
 



 

Biuro podróży Baltique zaprasza na 
Polonijną Pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej i Jordanii. Wyjazd ten 

zaowocuje później wieloma pięknymi 
wspomnieniami. Opiekę 

duszpasterską zapewni nam 
O. Dariusz Szurko, lokalnym 

przewodnikiem będzie  
Anna Łopacka. 

 
Zostało tylko kilka miejsc! 

 
27 maja - 7 czerwca 2020  

 
3850$ (pokój 2-osobowy) 

 
Po więcej informacji zadzwoń  

do Marty (514) 550-9218 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 5 (MARZEC 2020) 

 

 
- 3 -  

 

 

OD REDAKTORA 
 
 
Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele... 

 
 

Dawno żaden film nie wywołał we mnie tak 
silnych emocji. Krótki, zaledwie trzyminutowy 
klip sprawił, że postanowiłam przetłumaczyć 
słowa wypowiadane przez Cyntię Nixon czyli 
Mirandę z kultowego serialu: „Seks w wielkim 
mieście”. Aktorka mówi tekst Camilli Rainville – 
autorki bloga wkurzonej kobiety, który powstał 
ponad dwa lata temu, ale teraz, w połączeniu z 
sugestywnymi zdjęciami, muzyką i głosem 
Cynthi nabiera nowego znaczenia. I nowej mocy. 
 
Zachęcam do przeczytania tekstu: „Bądź damą!” 
a potem do obejrzenia na YouTube filmiku w 
oryginale: „Be a Lady They Said”. 
 
W tym roku przypada 110 rocznica ustanowienia 
święta kobiet. Na naszych łamach przypominam 
historię walki o swoje prawa i ich rosnącą siłę w,  
nadal zdominowanym przez mężczyzn, świecie 
polityki. Artykuł pt. „Dzień Kobiet” znajdziecie  
Państwo w dziale Historia.  
 
W tej samej sekcji polecam artykuł; „Żołnierze 
Wyklęci” autorstwa montrealskiego Konsula 
Generalnego – Dariusza Wiśniewskiego, który  
od samego początku istnienia Panoramy 
wzbogaca ją swoimi tekstami. 

Od pierwszego numeru magazynu jest z nami także 
Jan Duniewicz, a Czytelnicy czekając na jego 
„Emigracyjne drogi” utożsamiają się z autorem i jego 
wspomnieniami. 
 
Ci z Państwa, którzy polubili teksty polskiego Jamesa 
Bonda czyli Filipa Hagenbecka z pewnością z 
zainteresowaniem przeczytają „Wywiadowcze 
porażki”. 
 
Na zmiany w życiu nigdy nie jest za późno o czym 
przekonuje Ela Hubner w swoim artykule napisanym z 
dużą dozą dystansu do siebie i poczucia humoru. 
 
Z przymrużeniem oka na świat patrzy Danuta 
Owczarz-Kowal, a swoje lekkie pióro i tym razem 
świetnie wykorzystała w artykule pt. „Ratuj się sam”. 
 
Zapraszamy do lektury marcowego numeru Panoramy 
w którym znajdziecie znacznie więcej ciekawych 
materiałów i do dzielenia się z nami Państwa opiniami 
o naszym polonijnym magazynie. 
 
 
Z pozdrowieniami  
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WYDARZENIA POLONIJNE 
 

 
 

 
 
 
 
 

5 marca (czwartek), godz. 19:00 Konsulat Generalny zaprasza na spotkanie upamiętniające 
Polaków zesłanych na Syberię w 1940 roku. W spotkaniu wezmą 
udział montrealscy Sybiracy. 3501 Avenue du Musée. 
Rezerwacja: montreal.info@msz.gov.pl. 

12 marca (czwartek), godz. 19:00 W związku z polskim świętem państwowym - Narodowym Dniem 
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", Konsulat Generalny RP w 
Montrealu zaprasza na spotkanie, w trakcie którego wygłoszone 
zostaną dwa referaty: 1. "Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni - 
próba opisu" - Bożena Szara, 2. "Żołnierze wyklęci, żołnierze 
niezłomni - wyzwania dla badaczy historii Polski  po II wojnie 
światowej" - Dariusz Wiśniewski, Konsul Generalny RP w 
Montrealu. 3501 Avenue du Musée. montreal.info@msz.gov.pl. 
 

14 marca (sobota), godz. 15:00, 
15 marca (niedziela), godz. 14.00 

Biblioteka Polska zaprasza na pokaz najnowszego filmu Agnieszki 
Holland "Obywatel Jones". Film opowiada historię walijskiego 
dziennikarza Garetha Jonesa, jednego z nielicznych 
obcokrajowców, którzy byli bezpośrednimi obserwatorami 
Wielkiego Głodu na Ukrainie, zamordowanego prawdopodobnie 
przez NKWD. Film trwa 114 minut. Rezerwacja:  (514) 379-4220 
lub polska@videotron.ca z zaznaczeniem wybranego seansu. 
4220 Drolet. Wstęp wolny. Biblioteka Polska, 4220 Drolet. 
 

17 marca (wtorek), godz. 19:00 "Spotkanie Podróżnicze". Wojtek Skoryna: "Góra Fudżi i japońskie 
doświadczenia" - pokaz slajdów. Będzie to 150-te spotkanie cyklu 
i z tej okazji, organizator, Jerzy Adamuszek, zapowiada również 
wspólne śpiewanie piosenek rajdowych. Konsulat Generalny RP. 
Wstęp wolny, rezerwacja: adamuszek@gmail.com.  
 

24 marca (wtorek), godz. 19.00 Stowarzyszenie Inżynierów Polskich zaprasza na prelekcję prof. 
Zdzisława Klima "Analiza bezpieczeństwa samolotu". Siedziba 
Związku Weteranów Polskich, 63 Prince Arthur Est, I piętro 

27 marca (piątek), godz. 19.00 Wieczór wspomnieniowy  o Wandzie Babińskiej. Rozmowę z 
Haliną Babińską poprowadzi dr. Katarzyna Szrodt. Poezje Wandy 
Babińskiej będzie recytować Liliana Komorowska. Biblioteka 
Polska (4220 rue Drolet). 
 

28 marca (sobota), 29 marca 
(niedziela), godz. 9.30-17.00 

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim zaprasza na Wiosenny 
Kiermasz. Kościół Św. Antonina, 5361 Avenue Snowdon.  

31 marca (wtorek), godz. 19:00 84. spotkanie z cyklu "Są Wśród Nas". Gość wieczoru: Jarosław 
Potapowicz: były działacz "Solidarności" więziony w stanie 
wojennym, mgr, inż. elektronik. Ilustracja muzyczna: Jarosław 
Potapowicz - fortepian, klarnet. Konsulat Generalny RP. Spotkanie 
poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek. Wstęp wolny, 
rezerwacja: adamuszek@gmail.com. www.sawsrodnas.ca 
 

2 kwietnia (czwartek), godz. 18.00 Biblioteka Polska zaprasza na wykład "An Evening with Zbigniew 
Herbert: Conversations about Poetry, Translation, and Pan 
Cogito". Prof. Daniel W. Pratt (McGill University). Wstęp wolny. 
4220 rue Drolet (metro Mont Royal). 
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HISTORIA 

Żołnierze Wyklęci 
 
1 marca jest od roku 2011 
polskim świętem państwowym 
nazwanym Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
 
Do roku 1989 o żołnierzach polskiego 
podziemia, którzy po 1945 r, nie 
złożyli broni albo nie mówiono nic 
albo mówiono wyłącznie źle 
nazywając ich m.in. „bandytami”. 
Dopiero odzyskanie pełnej 
suwerenności po roku 1989 r. 
umożliwiło przywrócenie pamięci o 
Żołnierzach Wyklętych lub 
Niezłomnych. 
 
W 2001 roku Sejm RP podjął 
uchwałę, w której oddał hołd 
poległym i pomordowanym po roku 
1945 żołnierzom podziemia 
niepodległościowego.  
 
W 2009 roku organizacje 
kombatanckie, skupione wokół 
Porozumienia Organizacji 
Kombatanckich i Niepodległościo- 
wych zaproponowały, aby 
1 marca obchodzić jako Dzień 
Żołnierzy Antykomunistycznego 
Podziemia.  
 
Od początku poparcie dla inicjatywy 
zadeklarowały największe partie 
polityczne.  
 
W roku 2010 roku prezydent Lech 
Kaczyński przedstawił projekt ustawy 
do której uzasadnienie stwierdzało 
m.in.: „ustanowienie święta jest 
wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej 
konspiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej i 
przywiązania do tradycji 
patriotycznych, za krew przelaną w 
obronie Ojczyzny (…). Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
to także wyraz hołdu licznym 
społecznościom lokalnym, których 
patriotyzm i stała gotowość ofiar na 
rzecz idei niepodległościowej 
pozwoliły na kontynuację oporu 
przez długie lata. 
 

Po krótkiej debacie Sejm i Senat RP 
ogromną większością głosów 
zaaprobowały projekt, a po 
podpisaniu przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego i 
publikacji w Dzienniku Ustaw projekt 
stał się obowiązującym w 
Rzeczypospolitej prawem. 
Preambuła do ustawy głosi: 
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – 
bohaterom antykomunistycznego 
podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywistnienia 
dążeń demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bronią w 
ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i 
narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu”. 
 

 
 
Wybór daty 1 marca nie był 
przypadkowy. Ówczesny prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej Janusz 
Kurtyka zwrócił uwagę, że 1 marca 
1951 r. w więzieniu na warszawskim 
Mokotowie wykonano wyroki śmierci 
na siedmiu członkach IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i 
Niezawisłość” komendancie Łukaszu 
Cieplińskim „Pługu” i jego 
najbliższych współpracownikach 
Józefie Batorym, Franciszku Błażeju, 
Karolu Chmielu, Mieczysławie 
Kawalcu, Adamie Lazarowiczu i 
Józefie Rzepce.  
 
Po roku 1944, gdy Polska 
oswobodzona spod okupacji 
niemieckiej znalazła się w strefie 
wpływów ZSRR, a jej granice zgodnie 
z postanowieniami konferencji w 
Teheranie, Jałcie i Poczdamie - 
zostały przesunięte na Zachód, wielu 
żołnierzy podziemia 

niepodległościowego walczących z 
Niemcami kontynuowało walkę 
zbrojną z nową władzą ignorując 
rozkaz ze stycznia 1945 roku 
rozwiązujący Armię Krajową, wydany 
przez jej ostatniego komendanta, 
generała Leopolda Okulickiego 
„Niedźwiadka”, który pisał: 
„Wojna się nie skończyła […]. Nigdy 
nie zgodzimy się na inne życie, jak 
tylko w całkowicie suwerennym, 
niepodległym i sprawiedliwie 
urządzonym Państwie Polskim […]. 
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą 
pracę i działalność prowadźcie w 
duchu odzyskania pełnej 
niepodległości państwa.” 
 
Sam generał Okulicki dwa miesiące 
po wydaniu tego rozkazu został 
podstępnie aresztowany przez 
Sowietów, a następnie wywieziony 
do Moskwy, gdzie w tzw. procesie 
szesnastu został skazany na wiele lat 
więzienia. Zmarł w niejasnych 
okolicznościach w więzieniu w 
Moskwie w 1946 r. 
 
Żołnierze podziemia niepodległościo- 
wego ignorując rozkaz swojego 
komendanta decydowali się walczyć 
z bronią w ręku z nową władzą. 
Według ostrożnych szacunków w 
roku 1945 w różnych organizacjach 
podziemnych na terytorium Polski 
działało ponad 100 tysięcy osób. 
Tworzyli oni oddziały partyzanckie, 
grupy oporu w miastach, siatki 
konspiracyjne, wydawali prasę. Ich 
celem była inna Polska niż ta, której 
podstawy budowali rządzący w 
Polsce komuniści wspierani przez 
Sowietów. Hasłami najczęściej 
przywoływanymi przez żołnierzy 
wyklętych były wolność, niezawisłość 
i demokracja. Władza ludowa 
nazywała ich bandytami. 
 
Specjalna jednostka wojskowa 
Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego podporządkowana 
ministrowi bezpieczeństwa 
publicznego wspierana przez 
sowieckie NKWD i ludową Milicję 
Obywatelską bezwzględnie tropiły i 
ścigały oddziały partyzanckie 
„żołnierzy wyklętych”. W miastach 
tropili ich funkcjonariusze 
ministerstwa bezpieczeństwa. 
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Żołnierze wyklęci wielokrotnie 
odnosili zwycięstwa w potyczkach z 
KBW, dokonywali także 
spektakularnych akcji np. uwalniając 
z więzień swoich kolegów. W miarę 
upływu czasu żołnierzy wyklętych 
było coraz mniej, a ścigających ich 
coraz więcej. 
 
Ci, którzy nie zginęli w walce, trafiali 
do więzień, gdzie byli torturowani i 
mordowani. Fałszywie oskarżano ich 
o kolaborację z Niemcami, nawet 
jeśli w czasie II wojny światowej 
aktywnie walczyli z nazistowskim 
okupantem w strukturach państwa 
podziemnego, albo o współpracę, już 
po wojnie z wywiadami 
amerykańskim i brytyjskim. Wyroki 
w procesach „żołnierzy wyklętych” 
wydawano w trybie przyspieszonym, 
często z naruszeniem podstawowych 
demokratycznych norm, dziś 
mówimy, że były to zbrodnie 
sądowe, dokonywane w majestacie 
ówczesnego prawa. Ich ofiarami 
padli m.in. niespełna 18-letnia 
łączniczka „Inka” Danuta 
Siedzikówna, bohaterski dowódca 
były „cichociemny” major „Zapora” 
Hieronim Dekutowski i setki innych, 
których miejsca spoczynku są w 
dalszym ciągu nieznane. 
 
Spora grupa żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego ujawniła się w 
lutym 1947 roku, ale wielu z nich 
kontynuowało działalność w 
konspiracji lub próbowało prowadzić 
działalność partyzancką. Ostatni 
„niezłomny” Józef Franczak „Laluś” 
ze zgrupowania dowodzonego przez 
„Zaporę” został zastrzelony w 
obławie jesienią 1963 roku. 
Według szacunkowych danych w 
latach 1945-51 zginęło w walce 8,7 
tys. żołnierzy podziemia 
niepodległościowego, kolejne 5 tys. 
zostało skazanych na kary śmierci 
(połowę wyroków wykonano, 
pozostałe zamieniono na więzienie), 
około 21 tys. żołnierzy zmarło w 
więzieniach. Po stronie KBW i Milicji 
straty wynosiły około 12 tys. 
Przywrócenie w przestrzeni 
publicznej pamięci o żołnierzach 
niezłomnych to ważny element 
historii Polski. Po dziesięcioleciach 
milczenia rodziny dowiadują się w 

jaki sposób zginęli ich najbliżsi i 
gdzie zostali pochowani, bezimienni 
odzyskują twarze i często stają się 
bohaterami młodego pokolenia, jak 
„Inka”, która w ostatniej rozmowie 
ze spowiednikiem prosiła by 
powiedział jej babci „Nie zdradziłam 
nikogo, zachowałam się jak trzeba”. 
Szczególnym symbolem 
odzyskiwania pamięci jest tak zwana 
„Łączka’ na terenie warszawskiego 
cmentarza na Powązkach, gdzie od 
kilku lat archeolodzy z Instytutu 
Pamięci Narodowej odkrywają 
miejsca pochówku żołnierzy 
niezłomnych, na których wykonano 
wyroki śmierci. 
 
Niektóre środowiska w Polsce, 
skupiając się na gloryfikacji żołnierzy 
wyklętych, odrzucają jakiekolwiek 
krytyczne informacje na temat 
niektórych oddziałów partyzanckich 
podziemia niepodległościowego po 
roku 1945 np. o podejmowanych 
akcjach odwetowych albo 
„wychowawczych”, często okrutnych, 
w wyniku których ginęli nie tylko 
żołnierze KBW i milicjanci, ale 
których ofiarami padała ludność 
cywilna sprzyjająca nowej władzy, 
albo o napadach na gospodarstwa 
rolnicze lub sklepy, by zdobyć 
żywność. 
 

 
 
Wśród historyków trwa cały czas 
dyskusja na temat tego, jak 
opisywać wydarzenia z lat 1944-51 
czy był to ruch partyzancki, wojna 
domowa czy może powstanie 
antykomunistyczne. Pojawiają się 
liczne pytania szczegółowe np. na ile 
można usprawiedliwiać zabijanie 
osób cywilnych, które otwarcie 
sprzyjały nowej władzy albo jaką 
alternatywę mieli młodzi ludzie, 
którzy widzieli, jak ich dawni koledzy 
z konspiracji po ujawnieniu się wobec 

nowej władzy, byli aresztowani i 
skazywani pod fałszywymi zarzutami. 
Żołnierzom podziemia niepod-
ległościowego przyszło żyć w 
strasznych czasach. Najpierw 
walczyli z Niemcami o wolną Polskę, 
potem kontynuowali te walkę mając 
naprzeciw siebie nie tylko sowieckie 
NKWD czy KBW, ale także swoich 
sąsiadów albo znajomych, którzy z 
takich czy innych powodów szli do 
służby w Milicji. Żołnierze niezłomni 
marzyli o wolnej Polsce, wielu z nich 
oddało jej to, co najlepsze młodość i 
życie. Zasługują na naszą pamięć. 
Na szczęście, pisany kilkadziesiąt lat 
temu przez Zbigniewa Herberta 
wiersz „Wilki” stracił już trochę 
aktualność, bo historia już o nich nie 
milczy i nie będzie milczeć tak długo, 
jak my będziemy pamiętać. 
 
