Tacy
byliśmy i tacy musimy być, by świat się
obudził. "Weganie dla Ziemi", "Pomocy",
"Słuchajmy planety", "Nie dla
rurociągów", "Głosuję na planetę",
"Kapitalizm, kolonializm, korupcja,
uległość = kryzys klimatyczny" - to tylko
niektóre z haseł jakie towarzyszyły
protestującym.
Współczesny człowiek w znaczącym
stopniu przyczynia się do negatywnych
zmian klimatu. Przykrym jest fakt, że tak
wiele osób wciąż patrzy krótkowzrocznie,
liczy się dla nich to, co jest tu i teraz, a
przyszłość jest nieważna, bo ich wtedy
już nie będzie. Nie zastanawiamy się w
jakim świecie żyć będą nasze dzieci i
wnuki, i czy w ogóle będzie im dane żyć
za sto lat.
Może tego typu marsz sprawi, że choć
jedna osoba zastanowi się nad swoim
codziennym życiem i zrozumie, że razem
warto zawalczyć o przyszłość w czystym,
nie zanieczyszczonym świecie. Może w
końcu przestaniemy być egoistami. Tak
niewiele trzeba, wystarczy zmiana
nawyków żywieniowych, bardziej
świadome robienie zakupów,
segregowanie śmieci, zużywanie
mniejszej ilości plastiku, oszczędzanie
energii elektrycznej, ograniczenie
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Greta Thunberg w Montrealu
Niestety, oprócz zaangażowanych i
przekonujących swoją postawą ludzi,
widziałam w marszu również młodzież z
chipsami i colą w rękach,
zainteresowanych bardziej tym, by zrobić
sobie kolejne selfie, które pokażą na
Facebooku czy Instagramie, niż faktyczną
walką o środowisko. Na szczęście byli oni
w zdecydowanej mniejszości.
Głos młodzieży musi być wysłuchany. Nikt
nie powinien być obojętny, bo przyszłość
naszej planety zależy wyłącznie od tych,
którzy odważą się mówić i działać dla
dobra nas wszystkich. Wszystko zależy od
nas.
Katarzyna Knieja

Katarzyna Knieja - pedagog z
wykształcenia, miłośniczka kultury,
podróżowania, natury i zwierząt. Mieszka
w Montrealu.
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KULTURA
Świat według Alfreda
Spotkaliśmy się po raz pierwszy w
Ottawie, przy okazji uroczystości, kiedy
wręczono mu Gloria Artis za służbę
Polsce. Dzień później siedzieliśmy już w
jego pracowni w UQAM. W Kanadzie to
jeden z najważniejszych artystycznych
adresów. Wiele lat temu utorował mu
drogę do międzynarodowej sławy.
Nasze spotkanie przypadło na wczesną
wiosnę. Umówiliśmy się rano przy René
Levesque. W Montrealu, w zakamarkach
ulic, gnieździł się jeszcze zlodowaciały
śnieg. Alfred przyszedł w czapce z
nausznikami i grubym płaszczu. Na dzień
dobry powiedział, że jego początki były
tak dawno, że nic nie pamięta. Il fait tres
frette - mamrocze pod nosem... To w
"québécois", że zimno.
Spacerowaliśmy trochę. Zaczęliśmy od
kawy u Włocha, tuż obok Uniwersytetu.
Kawa o poranku to zbawienna rzecz.
Przejaśnia umysł. Wypełnia wszelkie
dziury w pamięci. Wracają cytaty z
historii sztuki i zdarzenia sprzed pół
wieku.

Alfred Hałasa w swojej pracowni
W projektowaniu najważniejsze jest
sformułowanie idei. To jak harmonogram
u chirurga. Jeśli napędza cię energia, to
masz zapewniony ruch: głowa - ręka ołówek. Tak sobie obojętnie gadamy przy
kubku gorącej kawy. Van Houtte u
Włocha w Montrealu. Przyczynek do innej
dyskusji o tym mieście. Niezwykle
otwartym i tolerancyjnym.
Jego uczniowie wymalowali na ścianie,
przy wejściu do pracowni, fresk ku
pamięci swojego profesora. Ten fresk to
raczej forma mieszana. Collage. Jak
ołtarz w tym przypadku. Pokój Alfreda w
UQAM ma numer 125. Przy tabliczce
profesor zaczepił, obok swojego nazwiska
zaproszenie na paryską wystawę Romana

