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OD REDAKTORA
Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele...
Boże Narodzenie rządzi się swoimi prawami.
Mieszkanie musi być odświętnie wysprzątane,
choinka - duża i strojna, a za stołem powinna
gromadzić się liczna rodzina albo grono
przyjaciół...
Ten rok jest inny. Nasze wieloletnie
przyzwyczajenia, tradycję i plany związane
ze świętami pokrzyżowała nam pandemia.
Zawsze narzekaliśmy na brak czasu i
zmęczenie przedświątecznym zabieganiem.
Teraz tego czasu mamy pod dostatkiem i o
zabieganiu nie ma mowy.
Przed rokiem w grudniowym wydaniu
PANORAMY pisałam:
Nie mamy czasu zauważyć, że zapracowani,
w wyścigu codzienności nie dostrzegamy
jak trudno jest znaleźć czas dla naszych
dzieci, dla żony, męża, dla rodziców, że o
przyjaciołach nie wspomnę. Coraz trudniej
jest nam znaleźć czas na spotkanie, na
wspólny obiad, na kawę, na zwyczajne
pogadanie. Brak czasu dla innych sprawia,
że coraz częściej i boleśniej dopada nas
samotność.

W tym roku nasze świąteczne życzenia składane
bliskim, przyjaciołom i znajomym także będą
odmienne. Do niedawna życzyliśmy sobie:
Wesołych Świąt; W tym roku najważniejsze będą
życzenia dobrego zdrowia i słowa: „do zobaczenia
w lepszych czasach”.
Szanowni Czytelnicy i Przyjaciele proszę przyjąć
moje serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i
pięknych Świąt Bożego Narodzenia mimo wszystko:
mimo pandemii, mimo oddalenia, mimo braku
możliwości spotkania się w dużym rodzinnym czy
przyjacielskim gronie.
Pozostańmy w nadziei, że w przyszłym roku będzie
inaczej, że będzie pięknie, rodzinne, radośnie i
gwarnie, że znów dane nam będzie zaznać bliskości
piękna bycia razem.
Z serdecznymi życzeniami

A przecież Boże Narodzenie to czas kiedy
nawet samotność nie jest sama...
Jakże inny mamy dziś świat, jak wiele
zmieniło się za sprawą pandemii, wie każdy,
bo zaraza dotknęła wszystkich. Jednych
dosłownie, bo zostali zarażeni i musieli
walczyć z koronawirusem, innych pośrednio,
bo zostali zamknięci w domach, przeszli na
zdalny system pracy lub nauki.
Zmieniło się wszystko.
Brakuje nam bliskości, uścisków, dotknięć,
pocałunków.

RADOSNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU WSZYSTKIM
SWOIM CZYTELNIKOM ŻYCZY ZESPÓŁ PANORAMY
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WOKÓŁ ŻYCIA
Wszędzie dobrze, ale w
domu najlepiej...
Wszyscy znamy ten powtarzany
często cytat. Dom to coś stałego,
kojarzącego się z bezpieczeństwem.
To spotkania z bliskimi, to czasami
samotność, to wszystkie radości i
smutki, to wspomnienia dzieciństwa i
dorastania, to tysiące różnych
zdarzeń, emocji, wiele uroczystości i
świąt. To najważniejsze miejsce w
życiu człowieka.
Czasami ten nasz dzisiejszy dom
różni się bardzo od tego z
dzieciństwa, w którym zaczynaliśmy
swoją życiową drogę. Bywa, że
mamy w życiu więcej domów, więcej
adresów zamieszkania niż
zamierzaliśmy. Ale to właśnie ten
pierwszy, rodzinny jest zwykle
punktem odniesienia w naszych
świątecznych wspomnieniach.
Pamiętamy zapachy świątecznych
dań, według przepisów babci i
mamy, dekoracje, choinkę, prezenty
dla dzieci, dużo wesołych historyjek,
sentymentalnych wspomnień, a
przede wszystkim rodzinę i bliskich
przy świątecznym stole. I nieważne
czy stół był zastawiony skromnie czy
bogato, czy w dużym gronie czy w
małej grupie, czy choinka świąteczna
była okazała czy symboliczna, czy
mieliśmy lepszy czy gorszy czas
życiowo. Choćby nie wiadomo co,
zawsze o tej samej porze roku były i
są święta Bożego Narodzenia i
większość z nas ma w tym czasie
potrzebę bycia w domu z bliskimi.
W ostatnich latach obserwuję, że
niektórzy znajomi organizują sobie w
czasie Świąt wyjazdy wypoczynkowe,
zwalniając się z całego świątecznego
domowego zamieszania. Jadą
odpocząć, chcą mieć „gotowe i bez
wysiłku”. Mają oczywiście wybór i to
ich decyzje. Dla mnie jednak ten
czas ma swoją symbolikę i tradycję,
a ta łączy się z domem, rodziną,
bliskimi. I byłoby mi miło, gdyby
następne pokolenia w mojej rodzinie
niosły tę tradycję dalej.

Święta kojarzą mi się też z
powrotami. Większość filmów o
tematyce świątecznej pokazuje
powroty bohaterów do domu
rodzinnego. Fabuła czasami obnaża
relacje rodzinne, które w ciągu roku
nie zawsze były wzorowe.
A święta to czas, gdy można
wybaczyć, więcej zrozumieć,
pomyśleć o innych życzliwie. Lubię te
filmy. Najlepiej jak ogląda się je
wspólnie z bliskimi. Bo czasami
można w tych historiach zobaczyć i
swoją. Uważam, że Boże Narodzenie
jest konieczne. Potrzebujemy co
najmniej jednego dnia w roku, aby
przypomniał nam, że świat nie kręci
się tylko wokół nas.

Nie tylko święta powodują, że chce
nam się wracać do swojego domu.
Po każdej dłuższej czy krótszej
nieobecności, myślimy jak to będzie
przyjemnie uściskać domowników,
wyspać się we własnym łóżku,
odpocząć, nabrać dystansu i
właściwej perspektywy do wszystkich
problemów własnych i całego świata.
Natknęłam się na cytat Christiana
Andersena: „Gdy człowiek się
starzeje, choćby los rzucał nim po
całym świecie, musi mieć gdzieś
miejsce, które jest dla niego
prawdziwym domem, bo nawet
wędrowny ptak ma jedno miejsce, do
którego zdąża”.
Nasz dom zmienia się z upływem
czasu. Dzieci dorastają, zakładają
swoje domy i budują swoją historię
rodzinną. A my dostosowujemy nasz
dom do zaistniałej sytuacji. Bywa, że
zmieniamy na inny, bardziej
dopasowany do naszego dojrzałego

-7-

życia. To taka naturalna potrzeba,
żeby mieć swoje miejsce wyjątkowe
dla nas, urządzone według własnego
gustu i możliwości, naszą oazę
bezpieczeństwa, gdzie czujemy się
dobrze, gdzie wracamy chętnie,
gdzie toczy się nasz kolejny etap
życia. Ale dom to przede wszystkim
ludzie i czasami ulubione zwierzęta.
To my ożywiamy to miejsce, to my
zapraszamy do niego rodzinę,
przyjaciół, znajomych. Od nas zależy
czy będą czuć się u nas komfortowo.
Mówi się czasem, że dom posiada
duszę, czyli to „coś”, co go wyróżnia.
A ja myślę, że dusza pochodzi od
jego mieszkańców, od pozytywnej
energii, która przyciąga innych i
dlatego chętnie się do niego wraca.
W ostatnim czasie dom nabrał
jeszcze innego znaczenia zgodnie z
hasłem 2020 roku: „ZOSTAŃ W
DOMU”. Słyszymy komunikaty:
„…schowaj się, nie kontaktuj się z
innymi, izoluj się, przeczekaj…” - bo
wkoło niebezpiecznie, a dom jest
twoim azylem w czasie zarazy. To
dla nas wszystkich nowa, trudna,
czasami niezrozumiała sytuacja.
Prawie wszystko jest teraz inne.
Zmieniamy nasze życie,
dostosowując je do wirusa, który
rozpanoszył się na całym świecie. Ale
dom jest niezmiennie naszym
miejscem, gdzie możemy żyć,
pracować, uczyć się, przechorować,
poczekać na powrót do
„normalności”.
Nie wiemy jakie będą święta w tym
roku, ale pewne jest, że nadejdą.
Niech przyniosą nam nadzieję, że
każdy kryzys i każda pandemia
kiedyś się kończy. Najważniejsze dla
nas wszystkich to ZDROWIE i tego
właśnie życzę wszystkim czytelnikom
PANORAMY. Gdziekolwiek będzie
nasz tegoroczny dom w czasie
Bożego Narodzenia, niech będzie
pełen miłości, ciepła, pięknych
wspomnień i pozytywnej energii.
Elżbieta Stan