Ponieważ żyli prawem wilka  
historia o nich głucho milczy  
pozostał po nich w kopnym śniegu  
żółtawy mocz i ten ślad wilczy 
 
szybciej niż w plecy strzał zdradziecki  
trafiła serce mściwa rozpacz  
pili samogon jedli nędzę 
tak się starali losom sprostać 
 
już nie zostanie agronomem  
„Ciemny" a „Świt" - księgowym 
"Marusia" – matką”,Grom" - poetą  
posiwia śnieg ich młode głowy 
 
nie opłakała ich Elektra 
nie pogrzebała Antygona 
i będą tak przez całą wieczność 
w głębokim śniegu wiecznie konać 
 
przegrali dom swój w białym borze  
kędy zawiewa sypki śnieg  
nie nam żałować - gryzipiórkom -  
i gładzić ich zmierzwioną sierść 
 
ponieważ żyli prawem wilka  
historia o nich głucho milczy  
został na zawsze w dobrym śniegu  
żółtawy mocz i ten trop wilczy 
 
 
Dariusz Wiśniewski 
 
 
Dariusz Wiśniewski – historyk i 
dyplomata. Konsul Generalny RP w 
Montrealu. 
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Drodzy Przyjaciele Fundacji! 
 
Przez ponad dwadzieścia pięć lat Fundacja Polskiego 
CHSLD imienia Marii Curie-Skłodowskiej dostarcza opiekę i 
wsparcie jego mieszkańcom. To dzięki Wam, dzięki Waszej 
wielkoduszności i Waszemu czynnemu poparciu - Fundacja 
jest w stanie zapewnić lepszą jakość życia i domową 
atmosferę wszystkim 127 mieszkańcom tego domu. 
 
Liczymy, że i w tym roku pomożecie nam sfinansować 
następujące projekty: 
 
1. W Polskim CHSLD duża cześć mieszkańców staje się 
coraz bardziej uzależniona od swoich łóżek. Musimy 
dostosować nasze usługi, aby zaspokoić potrzeby 
mieszkańców, którzy mają poważne deficyty poznawcze 
lub fizyczne, chroniczny ból, którzy nie uczestniczą w 
zajęciach oferowanych w ramach regularnego 
programowaniu rekreacji. Dlatego chcielibyśmy stworzyć 
projekt masażu (głównie dłoni i ramion) oferowany  

przez zarejestrowanego masażystę, aby zaspokoić 
zapotrzebowanie na tę konkretną klientelę. 
 
2. Restauracja Słoneczna to sala jadalna w budynku, która 
została świeżo przemianowana przez mieszkańców i ma 
charakter restauracji. Na rok 2020 naszym celem jest 
poprawa wystroju jadalni. Między innymi chcemy stworzyć 
ciepłą i intymną atmosferę restauracji, dodając fototapety 
i dekoracje. 
 
3. Dążymy do zapewnienia ciepłego i komfortowego 
środowiska mieszkalnego przypominającego dom. 
Indywidualna identyfikacja pokoju to ważny projekt dla 
mieszkańców, którzy  w towarzystwie osoby towarzyszącej   
będą aktywnie uczestniczyć w unikalnym projekcie 
tworzenia ich pokoju. 
 
4. W czasie lata wielu mieszkańców lubi przebywać ze 
swymi bliskimi w ogrodzie lub na tarasie podczas zajęć 
rekreacyjnych. Pragniemy uczynić te miejsca bardziej 
wygodnymi oraz przyjemniejszymi. Konieczny jest zakup 
mebli ogrodowych - krzeseł, ławek i stołów, jak też 
parasoli chroniących mieszkańców przed słońcem. 
Pokwitowania do Income Tax za otrzymane dotacje  
zostaną wysłane przed 31 marca 2020. Fundacja jest 
zarejestrowaną przez Rząd Kanady organizacją 
dobroczynną z numerem CRA # 890570062RR000. Nasza 
strona internetowa jest obecnie w trakcie aktualizacji. 
 
Przy tej okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić 
państwa na naszą Zabawę Dobroczynności, która odbędzie 
się 2 Maja 2020 po raz kolejny pod patronatem Konsula 
Generalnego w Montrealu i Kongresu Polsko-
Kanadyjskiego, okręg Quebec. 
 
Proszę przyjąć nasze najgorętsze i najserdeczniejsze 
podziękowania za pomoc, oraz życzenia wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku 2020 od członków fundacji 
wraz z mieszkańcami. 
 
Z poważaniem 
 

 
Bożena Pyrkosz, Prezes 
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Z dziejów PRL - list 
Gęgaczy i lista słuchaczy 
 
Nas nie strwożą knuta świsty, 
nas nie strwoży kajdan brzęk, 
Dalej, bracia, piszmy listy, 
niech rozbrzmiewa wolny gęg! 
 
Janusz Szpotański 
 
 
14 marca 1964 Antoni Słonimski 
złożył w Urzędzie Rady Ministrów list 
o następującej treści: 
 
„Do Prezesa Rady Ministrów 
Józefa Cyrankiewicza 
 
Ograniczenia przydziału papieru na 
druk książek i czasopism oraz 
zaostrzenie cenzury prasowej 
stwarza sytuację zagrażającą 
rozwojowi kultury narodowej. Niżej 
podpisani, uznając istnienie opinii 
publicznej, prawa do krytyki, 
swobodnej dyskusji i rzetelnej 
informacji za konieczny element 
postępu, powodowani troską 
obywatelską, domagają się zmiany 
polskiej polityki kulturalnej w duchu 
praw zagwarantowanych przez 
konstytucję państwa polskiego i 
zgodnych z dobrem narodu.” 
 

 
 
Podpisało ten list 34 pisarzy i 
naukowców: Jerzy Andrzejewski, 
Maria Dąbrowska, Stanisław Dygat, 
Karol Estreicher, Marian Falski, 
Aleksander Gieysztor, Konrad Górski, 
Paweł Hertz, Leopold Infeld, Paweł 
Jasienica, Mieczysław Jastrun, Stefan 
Kisielewski, Zofia Kossak-Szczucka, 
Tadeusz Kotarbiński, Jan Kott, Anna 
Kowalska, Julian Krzyżanowski, 
Kazimierz Kumaniecki, Edward 
Lipiński, Maria Ossowska, Stanisław 

Cat Mackiewicz, Jan Parandowski, 
Stanisław Pigoń, Adolf Rudnicki, 
Artur Sandauer, Wacław Sierpiński, 
Antoni Słonimski, Jan Szczepański, 
Władysław Tatarkiewicz, Jerzy 
Turowicz, Melchior Wańkowicz, Adam 
Ważyk, Kazimierz Wyka, Jerzy 
Zagórski. 
 
(Powyżej cytowana, jest jedną z 
trzech - mniej lub bardziej łagodnych 
- wersji listu i tak naprawdę nie 
wiadomo, którą wersję przeczytał 
premier.) 
 
Był to pierwszy w historii PRL 
zbiorowy, choć z założenia jednak 
„elitarny”, polityczny protest 
środowisk naukowych i 
artystycznych. 
 
Tekst był pomysłem Antoniego 
Słonimskiego, Jan Józef Lipski 
pomógł w redagowaniu listu i w 
zbieraniu podpisów. Ostatecznie 
organizatorami protestu byli 
Słonimski, Lipski, Paweł Jasienica i 
Paweł Hertz. Zdecydowano by 
zbierać podpisy wśród ograniczonej 
grupy intelektualistów, tych 
najbardziej znanych i wpływowych.  
 
(Byli później tacy, którzy mieli 
organizatorom za złe, że nie zostali 
poproszeni o podpis. Byli też inni, 
którzy nie chcieli podpisać listu, jak 
np. Kazimiera Iłłakowiczówna; Maria 
Dąbrowska tłumaczyła w 
„Dziennikach”: „Iłła odmówiła 
podpisu, uważając to za „gest”, a 
jest przeciwna gestom”. Był w końcu 
prof. Konrad Górski, sygnatariusz, 
który pod presją wycofał później 
swój podpis i napisał w liście do 
premiera Cyrankiewicza „aby uważał 
jego podpis za niebyły, z powodu 
udostępnienia memoriału osobom 
postronnym i wykorzystaniu go 
przeciw Polsce”, przy tym obwinił 
Jerzego Turowicza o wciągnięcie go 
w tę sprawę; Dąbrowska w 
„Dziennikach” podsumowała 
złośliwie: „Biedak nie doczekał się tej 
nawet satysfakcji, żeby ktośkolwiek 
publicznie się tym wycofanym 
podpisem pochwalił - to nie był 
Galileusz”.) 
 

Mieczysław F. Rakowski, od 1958 
naczelny „Polityki”, zanotował w 
swoich „Dziennikach politycznych”: 
„nawet półślepy i półgłuchy mógł 
zauważyć, że list wywarł duże 
wrażenie, i że kierownictwo nie chce 
iść na wielką drakę.”  
 
Stąd „kierownictwo” nie zareagowało 
na list oficjalnie - premier nie 
odpowiedział, prasa nie 
skomentowała, „zareagowali” 
natomiast Cisi. 
 

 
 
Służba Bezpieczeństwa zrobiła 23 
marca przeszukanie w mieszkaniu 
Lipskiego, w czasie którego 
„zabezpieczyła” szereg kopii listu, a 
samego Lipskiego zabrała do aresztu. 
Dowiedziawszy się o aresztowaniu, 
Słonimski, prof. Ossowska i 
Kisielewski udali się do prokuratury 
m.st. Warszawy i stane ̨li w obronie 
Lipskiego. W rezultacie tej 
interwencji Lipski został zwolniony po 
24 godzinach. 
 
W trzy dni później przyszli Cichym w 
sukurs cenzorzy. Zapis nr 45 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy 
obwieszczał: "Należy wstrzymać do 
wyjaśnienia w prasie, radiu i telewizji 
i sygnalizować kierownictwu Urzędu 
wszelkie publikacje i utwory 
następujących autorów: Słonimski, 
Jasienica, Andrzejewski, Jastrun, 
Hertz, Kott, Wańkowicz, Zagórski, 
Gieysztor, Ważyk, Sandauer, Jan 
Józef Lipski". 
 
List „przeciekł” jednak na Zachód. 26 
marca powiadomiła o proteście 
Agencja Reutera, a za nią Radio 
Wolna Europa. Trzy tygodnie później, 
18 kwietnia 21 brytyjskich pisarzy i 
artystów, m.in. Arthur Koestler i 
Allan Bullock, poparło protest 
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polskich intelektualistów w 
londyńskim „The Times”. Wkrótce 
potem zrobili to pisarze 
amerykańscy, m.in. Susan Sontag, 
William Styron, Hannah Arendt, Saul 
Bellow, Elia Kazan, Norman Mailer i 
Arthur Miller, profesorowie 
uniwersytetów Harvard i Berkeley,  w 
„Il Mondo” włoscy intelektualiści, 
wśród nich Alberto Moravia. 
 

 
 
28 kwietnia na skutek nacisków 
władzy profesorowie: Konrad Górski, 
Aleksander Gieysztor, Leopold Infeld, 
Julian Krzyz ̇anowski, Kazimierz 
Kumaniecki, Edward Lipiński, 
Wacław Sierpiński, Jan Szczepański, 
Władysław Tatarkiewicz i Kazimierz 
Wyka napisali do „The Times” list, w 
którym ubolewali, z ̇e Radio Wolna 
Europa wtra ̨ca się w wewne ̨trzne 
sprawy Polski. I tu znów Dąbrowska 
w „Dziennikach”: „Podpisali ów 
elaborat wszyscy naukowcy z owych 
34 „bohaterów” – z wyjątkiem 
trzech: Kotarbińskiego, Estreichera i 
nie pamiętam trzeciego, bodaj czy 
nie Szczepański. [...] Słowem 
profesorowie okazali się 
zwałaszonymi tchórzami, a ja 
myślałam, że środowisko literackie 
jest najgorsze.” (Gwoli prawdy, listu 
tego nie podpisało nie trzech, a 
sześciu naukowców: Maria 
Ossowska, Karol Estreicher, Marian 
Falski, Tadeusz Kotarbiński i 
Stanisław Pigoń.) 
 
List 10 profesorów został 
opublikowany w „Życiu Warszawy” 
10 maja. (Wtedy też po raz pierwszy 

napisano w prasie o „Liście 34”, choć 
bez podania jego treści.) W tymże 
numerze opublikowano również tzw. 
kontrlist literatów: „My, niz ̇ej 
podpisani pisarze polscy, wyrażamy 
stanowczy protest przeciwko 
uprawianej na łamach prasy 
zachodniej oraz na falach 
dywersyjnej rozgłośni radiowej 
Wolnej Europy zorganizowanej 
kampanii oczerniaja ̨cej Polske ̨ 
Ludową. Sprzeciwiamy sie ̨ obcej 
ingerencji w nasze problemy 
wewnętrzne, w nasza ̨ polityke ̨ 
kulturalna ̨, która jest wspólna ̨ 
sprawa ̨ inteligencji twórczej oraz 
kierownictwa politycznego i 
państwowego kraju”  wraz z 
pierwszą „transzą” 157 podpisów 
pisarzy. 14 i 24 maja „Życie” 
opublikowało dwie następne „partie” 
podpisów, a w ciągu kilku 
następnych tygodni list ten podpisało 
ok. 600 osób (wg Nowaka
Jeziorańskiego 380 spośród 980 
członków Związku Literatów Polskich) 
 ale żaden z sygnatariuszy „Listu 
34”. 
 
W tym kontekście Maria Dąbrowska 
w „Dziennikach” o  Janie Maria 
Gisgesie (TW „Maria”, „Marian”), że 
„chciał mnie zaagitować do 
podpisania „kontrlistu”, który z 
Koźniewskim fabrykuje”. (A należy tu 
dla rzetelności historycznej dodać, że 
Kazimierz Koźniewski, który w PRL 
opublikował 6 tys. artykułów, wydał 
55 książek i był jednym z czołowych 
publicystów „Polityki”, to również od 
lat 40tych TW „33”, innymi słowy 
tajny współpracownik o pseudonimie 
„33” Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, Komitetu do spraw 
Bezpieczeństwa Publicznego i 
wreszcie Służby Bezpieczeństwa PRL, 
który donosił m.in. na Stefana 
Kisielewskiego, Pawła Hertza i 
Antoniego Słonimskiego.) 
 
Kontrlist, zwany później „Listem 
600”, czy  jak znów Dąbrowska  
„listem sześciuset iluś tam”, nie był 
elitarnym protestem Gęgaczy 
dyskutowanym przy stoliku w Café 
Snob przy Foksal 17, był masową 
akcją zapoczątkowaną w kwietniu 
przez organizacje partyjne przy 
poszczególnych oddziałach Związku 

Literatów Polskich. Literaci mieli 
wykazać poparcie dla Partii. I 
wykazali.  
 
Wiele ogólnie znanych nazwisk 
znajdziemy pod kontrlistem, jak 
choćby Halina Auderska, Roman 
Bratny, Bohdan Czeszko, Jan 
Brzechwa, Józef Hen, Jarosław 
Iwaszkiewicz, Igor Newerly, Julian 
Przyboś, Jerzy Putrament, Tadeusz 
Różewicz, Wisława Szymborska, 
Stefan Żółkiewski, a nawet Kazimiera 
Iłłakowiczówna (choć pamiętamy, że 
przy „Liście 34” była „przeciwna 
gestom”).  
 

 
 
À propos tych 600set przeciwników 
„dywersyjnej rozgłośni radiowej 
Wolnej Europy”, Jan Nowak
Jeziorański przypomina krążący 
wówczas po Warszawie dowcip, że 
„List 600” to nic innego, jak lista 
słuchaczy Wolnej Europy. 
 
 
Jurek Depa 
 
 
Jurek Depa - studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i McGill 
University. „Osoba prywatna” wielu 
zainteresowań i wielu profesji. 
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MÓJ NOWY LISTING: Ogromny wolnostojący 3-plex położony w SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE nieopodal waterfront i college John 
Abbott! Znakomita lokalizacja, 5 min pieszo do kolejki podmiejskiej i Aut. 20!! Zawsze wynajęty. Aktualnie możliwość zajęcia 2 
mieszkań - jedno główne mieszkanie na parterze 5.5 oraz na 1 piętrze duże 4.5 również będzie do dyspozycji kupującego. Można 
wykończyć duże pomieszczenie gospodarcze i stworzyć dodatkowy apt. 3.5!! Trzecie mieszkanie 3.5 jest wynajęte przez starszą 
panią od 8 lat. Więcej szczegółów - zadzwoń! CENA WYWOŁAWCZA TYLKO 499.900 $ !! 
 

 

 

  
MÓJ NOWY LISTING: DORVAL SOUTH EAST - Piękne 1 sypialniowe condo o powierzchni 765 sf  (71 m2 ) położone w budynku 
zbudowanym w 2004 r. na Lakeshore Rd ! Znakomita lokalizacja tuż obok parku i rzeki!! Ogromny salon z dużymi oknami + parkiet 
na podłodze i duża sypialnia! Osobne pomieszczenie na pralnię. Miejsce w garażu podziemnym oraz prywatna komórka na rzeczy. 
Elektryczne ogrzewanie. Bardzo rzadko pojawiający się na rynku apartament w tym eleganckim budynku ! Nie zwlekaj! Dzwoń 
umówić wizytę!! CENA WYWOłAWCZA 290.000 $ !! 
 

 
 

 
 

Pierrefonds - Nowoczesny 
split level sprzedany za 
429.000 $ po cenie 
wywoławczej ! 

Roxboro - Split level położony 
na pięknej działce 7500 sf , 
sprzedany za 460.000 $ !! 

Ville Saint Laurent – 
wyremontowany 2-plex z 
wykończoną piwnicą i 2 
garażami - sprzedany za 
580.000 $ !! 

