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
Okazuje się, że jest, i że niewiele potrzeba byśmy z
powodzeniem dotrzymali danego sobie słowa z początku
roku.
Jak tego dokonać? Okazuje się, że wystarczy poznać
tajemnicę realizacji naszych noworocznych postanowień.
Tajemnicę tę zdradza w swoim artykule pt: "Co myśli
mózg o noworocznych postanowieniach?" - Anna
Kamińska w naszym dziale WOKÓŁ ŻYCIA.

Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele...
Początek Nowego Roku to nie tylko świetna okazja,
by zwyczajowo złożyć życzenia najbliższym, ale
wykorzystać ten nowy początek do zmian w życiu...
Wielu z nas w związku z Nowym Rokiem wytycza
sobie nowe ścieżki - chcemy więcej, lepiej, piękniej,
bardziej... Dlatego noworoczne postanowienia są
bardzo ważne, skłaniają do wysiłku i pozwalają na
rozbudzenie pozytywnych oczekiwań w stosunku do
następnych dwunastu miesięcy. Dlatego warto
stawiać sobie cele.
Noworoczne postanowienia to już tradycja. Bardzo
chętnie rzucamy nałogi, bierzemy się za
swoją sylwetkę, staramy się rozszerzać naszą
wiedzę, nauczyć się albo poprawić znajomość
obcych języków, postanawiamy zmienić pracę na
lepszą, planujemy poprawić relacje z bliskimi.
By spełnić swoje noworoczne postanowienia
najważniejsze jest to, by trzymać się postanowień.
Ba.... ale jak tego dokonać? Zanim odpowiem na to
pytanie wcześniej dygresja. Otóż nieprzypadkowo
Blue Monday (najbardziej depresyjny dzień w roku)
wypada w drugiej połowie stycznia. A to dlatego, że
wielu z nas nagle uświadamia sobie, że z
noworocznego zapału pozostały strzępy!
Niedotrzymane obietnice to jeden z czynników
składających się na zimową chandrę. W jaki sposób
do niej nie dopuścić? I czy jest jakiś sposób na
realizację noworocznych postanowień?

Drugim sprzymierzeńcem w osiągnięciu celów będzie
sporządzenie tzw. Bucket List czyli spisanie na papierze
swoich postanowień, planów i marzeń na Nowy Rok.
Specjaliści podpowiadają, że należy dokonać tego spisu
na papierze i własnoręcznie, bo taka notatka sporządzona
np. w myślach czy w komputerze "nie działa".
Jak to wygląda w praktyce? Ano ponoć tak, że te spisane
przez nas marzenia materializują się (za sprawą naszego
mózgu) w daleko większym stopniu niż wtedy, gdy ich nie
zarejestrujemy w sposób tradycyjny czyli na papierze, w
dzienniku czy w kalendarzu.
Początek Nowego Roku to także dylemat (nie dla
wszystkich), czy w Sylwestra 2019/2020 skończyła się
druga dekada XXI wieku? Czy może dopiero za rok? Kiedy
w takim razie zaczynają się lata dwudzieste? W 2020 czy
w 2021 roku?
Wchodzimy w lata dwudzieste XXI wieku, więc chętnie
patrzymy na to, co wydarzyło się w mijających dziesięciu
latach. Czasem jednak błędnie nazywamy ten moment
końcem dekady.
Specjaliści twierdzą, że dekada, w rozumieniu drugiej
dekady XXI wieku, skończy się oczywiście dopiero za rok i
wtedy wejdziemy w kolejną, trzecią dekadę. To
nieporozumienie wynika stąd, że chcielibyśmy, aby
początek lat 20. był też początkiem nowej dekady. Tak
jednak nie jest.
Zatem obecna dekada trwa od 1 stycznia 2011 roku i
skończy się o północy 31 grudnia 2020 roku.
Wszystko wobec tego jasne...
Życzę wszystkim wspaniałego Nowego 2020 Roku w
pełnym zdrowiu oraz realizacji planów i marzeń.
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WYDARZENIA POLONIJNE

11 stycznia (sobota), godz.15:30

Ensemble Vocal Universalis pod dyrekcją Edwarda
Domańskiego zaprasza na koncert kolęd z różnych
stron świata: "Cantate Domino". Oprócz oryginalnych
wersji kolęd w różnych językach w wykonaniu chóru, w
programie kompozycje Edwarda Domańskiego i Jerzego
Petera oraz poezja. Bożonarodzeniowe wiersze recytować
będzie Liliana Komorowska. Wstęp na koncert to wolne
datki na pokrycie kosztów. Koncert odbędzie się w
Konsulacie Generalnym RP, 3501 Avenue du Musee.

21 stycznia (wtorek), godz. 19.00

148. "Spotkanie Podróżnicze". Gabriela Opas: Mongolia pokaz slajdów. Konsulat Generalny RP. Wstęp wolny,
rezerwacja: adamuszek@gmail.com.

4 lutego (wtorek), godz. 19.00

82. spotkanie z cyklu "Są Wśród Nas". Goście wieczoru:
Agnieszka Rajewska i Joanna Kissel - artystki
malarki. Ilustracja muzyczna: Blues Pattern Box.
Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek.
Konsulat Generalny RP. Wstęp wolny, rezerwacja:
adamuszek@gmail.com.

18 lutego (wtorek), godz. 19.00

149. "Spotkanie Podróżnicze". Anna Szczurowska: Indie
- pokaz slajdów. Konsulat Generalny RP. Wstęp wolny,
rezerwacja: adamuszek@gmail.com.

3 marca (wtorek), godz. 19.00

83. spotkanie z cyklu "Są Wśród Nas". Gość wieczoru:
Franciszek Feret - doktor nauk technicznych, fizyk.
Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek.
Konsulat Generalny RP. Wstęp wolny, rezerwacja:
adamuszek@gmail.com.

Zespół PANORAMY
życzy swoim Czytelnikom
Wszystkiego Najlepszego
w Nowym Roku!
-5-
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HISTORIA

miejsce w czasie Powstania
Listopadowego.

Powstanie Styczniowe

Cóż więc było? Według szacunków
profesora Jerzego Zdrady późną
wiosną i latem 1863 r. w szeregach
oddziałów powstańczych walczyło do
35 tysięcy powstańców. Działał
niejawny Rząd Narodowy z podległą
mu administracją cywilną i
wojskową. W Paryżu działała
oficjalna delegatura Powstania. Było
zainteresowanie potęg europejskich
sprawą Polski, postulat amnestii dla
powstańców i oczekiwania autonomii
dla ziem polskich stawiane Rosji
przez dyplomatów Francji, Anglii i
Austrii, a nawet pojawiająca się w
prasie zachodniej teza, że
odbudowanie niepodległości Polski
jest warunkiem trwałego pokoju w
Europie.

Styczeń to miesiąc, który w polskim
kalendarzu przynosi rocznicę jednego
z dwóch wielkich powstań
narodowych XIX wieku. Wydaje mi
się, że jest ono dużo mniej znane niż
Powstanie Listopadowe. Gdy bowiem
mowa o Powstaniu Listopadowym,
szybko pojawia się kilka skojarzeń
istniejących w naszej świadomości jak sądzę - dzięki literaturze np.: Noc
Listopadowa i nieudany zamach
podchorążych na wielkiego księcia
Konstantego, bitwa pod Olszynką
Grochowską, generał Sowiński w
okopach Woli, Reduta Ordona i
oczywiście Wielka Emigracja, Trzej
Wieszcze, Szopen i Hotel Lambert.
W przypadku Powstania
Styczniowego skojarzenia literackie
nie są tak jednoznacznie poza być
może tytułem noweli Stefana
Żeromskiego "Rozdzióbią nas kruki,
wrony" i kończącym je obrazem
chłopa zabierającego buty i sukmanę
zabitemu przez Moskali powstańcowi,
mglistym wspomnieniem
Wokulskiego, który "odetchnął
dopiero na Syberii. Tam mógł
pracować, tam zdobył uznanie i
przyjaźń Czerskich, Czekanowskich i
Dybowskich" - jak pisze Bolesław
Prus w "Lalce". Dla wielu z nas
prawdopodobnie jedyną osobą, która
kojarzy się z Powstaniem
Styczniowym jest bohaterski
dyktator Powstania - Romuald
Traugutt, który nawet wiedząc o
grożącym mu aresztowaniu decyduje
się pozostać w Warszawie.
Powstanie Styczniowe trwało dwa
razy dłużej niż Listopadowe. W
Listopadowym Wojsko Polskie
walczyło w dużych formacjach,
odnosząc niekiedy zwycięstwa w
walnych bitwach, w Styczniowym
oddziały powstańcze były małe i
działały w rozproszeniu, prowadząc
wojnę partyzancką. Nie było w czasie
Powstania Styczniowego terytorium
kontrolowanego przez władze
powstańcze, nie było stolicy wolnej
od wojsk zaborcy, tak jak miało to

Polonia – Rok 1863, Jan Matejko
Jednak szybko okazało się, że
nadzieje na jakiekolwiek sukcesy
wojskowe i polityczne są płonne.
Rosja przeciw Powstaniu skierowała
około 140 tysięcy regularnego
wojska, które rozbijało oddziały
powstańcze w kolejnych potyczkach,
przywódcy Powstania byli tropieni
przez carską policję, na uczestników i
osoby wspierające Powstanie spadały
surowe represje. Symbolicznym
końcem zrywu powstańczego było
stracenie 5 sierpnia 1864 r. na
stokach Cytadeli w Warszawie
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członków ostatniego Rządu
Narodowego: Romualda Traugutta,
Antoniego Jeziorańskiego, Rafała
Krajewskiego, Józefa Toczyskiego i
Romana Żulińskiego.
Ostatni naczelnik Warszawy Aleksander Waszkowski aresztowany
w grudniu 1864 r. został stracony w
lutym 1865 r. a dowódca
działającego na Podlasiu ostatniego
oddziału powstańczego ks. Stanisław
Brzóska został stracony w maju 1865
r. w Sokołowie Podlaskim.
W czasie Powstania stoczono co
najmniej 1200 bitew i potyczek,
zginęło w nich około 20 tys.
powstańców. W publicznych
egzekucjach straciło życie ponad 650
powstańców, a około 20 tysięcy
zostało zesłanych w głąb Rosji,
głównie na Syberię. Ponad 10 tysięcy
powstańców znalazło się na emigracji
w Europie Zachodniej. Rodziny
szlacheckie, które władze rosyjskie
uznały za sprzyjające Powstaniu
skazano na konfiskaty majątków,
pogłębiła się rusyfikacja systemu
oświaty i administracji, czego
symbolem była choćby zmiana nazwy
ziem polskich na "kraj
przywiślański".
"Noc popowstaniowa" trwała
kilkadziesiąt lat. Jednak polskość
przetrwała tę ciężka próbę. Z
refleksji nad Powstaniem
Styczniowym zrodziły się stopniowo
nowoczesny polski patriotyzm i ruchy
niepodległościowe, które
przygotowały odzyskanie
niepodległości w roku 1918 r.
Powstanie 1863-1864 było najdłużej
trwającym zrywem
niepodległościowym w epoce
porozbiorowej i choćby dlatego
winniśmy czcić jego pamięć.
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.
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Rocznice III RP - Rozwiązanie
PZPR
XI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej - ostatni - Pałac Kultury i
Nauki (do 1956 roku, imienia Józefa
Stalina) - noc z 28 na 29 stycznia
1990 roku.
Trzydzieści lat temu w - chronionej
od strony placu Defilad przez
oddziały ZOMO - Sali Kongresowej
PKiN półtora tysiąca delegatów
dokonało rozwiązania jednej i
stworzenia dwóch nowych partii.

Następnego dnia, 28 stycznia, znów
Rakowski: "Drugi dzień w Sali
Kongresowej. Dziś obraduje Kongres
Założycielski. XI Zjazd został
przerwany, ponieważ chodziło o to,
żeby można było przekazać majątek
PZPR już istniejącej partii. Wokół tej
przyszłej partii pojawiła się groźba
rozbicia. Fiszbach i jego grupa wyszli
z sali obrad i stało się jasne, że nie
biorą udziału w obradach kongresu".
W rezultacie, blisko 1200 delegatów
opowiedziało się za powstaniem
Socjaldemokracji Rzeczypospolitej
Polskiej. Na jej czele stanęli
Aleksander Kwaśniewski - jako
przewodniczący Rady Naczelnej oraz
Leszek Miller - jako sekretarz
generalny. Zwyciężyło więc ich
trzech.

Majątek PZPR (ten ocalały po
"prywatyzacjach" na partyjnych
szczeblach wojewódzkich, które
rozpoczęły się praktycznie zaraz po
przegranych wyborach 1989 roku)
przejęła jej dziedziczka Socjaldemokracja Rzeczypospolitej
Polskiej (SdRP). Dało to nowemu,
postkomunistycznemu ugrupowaniu
"aktywa, o jakich większość
tworzących się wówczas partii
politycznych mogła tylko marzyć",
powtórzmy za prof. Antonim
Dudkiem.
W ten sposób "w grze" pozostało ich
dwóch.

Jeszcze przed Zjazdem, pierwszy
sekretarz Mieczysław F. Rakowski na
spotkaniach z delegatami nawoływał
do jedności. 17 stycznia, we
Wrocławiu mówił: "nie dzielcie się Prawica tylko czeka, żebyśmy się
podzielili, wybiorą nas jak ryby z
saka! Nie, ja ręki do rozbicia partii
nie przyłożę".
Wczesnym popołudniem 27 stycznia,
pierwszy sekretarz wygłosił
otwierający XI Zjazd PZPR referat
programowy, a w nim dwa kluczowe
posunięcia, które miały być
gwarantem przyszłej jedności. Tak to
zanotował Rakowski w swoich
"Dziennikach politycznych": "Gdy
powiedziałem, że nie będę się
ubiegał o przywództwo nowej partii,
sala zareagowała burzliwymi
oklaskami. Później, w niezliczonych
wprost rozmowach z delegatami,
słyszałem jedynie słowa pochwały.
[...] Przez moją rezygnację, a także
przez zgłoszenie propozycji, by nowa
partia przyjęła nazwę
Socjaldemokracja, pokrzyżowałem
plany Fiszbachowi i jego
zwolennikom".

(Tadeusz Fiszbach wraz z 140
delegatami utworzył Unię
Socjaldemokratyczną
Rzeczypospolitej Polskiej, która
przekształciła się w Polską Unię
Socjaldemokratyczną w kwietniu
1990 roku, a w 1992 już nie
istniała.)
O godz. 1.30, już 29 stycznia,
Mieczysław Rakowski reaktywował XI
Zjazd PZPR, by pożegnać sztandar i
przyjąć uchwałę o zakończeniu
działalności partii. W tejże uchwale
przyznano, że: "Zrodzony w
powojennych warunkach
ograniczonej suwerenności i
stalinowskiej dominacji ustrój
społeczno-ekonomiczny nie potrafił
zaspokoić społecznych potrzeb, nie
zapewnił realizacji wartości, których
emanacją miał być. Nie stało w nim
bowiem ani wolności, ani
sprawiedliwości".
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A to wydarzenie sprzed trzydziestu
lat stało się zaczątkiem ich
nebagatelnych karier politycznych w
III RP, ale to już inna historia.
Jurek Depa

Jurek Depa - studiował na
Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie i McGill University w
Montrealu. "Osoba prywatna" wielu
zainteresowań i wielu profesji;
nicująca świat z przymrużeniem oka,
od zawsze z socjologią na ty.
jurekdepa@gmail.com /
jurekdepa.wordpress.com
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POLONIA
Emigracyjne drogi (cz. 3).
Austria 1981 - Traiskirchen...
Traiskirchen jest niewielkim
miasteczkiem odległym od Wiednia o
40 kilometrów. Ta niemiecka nazwa,
mimo że wskutek lektur o wojnie
brzmiała złowrogo, nam kojarzyła się
bardziej jak przejściowe miejsce do
raju. W Traiskirchen mieściła się
siedziba główna przesłuchań tysięcy
uchodźców ze Wschodu. Przybywali
tu rozklekotanymi samochodami,
pociągami, piechotą lub wpław.
Jakakolwiek była przyczyna, dla
której ci ludzie opuścili swoje
rodzinne kraje, byli oni gotowi
ryzykować wszystko, by poczuć się
wolnym. Przed olbrzymią, wejściową
bramą przewalały się w dzień tłumy
tych, którzy chcieli się dostać do
wewnątrz, a wewnątrz przechadzali
ci, którzy zostali "przyjęci" i
oczekiwali wysłania dalej. Ściany izb
przesłuchań, jak i tych pomieszczeń,
gdzie gnieździli się uchodźcy kryły w
sobie tajemnice przedziwnych historii
ludzi, których przeszłość zaczęła się
w realności utopii socjalistycznej, a
przyszłość była jeszcze tylko w ich
marzeniach i snach. Niejedne z tych
historii powodowały wzruszenie w
głosie tłumaczy.
Wczesnym rankiem stanęliśmy przed
wielką, żelazną bramą wjazdową
obozu Traiskirchen. Nie mieliśmy
specjalnie negatywnych uczuć;
traktowaliśmy wszystko jak wielką
przygodę, nie mając nic ze sobą, za
sobą i przed sobą. Zdawaliśmy się na
los z minuty na minutę, z dnia na
dzień, bo praktycznie czuliśmy się
wolni i w jakiś sposób szczęśliwi.
Zapowiadał się sierpniowy, upalny
dzień. Zaraz później słońce już "lało"
żarem na tłumy kłębiących się przed
bramą uchodźców. Ponoć wielu z
nich koczowało już tam od
poprzedniego wieczora. Od
niektórych zalatywało potem,
niestrawionym jedzeniem i
alkoholem, a ich kwaśny oddech
przyprawiał o mdłości. Wśród tłumu
były rodziny z małymi dziećmi na

rękach, uczepionymi kurczowo
spódnicy matki lub ręki ojca.
Niektóre spoglądały nieśmiało na
swoich rówieśników, z którymi
pewnie chętnie wdałyby się w jakąś
zabawę.
Wartownik w budce powoli i
obojętnie zbierał paszporty i spisywał
z nich dane. Podobno rodziny z
dziećmi były przyjmowane w
pierwszej kolejności, ale wszystko
działo się tak wolno, że nie byliśmy
tego wcale pewni. Im dłużej
czekaliśmy z tym większą zazdrością
spoglądaliśmy na wałęsających się z
drugiej strony żelaznego ogrodzenia,
już przyjętych szczęśliwców. Ci z
zewnątrz, w oczekiwaniu na swą
kolej, co trwało bardzo długo,
udawali się czasem do pobliskich
sklepików, by kupić coś do picia lub
jedzenia. Obsługa sklepu, uważnie i
ponuro obserwowała spod oka
kręcących się uchodźców. Było
wiadomo, że niektórzy z nich kradną,
więc każdy był podejrzany. To było
bardzo upokarzające.