Cieślewicza z reprodukcją Mona TseTung. Cieślewicz to jego żywe
wspomnienie. Ale o Paryżu nie chciał
rozmawiać.
"Kiedy przyjechałem do Francji, od razu
zaczepiłem się do pracy, mogłem w jakiś
sposób się realizować, szukać pomysłu na
swoją twórczość. Ale paradoksalnie, to
właśnie w Paryżu dopadła mnie
bezsilność..."
Był krótko, zbyt krótko aby tam zaistnieć.
W kolekcji wielkich osobistości od Teresy
Byszewskiej poprzez Jana Lebensteina
czy Romana Cieślewicza, był ledwie
kropelką w morzu absolutnych mistrzów,
a i młokosem w pewnym sensie, bo przy
sędziwych weteranach talent miał w tym
przypadku drugorzędne znaczenie.

rozwiązań. Jak nie wiadomo co
powiedzieć, czy jest źle, czy gorzej, mówi
się wtedy "tabarnak". I to już jest wtedy
najniższa ocena. Nie można z niej
wybrnąć w żaden sposób pozytywnie. W
sztuce plakatu oznacza to odpłynięcie na
bezdroża. Ale w przypadku Alfreda jest
tylko jedno określenie: geniusz.
Wychował całe pokolenia. Czterdzieści lat
spędził na UQAM. Trafił tam w 1977 roku.
Współtworzył centrum designe u. Wtedy
jego aktywność wyraźnie zaczęła
oscylować wokół dwóch nurtów: własnej
twórczości i l’École de Design UQAM.
Wiele lat później centrum upamiętni
swojego mistrza i mentora wielką
retrospektywą.

A nad Sekwaną było jak u Gombrowicza:
...gdybym chciał w paru słowach zamknąć
mój pobyt w Paryżu, to to było przede
wszystkim to - chodzenie po ulicach.
Kilka dni przed spotkaniem z Alfredem
pojechałem do Québecu, aby zobaczyć
właśnie jego Gombrowicza. Ściślej
"Biesiadę u hrabiny Kotłubaj". W zasadzie
były zrobione dwa plakaty o tym
przedstawieniu, ale w tamtejszym
muzeum sztuki, wisi tylko ten z krową w
czerwonym pantofelku. Ducha Witolda
Gomrowicza Alfred nie zgasił. Z łatwością
ujawnił to, co doskonale wiemy o nim:
niedostateczność człowieka
cywilizowanego wobec kultury, która go
przerosła.
W pracowni profesora rzuca się w oczy
wycinanka ze wszystkiego. Alfred to
wszak plakacista starej daty. Układa
sobie na desce wszystkie elementy.
Najpierw jednolite tło, potem jakieś
fotografie, wycina na przykład rożek z
gazety. Układa litery. Paski, kropki. Jest
perfekcjonistą. Kiedy nie projektuje to
skleja kolaże z rzeczy znalezionych na
biurku. Kawałki kartek, różne rastry,
fotografie, patyki znalezione w ogrodzie,
albo rysunki. Widzę zdjęcie Jana Pawła II,
a obok Czesława Miłosza. Na tym drugim
stoją razem. Wielki poeta i on, Alfred.
Trafiam też na wycinankę z drabiniastym
wozem. W tym przypadku Alfred woźnica. Jak Cieślewicza Mona Liza
chińskiego przywódcy. To maniera
starych mistrzów. Dobra cecha.
Uczniowie Alfreda uwielbiają stare szkoły.
Kanada tonie w plakatach, robionych
techniką Alfreda. To geniusz, powiadają.
Nauczył ich wszystkiego. Niektórzy zrobili
wielkie kariery.
W Québecu wszystko jest proste. Albo
jest dobre, albo złe. Nie ma innych
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Urodził się w środku wojny, z początkiem
lutego 1942 roku, niedaleko Zamościa, w
małej osadzie o nazwie Zawada.
Patrzyłem na fotografię, znalezioną w
pracowni, jak mały Alfred przystępuje do
świętej komunii, spoglądałem także na
jego mamę i ojca na rowerze, gdzieś tam
na polnej drodze. W Zamościu ukończył
Liceum Plastyczne. Albowiem w Zamościu
też jest dobrze studiować historię sztuki i
włoskie koncepcje architektury.
Wrażliwemu człowiekowi potrafią wiele
dać te doświadczenia.
A potem były szkoły w Katowicach i
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
Pod Hutą Lenina zatańczył w stroju
ludowym, bo miał także talent do tańca i
jego nowa pasja zawiodła go do wielu
zakątków świata. To kolejne zdjęcie ze
zbioru znalezionego na UQAM. W
pracowni pełno poprzybijanych szpilkami
zdjęć, a to z Aten, albo Leningradu. Alfred
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długo wędrował ze swoją trupą Pieśni i
Tańca. Lecz w Paryżu trafił na A.P.E.I a
później S.E.C. To ważne skróty,
rozpoznają je znawcy historii designe u.
Alfred dostał w Paryżu stypendium,
wystarane przez swojego profesora i
nauczyciela Włodzimierza Hodysa. To
ostatnie nazwisko pamiętamy wszak z
"Zebry", kultowego czasopisma czasów
odwilży...
L'École de Design w Montrealu to drugi
dom Alfreda. Widać to na pierwszy rzut
oka po zgromadzonych tam przedmiotach
i pamiątkach. Na plakacie "ÉCOLE DE
DESIGN, BIENVENUE" maszeruje koń z
dumnym kawalerzystą, jakby księciem
Poniatowskim na głowie w kepi i
epoletami marszałka na ramionach. Lecz
bez twarzy. To znak czasu i stanu
umysłu. Bo Alfred jest na wskroś polski.
Nawet jeśli robi plakat do wystawy
Bauhausu, czujemy tam typograficzną
więź ze szkołą, jaką dała mu polskość.
Znowu Gombrowicz. Ciężka kotwica,
która łączy nieśmiertelną chorobę stanów
uczuciowych z otaczającą rzeczywistością,
odległą od wszelakich związków intymnopatriotycznych bo przecież sięgających do
uniwersalnych i prostych znaków ze
świata i duszy artysty.
Świat Alfreda. Zebrała się olbrzymia
kolekcja artefaktów, które umieścił na
plakatach. Alfred na świat patrzy tak,
abyśmy wiedzieli, że to on go właśnie
widzi. Do patrzenia służą oczy. Alfred nie
bez powodu, w ślad za swymi wielkimi
poprzednikami w sztuce Renesansu,
podkreśla "punkt widzenia". Nie tyle, co
emocjonalny, lecz ten dosłowny. W
"Hommage Shiego Fukudy" patrzy na
niego swoim okiem. Jest akurat do góry
nogami. Przekornie. To rodzaj mrugania.
Fukuda, jak wiemy doskonale, operował
nożyczkami. Stały się fundamentem jego
filozofii i znakiem rozpoznawczym. Bliskie
związki. Świat Alfreda jest bardzo bliski.
Napisał Marc H. Choko: z Alfredem nie
trzeba rozmawiać aby go zrozumieć. On
przemawia do nas tym co robi... W jego
dziełach widzimy analogię, rytm,
niespodzianki. I poezję. Tak, bo Alfred
jest poetą...
Dopiliśmy trzecią filiżankę Van Houtte.
Było już południe. W Montrealu wyjrzało
słońce.
Tomasz Rudomino