Pointe-Claire - piękny duży 2- 
plex z wykończoną piwnicą i 
garażem sprzedany za 
530.000 $ !! 
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Dzień Kobiet 
 
Każdy, kto myśli, że Dzień Kobiet 
został wymyślony w USA, w Rosji 
albo w PRL-u jest w błędzie. Korzeni 
tego święta, jak wielu innych 
tradycji, należy szukać w 
starożytnym Rzymie. To tam 1 
marca odbywały się uroczystości 
zwane Matronaliami, ku czci patronki 
dziewic i kobiet zamężnych Junony 
oraz jej syna, boga wojny - Marsa. 
Tego dnia kobiety udawały się w 
uroczystym pochodzie na Eskwilin, 
czyli jedno ze wzgórz Rzymu do 
świątyni swojej opiekunki. Śpiewając 
pieśni i składając w ofierze krowę 
oraz kwiaty, dziękowały za bezcenne 
dary: kobiecość, płodność i ciepło 
domowego ogniska. Mężczyźni 
obdarowywali je prezentami i 
spełniali ich wszystkie życzenia. 
 
Oficjalnie Dzień Kobiet został 
zatwierdzony w sierpniu 1910 roku 
uchwałą Międzynarodowego 
Kongresu Kobiet Socjalistek w 
Kopenhadze na wniosek Klary Zetkin.  
 

 
 
W tym roku przypada 110 rocznica 
ustanowienia tego święta. Jego 
historia sięga jednak wydarzeń 
znacznie wcześniejszych, a 
mianowicie roku 1857, kiedy to odbył 
się strajk kobiet pracujących w 
nowojorskiej fabryce bawełny, 
domagających się zrównania ich 
zarobków ze stawkami dla mężczyzn. 
 
Pięćdziesiąt lat później, 8 marca 
1907 r. działaczki Nowojorskiej 
Organizacji Socjaldemokratycznej 

zorganizowały miting w obronie praw 
kobiet. Rok później w Stanach 
Zjednoczonych odbyły się pierwsze 
obchody nowego święta, a kilka lat 
później w Danii, Austrii, Niemczech, 
Holandii i Szwajcarii. 
 
Kolejnym wydarzeniem, które jest 
ważne dla kobiet i miało miejsce 8 
marca i był nim strajk Rosjanek 
zorganizowany wbrew wyraźnemu 
zakazowi policji w 1917 roku. Protest 
ten został krwawo stłumiony, ale 
przeszedł do historii walki o 
równouprawnienie. 
 
Data 8 marca wiąże się też z 
działalnością przedstawicielek płci 
pięknej w Anglii. Tego dnia jeden z 
parlamentarzystów przedstawił 
wniosek o przyznanie kobietom praw 
wyborczych. 
 
W Polsce Dzień Kobiet został 
ustanowiony dopiero po II wonie 
światowej przez władze 
Rzeczpospolitej Ludowej. Zapewne 
właśnie dlatego wielu Polaków uważa 
go za komunistyczne święto, które 
było częścią propagandy, służącej 
utrwalaniu ówczesnego ustroju. 
Dzień Kobiet z czasów PRL kojarzy 
się z rajstopami, które były towarem 
deficytowym oraz goździkami 
rozdawanymi w zakładach pracy, 
czasami nawet za pokwitowaniem. 
Niekiedy panie otrzymywały tego 
dnia mydełka albo inne kosmetyki. 
Bardziej zasłużonym wręczano nawet 
odznaczenia na specjalnych 
akademiach. 
 
W 1993 roku centralne obchody Dnia 
Kobiet zostały zniesione przez 
pierwszą premier – kobietę -  Hannę 
Suchocką.  
 
Po roku 1989 polskie feministki i 
obrończynie praw kobiet w Polsce 
zaczęły organizować uliczne „Manify” 
i Kongresy Kobiet.   
 
Podczas jednej z ostatnich 
manifestacji w Poznaniu na 
transparentach feministek widniały 
napisy: "Awanse dla kobiet, 
komplementy dla mężczyzn" oraz 
"Pijesz - nie bij, biłeś - spadaj". 
Hasła te mówią same za siebie . 

Współczesne działaczki żądają 
niewiele więcej niż ich 
dziewiętnastowieczne poprzedniczki. 
Domagają się równouprawnienia w 
pracy i szacunku ze strony płci 
przeciwnej. Ponieważ robią to bardzo 
agresywnie, niektórych to niepokoi, a 
niektórych zachęca do udziału.  
 
 

 
 
Aktywne kobiety nie czekają na 8  
marca. Organizują się wtedy, gdy 
czują zagrożenie wolności i swoich 
praw. 3 października 2016 roku 
odbył się Ogólnopolski Strajk Kobiet. 
Wtedy na ulice wyszło ok. 250 000 
osób w ponad 150 miastach w Polsce 
i sześćdziesięciu za granicą, 
protestując przeciwko procedowaniu 
przez Sejm całkowitego zakazu 
aborcji. Tyle samo nie poszło tego 
dnia do pracy. Ponad pół miliona 
osób ubrało się na czarno. Wszyscy 
mieli w dłoniach parasolki, bo..... 
cały dzień padał deszcz. Satelitarne 
zdjecia z wieców robiły wtedy 
niesamowite wrażenie.  
 
Był to wówczas największy, jeśli 
chodzi o zasięg terytorialny, protest 
społeczny po roku 1989 
zorganizowany w formule no logo, a 
więc nie przez organizacje społeczne 
czy partie polityczne, ale przez 
oddolną koalicję kobiet i mężczyzn.  
 
Idea strajku poszła w świat i 
zaowocowała w 2017 roku w dniu 8 
marca -  Międzynarodowym 
Strajkiem Kobiet. W ponad 70 
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krajach na ulice wyszło ich tysiące. A 
wszystko zaczęło się w Polsce, od 
hasła – „Solidarność naszą bronią!” 
 
20 stycznia 2018 roku  w 250 
amerykańskich miastach kobiety z 
dziećmi, rodzinami i przyjaciółmi 
manifestowały swój sprzeciw wobec 
„antykobiecej” polityki prezydenta 
Donalda Trumpa. Drugi Marsz 
Kobiet, zorganizowany w rocznicę 
objęcia przezeń władzy, nie 
zgromadził takich tłumów jak rok 
wcześniej, ale był olbrzymi: rekord 
padł w Los Angeles, gdzie na ulice 
wyszło blisko 600 tys. osób. 
 
W 2017 roku powstał Ruch 
Obywatelski #Me Too (polska wersja 
# Ja Też) mający zwrócić uwagę na 
problem molestowania seksualnego 
kobiet. Akcja została nagłośniona po 
oskarżeniu Harveya Weinsteina – 
jednego z producentów filmowych 
w Hollywood – o dopuszczenie się 
gwałtu i  molestowania wielu kobiet.  
Hasło #MeToo zostało 
spopularyzowane przez amerykańską 
aktorkę Alyssę Milano, która w 
swoim wpisie na Twitterze zachęcała 
inne kobiety do opowiadania o 
swoich przeżyciach: „Gdyby 
wszystkie kobiety, które były  kiedyś 
molestowane seksualnie, napisały 
„#MeToo” w swoich statusach, być 
może udałoby się pokazać ludziom, 
jaką skalę ma to zjawisko”.  
 
Odnotowano, że już pierwszego dnia 
zwrot ten został użyty ponad 
200.000 razy, tweetowany ponad 
500.000 razy. Ponad 4,7 mln osób 
użyło hasztagu: #Me Too  
na Facebooku, udostępniając 12 
milionów postów w ciągu pierwszych 
24 godzin po apelu aktorki. Hasztag 
został rozpowszechniony co najmniej 
w 85 krajach.  
 
Amerykańskie media donosiły pod 
koniec lutego tego roku, że 
członkowie ławy przysięgłych uznały 
magnata filmowego - Harvey'a 
Weinsteina winnym wymuszenia aktu 
seksualnego w 2006 roku i gwałtu, 
do którego doszło w 2013 roku. 
Wymiar kary zostanie ogłoszony 11 
marca 2020. Hollywoodzkiemu 
producentowi za napaść seksualną 

grozi do 25 lat więzienia, a za gwałt - 
do 4 lat więzienia. Ruch Obywatelski 
#Me Too ma więc siłę i zasięg 
światowy o jakiej dziewiętnasto- 
wieczne bojowniczki o prawa kobiet 
nawet nie śniły.  
 

 
 
Kobiety zmieniają świat i przejmują 
stery rządów. Pod koniec ubiegłego 
roku światowe media obiegła 
wiadomość: Finlandią rządzi pięcio-
partyjna koalicja, którą sterują 
kobiety. Na czele rządu stoi 
najmłodsza premier na świecie, 34-
letnia Sanna Rinne. W rządzie na 19 
stanowisk, 12 przypadło kobietom. 
Były premier kraju Alexander Stubb 
nie krył radości: "To pokazuje, że 
Finlandia to nowoczesny i 
progresywny kraj. Pewnego dnia płeć 
nie będzie grała roli".  
 
Na zakończenie warto przypomnieć, 
że gdy Justin Trudeau wygrał wybory 
to 50% stanowisk powierzył 
kobietom.  
 
- Prezentuję wam gabinet, który 
wygląda jak Kanada - ogłosił podczas 
prezentacji swojego rządu. A 
zapytany, czemu wprowadził parytet 
płci, rozłożył ręce i odparł z 
uśmiechem: - Bo jest 2015 rok.  
 
 
Bożena Szara 
 
  
Bożena Szara – dziennikarka radiowa 
i prasowa, producentka programów 
radiowych. Redaktor naczelna 
Panoramy. 

KULTURA 

Dyplomacja, wojna, 
poezja 
 
W zimowy wieczór 6 lutego 2020 
roku, w Konsulacie Generalnym w 
Montrealu odbyło się niezwykłe 
spotkanie. Miłośników poezji i 
muzyki, nie odstraszyła nawet 
niesprzyjająca pogoda i obficie 
padający tego dnia śnieg.   
Zgromadzona publiczność przeniosła 
się w przeszłość, by za sprawą 
wspomnień, wierszy i starych 
fotografii poznać czarującą postać: 
Wandę Babińską - dziennikarkę, 
poetkę, działaczkę polonijną. 
 
Halina Babińska (szwagierka), 
podczas spotkania, udostępniła 
Polonii montrealskiej bogate 
archiwum Wandy oraz  podzieliła się 
wspomnieniami o niej. Mogliśmy 
zobaczyć, m.in. piękny portret 
bohaterki wieczoru, a także wiele 
zdjęć z młodości poetki aż po lata 
dojrzałe. Spotkanie poprowadziła  
dr Katarzyna Szrodt, która z pasją 
opowiadała o zawiłych losach poetki. 
Liliana Komorowska recytowała 
wiersze, które, jak się dowiedzie- 
liśmy, poza publikacją w prasie 
polonijnej, nie zostały nigdy wydane 
w postaci książek. Stanowiły jednak 
nieodłączną część życia Wandy. 
 
Urodzona w 1917 roku, pochodziła z 
rodziny inteligencko-szlacheckiej. 
Ojciec - Wacław był dyplomatą, 
posłem RP w placówkach 
dyplomatycznych Królestwa 
SHS/Jugosławii, a później Holandii, 
Anglii i Kanady. 
 
„On mi rozkazał szanować i kochać 
ponad wszystko historię moją 
rodzinną i mowę moją ojczystą” – 
pisała w wierszu o ojcu. 
 
W 1935 roku Wanda Babińska 
została wysłana do szkoły w 
Cambridge na kurs dla panien z 
dobrego domu. To wtedy rozkwitła 
jej poezja. Obdarzona naturalnym 
urokiem osobistym, piękna młoda 
kobieta pisała radosne miłosne 
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wiersze, „wypływające” z niej bez 
trudu, jak radosny lekki „walczyk”: 
 
„Świat się kręci w około, serce bije 
radośnie, tak mi jakoś wesoło, tak mi 
jakoś miłośnie”. 
 
Bogate było jej życie uczuciowe.  
W 1938 roku wyszła za mąż po raz 
pierwszy, jednak małżeństwo nie 
trwało długo. Swoje przeżycia i 
doświadczenia opisała w wierszach, 
które są niejako nierozłącznie 
towarzyszącym jej pamiętnikiem. 
 

 
 
Inną częścią jej twórczości są 
wiersze poświęcone Ojczyźnie, 
okrucieństwom II wojny światowej i 
powojennym losom Polaków – 
tułaczy, jak określała rodaków i 
siebie. Jest to poezja poruszająca, 
zupełnie inna w swojej wymowie niż 
ta lekka, beztroska, miłosna. Wiersze 
patriotyczne są przepojone bólem i 
niepewnością tego, co przyniesie 
przyszłość. W 1940 roku Wanda wraz 
z matką wyemigrowały do Kanady. 
Opisuje to m.in. przejmujący wiersz 
„Granatów pękających huk”: 
 
„Na próżno w huku szukasz słów 
wpisanych w atlantyckiej karcie, 
padasz na Ziemię, skaczesz w rów, 

choć już wydanyś na pożarcie (...). 
Jakże tragicznym jest ten bój, 
toczony z sercem w pół rozdartym, 
gdzie trwasz do końca bracie mój, 
rycerzu błędny i uparty.” 
 
Na emigracji w Kanadzie Wanda 
Babińska współpracowała z 
londyńskim „Dziennikiem Polskim” 
oraz „Tygodnikiem Polskim” z 
Nowego Jorku, wydawanym przez 
Jana Lechonia i Kazimierza 
Wierzyńskiego, którzy w listach do 
poetki, wypowiadali się ciepło o jej 
twórczości. Lechoń nazywa ją „naszą 
Safoną”. 
 
Podczas spotkania w Konsulacie 
Generalnym RP - Halina Babińska 
mówiła, że Wanda była nie tylko 
świetną poetką, autorką scenariuszy 
przedstawień organizowanych z 
okazji polskich świąt narodowych, ale 
również sprawdzała się jako aktorka 
biorąca w nich udział. W latach 50. 
XX wieku Wanda Babińska została 
doceniona przez prasę kanadyjską i 
zaczęła publikować w piśmie 
„Monitor”.  
 

 
 
Liliana Komorowska recytuje wiersze 
Wandy Babińskiej. Konsulat RP w 
Montrealu.  
 
W 1963 roku poetka postanowiła 
przenieść się do znacznie 
łagodniejszego klimatu, do 
słonecznej Italii. Zostawiła nie tylko 
Kanadę, ale również drugiego męża, 
z którym związana była kilka lat. 

Rozstanie z nim nie przyszło jej 
łatwo: „Jestem ci wdzięczną za całą 
serca mojego udrękę (...) Wiedz, 
jestem ci wdzięczna za wszystko i 
nawet za kres.” 
 
W Rzymie Wanda Babińska pisała do 
polonijnych gazet. Związała się z 
Władysławem Wąchałą z którym 
pozostała do końca życia. Była 
dojrzałą kobietą, pełną refleksji. Z 
poezją pożegnała się w wierszu: 
„Pożegnanie rymów”, który, według 
mnie, jest najpiękniejszym 
podsumowaniem, pogodzeniem się z 
uciekającym czasem, ze zmiennością 
postrzegania życia: 
 
„Odeszłyście na zmiennym trakcie 
życia, w codziennym kieracie zajęć 
związanych z troską o życie tułacza. 
Zgubiłyście się rymy pod inną 
postacią.” 
 
To, co dotąd wydawało się być dla 
niej wszystkim okazuje się 
wspomnieniem, jak pożegnanie z 
przyjacielem. Bez żalu, bez pretensji. 
Naturalne przejście do kolejnego 
etapu życia - jesieni, która także 
potrafi być piękna.  
 
Wanda Babińska zmarła w 1993 
roku.  
 
Dopełnieniem montrealskiego  
wieczoru z poezją Wandy Babińskiej, 
była muzyka Kwartetu Boheme, 
który zaprezentował m.in. muzykę 
Fryderyka Chopina i Edith Piaf. 
 
Dziękuję organizatorom za wspaniały 
wieczór, pełen poetycznych uniesień i 
muzycznych wzruszeń. 
 
 
Katarzyna Knieja 
 
 
Katarzyna Knieja – pedagog, 
publicystka.  
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Muzyczni potentaci 
handlowi 
 
Spośród wielu sklepów muzycznych 
w Montrealu największym 
powodzeniem cieszą się dwie 
najpotężniejsze placówki: Maison 
Archambault i Centre de musique 
Steve. Magazyn Archambault został 
wybudowany w 1929 roku przez 
Edmonda Archambault. Nazwisko to 
stało się z biegiem czasu synonimem 
życia muzycznego w Quebecu. Kto z 
nas nie pomyśli dziś o 
«Archambault» planując zakupy nut 
czy instrumentu muzycznego? Można 
tam nabyć poszukiwane CD i DVD: 
nowo wydane i te starsze, 
zapomniane. Sklep imponuje także 
ogromną ilością nowych i starszych 
wydawnictw muzycznych, 
europejskich i amerykańskich. 
Dostępne są nuty na różne 
instrumenty zarówno dla 
początkujących jak i dla 
profesjonalistów. Przekrój 
wydawnictw jest niezwykle szeroki 
od muzyki rozrywkowej po operową. 
Historia tej placówki jest na tyle 
ciekawa, że warto ją poznać. 
 
Edmond Archambault był od roku 
1896 nauczycielem fortepianu i 
sprzedawcą nut w małym sklepiku, 
którego był współwłaścicielem u 
zbiegu ulic Saint-Denis i Sainte-
Catherine. Gdy w 1919 roku został 
jedynym właścicielem, jego 
ogromnym marzeniem stało się 
wybudowanie wielkiego sklepu 
muzycznego. Upłynęło 10 lat zanim 
Edmond mógł zrealizować swój 
projekt - wzniesienie olbrzymiego, 
jak na tamte czasy, 7-piętrowego 
muzycznego domu handlowego. 
Nowo powstały gmach u zbiegu ulic 
Sainte- Catherine i Berri nazwał 
„Maison d’avenir.’’ Przed śmiercią w 
1947 roku przekazał sklep trzem 
swoim bratankom Pierre, Rosaire i 
Edmond. Pierre wycofał się z branży 
w 1959 roku, sprzedając swoje akcje 
Rosaire i Edmondowi.  
 