Mniej więcej co godzinę otwierała się
brama i austriacki żołnierz
odczytywał kilka nazwisk i
przepuszczał ich przez bramę. Gdy
już pod wieczór zbliżał się czas
zamknięcia administracji obozowej
wpuszczono hurtem wszystkie
rodziny z dziećmi. Inni zostali na
zewnątrz. Stanowiliśmy grupkę
kilkunastu osób, którą żołnierz
popędzał w kierunku to jednego, to
drugiego bloku, mówiąc ostrym
głosem: "Schnell! Schnell!..". Gdy
zaś już podchodziliśmy pod kolejne
miejsce przeznaczenia, mówił z
obrzydzeniem przedłużając sylaby:
"ciekadź ... ciekadź...". Czekaliśmy
wtedy w naszej grupce pół godziny
lub dłużej, zanim dokonano jakichś
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kolejnych formalności. Po kilku takich
start-stopowych wędrówkach
pomiędzy biurami, co trwało
następne kilka godzin, ten zestaw
słów "schnell, schnell" i "cziekadź,
cziekadź" zapadł nam na zawsze w
pamięci.
Obóz uchodźców w Traiskirchen był
olbrzymim osiedlem, jeśli można
było tak nazwać to ponure miejsce.
Były to raczej koszary na około 3000
prycz, a gdy tych zabrakło, zostały
miejsca na korytarzach, gdzie można
było na noc rozłożyć śpiwory. Wśród
uchodźców byli Rumuni, Węgrzy,
Bułgarzy, Czesi, Słowacy i oczywiście
Polacy. Była to istna powódź ludzi,
wypchniętych ze zdegenerowanego
komunizmu, w nadziei znalezienia
sobie miejsca na wolnym Zachodzie.
Na zewnątrz trawniki, drzewa,
placyki były utrzymane w relatywnej
czystości i zieleni. Sprawiało to
przyjemne wrażenie, choć myślę, że
ta nienaganność była utrzymywana
tylko na wypadek sporadycznych
wizyt dziennikarzy i organizacji
międzynarodowych.
W środku było jednak inaczej...
Oficerowie austriaccy nie mieli dla
nas ani specjalnej sympatii ani
specjalnej wrogości. Byliśmy dla nich
anonimową masą przerobową.
Obojętni, robili swoją robotę, jak
robotnicy na linii produkcyjnej. W
izbie przesłuchań siedział oficer,
tłumacz i stenotypistka. Oficer
zadawał standardowe pytania nie
okazując ani ciekawości, ani emocji,
bez względu na to, co mu się
mówiło. Tłumacz tłumaczył w jedną i
w drugą stronę, stenotypistka
automatycznie notowała odpowiedzi.
Pytano nas o przyczyny wyjazdu z
Polski i poprzedzające historie
prowadzące do takiej decyzji, jak
również o nasze kwalifikacje
zawodowe, znajomość języków, a
nawet o nasze plany życiowe.
Zapisano również skwapliwie, dokąd
pragniemy wyemigrować.
Pragnęliśmy zostać w Austrii (blisko
rodzin, relatywnie znana nam kultura
i obyczaje), ale powiedziano nam, że
to nie wchodzi w rachubę. Austria nie
przyjmowała na stałe, była tylko
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krajem przejściowym. Następnym
więc celem była Australia, a w
drugiej kolejności Nowa Zelandia, do
których przyciągał nas klimat. Stany
Zjednoczone, najbardziej popularny i
klasyczny cel emigracji Polaków, nie
interesowały nas zupełnie. Głównie z
powodu obowiązkowej służby
wojskowej i krążącej famy, że
podobno "ludzie tam umierają na
ulicach". Dopiero długo później
zrozumieliśmy, jak wygląda prawda.
Kanada odpadła w przedbiegach z
powodu klimatu, więc nie braliśmy
tego kraju zupełnie pod uwagę. Tak
oto wybieraliśmy w naszych
marzeniach przeróżne kraje. Nic nas
to nie kosztowało i nie mieliśmy nic
do stracenia. Ruszyliśmy
biurokratyczną maszynę w ruch...
Po przesłuchaniu, które trwało pół
godziny, jakiś podoficer zaprowadził
nas do innej izby, gdzie zrobiono
nam zdjęcia z numerem
identyfikacyjnym na tabliczce.
Następnie prowadzono nas do
pomieszczenia, gdzie urzędnik pobrał
odciski palców lewej ręki. Po
skończeniu podawał nam do otarcia
palców już nieźle wysmarowaną
szmatkę, lecz jeśli któryś z odcisków
nie odpowiadał wymogom, operację
trzeba było powtórzyć. Właściwie
mogłem to potraktować, jak wielu z
nas, jako upokarzające
doświadczenie, ale postanowiłem
inaczej. Uśmiechałem się do kogo
mogłem i krótkim: "dankeszen"
dziękowałem pracującym tam
urzędnikom. Ku mojemu zdziwieniu
niektórzy również odpowiadali
uśmiechem.
Następne "schnell, schnell... ciekadź,
ciekadź" było w kolejce do biura,
gdzie wydano nam "ausweisy".
Joleczka na samą nazwę "ausweis"
dostawała dreszczy. Ja do dziś,
niczym relikwię, zachowuję jej
"ausweis" ze zdjęciem, gdzie
wygląda jak królowa MarieAntoinette przed wyprowadzeniem
jej na gilotynę. Mimo takich
przejściowych reakcji Joleczka
znosiła wszystko nadzwyczaj dobrze.
Pilnowała, by darzyć uśmiechami
trzymające się nas kurczowo dzieci i
sprawiać wrażenie, jakby to

wszystko było tylko taką przedziwną
zabawą dorosłych.

że jest to tylko chwilowy czyściec
prowadzący do zachodniego raju.

Kolejnym etapem "schnell i ciekadź"
było pobranie wytartego
wielokrotnym używaniem koca, jaśka
pod głowę, wytłuszczonej menażki i
połączonych śrubą w jeden zestaw:
łyżki, noża i widelca. Joleczka
brzydziła się tym niedomytym
zestawem do jedzenia i próbowała
znaleźć wodę by to umyć. Było już za
późno i nie dostaliśmy kolacji, ale i
tak byśmy jej nie przełknęli.

Mimo szoku kulturowego i
emocjonalnego wobec porzucenia
naszego domu na rzecz spartańskich,
niemalże więziennych warunków, jak
również wobec nieznanego nam losu
uzależnionego od obojętnych władz,
wciąż czułem i traktowałem to jako
niezwykłą przygodę. Nie widziałem w
tym całym przedsięwzięciu
zagrożenia czy degradacji naszego
życia. Wciąż czułem w sobie tę
przedziwną siłę, która dawała mi
poczucie bezpieczeństwa i nadzieję
na nowe życie. Potrafiłem znaleźć w
sobie cierpliwość i spokój jakich
nigdy dotychczas nie doświadczałem.

Spaliśmy w olbrzymiej sali, na
żelaznych pryczach ustawionych
ciasno jedna przy drugiej z wąskimi
przejściami pomiędzy nimi. Było nas
tam około pięćset osób. Słychać było
podpite głosy i przekleństwa polskie.
Byliśmy i tak szczęśliwcami, że
dostaliśmy prycze, bo niedługo
później były już tylko wolne miejsca
na podłodze korytarza. Ci, którzy
przebywali tu dłużej, radzili pilnować
walizek. Trzymaliśmy je więc przy
sobie, pod kocem, a niektórzy
przywiązywali je sobie do nóg lub
rąk.

By dojść do "wielkiej ubikacji",
wspólnej dla wszystkich lokatorów,
trzeba było przechodzić pomiędzy i
ponad leżącymi bezładnie ludźmi. W
ubikacji, z powodu zapchanego w.c.
woda ze spłuczki, pomieszana z
moczem i kawałkami odchodów
utrzymywała się na wysokości
kostek. Szukaliśmy więc toalety w
innych budynkach. Nie było nigdzie
miejsca na intymność. Łazienki były
wspólne dla mężczyzn i kobiet, a
toalety i prysznice nie miały nawet
zasłon. Pomimo tych przeżyć i
upokorzeń wszyscy wierzyli głęboko,
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O dziwo Joleczka znacznie bardziej
ode mnie wrażliwa na estetykę,
higienę i poczucie ciepła domowego
wokół nas zachowywała również moc
i spokój ducha. Bez najmniejszej
skargi czy krytyki koncentrowała się
na praktycznych elementach naszego
życia. Z niezwykłym talentem
"budowała domek" wokół nas i
naszych dzieci na każdym skrawku
przestrzeni jaki był nam dany. Dbała
o to, by żadne z nas, a szczególnie
dzieci, nie odczuło tych momentów
życia jako piętna lecz jako
nieustannie rozwijającą się życiową
przygodę.
Kolejnego dnia rano w dużej hali
stołówkowej stanęliśmy w długiej
kolejce do okienka, z którego każdy
z nas otrzymał bułkę z masłem i
dżemem. Nie musieliśmy używać
naszych wytłuszczonych menażek i
sztućców. Spałaszowaliśmy
wszystko, popiliśmy zbożową kawą z
mlekiem albo wodnistą herbatą.
Następnie wyprowadzono nas na
kolejną serię: "schnell, schnell...
ciekadź, ciekadź".
Wraz z grupą kilkudziesięciu innych
rodzin łącznie z rodziną Zbyszka
dostaliśmy przydział wyjazdu z
obozu. Gdzie tylko się dało Joleczka i
Maryla utrzymywały, że jesteśmy
wszyscy rodziną. Jedna blondynka
druga brunetka, ale rodzina. W
dużym stopniu powodowało to, że
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Austriacy zawsze wysyłali nas
wszędzie razem.

Obóz w Traiskirchen był w zasadzie
przeznaczony tylko dla pojedynczych
osób, wiec nie obawialiśmy się, że
naszym punktem docelowym będzie
to właśnie miejsce. Tymczasem
rodziny bez środków lokomocji
zostały zapakowane do autobusu, a
my wraz z innymi posiadaczami
samochodów ustawiliśmy się za
autobusami i tak ruszyliśmy w drogę.
Informacje o tym, dokąd jedziemy
były niejasne. Jedni mówili, że jako
rodziny z dziećmi znajdziemy się w
pensjonacie, inni zaś twierdzili, że
autobus wiezie nas do obozu
Goetzendorf" - tym dla "singli

". Jeden taki obóz właśnie
opuszczaliśmy, a reputacja o innych
była równie niepokojąca. Patrzyliśmy
więc niespokojnie na drogowskazy.
Dotarliśmy do miasteczka
Goetzendorf i minęliśmy je bez
zatrzymywania się. To zrodziło
nadzieję, że pojedziemy dalej.
Wkrótce jednak zjechaliśmy z drogi,
by zatrzymać się na rozległym terenie
przed ogrodzeniem i bramą obozu w
Goetzendorf.
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.
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Koncert kolęd i pastorałek w
parafii Św. Trójcy
Rokrocznie tuż przed świętami
Bożego Narodzenia do Kościoła
Parafialnego Świętej Trójcy ściągają
tłumy na tradycyjny koncert kolęd w
wykonaniu amatorskiego parafialnego
chóru pod dyrekcją Wilhelma
Płodzienia. Koncerty od lat prowadzi
proboszcz - Ojciec Dariusz Szurko.
Zwykle też w koncertach tych biorą
udział specjalni goście - zawodowi
muzycy lub śpiewacy, którzy
uświetniają wydarzenie.
W tym roku niespodzianką były
przygotowane pod kierownictwem
Siostry Marii tradycyjne jasełka w
których udział wzięły dzieci i
młodzieży z Parafii Świętej Trójcy.
Zarówno koncert kolęd, dwa solowe
utwory zagrane przez Wilhelma
Płodzienia jak i jasełka zostały
przyjęte owacjami przez licznie
zgromadzoną publiczność. Wielkie
brawa dla organizatorów i
wykonawców. (BS)
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BIZNES
Po co budzić w sobie potrzebę
ciągłego rozwoju?
Jako przedsiębiorcy czy też
właściciele firm coraz częściej
zastanawiamy się, w jaki sposób
osiągnąć nasz biznesowy cel.
Chcemy wiedzieć, jak doskonalić
umiejętności zarządzania firmą, jak
zwiększać efektywność i wydajność
pracy swojej i naszych pracowników.
Rynek pędzi do przodu i wymusza na
właścicielach firm nabywanie
kolejnych kompetencji i wprowa dzanie zmian w swoich biznesach.
Oczywiście wraz z rosnącą potrzebą
rozwoju rośnie liczba dostępnych
kursów, mających wskazać nam
skuteczne metody osiągania celu.
Możliwości na rynku jest mnóstwo,
obietnic (niestety często bez
pokrycia) za nimi się kryjących,
jeszcze więcej. To wszystko sprawia,
że rzesza przedsiębiorców posta nawia nie korzystać z konferencji,
szkoleń, mentoringu czy coachingu
oraz nie zmieniać w biznesie nic.
Wychodząc z założenia, że skoro do
tej pory stosowane metody
prowadzenia firmy się sprawdzały i
jakoś to szło, to dlaczego biznes
nagle miałby się załamać.
Z takiego założenia wyszedł też
jeden z moich znajomych. On też
zastanawiał się czy jest sens
korzystania z mentoringu, coachingu,
konferencji biznesowych czy raczej
uczęszczanie na nie okaże się stratą
czasu i pieniędzy. Nie mniej przy
okazji spotkania zadał mi pytanie:
Czy Ty naprawdę wierzysz, że
doskonalenie swojej osobowości i
swoich kompetencji biznesowych
poprzez warsztaty edukacyjne, udział
w konferencjach czy coaching, ma
sens? Czy naprawdę wierzysz, że
warsztaty edukacyjne lub mentoring
mogą pomóc w realizacji celów
biznesowych? I tak w zasadzie, to po
co brać udział np. w warsztatach
edukacyjnych? Czy rzeczywiście
mogę się czegoś na nich nauczyć?

Czy w ogóle warto zawracać sobie
tym głowę?
Zastanawiałam się chwilę co mu
powiedzieć, jak wytłumaczyć. Szybko
przyszła mi do głowy pewna historia
zaczerpnięta z "7 nawyków
skutecznego działania" Covey a,
którą postanowiłam się z nim
podzielić.
Wyobraź sobie, że idąc lasem
napotykasz drwala, który w pocie
czoła ścina drzewo - powiedziałem.
Gdy pytasz: "Co robisz człowieku?",
ten odpowiada: "Jakbyś nie widział,
drzewo ścinam. Nie przeszkadzaj mi,
jestem bardzo zajęty". Patrzysz się
na niego i mówisz: "Ale wyglądasz
już na bardzo wycieńczonego, długo
już się z tym drzewem męczysz?
Drwal odpowiada: "Już ponad pół
dnia, jestem skonany, bo ścinanie
drzewa to bardzo ciężka praca".
Patrzysz, jak się męczy, patrzysz na
tę piłę i odkrywasz, ze zdumieniem,
że piła jaką drwal piłuje jest po
prostu tak tempa, że praca nie ma
jak posuwać się szybciej a drwal
niepotrzebnie się męczy. Mówisz
więc: "Drwalu odpocznij chwilę i
naostrz tę piłę. Wtedy twoja praca
będzie nie tylko bardziej efektywna,
nie tylko będziesz skuteczniejszy,
lecz także będzie Ci łatwiej". Na co
drwal odpowiada: "Nie mam czasu
na ostrzenie, ścinam drzewo, śpieszę
się, muszę skończyć do jutra" i ścina
nadal tą samą nienaostrzoną piłą
drzewo.
Praca nad sobą, rozwijanie własnych
umiejętności, czy to poprzez udział w
warsztatach, coachingu,
konsultacjach czy po prostu poprzez
czytanie literatury oraz rozmowę z
ludźmi jest jak ostrzenie piły.
Zaganiani, pędzimy do firmy, do
domu, do dzieci, do klienta. Nie
zauważamy niemal jak mija jesień,
zima i jak po niej następuje wiosna.
Żyjemy i pracujemy nie poświęcając
dłuższej chwili na myśl jak
pracujemy, jak żyjemy, w jakim
stanie jest nasza piła, jeszcze ostra
czy już nie. W rezultacie żyje nam
się i prowadzi firmę coraz ciężej,
jesteśmy coraz bardziej zmęczeni,
coraz mniej efektywni, coraz mniej
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skuteczni a terminy gonią. Nazbyt
często jak ten drwal zamiast
zatrzymać się na moment, pomyśleć
i naostrzyć piłę, staramy się
wykrzesać z siebie jeszcze więcej
energii i piłujemy naszą pracę czy
życie tą tępą piłą.
Zapominamy o tym, że świat się
zmienia, technologia idzie do przodu
i w związku z tym rzeczywistość
stawia nas przed coraz to nowymi
wyzwaniami, ale i ułatwieniami.
Sposoby radzenia sobie z nimi, które
jeszcze kilka lat temu były
skuteczne, z czasem przestały być
adekwatne, lub w stu procentach
wystarczające.
Zatem co zrobić, żeby naostrzyć
swoją piłę w biznesie i żyć
efektywniej, skuteczniej,
wykorzystując w większym stopniu
swój potencjał? Na pewno nie
zaczynaj od gorączkowych
poszukiwań szkoleń. Na początek
może, po prostu, przystań na
moment i pozwól przebić się
jednemu pytaniu w codziennej
gonitwie myśli. Czy żyje lub pracuje
mi się ciężej niż kilka lat temu? Jeśli
odpowiedź brzmi "chyba tak" lub
"zdecydowanie tak" to zadaj sobie
kolejne: "Czy chcę lub mogę żyć i
pracować tak, by czerpać większą niż
obecnie radość i satysfakcję z tego
jak żyję i co robię?
Anna Kupisz-Cichosz