Elżbieta Stan – filolog, bizneswomen.
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Boże Narodzenie na
Kajmanach
Kończy się 2020 rok, kolejne święta
Bożego Narodzenia przed nami.
Kolejne, ale w tym roku jakże
wyjątkowe.
Walczymy z pandemią, która
sprawiła, że może i świętować
będziemy inaczej – bardziej
kameralnie, z mniejszym
„przytupem”. Może docenimy to, że
jesteśmy razem, bliżej siebie, a
komercyjny wydźwięk świąt zejdzie
na drugi plan.
Obecna sytuacja na świecie,
zwłaszcza w okresie około
świątecznym, niech będzie okazją do
refleksji, zbliżenia człowieka z
człowiekiem, uświadomieniem sobie
kruchości życia i tego, co
najważniejsze. Warto celebrować
chwile z rodziną, cieszyć się nimi,
często są one tak wytęsknione,
wyczekane. Doceńmy, że w tak
trudnym roku, daliśmy radę,
dobrnęliśmy do końca, teraz możemy
odpocząć przy wigilijnym stole.
Wokół nas wszystko się zmienia,
trzeba żyć tym, co tu i teraz oraz
wspominać minione święta, ludzi,
którzy odeszli, miejsca, w których
byliśmy, bo może się zdarzyć, że
nieprędko do nich wrócimy. Ten czas
sprawia, że i ja wspominam zakątki,
w których byłam szczęśliwa. A
oczywiście oprócz Polski, były to,
między innymi, Kajmany położone na
Morzu Karaibskim. Dla wielu, kojarzą
się one wyłącznie z rajem
podatkowym, gdzie bogacze
skrzętnie ukrywają swoje
oszczędności na kontach bankowych.
Składające się z trzech wysp, na
mapie świata ledwo widocznych, we
mnie zostawiły trwały ślad już na
zawsze.
Miałam okazję mieszkać na jednej z
tych wysp - na Wielkim Kajmanie
(jest jeszcze Mały Kajman i Kajman
Brac). Udało się to, choć nie
dorobiłam się wielkiej fortuny i nie
prowadzę „szemranych” interesów.
Okazało się, że żyją tam również

zwykli, w dużej większości uczciwi
ludzie.
O urokach mieszkania na Karaibach
może jeszcze będzie okazja kiedyś
napisać. Teraz chciałam jednak
wspomnieć święta Bożego
Narodzenia bez śniegu i zimna, za to
pod palmami, w palącym słońcu.
Mimo że święta tam, ze względu na
pogodę, są tak różne od tych
polskich, to dzięki wszechobecnym
dekoracjom i ozdobom, można
poczuć niezwykły klimat tych dni.
Wysoka choinka, kolorowo
przystrojona, na najbardziej
popularnym deptaku Kajmanów
Camana Bay, robi ogromne
wrażenie. Jest to miejsce najbardziej
oblegane przez turystów i
ekskluzywne ze względu na liczne
sklepy, z cenami jak z „kosmosu”.
Ale oprócz sklepów, jest tam również
nabrzeże nad zatoką, z restauracjami
na powietrzu i atrakcjami
turystycznymi, jak na przykład
fontanną, w której rozszalałe
dzieciaki korzystają z uroków pięknej
pogody.
Spędzenie tam, zwłaszcza
świątecznego dnia, jest relaksem i
sprawia, że człowiek ma wrażenie
jakby trafił do raju. Dziwne to
uczucie - Boże Narodzenie bez
śniegu!
Mieszkańcy wyspy celebrują święta
pełną parą, w podobnym stylu jak
Amerykanie. Jest wiele dekoracji,
budynki bogato przystrojone. Jadąc
wzdłuż wyspy, światełka i iluminacje,
szczególnie nocą, wyglądają bajkowo
- jakby się trafiło do królestwa elfów
czy innej krainy wiecznej
szczęśliwości. Dzieci mają „radochę”,
na spółkę z dorosłymi. W środku
miasta George Town, stolicy
Kajmanów, co roku powstaje
bożonarodzeniowe miasteczko, w
którym ma się poczucie jakby się
wchodziło do świata baśni, z
choinkami, palmami ozdobionymi
bombkami, lampkami, girlandami.
Spotkać można Świętą Rodzinę i
Świętego Mikołaja, renifery,
wypchane prezentami skarpety i
różnego rodzaju inne cuda niewidy.
Miasteczko to znajduje się w połowie
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głównej ulicy prowadzącej z zachodu
na wschód wyspy i w okresie
świątecznym trudno je przeoczyć.
Sposób spędzania dni świątecznych
przez mieszkańców Kajmanów jest
zdecydowanie różny niż w Polsce. Na
wyspie wiele jest kościołów,
modlitwa jest codziennością, jednak
nie kładzie się tak dużego nacisku na
religijny aspekt Bożego Narodzenia.
Nie ma pasterki, a kościół w
świąteczną niedzielę jest wypełniony
niewiele ponad połowę. Śpiewa się
kolędy, ale wydaje się, że nie są one
aż tak wzruszające jak w Polsce,
choć są radosne i melodyjne.
Jako że wielu mieszkańców
Kajmanów to przybysze z różnych
zakątków świata, to święta celebruje
się bardziej różnorodnie i
międzynarodowo. Wiele osób w
pierwszy dzień Bożego Narodzenia
idzie do restauracji na wspólny
brunch z przyjaciółmi, gdzie można
jeść potrawy z całego świata „do
wyboru do koloru” korzystając ze
szwedzkiego stołu popijając
prosecco. A po uczcie idzie się na
plażę najczęściej z lampką szampana
w ręku i razem świętuje się ten
radosny czas aż do późnych godzin
wieczornych.
Mimo niewątpliwego uroku tego typu
świąt, muszę przyznać, że będąc
tam, brakowało mi wigilii, pasterki,
pachnącego ciastem domu, rodziny
zostawionej w Polsce.
Doceniam jednak, że mogłam poczuć
tamtejszą beztroskę, dzięki której
ma się naprawdę złudzenie, że czas
się zatrzymał, a życie nie pędzi w tak
szalonym tempie jak gdzie indziej.
Kto wie może jeszcze kiedyś uda mi
się, nie tylko we wspomnieniach,
wrócić na gorącą wyspę. Kiedyś, gdy
świat, jaki znaliśmy, wróci do
normy...
Katarzyna Knieja

Katarzyna Knieja – pedagog z
wykształcenia, trochę „niedzisiejsza”
miłośniczka kultury wszelakiej,
podróżowania, natury i zwierząt.
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Po tym roku nie żyj w
mroku
W styczniu 2020 napisałam tekst „To
będzie dobry rok” i gorąco
wierzyłam, że tak będzie.
Zafascynowało mnie zestawienie
dwóch dwudziestek i stwierdziłam, że
to musi być jakiś znak. A znaki na
niebie i ziemi już były – katastrofalne
pożary w Australii i polityczny ogień
wzniecony przez prezydenta Trumpa
na Bliskim Wschodzie. Dlatego
początek 2020 przywołał do mojej
pamięci sienkiewiczowskie otwarcie
„Ogniem i mieczem”: … był to dziwny
rok, w którym rozmaite znaki na
niebie i ziemi zwiastowały jakoweś
klęski i nadzwyczajne zdarzenia.”
Przy moim optymistycznym
nastawieniu nawet mi przez myśl nie
przeszło, że było to zdanie prorocze.

Co było dalej, wszyscy wiemy.
Miłościwie nam panujący wirus, który
opanował i zatrzymał świat na skalę,
której nie pamiętamy chyba od czasu
II Wojny Światowej. Pojawił nam się
nowy serial, globalny hit, który
dostarcza wszystkich emocji, jakie
wymyśliła ludzkość. Chyba
zdetronizuje „Dynastię”. Jak zawsze,
najciekawsze scenariusze tworzy
życie. Sezon pierwszy, ten wiosenny,
to „szok i niedowierzanie” jak piszą
na plotkarskim „Pudelku”, ale tak
właśnie było, kiedy oglądaliśmy
sceny z ukochanych słonecznych
rajów Europy czyli Włoch i Hiszpanii,
które zamieniły się w piekło. Liczne
stresy, kiedy nagle trzeba było przez
dwa miesiące siedzieć w domu, a nie
wszyscy potrafią. Niektórzy
zauważyli, że mają dzieci i odkryli
„niewidzialną rękę”, która zapełniała
im lodówkę i prasowała koszule. I

nagle usłyszeli głos rodem z dawnej
akcji „Teleranka”: „Niewidzialna ręka
to także Ty!” A ku ku, chciałoby się
powiedzieć. Jeszcze inni zmuszeni
zostali do zaostrzonego reżimu
higienicznego, co niewątpliwie
korzystnie wpłynęło na atmosferę w
autobusach. Słowo „odporność”
odmieniano przez wszystkie
przypadki skomplikowanej polskiej
gramatyki i mentalności. Nie wszyscy
dali radę. Do akcji rzucili się guru od
zdrowego stylu życia, liftingu ducha
i survivalu czyli przetrwania w
warunkach ekstremalnych. Dołączyli
wszelkiej maści wróżbici (choć w
podpisie mieli „socjolog”,
„ekonomista” lub „dziennikarz”),
którzy siedząc nad fusami z pitych na
potęgę kaw albo z butelką
wyborowej snuli wizje przyszłości i
post-apokaliptycznego Nowego Ładu.
Były to dni, które wstrząsały
światem. Internet rozgrzany był do
czerwoności od opinii, komentarzy i
rozkwitu życia „online”. Nie mogę
odżałować, że nie kupiłam choć kilku
akcji firmy ZOOM, bo dziś nie
musiałabym się o parę rzeczy
martwić. Sezon letni to jak na
kanikułę przystało - odprężenie i
relaks. Chałupa zamieniona na różne
nadmorskie Chałupy (bardzo
„welcome to”, bo hotelarze w
biedzie), no i było „sunshine reagge”
i „golców tłum, Bahama mama luz”.
Wirus? Pan premier mówił, że w
odwrocie. Tak jak i rozum. Znana z
ekstrawagancji Madame Pompadour,
kochanka Ludwika XV powiedziała
ponoć: „Po nas choćby potop”. Który
niestety nastąpił.
Przepraszam za tę szyderę, nie
jestem nieczułą, pozbawioną empatii,
nikczemną kreaturą. Widzę, co się
dzieje. Widzę strach, niepewność,
frustrację, utratę dochodu, śmierć
bliskich. Widzę jak upadają biznesy,
w które włożyło się gigawaty życia i
nadziei. Czytam o rozpaczy
właścicielki małej, legendarnej
kawiarenki w parku niedaleko mnie,
którą musiała po 25 latach zamknąć.
O problemach dzieci i młodzieży,
odciętych od rówieśników i
skazanych na e-szkołę, o rodzicach,
którzy łączą opiekę nad tymi dziećmi
z własną e-pracą i sami ledwo zipią.
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O milionach innych istnień, które ta
zaraza dotyka. Nie wspomnę już o
polskim rządzie, który wzorem
rzymskiej zasady Cezarów rzuca
plebsowi chleb (trochę jakby mniej),
ale przede wszystkim funduje nam
igrzyska, których naprawdę teraz nie
potrzebujemy. Niemniej widzę też,
że pandemia ujawniła wiele
zachowań i kilka prawd, które nie są
najwygodniejsze.