W latach 60-tych XX-wieku w 
magazynie sprzedawano głównie 
płyty europejskie, a w następnej 
dekadzie, gdy rząd Quebecu 

zdecydował się doinwestować 
miejscowy przemysł muzyczny, 
rozpoczęto dystrybucję płyt 
lokalnych pod etykietą «Select 
Alouette». Dzięki temu wylansowano 
wówczas wiele gwiazd spośród 
artystów quebeckich (np. Jean-Pierre 
Ferland, Monique Lefebre).  
 
Trzecie pokolenie rodu Archambault, 
które przejęło pieczę nad sklepem, to 
synowie Edmonda (drugiego) i 
Rosaire. Podczas ich administrowania 
sklep osiągnął niespotykany 
wcześniej rozmach. W ostatnich 
trzydziestu latach obroty 
zwielokrotniły się, a liczba nabywców 
wyraźnie wzrosła. Dziś podstawową 
misją placówki jest sprzedaż 
instrumentów elektronicznych i 
wszelkich akcesoriów muzycznych 
wysokiej jakości jak struny, 
kamertony, mikrofony, wzmacniacze. 
Prym wiodą keyboardy i syntezatory 
o różnych wielkościach i 
możliwościach wykonawczych. 
Istnieje też duży asortyment 
tradycyjnych instrumentów 
akustycznych – strunowych i 
perkusyjnych. Specjalny salon 
przeznaczony jest na pianina i 
fortepiany różnych firm.  
 
Pomieszczenia sklepu zajmują pięć 
pięter, a w biurze znajduje się księga 
pamiątkowa, gdzie można odnaleźć 
zapiski historyczne i autografy 
wybitnych artystów, którzy odwiedzili 
ten dom handlowy: Maurice 
Chevalier, Edith Piaff, Charles 
Aznavour, Fernandel czy Louis 
Mariano. Można by rzec, że ten 
wielopiętrowy gmach staje się powoli 
pomnikiem historycznym. Ogromne 
zapotrzebowanie na instrumenty 
wymusiło otwieranie nowych filii 
„Archambault”. W 2016 roku otwarto 
dwie kolejne filie, następnie ich ilość 
powiększyła się do 14 obejmując 
oprócz Montrealu takie miasta jak 
Quebec, Sherbrooke i Trois-Rivieres. 
 
Drugi muzyczny potentat 
handlowy w Montrealu to „Centre de 
musique Steve”. Sklep otworzył 
podwoje w 1965 roku przy 
ulicy Saint-Antoine Ouest 51, w 
pobliżu Starego Miasta. Jego 
założycielem był 18-letni wówczas 

Steve Kirman. Lata 70-te XX wieku 
charakteryzowały się, jak wiadomo, 
odkryciem nowych technologii w 
produkcji instrumentów. Zwiększyły 
się możliwości dźwiękowe i 
kolorystyczne. Narastała moda gry 
na gitarze, triumfy święciła muzyka 
Beatlesów i rock. Te okoliczności 
zwielokrotniły zainteresowanie 
instrumentami i akcesoriami 
muzycznymi zarówno wśród 
profesjonalnych muzyków  jak i 
amatorów.  
 
Prym w produkcji instrumentów 
przejęła Japonia, a sprzęt muzyczny 
z tego kraju znajdował wielu 
nabywców, dzięki wysokiej jakości i 
niskim cenom. »Steve » szedł z 
duchem czasu i wykorzystując 
koniunkturę potrafił dostosować się 
do nowych wymogów klienteli. 
Serwował w sprzedaży organy MIDI, 
syntezatory, gitary i perkusję 
elektryczną oraz inne instrumenty. Z 
roku na rok magazyn rozwijał swą 
działalność zwiększając 
ustawicznie obroty. Dziś ogromny 
asortyment pozwala zaoferować 
klientom niemal wszystko czego 
poszukują, również wypożyczanie 
instrumentów. Ustępuje on 
« Archambault » jedynie pod 
względem oferowanych wydawnictw 
nutowych. Sklep zajmuje szereg 
pomieszczeń i zatrudnia ponad 50 
pracowników, którzy fachowo i z 
dużą kulturą obsługują klientów. Z 
biegiem czasu Steve Kirman rozwinął 
sieć macierzystego magazynu 
otwierając punkty sprzedaży w 
Toronto i Ottawie. W montrealskiej 
aglomeracji miejskiej istnieją 3 filie: 
150 Sainte-Catherine Est, ,Greenfield 
Park i Dollard-des-Ormeaux. 
Wśród mniejszych sklepów 
muzycznych w Montrealu do bardziej 
znanych należą Italmelodie, Nantel-
Pianos i Centre Musical Ahuntsic. 
 
 
Radosław Rzepkowski 
 
 
Radosław Rzepkowski – muzykolog, 
pianista, krytyk muzyczny, 
publicysta. 
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POLITYKA 

Wywiadowcze porażki 
 
Moi koledzy z wywiadów partnerskich 
wielokrotnie podejmowali ze mną 
rozmowy na ważkie dla wywiadów 
całego świata tematy. Jednym z nich 
była współpraca z politykami. A w 
ramach tej współpracy 
najciekawszym dla mnie wątkiem był 
temat prawa służby do doznawania 
„wywiadowczej porażki” i jej 
akceptacji nie tylko przez 
kierownictwo służby. Ale także przez 
kierownictwo państwa. 
 
Poniżej kilka przemyśleń jakie 
zanotował sobie #ZwyczajnySzpieg. 
 
Wywiad jest narzędziem w rekach 
polityków. Jak brzytwa lub skalpel. 
Może ratować lub niszczyć. Jest 
narzędziem bardzo szczególnym. 
Czasem niebezpiecznym. Dla 
użytkowników i przeciwników. 
Zakłócenie funkcjonowania tego 
narzędzia pozbawia nas - Polaków, 
sprawnych oczu i uszu. To nie tylko 
aktualna władza traci. Tracimy 
wszyscy. Pytanie, czy to narzędzie 
jest sprawne i jak bardzo sprawne. 
Na ile procent swoich potencjalnych 
możliwości działa? 
 
Załóżmy na chwilę teoretycznie, że 
kiedyś nasz wywiad cywilny osiągnął 
jakieś wzorcowe apogeum i działał 
na 100% możliwości wbrew zasadzie 
Pareto. Dysponował więc pełną 
obsadą kadrową, odpowiednimi 
środkami finansowymi i 
organizacyjnymi i był wspomagany 
nie tylko przez obywateli chętnie 
udzielających pomocy, ale i przez 
sojusznicze i partnerskie służby, 
które udzielały nam rozmaitych 
informacji, jakich nie mogliśmy 
zdobyć sami. W zamian 
przekazywaliśmy im wybrane 
elementy z naszej wiedzy. Politycy 
rozumieli jak działa taka służba i 
umiejętnie z jej pracy korzystali. 
Jednym słowem – sielanka. 
 
Niestety, cieniem na zaufaniu 
polityków do realnego, a nie 
teoretycznego wywiadu (oraz 

pozostałych służb) kładł się fakt, że 
swego czasu wywiad cywilny zdołał 
obalić własnego premiera, ponoć 
szpiega Moskwy. Ciekawe, że zrobił 
to wywiad, a nie kontrwywiad. Potem 
jak z worka posypały się i inne akcje. 
Wiele z nich zakończone „klęską” 
uwikłanych w nie służb. Zauważmy 
jednak, że obecnie nad służbami 
czuwa nie nuworysz, jak kiedyś, ale 
doświadczony człowiek, który wie 
„jak się kręci lody” za zasłoną 
tajemnicy państwowej. 
 

 
 
Częste zmiany warty we władzach 
powodowały, że kolejni politycy – 
nauczeni doświadczeniem – nie 
przejmowali się wcale subtelnościami 
funkcjonowania wywiadu. Raczej 
skupiali się na poszukiwaniu haków 
na poprzedników, odpowiednio 
podmieniając kadrę kierowniczą na 
coraz bardziej wierną. Bo zdrowy 
rozsądek podpowiadał im, że wierny 
szef służby może przynajmniej starać 
się rozbrajać polityczne miny jakie 
zawsze pojawiają się na drodze 
polityków. Gdybyż tylko zadowalano 
się podmianą szefów. Niestety, 
dawne dylematy nawarstwiały się, bo 
oto wymiana kadry kierowniczej 
schodziła coraz to niżej i niżej. 
Personel z naboru po 1990 roku z 
reguły oczekiwał szybkich awansów 
w miarę czyszczenia szeregów z tzw. 
starych komuchów. Ale to 
czyszczenie nie mogło się odbywać 
zbyt szybko, bo służbie groziła utrata 
płynności kadrowej i operacyjnej. 
Należało postępować ostrożnie w tej 
materii. Dlaczego? 
 
Rola tego ostatniego elementu – 
płynności operacyjnej – rosła 
proporcjonalnie do naszego polskiego 

wrastania najpierw w struktury Paktu 
Północnoatlantyckiego, a następnie 
Unii Europejskiej. Służby partnerskie 
oczekiwały rzetelnej i korzystnej 
współpracy. Jakość tej współpracy w 
jakimś stopniu zależała od poziomu 
„expertise” prezentowanego przez 
polskich oficerów oddelegowanych do 
działań z partnerami. Siłą rzeczy na 
pierwszy ogień szli ludzie 
doświadczeni, a więc i starsi stażem. 
Młodsi powoli dorastali i dojrzewali. 
Ale w tej sytuacji tylko naprawdę 
utalentowana kadra młodszego 
pokolenia mogła prześcigać tych 
starszych. Pozostali niecierpliwili się. 
Nie zawsze rozumieli, że wywiad jest 
procesem, a nie spektakularną 
jednorazową akcją. 
 
Rozmaite zabiegi kolejnych szefów 
sprawiały, że doświadczonych 
oficerów pospiesznie wypychano na 
emerytury. Często za pośrednictwem 
zabiegów pseudo-formalnych 
(przekroczone 55 lat życia) bez 
umocowania ustawowego albo z 
gatunku „rozwibrowywania 
zybertowiczowskiego”, co czyniło 
zapewne więcej szkody niż pożytku. 
No i prawie natychmiast o nich 
zapominano. W odróżnieniu od 
reszty świata, gdzie takich starych 
repów wykorzystuje się do 
maksimum, aż przestanie im się 
chcieć. 
 
Nie wykluczam, że dochodziło też do 
skrytego mobbingu, mającego 
zachęcić „obiekt” presji do odejścia 
na emeryturę lub do innej służby. Co 
ciekawe, w polityce takiego 
pozbywania się niektórych ludzi 
drogą przejścia do innej służby 
niekiedy stosowano dziwaczną 
politykę limitowania miejsc, do 
których można było się przenieść. Na 
przykład przejście do służby 
mundurowej X było zakazane (brak 
zgody) a do służby mundurowej Y 
było akceptowane. Te zagadkowe 
zasady często wyjaśniała osobista 
sympatia lub antypatia jednego szefa 
do drugiego. 
 
Poważnym problemem stało się też 
swego czasu zdominowanie kadry 
kierowniczej wywiadu przez ludzi 
zakotwiczonych w kontrwywiadzie. 
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Niektórzy nie byli w stanie wyjść z 
mentalności „policjanta” aby 
skutecznie stać się „złodziejem” 
cudzych tajemnic. Stąd w przeszłości 
taka kadra skupiała się na bardzo 
rozbudowanych zabiegach w 
obszarze kontrwywiadowczego 
zabezpieczenia kadry, obiektów i 
własnych działań. Nie twierdzę, że 
niepotrzebnie, ale… coś za coś. 
 
Ograniczone środki finansowe, brak 
doświadczeń „złodziejskich” i 
równoległe większe poczucie 
pewności w obszarze „policyjnym”, 
to wszystko powoli, ale skutecznie 
podkopywało etos wywiadu w 
„wywiadzie”. Operacyjna śmiałość z 
łatwością mogła być wypierana przez 
operacyjną nad-ostrożność. Atutem 
była więc umiejętność działania lub 
pozorowania działania, z absolutnie 
zminimalizowanym ryzykiem 
operacyjnym. Bo najwyraźniej kadra 
kierownicza – szefowie służby, 
dyrektorzy biur i ich zastępcy, a 
nawet naczelnicy – nie byli gotowi na 
prowadzenie spraw z podwyższonym 
poziomem ryzyka operacyjnego i 
politycznego. Do tego potrzebne jest 
głębokie zrozumienie do czego służy 
wywiad w łonie kierownictwa 
państwa. I akceptacja ewentualnych 
porażek. Bo wywiad działa w takich 
obszarach świata, gdzie pewna jest 
jedynie niepewność. Przyglądam się 
więc ławom rządowym w Sejmie. 
Hmmm... 
 
Takie oto dziedzictwo ma w swojej 
dyspozycji nasza Agencja Wywiadu. 
Czy zdoła je przezwyciężyć? Martwię 
się, bo życzę moim koleżankom i 
kolegom aby wszystkie współczesne, 
prześmiewcze uwagi pod adresem 
ich Firmy były tylko bajkami z mchu i 
paproci... 
 
 
Filip Hagenbeck 
 
 
Filip Hagenbeck – oficer wywiadu. 
Weteran długoletnich misji poza 
granicami kraju. Autor książki - 
„Zwyczajny szpieg”.   
 
 
 

Ratuj się sam 
 
Miło jest skonstatować, że bywają 
sytuacje, w których Polacy mówią 
jednym głosem, są skonsolidowani i 
jednomyślni. Niestety, zazwyczaj 
jesteśmy narodem grymaśnym, 
wichrzycielskim, krytycznym wobec 
otaczających nas zjawisk, a 
szczególnie wobec innych ludzi. Nie 
bez kozery mówią, że jeśli gdzieś 
jest dwóch Polaków, to założą trzy 
partie polityczne. 
          
Tym razem jest inaczej: cała Polska 
jak jeden mąż bez względu na 
przekonania polityczne, wyznanie i 
orientację seksualną ukłoniła się z 
pełnym uznania podziwem pani Zofii 
Burczyk z Pińczyna na Kociewiu. 
Otóż owa niewiasta właśnie zmywała 
podłogę w sklepie ogólnospo- 
żywczym przed jego zamknięciem, 
kiedy wbiegł tam zakapturzony 
mężczyzna z bronią w ręku i zażądał 
pieniędzy, a dokładnie „ siana”, 
którego to towaru nie było w 
asortymencie obiektu handlowego. 
Co młodzieniec trzymał w ręku nie 
wiadomo, ale wyglądało to na 
pistolet, a czy był prawdziwy przecież 
nikt nie sprawdzał. 
           

 
 
Na nagraniu z kamery przemysłowej 
widać jak pani Zofia odpycha 
rozłożystym biodrem napastnika od 
kasy, po czym jak nie sunie na niego 
z mopem! Jak facetowi brudną wodą 
z detergentem oczy zalała i parę 
ostrych ciosów mopem w potylicę 
zaliczył, haniebnie zrejterował i runął 
w stronę drzwi w panicznej ucieczce. 
         

Sprawcy na razie nie złapano, ale 
wszczęto śledztwo w kierunku 
rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. Wychodzi jednak na to, że 
to narzędzie pani sklepowej okazało 
się bardziej niebezpieczne. A gościa 
nigdy nie złapią: raz, że twarz miał 
zakrytą, a dwa, że nigdy nikomu się 
nie wygada, bo wyszłoby na jaw, jak 
kiepskim jest rozbójnikiem, skoro 
kota pogoniła mu starsza pani z 
mopem. A jeszcze do tego 
półgłówek: to on nie wiedział, że nie 
wchodzi się na świeżo umyte? Znany 
jest przypadek, kiedy to gliniarz 
łączył się z wydziałem kryminalnym: 
 
- Przyślijcie mi ekipę, mamy 
zabójstwo. Ofiara to mężczyzna, 
żona uderzyła go parokrotnie nożem, 
bo wszedł na mokrą, dopiero co 
umytą podłogę. 
- Aresztowaliście ją? 
- Nie, podłoga jeszcze mokra.... 
           
To przypomina mi słynną swojego 
czasu historię, jak na przedmieściu 
Budapesztu 43-letni Pal Nagy włamał 
się do eleganckiej rezydencji w 
celach rabunkowych. Trzebaż trafu, 
że willa należała do Virginie Ujlaky - 
mistrzyni świata w szermierce. Jakby 
tego było mało mistrzyni właśnie 
trenowała, złodziej wylądował więc 
pod ścianą z ostrzem floretu przy 
gardle i w niewygodnej tej pozycji 
czekał na przybycie policji. 
          
Niektórzy są bardziej uzdolnieni: 
całkiem niedawno w biały dzień w 
centrum Sopotu złodziej okradł 
iluzjonistę - Dawida Świstaka -  
podczas występu zajumał mu plecak, 
udowadniając, że jest lepszym 
sztukmistrzem niż „ AryMan”. 
          
A skoro o sztukmistrzach mowa, to 
od czwartku 13 lutego sztuczkę 
Joanny Lichockiej ze środkowym 
palcem zna już cała Polska. „ Fuck” 
posłanki PiS-u stał się symbolem 
buty partii rządzącej i pokazem 
ignorancji władzy wobec chorych na 
raka pacjentów. Przypomnijmy, że 
tego dnia Sejm zdecydował, że 2 mld 
zł. ze środków publicznych otrzyma 
propagandowa prorządowa TVP, a 
nie służba zdrowia. Rozradowany 
Jacek Kurski bezzwłocznie zapewnił, 
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że TVP nie uprawia propagandy, bo 
gdyby uprawiała, to ludzie by jej nie 
oglądali. Internauci natychmiast 
zauważyli, że podobnie jest z 
powietrzem: gdyby było 
zanieczyszczone to by ludzie nie 
oddychali. 
           