Anna Kupisz-Cichosz - kobieta
biznesu, ekonomista, negocjator,
psycholog, autorka książek
biznesowych. Pomysłodawczyni
inicjatywy "Firma jest Kobietą" w
ramach której od 5 lat dzieli się nie
tylko praktyczną wiedzą, ale i swoim
10-letnim doświadczeniem
biznesowym z przedsiębiorczymi
Polkami z całego świata.
www.firmajestkobieta.com. Jako
mentor i strateg biznesowy pokazuje
jak przeprowadzić w firmie audyt po
to, by okiełznać finanse, dokonać
pełnej analizy i na tej podstawie
zbudować strategię biznesową
realizującą określony cel finansowy.
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BIZNES - FIRMY
Adwokaci
Ewa Gerus
Łukasz Granosik
Mark Gruszczyński
Mirosław Jankowski
Maria Krajewska
Magdalena K. Łempicka
Magdalena Sokol
Iwona Strozik
Agnieszka Swierzbinska
Aleksander Tobolewski
George Tsanoussas
Adam Marek Wierzchowski

Finanse / Podatki
(514)
(514)
(514)
(514)
(416)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)

289-9877
847-4996
939-3993
499-3118
545 1777
369-1798
844-3077
758-8776
876-4440
284-2616
844-6300
992-8009

Marieta Belina-Brzozowska.
Comptablimpôt enr.
M&D Comptabilité
Irena Krenz - księgowość
Tax-Time Plus

(514)
(450)
(514)
(614)
(514)

482-0179
651-7896
421-5597
279-5421
494-3265

Fryzjerzy
La Popina Coiffure
Salon Barbara Unisex
Salon Maria

(514) 331-8755
(514) 721-1971
(514) 849-5503

Kosmetyczne salony
Architekci
Alicja Bębenek-Holderberg
Maciek Jankowski
Marek Żółtak

(514) 731-3183
(514) 697-7573
(514) 624-1475

Delikatesy / Cukiernie
Charcuterie Cracovia
Charcuterie M.D.
Charcuterie Monk
Charcuterie Transilvania
Charcuterie Europe
Chopin
Euro-Deli Batory
Felix Mish Inc.
Mako
Olive & Olives
Cukiernia Rosemont
Slovenia
Tonsel, hurtownia
Wawel: 2543-A Ontario E.
Wawel: 1413 St-Marc
Wawel: 5499 Sherbrooke
Wawel: 7401 Newman
Wawel: 4301 Wellington
Zytynsky's Deli

(514) 747-3461
(514) 331-8755
(514) 695-3004

Kwiaciarnie
(450)
(514)
(514)
(450)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)

443-8492
684-5760
762-4747
681-9551
727-5505
481-0302
948-2161
766-2094
276-6997
381-4020
728-7711
842-3558
332-8462
524-3348
938-8388
483-1042
992-5007
767-7716
722-0826

Dentyści / Protetycy
Dr Ewa Babarowska
Ilona Janik D.D.
Dr Lara Bastouli-Francuz
Dr Piotr Francuz
A. Karczewska, denturolog
Dr Kalina Pluta / Kevin Tan
Dr Jerzy Szmigiel
Dr Halina Tarczyńska
Dr Jadwiga Zanolin
Dr Izabella Żaczkiewicz

Esthetique Mme Terry
La Popina Coiffure
Kasia Rak

Kwiaciarnia Gala
Fleurs de Zofia

(514) 274-2213
(514) 376-6566

Nieruchomości
Małgosia Arciuch (Sutton)
Beata Dusza (Sutton)
Adam Hawrylak (Sutton)
Marek Jabłonowski (C. 21)
Andrzej Kozakiewicz (Sut)
Wieslaw Kur (ReMax)
Serge Martineau (Sutton)
Barbara Michalak (P.D.)
Jadwiga Parafska (Royal V)
Peter Rawski (Londono)
Yolanda Siedlecka (Sutton)
Adam Spisak (M.I.)
Sylwia Smolińska (Sutton)
Michał Wawrzyniak (Sut)

(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)

909-3961
653-7459
576-5956
991-5505
591-0700
571-7446
364-3222
714 2918
685-1975
679-8578
823-2284
730-8800
924-6103
865-6453

Notariusze
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)

931-8636
728-5269
620-2550
620-2550
325-7551
697-1312
845-8904
697-0444
334-2674
875-9317

Me A. Chrząszcz
Me Katarzyna Raszplewicz

(514) 366-9390
(514) 505-3501

Pensjonaty
Acacia
Dom Złotego Wieku
Residence Mount Royal
Senior Residence
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(514)
(514)
(450)
(514)

426-9201
367-5515
656-5582
695-5372
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Podróże
Global Voyager
PolTours Travel
Agencja Slav
Direct Travel
Voyages Group Ideal

(514)
(514)
(514)
(514)
(514)

241-3249
521-9910
507-7773
731-7222
342-9554

(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)
(514)

270-0400
998-1324
945-9501
806-5516
941-8148
368-4778
689-7590
576-9589

Remonty
A&H Pol-Lan Plumbing Inc.
ACDC Electrique
Aluminium Atlanta
Domek Renovation
HWAK Renovations
Les Planchers Jan-André
O.K. Plomberie
STAN General Renovations
Restauracje / Bary
Café Baba Yaga
Euro-Deli Batory
Stash's Café

(514) 504-3279
(514) 948-2161
(514) 845-6611

Samochody
Auto Evolution
Auto G.M.W.
Garage D&A

(514) 485-8101
(514) 369-5831
(514) 762-2663

Transport / Cargo
Avimar International

(514) 489-7555

Tłumaczenia
Centrum M. Stefańskiego
House of Travel Westmount
Izabela Zdun (pol/ang)

(514) 791-5243, 739-9809
(514) 241-3249
(514) 242-2675

3.000 FILMÓW

Ubezpieczenia
Eva B. Budek, broker
Danuta Potworowska, brok.
Urszula Rączka, ag. ubezp.
Ewa Senkara, agent ubezp.

(450)
(514)
(450)
(450)

973-2822
340-1209
672-6410
672-6410

Wczasy
Parker's Lodge (Polska
Oberża u Jasia i Małgosi)

(514) 578-9643 lub
(514) 578-6254

Weterynaryjne kliniki
Animal 911

(514) 685-8387

BIBLIOTEKA POLSKA ZAPRASZA
4220 Drolet, Tel.: (514) 379-4220
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POLONIA W MONTREALU - PRZYDATNE ADRESY
Kongres Polonii Kanadyjskiej (Québec)

Inne Instytucje

1956 rue Frontenac, Montréal, Qc, H2K 2N4
Tel.: (514) 503 7440, Prezydent: Maria Palczak
e-mail: president@quebec.kpk.org

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim,
Prez. Kazimierz. Zaras (450) 433-1321
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna, P.O. Box 63601, C.C.
Van Horne, Montreal, QC, H3W 3H8, polskafundacja.org

Polskie szkoły
Polska Rada Szkolna, (514) 426-2343, Prez.: Lidia
Pacak

PKTWP Centrala, 685, 8 Avenue, Lachine,
Prezes: Ewa Loboda, (514) 761-5233
PKTWP Grupa I, 2721 Jolicoeur, (514) 766-1108

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Mikołaja Kopernika
przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu, 3635
Atwater Ave. , Kierownik: Stanisław Chylewski, 514743-8423
Szkoła im. Emilii Plater w Montrealu, 3200, chemin de
la Côte-Sainte-Catherine, (514) 486-0998, Mariola
Wróbel
Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu, 311
Inglewood, Pointe-Claire, QC, (514) 944-2922,
Kierownik szkoły: Teresa Sobol
Polska Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego w
Montrealu6100 Boulevard Champlain, Verdun, QC,
Kierownik szkoły: Anna Prządka (514) 831-1214

PKTWP Grupa V, 685, 8 Avenue, Lachine,
Prezes: Eugeniusz Loboda, (514) 761-5233
PKTWP Grupa X, 3563 Belair, Montreal, QC H2A 2B1
Prez. Janete Adamowski (514) 324-7930
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
63 Prince Artur Est # 6, (514) 996-9723
Towarzystwo Orła Białego, 1956 Frontenac,
(514) 524-3116. Prez. Maria Palczak Palczak
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, 63 Prince Artur Est, (514) 842-7551
CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska
5655 Belanger, (514) 259-2551

Organizacje młodzieżowe
Polski Zespół Folklorystyczny „Akademia Białego Orła”,
1956 Rue Frontenac, (514) 662-6304, Richard
Schmidt

Polski Instytut Naukowy / Biblioteka Polska, 4220 Drolet,
Tel: (514) 379-4220, polska@videotron.ca, Prez. S. Latek
Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy w
Montrealu, Prez. Teresa Brylewicz, (450) 676-5573

Zespół pieśni i tańca "Tatry", 5580 St-Urbain,
Krystyna Jędrzejowska (514) 337-9511
Polskie parafie
Zespół pieśni i tańca "Podhale", 2390 Ryde, Pointe
Saint-Charles, QC, (514) 363-3389

Parafia M.B. Częstochowskiej, 2550 Gascon,
(514) 523-6368

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
Montrealu

Misja Św. Wojciecha i Św. Maksymiliana
34, 34th Avenue, Lachine, (514) 637-9642

3501 Avenue du Musee, Montreal, H3G 2C8 Quebec
tel.: +1 514 840 6080
fax: +1 514 285 8895

Parafia Św. Michała i Św. Antoniego
5580 St.Urbain, (514) 277-3300
Parafia Św. Trójcy, 1670 Center. (514) 935-8628

telefon alarmowy: (+1) 438 395 2708 - czynny całą
dobę - wyłącznie w nagłych wypadkach wymagających
interwencji konsula (zdarzenia losowe, np. wypadki,
aresztowania)
e-mail: montreal.info@msz.gov.pl

Kustodia OO. Franciszkanów w Montrealu, 2550 Gascon
(514) 523-6368
Parafia Św. Krzyża (Polski Narodowy Kościół Katolicki)
3330 Laurier Est, (514) 524-9564

- 16 -

MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 3 STYCZEŃ 2020)

- 17 -

MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 3 (STYCZEŃ 2020)

WOKÓŁ ŻYCIA
Katalog marzeń. Jaki jest
Twój?
Kiedy w styczniu ogłosiłam rok 2018
rokiem spełniania marzeń i
napisałam moją listę TOP + 1, to
nawet w najśmielszych snach nie
oczekiwałam, że to co sobie
wymyśliłam zacznie spełniać się tak
szybko!. Myślę, że jest coś w tym, co
napisał w "Alchemiku" Paolo Coelho:
"... kiedy czegoś gorąco pragniesz, to
cały wszechświat sprzyja potajemnie
twojemu pragnieniu". I chyba
rzeczywiście wszechświat zobaczył,
że jestem zdeterminowana, aby iść w
kierunku marzeń, bo zaczął mi
pomagać! Najpierw zapukał w moje
drzwi z wiadomością, która mnie
zelektryzowała, a wkrótce stało się
coś, o czym przestałam myśleć, a tu
proszę! Otóż wtedy skontaktowała
się ze mną firma - "Katalog Marzeń",
która przełamuje schematy myślowe
i pokazuje, że czas na próbowanie
nowych rzeczy jest w każdym wieku,
a nie tylko wtedy, kiedy ma się
dwadzieścia lat. W tej chwili
większość klientów tego serwisu to
ludzie bardzo młodzi. Wtedy
napisałam na swoim blogu: To co,
dziewczyny i chłopaki? Pokażemy, że
nas też jeszcze na wiele stać? Jest ku
temu okazja, bo firma zaprasza do
udziału w akcji: "Chcę to przeżyć", w
której można wygrać spełnienie
marzenia za darmo! A jest z czego
wybierać. Marzy Ci się lot balonem,
skok ze spadochronem, a może
nurkowanie lub jazda ferrari?
Mnie oczywiście nie trzeba było długo
zachęcać do tego, żebym zrobiła coś,
o czym marzę i żeby to było coś
szalonego. Wybrałam lot motoparalotnią z instruktorem. I stało się!
W jedną z sobót stawiłam się na
lądowisku pod Warszawą, a pan Piotr
zabrał mnie w podniebną podróż.
Ależ to było ekscytujące! Pewnie
jesteście ciekawi czy się nie bałam?
Oczywiście, że się bałam (tak
troszkę), ale od czego jest
przezwyciężanie własnych strachów i
ograniczeń? Uwierzcie mi, że daje to

ogromnego kopa energetycznego,
wzmacnia wiarę we własne
możliwości i przenosi się na działania
w życiu codziennym. Pomaga
pokonywać lęki i bariery dzielące nas
od naszych chciejstw, planów, celów
i marzeń.
Jak to wyglądało?
14 kwietnia w sobotę, czyli już po
piątku 13-tego, przyjechałyśmy z
moją koleżanką Agnieszką ok. 18.00
na umówione miejsce, wielką łąkę
niedaleko wielkiego miasta. Pogoda
była piękna, słońce i bezchmurne
niebo, wokół wiosenna przyroda w
rozkwicie. Po chwili pojawił się
instruktor i rozpoczął montowanie
paralotni, zabawnego stelażu na
trzech kółkach, z dwoma siedziskami
i motorkiem ze śmigłem z tyłu. Do
tego stelażu pan Piotr przytroczył
liny od spadochronu lotni.
Czekaliśmy jeszcze trochę, aby wiatr
uspokoił się do bezpiecznego
poziomu. No raczej nie chciałabym,
aby tym naszym trójkołowcem
rzucało na boki, kiedy ja w nim
jestem! Wreszcie nadszedł moment
startu. Zasiadłam w siedzisku z
przodu, na głowę założyłam hełm z
mikrofonem, żeby móc
porozumiewać się z pilotem. Nogi
włożyłam w specjalne podpórki,
instruktor zapiął mnie pasem i
upewnił się, że jest należycie
napięty. Po chwili, ahoj przygodo,
odlecieliśmy!

łąki, pola i lasy, z porozrzucanymi
pomiędzy nimi domami. Czułam jak
moje policzki różowieją od emocji.
Mini-chwilę grozy przeżyłam przy
nawrotce, bo nagle pochyliliśmy się o
45 stopni w bok, a potem nastąpiło
kilka korkociągów, ostrych skrętów
lewo-prawo, co jak się okazało, jest
sposobem na obniżanie wysokości.
Przyznam szczerze, że wrzasnęłam w
słuchawkę z przerażenia, ale przy
wsiadaniu, uczciwie uprzedzałam
mojego pilota o takiej możliwości.
Spokojny, ciepły głos pana Piotra,
który zapewnił mnie, że wszystko
jest w należytym porządku podziałał
jak zimny kompres przykładany do
rozpalonego czoła. Gorączka minęła,
a pacjentka z zachwytem
kontynuowała podniebną podróż.
Lecieliśmy coraz niżej i niżej w
kierunku lądowiska, zatoczyliśmy
kilka okrążeń nad łąką, aż w końcu
wylądowaliśmy. Zadziwiająco gładko
i bez najmniejszego wstrząsu! Brawo
pilot! Cały lot trwał nieco ponad 20
minut. Wróciłam cała, zdrowa, bez
uszczerbku na ciele i umyśle, za to z
wielkim bananem na twarzy.

Wniebowzięta
Start nastąpił tak szybko, że nie
zdążyłam nawet krzyknąć, a już
unosiliśmy się do góry. To było
niesamowite przeżycie. Ziemia
oddalała się sprzed oczu, a my
wznosiliśmy się wyżej i wyżej, aż do
pułapu 560 m. Pan Piotr podawał mi
wysokość i wyjaśniał zjawiska
atmosferyczne, które powodowały
lekkie bujnięcia moto-paralotnią,
choć lot był generalnie bardzo
stabilny. Ależ piękny widok roztaczał
się z góry! Fantastycznie wyglądała
panorama Warszawy z wieżowcami
na tle zachodzącego,
złocistoczerwonego słońca. W tym
świetle malowniczo prezentowały się

- 18 -

Spełnianie marzeń sposobem na
młodość ducha
"Młodości! Dodaj mi skrzydła, niech
nad martwym wzlecę światem..."
nawoływał wieszcz Adam Mickiewicz
w "Odzie do młodości". Warto
przypomnieć sobie ten poemat i
"ponad poziomy wylecieć", aby nikt o
nas młodzieży starszej nie pomyślał,
że ten "martwy świat" to my. O co
to, to nie! Spełnianie marzeń to
jeden z pewniaków rewitalizujących
ducha młodości. Ja już odleciałam.
Spróbuj i Ty! Skaldowie śpiewali:
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"Marzenia jak ptaki szybują po
niebie. Na pewno potrafisz wśród
nich znaleźć siebie". Nie gap się na
te ptaki z rozrzewnieniem. Łap
swojego wróbla w garść i spełniaj
swoje marzenia! Powodzenia!
Ela Hübner

Ela Hübner - blogerka 50+ z
Warszawy (www.fajna-baba-nierdzewieje.pl), która pisze o tym, że
także w wieku dojrzałym można czuć
się atrakcyjnym i spełnionym.
Przekonuje, że właśnie teraz, kiedy
kobietom mija podobno "termin
przydatności do użycia", można
odnaleźć siebie, realizować swoje
pasje i potrzeby. Autorka 10
przykazań anty-korozyjnych,
zwolenniczka zdrowej diety i ruchu
na co dzień. Za swoją działalność
została przez tygodnik "Wysokie
Obcasy" wybrana do zaszczytnego
grona "50 śmiałych kobiet 2018".