Dlaczego tak nam trudno? Pamiętam
rok 2000, zaczął się XXI wiek i nowe
tysiąclecie. Dużo było wtedy różnego
rodzaju przewidywań. Padła m.in.
teza, że w nowym stuleciu nastąpi
rozwój duchowości; że po dłuższym
okresie pokoju i podwyższeniu
standardu bytowego, ludzie w
świecie zachodnim będą chcieli
uporządkować i wzmocnić swoje
emocje oraz siłę ducha. Czy tak się
stało? Pandemia pokazała, że
niekoniecznie. Jesteśmy przytłoczeni
tempem życia i jego wymogami,
codzienną rywalizacją i
porównywaniem się z innymi.
Odcinamy się od własnych źródeł
mocy i sami sobie tę śrubę
dokręcamy. Dwa pierwsze sezony
koronowego serialu dostarczyły aż
nadto dowodów. Mam wrażenie, że
wiele osób leci na autopilocie
dobrobytu i przekonania, że życie to
luz, blues i rock’and’roll, inni
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zwyczajnie nie wytrzymują
przeciążeń na zakrętach. W tym
miejscu wkracza niepamięć. O tym,
że dzieje ludzkości pełne są
nieszczęść i tych naturalnych i tych,
co to człowiek człowiekowi.
Wystarczy wspomnieć XX wiek, obie
wojny i spustoszenia, jakie
spowodowały. I ile siły trzeba było
mieć, aby to przetrwać. Okupację,
bombardowania, obozy (!!!),
wielomiesięczne ukrywanie się,
wywózki, łagry, stalinowski terror,
codzienny strach i zagrożenie. A stan
wojenny? Czy naprawdę już tego nie
pamiętamy? Lubię czytać wywiady z
prof. Bartłomiejem Dobroczyńskim,
psychologiem z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, które wyjaśniają
tzw. kondycję współczesnego
człowieka. Bardzo polecam. W
jednym z nich profesor mówi: Wielu
z nas żyło dotychczas, pokazując, co
kupili, co przeżyli. Pandemia godzi w
ten tryb życia, nie można ani tyle
mieć, ani tyle przeżywać. I jeszcze:
„… trzy rzeczy są pewne: człowiek
jest bardzo plastyczny, ma
nieskończoną moc przetrwania i
krótką pamięć.” No właśnie.

Trzymam z tymi, którzy pandemię,
czas zatrzymania, wykorzystali na
refleksję, przyjrzenie się sobie, być
może podjęcie wreszcie decyzji
dotyczących zmiany stylu życia,
naprawienia czegoś, zdefiniowanie
siebie na nowo. Widzę, że wszyscy
ci, którzy albo już wcześniej
zainwestowali w zbudowanie
autentycznych fundamentów
swojego zdrowia emocjonalnego i
duchowego albo weszli na tę ścieżkę
teraz – dużo lepiej radzą sobie ze
wszystkimi wyzwaniami. „Rośnie to,
co karmisz” – chyba wszyscy znamy
to powiedzenie i teraz właśnie widać
aż za dobrze, że warto je stosować w
praktyce. Jak? Pracować nad sobą i
wierzyć, że zmiana jest możliwa.

Różnego rodzaju stron z mądrymi
myślami i osób, które mogą Ci w
tym pomóc jest aż nadto. Wysiłek
musisz włożyć ty sam. Lajkowanie
nie wystarczy.

Pomimo i wbrew temu, co się dzieje,
uważam, że powinniśmy za wszelką
cenę pielęgnować w sobie pozytywne
nastawienie i wiarę, że to wszystko
przetrwamy. „Pesymizm nigdy nie
wygrał żadnej bitwy” powiedział
generał Dwight Eisenhower, naczelny
dowódca sił alianckich w Europie, a
potem dwukrotny prezydent USA. A
w tej chwili jesteśmy na wojnie i
chcemy ją wygrać. Pisałam wiosną
na moim fanpage’u, że nie możemy
pozwolić, aby wciągała nas medialna
otchłań złych wiadomości, która sieje
strach i przerażenie. Nadmiar
bodźców i przeciążenie systemu
nerwowego osłabia organizm i czyni
go bardziej podatnym na choroby.
Kontakt z naturą, zanurzenie się w
sztuce, w czymś kreatywnym czy
rozmowy z przyjaciółmi wzmacniają.
O odpowiednim odżywianiu i ruchu
nawet nie wspominam, bo to
oczywista oczywistość. Bardzo ważna
jest wzajemna życzliwość, wspieranie
się i pomaganie. Jedziemy na tym
samym wózku, ale może ktoś ma
słabiej napompowane koła niż my? A
może złapał gumę? Nie
przejeżdżajmy obok, zatrzymajmy
się i pomóżmy. W tych dniach istotą
człowieczeństwa powinna być
serdeczność i ciepło. Nie tylko na
Instagramie.
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Koniec 2020 też jest inny niż zwykle.
Przyniósł nam wielkie protesty kobiet
i trudno nie czuć emocji z tego
powodu. Patrzę na nie w szerszym
kontekście – nie tylko politycznym,
ale też społeczno-obyczajowym. To
początek końca ery patriarchatu w
Polsce. I bardzo dobrze. Te młode
dziewczyny wykrzykują dziś to, na co
mojemu pokoleniu zabrakło odwagi
albo świadomości, bo ciągle
jechałyśmy na saniach tradycji. A
przecież wiemy, że w tej materii nasz
kraj również potrzebuje zmiany.
Zresztą nie tylko w tej. I 2020
właśnie to pokazał. Dlatego też,
zgodnie z tym, co napisałam na
początku, uważam, że to był w
jakimś sensie dobry rok. Obnażył to,
co złe, ale wydobył również to, co w
ludziach najlepsze. Emocje i
solidarność (a myślałam, że to słowo
już się zdewaluowało). Budują mnie
protesty kobiet, wzruszają wszystkie
informacje o wzajemnej pomocy
sąsiadom, zwłaszcza tym starszym, o
wspaniałych koncertach i
przedstawieniach online, o ratowaniu
małych biznesików w społecznościach
lokalnych, o wszelkich formach
wsparcia, jakie się pojawiły.
Podziwiam kreatywność i dowcip
tych, którzy nas rozweselają i łzy
zamieniają w śmiech. I może okazuje
się, że nie do końca jesteśmy sobie
wilkami i warto wierzyć, że jest tak
jak pisze Edward Stachura pod
koniec swojego wiersza: „Człowiek
człowiekowi bliźnim, z bliźnim się
możesz zabliźnić”. Pamiętajmy o
tym też w Boże Narodzenie, które w
ostatnich latach stało się świętem
hipokryzji, blichtru i lukrowanej
rzeczywistości. Postawmy na bliskość
i uważność, a nie prezenty za grubą
kasę (jeśli jeszcze ktoś taką będzie
miał). „Jutro nie umiera nigdy” –
powiedział James Bond. A on umie
pokonywać wrogów jak nikt inny.
Ela Hübner

Ela Hübner - dziennikarka, blogerka:
www.fajna-baba-nie-rdzewieje.pl
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POLONIA
Emigracyjne drogi
(cz. 6) - Austria 1981
Podersdorf am See... (1)
Podersdof am See to maleńkie 1,5tysięczne miasteczko odległe około
60 km na południowy wschód od
Wiednia, a nazywa się tak, bo leży
nad rozległym, płytkim, (można
powiedzieć po kolana), ciepłym
jeziorem Neusiedlersee. Na nim
przebiega granica Austrii z Węgrami,
w regionie Burgenland, znanym
głównie z winnic, a więc naturalnie
także i z produkcji win.

nie ma tam turystów, a więc ani co
robić, ani jak zarobić. Dodatkowym
ważnym, atrakcyjnym aspektem dla
tamtejszych mieszkańców stanowił
fakt, że uchodźcy stanowili tanią,
bardzo tanią(!) i łatwo dostępną siłę
roboczą, szczególnie przydatną do
wykonywania trudnych prac
konstrukcyjnych, prac na farmach, w
winnicach, wokół zabudowań i w
samych domach. Właśnie zaczynało
się winobranie. Byliśmy tu dla nich,
jak dary z nieba, ale o tym nie
wiedzieliśmy.
Zbyszkowie i my wraz z
kilkunastoma innymi rodzinami z
Polski i Czechosłowacji zostaliśmy
przydzieleni do hotelu "Tauber",
który był jeszcze otwarty dla gości.

Hotel stał tuż przy szerokiej,
piaszczystej plaży jeziora
Neusiedlersee, deptak prowadził na
długie spacerowe molo z latarnią na
końcu. Wprawdzie była jesień, ale
było jeszcze wystarczająco ciepło, by
docenić otaczające nas piękno.
Listowie drzew nabierało dopiero
swych żywych jesiennych kolorów,
na ulicach, trawnikach leżały
kasztany, których było mnóstwo i
dla których Austriacy zyskali sobie
lekceważące miano "Kasztanów". Po
1.5-miesięcznym pobycie w
spartańsko-ponurym Goetzendorf,
mieliśmy wrażenie, że dostaliśmy się
do raju. Z trudem mógłbym sobie
wyobrazić lepsze wakacje w Polsce,
chyba, że w Sopocie, na który nas
wówczas i tak nie było stać.