 
 
Czekająca na dofinansowanie służba 
zdrowia lamentowała głośno, no i 
pomoc jednak przyszła. Jeszcze tego 
samego dnia czyli 13 lutego 
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożego 
Miłosierdzia przekazało 
Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii 
w Kielcach relikwie św. Faustyny i to 
tzw. pierwszego stopnia - z kości. 
Mają one ulżyć w cierpieniu chorym. 
Czy szpital zwolni zbędnych już 
onkologów - jeszcze nie wiadomo. Po 
tym, jak minister zdrowia - Łukasz 
Szumowski, człowiek poniekąd 
wykształcony, zawierzył polska 
służbę zdrowia Matce Boskiej można 
się zastanawiać czy w ogóle nie 
zlikwidować tego dość bezradnego 
ministerstwa, a szpitale i kliniki 
zamknąć na skobel. Ale sam 
minister, kiedy zachorował, poszedł 
do lekarza, a nie do kościoła, chociaż 
do kościoła łatwiej. 
           
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek 
poszła w swej aktywności jeszcze 
dalej i podczas lutowej Pielgrzymki 
Parlamentarzystów zawierzyła Matce 
Boskiej całą Polskę „..najtrudniejsze 
sprawy naszej ojczyzny, licząc, że 
ona będzie najlepiej wiedziała, co z 
nimi zrobić......bo sam człowiek nie 
dałby rady”. Donald Trump, mający 
największy budżet i  najsilniejszą 
armię świata jakoś sobie radzi sam, 
bez pomocy sił nadprzyrodzonych, 
ale co on tam wie. Ciekawe, czy 
Matka Boska sprawi taki cud, żeby 
pani marszałkini zaczęła dawać sobie 
radę. 

20 sierpnia 2015 r. na otwarciu 
Centrum Onkologii w Lublinie, 
wybudowanego przez rząd PO-PSL 
ówczesna premier Beata Szydło 
oświadczyła dramatycznie: „Jeżeli nie 
ma pieniędzy na leczenie pacjentów 
to mamy do czynienia z bylejakością 
władzy”. 
            
W 1945 r. w Polsce było 7 555 
kościołów katolickich, obecnie jest 
ich 10 466, od monumentalnych 
świątyń do małych wiejskich 
kościołków. I tu ciekawostka: 
najwięcej kościołów wybudowano za 
Jaruzelskiego –  1 126. Archidiecezja 
warszawska buduje obecnie 4 
kościoły, a potem kolejne 4. Takie są 
ponoć potrzeby mieszkańców.  Ks. 
Sławomir Nowakowski, dyrektor ds. 
administracji i budowy nowych 
kościołów martwi się jednak, że przy 
planowaniu nowych osiedli najpierw 
kreśli się i buduje domy, sklepy, 
szkoły, a potem nie ma miejsca na 
kościół. Proponuje więc aby 
dzielnicowi samorządowcy myśleli o 
kościele zawczasu. 
            

 
 
Stan posiadania służby zdrowia w 
Polsce to 957 stacjonarnych szpitali 
ogólnych i 194 szpitale dzienne. 
Przez ostatnie cztery lata 
zlikwidowano 69 szpitali, a według 
Urzędów Wojewódzkich tylko w 
pierwszej połowie 2019 r. likwidacji 
uległo 7 000 łóżek szpitalnych. 
          
Polska jest jednym z krajów Unii 
Europejskiej gdzie na ochronę 
zdrowia wydaje się zdecydowanie 
poniżej unijnej średniej- w 2019 r. 
4,86% w stosunku do PKB. Najwięcej 
wydaje na lecznictwo Francja - 11,5 

%, Niemcy- 11,1 % oraz Szwecja -
11%. Wszystkie te kraje bije na 
głowę nasza Kanada kochana: w 
2019 r 11,6 % PKB czyli 264 mld 
dolarów, co daje 7 068 dol. na 
mieszkańca. 
         
Prawda jest taka: już pod koniec 
kadencji PO-PSL  Polska spadła w 
rankingach w zakresie służby 
zdrowia, a cztery lata rządów PiS 
jeszcze pogorszyły ten stan. 
Światowa Organizacja Zdrowia 
zarzuca nam niezdolność do 
wypracowania długotrwałej strategii 
w zakresie opieki zdrowotnej oraz jej 
realizacji. 
       
Według ostatniego kompleksowego 
raportu NIK ( ale czy Banasiowi 
można wierzyć?) umieralność 
pacjentów onkologicznych jest poza 
Rumunią, najwyższa w Europie, 
pierwszy raz od 1990 r. zmalała 
średnia oczekiwana długość życia 
Polaków, no i tradycyjnie jeszcze 
wydłużyły się kolejki do lekarzy 
specjalistów. Nic w tym dziwnego, że 
szpitale zamykają drzwi przed 
najciężej chorymi, ci generują 
bowiem największe koszty. Przed 
chorymi bronią się lekarze 
pierwszego kontaktu, odsyłając ich 
właśnie do specjalistów albo do SOR, 
gdzie kłębią się tłumy. W efekcie 
wszyscy próbują pozbyć się pacjenta. 
Konsylium lekarskie:  - Zaczynamy 
go leczyć czy puszczamy żywcem? 
A ratunek jest tylko jeden: trzeba 
opracować długookresową strategie 
uzdrowienia  publicznej służby 
zdrowia i muszą to zrobić zarówno 
rząd jak i wszystkie partie 
opozycyjne. A potem ją realizować 
bez względu na to, kto będzie 
rządził. Inaczej motto polskich 
lekarzy:  „Im później przyjdziesz tym 
trafniejsza diagnoza” - nadal będzie 
aktualne. 
 
 
Danuta Owczarz – Kowal  
 
 
Danuta Owczarz – Kowal – filolog 
orientalny, prawnik, felietonista.  
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POLONIA 

Emigracyjne drogi (cz. 5)  
Austria 1981 
 
Garnizon, Wallenstein-Kaserne 
 
Nasze dzieci bawiły się na trawie 
przed barakami. Było tam 
bezpiecznie, bez samochodów, cały 
obszar obozu był ogrodzony płotem i 
żandarm stał przy bramie. Dzieci, 
których było tam sporo i w różnym 
wieku, dobierały się jakoś grupami, 
biegały dokoła wywrzaskując i 
wybiegając swoją dziecinną energię. 
Mogły tak biegać i wrzeszczeć 
godzinami. Było im z tym tak dobrze 
i wesoło, aż pewnego razu, 3-letni 
Krzyś zapamiętał się w swej zabawie 
i ignorował za długo to, że już coraz 
bardziej potrzebował ubikacji. 
Wreszcie, gdy nie mógł już dłużej 
wytrzymać, popędził na swych 
małych nóżkach jak szybko mógł do 
łazienki, przyzywając przy tym 
rozpaczliwie Joleczkę. Dobiegł do 
kabiny, ale był jeszcze za mały, by 
się samemu wspiąć na sedes, 
podskakiwał, przebierał nóżkami, w 
końcu się nie wyrobił, zdążył jeszcze 
zdjąć majteczki i popuścił wprost na 
kafelki przed kabiną. Przerażony 
pobiegł szukać mamy, by jej 
oznajmić co się stało. Joleczka 
natychmiast, udała się na miejsce 
tragedii, by zrobić z tym porządek, 
ale było już za późno. Na jej drodze 
czekał w pozycji wymownego 
zgorszenia rosły Słowak - Milan. 
Znaliśmy go z jego odpłatnych usług 
transportowych. Jego żona 
(Czeszka), Michaela, sama 
bezdzietna, nie znosiła dzieci, stale 
na nie wyrzekała, obnosiła się 
zawsze z niechętną i wyniosłą miną. 
Codziennie prała i rozwieszała na 
sznurku zawsze śnieżnobiałą bieliznę 
i pościel. Ponieważ zachowywała się 
z demonstrującym poczuciem 
wyższości nie lubiliśmy jej i 
nazywaliśmy ją po cichu "Czeszka 
Praczka". Otóż Milan z założonymi na 
piersi rękami i z ogniem w oczach 
wypalił po polsku z silnym słowackim 
akcentem:  
  

- Co to za poszundki! - z oburzeniem 
wyrzucał Joleczce - Jak to pani 
wychowujecze waszie dziecze, sze 
tak paszkuczom na koritaszach! 
 

 
 
Joleczka była tak zaskoczona jego 
niezrozumieniem sytuacji i 
niesprawiedliwością takiego 
uogólnienia, że w złości wypaliła, jak 
to ordynarnie jest mówić takie rzeczy 
i, że jest ewidentnie człowiekiem, 
który nigdy nie miał dzieci i nie 
rozumie, że coś takiego może się po 
prostu przydarzyć i w najlepszej 
rodzinie, że ona właśnie spieszyła, by 
to posprzątać, więc nie życzy sobie, 
by on się tak w stosunku do niej 
zachowywał. W taki sposób 
poznaliśmy Milana i Michaelę, z 
którymi później los związał nas 
przyjaźnią na długo, można 
powiedzieć, na zawsze. 
 
Regularnym codziennym 
wydarzeniem obozowym było 
przechadzanie się do baraku 
administracyjnego, gdzie wywieszano 
listy wezwań na interview w 
konsulatach. Te cieszyły się 
największą popularnością, ale były 
tam także ogłoszenia kupna, 
sprzedaży i wymiany, drobne 
reklamy lokalnych. obozowych 
serwisów, czasem wiadomości ze 
świata, z kraju i społeczności 
uchodźczej. Tam Polacy spotykali się 
na pogawędki, na ploteczki obozowe, 
dyskusje. Tam również 
dowiedzieliśmy się, że w Wiedniu 
można się zapisać do 
chrześcijańskiej organizacji Caritas, 
która ponoć oferowała sporą, jak na 

nas, zapomogę pieniężną. Udaliśmy 
się więc do Wiednia. 
 
Byliśmy na miejscu wcześnie rano i 
stanęliśmy w kłębiącym się tłumie 
oczekujących na otwarcie biura 
Caritas. Tłum przed drzwiami był już 
gęsty, czym bliżej drzwi, tym 
bardziej agresywne i 
zdeterminowane zachowanie, aby 
dostać oczekiwaną zapomogę i to w 
pierwszej kolejności. Nie widzieliśmy 
dla nas większej szansy, bo, ani nie 
czuliśmy się zdesperowani, ani 
zdeterminowani ani tym bardziej 
agresywni. Jeden z barczystych 
młodzieńców, który przyszedł 
później, odkrył metodę, jak znaleźć 
się na początku kolejki: 
samozwańczo przyjął rolę lidera i 
zapisywał na listę nazwiska ludzi 
według kolejności zgłoszenia się do 
niego. Jego nazwisko, oczywiście, 
było pierwsze. Tłum kłębił się, 
niektórzy starali się czy to krzykiem, 
czy łokciami zbliżyć do lidera, a tym 
samym do jego listy i do drzwi 
Caritasu. My byliśmy gdzieś daleko 
na szarym końcu i ta cała scena 
wydawała się tak upokarzająca, że 
rozważaliśmy czy nie zrezygnować z 
czekania. Nagle zapadła pełna 
respektu cisza. Na korytarzu pojawił 
się dystyngowany mężczyzna z 
młodą kobietą u boku. Pomimo, że 
było już bardzo ciasno, jednak 
utworzył się szpaler pełen 
uszanowania. Mężczyzna prześliznął 
wzrokiem po tłumie. Krocząc 
spokojnie wzdłuż szpaleru lustrował 
ludzkie twarze, doszedł do biura. 
Zanim otworzył kluczem drzwi, 
samozwańczy lider podsunął mu swą 
listę przed nos, ale mężczyzna 
zignorował go i zniknął za drzwiami. 
Po chwili wyszedł i stanął przed 
drzwiami biura. Barczysty "lider" 
znowu podsunął mu skwapliwie przed 
oczy listę i stukał palcem w nazwiska 
na niej napisane z przypisanymi im 
kolejnymi numerami. Mężczyzna 
konsekwentnie ignorował lidera i 
jego listę, patrzył ponad nim i 
rozglądał się po tłumie. Jego 
spojrzenie padło na nas, na Joleczkę 
z Magunią przyklejoną do jej nogi i 
na mnie z Krzysiem na rękach. 
Kiwnął do mnie, bym się przybliżył. 
Podszedłem. Spytał po angielsku, z 
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brytyjskim akcentem czy znam 
angielski, odpowiedziałem, że tak. 
"Wejdź, proszę, pomożesz mi w 
tłumaczeniu", rzekł. Powiedziałem, 
że jestem z rodziną i wskazałem na 
Zbyszków i Joleczkę z Magunią. 
Zaprosił ich także do wejścia. 
Wszyscy rozsunęli się z szacunkiem 
przed nami. Anglik poprosił mnie, 
bym ogłosił, że wpierw będzie 
przyjmował rodziny z dziećmi, a 
potem może przyjmować według 
listy. 
 

 
 
Rodziny wchodziły jedna za drugą, 
Anglik zadawał pytania, zapisywał 
nazwiska i krótkie informacje, skąd 
pochodzą, dokąd zmierzają czy są 
uchodźcami. Wysłuchiwał cierpliwie 
opowiadanych historii, młoda kobieta 
wpisywała dane do rejestru. 
Wypłacał po 3000 szylingów na 
rodzinę, była to wtedy olbrzymia 
suma dla nas ($300). Gdy załatwił 
sprawy wszystkich rodzin, łącznie z 
nami, co trwało koło godziny, 
podziękował mi grzecznie za pomoc, 
uśmiechnął się do dzieci, pogłaskał je 
po głowach i odprowadził do wyjścia. 
Przed drzwiami stał milczący dryblas 
lider i kilkanaście innych, 
pojedynczych osób.  
 
Byliśmy bogaci... pojechaliśmy więc 
w głąb miasta na zakupy. Już 
wiedzieliśmy, że najtańszym sklepem 
był "Hofer". Zatrzymaliśmy się 
gdzieś, aby zapytać, gdzie można go 
znaleźć. Zbyszek, nasz ówczesny 
expert z niemieckiego, był tym, który 
pytał.   
 
Zaczepił jakąś kobietę na ulicy - te 
zwykle wszystko wiedziały o 
sklepach:  

- Entschuldigen Sie bitte! Wo ist 
"Hofer"?   
- Was?... Wo ist was?... pytała z 
widocznym rozbawieniem i nutką 
lekceważenia, w końcu widać było, 
że jesteśmy uchodźcami.  
- "hoffffer" hmmm... hoferrrrr... 
powtarzał Zbyszek coraz bardziej 
onieśmielony.  
- Was? ...Aaaaach! Jaaah! 
"hooooooooffa"! 
 
W ten sposób dostaliśmy pierwszą 
lekcję wiedeńskiej, niemieckiej 
wymowy, a szczególnie dluuuugiego 
"ooooooo". 
 
Zbliżał się koniec sierpnia, nasz 
oficjalny urlop z pracy dobiegał 
końca, nadszedł więc dzień wielkiej 
decyzji, należało zdecydować, czy 
zostajemy w obozie na dobre i na 
złe, czy wracamy do kraju. Leżeliśmy 
na pryczach, wsparci na łokciach i 
patrzyliśmy sobie głęboko w oczy. 
Przebyliśmy długą drogę, 
przeżyliśmy i przetrzymaliśmy wiele; 
trudności nie były aż takie, by sobie 
z nimi nie radzić, wręcz przeciwnie 
mieliśmy sporo energii, wiary w 
siebie i optymizmu. Nie było w 
naszej naturze wycofywanie się z 
wybranej drogi, a przy tym coś 
nieokreślonego pchało nas do 
przodu. Byliśmy ciekawi co będzie 
dalej, następnych przeżyć, wciąż 
jeszcze była to dla nas przygoda. 
Widzieliśmy już odpowiedź w 
naszych oczach, ale, na wszelki 
wypadek postanowiliśmy wypytać 
nasze dzieciaczki. Wywołaliśmy je z 
podwórza. Dla nich to pytanie 
zabrzmiało niemalże jak groźba dla 
ich teraźniejszości - były akurat w 
trakcie zabawy w chowanego i 
chciały ją kontynuować, wrzeszczeć 
na całe gardło, śmiać się do rozpuku, 
a potem paść zmęczone i spać 
głębokim snem. W końcu, Joleczka 
powiedziała: mamy dach nad głową, 
karmią nas, o co chodzi, po co 
wracać, dokąd wracać? Znaliśmy 
więc już odpowiedź: nie wracamy! 
 
Było łatwiej przetrwać niedostatki i 
niewygody życia w obozach, bo 
byliśmy wszyscy razem nie tylko w 
rodzinie, ale i we dwie, 
zaprzyjaźnione i wzajemnie 

wspierające się rodziny. Dobrze nam 
było razem. Samotne osoby nie 
wiedziały, co ze sobą robić, podczas 
gdy nam czas płynął szybko, byliśmy 
wciąż zajęci: ja się uczyłem 
niemieckiego, Joleczka uwijała się 
wokół dzieci i utrzymywała nas w 
higienie i poczuciu opieki. Maryla i 
Zbyszek spędzali czas na zmienianiu 
Gosi pieluszek (dostawali  
jednorazowe - co za luksus!), na 
praniach i wspólnych wieczorach z 
nami. Gosia raz zachorowała, więc 
Zbyszkowie poznali również 
austriacki system zdrowotny. Leki i 
wizyta u lekarza okazały się 
bezpłatne. Ja z kolei miałem problem 
z zębem i udałem się do dentysty w 
miasteczku Goetzendorf. Dentysta 
był bardzo miły i profesjonalny, co 
było nieoczekiwaną ulgą dla mojego 
upokorzonego ego. Zabieg odbył się 
szybko i z doskonałym znieczuleniem 
- to było mi zupełnie nieznane z 
Polski. Zarówno usługi medyczne i 
dentystyczne były bezpłatne dla 
uchodźców. 
 