Efekt Motyla - mała zmiana,
duży efekt
Jedna, drobna zmiana ma olbrzymi
wpływ na to, co wydarzy się w
długim terminie. Czy faktycznie
szczegół może sprawić, że zmieni się
całe życie?
Pani Aniela zawsze ok. 7.40
wychodziła na poranne zakupy. Pół
chleba, mleko, coś na obiad. Tak
było i tym razem. Dzień wydawał jej
się wyjątkowo duszny, a ona już od
wieczora czuła jakiś dziwny ucisk po
lewej stronie piersi. Kiedy otworzyła
drzwi mieszkania, po prostu upadła.
Monika usłyszała zza drzwi dziwny
huk. To ona wezwała pogotowie i
zaczęła reanimować starszą kobietę.
Nie byłoby może w tej historii nic
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że
Monika normalnie o tej porze
wsiadałaby już do autobusu i
spokojnie jechała do pracy. Tego
dnia jak zwykle wyszła z domu kilka
minut po 7.30. Kiedy zeszła na dół
trzypiętrowego bloku, zobaczyła, że

poszło jej oczko w rajstopach.
Szybka decyzja: jechać do pracy i
kupić jakieś rajstopy po drodze czy
wrócić do domu? Postanowiła wrócić.
Najwyżej spóźni się te parę minut.
Kiedy usłyszała upadek sąsiadki,
właśnie zakładała nowe rajstopy...
Pani Aniela mówi, że żyje dzięki
swojej eleganckiej sąsiadce.
Andrzej wybierał się do rodziny na
weekend. Mama dzwoniła dwa razy.
Nie odbierał telefonu, bo się spieszył.
Kilka kilometrów od domu zawrócił
jednak, bo zapomniał komputera, a
w planach miał kilka godzin zdalnej
pracy. Zaparkował, wbiegł do
mieszkania, zabrał swoje rzeczy, a
potem wybiegł bo był spóźniony o 20
minut - a wiedział, że wszyscy
czekają tylko na niego z obiadem z
okazji urodzin babci. Na klatce
schodowej nie zauważył młodej
kobiety, która niepewnie rozglądała
się po numerach mieszkań. Wpadł na
nią, strącił notatki, które trzymała w
rękach i na chwilę ich oczy się
spotkały... Spóźnił się na urodziny
babci dokładnie dwie godziny. Pięć
lat później ma dwoje dzieci z kobietą,
na którą wpadł na klatce schodowej.
Decyzja o oddzwonieniu do mamy
lub o nieodebraniu telefonu zaważyła
na kolejnych latach jego życia. Kiedy
był zmuszony wrócić po komputer,
wpadł na swoją przyszłą żonę.
Drobiazg, który wtedy nic nie
znaczył, zmienił całe jego życie.

Zygmunt dokładnie pamięta chwilę,
kiedy cofnął nogę z podestu windy.
Pracował przy budowie komina w
elektrowni Dolna Odra. Każdego dnia
winda wwoziła jego i kolegów z
brygady na powstający komin. Tak
miało być i tym razem. Szóstka
mężczyzn wsiadła, Zygmunt był
gotów jechać z nimi. Stojący za nim
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kolega położył mu rękę na ramieniu:
- Zostań, pojedziemy następnym
razem - powiedział. Następnego razu
już nie było. Winda z sześcioma
osobami spadła z wysokości.
Wszyscy zginęli. - Dzięki Bogu żyję!
To było chyba pierwsze, co wtedy
pomyślałem - wspomina Zygmunt.
Przypadek? Pech albo szczęście?
Przeznaczenie? Opatrzność? Anioł
Stróż? Każdy ma swoją teorię, która
pomaga zrozumieć, co się wydarzyło.
Czasami z pozoru nieważne
zdarzenia i decyzje wywołują
prawdziwe rewolucje i mogą
decydować nawet o życiu lub śmierci.
To, że spóźnisz się na samolot, że
nie wsiądziesz do windy, że nie
pojedziesz na spotkanie, że
zawrócisz z drogi, bo coś sobie
przypomniałeś, że spotkasz nieznaną
wcześniej osobę, że zobaczysz jakiś
znak itd. mają wpływ na następne
zdarzenia, które w efekcie
doprowadzają do zwrotu akcji i do
nieprzewidzianych wcześniej zmian w
życiu.
Powstało dużo filmów na ten temat i
pewnie jeśli prześledzić prywatnie
swoje losy, to można byłoby znaleźć
historie, które pozornie w danym
momencie nie miały znaczenia, a
zmieniły wszystko.
"Efekt Motyla" - Butterfly Effect
wymyślił Edward Lorenz,
amerykański meteorolog i
matematyk. To on doszedł do
wniosku, że trzepot motyla gdzieś w
Singapurze może spowodować burzę
nad Karoliną Północną w USA. Ten z
pozoru niewinny wpływ jednych
wydarzeń na drugie, który może
skutkować lawiną kolejnych, zaczęto
nazywać właśnie efektem motyla.
Lorenz zajmował się komputerowym
prognozowaniem pogody.
Wykorzystywał do tego specjalne
równania. Był zaskoczony, kiedy
wprowadzenie do nich różniącej się
minimalnie liczby wyjściowej
(dokładnie 0,506 i 0,506127), w
miarę upływu czasu, zupełnie
zmieniało całą symulację i prognozy
na dalsze dni. To dlatego żaden
szanujący się meteorolog nie poda
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długoterminowej pogody, bo wie, że
nie jest w stanie określić bieżących
warunków tak dokładnie, aby
uniknąć błędu w dalszych
obliczeniach.
W matematyce nie da się nikogo
oszukać. Drobny błąd, mała zmiana
czy ingerencja - powoduje zmianę
wyniku. Ale w życiu nie możemy
wszystkiego policzyć, przewidzieć
który szczegół zaważy na przebiegu
naszej historii. To wiemy dopiero po
czasie, z perspektywy tego, co już
się wydarzyło i jaki miało skutek.
Uważa się, że świat zmieniają wielkie
wydarzenia, które dotyczą większości
mieszkańców planety - wojny, ruchy
społeczne i inne olbrzymie
przedsięwzięcia, które mogą
poruszyć globem i ludnością. Prawda
jest jednak taka, że każda,
najmniejsza decyzja zmienia świat.
To, co jest dużą zmianą w świecie,
może być nic nie znaczącym
drobiazgiem w danej chwili. Dlatego
należy doceniać każdy gest, każde
najmniejsze zdarzenie, każdą swoją
decyzję, każdą aktywność, bo nigdy
nie wiemy, jak wielki może ona
przynieść efekt.
Na początku Nowego Roku większość
ludzi planuje, zapisuje swoje
zobowiązania, cele, marzenia. Życzę
wszystkim i sobie też, żeby małe,
może dziś nieistotne zmiany i
wydarzenia miały duży, pozytywny
skutek dla nas w całym 2020 roku.
Udanego Nowego Roku!
Elżbieta Stan

Elżbieta Stan - filolog z
wykształcenia, realizująca się
zawodowo, jako menedżer sprzedaży
w międzynarodowych korporacjach.
Ostatnie 9 lat jej pracy etatowej, to
organizowanie szkoleń dla
największych firm i instytucji w
Polsce. Po 60-tce założyła własną
firmę. Aktywna w social mediach.
Mieszka obecnie na południu Polski,
blisko Katowic.

Co mózg myśli o noworocznych
postanowieniach?
Nowy Rok to zwykle czas nowych
planów i wielkich ambicji, czas
zaczynania od nowa. Na początku
stycznia mamy mnóstwo pomysłów
na siebie i na biznes, czujemy się
zmotywowani i gotowi na zmiany.
Głęboko wierzymy, że w tym roku
już na pewno damy radę wytrwać w
postanowieniach i że to będzie dla
nas przełomowy rok. Mija kilka dni,
w najlepszym przypadku tygodni i
znów jesteśmy tam, gdzie byliśmy
pod koniec roku, tyle że bardziej
sfrustrowani i źli na siebie, że znów
wyszło jak zwykle, że znowu
zawiedliśmy. Jak co roku.

Dlaczego tak się dzieje? Co
powoduje, że tak trudno nam
wdrożyć nowe nawyki czy zmienić
dotychczasowe przyzwyczajenia?
Powód jest bardzo prosty - każda
zmiana zachowania, wszystko to co
nowe, co ma być zrobione albo
pomyślane inaczej niż dotychczas,
wiąże się z dużym energetycznym
wydatkiem dla naszego mózgu. A to
jest ostatnia rzecz, na którą nasz
mózg ma ochotę! Dlatego zrobi on
wszystko co w jego mocy, by nas
przed planowaną zmianą
powstrzymać. Podsunie milion
powodów, byśmy teraz dali sobie
spokój, byśmy odłożyli ten pomysł
na jakieś bliżej nieokreślone
"później". Taka jego rola - chronić
nas przed energetycznym wysiłkiem,
bo to zwiększa szansę na
przetrwanie; ten mechanizm świetnie
się sprawdzał w czasach, gdy
mieszkaliśmy w jaskiniach i gdy
zagrożenie życia czyhało wszędzie.
Dziś mamy zupełnie inną
rzeczywistość, ewoluował świat
wkoło, ale nasz mózg rządzi się
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mniej więcej tymi samymi zasadami,
co tysiące lat temu. Znając sposób
myślenia i działania mózgu, możesz
go przechytrzyć i osiągnąć w 2020
roku to, o czym marzysz od dawna.
Oto kilka podpowiedzi.
Zacznij od łatwego startu
Podstawowa zasada działania mózgu
jest bardzo prosta: duże zmiany
wymagają dużo energii, więc będą
bojkotowane z pełną determinacją.
Natomiast na zmiany małe, wiążące
się z niewielkim energetycznym
wydatkiem, nasz mózg może
przymknąć oko. Z tą zasadą wiąże
się pierwsza wskazówka dotycząca
wdrażania nowych nawyków: start
musi być łatwy. Jeśli w tym roku
planujesz czytać książki dotyczące
twojej dziedziny biznesu, a do tej
pory czytałeś głównie wiadomości
sportowe, to nie stawiaj sobie od
razu celu: książka tygodniowo.
Zacznij od jednej lub dwóch strony
dziennie. To samo dotyczy większej
aktywności fizycznej - nie zaczynaj
od zakupu karnetu na siłownię, do
której samo dotarcie zajmuje pół
godziny. Zacznij od 2 minut ćwiczeń
w domu. Jeśli wystartowanie nie
będzie łatwe, twój mózg zbojkotuje
pomysł jeszcze przed startem. Ale
jeśli początek będzie łatwy, jeśli
nowe zachowanie będzie proste do
wdrożenia, to mózg Ci na to pozwoli.
Pamiętaj, mówimy tu tylko o
wystartowaniu.
Gdy już wystartujesz i nauczysz
swoją głowę, że nie ma powodu by
bić na alarm, to potem idzie
naprawdę z górki. Badania pokazują
bowiem, że 80% osób, które zaczną
wykonywać nową (czytaj: "trudną"
dla mózgu) czynność przez 2 minuty,
na tych 2 minutach nie poprzestaje.
Te dwie minuty czytania czy biegania
dziś, dwie minuty jutro, to brzmi jak
nic, ale dla mózgu to bardzo dużo.
Bo z każdą przeczytaną stroną, Twój
mózg zaczyna Cię widzieć jako
czytelnika; z każdą przebiegniętą
minutą stajesz się w swoich
własnych oczach biegaczem. I tak
zaczyna się budować Twoja nowa
tożsamość, zaczynasz myśleć o sobie
i widzieć się jako czytelnika, jako
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biegacza. A gdy już zbudujesz tę
tożsamość, żadna zewnętrzna
motywacja nie będzie ci potrzebna,
nie będziesz musiał sobie nic
postanawiać - bo osoba czytająca
książki, czy regularnie ćwicząca, to
po prostu będziesz Ty.
Zbuduj nowe skojarzenia
Kolejną zasadą, jaką kieruje się
mózg jest dążenie do przyjemności i
unikanie przykrości. To oznacza, że
jeśli chcesz przestać robić to, co ci
dłużej nie służy, zbuduj negatywne
skojarzenia wokół tej czynności; z
kolei to, co chcesz zacząć robić,
obuduj pozytywnymi skojarzeniami.
Dla przykładu, jeśli chcesz w tym
roku zbudować sieć kontaktów i
sprzedawać więcej, ale nie cierpisz
wysyłać maili z ofertą czy dzwonić do
potencjalnych klientów, to skojarz te
czynności z czymś pozytywnym, jak
na przykład ulubioną kawą, którą od
teraz będziesz sobie przyrządzać
zawsze wtedy, gdy będziesz dzwonić
albo pisać do potencjalnych klientów.
To właśnie na bazie tej zasady
siłownie wprowadziły telewizory do
pomieszczeń z urządzeniami kardio,
dając klientom możliwość oglądania
ulubionego serialu podczas kręcenia
kolejnych kilometrów na rowerze.
Obuduj pozytywnymi skojarzeniami
to, co do tej pory kojarzyło Ci się
jako męczarnia, a zobaczysz, że w
krótkim czasie nie będziesz się tego
mógł doczekać!
Nagradzaj się od razu
Nasz mózg kształtował się w
czasach, gdy gratyfikacja za wysiłek
następowała od razu - zdobyte
jedzenie zjadano od razu, ogień
rozpalano aby ciepło było
natychmiast. Nie było mowy o
oszczędzaniu na emeryturę,
planowaniu wakacji z półrocznym
wyprzedzeniem czy ćwiczeniu dziś by
cieszyć się świetną sylwetką za kilka
miesięcy. Pod tym względem nasz
mózg też się nie zmienił od czasów,
gdy żyliśmy w jaskiniach. Dlatego
jeśli chcesz, by z Tobą
współpracował przy wdrażaniu
noworocznych postanowień, znajdź
sposób, by dostał on swoją

upragnioną gratyfikację natychmiast.
To nie musi być nic wielkiego, ale ma
dać mózgowi namiastkę nagrody. Dla
przykładu, jeśli chcesz odłożyć trochę
gotówki na prestiżowe szkolenie, ale
oszczędzanie widzisz jako bolesne
wyrzeczenie, to za każdym razem
gdy odmawiasz sobie jakiejś
przyjemności czy rozrywki, wrzuć do
dużego słoika banknoty, które byś na
tę rozrywkę wydał. Dla jeszcze
lepszego efektu, naklej na słoik
zdjęcie symbolizujące to, na co
oszczędzasz. Ten moment, gdy
pieniądze trafiają do słoika oraz
obserwowanie jak słoik zapełnia się z
tygodnia na tydzień, daje mózgowi
namiastkę nagrody. Co więcej, mózg
ma możliwość śledzenia postępu,
pokazujesz mu progres, co też jest
odbierane jako nagroda.
A zatem, zacznij łatwo, zbuduj
pozytywne skojarzenia i znajdź
sposób na natychmiastową
gratyfikację. Dalej Twój mózg sobie
poradzi - będzie kontynuował to, co z
łatwością zaczął i sam będzie dążył
do kolejnego razu nie tylko z uwagi
na skojarzoną z nowym
zachowaniem przyjemną część, ale
też z uwagi na satysfakcję, jaką daje
mu natychmiastowa gratyfikacja.

KULTURA
Imagine Van Gogh - uczta dla
wyobraźni
Dzięki wystawie "Imagine Van
Gogh", która ma miejsce w Arsenal
Contemporary Art Centre w
Montrealu, miałam niebywałą okazję
niejako wtopić się w magiczny świat
Vincenta Van Gogha. Niedocenianego
za życia, ubóstwianego po śmierci,
geniusza malarstwa, którego życie
było jak jego obrazy: niespokojne,
szalone, niebezpieczne, a
jednocześnie bajecznie kolorowe.
Ruchome, zmieniające się jak w
kalejdoskopie, dotykały mnie,
czarowały pięknem. Dzięki dziełom
Mistrza przez pół godziny byłam
niemal "w głowie" wspaniałego
malarza.

Anna Kamińska

Dr Anna Kamińska - business coach,
psycholog, prawnik, przez ponad 10
lat radca prawny, prowadziła własną
kancelarię prawną w Warszawie.
Kilka lat temu zdecydowała się
porzucić prawo dla swojej życiowej
misji i pasji
wspierania aktywnych
zawodowo kobiet w osiąganiu
wysokiej pozycji, renomy oraz
poważania nawet w dziedzinach
uważanych powszechnie za domenę
mężczyzn. Korzystając z trady cyjnych narzędzi coa -chingowych,
jak również wiedzy z zakresu
neurobiologii, plastyki mózgu i
epigenetyki, pomaga kobietom
realizować najśmielsze cele i sięgać
po marzenia. Mieszka w Toronto.
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Eksplozja talentu, niebywałej
wyobraźni, soczyste kolory, odcienie
czerni i bieli, intensywne emocje i
piękno to słowa, które cisną się na
usta i papier, gdy próbuję opisać tę
wystawę. Na ścianach muzeum, na
suficie, na podłodze, wszędzie gdzie
sięga wzrok, widziałam największe
dzieła artysty. Autoportrety,
"Słoneczniki", "Gwieździstą noc",
która robi chyba największe wrażenie
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i wiele innych (ponad 200 prac
powstałych w latach 1880-1890).
Wraz ze zmieniającymi się obrazami
zmienia się muzyka, która
towarzyszy obrazom, jest równie
ujmująca, stonowana, kojąca, a
momentami niepokojąca, współgra
cudownie z tym, co widzimy.
To wystawa, którą absolutnie trzeba
zobaczyć. Od lat robi furorę na
świecie, a widząc tłumy ludzi,
przybyłych w sobotni grudniowy
wieczór do muzeum, jestem
przekonana że podobnie będzie i tu,
w Montrealu.

By zobaczyć wszystkie, zmieniające
się po sobie, obrazy potrzeba około
pół godziny. Jednak nie ma tu
przewodnika, czy określonego czasu,
w którym należy oglądać dzieła. Kto
chce może, we własnym tempie,
delektować się tą, zapierającą dech
w piersiach sztuką. Można nawet na
kilka godzin zapomnieć się razem z
panem Vincentem i odkryć niezwykłe
bogactwo jego wyobraźni.
Wystawa otwarta jest do 2 lutego
2020 roku. Ciekawostką może być
fakt, że jeszcze przed jej otwarciem
(5 grudnia 2019 r.) zostało
sprzedane 40 tys. biletów. Za całość
projektu odpowiedzialni są artyści:
Annabelle Mauger and Julien Baron.
Serdecznie polecam tę wyjątkową
wystawę.
Katarzyna Knieja

Katarzyna Knieja - pedagog z
wykształcenia, trochę "niedzisiejsza"
miłośniczka kultury wszelakiej,
podróżowania, natury i zwierząt. Ze
swej pasji uczyniła zawód, na co

dzień zajmuje się opieką nad
czworonożnymi pupilami
mieszkańców Montrealu.
Posiadaczka psa o wdzięcznym
imieniu Thor.