Tomasz Rudomino - historyk sztuki,
dziennikarz, absolwent Uniwersytetu

Warszawskiego i Sorbony. Mieszka w
Paryżu. Pisuje głównie o podróżach i
sztukach pięknych. Z aparatem
fotograficznym zwiedził ponad 140
krajów. Pisze również w: wsztuce.com

Grupa MozART-a zachwyciła
montrealską publiczność
23 października 2019 roku, na koncercie
zorganizowanym przez Polską Fundację
Społeczno-Kulturalną w Quebecu, z okazji
40 rocznicy jej powstania, mieliśmy
okazję posłuchać muzyki najwyższej
jakości połączonej z dużą dawką
wyrafinowanego humoru.

piosenki z filmu "Titanic" przenieśliśmy
się na pokład słynnego okrętu a dzięki
utworom rodem z amerykańskich
westernów na Dziki Zachód.
Koncert był znakomitym dowodem na to,
że muzyka jest językiem uniwersalnym
łączącym ludzi różnych narodowości czy
społeczności, i w czasie koncertowego
wieczoru połączyła nas wszystkich.
Mogliśmy się w niej zatracić do woli, a
dzięki znakomitym żartom muzycznym i
licznym dowcipom docenić bogactwo i
różnorodność sposobów jej interpretacji.