We wrześniu, zaczęło się robić 
chłodniej, widzieliśmy ciężarówki 
zrzucające na stosy drzewo do 
palenia, pewnie do tych małych 
żelaznych piecyków na 
rozkraczonych nóżkach. 
Zaczynaliśmy się niepokoić, bo nie 
mieliśmy ciepłych ubrań - w końcu 
wyjeżdżaliśmy tylko "na wakacje do 
Włoch". Pocztą z ust do ust 
dostaliśmy wiadomość, że przed 
nastaniem chłodów, przeniosą 
wszystkie rodziny do różnych 
pensjonatów na terenie Austrii. Tu 
mieli pozostać tylko single. 
 
Oto wspomnienie jednego z 
ówczesnych singli z Goetzendorf, 
który przebywał tam do końca: 
"W obozie mieszkali głównie 
mężczyźni, w naszym bloku 
mieszkała dziewczyna, ale nie 
pamiętam już jej imienia, pamiętam 
za to, jak jej alfons chciał skakać z 
parapetu po pijaku, kiedy spodobał 
jej się inny chłopak. Podobno była 
tanią rozrywką, ale po tym jak ktoś 
się zaraził straciła wielu klientów. 
Dzień w obozie zaczynał się zwykle 
śniadaniem, po którym oglądało się 
listy na „interview" w poszczególnych 
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ambasadach. Później szło się do 
miasteczka albo drzemało na swojej 
pryczy albo piło i czekało do obiadu, 
po którym czekało się do kolacji i 
dalej piło i tak do rana. Noc w obozie 
często była głośna i wiele razy 
słychać było oddalone odgłosy bójek, 
czasami krzyk Stacha. Stachu z 
reguły spędzał dzień w swoim łóżku 
bujając się w przód i w tył z 
musztardówką w ręku. Od czasu do 
czasu wrzasnął do siebie, może na 
jakieś wspomnienie a może tylko po 
to, żeby wzbudzić naszą uwagę. Od 
czasu do czasu odwiedzał nas 
Andrzej. Kiedy sprzedał wszystko, co 
posiadał, chodził po salach i zbierał 
na piwo. Zostały mu tylko dresy. I 
ciężko było się do niego zbliżyć, 
ponieważ strasznie śmierdział 
amoniakiem. Ze wspomnień utkwiło 
mi, jak pewnego razu w stołówce 
austriaccy kucharze dla zabawy 
wyrzucili na podłogę pudełko 
pomarańczy i jak ludzie rzucili się do 
ich zbierania. W obozie byli też tacy, 
co chcieli pracować. Chodziło się 
wtedy na stójkę pod obóz i ci, co 
mieli szczęście dostawali pracę u 
„bauera” w polu lub w winnicy. Była 
to pewnego rodzaju walka, bo tylko 
kilku dostawało pracę na dwudziestu, 
trzydziestu oczekujących. Pewnego 
razu jeden z podjeżdżających 
Austriaków stracił drzwi od swojego 
auta, jak rzuciło się do niego za wielu 
chętnych. Za dzień pracy można było 
dostać ze 100 szyli, zjeść obiad i 
wypić wino. W zimie jeździliśmy na 
odśnieżanie Wiednia. Wstawało się 
wtedy o 4 rano, żeby być o 5 pod 
biurem, wywalczyć swój numerek na 
łopatę z miejscowym elementem i o 
siódmej być gotowym do pracy.  
 
Naszym szefem był Jugol i za 
każdym razem, jak szliśmy na 
miejsce to on przystawał przy 
koszach na śmieci. Widocznie znał te 
dobre, bo zawsze coś z nich 
wyjmował. Najlepszą pracę dostałem 
przy powiększaniu muru w pewnym 
domu uciech. Pracowały tam dwie 
Polki z Krakowa, oficjalnie na służbie. 
Drugiego dnia jeden z nas skaleczył 
się w nogę i musieliśmy go wynieść 
na zewnątrz. Ten człowiek spał w 
grudniu w swoim maluchu i tak miał 
nadzieję zarobić na lepszy 

samochód. W obozie nie było ciepłej 
wody, grzaliśmy ją przy pomocy 
grzałek zrobionych z dwóch żyletek, 
w dużych metalowych puszkach od 
konserw. W łazienkach większość 
armatury była zniszczona a drzwi od 
kabin dawno już przestały istnieć. 
Trzeba było uważać na ekskrementy 
a nocami na onanizujących się 
facetów. Żeby utrzymać ciepło paliło 
się w każdej z sal węglem w 
żeliwnych piecykach.  
 

 
 
Ambasada Kanady w Wiedniu 
 
Tam, gdzie można było, robiło się 
dyżury i każdego dnia ktoś miał za 
zadanie przynosić opał i dbać o to, 
żeby nie wygasł ogień. Na rurach 
często wieszało się skarpetki. Gorzej 
było z praniem spodni czy koszul, 
większość jednak mężczyzn po 
pewnym czasie zapominała o 
higienie, otępiale czekało się na 
przepustkę do raju tzn. rozmowę o 
wizę wjazdową w jednej z trzech 
ambasad krajów emigracyjnych. 
USA, Kanady i Australii. Wtedy 
ubierało się w to, co jeszcze 
nadawało się do założenia między 
ludzi. Tak na co dzień nikt się niczym 
już nie przejmował, a zmysł 
powonienia obojętniał na najgorsze 
zapachy. W obozie co jakiś czas ktoś 
tracił swój portfel i nie wiadomo jak 
by człowiek uważał, pewnego razu 
budził się bez dokumentów i 

ostatnich oszczędności. Mnie 
przydarzyło się to raz, bo później nie 
było już co mi zabierać. Na interview 
w konsulatach przygotowywało się 
historie o prześladowaniu. Trzeba 
było być politycznym i mieć to jako 
tako umotywowane. Do USA trafiał 
najgorszy element, o dziwo na dzień 
rozmowy w ambasadzie, zawsze 
trzeźwy. Wybite zęby i blizny były 
dodatkowym atutem dla uzyskania 
amerykańskiej wizy..."  
 
W ostatnim dniu września wszystkie 
rodziny otrzymały skierowania do 
różnych innych miejsc na terenie 
Austrii, my mieliśmy się przenieść do 
Podersdorf am See. W Goetzendorf 
zostali sami single, a dla nas zaczęła 
się nowa i równie nieprzewidywalna 
faza naszego życia w Austrii. 
  
 
Jan Duniewicz 
 
 
Jan Duniewicz - magister inżynier 
elektronik. Doradca międzynarodowy 
w biznesie, leadership i transformacji 
osobistej. Pasjonat pisarstwa 
interaktywnego.  
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WOKÓŁ ŻYCIA 

Bądź damą! 

„Bądź sexy, nie bądź 
prowokacyjna. Wyglądaj młodo, 
nie starzej się. Nie flirtuj, 
uśmiechaj się więcej, zabaw się 
trochę. Nie mów za głośno, nie 
mów za cicho, nie za dużo, nie za 
bardzo...” - Ten klip powinni 
obejrzeć wszyscy:  każda kobieta 
i każdy mężczyzna. W prawie 
trzyminutowym filmiku znana 
aktorka odczytuje wszystkie 
grzechy i nakazy skierowane 
przez społeczeństwo do 
współczesnej kobiety. 

 
Tekst Camilli Rainville, autorki bloga 
„Writings of a Furious Woman” 
powstał ponad dwa lata temu. Ale 
teraz, w połączeniu z sugestywnymi 
zdjęciami, muzyką i głosem Cynthi 
Nixon - Mirandy z kultowego serialu: 
„Seks w wielkim mieście”, nabiera 
nowego znaczenia. I nowej mocy.  

„Mówili: bądź damą. Twoja spódnica 
jest za krótka. Twoja koszulka za 
mała. Nie pokazuj tak dużo ciała. Nie 
pokazuj za dużo rzeczy. Nie pokazuj 
piersi. Nie pokazuj swojego brzucha. 
Nie pokazuj swojego dekoltu. Nie 
pokazuj swojej bielizny. Nie pokazuj 
ramion. Zakryj się. Pozostaw coś 
wyobraźni. Ubieraj się skromnie. Nie 
bądź kusicielką. Mężczyźni nie mogą 
siebie kontrolować. Mężczyźni mają 
potrzeby. Wyglądasz marnie. 
Wyluzuj. Pokaż trochę ciała. 
Wyglądaj sexy. Wyglądaj 
atrakcyjnie. Nie bądź zbyt 
prowokacyjna. Sama się o to prosisz. 
Noś czarny. Noś szpilki. Jesteś zbyt 
wystrojona. Jesteś za mało 
wystrojona. Nie noś tych dresów; 
wyglądasz, jakbyś się zapuściła. 
Mówili: bądź damą...” 

To pierwsza z sześciu części tekstu 
„Wkurzonej Kobiety”, czyli Camilli 
Rainville. 

„Nie bądź za gruba. Nie bądź za 
chuda. Nie bądź za duża. Nie bądź za 
mała. Zjedz coś. Odchudź się. Nie 
jedz za dużo. Nie jedz za szybko. 

Zamów sałatkę. Nie jedz 
węglowodanów. Opuść deser. Musisz 
zrzucić wagę. Schudnij do tej 
sukienki. Idź na dietę. Uważaj na to, 
co jesz. Jedz seler. Żuj gumę. Pij 
dużo wody. Jesteś wychudzona. 
Wyglądasz na chorą. Zjedz burgera. 
Mężczyźni lubią, gdy kobieta ma 
trochę mięsa na kościach. Bądź 
mała. Bądź lekka. Bądź drobna. Bądź 
kobieca. Miej rozmiar zero. Rozmiar 
zero zero. Bądź niczym. Bądź mniej 
niż nic. Mówili: bądź damą...” 

 

Nie tylko odpowiedniego ubioru i 
rozmiaru wymaga od nas 
współczesna kultura. Na wideo 
słyszymy: Usuń włosy z ciała. Ogol 
nogi. Ogol pachy. Wywoskuj twarz. 
Wywoskuj ramiona. Wywoskuj brwi. 
Pozbądź się wąsika. Rozjaśnij to. 
Rozjaśnij tamto. Rozświetl skórę. 
Opal ciało. Usuń blizny. Zadbaj o 
włosy, obetnij je, nie obcinaj. Twoje 
włosy są za krótkie. Ufarbuj włosy. 
Nie na niebiesko, to wygląda 
nienaturalnie. Siwiejesz. Wyglądasz 
staro. Wyglądaj młodo. Wyglądaj 
młodzieńczo. Wyglądaj bezwiekowo. 
Nie starzej się. Kobiety się nie 
starzeją. Starość jest okropna. 
Mężczyźni nie lubią ohydy. Mówili: 
bądź damą...” 

Przykazania kultury dotyczą także 
seksualności. Aktorka mówi: 
„Oszczędź się. Bądź czysta. Bądź 
dziewicza. Nie mów o seksie. Nie 

flirtuj. Nie bądź zdzirą. Nie sypiaj ze 
wszystkimi dookoła. Nie trać swojej 
godności. Nie bądź pruderyjna. Nie 
bądź taka spięta. Zabaw się trochę. 
Uśmiechaj się więcej. 

Szanuj się, bądź niewinna. Nie bądź 
taką cnotką. Uśmiechaj się częściej, 
bądź zmysłowa. Wyluzuj. Spraw 
przyjemność mężczyznom. Bądź 
doświadczona. Bądź seksualna. Bądź 
nieco wyzywająca. Bądź dziewicza. 
Bądź sexy. Bądź fajną dziewczyną. 
Nie bądź jak inne. Mówili: bądź 
damą...” 

Czego jeszcze nie powinny kobiety? 
Autorka wskazuje: mają siedzieć tak, 
a nie inaczej, mają mówić nie za 
głośno, nie za cicho, nie za dużo, nie 
za bardzo. Nie mogą przesadzać, być 
asertywne, emocjonalne i 
dominujące. Nie wolno im też przy 
tym płakać, krzyczeć i przeklinać. 
Mają znosić ból, być miłe, nie 
narzekać i pielęgnować jego ego, a 
poza tym „mężczyźni chcą tego, 
czego nie mogą dostać”. "Nie mów 
za głośno, nie mów za dużo, nie 
wystrasz go, dlaczego jesteś taka 
smutna, nie bądź suką, nie rządź się, 
nie bądź taka emocjonalna, nie 
płacz, nie krzycz, nie przeklinaj, znoś 
ból, nie narzekaj, złóż jego rzeczy, 
ugotuj mu obiad, uszczęśliwiaj go, to 
zadanie żony. Przyjmij jego 
nazwisko, masz dwa nazwiska? 
Walnięta feministka. Daj mu dzieci, 
nie chcesz dzieci? Kiedyś pożałujesz i 
zmienisz zdanie". 

Ale do tego czasu: „Nie daj się 
zgwałcić. Chroń siebie. Nie pij za 
dużo. Nie chodź sama. Nie wychodź 
za późno. Nie ubieraj się tak. Nie 
pokazuj za dużo. Nie upijaj się. Nie 
zostawiaj swojego drinka. Nie 
zwracaj na siebie uwagi. Nie pracuj 
do późna. Nie rzucaj świńskich 
dowcipów. Nie klnij. Nie uśmiechaj 
się do nieznajomych. Nie ufaj 
nikomu. Nie mów – tak. Nie mów – 
nie. Mówili: bądź damą!” 

Klip: „Be a Lady, they said”  
wyświetlany jest na platformach: 
Vimeo, YouTube oraz na Facebooku. 
Obejrzało go już kilka milionów 
internautów. 
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Na zmiany nigdy nie jest 
za późno 
 
Z wyjątkiem wtedy, kiedy jest... 

Ostatnie wydarzenia skłoniły mnie do 
podjęcia tematu, o którym miałam 
nie pisać.  Zdawało mi się, że teza, 
iż nigdy nie jest za późno na zmiany 
w życiu lub realizację marzeń jest 
tak  oczywista, że nie ma 
co.  Słyszałyśmy to tysiąc razy i 
jeszcze tysiąc razy usłyszymy, 
wykrzykują ją wszystkie memy 
motywacyjne i jest już tak 
wyeksploatowana, że aż trąci 
banałem.  A jednak okazuje się, że 
hasła hasłami, a życie sobie i ciągle 
wiele dojrzałych pań (i panów) nie 
daje temu wiary. 

Znajoma coachini biznesu 
powiedziała mi, że często zwracają 
się do niej kobiety po czterdziestce i 
pięćdziesiątce, które jęczą, że 
chciałyby coś zmienić w swoim życiu, 
najlepiej życie i prawie zawsze w 
tych rozmowach pada „ale już chyba 
za późno”.  

A jej ręce opadają, bo ma już tego 
dosyć.  Do roboty, a nie jęczeć! 

Dzwonię do koleżanki prawie 
pięćdziesiątki, która po latach 
zajmowania się domem i trójką 
dzieci wreszcie startuje z własną 
działalnością, o której tak 
marzyła.  Pytam jak się czuje.  „Eee, 
no  niby dobrze, ale czy to jeszcze 
ma sens?  Już bliżej niż dalej…” 

I mnie ręce też opadły, bo ja nie 
rozumiem.  Kobieta 50-60 letnia ma 
dzisiaj przed sobą około 20-25 lat, a 
może i więcej.  To szmat czasu.  Jest 
nadal w pełni sił, a od jej stylu życia 
zależy na jak długo tych sił i zdrowia 
starczy.  WSZYSTKIE, absolutnie 
wszystkie kobiety (mężczyźni też 
oczywiście), które realizują swoje 
życiowe pasje mówią, że daje to 
niesamowitą energię i życie 
wydłuża.  I czy warto tak po prostu 
machnąć na to ręką?  Warto się 
poddać?  Rzucić ręcznik przed 
czasem?  Z wygody, lenistwa czy 
zaniechania?  Czy nie warto pokonać 

lęku, który jest największym 
blokerem zmian? 

Zastanawianie się nad własnym 
życiem jest w dzisiejszych czasach 
czymś normalnym.  Wszyscy chcemy 
być szczęśliwi i zadowoleni i prawie 
zawsze w którymś momencie życia 
odkrywamy, że nie do końca 
jesteśmy i chętnie byśmy coś 
zmienili.  Czasem jest to coś małego, 
czasem mamy ochotę na 
rewolucję.  Niektórzy idą za głosem 
serca, inni nie. 

 

Mam wrażenie, że to zwłaszcza 
kobiety mają tendencję do 
okopywania się w grajdołku swoich 
przekonań i zasłaniania się 
szczelnym parawanem przed 
możliwością zmian.  A raczej przed 
podejmowaniem kroków, które te 
zmiany mogłyby wprowadzić.   
Wystawiają transparent z dobrze 
znanym i jakże zgranym duetem:  
"już za późno, jestem już za stara na 
(tu wpisać: szczęście, zmianę 
zawodu, własny biznes, miłość, 
podróże, realizację pasji, naukę itd. 
itp.)." 

Nie są do końca szczęśliwe tam, 
gdzie są, niespecjalnie są 
zadowolone ze swojego życia, ale te 
dwa stwierdzenia załatwiają im alibi 
na bezczynność.  Narzekanie jest 
dużo prostsze, nie wiąże się z tym 
żadne ryzyko (chyba, że ucieczki 
wymęczonych słuchaczy) i nie 
wymaga wysiłku.  Wyżej wymieniona 
coachini opowiadała mi, że na jej 
warsztaty przychodzą dojrzałe 
kobiety, ale bardzo często tylko raz, 
wyżalają się, a kiedy ona zachęca je 

do działania, więcej się nie 
pojawiają. 