Uważa się powszechnie, że szczytem
rozwoju muzyki związanej z życiem
Chrystusa był okres Renesansu i
Baroku. Ale i w następnych epokach
kompozytorzy tworzyli dzieła
religijne w sposób bardziej
innowacyjny.

Współczesna muzyka
chrześcijanska
Muzyka w liturgii wiązała się od
wieków z modlitwą i głosiła chwałę
Pana Wszechmogącego. Pełniła przy
tym wyjątkową rolę kulturową i
jednoczyła chrześcijan. Dziś, gdy
dawne tradycje wypierane są przez
produkcje rozrywkowe, muzyka
liturgiczna w postaci chorału
gregoriańskiego przestaje pełnić swą
dawną, dominującą rolę.
Deprecjacja chorału, brak
wychowania muzycznego w szkołach
i często niski poziom wykonawczy
organistów doprowadziły do
stopniowego regresu praktyk
muzycznych w świątyniach. Jest to
widoczne szczególnie w krajach
zachodnich. Dawne miejsce
tradycyjnej liturgii zaczęły wypełniać
nowe treści muzyczne. Są one
reprezentowane przez tzw.
współczesną muzykę chrześcijańską,
w skrócie CCM (Contemporary
Christian Music). Jest ona kolejną
odsłoną trwającej od dwóch tysięcy
lat ewolucji muzyki chrześcijańskiej.
Za "ojca chrzestnego" CCM uważa się
Larry Normana (1947-2008). Jego
album "Upon This Rock" jest
pierwszą edycją chrześcijańskiego
rocka w historii. Odwołanie się
zaangażowanych religijnie
Amerykanów do wszechobecnej
muzyki rockowej w latach 60-tych
ubiegłego stulecia zainicjowało nowy
krok na drodze poszukiwania jedynej
boskiej prawdy. Było też rodzajem
sprzeciwu wobec destrukcyjnego,
pełnego niepokojów stylu życia
tzw"dzieci kwiatów". Chrześcijaństwo
stało się moralną ostoją i
zakotwiczeniem w prawdzie. Ten
rewolucyjny proces narodzin CCM
ułatwił też niejako Sobór Watykański
II zezwalając na używanie języków
narodowych w liturgii.
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W XX wieku utwory religijne
Strawińskiego, Janacka, Honnegera,
Pendereckiego i innych budziły
sprzeczne emocje ze względu na
nadmiar dysonansów, mikrotonów
czy mieszanie różnych stylów.
Niektórzy uważali, że utraciły one
piękno dawniejszej muzyki. Dziś nie
zaskakuje już nikogo pojawienie się
gitary elektrycznej, syntezatora czy
perkusji w kościele. Nie zaskakują
też instrumenty dęte i odmienny niż
dotychczas sposób śpiewania.
Wprowadzanie do liturgii muzyki
sacro-pop czy pieśni wywodzących
się z kultury masowej doczekało się
przyzwolenia, choć dla wielu stało się
to, oględnie mówiąc, niesmaczne.
Wykonawcy tej na pół-rozrywkowej
muzyki tłumaczą swą sztukę jej
przeznaczeniem dla szerokich mas. A
w kulturze masowej - jak wiadomo liczy się zawsze ilość i zysk. Niski
poziom artystyczny, agresywność i
często hałaśliwość tej muzyki stają
się jej trwałymi elementami. Muzyka
disco czy sacro-pop jest więc, co nie
da się ukryć, swego rodzaju
towarem. Nie zmusza odbiorców do
wysiłku percepcyjnego nie mówiąc
już o jej aspekcie religijnym, za to
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zaskakuje autentycznością
interpretacji i pasją wielu
wykonawców. Wielu rockmanów
pisze poruszające teksty quasi
liturgiczne mające na celu ułatwienie
komunikacji z Bogiem. CCM pojawia
się także poza kościołami, z dala od
obrządków liturgicznych. Na
Zachodzie dzieje się tak od lat 60tych. W USA i Kanadzie muzyka ta
pojawia się nawet na listach
przebojów. Często zawiera ona liczne
tradycje od negro-spirituele po jazz.
Stąd jest bardzo popularna.
Ogólnoświatowy rozgłos uzyskała
opera rockowa Andrew Lloyda
Webbera "Jesus Christ Superstar".
Również na polskim gruncie daje o
sobie znać trend współczesnej
muzyki chrześcijańskiej. Nasilił się on
szczególnie po roku 1989. W latach
wcześniejszych przyznawanie się do
twórczości chrześcijańskiej było zbyt
krępujące, a liczba autorów niewielka. Ze znanych pozycji
tamtego okresu można wymienić
jedynie "Mszę Beatową" Katarzyny
Gaertner z 1967 roku i "Matko, która
nas znasz" Stanisława Sojki, utwór
dedykowany papieżowi Janowi
Pawlowi II. W ostatnich dekadach
narodził się w Polsce profesjonalny
rynek muzyki chrześcijańskiej.
Powstały katolickie sieci radiowe
(Radio Maryja) i telewizyjne
(Niepokalanów). Powstały nowe
wydawnictwa poligraficzne, pisma
chrześcijańskie, studia nagrań i
wydawnictwa fonograficzne. W roku
1997 pojawił się magazyn muzyczny
RuAH poświęcony wyłącznie muzyce
chrześcijańskiej. Ale równocześnie
narodziły się nowe grupy rockowe,
jazzowe podszywające się, podobnie
jak na Zachodzie, pod "muzyków
chrześcijańskich".
Mniej kontrowersyjna wydaje się
działalność muzyczna w ruchu
amatorskim. Np. dziecięce scholae
śpiewające w parafiach popularne
piosenki są formą wychowania
muzycznego. Na pochwałę zasługują
też amatorskie zespoły złożone z
katolików, protestantów,
prawosławnych. Wspólne śpiewanie
w takich grupach jest oznaką
przełamywania barier i dążenia

różnych wyznań chrześcijańskich do
wzajemnego zrozumienia.

Radosław Rzepkowski

Radosław Rzepkowski - muzykolog,
pianista, krytyk muzyczny, publicysta.
Autor artykułów, felietonów i prac
naukowych z zakresu polskiej i
kanadyjskiej kultury muzycznej.
(Montreal)

przewodnikiem turystycznym,
powiedziałbym, że najlepszym
przewodnikiem w Warszawie. Zatem
miałem szczęście, że mogłem odkryć
Warszawę w jej najdrobniejszych
szczegółach. Miałem też
wyjątkowych przyjaciół, którzy
bardzo interesują się historią dzięki
czemu dużo się nauczyłem o Polsce.
A dla mnie jako fotografa było
ważne, by opowiadać historię przez
moją sztukę.
A.K. - Zanim przejdziemy do
rozmowy o Twoich zdjęciach,
powiedz jak to się stało, że znalazłeś
się w Polsce?

Polak z adopcji
Marc-Olivier Giguere jest
projektantem i profesjonalnym
fotografem specjalizującym się w
fotografii artystacznej. Mieszkał w
Anglii i w Polsce. Miał kilka wystaw w
Warszawie, poblikował swoje prace w
kilku polskich magazynach o sztuce.
Ponad 30 jego zdjęć wystawinych
jest w Konsulacie Generalnym RP w
Montrealu. Marc-Olivier z dumą
pokazuje Polskę w bardzo
artystyczny sposób.
Anna Król - Dlaczego nazywasz sam
siebie ambasadorem Polski?
Marc-Olivier - Powiedziałbym raczej
jednym z ambasadorów ponieważ
myślę, że jest nas wielu, nie tylko
jeden. Jest to "duże" pytanie dla
mnie. Myślę, że jest to rodzaj misji nie wiem jak inaczej to nazwać którą sam sobie wyznaczyłem. Jest
to też kwestia dumy - jestem dumny,
że mogę mówić o Polsce ponieważ
Polska bardzo mnie poruszyła swoją
historią.
Mieszkałem w Polsce przez 1,5 roku,
za tym kryje się cała historia
związana z powodem mojej
przeprowadzki. Do Polski wyjechałem
z powodu kobiety, dla kobiety, dla
miłości, no tak! Niestety, nie
jesteśmy już razem, ale Polska
została ze mną, we mnie. Dlaczego
Polska? Znałem historię Polski zanim
tam pojechałem i miałem szczęście,
że moja ówczesna dziewczyna jest
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M-O. - W 2015 roku byłem w
podróży służbowej w Berlinie. Za
każdym razem staram się łączyć
wyjazd zawodowy z wakacjami,
przedłużam swoje pobyty w Europie.
Miałem zamiar pojechać do Danii,
jednakże przypomniałem sobie, że
był to rok obchodów 70-lecia
zakończenia II Wojny Swiatowej.
Powiedziałem sobie, że jest to
wyjątkowa okazja by pojechać do
Polki ponieważ była to wyjątkowa
rocznica. Pojechałem więc do Pragi, a
potem do Krakowa i do Warszawy.
Pierwszego dnia mojego pobytu
strasznie padało, było szaro-buro i
Warszawa nie wydawała mi się zbyt
przyjemna. Drugiego dnia,
poprosiłem o wycieczkę z
przewodnikiem i tak właśnie
poznałem moją dziewczynę.
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A.K. - Bardzo ładna historia.
M-O. - Tak, to piękna historia, która
pięknie zaczęła się, ale ja
wyjeżdżałem następnego dnia. Po
roku przeprowadziłem się do
Warszawy. Nasza historia trwała 4
lata. Zupełnie niespodziewana i
nieprawdopodobna. Gdybyś mi
powiedziała 5 czy 6 lat temu, że
Polska zmieni moje życie, to nie
uwierzyłbym. A koniec końców
Polska mnie dotknęła, poruszyła do
takiego stopnia, że nigdy nie
przypuszczałbym, że jest to możliwe.
Dla fotografa ważne jest by
opowiadać historie. Historia jest
moją specjalizacją w fotografii.
Poczułem jakiś obowiązek
opowiedzenia historii Polski. To jest
powód tego wszystkiego. Czuję
jedność z Polakami ponieważ Polska
bardzo cierpiała, niesprawiedliwie
traktowano Polaków. Zatem,
opowiadanie tego, co wydarzyło się
w Polsce jest dla mnie pewnego
rodzaju obowiązkiem.
A.K. - Dlaczego?
M-O. - Na to pytanie zawsze trudno
odpowiedzieć. To jest instynktowne.
Zawsze część tego pytania pozostaje
bez odpowiedzi. To jest jak
wezwanie.

tego jeszcze nie zrobił. Myślę, że
udało mi się tego dokonać, gdyż
miałem kilka wystaw w Warszawie.
Moje zdjęcia były publikowane w
tygodniku "Polityka" i w kilku
polskich magazynach o sztuce. Moje
zdjęcia były zawsze prezentowane
jako "Polska okiem Kanadyjczyka".
Polacy często mi mówili, że nigdy nie
widzieli swojego kraju w takiej
perspektywie w jakiej ja go
przedstawiam. Mam naturę
podróżnika, zwiedziłem kilka
regionów Polski. Półtora roku pobytu
w Polsce było tak intensywne jakbym
przeżył tam 5 lat. Zrobiłem tak wiele
rzeczy, przeczytałem mnóstwo
książek, tak wiele odkryłem, że
mam mnóstwo materiałów, by zrobić
wystawę. Jestem bardzo dumny, ze
w Konsulacie Polskim w Montrealu
mam wystawę praktycznie
permanentną. Dzięki temu wiem, że
wielu Polaków widzi swój kraj nieco
inaczej.
A.K. - Twoje zdjęcia są rzeczywiście
bardzo piękne, niezwykle oryginalne.
Powiedziałeś, że coś Cię w Polsce
poruszyło. Czy wiesz, która czuła
struna w Tobie została dotknięta?

A.K. - Musimy sprecyzować, że nie
masz żadnych związków rodzinnych z
Polska, prawda?
M-O. - Nie, żadnych, naprawdę
żadnych. Ale opowiadanie o historii
Polski, o polskich ikonach poprzez
zdjęcia jest moim obowiązkiem.
Mówię tu o Marie Curie, o Fryderyku
Chopinie, o Janie Karskim, o Mikołaju
Koperniku. Frustruje mnie kiedy
słyszę, że Maria Curie była
Francuzką. Nie! Ona nie była
Francuzką, tak jak Chopin nie był
Francuzem!
No, ale wróćmy do sztuki, jednej z
moich głównych pasji. Kiedy
zobaczyłem pomnik Marii Curie,
Kopernika, kiedy zobaczyłem dom
Chopina, powiedziałem sobie, że
muszę opowiedzieć te historie w
obrazach w taki sposób, w jaki nikt

M-O. - Jestem pasjonatem historii.
17 lat temu przeprowadziłem się do
Anglii właśnie ze względu na historię,
by "zamoczyć" nogi w historii. To jest
coś, co zawsze było we mnie i z tej
perspektywy Polska nie jest
wyjątkiem. Szczególnie interesuje
mnie historia II Wojny Swiatowej i
nikomu nie trzeba przypominać, że
Polska znajdowała się w sercu wojny.
Kiedy poznałem takie postacie jak
Irena Sendler, Jan Karski, Witold
Pilecki. Kiedy znalazłem się w
miejscu, gdzie było warszawskie
getto, kiedy dotykałem murów,
bardzo mnie to poruszyło. Kiedy to
wszystko zobaczyłem, to od razu
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poczułem potrzebę opowiedzenia
historii Polski poprzez moje zdjęcia.
Powtórzę to jeszcze raz: uważam, że
Polska wiele wycierpiała i to było dla
mnie wyzwanie, choć do dziś nie
potrafię tego wytłumaczyć i
pozostaje to nawet dla mnie
tajemnicą. Po prostu czuję, że jest to
misja, która została mi zlecona, ale
nie wiem jak i nie wiem przez kogo.
Uważam, że poprze zdjęcia, należy
pokazać Polskę światu.
Polska wiele wycierpiała, to
wspaniały kraj. Często mówi się o
wojnie, o cierpieniu, ale Polska jest
pięknym krajem i jestem dumny, że
mogę pokazywać to piękno. W Polsce
jest tyle wspaniałych miejsc. Z
pewnością wrócę do Polski, bo mam
ją w moim sercu. Jak już
wspomniałem wcześniej, Polska nie
była w moich planach zawodowych,
była mi dość nieznana. Jednakże po
tym, co tam zobaczyłem, poznałem,
uważam, że jest to kraj, który
zasługuje na to, by go lepiej poznać.
Polska to kraj coraz częściej
odwiedzany przez turystów. Widać to
choćby w statystykach. 2 lata temu
według Lonley Planet, Polska była
jednym z krajów najczęściej
odwiedzanych. To nie jest kraj
sprzed 25 czy 30 lat. Zmiany są
niesamowite, imponujące. Polska jest
krajem wpełni rozkwitu, sporo się
dzieje. Jest wiele firm
informatycznych, które przenoszą się
do Polski. To kraj z dobrą
gospodarką, jest wielu
wykształconych i utalentowanych
ludzi. Jest z czego być dumnym. Nie
jestem Polakiem, ale jestem dumny z
tego, że mogę o sobie powiedzieć, że
jestem Polakiem z adopcji i mówić o
Polsce jako kraju, który odcisnął na
mnie swój ślad i że mogę mówić
ludziom: trzeba pojechać do Polski
bo to kraj, który zasługuje, by go
poznać, zwiedzać. Ludzie często
myślą, że to jeszcze kraj
komunistyczny, bardzo wschodnioeuropejski. Oczywiście, że są jeszcze
pozostałości po tamtych czasach i nie
można ich wymazać. Ale powtarzam,
Polskę koniecznie trzeba odwiedzić,
by się nią zauroczyć.
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A.K. - Czy jest w Polsce miejsce,
które podoba Ci się bardziej niż
pozostałe?
M-O. - To trudne pytanie. Moje serce
jest związane z Warszawą ponieważ
tam mieszkałem i to co jest
fascynujące, to móc zobaczyć
współczesną Warszawę, tę, która
została zniszczona w czasie wojny w
85%. Jak dowiadujemy się o tym jak
Warszawa została odbudowana, z
jaką precyzją, poświęceniem i siłą, to
nie można pozostać wobec tego
faktu obojętnym. Kraków jest inny.
Miasto nie zostało zniszczone więc
jest tam zupełnie inny klimat. Oprócz
Warszawy, powiedziałbym też, że
Gdańsk jest jednym z moich
ulubionych miast. Bardzo lubię
morze. Stare miasto jest bardzo
piękne. Ci, którzy byli w Konsulacie
Generalnym w Montrealu, mieli
okazję obejrzeć kilka zdjęć Gdańska
na aluminium.
A.K. - Jest coś, co mnie zaciekawiło
w Twojej poprzedniej wypowiedzi.
Powiedziałeś, że robisz zdjęcia, by je
pokazywać. Komu? Polakom czy
Kanadyjczykom?
M-O. - Na wernisażu wystawy moich
zdjęć, który odbył się 22 lutego 2019
roku, do Konsulatu Generalnego RP
w Montrealu przyszło wiele osób,
którzy nie byli Polakami. Generalnie
na wydarzenia organizowane przez
Konsulat przychodzi wielu Polaków,
ale mój wernisaż reklamowany był
poza środowiskiem polonijnym, a
jego celem było pokazanie Polski
innym nacjom. Jednakże Polacy,
którzy przybyli tego dnia na wystawę
na nowo odkryli swój kraj w moich
zdjęciach.
A.K. - Porozmawiajmy o technice,
którą się posługujesz, o sposobie w
jaki robisz ujęcia, bo Twoje zdjęcia
nie są typowymi zdjęciami z wakacji.
M-O. - Z pewnością "point and
shoot" nie jest moim sposobem na
robienie zdjęć. Podam Ci przykład
zdjęcia z którego jestem najbardziej
dumny. Zdjęcie pomnika Marii
Skłodowskiej-Curie wymagało 5
miesięcy przygotowań i planowania.