Młoda, ładna recepcjonistka
grzecznie przydzielała nam pokoje.
Otrzymaliśmy pokój na pierwszym
piętrze na końcu korytarza. Szło się
doń korytarzem o miłym zapachu
rozchodzącym się z dużych wazonów
wypełnionych świeżymi kwiatami.

Oczywiste więc, że Podersdorf i jego
okolice zamieszkane są głównie
przez tych, którzy uprawiają
winorośla, wyrabiają wino i prowadzą
winiarnie. Jeśli do tego dodać owo
jezioro i łagodny klimat, to do tego
raju na ziemi z pewnością zjeżdżają
liczni turyści, a więc trzeba
koniecznie dorzucić tu jeszcze
pensjonaty, hotele, restauracje. W
środku miasteczka stoi, a jakże,
kościół z górującą nad wszystkimi
zabudowaniami wieżą.
Z Goetzendorf dojechaliśmy do
Podersdorfu w kolumnie kilku
samochodów za autobusem, który
wiózł tych, bez własnych środków
transportu. Przybyliśmy więc w
grupie kilkunastu rodzin i zostaliśmy
rozparcelowani do kilku miejscowych
hotelików i pensjonatów. Właściciele,
zapewne wobec kończącego się
sezonu turystycznego, uznali, że im
się opłaca taka klientela ze stałą
opłatą rządową, szczególnie wobec
zbliżającej się zimy, podczas której

Niewielki, czysty pokój z niedużą
umywalkę, miał też balkon i, co było
bardzo ważne dla Joleczki, otoczony
skrzynkami pełnymi kwiatów. W
pokoju stały dwa, zsunięte z sobą
wygodne łóżka i mała, rozkładana do
spania kanapa, na której układaliśmy
dzieci do spania "na waleta", a
wszystko pokryte śnieżnobiałą
pościelą, wraz z poduszkami i
kołdrami. Na wyposażeniu była też
spora szafa z dużym lustrem w
drzwiach. Ściany wytapetowane
kwiatowym, słonecznym pejzażem,
coś jakby słoneczniki w jasnych,
pomarańczowo-złotych kolorach
robiły radosne wrażenie.
Łazienka była wprawdzie na
korytarzu, wspólna dla trzech pokoi
tego skrzydła, ale przestronna,
wygodna, z gorącą wodą do wanny i
prysznica, wyposażona w takie
luksusy, jak stos świeżych
ręczników, pachnące mydło i
szampon, wszystko w subtelnych
szaro-różowych wzorkach i
odcieniach. Cóż to była za rozkosz...
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Pierwszego wieczoru zrobiono dla
nas w hotelu przyjęcie powitalne z
wyszukanymi daniami i doborem
win. Byli tam prawdziwi kelnerzy,
którzy, uśmiechając się
profesjonalnie, uwijali się wokół
stolików. Nawet właściciel hotelu,
Herr Tauber w smokingu, w białej
koszuli i muszce pojawiał się czasem,
wędrował od stolika do stolika,
kłaniał się, uśmiechał i wypytywał
czy nam smakuje. Nie bardzo
mogliśmy wierzyć własnym oczom, a
ja przyglądałem się podejrzliwie czy
przypadkiem nie pomylono nas z
kimś innym, z jakąś grupą
prominentów, która w każdej chwili
mogła się pojawić. Co wtedy? Czy
zabiorą nam sprzed nosa te
smaczne, pięknie podane dania i
wykopią nas na ulicę? Hmm... nic
takiego się nie stało, przyjęcie trwało
do późnego wieczora.
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Nazajutrz otrzymaliśmy równie
wykwintne śniadanie, potem obiad i
kolację z równie uprzejmą i szybką
obsługą. Czy było to możliwe? Z
jakiej to racji? Byliśmy zupełnie
nieprzygotowani na taki obrót losu i
oczekiwaliśmy na jakąś katastrofę,
tylko nie wiedzieliśmy jak i kiedy się
pojawi.
Burza nadciągnęła od strony samych
Polaków. Wśród nowo-przybyłej fali
uchodźców z Polski, były dwie młode
pary z małymi dziećmi, które
zachowywały się bardzo buńczucznie.
Jedna z nich, w pewnym momencie,
zrobiła głośną awanturę w jadalni, że
jedzenie hotelowe nie posłużyło
któremuś z ich dzieci. Na korytarzu
pojawiła się Frau Tauber, właścicielka
hotelu. Zbyszek został powołany na
tłumacza. Polak o aroganckiej
twarzy, trzymając za rękę swego
kilkuletniego syna i pokazując na
niego oskarżycielskim gestem, kazał
przetłumaczyć na niemiecki, że jego
dziecko porzygało się na skutek
wczorajszego jedzenia i że albo
jedzenie było nieświeże albo
ciężkostrawne. Frau Tauber ze
zgorszonym zdziwieniem twierdziła,
że jedzenie jest świeże i nie może
być ciężkostrawne, bo ona sama
sprawdza jakość, jej dwoje dzieci, w
podobnym wieku, odżywiają się
dokładnie tymi samymi daniami. Na
to Polak stwierdził, że jego dzieci
powinny dostawać oddzielne i
specjalne dla nich jedzenie, zagroził,
że oskarży hotel o złe traktowanie
jego dzieci i o doprowadzenie ich do
choroby. Frau Tauber na to, twardym
już tonem, powiedziała, że dobrze,
żeby wypisać na kartce wszystkie
specjalne życzenia i ona je rozpatrzy.
Życzenia takie rzeczywiście zostały
spisane i zaprezentowane Frau
Tauber. Życzenia te zawierały
wprawdzie zrozumiałe potrzeby
młodych małżeństw z maleńkimi
dziećmi (np.: mleko w proszku
Milupa, jednorazowe pieluszki), ale
sposób, w jaki zostały one niejako
rzucone w twarz właścicielce hotelu,
dokonał nieodwracalnych zniszczeń w
relacjach między mieszkańcami
hotelu a ich właścicielami. Zaczęła
się szybka degradacja jakości
serwisu. Ów arogancki Polak wraz ze

swoją rodziną wyprowadził się
wkrótce z Podersdorfu, ale zostawił
po sobie bagaż konfliktów,
wzajemnych niechęci i walki
podjazdowej.

Tymczasem Tauberowie zorientowali
się, że, z jakością czy bez jakości,
dostaną tyle samo pieniędzy, więc
zaczęli stopniowo coraz bardziej
"oszczędzać" na wydatkach. Najpierw
w hotelu zredukowano obsługę
restauracji do niezbędnego
minimum; zniknęli kelnerzy, trzeba
było teraz stawać w kolejce do
okienka po swoje dania, podawane w
tych samych talerzach (drugie danie
w talerzach po zupie - to szczególnie
poruszyło Polaków; później okazało
się być powszechnym obyczajem w
austriackich domach), zdjęto ze
stołów śnieżnobiałe obrusy i w
zamian położono ceraty. Skończyło
się sprzątanie pokoi i tygodniowa
wymiana pościeli, można było
samemu wymienić ją raz na miesiąc.
Przestano sprzątać korytarze, z
których zniknęły wazony z kwiatami,
a także zaprzestano dbać o łazienki,
zniknęły z nich mydła, szampony i,
jak dotychczas, zawsze czyste
ręczniki.
Tu rozpoczęła się dla wszystkich
lekcja "odpowiedzialności zbiorowej".
Jak wygląda wspólna łazienka, jeśli
ktoś, kto się kąpał, nie umyje po
sobie wanny, a ten następny nie
czuje, że powinien sprzątać najpierw
po poprzedniku, a później jeszcze i
po sobie, szczególnie gdy nie ma
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środków czyszczących? Jeszcze
gorzej, jeśli zatka się odpływ od
wanny, kto go przepcha i umyje
wannę? Co się stanie, jeśli zatka się
toaleta? Joleczka, bardzo wrażliwa na
estetykę i przyzwyczajona do
nieskazitelnej czystości, przeżywała
to z większym bólem niż wielu
innych. Ze wstydu przed sobą i
innymi, starała się wprawdzie
utrzymywać tę wspólną łazienkę w
czystości, sprzątać, ile się dało,
nieraz kilkakrotnie w ciągu dnia, ale
ponieważ inni o to nie dbali, stawało
się to nieustannie frustrującą walką z
wiatrakami. Degradacja serwisu
najprawdopodobniej nastąpiłaby u
Taubera tak czy inaczej, tyle że
może kilka dni lub tygodni później.
Wkrótce dowiedzieliśmy się, że
właściciele sąsiednich hoteli dla
uchodźców wpadli na taki pomysł już
od pierwszego dnia i to na pełną
skalę; natychmiast zwolnili całą
obsługę, ograniczyli niemalże do zera
dostawę prądu (ogrzewanie i nawet
światło), zmniejszyli racje
żywnościowe, a nawet zaczęli
dostarczać już przedawnione
(czasem spleśniałe) jedzenie, dopóki
przypadki zatruć nie zaalarmowały
miejscowego lekarza.
W hotelach zaczęły się dysonanse,
jatki, kłótnie. Łazienki, toalety,
korytarze, a nawet poszczególne
pokoje zaczęły nabierać niechlujnego
wyglądu, odór z nieczyszczonych i
zatkanych toalet i łazienek rozchodził
się po hotelu, łącząc się z
"zapachem" rozlicznych bełtów
konsumowanych przez mieszkańców
pogrążonych w rozpadającej się
ogólnej degrengoladzie. Na
brudnych, cuchnących korytarzach
przewalały się dzieci rodziców, którzy
do późnych godzin odsypiali swe
nocne gry w karty i pijatyki i nie
chcieli zajmować się dziećmi. W
oczekiwaniu na dalszą emigrację, dla
jednych więc był to okres moralnej
degradacji i rozpadu, dla drugich zaś
był to nieubłagalny test
indywidualnej lub grupowej
godności, samodyscypliny, a także
intensywny trening pozytywnego,
konstruktywnego stosunku do życia,
do otoczenia, do ludzi.

MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL – Nr 6 (GRUDZIEŃ 2020)

Był to kolejny etap nieustannego,
subtelnego, ale głębokiego i bardzo
ważnego doświadczenia o
długoterminowych skutkach.
Niedługo po naszym przyjeździe w
recepcji hotelu pojawili się
"bauerzy": właściciele winnic i
farmerzy z nadzieją na znalezienie
taniej siły roboczej.

Recepcjonistka dzwoniła do Zbyszka
do pokoju, prosząc go o pomoc w
tłumaczeniach. Zbyszek starał się
negocjować dobrą cenę i przy okazji
udało mu się załatwić pracę dla
siebie i dla mnie. Pierwsza umowa
była: trzydzieści szylingów (3$) na
godzinę włącznie z obiadem. Później
jednak, farmer, który się z nami
ugodził, zerwał naszą umowę. Jakiś
inny Polak, który też znał niemiecki,
"podłożył nam świnie" i - za 5
szylingów mniej - wynegocjował tę
pracę dla siebie i dla swoich kolegów.
Joleczka i Maryla były tym mocno
rozczarowane, bo od dawna już
potrzebowaliśmy pieniędzy; nam zaś
ze Zbyszkiem nie zepsuło to
humorów. Było to poniżej naszej
godności przepychać się o taką
pracę, mieliśmy wyższe i bardziej
dalekosiężne plany. Na dodatek, tego
samego dnia, później, przyjechali
jeszcze inni farmerzy. Wtedy to
Joleczka i Maryla postanowiły wziąć
sprawę w swoje ręce, znalazły sobie
pracę w winnicy za, stające się już
standardem, 30 szylingów za godzinę
z obiadem.
Nasi współ-Polacy, nie umiejący się
lepiej zaprezentować, bezustannie
pchali się sami do farmerów, a ci
szybko się zorientowali, że mogą

mieć pracowników za właściwie
każdą cenę. Gdy brakowało
tłumacza, bauerzy posługiwali się
językiem gestów, głównie palców,
którymi pokazywali, ile można
zarobić za godzinę pracy. Dawało to
Polakom złudne poczucie ważności i
zabezpieczenia materialnego. Stawki
były tak niskie, że nikt z Austriaków
nie przystałby na nie, nawet gdyby
mu płacono podwójnie, ale dla nas,
uchodźców, nawet te stawki były już
wysokie, bo powyżej zera. Tak więc
codziennie spora grupa, właściwie
większość uchodźców, łącznie z
naszymi paniami, udawała się z rana
do pobliskich winnic ścinać
winogrona lub wykonywać inne
prace. Zbyszek i ja zostawaliśmy z
dziećmi. Dziewczyny przyjeżdżały
późnym popołudniem, zwykle z
plastikowymi kubełkami pełnymi
winogron. Nigdy w życiu przedtem
ani potem nie jedliśmy takich ilości
winogron. Bardzo nam smakowały,
jakoś nie mogliśmy się nimi nasycić.

połowie dnia, po posiłku, wśród
krzewów pojawił się jakiś Polak o
twarzy szczurka, który, znając
niemiecki, przyjął rolę lidera i
"rządził" Polakami, płaszcząc się
przed zatrudniającym nas
Austriakiem. Ów samozwańczy lider
spojrzał na nas przebiegle ze
złośliwym błyskiem w oku i
powiedział, że pracujemy zbyt wolno
i farmer nie chce już nas więcej
zatrudniać. Urażeni, ale dość chętnie
i bez wahania, zostawiliśmy
narzędzia pracy, czyli kosz i nożyce i
ruszyliśmy w kierunku wsi. Nieco
później ów Polak znalazł nas
ponownie, aby powiedzieć, że się
pomylił i że to chodziło o dwóch
innych Polaków i że to tamci zostali
zwolnieni.
My jednak, urażeni do żywego nie
wróciliśmy już do pracy. Dziewczyny
wydawały się pracować chętnie,
podczas gdy dla nas, ta praca ani ta
płaca nie były na nasza miarę, poza
tym trzeba było też zajmować się
dziećmi.
Dziewczyny pracowały regularnie,
codziennie. Gdy z upływem dnia
kończyły im się wszystkie ploteczki i
inne ciekawe tematy, śpiewały ze
śmiechem: "zachodźże słoneczko,
skoro masz zachodzić...". Tak
pracowały aż do późnych
listopadowych zbiorów, gdy
zaczynały się już przymrozki. Trzeba
było wówczas chodzić godzinami w
kaloszach po wyziębionym,
podmokłym, gliniastym terenie.
Słońce w tym czasie wstawało blade i
słabo grzało.

Po kilku dniach Zbyszek i ja też
dostaliśmy pracę w winnicy. Tam,
równym rytmem przesuwaliśmy się
wzdłuż długich szpalerów winorośli
nie sięgających 1.5 metra wysokości.
Szło się parami wzdłuż krzewów
pracowicie ścinając nożycami winne
grona i wrzucając je do koszy. Gdy
kosze były pełne nosiło się je na
koniec szpaleru, gdzie wrzucało się
grona na kupę do platformyprzyczepy od traktora. Była to dość
łatwa, nawet przyjemna, choć
żmudna praca, mogliśmy sobie do
woli rozmawiać, więc usta nam się
prawie nie zamykały. Gdzieś w

- 15 -

Wtedy to właśnie winogrona, tak
zwane "spaetlaese" "późno-zbiory"
były największej wartości, ale
zbieranie było bardzo trudne. Grona
musiały być cięte zaraz po
pierwszych przymrozkach, gdy były
jeszcze zaszronione, gdyż wówczas
gromadziły w sobie największą ilość
cukru. Nie można było używać
rękawiczek, by nie zniszczyć gron, a
były one oślizłe, niemiłe w dotyku,
spleśniałe, klejące się i zalewały
sokiem palce, przy tym, ponieważ
były oszronione, po kilku godzinach
takich zbiorów, palce marzły do bólu.
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Właściciel winnicy nerwowo i z wielką
ekscytacją biegał pomiędzy rzędami
winorośli i mierzył specjalnym
wskaźnikiem poziom cukru w
gronach. Ta zawartość cukru była
szczególnie ważna, bo ceny wina
wytoczonego z tych gron, jeśli
odpowiadały odpowiednim normom,
sięgały kilkuset dolarów za butelkę. I
to dlatego te "późno-zbiory" były
traktowane jak największa świętość.

ściana i niewiele brakowało, by
wydarzyło się nieszczęście. Z tej
melancholii farmer wyciągnął
najpierw jedną, a później drugą
butelkę wina "spaetlaese". Butelki
były znacznie mniejsze niż
normalnie. Takie wino może
kosztować czasami setki szylingów
czy dolarów. Wypili ze dwie butelki
tego drogiego, słodkiego wina. Gdy
kończyli biesiadę pojawiła się żona
farmera i zaczęła się III wojna
światowa. Farmer zdążył tylko
powiedzieć im, by szybko zmywali
się do hotelu i zaraz sam dał drapaka
gdzieś między beczki.

opowiadane w Polsce o wielu
darmowych prezentach na
Zachodzie, wypełniłem kupon z
gazety i wysłałem. Parę dni później
zadzwonił telefon w pokoju.
Recepcjonistka - hotel jeszcze wtedy
był otwarty dla gości - powiedziała
mi, że ktoś do mnie dzwoni. Był to
sprzedawca samochodów. Jakież było
moje rozczarowanie, kiedy mi
powiedział, że dostanę samochód za
darmo na tydzień, jeśli ... go kupię!
Może nie pierwsze, ale jedno z
pierwszych moich spotkań z
kapitalizmem."
Jan Duniewicz

Zbyszek i ja zaprzyjaźniliśmy się z
Gutkiem i jego żoną Lidią. W Polsce
mieszkali w Gdańsku, gdzie Gutek,
inżynier, pracował w stoczni, a Lidka
była nauczycielką. Mieli dwuletnią
córeczkę i Lidka była znowu w ciąży.
Później, jeszcze w Podersdorfie
urodził im się syn. Gutek miał
życzliwy charakter i jako dobry mąż i
ojciec nieustannie poszukiwał i
załatwiał pracę, gdzie się dało,
również Zbyszkowi. I tak, Zbyszek
dostał pracę na kilka dni we wsi u
farmera, który rozbudowywał dom.
Nosił tam cegły i zaprawę. Któregoś
dnia, po pracy, farmer zabrał
Zbyszka i Gutka do swojej piwnicy,
gdzie trzymał wino. Był już trochę
podpity, bo każdego dnia pili razem
wino w czasie obiadu i po pracy. Tym
razem farmer wypił jednak więcej niż
normalnie. Opowiadał im o beczkach
z winem, później zmienił temat na
swoje domowe kłopoty. Córka
wychodziła za mąż, musiał szykować
dom dla niej i zięcia. Żona stale
gderała a brat miał wypadek na jego
budowie, gdyż upadła na niego