Wydaje mi się, że grupa kobiet 40+ 
świadomych swoich niezaspoko- 
jonych potrzeb jest dość spora.  
Mamy poczucie spełnionych 
obowiązków rodzinnych i spo- 
łecznych, a jakże mało zrealizowa- 
nych pragnień osobistych. To nas 
uwiera, to nas męczy, bo 
dojrzewając w latach, dojrzałyśmy do 
potrzeby zaspokojenia własnego "ja".  
I teraz jest czas, żeby te pragnienia 
spełniać.  I uwierzmy, że NAPRAWDĘ 
NIE JEST ZA PÓŹNO. Wręcz 
przeciwnie, teraz jest NAJLEPIEJ. 

Czy chcemy potem żałować?  Żyć w 
narastającej frustracji?  Przecież 
liczne badania socjologiczne 
wykazały, że u schyłku życia dużo 
bardziej żałuje się tego, czego się 
NIE ZROBIŁO, niż tego, co się 
zrobiło, choćby to nawet były rzeczy 
straszne. 

To właśnie to powiedzenie dało mi do 
myślenia, kiedy skończyłam 
czterdziestkę i moje życie zaczęło 
mnie uwierać.  Czułam wyraźnie, że 
nie wszystko jest tak jakbym  
chciała, że brakuje mi pewnych 
spraw i że chciałabym to i owo 
zmienić.   Czułam,  że jeśli nic z tym 
nie zrobię, to będzie mi bardzo 
bardzo źle.  Pamiętałam też moją 
ukochaną babcię, która często 
wylewała przy mnie swoje żale, ile 
rzeczy w życiu jej przepadło, ile 
talentów zmarnowała, czego nie 
zrobiła.  

Zrozumiałam, że nie chcę żałować 
tak jak ona. 

Chciałam zmian, ale jak większość z 
nas bałam się.  I dlatego przez wiele 
lat odkładałam wykonanie pewnych 
ruchów, założenie bloga, pisanie 
książki, bardziej świadome życie – 
jeszcze nie teraz, jak będę miała 
więcej pieniędzy, więcej czasu, 
więcej luzu.  Znane wymówki.  Co 
mnie przekonało? 

Najpierw w moje ręce trafiła książka 
Julii Cameron „Droga artysty”, w 
której autorka rozprawia się z 
wieloma przekonaniami blokującymi 
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nasze głowy przed podjęciem 
działania, takimi jak np. pieniądze, 
czas, wiek. Autorka rozprawia się  
również z mitem „za późno”.  Na 
pytanie: „Czy wiesz ile będę miał lat 
kiedy nauczę się grać na 
fortepianie?” odpowiada:  „Tyle 
samo, co wtedy, kiedy się nie 
nauczysz”.    

Proste i logiczne, prawda?  “Jestem 
za stary” to taktyka uniku” – pisze 
Cameron. „Stosuje się ją zawsze, 
gdy chce się uniknąć stanięcia twarzą 
w twarz ze strachem.”   

Polecam tę książkę wszystkim 
zablokowanym i lękającym się.  Nie 
tylko artystom, choć o wyzwalaniu 
kreatywnego potencjału w niej 
najwięcej. 

 

A potem była cała seria wydarzeń – 
znaków.  Niewiarygodny wypadek w 
Warszawie, gdzie samobójca spadł 
na przechodzącą ulicą dziewczynę i 
złamał jej kręgosłup, przerywając nie 
tylko rdzeń kręgowy, ale i fajne 
życie.   

Pomyślałam sobie, jakie to wszystko 
kruche i że naprawdę nie znamy dnia 
ani godziny.  I to było 
przebudzenie.   

Ugruntowane przez wzruszającą 
historię chorej na raka Kasi 
Markiewicz, która pomimo choroby 
spełniła swoje marzenie o śpiewaniu i 
wystąpiła w The Voice of 
Poland.  Kilka miesięcy później 
zmarła.  Czytałam potem rozmowę z 
Kasią w Wysokich Obcasach.  Ależ to 
była ciepła i dzielna kobieta.  Oto co 

powiedziała na końcu wywiadu: „Tak 
niewiele trzeba, żeby mieć radochę, 
a my ciągle coś odkładamy na 
później.  Że jeszcze zdążymy, że 
jeszcze kiedyś, a teraz nie mamy 
pieniędzy, nie możemy wziąć 
urlopu.  Guzik prawda.  Mam ochotę 
krzyczeć do ludzi:  „Ruszcie tyłki z 
kanap, nie marnujcie już czasu!” 

Potem przedwczesna śmierć Ani 
Przybylskiej, którą opłakiwała cała 
Polska, a wreszcie spotkanie z 
koleżanką (41 lat), której nie 
widziałam rok, a ona przez ten rok 
dowiedziała się, że ma raka jajnika, 
przeszła trzy chemie, była przed 
operacją i śmiertelnie się bała.  Do 
tej pory pamiętam jej pełne strachu 
oczy bez rzęs i głowę w peruce.  

I to był dla mnie wstrząs.  Czego JA 
się boję?  Czym jest MÓJ strach 
wobec jej ?  I na co jeszcze chcę 
czekać?  Aż i mnie odpukać coś 
dopadnie i będzie za późno? 

Bo śmierć i choroba to jedyne 
przypadki, kiedy już JEST ZA PÓŹNO. 
I jest wtedy bardzo bardzo 
smutno.  Ale tak nie musi być. 

Jeśli spróbujesz, to być może za kilka 
lat, może za dziesięć – spełnisz 
swoje marzenia i będziesz 
szczęśliwsza niż dziś, jeśli ich nie 
spełnisz, przynajmniej będziesz 
wiedziała, że próbowałaś i to też da 
ci poczucie siły; jeśli nie spróbujesz, 
będziesz w tym samym miejscu i o 
kilka lat starsza, ale być może 
sfrustrowana i pełna żalu. 

Nie odkładaj na jutro, na 
poniedziałek, na następny rok, na 
PÓŹNIEJ.  Bo później może nie 
przyjść.  Weź głęboki oddech i 
skacz.  Pokonaj swój lęk.  WARTO! 

 

Ela Hübner 

 

Ela Hubner – autorka bloga 
www.fajna-baba-nie-rdzewieje.pl 

 
 

3.000 FILMÓW 
 

 
 

BIBLIOTEKA POLSKA ZAPRASZA 
4220 Drolet (Metro Mont-Royal) 

Tel.: (514) 379-4220 
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Nasi bracia mniejsi 
 
Każdy z nas słyszał to 
sformułowanie, ale nie zawsze 
określa ono to samo. 
W zakonnej nomenklaturze „bracia 
mniejsi” to Franciszkanie. Ale 
ponieważ sam święty Franciszek 
nazywał braćmi i siostrami wszystkie 
zwierzęta, więc mówiąc o „braciach 
mniejszych” wiele osób myśli raczej 
o swoich domowych stworzeniach. 
Myśli o psach i kotach w pierwszym 
rzędzie, bo z innymi zwierzętami 
rzadko nawiązuje się aż taka bliska 
więź. 
 
W życiu bywa jednak tak, że nie 
zawsze możemy opiekować się 
naszymi pupilami w taki sposób jaki 
my sami byśmy to robili. Czasem 
musimy wyjechać i nie możemy 
zabrać ze sobą naszego zwierzątka, 
albo udajemy się na dłuższy okres do 
szpitala, a rodzina czy przyjaciele nie 
mają czasu, by odpowiednio otoczyć 
opieką naszego psa, kota czy królika. 
Niemożność opieki nad naszymi 
pupilami często spędza nam sen z 
powiek. Niepotrzebnie. Profesjonalni 
opiekunowie zwierząt są po to, by 
nam pomóc.  
 
Jak do nich dotrzeć?  
 

 
 
Oto międzynarodowa strona 
internetowa opiekunów zwierząt:  
rover.com             
 
Ta strona oferuje hotel dla zwierząt 
domowych, odwiedziny w domach  
kotów lub królików,  spacery z 
psami. 
 
Serwis internetowy rover.com 
przeznaczony jest dla osób 
poszukujących opiekuna do swoich 
zwierząt domowych: psa, kota, 
królika, chomika czy papużek. Jest to 
strona pośrednicząca w kontakcie 
między właścicielami a opiekunami 
zwierząt. Zachęcam wszystkich do 

zapoznania się ze stroną oraz z 
zakładką „about us”, gdzie 
umieszczone są sylwetki głównych 
zarządzających tą instytucją. 
Wchodząc na stronę mamy 
możliwość rejestracji jako właściciel 
lub opiekun zwierząt.  
Usługi, z których może skorzystać 
właściciel to: 
 
- Tzw. Dog Boarding, czyli pies lub 
kot jest u opiekuna pod nieobecność 
właściciela (usługa ok. 30-40 
dolarów za noc) 
 
-  House Sitting, pies, kot (bądź inne 
domowe zwierzę) jest „gospo- 
darzem” i to u niego zostaje opiekun 
pod nieobecność właściciela (30-50 
dolarów za noc) 
 

 
 
- Drop in visit, głównie dla właścicieli 
kotów kiedy np. właściciel pracuje, 
wyjeżdża lub udaje się na dłuższy 
czas do szpitala, ale chce być 
spokojny o swoje zwierzątko, wtedy 
opiekun przychodzi do jego domu, na 
30-60 min. sprawdzić czy wszystko 
jest w porządku, nakarmić, wyczyścić 
kuwetę i po prostu spędzić czas z 
pupilem, bawić się z nim, dotrzymać 
towarzystwa (13-20 dolarów za 
wizytę) 
 
- Doggy Day care – opieka dzienna 
nad zwierzętami, tzn. nasz pupil 
zostaje oddane na cały dzień do 
domu opiekuna, gdy właściciel jest w 
pracy. Przeważnie są to pieski, 
zazwyczaj w większej grupie 
spędzają ze sobą kilka godzin i 
świetnie się bawią (25-30 dolarów za 
dzień) 

- Spacery z psem – jest to usługa 
trwająca od 30 do 60 min. 
polegająca na wyprowadzaniu psów 
na spacery, gdy właściciel jest w 
pracy, bądź sam z innych przyczyn 
nie może tego robić (15-20 dolarów 
za spacer).  
 

 
 
Serwis rover.com jest to dobrą 
stroną, jeśli chcemy znaleźć 
zaufanego opiekuna dla swoich 
zwierzaków. Kandydaci do takiej 
opieki zanim zostaną zaakceptowani 
przez zespół rover.com,  przechodzą 
szczegółową procedurę, taką jak przy 
normalnym przyjęciu do pracy. 
Właściciele zwierzaków szukają 
osoby odpowiedzialnej, godnej 
zaufania i sprawdzonej. Warto 
zaznaczyć, że właściciele i 
opiekunowie w każdej chwili mogę 
skorzystać ze wsparcia, które oferuje 
rover.com - 24 godz. na dobę jest 
gorąca linia, a w nagłych 
przypadkach, gdy np. coś się stanie, 
gdy np. potrzebna jest wizyta u 
weterynarza rover.com. oferuje 
również asystę. 
 
Stroną działającą na podobnych 
zasadach jest  także pawshake.ca.  
 
Wszystkich, którym na sercu leży los 
naszych braci mniejszych, zachęcam 
do adopcji, zaopiekowania się psem 
lub kotem na określony czas lub do 
skorzystania z możliwości pracy jako 
opiekun zwierząt domowych. Jest to 
dobra forma obcowania ze 
zwierzętami, zwłaszcza dla osób 
samotnych, starszych, studentów lub 
takich, którzy z różnych powodów 
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sami nie mogą mieć czworonoga u 
siebie w domu. Nie dość, że 
pomagamy właścicielom, którzy chcą 
zapewnić swoim zwierzęcym 
pociechom najlepszą opiekę, ale 
sami w ten sposób uczymy się 
odpowiedzialności, poznajemy naturę 
zwierząt i spędzamy z nimi czas, 
stajemy się po prostu lepszymi 
ludźmi.  
 

 
 
Adopcja jest najlepszą formą 
pomocy zwierzętom porzuconym, 
tym które znalazły się w schronisku, 
czekają na stały dom i kochającą 
rodzinę. Dzięki adopcji zmieniamy na 
zawsze nieszczęśliwe dotąd życie 
zwierząt i zyskujemy wiernego 
przyjaciela. 
 

 
 
SPCA w Montrealu zachęca do 
adopcji psów, kotów, a także 
królików i innych mniejszych zwierząt 
(m.in. żółwi). Poleca adopcję 
zwłaszcza psów starszych, które 
często mają już bardziej stabilną 

osobowość i wymagają mniejszej 
liczby godzin tresury niż psy młode. 
Kolejnym plusem, który przemawia 
za adopcją, jest kwestia 
ekonomiczna, jest to po prostu 
tańsze niż np. kupno psa. Takie 
zwierzę jest już wysterylizowane, 
przeszło najważniejsze szczepienia, 
jest odrobaczone oraz ma 
wszczepiony chip. Koszt adopcji 
ośmiomiesięcznego (lub starszego) 
psa w SPCA to zaledwie 295 dolarów. 
Po więcej informacji odsyłam na 
stronę SPCA w Montrealu: spca.com 
Informacje o innych placówkach w 
Montrealu, zajmujących się 
pośredniczeniem w adopcji zwierząt i 
pomocy, można znaleźć także na 
stronie internetowej Humane 
Society: humanesociety.com 
 
Foster to tymczasowy dom dla 
zwierzaka (kota, psa, królika, ptaków 
i mniejszych zwierząt). Oferta ta 
skierowana jest do osób, które nie 
mogą z różnych przyczyn 
zaadoptować  ich, ale mają 
możliwość zaopiekowania się nimi 
tymczasowo (przez miesiąc lub 
dłużej), dopóki nie znajdzie się 
stałego domu. Często są to 
zwierzęta, które wymagają 
specjalnej troski, np. karmiące kotki 
z młodymi, osierocone kocięta lub 
zwierzęta w trakcie leczenia. 
Potrzebują specjalnych warunków z 
dala od zwierząt zdrowych w 
schronisku. Oczywiście schronisko 
zapewnia wszystkie potrzebne 
lekarstwa i pomoc w czasie opieki 
nad zwierzętami i dostęp do 
weterynarza (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 1 pm do 3 
pm). Więcej informacji: spca.com,  
tel: (514) 735-2711 (ext.: 2237) lub 
e-mail: pfa_fp@spca.com 
 
Nasi bracia mniejsi nas potrzebują, 
ale my także ich potrzebujemy, bo 
dom ze zwierzątkiem to dom pełen 
bezwarunkowej miłości i oddania z 
ich strony.  
 
 
Katarzyna Knieja 
 
 
Katarzyna Knieja – pedagog, 
publicysta.      

Z galerii Andrzeja Pijeta 
 

 
 

 
 

 
       
Więcej karykatur Andrzeja Pijeta na 
naszej stronie panoramanews.org 
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LIFESTYLE 

Dieta rozdzielna 
 
Umiejętność prawidłowego 
odżywiania się to wielka sztuka. Nie 
istnieje dieta cud, ale to wie każdy. 
Uważam, że nie ma jednego 
dobrego, uniwersalnego sposobu na 
zdrowe odżywianie. To, co jest dobre 
dla mnie, wcale nie musi być dobre 
dla innych.  
 
Każdy powinien znaleźć swój 
indywidualny sposób na zdrowe życie 
i swoją własną dietę czyli styl życia. 
Teraz pewnie naraziłam się 
wszystkim dietetykom świata. Nie 
dajmy się zwariować. Oczywiście są 
Piramidy Zdrowego Żywienia, Normy 
Żywienia (ulegające co jakiś czas 
modyfikacjom), są preferencje, 
zalecenia dietetyków, ale nie ma 
JEDNEJ DIETY DOBREJ DLA 
WSZYSTKICH.  
 

 
 
Michał Tombak (swego czasu guru 
dietetyki i zdrowego odżywiania) w 
swojej książce - „Jak żyć długo i 
zdrowo?” pisze tak oto w rozdziale: 
Razem czy osobno? „Świat roślinny i 
zwierzęcy oferuje człowiekowi 
olbrzymią różnorodność pożywienia. 
Zasadniczy problem polega na tym, 
by z tej całej różnorodności wybrać 
to, co najbardziej jest nam 
niezbędne i pożyteczne. Jednym z 
najpoważniejszych błędów człowieka 
jest pogląd, że maksymalne 
urozmaicenie pod względem doboru 
produktów pożywienie może 

utrzymywać organizm we właściwym 
stanie. Teoretycznie urozmaicone, 
bogate w białko zwierzęce 
pożywienie powinno nieść zdrowie, a 
taki pokarm niestety, jak się 
okazuje, staje się przyczyną wielu 
chorób i cierpień”.  
 
Spróbujmy przyjrzeć się naszemu 
polskiemu tradycyjnemu posiłkowi. 
Zaczynamy od przystawki: jajko w 
majonezie albo sałatka warzywna lub 
kawałek śledzika dobrze zamaryno- 
wanego z pyszną cebulką. Danie 
pierwsze: zupa (warzywna, rosół, 
pomidorowa, krupnik, fasolowa). 
Ktoś powie, że to samo zdrowie! 
Teraz drugie danie: obowiązkowo (bo 
to polski obiad) ziemniaki (gotowane, 
pure, pieczone albo smażone) lub ryż 
albo kasza gryczana lub (od biedy) 
makaron. Do tego kotlet schabowy 
lub zrazy wołowe, pieczeń cielęca, 
żeberka albo bigos. No i surówka 
warzywna lub pomidory z cebulką i 
świeżym ogórkiem albo kiszonym lub 
jakaś inna zielenina. Drugie danie też 
samo zdrowie! Teraz deser: lody z 
owocami lub kawałek domowej 
szarlotki albo sernik. A jak ktoś dba 
o linię na deser dostaje sałatkę 
owocową. Deser bez kawy czy 
herbaty? Nie może być! Na stole 
ląduje cappuccino albo kawa latte 
albo mała czarna, aromatyczna po 
turecku. No i koniecznie kieliszeczek 
wina. Ponoć najzdrowsze jest 
czerwone. Voila... kieliszek czerwo- 
nego wina jeszcze nikomu nie 
zaszkodził. Mamy więc zdrową 
przystawkę, zdrową zupę, zdrowe 
drugie danie, zdrowy deser i zdrowe 
czerwone wino. Tylko czy tak  
naprawdę to wszystko jest dla nas 
zdrowe?  
 