Moje zdjęcia są często szczegółowo
zaplanowane po to, by opowiedzieć
historię jak najlepiej. Moją technikę
robienia zdjęć mógłbym podsumować
mówiąc, że jest to planowanie i
robienie badań. Na przykład zdjęcie
Kopernika (pominę historię samego
Kopernika i jego odkrycia). Moją
obsesją było, by prawdziwe słońce
znalazło się w jego rękach. W
Warszawie nie udało mi się zrobić
takiego zdjęcia, ponieważ słońce
nigdy nie znajdowało się w
odpowiedniej pozycji i zawsze
chowało się za budynkami. Udało mi
się zrobić to zdjęcie dopiero w
Montrealu. Jest to zatem jedyne
zdjęcie związane z Polską, które nie
zostało wykonane w Polsce. By takie
zdjęcie mogło być zrobione wg.
moich założeń trzeba było wiedzieć o
której godzinie słońce znajdzie się w
odpowiednim położeniu. Tak samo
było w przypadku zdjęcia Marii
Skłodowskiej - Curie. Noblistka
odkryła dwa pierwiastki - rad i polon,
a na pomniku w Warszawie Maria
Curie trzyma w reku jedynie polon. A
gdzie rad? Kiedy zdałem sobie z tego
sprawę, musiałem poczekać 5
miesięcy, by móc połączyć słońce
reprezentujące rad z atomem polonu
trzymanego przez sławną Polkę. To
zdjęcie podsumowuje dokonanie i
jest złożeniem hołdu Marii
Skłodowskiej - Curie. W ten sposób
historia jest kompletna. To są dwa
przykłady, które pokazują w jaki
sposób pracuję. Moją obsesją jest
pokazanie ludziom rzeczy, których
nigdy nie widzieli.

M-O. - Nie będę tutaj robił wykładu z
fotografii nawet jeśli bardzo bym
chciał. W Warszawie prowadziłem
zajęcia z fotografii, ale wróćmy do
tematu druku na aluminium. Nie jest
to nowość, ta technika znan jest od
dość dawna, ale nie jest często
spotykana. Szeroka publiczność nie
spotkała się z nią. Trudno było
znaleźć kogoś w Warszawie, kto
mógłby i potrafiłby zrobić taki
wydruk. Koniec końców, znalazłem
pewną firmę na przedmieściach
Warszawy.
Miałem kilka wystaw w Warszawie i
odwiedzający byli pod wrażeniem
efektu aluminium. W Konsulacie
możemy zobaczyć kilka takich zdjęć.
Aluminium nie nadaje się do
wszystkich zdjęć. Moja praca pt.
"Sacrifice" jest wykonana tą właśnie
techniką i przedstawia kamienne
krzyże na cmentarzu. Zachęcam, by
podczas pobytu w konsulacie
dotknąć delikatnie fotografię, a pod
palcami będzie można poczuć
teksturę kamienia. Zatem aluminium
pozwala odkryć inny wymiar zdjęć.
Jest to białe aluminium. Na takim
właśnie jest wydrukowana panorama
Gdańska, która również jest
wystawiona w Konsulacie
Generalnym RP w Montrealu.
A.K. - Bardzo dziękuję za rozmowę.
M-O. - I ja dziękuję.
Rozmawiała Anna Król

A.K. - W rozmowie z Tobą
odkrywam, że praca fotografa to nie
tylko kwestia światła czy innych
detali technicznych.
M-O. - Dokładnie. Stworzyłem
własne techniki, które pozwalają
robić zdjęcia niepowtarzalne.
Opowidałem o tym podczas
wernisażu. Na wystawie w Konsulacie
są dwa zdjęcia, ktśre zostały
zrobione tą właśnie techniką.
A.K. - To na zakończenie naszej
rozmowy opowiedz proszę o
zdjęciach drukowanych na
aluminium.
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Rozmowy w języku francuskim
można posłuchać na stronie Radia
Polonia: http://radiopolonia.org

Anna Król - doktor filozofii,
specjalistka etyki języka i walki z
dyskryminacją. Obecnie pracuje w
laboratorium zajmującym się
relacjami międzykulturowymi na
Uniwersytecie w Montrealu.
Kolekcjonerka wiedzy i doświadczeń.
Lubi czytać, lubi wiedzieć, lubi
odkrywać. (Grenoble - Montreal)
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POLITYKA
Wesele II - Reaktywacja
Podejmując ryzyko zgorszenia
pięknoduchów i wielbicieli
patriotycznych czytanek szkolnych
postawię dość śmiałą tezę, w myśl
której poważna część - o ile nie
większość - dramatu Wyspiańskiego
- "Wesele" toczy się między ludźmi,
w dużym stopniu - jak to się wtedy
mawiało - "podochoconymi" m.in.
alkoholem. Bez owego szczególnego
stanu upojenia - powiedzmy bez
ogródek, wódką - wiele scen
straciłoby wiarygodność. Mając do
wyboru Polskę (ew. polskość)
karłowatą, przyziemną, ale bardzo
swojską w opozycji do wspaniałej,
wyśnionej, uduchowionej
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej krakowscy obywatele wybierają
przyziemność, a złoty róg ginie w
odchłani historii na wieki wieków.
Będą tacy, którzy powiedzą, że
nadmiar alkoholu skutecznie osadził
marzenia przeciętnego rodaka i
okiełznał rozbuchaną wyobraźnię na
miarę epoki. Poza tym, trochę
inaczej rozumiano dobrobyt w roku
1901, a trochę inaczej teraz w 2019.
Tym niemniej, choć szczegóły obrazu
są inne, ogólny zarys jest ten sam.
Jeżeli czegoś mi brakuje w ostatnich
trzydziestu latach historii naszego
starego kraju to pojawienia się w
świadomości zbiorowej jakiegoś
dzieła literackiego lub filmowego,
które by ukazywało (mówiąc nieco
banalnie) "blaski i cienie" Polski, co
prawda wyzwolonej od komunizmu,
ale nie wyzwolonej od samej siebie
tj. swoich własnych wad. Zresztą,
jeśli za komunizm uznać nie
konkretną, praktyczną konstrukcję
ustrojową, lecz stan świadomości
masowej przeważającej części
narodu, to na pewno znajdą się
miliony Polaków, którzy dalej
bezwiednie tkwią w tamtym
systemie, nazywając go w inny
sposób. Do zmiany samego siebie nie
wystarcza powiesić na ścianie portret
Jana Pawła II. W latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,

mimo stałego zagrożenia cenzurą,
jednak ukazywały się książki
Tadeusza Konwickiego i Kazimierza
Brandysa próbujące skonstruować na
nowo Polaka, którego natura uległa
całkowitej lub częściowej
dekonstrukcji pod ciśnieniem
narzucanego siłą nowego ustroju. Z
tych prób wyszedł im stwór dość
schizofreniczny, cierpiący na (co
najmniej) rozdwojenie jaźni, tyleż
katolicki, co socjalistyczny, a na
dodatek pragnący być jeszcze
nowoczesnym Europejczykiem. Jeden
z pisarzy tamtego okresu w ten
sposób skomentował zauważalny
(częściej w większych ośrodkach
miejskich) pęd do obalania
następnych "tabu", przejawiający się
w różnych formach, choćby takich
oto: "Biedni ludzie, ledwo co wybiegli
z kruchty, niektórzy z zebrania
partyjnego, a tu dalej nie ma
spokoju - od jutra już mają się uczyć
o orgazmach. Jak tu się w tym
wszystkim połapać?" - "Świnta
prawda" - gdyby żył powiedziałby po
góralsku ks. Jozef Tischner. Pewnie,
mało kto wie jak.

W końcu jednak nadeszła ta inna,
lepsza Polska. Złoty róg zagrał raz po czym znowu się gdzieś
zawieruszył. Wydawałoby się, że
pierwsi do rozgryzania orzecha
poplątanej rzeczywistości rzucą się
powieściopisarze i filmowcy, ale o
dziwo nic takiego nie nastąpiło. W
pierwszej połowie lat
dziewięćdziesiątych za wyczyn (na
poziomie literatury masowej)
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uchodziły dawniej zabronione
publikacje książek George'a Orwella
czy Józefa Mackiewicza. Otworzył się
kurek z piśmiennictwem
przedwojennym. A potem niczym
wodospad: 17.IX.1939 r., Katyń,
Kresy, zbrodnie bezpieki w PRL i
dziesiątki innych do niedawna
zakazanych tematów. Wszystko to,
na pewno potrzebne, ale nie
opisujące tego, co się działo
równolegle za oknem, tu i teraz.
Wytworzyła się niepokojąca
tendencja wstydliwego omijania
tematów Polski współczesnej; np.
czym żyli Polacy w AD 2002?. Potem
przyszła druga fala odbrązawiająca
wszystko i wszystkich w III RP. Na
pierwszy ogień poszedł Lech Wałęsa.
Andrzej Wajda zareagował niezłym i
generalnie uczciwym filmem o
założycielu "Solidarności". Tym
niemniej, ci z nas, którzy byli
niegdyś wstrząśnięci, zobaczywszy
na ekranie wajdowskie "Wesele",
wciąż na próżno oczekują kogoś, kto
z równą ostrością przedstawi
któregoś dnia teatrzyk
współczesnych marionetek. Wciąż nie
mamy syntetycznego obrazu Polski
po roku 1989, który przyprawiałby
nas o dreszczyk - tak jak dzieło
Wyspiańskiego. Obraz byłby to iście
panoramiczny, przekrojowo biegnący
przez trzy pokolenia - czasem dłużej.
Niektóre postaci - czasem widma,
czasem marionetki - mogłyby
wyglądać na przykład tak:
- Oto działacz partii rządzącej,
wcześniej skromny naukowiec
parający się marksizmem,
pochodzący z przedwojennej
lewicowej rodziny nauczycielskiej.
Ostatnio lubiący przedstawiać siebie
jako chadeka.
- Oto jeden z sędziów Sądu
Najwyższego, już po raz drugi w
życiu członek partii rządzącej,
mający na sumieniu skazanych
dawnych opozycjonistów, teraz jak
zawsze - na posterunku - broni
demokracji. Przynajmniej tak
twierdzi.
- Inna postać to były wysoki oficer
LWP, wstyd mówić - oficer
polityczno-wychowawczy, potem
chrzci się, już dobrze po
sześćdziesiątce bierze ślub kościelny,
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niebawem zostaje wiceministrem, po
jakimś czasie doszlusowuje do partii
u władzy. Życie toczy się dalej.
- Wnuczka działacza przedwojennej
endecji, z rodziny bardzo religijnej.
Ojciec działacz "PAXU", katolickiego
sojusznika PZPR; ona sama raczej o
skłonnościach liberalnych, przez
niektórych uważana za "lewaczkę."
- Oto następny delikwent. Za młodu
trockista oraz fan Che Guevary i
teologii wyzwolenia. Potem dołącza
do opozycji antyreżimowej, od chwili
zostania ministrem po zmianach
ustrojowych wszędzie węszy
szpiegów. Ostatnio częściej na
zachodzie niż na wschodzie.
- Za tymi dużymi wagonami ciągnie
się kilka tuzinów mniejszych
wagoników. Dawni sekretarze PZPR
(lub ich synowie) przemieszani z
wybijającymi się działaczami
niektórych skrajnych organizacji
katolickich, dość często na dobrych
posadach w TVP lub w spółkach
skarbu Państwa. Centrum wyraźnie
odstawione na bocznicę.

Jak pisał Julian Tuwim: "A tych
wagonów jest ze czterdzieści. Sam
nie wiem, co się w nich jeszcze
mieści.". Te i inne postaci - z jednej
strony dziwaczne, niekiedy potworne
w swoim konformizmie, ale z drugiej,
jakże swojskie, prawie rodzinne one wszystkie wciąż czekają na
swojego drugiego Wyspiańskiego lub
Wajdę. Jeśli chodzi o film, to tytuł
"Imperium kontratakuje" już ktoś

wykorzystał. Osobiście uważam, że
melanż Hollywoodu i wsi
podkrakowskiej najlepiej opisuje
obecną sytuację. Stąd mój wybór
tytułu: "Wesele II - Reaktywacja".
Scenariusz pilnie potrzebny od zaraz.
Michał Stefański

Michał Stefański - dziennikarz
radiowy i prasowy, amerykanista. Od
ponad 25 lat felietonista w
polskojęzycznych programach
radiowych w wieloetnicznej stacji
CFMB 1280 AM w Montrealu. Jego
artykuły i komentarze ukazywały się
na łamach Gazety Wyborczej,
dziennika polonijnego - Gazeta w
Toronto i montrealskiego Biuletynu
Polonijnego. Ma kotkę Zuzię.

O emocjach w wywiadzie
...nieco osobiście
W wywiadzie dla "Polska The Times"
Vincent V. Severski poruszył między
innymi tematykę emocji i roli jaką
odgrywają w działalności wywiadu.
Dlatego z uwagą przeczytałem ten
wywiad, co i Państwu polecam.
Wszystko co ma związek z
komponentem psychologicznym w
pracy służb specjalnych budzi moje
naturalne zainteresowanie. Tym
bardziej, że demon heurystyki
dostępności natychmiast odnalazł w
mojej pamięci wszystkie okazje przy
jakich rozmawialiśmy z kolegami i
koleżankami oficerami o psy... Nie,
nie. Nie o psychologii, tylko o
psychologach. Aha. I z góry
przepraszam nasze koleżanki z
wywiadu. Dla wygody Autora,
płynności wywodu i dobra
Czytelników w odniesieniu do
dowolnej osoby z personelu
wywiadowczego będę posługiwał się
zwrotem "oficer". Będzie on
obejmował cały personel, niezależnie
od płci czy stopnia służbowego.
Każdorazowo - a było to już w
czasach słusznych, co nie jest
obojętne dla tematu - gdy
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poruszałem temat udziału
psychologów w naszej działalności,
dyskusja natychmiast schodziła na
naszych własnych (sic!). Tak, Zarząd
Wywiadu UOP, a po nim Agencja
Wywiadu miały do dyspozycji
własnych psychologów. Oficerowie
operacyjni widzieli ich udział
wyłącznie w procesie rekrutacji. Przy
czym zarzucali psychologom, że nie
mają praktyki operacyjnej i dlatego
nic nie pojmują ze "specyfiki służby".
I że ponoć nie znając tej "specyfiki"
nie mogą właściwie oceniać czy
kandydat na szpiega nadaje się czy
się nie nadaje. Oficerom - analitykom
było wszystko jedno. Psychologów w
swojej działalności analitycznej nie
potrzebowali. A o emocjach wiedzieli
niewiele. I czy w ogóle istnieją.
Kawałek życiorysu
Takie rozmowy przypominały mi
natychmiast moją własną przygodę z
psychologiem i psychologią przy
okazji rekrutacji. Rekrutem byłem ja.
W moim CV oraz w jednym z tekstów
("O kłamstwie") rozpoznają Państwo
ów szczególny moment. Gdy w 1993
roku moja służba ponownie
upomniała się o mnie, jednym z
warunków powrotu było przejście
całego "procesu naboru" tak jak
przechodzą go nowi rekruci.
Mam nadzieję, że Czytelnicy zwłaszcza ci, którzy w wywiadzie nie
pracowali - wybaczą rozbudowany
poniżej wątek osobisty. Wydaje mi
się mimo wszystko konieczny. Bo
większość Czytelników ma całkiem
dobre pojęcie o emocjach, ale nie o
niuansach pracy w wywiadzie. No bo
skąd? Chyba, że uchylimy im nieco
drzwi... A tam zobaczymy bazę
wyjściową do dalszych rozważań.
Oczywiście o emocjach. W
wywiadzie.
Ja miałem wtedy 40 lat, dwa lata
przerwy w służbie, w dorobku rangę
kapitana, kilkanaście różnych
pozyskań i 11 lat służby, z czego
ponad 3 lata w tropikach jako
kierownik punktu operacyjnego w
Lagos. To żadna tajemnica - w IPN
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jest zapewne całe moje dossier
dostępne ciekawskim.
W tych tropikach trzy razy byłem
pewnym kandydatem na umarlaka dwa razy z powodu pewnej nieznanej
mi samiczki o drobnej wręcz
budowie. Tak, tak. Samiczki. Samicy
komara z rodzaju Anopheles, która
zapłodniła mnie parazytami
"plasmodium falciparum" czyli
zarodźcem sierpowatym, a w
konsekwencji malarią. Przeżyłem.
Raz - dzięki mojemu kumplowi
szyfrantowi i polskiemu lekarzowi,
który zaaplikował mi w pośladek
właściwy zastrzyk z chlorochiny,
zanim jeszcze zdążyłem skutecznie i
ostatecznie "wyciągnąć kopyta".
Ówcześnie owe zarodźce nie były na
ten lek odporne. Dziś już są.
Zastrzyk przerwał proces mojego
umierania na tyle skutecznie, że
mogłem poczekać na kolejną
samiczkę. Drugi raz przeżyłem dzięki
lekowi wykorzystywanemu w czasach
wojny w Wietnamie, pastylce o
dźwięcznej nazwie "Fansidar". Akurat
ten był dostępny w aptece na
lotnisku, gdzie właśnie zacząłem
kolejny, nieoczekiwany "proces
kopania w kalendarz". Przeżyłem,
gdyż przypadkowo przechodzący
znajomy Libańczyk rozpoznał mnie i
interweniował. I nie udało mi się
przywitać ze świętym Piotrem
(niektórzy powiedzieliby, że z
Lucyferem).
Trzeci raz mogłem paść bohaterską
śmiercią z powodu "ołowicy"
niesionej długaśną serią
wielkokalibrowego karabinu
maszynowego buntowników, którzy
zamiast w pokojowej demonstracji,
postanowili pozbyć się ówczesnego
dyktatora siłą. Zapewne aby zmienić
go na innego. Też dyktatora.
Niewątpliwie uznali, że biały osobnik
poruszający się samochodem w
pobliżu obiektu, do którego chcieli
się usilnie dostać stanowi zagrożenie
dla ich "rewolucji". I wypruli w moją
stronę ową serię. Pewnie byli słabo
wyszkoleni, bo seria szła i szła, ale
ciągle tuż obok mojego samochodu,
który nie wiedzieć dlaczego poruszał
się tak wolno, jakby przedzierał się
przez miód. Ponieważ ja byłem

zapewne nieco lepiej wyszkolony w
jeździe samochodem pod ostrzałem
niż owi strzelcy w prowadzeniu ognia
do celu ruchomego, tego dnia udało
mi się ujść cało. Co to były za
emocje...

dla których wybrano idiotyczną
godzinę. Zbyt poranną jak na moje
ówczesne przyzwyczajenia. Chyba
byłem też w nie najlepszym
humorze. Gdy wśród licznych testów
przyszła kolej na technikę
niedokończonych zdań nic nie
zapowiadało katastrofy. Do dziś
pamiętam dwa kluczowe i feralne
pytania. Pytania, na które tego dnia
lepiej było nie odpowiadać.
Pani Psycholog poprosiła o
dokończenie zdania "Na bezludną
wyspę zabrałbym ze sobą...".
Odburknąłem: "...walizkę książek...".
Pani była dociekliwa: "A ludzie są mi
potrzebni do..."? "Do niczego!"