Później Gutek nawiązał dość bliskie
stosunki z rodziną tego farmera.
Pracował u niego całą zimę. Farmer
został ojcem chrzestnym jego syna
Maćka. Gutek też odwiedził tegoż
farmera kilka lat później, już po tym,
jak się osiedlił z rodziną w Australii.
Zbyszek pracował w tym
gospodarstwie dużo krócej. Później
zatrudnił go jeszcze ktoś inny ze wsi.
Spędził u tego, kolejnego bauera,
tylko parę dni. Od pierwszego dnia
pracy zdał sobie sprawę, że bauer
niechętnie widzi to, że Zbyszek
rozumie niemiecki o wiele lepiej niż
on sobie wyobrażał. A gdy Zbyszek
naiwnie przyznał mu się, że pracował
w Polsce jako komputerowiec,
szybko stracił pracę. Otóż, bauer
odnawiał dom dla kochanki i miał
jakieś niezbyt legalne interesy,
włącznie z nielegalną budową. Być
może obawiał się, że Zbyszek usłyszy
czy przeczyta i zrozumie coś, czego
nie powinien.
Milan, do którego powoli zaczynałem
się przyzwyczajać, załatwił
Zbyszkowi i mnie kilkudniową pracę
w zimie u bauera dla którego sam
pracował. Przycinaliśmy
winogronowe gałęzie do sadzenia na
wiosnę. Milan był bardzo dumny z tej
pracy - płacili nam czterdzieści
szylingów za godzinę!
Oto jedno ze wspomnień Zbyszka:
"Krótko po przyjeździe do
Podersdorfu przeczytałem w gazecie,
że mogę mieć samochód za darmo
na tydzień. Pamiętając historie
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Jan Duniewicz - magister inżynier
elektronik. Doradca międzynarodowy
w biznesie, leadership i transformacji
osobistej.
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POLONIA
35. doroczna zbiórka na
Bibliotekę Polską w
Montrealu
Szanowni Państwo, Drodzy
Przyjaciele Biblioteki Polskiej w
Montrealu,
Przystępujemy do kolejnej jesiennej
zbiórki pieniężnej, której celem jest
zapewnienie dalszego
funkcjonowania naszej Biblioteki. Od
2016 roku Biblioteka Polska prowadzi
swą działalność w nowej siedzibie
przy 4220 rue Drolet. Możemy już
teraz powiedzieć, że nowy lokal
bardziej nadaje się na cele
biblioteczne niż budynek przy 3479
Peel.
Biblioteka Polska nie jest położona
jak poprzednio w bezpośrednim
sąsiedztwie Uniwersytetu McGill,
zachowała jednak status biblioteki
afiliowanej z Uniwersytetem. Ze jej
zbiorów korzysta w coraz większym
stopniu młodzież polska studiująca w
Montrealu.
Nowa siedziba Biblioteki została
wyremontowana wspólnym
wysiłkiem Polonii. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom. Wspólnym
wysiłkiem musimy również i w tym
roku zebrać odpowiednią sumę na
zapewnienie możliwości dalszego
funkcjonowania naszej biblioteki.
Nowym poważnym obciążeniem
budżetu jest czynsz, który wynosi 35
000 dolarów rocznie.
W ramach pomocy rządu federalnego
związanej z panującą na świecie
pandemią Polski Instytut Naukowy w
Kanadzie uzyskał subwencję w
wysokości 75% pensji bibliotekarza.
Staramy się również o subwencję na
opłatę czynszu.
Nie możemy natomiast wykorzystać
subwencji przyznanej Instytutowi
przez Ministerstwo Kultury w Polsce.
Korzystanie z niej obwarowane
bowiem zostało przepisami

niezgodnymi z prawem bankowym
Kanady. Z podobnymi problemami
borykają się również inne instytucje
polonijne na świecie. Władze w
Polsce zapewniają, że przepisy te
zostaną w przyszłym roku zmienione.
Do tego czasu musimy jak
dotychczas liczyć wyłącznie na
pomoc Polonii.
Biblioteka Polska przy Polskim
Instytucie Naukowym w Kanadzie
powstała w roku 1943 staraniem
emigracji niepodległościowej i stała
się ważnym ośrodkiem kultury
polskiej na kontynencie
amerykańskim. Może ona istnieć i
rozwijać się tylko dzięki nieustannej
pomocy finansowej polskiego
społeczeństwa w Kanadzie.

65 lat przygód,
przyjaźni i pracy
społecznej
Montrealski Hufiec Harcerek
obchodzi rocznicę założenia
„Wszystko co nasze Polsce
oddamy...”, te słowa Hymnu
Harcerskiego zabrzmiały w Montrealu
w latach 1948-1949. Powstały wtedy
pierwsze jednostki harcerskie na
terenie naszego miasta. Harcerstwo i
jego zasady przywieźli w swoich
sercach harcerze i instruktorzy,
którzy przybyli do Montrealu po
wojennej tułaczce.

Bez odpowiedniego wsparcia
Polonii dalsza działalność
Biblioteki Polskiej w obecnej
formie nie będzie możliwa.
Apelujemy do wszystkich o włączenie
się w tegoroczną zbiórkę i
rozpowszechnienie wiadomości o niej
w swoim środowisku. Wszelkie dary
na Bibliotekę są zwalniane od
podatków.
Czeki prosimy wystawiać na The
Polish Library / La Bibliothéque
Polonaise. I wysłać na nasz
adres: 4220 rue Drolet, Montreal,
Qc H2W 2L6
Mamy nadzieję, że wspólnym
wysiłkiem uda nam się zapewnić
przyszłość naszej Biblioteki.
Pandemia coronovirusa spowodowala
zawieszenie działalności Biblioteki od
połowy marca do końca maja. Po
wprowadzeniu surowych norm
bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie
z przepisami merostwa Biblioteka
Polska wznowiła swą działalność jako
jedna z pierwszych bibliotek
publicznych w Montrealu. Serdecznie
zapraszamy do korzystania z jej
zbiorów. Personel Biblioteki czuwa
nad zapewnieniem wszystkim
czytelnikom bezpieczeństwa.
Stanisław Latek, Stefan
Władysiuk
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Rozkazem Komendantki Kanadyjskiej
Chorągwi 1 marca 1955 roku został
oficjalnie zatwierdzony Hufiec
Harcerek z Montrealu. Od tego
czasu, przez 65 lat Hufiec Ogniwo
działa bez przerwy wychowując
liczne pokolenia dzielnych dziewcząt i
kobiet.
Hufiec jest złożony z różnych grup
wiekowych. Praca harcerska
prowadzona jest w gromadach
skrzatów i zuchów, w drużynach
harcerek, wędrowniczek i
instruktorek.
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Do dzisiaj działają dwie drużyny harcerek,
założone na początkach istnienia Hufca. Drużyna
Wisła założona oryginalnie przy parafii Matki
Boskiej Częstochowskiej w 1957 roku działa
nadal, ale na West Island, a więc tam, gdzie
mieszka liczna Polonia. Drużyna Błękitna Jedynka
żeglarska założona w 1962 roku w dzielnicy NDG,
obecnie działa przy parafii św Trójcy.
Hufiec Ogniwo prowadzi pracę harcerską od tylu
lat dzięki bezinteresownej i oddanej pracy
funkcyjnych, instruktorek i rodziców.
Harcerstwo dopasowuje się do środowiska i
potrzeb młodzieży mimo, że ogólne zarysy
metody harcerskiej nie zmieniły się od początków
istnienia harcerstwa: rozwijanie samodzielności,
zaradności, umiejętności współpracy i
przewodzenia. A ponadto pielęgnowanie wiary w
siebie i swoje możliwości, szacunek nie tylko dla
naszego polskiego pochodzenia, ale też dla kraju
w którym mieszkamy. Praca wychowawcza
sprawdza się na co dzień, ale szczególnie
wyróżnia się w warunkach wyjątkowych.
W tym roku Hufiec Ogniwo ponownie potwierdził
swoją rację bytu na terenie Montrealu. W marcu
2020 gdy wszystkie szkoły i zajęcia pozaszkolne
zostały odwołane z powodu pandemii, Hufiec
Ogniwo w ciągu dwóch tygodni zorganizował i
poprowadził wirtualne zbiórki zuchowe, harcerskie
i wędrownicze.
„Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych
stron, mały bukiecik”..., jak w piosence o
„Polskich kwiatach”, harcerstwo zostało
przywiezione i posadzone w Montrealu. Z małego
bukiecika rodzimych kwiatów wyrósł piękny Hufiec
Ogniwo, który od 65 lat czuwa nad montrealską
Polonią i jej młodzieżą.
Czuwaj,
Instruktorki z Instruktorskiej Drużyny Szczyty,
Hufiec Ogniwo
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MÓJ NOWY LISTING: 9132-34, 16e Avenue, Montreal St-Michel. Wyremontowany 2-plex z bachelorem i garażem. Nowa cegła z
przodu i z tyłu domu. Nowa drewniana kuchnia w głównym apartamencie, 3 wyremontowane lazienki,drewniana podłoga, 2 x 5.5 +
wykończona piwnica z dodatkową łazienką i 2 pokojami. Elektr. ogrzewanie. Górny apt. wynajęty za 840$. Cena wyw. 625.000 $ !!

Beaconsfield South - Cottage położony na ogromnej działce 19.465 sf, fantastyczna
okazja do zbudowania własnego domu marzeń w najbardziej prestiżowej części
Beaconsfield!! Kilkaset metrów do waterfront! Sprzedany przeze mnie za 630.000 $ !!

Pincourt - MÓJ LISTING !! Wolnostojący
bungalow z 1976 r. z 3 sypialniami,
wykończoną piwnicą i garażem położony na
spokojnej rezydencyjnej uliczce. Sprzedany
za 300.000 $ w kilka dni !!!

SAINT-LAZARE: MÓJ LISTING, Ogromna 5-sypialniowa Canadiana z podwójnym
garażem, 2 kominkami, wykończoną piwnicą, nową kuchnią, 2 łazienkami, nowym
dachem oraz fantastyczną działką ponad 72.000 sf! Dom sprzedany za 385.000 $ !!