Mam dobrą wiadomość. JEST 
ZDROWE, ale pod warunkiem, że 
zjedzone w odstępach czasu i nie 
podczas jednego posiłku, bo 
wszystkie produkty, które z takim 
smakiem pałaszowaliśmy podczas 
naszej polskiej biesiady wymagają 
różnego czasu trawienia i potrzebują 
różnorodnych soków żołądkowych. W 
naszym biednym żołądku utworzyła 
się mieszanka nie do strawienia.  
 

„Najpierw rozpoczyna się rozkład 
owoców, w wyniku którego powstaje 
alkohol i kwas octowy, a są to 
trucizny. Ziemniaki mieszają się z 
mięsem i tworzą silnie trującą 
substancję - solaninę. Wszystko to 
znajduje się w żołądku, gdzie jest 
ciepło i ciemno. Nic w tym dziwnego, 
że po takim obiedzie pojawiają się 
gazy, bóle w żołądku, ociężałość w 
całym ciele.” - pisze w swojej książce 
Michał Tombak. Ja dodam, że wtedy 
też chce się nam spać i chętnie 
byśmy udali się na poobiednią 
drzemkę.  
 
„Jeśli w organizmie zachodzi proces 
gnilny z powodu nieprawidłowego 
zmieszania pożywienia białkowego z 
węglowodanami, to tworzy się 
siarkowodór, indol, fenol – bardzo 
silne – trucizny. Powstają wtedy 
choroby, takie jak: schorzenia serca, 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
zakrzepowe zapalenie żył, astma, 
alergie”.  
 
 Własnoręcznie kopiemy sobie grób 
widelcem i łyżką. To też słowa 
Michała Tombaka. 
 

 
 
I dlatego prawidłowe połączenia 
produktów w posiłkach ma ogromne 
znaczenie dla naszego zdrowia. Z 
pewnością wszyscy słyszeli o diecie 
rozdzielnej doktora Wiliama 
Howarda Haya, który urodził się i  
praktykował w Stanach 
Zjednoczonych na przełomie XIX i XX 
wieku. Rosjanin Michał Tombak 
posiłkował się odkryciem 
Amerykanina i wykorzystując jego 
badania pisał swoje książki na temat 
zdrowego odżywiania.   
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Dieta rozdzielna dr Haya to dieta, 
która może być stosowana przez 
każdego, także przez osoby, które 
nie muszą pozbyć się zbędnych 
kilogramów. Stosując się do 
zasad diety niełączenia nie musimy 
rezygnować z ulubionych produktów 
- wystarczy, że odpowiednio je do 
siebie dopasujemy. To najłatwiejsza 
dieta świata. Wystarczy przyswoić 
sobie jej zasady i praktycznie 
niewiele zmieniając w swoim życiu, 
zacząć jeść i żyć zdrowo. Koniec. 
Kropka.    

Podstawowa zasada diety dr 
Haya to niełączenie białek i 
węglowodanów w jednym posiłku. 
Według doktora, produkty białkowe i 
węglowodanowe są trawione przez 
inne enzymy. Połączenie ich w 
trakcie jednego posiłku, 
niepotrzebnie obciąża układ 
trawienny i sprzyja m.in. nadwadze. 
Ponadto w diecie dr Haya wyróżnia 
się jeszcze grupę produktów 
neutralnych, które można łączyć 
zarówno z białkami, jak i 
węglowodanami. 

Oto najprostsza ściąga, którą warto 
powiesić na widocznym miejscu 
gdzieś w kuchni.  

 
Dieta niełączenia - trzy grupy 
produktów: 
 

Białka  

 mięso (ale nie surowe), 
 ryby i owoce morza, 
 jajka (nie smażone i nie 

gotowane), 
 soja (w każdej postaci), 
 mleko (nie pasteryzowane). 

Węglowodany 

 pieczywo, 
 makaron, 
 kasze, 
 ziemniaki, 
 owoce, 
 rodzynki. 

Produkty neutralne 

 tłuszcze (w tym oleje 
roślinne i masło), 

 warzywa, 
 zioła, 

 kwaśne: śmietana, mleko i 
kefir, 

 maślanka, 
 kiełki, 
 czosnek, 
 grzyby. 

Jakich produktów nie wolno 
spożywać 

W trakcie diety dr Haya należy 
zrezygnować z: 

 cukru, fast foodów, białego 
pieczywa, wędlin, czerwo- 
nego mięsa, słodkich 
napojów gazowanych, 
alkoholu, mocnej kawy i 
herbaty. 

Uwaga!  

 należy stosować się do 
specjalnie ułożonego 
jadłospisu, by przestrzegać 
zasad łączenia produktów. 

 nie można podjadać między 
posiłkami, nawet jeśli są to 
zdrowe przekąski. 

Prawda, że to łatwizna? Mała 
powtórka:  

 W jednym posiłku możemy łączyć 
produkty białkowe i neutralne. 

 W jednym posiłku możemy łączyć 
węglowodany i produkty naturalne.  

 W jednym posiłku NIGDY nie 
łączymy produktów białkowych i 
węglowodanów.   

Niektórzy dietetycy nie uznają diety 
dr Haya za racjonalny sposób 
żywienia, który można stosować 
przez wiele lat. Racjonalne żywienie 
wg nich opiera się bowiem na 
Piramidzie Zdrowego Żywienia i 
Normach Żywienia, według której w 
codziennym jadłospisie można łączyć 
produkty z każdej z grup. 

Ja tych dietetyków nie słucham, a 
swoją przygodę zdrowego żywienia 
rozpoczęłam wiele lat temu zupełnie 
bezwiednie, gdy wyjechałam z Polski, 
a swoje emigracyjne kroki 
skierowałam do Grecji, gdzie 
spędziłam pięć długich, pięknych lat 
wcinając pyszne dania kuchni 
śródziemnomorskiej bardzo zbliżonej 
do diety rozdzielnej dr. Haya. 

Podstawą greckich posiłków są ryby, 
owoce morza lub mięso, ale zawsze 
w towarzystwie dużej ilości warzyw i 
owoców.  
 

 
 
Na zdjęciach do tego artykułu 
zamieszczam moje dania, które 
można też zobaczyć wraz z 
przepisami na Facebooku - DIETA I 
STYL z postów w roku 2014.  
 
Czasem słyszę proste pytanie: O 
czego powinno się zacząć, by zmienić 
swoje życie i zacząć zdrowo się 
odżywiać? Moja odpowiedź jest ta 
sama od lat. Warto zacząć od diety 
rozdzielnej doktora Howarda Haya. 
To pierwszy krok do zdrowia.  
 
 
Bożena Szara 
 
 
Bożena Szara - dziennikarka radiowa 
i prasowa, producentka programów 
radiowych. Redaktor naczelna 
Panoramy. 
 
P.S. Treści zawarte w artykule mają 
charakter jedynie informacyjny i nie 
mogą być traktowane jako porada 
medyczna ani zastępować konsultacji 
lekarskiej. Potrzeby żywieniowe 
poszczególnych osób są różne i 
zależą od wieku, płci, zdrowia i 
dotychczasowego stylu odżywiania. 
Autorka nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek ewentualne 
niepożądane skutki używania lub 
stosowania informacji zawartych w 
artykule. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 
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PORADY PRAKTYCZNE 
 

Ważne kontakty, ważne 
telefony, ważne adresy  
 
Info-Santé 811 
 
Bezpłatne, poufne, całodobowe 
konsultacje telefoniczne udzielane 
przez pracownika służby zdrowia - 
wybierz 811. W sytuacjach 
poważnych dzwoń na 911  
 
Aide abus aînés (888) 489-2287  
 
Całodobowa linia telefoniczna 
wsparcia dla osób starszych - ofiar 
maltretowania fizycznego, 
psychicznego lub finansowego - 1 
(888) 489-2287 lub 911 
 
CLSC  
 
Dzielnicowe przychodnie świadczące 
usługi: konsultacje lekarskie, 
szczepienia, badania, prześwietlenia.  
 
Soutien a domicile  
 
Szeroki wachlarz świadczeń 
oferowanych przez rząd poprzez 
CLSC mających na celu ułatwić 
codzienne życie osobom tracącym 
mobilność lub samodzielność.  
 
Popote roulante 
 
Usługi, które mają na celu zapewnić 
osobom starszym, niepełno- 
sprawnym ciepłe posiłki.  
 
Transport adapté  
 
Usługi przewozu osób 
niepełnosprawnych lub o 
ograniczonej sprawności ruchowej od 
miejsca zamieszkania do wybranego 
miejsca i z powrotem. Koszt 
identyczny jak korzystanie z 
transportu miejskiego.  
 
Régime de protection pour les 
personnes majeures  
 
Oferowana przez kuratora 
publicznego Quebecu po decyzji 
trybunału sądu ochrona osoby 
pełnoletniej i jej dóbr osobistych.  

Allocation-logement  
 
Comiesięczny dodatek do czynszu 
oferowany osobom o niskich 
dochodach  
 
Habitations a loyer modique 
 
Program mieszkań dotowanych przez 
rząd oferowanych osobom o niskich 
dochodach.  
 
Organismes communautaires 
pour personnes âgées  
 
Organizacje dzielnicowe specjalizu- 
jące się w potrzebach osób starszych 
(jest ich prawie 1000 w Montrealu).  
 
CLSC czyli centre local de 
services communautaires. 
  
Usługi dostępne w ośrodkach CLSC: 
  
- badania lekarskie z /bez umówienia 
- opieka pielęgniarska 
- szczepienia  
- pobieranie krwi 
- konsultacje specjalistyczne  
- pigułka 'dzień po' 
- fizjoterapia  
- integracja socjalna 
- darmowe szczepienia przeciw 
grypowe dla osób starszych  
- pomoc socjalno-materialna  
- kursy prenatalne 
- kursy 'pierwsze dni dziecka' 
- wyrabianie karty RAMQ 'słoneczko' 
  
Ogólnie ośrodki CLSC czynne są od 
08:00 do 20:00 w dni powszednie 
oraz 08:00-16:00 w weekendy. 
Sprawdź zanim się wybierzesz! 
  
Ośrodki CLSC świadczą także usługi 
w domu, zakres tych świadczeń jest 
mniejszy i skierowany tylko do osób, 
które nie są w stanie się udać do 
najbliższego lokalnego ośrodka: 
 
- badania lekarskie  
- opieka pielęgniarska 
- szczepienia, pobieranie krwi krwi  
- fizjoterapia  
 
Strony CLSC w internecie:  
 
santemontreal.qc.ca 
ciuss-centresudmtl.gouv.qc.ca 

Co to jest 'soutien a domicile' 
czyli domowa opieka? 
 
Są to darmowe usługi oferowane 
przez CLSC osobom potrzebującym, 
po wcześniejszym rozpoznaniu ich 
potrzeb. I tu zaliczają się; 
Osoby w podeszłym wieku, osoby 
starsze, niepełnosprawni, osoby w 
trakcie rekonwalescencji, chorzy lub 
zarażeni HIV, przewlekle chorzy, 
osoby w fazie terminalnej. 
 
Usługi oferowane przez CLSC w 
domu mogą składać się z usług 
lekarsko-pielęgniarskich, socjalnych, 
psychologicznych, readaptacyjnych, 
żywnościowych, opieki domowej, 
usług referencyjnych lub opieki 
paliatywnej. Owe usługi mają na celu 
uniknięcie lub zredukowanie czasu 
hospitalizacji oraz ułatwianiu powrotu 
do domu po zabiegu lub chorobie. 
  
Opiekun-członek rodziny i 
organizacje wsparcia 
 
Równorzędnie oferowane są przez 
CLSC usługi  pomocy przeznaczone 
dla osób -opiekunów którzy są 
najbliższą rodziną osoby chorej. Są 
to usługi składające się z: 
pilnowania, tymczasowego 
zakwaterowania(wakacje), pomocy 
przy załatwianiu spraw codziennych, 
gotowanie, sprzątanie czy 
zapewnienie towarzystwa osobie 
potrzebującej. W Montrealu istnieje 
wiele organizacji charytatywnych 
których celem jest pomoc w tych 
sytuacjach i są to organizacje 
dzielnicowe lub prowincjonalne, 
których adresami dysponuje CLSC.  
 
Np. w dzielnicy Lasalle są to:  
 
Echange de Services de Lasalle - 
(514) 367-3576, (514) 363-2202 
 
Le Centre du Vieux Moulin de  
Lasalle - (514) 364-1541  
 
Loginet - (514) 363-8686,    
(514) 932-2433  
 
 
Opracowanie: Leszek Kaczor – 
Członek ASSS/PAB. Pracownik 
pomocy socjalnej i pielęgniarskiej. 



MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 5 (MARZEC 2020) 

 

 
- 34 -  

 

POLONIA W MONTREALU - PRZYDATNE ADRESY 
 
Kongres Polonii Kanadyjskiej (Québec) 
 
1956 rue Frontenac, Montréal, Qc, H2K 2N4 
Tel.: (514) 503 7440, Prezydent: Maria Palczak 
e-mail: president@quebec.kpk.org 
 
 
Polskie szkoły 
 
Polska Rada Szkolna, (514) 426-2343, Prez.: L. Pacak 
 
Szkoła im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie 
Generalnym RP w Montrealu, 3635 Atwater Ave. , 
Kierownik: Stanisław Chylewski, 514-743-8423 
 
Szkoła im. Emilii Plater w Montrealu, 3200, chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine, (514) 486-0998, M. Wróbel 
 
Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu, 311 
Inglewood, Pointe-Claire, QC, (514) 944-2922,  
Kierownik szkoły: Teresa Sobol 
 
Polska Szkoła im. Generała Władysława Sikorskiego w 
Montrealu6100 Boulevard Champlain, Verdun, QC, 
Kierownik szkoły: Anna Prządka (514) 831-1214 
 
 
Organizacje młodzieżowe 
 
Polski Zespół Folklorystyczny „Akademia Białego Orła”, 
1956 Rue Frontenac, (514) 662-6304, R. Schmidt 
 
Zespół pieśni i tańca "Tatry", 5580 St-Urbain, 
Krystyna Jędrzejowska (514) 337-9511 
 
Zespół pieśni i tańca "Podhale", 2390 Ryde, Pointe 
Saint-Charles, QC, (514) 363-3389 
 
Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie 
Hufiec Ogniwo (żeński): 
hufcowa@ogniwo.zhpkanada.org 
Hufiec Orlęta (męski):  
hufcowy@orleta.zhpkanada.org   
 
Koło Przyjaciół Harcerstwa - (514) 917-9326 
kphmontreal@gmail.com, prezes: Teresa Wlodarczyk 
 
 
Konsulat Generalny RP w Montrealu  
  
3501 Avenue du Musee, Montreal, H3G 2C8 Quebec 
tel.: +1 514 840 6080, fax: +1 514 285 8895 
tel. alarmowy: (+1) 438 395 2708 - czynny całą dobę 
- wyłącznie w nagłych wypadkach wymagających 
interwencji konsula (zdarzenia losowe, np. wypadki, 
aresztowania), e-mail: montreal.info@msz.gov.pl 

Inne Instytucje 
 
Komitet Pomocy Dzieciom Polskim,  
Prez. K. Zaras (450) 433-1321 
 
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna, P.O. Box 63601,  
C.C. Van Horne, Montreal, QC, H3W 3H8,  
polskafundacja.org 
 
PKTWP Centrala, 685 8 Avenue Lachine.  
Prez. Ewa Loboda - (514) 817- 0872 
 
PKTWP Grupa I, 2721 Jolicoeur, (514) 766-1108 
 
PKTWP Grupa V, 685, 8 Avenue, Lachine,  
Prezes: Eugeniusz Loboda, (514) 761-5233 
 
PKTWP Grupa II-X, 3563 Belair, Montreal, QC H2A 2B1 
Prez. Janete Adamowski, (514) 758-2050 
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich 
63 Prince Artur Est # 6, (514) 241-3249, Prezes: B. Piltz 
 
Towarzystwo Orła Białego, 1956 Frontenac,  
(514) 524-3116. Prez. Maria Palczak Palczak  
 
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, 63 Prince Artur Est, (514) 842-7551 
 
CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska 
5655 Belanger, (514) 259-2551 
 
Polski Instytut Naukowy / Biblioteka Polska, 4220 Drolet, 
Tel: (514) 379-4220, polska@videotron.ca, Prez. S. Latek 
 
Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy w 
Montrealu, Prez. Teresa Brylewicz, (450) 676-5573 
 
Komitet Budowy Domu Seniora im. Św. Jana Pawła II 
1956 Frontenac, Prezes: J. Grabas, (514) 725-3400 
Prez. Fundacji: J. Suchecki, (514) 895-5225 
  
 
Polskie parafie 
 
Parafia M.B. Częstochowskiej / Kustodia OO. Franciszkanów 
w Montrealu, 2550 Gascon, (514) 523-6368 
 
Parafia Św. Jana Pawła II,  
34, 34th Avenue, Lachine, (514) 637-9642 
 
Parafia Św. Michała i Św. Antoniego 
5580 St. Urbain, (514) 277-3300 
 
Parafia Św. Trójcy, 1670 Center. (514) 935-8628 
 
Parafia Św. Krzyża (Polski Narodowy Kościół Katolicki) 
3330 Laurier Est, (514) 524-9564 



 

 



 