Z takim bagażem na karku miałem
meldować się u mojej Pani
Psycholog. Na testy. Nie było to dla
mnie nowością, bo przechodziłem
takie testy uprzednio, w 1978 roku,
zanim zaproszono mnie do Starych
Kiejkut. Wiem, że wtedy, w 1993
roku wyglądałem bardzo podejrzanie.
Nie miałem garnituru. Miałem za to
długie, sięgające prawie do połowy
pleców lekko siwiejące włosy i takąż
brodę, której resztki widać jeszcze
dziś na mojej fotografii profilowej.
Żeby nie wyglądać jak jeden z braci
Gibb, włosy spiąłem w tak zwany
"koński ogon". Potem złośliwe
koleżanki w Zarządzie Wywiadu
uparcie nazywały to uczesanie moim zdaniem bardzo eleganckie "kucykiem". Wyobrażacie sobie?
"Kucyk"! Pewnie chciały mnie
poniżyć, ale bohatersko znosiłem to
wyzwisko. Z siłą i godnością
osobistą. Godną oficera.
Tego dnia było pochmurno i
deszczowo. Nie zdążyłem wypić
porannej kawy spiesząc się na testy,
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Kilka dni później wezwano mnie do
szefowej komisji psychiatrycznej,
która miała wydać ostateczny
werdykt. Czy nadaję się, czy nie.
Zaczęło się niby normalnie. Pani
Doktor była w wieku dojrzałym, co
sygnalizowało doświadczenie
zawodowe, o uroczym wschodnim
akcencie i równie uroczym warkoczu.
Zaczęła mnie odpytywać z tematu
"rodzina". Trochę to trwało, ale
odpowiadałem szczerze do bólu.
Ostatecznie Pani Doktor wyznała, że
jest w kłopocie. "Zdaniem młodej
Pani Psycholog - powiedziała,
sprawdzając coś w trzymanych na
biurku papierach - jest pan
SOCJOPATĄ!" Powiało grozą. Ja socjopata! Zamiast "ja - znowu
szpieg"!
Pani Doktor na szczęście
zdecydowanie nie zgadzała się z tą
hipotezą. "Moim zdaniem NIE jest
pan socjopatą" - powiedziała.
Kamień, który spadał z mojego serca
gruchnął o podłogę z taką siłą, że
prawie poczułem trzęsienie ziemi. "Zadecyduje trzyosobowe konsylium
z moim udziałem - kontynuowała - w
obecności naszej młodej i
niedoświadczonej koleżanki. To jej
pierwsza ocena kandydata do służby
w karierze. Proszę się nie martwić!"
Konsylium trwało długo ale nie
wykazało ani mojej socjopatii ani
innego stanu wykluczającego mój
powrót do Firmy. Przeszedłem do
kolejnego etapu. I ostatecznie
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Rzeczypospolita uznała, że jestem
godzien.

zaprojektowanego przedsięwzięcia
operacyjnego coś pójdzie nie tak.

było, że coś pomijam to proszę,
zmierzcie się z tym:

Tyle tytułem wprowadzenia

Gdzie te emocje?

Dobrze. Ale co dalej?

Na emocje w wywiadzie można
spojrzeć na wiele sposobów. Ja
mógłbym skupić się na dwóch.
Pierwszy to wiwisekcja emocji
indywidualnego oficera, który
pracuje w dwojakim środowisku.
Bezpiecznym, we własnym kraju i
niebezpiecznym, poza granicami
państwa. I drugie podejście - ogląd
emocji obecnych niejako na zewnątrz
tegoż oficera. Emocje w
środowiskach, w których musi
pracować, emocje wśród jego
wrogów ale i współpracowników agentów i innych osób. Ponieważ to
drugie podejście to gotowe
zaproszenie do doktoratu, rezygnuję.
Zostaję przy wariancie pierwszym.

Jeśli emocją wiodącą będzie ZŁOŚĆ,
to emocjami pochodnymi lub stanami
uczuciowymi zbliżonymi będą:
wzburzenie, frustracja, nienawiść,
irytacja, wściekłość, gniew,
zdenerwowanie, podrażnienie,
zniecierpliwienie, zacietrzewienie,
oburzenie, niechęć, pogarda,
mściwość, desperacja, furia, uraza i
szał.

Vincent V. Severski w swoich
publicznych wystąpieniach kilka razy
potwierdzał, że polscy oficerowie
wywiadu nie mają "opieki
psychologicznej". Miał zapewne na
myśli opiekę terapeutyczną w razie
potrzeby. Oficerowie nie mają też
kapelana. Jeśli chodzą do spowiedzi,
to w swojej parafii. Faktycznie. Ale
moim zdaniem obecność
psychologów w filtrowaniu osób
kandydujących do służby jest
absolutnie niezbędna. Za to ich
nieobecność, gdy oficerowie zmagają
się z prozą służby, wydaje mi się
niebezpieczna. Dla oficerów i dla
służby. Dlaczego? Pora porozmawiać
o emocjach.
Służba w wywiadzie jest oczywiście
służbą elitarną. Nie tylko dlatego, że
dopuszcza się do niej bardzo
skrupulatnie wyselekcjonowanych
kandydatów. Zasady selekcji - tak
jak w naborze do jednostki "GROM" są bardzo wyśrubowane. I chociaż
nie ma w nich aż tak wysokich
wymogów fizycznej sprawności jak u
komandosów, to są inne,
dostosowane do wyzwań znanych z
praktyki wywiadowczej wielu pokoleń
szpiegów. Wśród tych wymogów jest
poszukiwanie osób, które będą w
stanie przetrwać w warunkach
skrajnie niekorzystnych, w obcym
kulturowo otoczeniu, czasem jawnie
wrogim. Które w skrajnym oddaleniu
od ciepłych gabinetów i biurek
zachowają wystarczającą dozę
opanowania, aby podejmować
samodzielnie optymalne decyzje w
warunkach niepewności i ryzyka.
Bowiem w terenie (czytaj: poza
granicami państwa) oficer
wyszkolony w Starych Kiejkutach,
czy w innym ośrodku, często nie
będzie miał natychmiastowego
dostępu do zbiorowej mądrości całej
wywiadowczej drabiny służbowej.
Nikt mu nie podpowie, co może
zrobić, gdy w realizacji dobrze

Jeśli wiodącą emocją będzie
RADOŚĆ, to emocjami pochodnymi
lub stanami uczuciowymi zbliżonymi
będą: euforia, błogość, podniecenie,
szczęście, rozbawienie, entuzjazm,
zadowolenie, zachwyt, wdzięczność,
wesołość, ekscytacja, sympatia,
życzliwość, satysfakcja, odprężenie,
ożywienie, serdeczność, czułość,
ulga, beztroska, spełnienie,
docenienie i przyjemność.
Jeśli wiodącą emocją będzie
SMUTEK, to emocjami pochodnymi
lub stanami uczuciowymi zbliżonymi
będą: zawód, gorycz, rozpacz, żal,
melancholia, zmartwienie, przybicie,
depresja, apatia, żałoba,
przygnębienie, ból, zranienie i
przygaszenie.

Nie mam tu miejsca na wykład o
emocjach w ogóle, ani kompetencji
do jego wygłaszania. Większość ludzi
z absolutną pewnością powie, że wie
co to jest emocja. Dopóki nie
zapytasz ich o jej definicję. Ale tu
spróbuję jedynie pokazać, jak
emocje mogą wpływać na naszą
pracę w wywiadzie i jej jakość.
Emocja to silne odczucie (świadome
lub nieświadome) o charakterze
pobudzenia pozytywnego (pod
wpływem szczęścia, zachwytu,
spełnienia) lub negatywnego (pod
wpływem gniewu, odrazy, strachu).
Z prac Paula Ekmana i innych
psychologów wiemy, że istnieją tak
zwane emocje podstawowe. Ekman
zaliczał do nich początkowo tylko
radość, smutek, pogardę, strach,
gniew i wstręt. Lista jednak może
być znacznie wydłużona. Żeby nie
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Jeśli wiodącą emocją będzie
STRACH, to emocjami pochodnymi
lub stanami uczuciowymi zbliżonymi
będą: trwoga, niepokój, lęk,
przerażenie, panika, obawa,
niepewność, bojaźliwość,
nieśmiałość, podejrzliwość,
powściągliwość, zagubienie, wahanie
i popłoch.
Profesjonalnych psychologów
uprasza się w tym miejscu o
niepastwienie się nad powyższymi
wyliczankami. Dla niektórych
Czytelników będą one jedynie
dowodem na bogactwo języka
polskiego.
Jeśli idzie o rozróżnienie emocji i
nastrojów, to psychologowie czasem
godzą się z definicją, że emocja trwa
krótko. A nastroje dłużej. Czasem
znacznie dłużej. Emocje wzbudzane
są najczęściej w sytuacjach
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wymagających działań
przystosowawczych. W trakcie
działań operacyjnych wywiadu takich
momentów jest mnóstwo. Ich
(emocji) wzbudzeniu towarzyszy
aktywność autonomicznego układu
nerwowego wspierająca działanie.
Nastroje z kolei wpływają na coś
innego - modulują przetwarzanie
informacji. Przykładowo nastrój
nasila pamięciową dostępność
pewnych treści i osłabia dostępność
innych. Nastrój może też wpływać na
sposób przetwarzania treści (np.
pozytywny nastrój sprzyja
twórczości, czego świadkami są
obecnie Czytelnicy niniejszego
eseju).
Są też emocje będące sumą dwóch
lub więcej emocji. Zdaniem
niektórych psychologów połączenie
emocji podstawowych prowadzi do
powstania emocji pochodnych.
Przykładowo: radość + akceptacja =
miłość lub przyjaźń; strach +
zaskoczenie = groza lub trwoga;
strach + wstręt = niepokój i
ostrożność; radość + strach =
poczucie winy; złość + wstręt =
wrogość; złość + radość = duma. W
niektórych badaniach ustalono, że
emocje pochodne powstają wskutek
pojawiania się emocji podstawowych
w specyficznych sytuacjach
społecznych: poczucie winy to strach
przed karą za zabronione działania;
wstyd to poczucie złości skierowanej
na samego siebie; duma to radość z
tego, że ktoś okazał się wartościowy
we własnych oczach.
I jak tu, drodzy Czytelnicy uprawiać
działalność wywiadowczą, gdy
musimy operować na tak
pogmatwanym materiale, jakim jest
"homo-rzekomo-sapiens"?
Moja anatomia... strachu
Niestety, nie mamy wyboru. Świat
zaludniony jest przez takich jak ja i
Wy licznych "homo-nie-wiadomoczy-na-pewno-sapiens". Co więcej,
przypominam tu, że szpieg to też
człowiek i jako taki posiada własne
emocje, o czym szeroko mówi
Vincent V. Severski w
sygnalizowanym wcześniej wywiadzie

prasowym. W konsekwencji tworzy
to dosyć skomplikowane
konfiguracje. Bo oficer wywiadu musi
realizować zaplanowane zadanie
wywiadowcze niezależnie od stanu
własnych emocji. Nawet
najdzikszych. I niezależnie od nich
musi wchodzić w różnorakie role,
które wymagają prezentowania na
zewnątrz takich emocji, jakie są
charakterystyczne dla sytuacji, w
jaką wprowadził nas rozwój
wypadków (zwykle poprzez
symulowanie).
Ponieważ nie mogę dopuścić, aby
znużeni czytaniem tego eseju
Czytelnicy przysnęli, skupię się
wyłącznie na jednej, jedynej emocji.
Bardzo ważnej i nieustannie obecnej
w zawodowym życiu oficera
wywiadu. O radości, smutku i złości
napiszę innym razem.
Tą chyba najbardziej powszechną
emocją (niektórzy nazwą to nawet
uczuciem) w świecie wywiadu jest
moim zdaniem STRACH. Paradoks?
Absolutnie nie! Paradoksem jest to,
że gdy zapytasz losowo wybranego
oficera - gdybyś miał taką szansę czy odczuwa strach, odpowiedź
brzmiałaby "NIE!" I będzie to
odpowiedź bardzo uczciwa. Trik
polega na tym, że jest to strach
nieuświadamiany. Odczuwany, ale
nierejestrowany. Strach. To tak
dokładniej, czegoż to lub o co się
boimy w tym wywiadzie?

kontrwywiadu. Bywał nim rebeliant,
partyzant, buntownik, bandyta i
złodziej. I zdesperowany
opozycjonista wobec miejscowego
dyktatora. Tam zagrożenie i ryzyka z
nimi związane były bardzo, bardzo
asymetryczne. Do dziś uważam, że
to cholernie niesprawiedliwe...
Po drugie boimy się o naszych
współpracowników i naszych
agentów. Pogardliwie kiedyś
nazywani "kapusiami" nasi
współpracownicy - Polacy, niebędący
kadrowymi pracownikami wywiadu,
stanowią bardzo ważny komponent
pracy wywiadowczej. Ryzykują
czasem więcej niż oficer prowadzący.
Nie mają immunitetów, a mogą pójść
siedzieć na długie lata do więzienia i
nikt ich nie wymieni na sławnym
moście. A czasem mogą nawet
stracić głowę. Dosłownie. Więc
należy im się szacunek. A kto z Was
nie nadstawiał karku tak jak oni
nadstawiali, niech się nie waży
rzucać kamieniem. Ani niczym
innym.
Nasi agenci to nie są aniołki. Ale
podjęli się zadania dostarczania
Polakom informacji, jakie mogą być
istotne dla bezpieczeństwa Polski.
Często ze szkodą dla ich własnych
państw. Choć wiemy, że zdradzają
tajemnice własnego kraju, to tkwi za
tym aktem jakaś silna motywacja i
równie silne emocje. Zapewne sami
się boją. Dekonspiracji. My też się
tego boimy.

Złote pola
Po pierwsze boimy się o siebie. Są
takie miejsca na świecie, gdzie
"immunitet dyplomatyczny" oznacza
tylko to, że gdy cię zastrzelą, to
miejscowa władza to potępi i wyrazi
ubolewanie. A czasem jest tak, że
immunitetu nie ma. Boimy się też o
nasze rodziny, zwłaszcza gdy razem
z nami wyjeżdżają do dalekich
krajów o odmiennej kulturze. Co
prawda lubimy wierzyć, że nasi
przeciwnicy honorowo stosują się do
zasady nietykania rodzin. Tak,
stosują się. Ci, którzy rozumieją
pojęcie honoru podobnie do nas. Ale
bywałem w miejscach, gdzie
przeciwnikiem nie był oficer ichniego
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Po trzecie boimy się o kolegów.
Koledzy to bardzo ważny czynnik w
pracy wywiadowczej. Wielokrotnie w
moich profesjonalnych dyskusjach
pojawiał się nam wątek o roli jaką
spełnia "towarzysz broni". A może
być ona niebagatelna. Czasem, gdy
okoliczności na to pozwalają i gdy
równocześnie istnieje taka potrzeba,
operację wywiadowczą prowadzoną
przez jednego oficera zabezpiecza
kolega lub nawet ich cała grupa. Na
czym takie zabezpieczenie polega nie
będę teraz wyłuszczał. Nie żebym się
obawiał ujawnienia strasznych
tajemnic, na które czyha obca
służba. Ta obca służba stosuje
dokładnie takie same metody jak
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nasza. Wygrywa ten, kto popełnia
mniej błędów. A obecność
dodatkowej pary oczu i uszu,
dodatkowego samochodu,
dodatkowej kamery lub mikrofonu,
pomaga w unikaniu błędów.

ukochanym psem, głaszcząc
siwiejącą brodę. Pomylił się.

W socjologii istnieje pojęcie "gwiazdy
socjometrycznej". W szkolnej klasie
pyta się uczniów z kim chcieliby
siedzieć w jednej ławce (przy
założeniu, że są dwuosobowe). W
naszym zawodzie "gwiazdy"
poszukuje się pytając: "Z którym
kolegą poszedłbyś realizować
zadanie wywiadowcze bez obawy, że
skrewi?" Dlatego boimy się o
dobrych kolegów. Bo czasem o nich
trudno.

Jak skutecznie pozbyć się
pestycydów, bakterii i
pasożytów z warzyw i
owoców?

Po czwarte boimy się o nasz kraj.
Kto by nim nie rządził, ten obszar
między Bałtykiem a Tatrami, między
Sanem i Odrą, łaskawie nam
Polakom przydzielony kiedyś na
licznych międzynarodowych
konferencjach, ciągle i nieustająco
jest Ojczyzną Polaków. Wszystkich.
Bez wyjątku. Nawet tych, co siedzą
od 70 lat w Australii lub Kanadzie.
Albo gdzie indziej. Na przykład w
Kazachstanie. Lub w więzieniu w
Kolumbii. Dlaczego się boimy o nasz
kraj? To bardzo obszerny temat.
Temat na inny czas i inną opowieść.

LIFESTYLE

Warzywa i owoce powinny stanowić
podstawę zdrowej i dobrze
zbilansowanej diety - to już nie
dyskutowana podstawa większości
koncepcji dietetycznych. Zanim je
zjemy czy odłożymy do dalszego
przechowywania pamiętajmy o ich
odpowiednim przygotowaniu.
Warzywa kupowane na bazarkach, w
osiedlowych sklepach czy
supermarketach mają jednak jeden
minus. Mogą zawierać dodatkowe
składniki, których wcale nie chcemy
spożywać. Nawet te warzywa, które
hodujemy sami, mogą zawierać
pasożyty i bakterie - niech
odpowiednie ich przygotowanie
stanie się naszym codziennym
nawykiem.