CHATEAUGUAY : Wolnostojący Cottage z 3
sypialniami, nowy dach i okna, do lekkiego
remontu. Sprzedany za zaledwie 205.000!
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WOKÓŁ ŻYCIA
COVID 19 – relacja
lekarza rezydenta
anestezjologii
„Moja żona ma covida. Modlę się,
żeby nie musiała iść do szpitala.
Oddziały covidowe to
umieralnie”.
Dokładnie miesiąc temu minister
Adam Niedzielski zapowiedział
„podwojenie dostępnej bazy łóżek”
dla pacjentów zakażonych wirusem. I
udało się! Było 15 tys. łóżek, jest 35
tys. W ciągu 30 dni przybyło 20 tys.!
Są jednak pytania: czy stoi przy nich
odpowiedni sprzęt? Mają dostęp do
tlenu? Skąd wzięto lekarzy,
pielęgniarki, ratowników, by je
obsługiwali? Łóżka są na serio? Czy
też dyrektorzy szpitali, by poprawić
humor ministrowi, tworzyli je
szybkim pociągnięciem pisaka, robiąc
np. z interny „internę covidową”?
Statystycznie wyglądamy świetnie –
tylko 60 proc. łóżek covidowych jest
zajętych. Do tego mamy 657
wolnych respiratorów (wypada po 41
na województwo). Zachorowań
mniej.
Tylko dlaczego bijemy rekordy w
liczbie zgonów? Zadzwoniłem do
lekarza, który od miesięcy jest na
pierwszej linii. Zapytałem, czy tak
samo jak premier Morawiecki uważa,
że osiągamy delikatną przewagę w
walce z wirusem.
- „Redaktorze, telefon w lekarskim
nie milknie. Przez cały dyżur biegam
po siedmiopiętrowym szpitalu:
laryngologia, okulistyka, chirurgia
dziecięca, pulmonologia, ginekologia,
chirurgia, ortopedia, onkologia,
hematologia, radiologia, pediatria...
Konsultacje, wkłucia centralne,
reanimacja.
Pacjenci umierają. Mój ostatni 24godzinny dyżur odmierzała śmierć:
zgon, zgon... pizza (zdążyłem zjeść
połowę, bo mnie wezwali), zgon,
zgon... Półtorej godziny snu i znów

wezwanie. „Leć, bo się pacjent
załamał”. Biegnę. Nie dobiegłem na
czas. Taki dyżur to standard.
Wieszasz kartkę i już.
Wiesz, że tych ludzi można byłoby
uratować? Na pewno by żyli, gdyby
to, co widzisz w statystykach,
odpowiadało prawdzie. Mówisz, że
„statystycznie” mamy zapas łóżek
dla pacjentów covidowych.

- „Zakładam wkłucie centralne. Sam
go na jałowo nie założę. Musi ktoś
pomagać. Jest pielęgniarka, ale ona
nie wie, gdzie co leży:
– Doktorze, ja nie jestem z tego
oddziału.
– Ja też nie.
– Może w tych kartonach.
– Może.
Czas leci. Chory pogarsza się
oddechowo.
– Co to za pacjent?
Milczenie.
– Jakie ma obciążenia?
Milczenie.
Wszystkie pielęgniarki są z innych
oddziałów. Nie mają prawa kojarzyć
tych pacjentów – cztery dziewczyny
na 40 pacjentów!
Kolejne wezwanie. Covidowa interna.
Pacjent niewydolny oddechowo.
Intubuję, reanimuję. 5, 10, 15
minut. Żadnego efektu. Jestem
wykończony. W 20. minucie padam,
nie jestem w stanie ratować go dalej.
Przerywam. Patrzę na niego, całkiem
młody gość. Rocznik 65. Myślałem,
że się uda”.

Opowiem ci, jakie to łóżka. Nasz
szpital od początku pandemii
przechodzi ciągłe reorganizacje.
Najpierw covidowcy leżeli w
wydzielonym budynku, potem
tworzono miejsca covidowe na
poszczególnych oddziałach, potem
część pacjentów covidowych
przeniesiono do innego skrzydła.
To wszystko oznacza chaos. Na
laryngologii jest oddział covidowy,
laryngologia jest tam, gdzie
okulistyka, okulistyka tam, gdzie
chirurgia dziecięca, chirurgia
dziecięca tam, gdzie pediatria... A
jutro może się to zmienić.
Każda z tych rotacji przynosi
statystyczne zwiększenie liczby łóżek
covidowych. Jak? Wieszasz kartkę na
drzwiach: „Oddział covidowy” – i już!
Ale co to za oddział covidowy bez
respiratorów, sprzętu, personelu?
Sprzęt w kartonach: cewniki
naczyniowe, cewniki pęcherzowe.
Personel przypadkowy, z łapanki”.
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- „Ktoś mnie puka w plecy.
Pielęgniarka z interny: – Doktorze, a
możesz spojrzeć, bo tam nam się
jeszcze jedna pani pogarsza. Babcia.
Obrzęki, zmiany pozakrzepowe na
kończynach dolnych. Każę ją położyć
na brzuchu. Saturacja się poprawia.
– Jaki lekarz prowadzi?
Nikt nie wie.
– Dobra, pani musi tak leżeć.
Po kilku godzinach łapie mnie
internistka.
– Pan reanimował moją pacjentkę?
– Ja? Chyba nie…
– Taka starsza pani na internie.
– Na internie przekładałem jedną
panią na brzuch.
– O nią chodzi.
– Co z nią?
– Jak przyszłam, to była martwa…
Jakby pan napisał, że była
konsultacja anestezjologiczna...
Nawet nie zauważyła, kiedy
pacjentka jej zeszła! Teraz szuka
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dupokrytki. I co ja mogę napisać?
Brak dalszych wskazań do eskalacji
terapii, czyli że była nie do
uratowania? Napiszę. Pomogę.
Doktor jest sama na oddziale, też
musi biegać po całym szpitalu i
konsultować internistycznie. Nie ma
szans, żeby to ogarnęła”.

oddziale. Jak podszedłem do niego,
miał niecałe 60 proc. saturacji.
Patrzę, a w jego nogach leżą wąsy
tlenowe!
– Dlaczego to nie jest podłączone? –
krzyczę do pielęgniarki.
– A bo nie ma kto mu tego
podłączyć, doktorze!

- „Wzywają mnie do założenia
wkłucia centralnego dla covidowca.
Dziadek, 80 lat. W bardzo złym
stanie. Niewydolny krążeniowo,
obrzęknięty. Zakładam wkłucie. Piszę
w konsultacji prośbę o wykonanie
gazometrii i biegnę. Wzywają mnie
na inne oddziały.
O godz. 2:45 znów wezwanie do tego
samego pacjenta: „Pacjent
pogarszający się oddechowo”.
Wracam. Dobijam się do drzwi,
dzwonię. Na oddziale nie ma
personelu. Za drzwiami pacjenci
covidowi. Jeden z nich właśnie się
załamuje! Idę w zakontaminowanym
kombinezonie przez czystą część. Nie
powinienem tego robić, ale człowiek
chyba tam umiera. Pacjent leży na
płasko, na plecach. Monitor obok,
czujnik saturacji obok. Stoją sobie.
Nie zostały podłączone. Podnoszę
wezgłowie, podnoszę pacjenta.
Uzyskuję saturację 85. Trzeba pilnie
wykonać ileś czynności. Ale tu,
kurwa, nie ma nikogo. Komu mam to
zlecić?
Wychodzę. Mijam pacjentów leżących
na łóżkach. Starzy, niedołężni ludzie.
Na ścianie kartka: „Telefon do
pielęgniarek...”. Wiem, że żaden z
pacjentów nie jest w stanie
zatelefonować. Te oddziały to
umieralnie. Są po to, żeby ludzie nie
schodzili na ulicy.
-”A ja? Kiedy ostatnio widziałem
swoich pacjentów? A przecież mój
oddział to OIOM! Pacjenci na stronie
brudnej pod respiratorami, na
czystej po wstrząsach, z zapaleniem
otrzewnych, trzeba pilnować
gospodarki wodnoelektrolitowej.
Kiedy mam to robić, skoro konsultuję
i reanimuję? Kto jest bez winy?
Pamiętam z ostatnich dni jednego z
covidowych pacjentów.
Konsultowałem go na jakimś

Jezu! To zakładam te wąsy. Mija
doba. Pacjent niewydolny oddechowo
trafia do mnie na OIOM. Leży sobie
pod respiratorem, leży, aż się butla z
tlenem skończyła. I zmarł. Taka to,
kurwa, smutna przygoda się
zdarzyła.
Dziwisz się? A ja wcale się nie dziwię.
Na stronie brudnej na 19 pacjentów
są trzy pielęgniarki. Powinno być
dziesięć. Jedna na dwa stanowiska.
Tlen w butlach, butle na
dwukołowych wózkach przywiązane
łańcuchami. Tak tu jest.
Jeszcze pójdziemy za to siedzieć. To
jest przecież sprawa do prokuratury.
I co ja powiem: Pacjent zmarł, bo
skończyła się butla z tlenem, bo nie
było komu przypilnować, bo jest
mało pielęgniarek? A co to obchodzi
żonę tego faceta? Albo pana
prokuratora? Jak widzisz, trudno
przeżyć w moim szpitalu. Tu musisz
mieć szczęście. Jak ktoś spostrzeże,
że butla się kończy, będzie OK.
Czytaj też: Lekarze alarmują. Zaraz
będziemy tu mieli Lombardię
Tlenu nie ma - nikt nie powiedział.