W wypełnionej niemal po brzegi sali
Claude-Champagne Uniwersytetu
Montrealskiego wystąpiła słynna Grupa
MozART-a w składzie: Filip Jaślar
(skrzypce), Michał Sikorski (skrzypce),
Paweł Kowaluk (altówka), Bolesław
Błaszczyk (wiolonczela). W każdej
minucie występu dało się odczuć
mistrzostwo gry na instrumentach
smyczkowych i profesjonalizm wszystkich
muzyków grupy.
Jak zachęcić młodzież i osoby którym "nie
po drodze" do filharmonii, opery czy
baletu, by zaczęły słuchać muzyki
Mozarta, Ravela lub Czajkowskiego?
Okazuje się, że receptą na to, doskonale
wcielaną w życie przez Grupę MozART-a,
wydaje się być połączenie muzyki
klasycznej z rozrywką i humorem. Występ
zachwycał nie tylko muzykalnością
wykonawców, ich wszechstronną
znajomością zarówno klasyki jak i muzyki
rozrywkowej (np. Beatlesów, Michaela
Jacksona czy Elvisa Presleya) oraz
humorem, ale także aktorstwem oraz
niebywałą sprawnością fizyczną. Bo, na
przykład, gra na skrzypcach Filipa Jaślara,
jednoczesne śpiewanie, odbijanie rakietką
piłeczki pingpongowej i stanie przy tym
na jednej nodze, takiej sprawności na
pewno wymaga.
Ale działo się tego dnia jeszcze o wiele
więcej - oprócz instrumentów
skrzypcowych, słyszeliśmy dzwonek, grę
na flecie, na piszczałce, na butelkach.
Instrumentem stał się nawet zwyczajny
balonik! W pewnym momencie skrzypce,
altówka i wiolonczela zamieniły się w
gitary akustyczne i nagle znaleźliśmy się
w Hiszpanii. A słuchając m.in. zabawnej
interpretacji muzyki włoskiej, brytyjskiej
czy komicznego jodłowania Michała
Sikorskiego odwiedziliśmy także inne
kraje Europy. Za sprawą przewodniej
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Koncert spotkał się z tak entuzjastycznym
przyjęciem montrealskiej widowni, że
długie owacje na stojąco wydawały się nie
mieć końca. Na bis muzycy zagrali, już
całkiem serio, kilka utworów samego
mistrza Wolfganga Amadeusza,
potwierdzając swój kunszt sztuki
wykonawstwa, którym kwartet zachwyca
słuchaczy nie tylko w Polsce, ale również
na całym świecie. I gdyby nie końcowa
recytacja wierszyka Artura Andrusa:
"Biegnie hoża łania, biegnie do jelenia,
nie chcę was wyganiać, ale.... do
widzenia" trudno byłoby skłonić
rozentuzjazmowaną publiczność do
zaprzestania owacji i próśb o bisy.
Katarzyna Knieja

Katarzyna Knieja - pedagog z
wykształcenia, miłośniczka kultury,
podróżowania, natury i zwierząt. Mieszka
w Montrealu.
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REKLAMA
Lukoma - Ultra Prevention
Celem suplementu diety Ultra
Prevention jest działanie
prewencyjne polegające na wsparciu
oraz wzmocnieniu organizmu, i przez
to na zapobieganiu chorobom.

funkcjonowania naszego organizmu.
Tradycyjnie ostropest jest stosowany w
leczeniu marskości wątroby, zapalenia
wątroby i niewydolności wątroby,
otłuszczenia wątroby i dolegliwości
pęcherzyka żółciowego. Stwierdzono
również, że ostropest przyczynia się do
zmniejszenia skutków ubocznych
chemioterapii.

Suplement diety Ultra Prevention został
przygotowany z czterech podstawowych
roślin: Algi Morskie, Ostropest Plamisty,
Kurkuma, Kozieradka. Rośliny te są
stosowane w medycynie naturalnej od
ponad 4000 lat. Ich jakość oraz
prawidłowo dobrane proporcje gwarantują
optymalną skuteczność tego suplementu.

Alga morska, która wchodzi w skład
naszego suplementu UltraPrevention ze wszystkich wodorostów
morskich jest najbogatsza w jod,
zawieraja również selen (niezbędny do
asymilacji jodu), cynk, żelazo, wapń i
magnez. Alga ta jest doskonałym
składnikiem odżywczym suplementu
diety, również ze względu na zawartość
witaminy A, B, C, D, E i K. Składniki algi
morskiej pozwalają zwalczać deficyt jodu i
idące z nim problemy z tarczycą. Mogą
hamować rozwój komórek rakowych.
Skutecznie pozwalają utrzymać właściwą
wagę ciała. Obniżają ryzyko chorób serca.
Korzystnie wpływają na poziom
cholesterolu, LDL i triglycerydów.
Obniżają ryzyko wystąpienia włókniaków i
zmian nowotworowych. Zapobiega
chorobom dziąseł i poprawia higienę jamy
ustnej (ślinianki zatrzymują jod).
Ostropest plamisty - używany jako
ziołowe lekarstwo zwłaszcza przy
zaburzeniach czynności wątroby, nerek i
woreczka żółciowego. Liczne badania
naukowe wskazują, że substancje
zawarte w ostropeście (o nazwie
sylimaryna) mają właściwości przeciwutleniające i przeciw-zapalne, co może
pomóc wątrobie zregenerować się przez
produkcję nowych komórek w miejsce
uszkodzonych. Ostropest znacząco
zwiększa np. produkcję glutationu (ważny
przeciwutleniacz) - substancji, która ma
kluczowe znaczenie dla dobrego