A na przystawkę... sałatka z
pestycydów?
Badania wykazały, że ponad 55%
warzyw, owoców i zbóż z polskich
upraw zawiera pozostałości
pestycydów w nie przekroczonych
normach. Czy to dobra wiadomość?
Nie, ponieważ oznacza to, że
produkty te były opryskiwane, a
użyty środek ochrony roślin nie uległ
pełnemu rozkładowi. Wprawdzie
normy nie zostały przekroczone, ale
kto by chciał spożywać szkodliwe
substancje, w jakiejkolwiek ilości?
Te same badania wykazały, że w
2,2% próbkach ilość pestycydów
została przekroczona, a to już bardzo
niepokojąca wiadomość. Podobnie
wygląda sytuacja w przypadku
produktów importowanych z krajów
Unii Europejskiej. W przypadku
innych krajów ten odsetek może być
znacznie wyższy.
Szkodliwe czy nieszkodliwe?

Po piąte boimy się też o naszych
sojuszników. Co? Sojuszników? Tak,
tak właśnie. I nie inaczej.
Strach można oswoić. W
wywiadzie robimy to codziennie.
Filip Hagenbeck

Filip Hagenbeck - oficer wywiadu.
Weteran długoletnich misji poza
granicami kraju. Na terenach
trudnych i gorących, także w
warunkach wojennych. Ponoć urodził
się 1 kwietnia, ale nie należy
wyciągać z tego zbyt daleko idących
wniosków. Do niedawna myślał, że
resztę swego życia spędzi jak
wszyscy szpiedzy - w cieniu, w
kapciach, przy kominku, z

sprawdzone źródło nie daje
gwarancji, że są one pozbawione
zanieczyszczeń. Czy należy więc z
nich zrezygnować lub ograniczyć ich
spożycie? Nie! Wystarczy, że
będziesz je myć prawidłowo.

Najlepsze warzywa i owoce pochodzą
z własnego ogródka, sadu lub od
zaprzyjaźnionego rolnika. Lecz nawet
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Czy pestycydów należy się bać?
Niektórzy twierdzą, że nie, bo normy
unijne dbają o nasze
bezpieczeństwo. Problem w tym, że
naukowcy co rusz udowadniają, że
pestycydy kumulowane w organizmie
mogą szkodzić dopiero po latach.
Szczególnie narażone są kobiety w
ciąży (pestycydy przenikają przez
łożysko) i dzieci oraz osoby, które
pracują w rolnictwie. Ale zwykli
"zjadacze chleba" też powinni
uważać. Udowodniono, że niektóre
środki dopuszczone do stosowania w
rolnictwie (np. glifosat), powodują
zaburzenia endokrynologiczne a inne
wpływają na uszkodzenia systemu
nerwowego i immunologicznego.
Zwiększają też ryzyko zachorowania
na nowotwory. Pestycydami można
się również zatruć, a objawy, takie
jak biegunka, nudności, bóle brzucha
i głowy, często mylone są ze
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zwykłym zatruciem pokarmowym.
Może więc warto dmuchać na zimne?
Inne środki chemiczne i bakterie
Pestycydy to nie jedyne szkodliwe
środki, które znajdziemy na
produktach rolnych. Te, importowane
do nas z odległych krajów są
dodatkowo spryskiwane środkami,
które mają zapobiegać rozwojowi
pleśni i grzybów. Po dotarciu do nas
z Maroka, Kolumbii czy Portugalii
poddaje się je gazowaniu ethrelem
lub dwutlenkiem węgla, które mają
przyspieszyć ich dojrzewanie.

sposobu na pozbycie się ich z
warzyw i owoców, ponieważ metale
są wchłaniane do ich wnętrza.
Jedynym sposobem jest
zaopatrywanie się u rolników z
czystych terenów, oddalonych od
dróg i autostrad.
Jak myć warzywa i owoce?
Co robić, wobec całej tej długiej listy
zagrożeń? Zignorować? Ograniczyć?
Nie jeść? Nie! Po prostu prawidłowo
myć. I to zawsze, bez względu na
pochodzenie produktów.
Czy znane sposoby są skuteczne?

Należy uważać również na nasze
krajowe warzywa, zwłaszcza
"nowalijki", sprzedawane od
kwietnia, a nawet marca. Wczesną
wiosną rolnicy stosują nawozy
azotowe, które odkładają się na
roślinach w postaci azotanów. Jeśli
pozbawimy je dopływu tlenu,
azotany zredukują się do szkodliwych
azotyn, które mogą być rakotwórcze.
Nowalijki kupujmy więc w czerwcu,
bo dopiero wtedy mamy pewność, że
miały szansę dojrzeć bez udziału
szkodliwych środków chemicznych.
Bakterie - do wyboru, do koloru
To niestety nie koniec naszej listy.
Naukowcy z Instytutu Kolorado na
powierzchni różnych warzyw i
owoców, znaleźli aż 26 gatunków
mikrobów: bakterii i pasożytów. I
mimo, że w większości były one
nieszkodliwe, to znaleziono także te,
które mogą wywołać bardzo poważne
choroby. Wśród nich były pałeczki
bakterii z rodzaju Listeria, E. Coli
oraz Salmonella. Na warzywach i
owocach, bez względu na ich
pochodzenie, można znaleźć również
pasożyty, takie jak bąblowiec
(tasiemiec) czy glista ludzka.
Ciężki kaliber
Naszą niechlubną listę zamykają
metale ciężkie. Zanieczyszczenie
środowiska, w tym gleby i wód
gruntowych, powoduje przenikanie
ich do żywności. Do najbardziej
szkodliwych należą kadm, ołów, rtęć
i arsen. Niestety nie ma skutecznego

Większość z nas używa do tego celu
bieżącej, zimnej wody. Ten sposób
może nie wystarczyć, bo niektóre
pestycydy mają oleistą konsystencję,
która ma zapobiegać zmyciu ich
przez deszcz. A więc woda z kranu
też sobie z nimi nie poradzi.
Niektórzy stosują więc płyn do mycia
naczyń, ale my nie znaleźliśmy
dowodów na jego skuteczność. Poza
tym, jeśli producenci zastrzegają, że
są to środki tylko i wyłącznie do
mycia naczyń, to trudno się z tym
spierać. Ich skład, który zazwyczaj
opiera się na syntetycznych
składnikach petrochemicznych, mówi
sam za siebie.
Innym sposobem jest stosowanie
specjalnych płynów do mycia warzyw
i owoców. Są one zazwyczaj w 100%
naturalne i ekologiczne, ich skład
opiera się na kwasach i wyciągach
roślinnych. Jest z nimi jednak jeden
problem: są drogie. Zwłaszcza, że
podobne efekty uzyskamy stosując
tanie i ogólnie dostępne produkty:
ocet i sodę oczyszczoną.
Jak to zrobić?
Okazuje się, że pozbycie się
większości bakterii, środków
chemicznych i pestycydów z
powierzchni warzyw i owoców jest
niezwykle proste. Z dwoma
pierwszymi radzi sobie ocet.
Najlepiej, jeśli zamoczymy produkty,
które chcemy oczyścić, w roztworze
wody i octu jabłkowego lub winnego.

- 32 -

Na 1l wody dodaj pół szklanki octu.
Taka kąpiel powinna trwać zaledwie
2-3 minuty.
Z pestycydami radzi sobie natomiast
woda o odczynie alkalicznym. To nic
innego jak woda z dodatkiem sody
oczyszczonej. Skuteczność tej
metody potwierdziły badania
naukowców z University of
Massachusetts w USA. Sprawdzili
oni, że moczenie warzyw i owoców
na 12-15 minut w takim roztworze
usuwa z ich powierzchni aż 80-96%
pestycydów. Po wyjęciu produktów z
kwaśnej kąpieli w wodzie z octem,
zrób im więc kąpiel z czubatą łyżką
sody oczyszczonej. A na koniec
opłucz je czystą wodą i gotowe!
Ta prosta i skuteczna metoda jest
jednocześnie niezwykle tania. Nie
warto ryzykować zdrowiem swoim i
swoich bliskich, rezygnując z
dokładnego mycia warzyw i owoców.
Owszem, jeśli żywność, którą
kupujemy pochodzi z ekologicznych
źródeł, nie powinna zawierać
pestycydów. Jeśli jednak nie mamy
100% pewności - nie ryzykujmy. W
przypadku bakterii sprawa jest
jeszcze poważniejsza, gdyż można
się nimi zarazić, bez względu na
pochodzenie naszych produktów. W
tej walce mamy jednak
sprzymierzeńca w postaci octu. I
warto się z nim zaprzyjaźnić na stałe.
Beata Anna Dąbrowska

Beata Anna Dąbrowska - z zawodu
terapeuta zajęciowy, z zamiłowania szef kuchni. Gotowanie to jej pasja.
Pracując z osobami z upośledzeniem
umysłowym, osobami starszymi i
dziećmi, osobami podejmującymi
post obserwuje dobroczynny wpływ
diety opartej składnikach
pochodzenia roślinnego na ich
komfort życia i stan zdrowia.
Regularnie podejmuje dietę
warzywno-owocową. Tworzy własne
przepisy diety warzywno-owocowej i
roślinnej na potrzeby diety
warzywno-owocowej dr Ewy
Dąbrowskiej.
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Bez cukru proszę
Cukier działa na mózg jak narkotyk.
Uruchamia mechanizmy uzależnienia
bardzo zbliżone do mechanizmów
uzależnienia od tytoniu czy alkoholu.
O tym, że cukier szkodzi, wie każdy.
No tak. Każdy to wie, ale każdy
codziennie od rana do wieczora
wcina cukier pod różnymi postaciami.
Dla większości z nas śniadanie składa
się z białego pieczywa lub innych
wypieków, z płatków, dżemu lub
kremu czekoladowego typu Nutella.
Często sami sięgamy lub karmimy
nasze dzieci przekąskami, takimi jak
ciasteczka, ciasta, wafle ryżowe,
batoniki zbożowe, czekolada mleczna
czy chipsy.

Doktor Jean-Marc Dupuis twierdzi,
że..."istnieje cukier widoczny,
namacalny, który wsypuje się do
kawy czy herbaty i dodaje do ciast
pieczonych w domu. Łatwo zobaczyć
i zmierzyć, ile się go zużyło, a zatem
nietrudno kontrolować jego spożycie.
Jednak istnieje też cukier ukryty i
w tym przypadku zadanie jest o
wiele trudniejsze, ponieważ
występuje on naturalnie w wielu
pokarmach na przykład w miodzie,
owocach, w mleku albo w pieczywie".
Cukier występuje też w ziemniakach,
makaronach, przyprawach i w wielu
produktach których nigdy byśmy nie
podejrzewali, że go zawierają.
Nie jedząc cukru w czystej postaci,
wcale nie oznacza, że nie spożywamy
go w innych produktach. A jeśli już
go w nich spożywamy, to ja się
pytam, po co dodatkowo obciążać
organizm aplikując mu dodatkowe
porcje cukru? Jeść musimy, ale
wcinać dodatkowego cukru w postaci
picia coca - coli, pałaszowania ciast,
słodzenia kawy czy herbaty wcale
nie musimy.

Po śniadaniu w ramach przekąski jest
owoc albo niewinny batonik koniecznie dietetyczny. Obiad, a więc
porcja ziemniaków z mięsem lub
rybą, albo ryż, albo pizza. W
godzinach popołudniowych kolejna
niegroźna przekąska w postaci
zdrowego batonika zbożowego.
Owoców już nie jemy, bo owoce
najzdrowiej konsumować przed
południem. Dzień kończymy kolacją i
pysznymi kanapkami z serem,
szyneczką i zieleniną. Przed snem
jeszcze herbata owocowa lub
ziołowa.
Jesteśmy przekonani, że udało się
nam zdrowo i smacznie zakończyć
kolejny dzień, no bo przecież
oparliśmy się lodom, pysznemu
ciasteczku i nie wciągnęliśmy żadnej
czekolady ani innej trucizny.
Naprawdę? Wszystko było OK?

chronicznego zmęczenia." (www.poradnikzdrowie.pl)
Na temat szkodliwości cukru
powstało wiele opracowań
naukowych i popularno
naukowych. Warto się z nimi
zapoznać, bo Internet jest zasobny.
W moim komentarzu chciałabym
jedynie zasygnalizować i
przypomnieć problem szkodliwości
spożywania cukru. Namawiam
szczerze i serdecznie o ograniczenie,
a najlepiej o jego wyeliminowanie z
naszej diety. W tej kwestii nie ma
miejsca na kompromisy! Nie ma
innego wyjścia, jak zacząć od
znacznego ograniczenia spożycia
cukru i słodkich produktów, a nawet
w niektórych przypadkach zupełnej
rezygnacji z jedzenia tej niezwykle
uzależniającej substancji.
Ktoś zapyta: - Ale jak to? Całkowicie
zrezygnować z pysznych słodyczy i
zabronić sobie przyjemności? Toż to
brzmi jak kara za grzechy!

Najgorszy jest oczywiście cukier
rafinowany, który jest składnikiem
ciastek, batoników, lodów i całej
armii słodkich wyrobów.
"Powodem dla, którego cukier
rafinowany jest szkodliwy jest fakt,
że podczas procesu oczyszczania
został pozbawiony witamin,
substancji mineralnych i białek.
Chcąc strawić, przetworzyć cukier
organizm musi zużyć swoje zasoby
witamin i innych cennych składników
jak potas, magnez, wapń czy chrom.
Cukier jest produktem silnie
zakwaszającym organizm, a ten
dążąc do równowagi kwasowozasadowej zaczyna zużywać coraz
więcej pierwiastków z głębi ciała.
Jeśli w diecie ciągle obecny jest
cukier, to organizm zaczyna pobierać
wapń z kości i zębów. Jednym z
objawów przeciążenia orgiazmu
cukrem może być próchnica, a
kolejnym stan osłabienia i
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Nie musi być żadną karą i nie
namawiam nikogo do pozbawienia
się przyjemności spożywania
pysznych słodkości. Namawiam do
zaprzestania spożywania cukru
rafinowanego. Łatwo powiedzieć, ale
czym go zastąpić?
Warto sięgnąć po wybrane
przyprawy, aromaty i produkty
zawierające naturalny cukier (nie ten
szkodliwy), aby pobudzić kubki
smakowe:
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Cynamon - przyprawa, która ma
wiele właściwości leczniczych - to
sprawdzony środek na odchudzanie,
cellulit i trądzik. Pomoże także w
okresie przeziębienia i przy
dolegliwościach żołądkowych.
Doskonale sprawdza się w przypadku
szarlotki. Jabłek nie słodzimy, ale
wsypujemy więcej cynamonu.
Cynamon jest super także w innych
deserach.

często, bo nie odpowiada mi jej
zapach. Stewia to naturalny
zamiennik cukru, który nie zawiera
kalorii, nie powoduje otyłości i może
być spożywany przez osoby chore na
cukrzycę.

przepisów na desery bez cukru
rafinowanego. Serdecznie polecam.

Ksylitol - cukier brzozowy to coraz
popularniejszy zamiennik białego
cukru. I nic w tym dziwnego, bo jest
zdecydowanie zdrowszy i mniej
kaloryczny.

Bożena Szara - dziennikarka radiowa
i prasowa, producentka programów
radiowych. Jej artykuły publikowała
prasa w Polsce, Grecji, USA i
Kanadzie. Pracowała w Co-op Radio
w Vancouver. Przez 15 lat była
producentką autorskiego programu
radiowego Jedynka w stacji CFMB
1280 AM. Współpracuje z
dziennikiem GAZETA w Toronto.
Prowadzi polskojęzyczny program
Radio Polonia w Montrealu:
www.radiopolonia.org.

Co jeszcze można zrobić, by
ograniczyć cukier?
1. Na początek zrezygnować z tych
źródeł cukru, które sprawiają
najmniej problemu. Na przykład
można sobie powiedzieć: "Mogę
przestać dodawać cukier do herbaty i
kawy". albo "Nie muszę pić napojów
gazowanych" lub "Dam radę nie jeść
ciastek i czekolady, oglądając
telewizję lub surfując w Internecie".
Aromaty, które można dodawać do
sałatek owocowych i wyrobów
mlecznych (polecam mleko roślinne).
Dwie krople olejku wystarczą, aby
nadać potrawom niesamowity
aromat, nie zakłócając jednocześnie
glikemii.
Daktyle - odkąd przestałam używać
cukru, moim "słodzikiem" są daktyle.
Słodkie ziemniaki - używam je
zamiast mąki i cukru w moich
wypiekach.
Miód - sporadycznie i ze
sprawdzonej pasieki. Moja
zaprzyjaźniona pasieka znajduje się
w Rawdon - niedaleko Montrealu.
Syrop klonowy - incydentalnie. Nie
słodzimy syropem klonowym kawy
czy herbaty. W czasach gdy jadałam
namiętnie łososia z syropu
klonowego robiłam marynatę.
Stewia - największy hit dietetyczny
ostatnich lat. Stewię można z
powodzeniem uprawiać w ogrodzie.
Ja ogrodu nie mam, więc przywożę
ją z wakacji w Meksyku, ale tylko w
postaci listków, a nie rafinowanej
substancji. Nie używam jej zbyt

2. W sklepie alejki ze słodyczami
omijać szerokim łukiem. Pamiętam
jak kilka lat temu Oprah Winfrey na
pytanie telewidza, gdzie skutecznie
ukryć w domu słodycze przed
dziećmi odparła: Nie kupować!
Prawda jakie to proste? Nie kupować,
nie wypiekać, nie łasuchować.
3. Nauczyć się używać zamienników
cukru.
4. Poranną kawę zastąpić cocktailami
warzywno-owocowymi z przewagą
warzyw.
5. Zamiast ciast i ciasteczek jeść
więcej owoców (świeżych,
pieczonych, mrożonych). Są
fantastyczne.
Uwielbiam słodycze, ale wypiekam i
wytwarzam je sama. I nie używam
cukru do ich produkcji. Są
przepyszne i zdrowe. Sama je
wcinam i obdarowuje nimi swoją
rodzinę i przyjaciół. A gdy wybieram
się z wizytą, zawsze zabieram ze
sobą pudełko moich wybornych trufli.
Zapraszam na stronę: DIETA I STYL
na Facebooku. To tam znajdziecie
Państwo wiele zdjęć i moich
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