Kurkuma - używana do leczenia różnych
stanów zapalnych. Główny składnik
kurkumy, kurkumina, obok właściwości
przeciw-zapalnych, znana jest również
jako przeciwutleniacz o właściwościach
przeciw-nowotworowych (dzięki
neutralizowaniu wolnych rodników), a
ostatnio jako możliwy środek
zapobiegający chorobom Alzheimera i
Parkinsona. Kurkuma stosowana jest
również w przypadku zaburzeń
jelitowych, chorób wątroby i dróg
żółciowych, różnych chorób zakaźnych i
zapalnych, w tym chorób reumatycznych.
Lukoma stosuje najlepsze kłącza
kurkumy z Indii. Warto zanotować, że
obecność piperyny w produktach Lukomy
jest dodatkowym atutem, ponieważ
stwierdzono, że substancja ta znacznie
zwiększa wchłanianie kurkuminy przez
organizm.

Kozieradka - roślina ta była
przedmiotem licznych badań dotyczących
leczenia cukrzycy, jako że jej składniki
przyczyniają się do uregulowania poziomu
cukru we krwi poprzez wpływ na
produkcję insuliny. Kozieradka zawiera
również cholinę , która sprzyja
utrzymaniu koncentracji umysłowej.
Wpływ na regulowanie poziomu
hormonów może znacznie ograniczyć
uciążliwe dla kobiet objawy związane z
PMS i menopauzą. Badania kozieradki
wyraźnie wskazują, że roślina może mieć

- 26 -

także inne zastosowania medyczne, takie
jak np.: ograniczenie koncentracji
szczawianów wapnia w nerkach
(szczawiany są bezpośrednią przyczyną
powstawania kamieni nerkowych).
Kozieradka zmniejsza również ryzyko
raka jelita grubego poprzez blokowanie
działania określonych enzymów. Bogata w
antyoksydanty, zapobiega wielu
chorobom i może spowolnić proces
starzenia. Wykorzystywana jest przeciwko
zapaleniu żołądka i jelit i wrzodom
żołądka. Pozwala złagodzić niedobór
estrogenów i niewydolności nadnerczy,
może również przyczynić się do
zwiększenia libido.
O naszym zdrowiu. Na długo wcześniej
przed pojawieniem się symptomów
konkretnej choroby, w naszym
organizmie zaburzone zostają pewne
mechanizmy, co w efekcie prowadzi do
wywołania tejże choroby. Zaburzenia te
mają podłoże biochemiczne i są one
bardzo często związane z nieprawidłowym
wchłanianiem substancji ważnych dla
poprawnego funkcjonowania ciała.
W jelicie znajduje się część systemu
obrony organizmu przed zakażeniami. Są
to dwie warstwy śluzu o złożonej
budowie, nieprzepuszczalne dla bakterii i
utrudniające ich metabolizm. Zaburzenia
w wytwarzaniu tego śluzu mogą oznaczać
poważne choroby - od zapaleń do
nowotworów. Zadaniem układu
pokarmowego jest przyjmowanie i
trawienie pokarmów oraz przyswajanie
składników pokarmowych. Dla przykładu,
w przypadku nieprawidłowej kwasowości
żołądka, pokarm nie jest prawidłowo
trawiony, a przez to nie jest on
przygotowany do wchłaniania
niezbędnych witamin, minerałów, itp. Tak
się dzieje w przypadku witaminy B12
(Methylcobalaminy) , która odgrywa
ważną rolę w syntezie podstawowych
składników materiału genetycznego DNA.
Jak wiadomo, niedobór witamin i
minerałów prowadzi do wielu dolegliwości
i poważnych chorób. W urozmaiconej
diecie, powinniśmy mieć wszystko czego
nasz organizm potrzebuje. Zadbajmy
zatem również o to, żeby nasz układ
trawienny funkcjonował prawidłowo. W
tym celu przygotowana została przez
firmę Lukoma suplement ULTRA
PREVENTION.
www.lukoma.com

Zamówienia na suplement diety ULTRA
PREVENTION: info@lukoma.com