- 25 -

Dlaczego używamy butli? Brak tlenu
w instalacji szpitalnej. Za dużo
pacjentów podłączonych do
respiratorów. Oczywiście, nikt nam
niczego nie powiedział. Wszystko
sprawdza się na żywym organizmie.
Podłączam pacjenta pod respirator.
Nie działa. Drugi? Lepiej. Po chwili
dzwoni lekarka: – Coś się dzieje
złego z pacjentem. Desaturuje!
Sprawdzamy. Respirator nastawiony
na 100 proc. podaje tylko w 36 proc.
Wtedy wpadliśmy na to, że trzeba
sprowadzić butlę, bo w ścianie
ciśnienie jest zbyt niskie.
- ”Na interwencję do drugiego
budynku szpitalnego, gdzie jest kilka
„lżejszych” oddziałów covidowych,
jeździmy karetką. Leczy tam fajny
hematolog, miły chirurg, neurolog,
nefrolog. Ale nie ma anestezjologów,
lekarzy medycyny ratunkowej ani
sprzętu. Więc jak się ktoś pogorszy,
muszą wzywać nas. Najczęściej
wzywają na ostatnią chwilę.
Dlaczego? Otóż mają jeden monitor i
dwa pulsoksymetry na oddział. Jeśli
chory nie jest podłączony do sprzętu,
to oni nie widzą, że się pogarsza.
Tym bardziej że przy covidzie
pacjenci z saturacją 70 proc. potrafią
logicznie rozmawiać. Nie widać
problemów. Aż nagle bach... Oni
reagują, jak nastąpi to bach. Mówiąc
wprost – jak pacjent zsinieje,
dzwonią po nas.
Respirator wziąć. Lifepacka: monitor
z funkcją defibrylacji, kardiowersji
brać. Plecak z ambu, z lekami,
rurkami. Leki z lodówki. Dygam z
tym do karetki. Z pielęgniarką
przebieramy się w kombinezony. A
pacjent się tam dusi. Rzadko udaje
się zdążyć. Jesteśmy w drodze i
dostajemy informację: „Możecie
wracać, już po wszystkim”. Czasami
nas nawet nie wołają. Widzą, że i tak
nie zdążymy. I to też jest statystyka
w praktyce. Na tamtych oddziałach
są wyłącznie łóżka covidowe, które
widzi w tabelkach pan minister. Ale
są to łóżka bez dostępu do tlenu, bez
sprzętu pomiarowego i bez
personelu”.
- „Na interwencję zawsze chcę brać
ze sobą pielęgniarkę z OIOM. One są
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doświadczone, znają się na rzeczy.
Gdy trwa reanimacja, chcesz kogoś
takiego obok siebie. Proszę je: „No
pojedź ze mną” – i chyba nie muszę
ci mówić, jaki jest ich stosunek do
moich próśb. „Doktor, a może byś
znalazł kogoś innego, co?”.
Nie mam pretensji. Są upocone,
umęczone, ledwie stoją. „Ratowanie
życia” brzmi pięknie, ale to ciężka
fizyczna praca. Pacjent waży 150 kg.
Przenieś go z pielęgniarką na nosze!
Wspominałem ci, że z okazji 11
listopada szpital wypłacał nagrody za
walkę z covidem? Dostali różni
ludzie: pan związkowiec, pani z
kadr... Nie dosłała żadna z
oiomowych pielęgniarek”.
- „Anestezjolog ma grubą skórę.
Często oglądamy śmierć. Mamy taką
pracę. Mówimy: „mogę reanimować i
jeść kanapkę”, ale dziś łapię się za
głowę. Jesteśmy wykończeni
fizycznie i psychicznie. A to nie jest
nawet środek epidemii. Miesiące
walki przed nami.

Wypłaszczanie krzywej widać tylko w
ministerstwie. I chyba tylko dzięki
sztuczkom matematycznym. Bo u
nas jest dramat.
Wczoraj zakaziła się moja żona.
Ciągle myślę, co zrobić, jak się
pogorszy oddechowo. Zostawiać ją w
domu? Słać do szpitala? Ale kto się
nią tam zajmie, jak nie będzie mnie
obok? Czy przepracowany lekarz albo
pielęgniarka zauważy, że tlen w butli
się kończy? Skoro ja się boję, co
muszą przeżywać inni ludzie, którzy
nie są lekarzami?
Myślę, że niedługo też się zakażę.
Prawdę mówiąc, liczę na to.
Chciałbym odpocząć od tego
burdelu.”
Paweł Reszka
____________________________
Paweł Reszka – dziennikarz, Pracował
dla Rzeczpospolitej, Tygodnika
Powszechnego, Newsweeka Polska.
Obecnie pracuje w Polityce.
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Statystyka Ministerstwa
Zdrowia dotycząca
koronawirusa
Aktualizacja: 23 listopada 2020
Zestawienia Ministerstwa Zdrowia
pokazują, że od początku epidemii w
Polsce zakażenie koronawirusem
wykryto u 12 981 lekarzy, 1 006
diagnostów laboratoryjnych, 32 931
pielęgniarek, 3 029 położnych, 2 036
ratowników, 1 142 dentystów, 1 329
farmaceutów i 11 felczerów.
Od początku epidemii w Polsce
badania potwierdziły zakażenie
koronawirusem u 876 333 osób, z
których 13 774 zmarło. Ministerstwo
Zdrowia podaje, że przebadano dotąd
5 mln 846 tys. 400 osób.
Źródłem danych o zakażeniach jest
rejestr EWP testy. Dane o zgonach
obejmują te stwierdzone w trakcie
hospitalizacji, wykazane w Krajowym
Rejestrze Pacjentów z COVID-19.
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POLITYKA
Wiec poparcia

przytoczyłam. Tych wulgarnych
cytować nie będę. Proszę domyśleć
się co możne wykrzyczeć młoda
wkurzona, bezradna (wobec decyzji
Trybunału), wściekła kobieta.

1 listopada 2020 w godzinach
popołudniowych przed Konsulatem
RP w Montrealu odbył się więc
poparcia Polonii montrealskiej
solidaryzującej się z kobietami w
Polsce. Przybyło ponad 100 osób w
różnym wieku, ale zdecydowanie
przeważała młodzież. Podobne
demonstracje odbyły się w Ottawie,
Toronto, Edmonton, Halifax,
Winnipeg i Vancouver.

Po trzecie, wtedy gdy ciąża jest
efektem przemocy kazirodczej lub
gwałtu. Aby jednak móc usunąć taką
ciążę, daną sytuację potwierdzić
musi prokurator.
Trybunał Konstytucyjny pod
przewodnictwem Julii Przyłębskiej
ogłosił, że powód drugi, czyli ciężkie,
nieodwracalne upośledzenie,
uszkodzenie płodu lub choroby
zagrażające bezpośrednio życiu
płodu nie jest podstawą do legalnej
aborcji. Z chwilą opublikowania tej
decyzji aborcja eugeniczna będzie w
Polsce zakazana.

Protestowano również w wielu
europejskich metropoliach, m.in. w
Londynie, Glasgow, Berlinie, Pradze
czy Wiedniu.

Kobiety w Polsce i wspierający je
mężczyźni od 22 października
protestują niemal codziennie na
ulicach i placach dużych miast,
miasteczek i wsi wyrażając swój
sprzeciw wobec decyzji Trybunału
Konstytucyjnego zabraniającej
aborcji w przypadku ciężkiego
upośledzenia płodu.
Kobiety na ulicach
„To jest wojna!”. „Mamy dość!”.
„Kobieta nie inkubator”. „Rewolucja
jest kobietą!”. „Polska jest kobietą!”.
„Trzeba było nas nie wkurzać!”.
„Myślę, czuję, decyduję”, „Wybór nie
nakaz”. „To jest wojna!”. To
najczęściej powtarzane i
wykrzyczane hasła podczas
demonstracji, przemarszów,
spacerów i strajków jakie odbywają
się w całej Polsce gromadząc tłumy.
Są jeszcze inne hasła: wulgarne i też
powtarzane równe często, a może
nawet i częściej niż te, które

powołana do tego komisja, jednak
ostateczna decyzja należy do
rodziców. Takie przerwanie ciąży jest
określane mianem aborcji
eugenicznej.

Wszystko zaczęło się w Warszawie
22 października w chwile po
ogłoszeniu decyzji Trybunału
Konstytucyjnego, który decydował o
dopuszczalności usunięcia ciąży w
przypadku ciężkiego upośledzenia
płodu. Trybunał orzekł, że
zaskarżone przepisy są
niekonstytucyjne, co doprowadzi do
niemal całkowitego zakazu legalnej
aborcji w Polsce.
To pierwsza w historii zmiana we
wypracowanym w 1993 roku
kompromisie aborcyjnym. Od 23 lat
obowiązywał właśnie kompromis
aborcyjny, który stanowił, że aborcja
jest dopuszczalna w trzech
przypadkach:
Po pierwsze, wtedy gdy ciąża stanowi
bezpośrednie zagrożenie dla życia
matki.
Po drugie, wtedy gdy pojawiły się
ciężkie, nieodwracalne upośledzenia,
uszkodzenia płodu lub choroby
zagrażające bezpośrednio życiu
płodu. Decyzję o możliwości
przeprowadzenia terminacji ciąży
podejmuje lekarz lub specjalnie
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Kobiety będą musiały rodzić dzieci
bez mózgów, bez twarzy, bez
narządów wewnętrznych albo takie z
pięcioma nogami albo rękami.
Kobiety będą musiały rodzić dzieci,
które nie przeżyją po porodzie albo
będą żyły kilka godzin i umrą w
męczarniach. O męczarniach
rodziców, młodych matek i ojców
nikt nie mówi. Młodzi rodzice nie
będą mieli nic do powiedzenia. Nie
będą mogli podjąć decyzji, w sprawie
narodzin czy też nie - swojego trwale
zdeformowanego dziecka. Takiego
wyboru mieć nie będą, bo decyzją
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Trybunału Konstytucyjnego ten
wybór został im odebrany.

prowadzą rządy PiS" - Kamila
Gasiuk-Pihowicz.

Wypowiedzi protestujących
młodych kobiet.

"Tchórzliwi posłowie PiS boją się
kobiet i pod osłoną pandemii, rękami
tak zwanych sędziów Trybunału
Konstytucyjnego zdecydowali o
zaostrzeniu ustawy aborcyjnej" Elżbieta Gapińska.

„Państwo, które przestaje chronić
swoich obywateli zamienia się w
oprawcę. Państwo, które zmusza
kobiety do rodzenia śmiertelnie
chorych dzieci jest oprawcą”.
„Władza nienawidząca kobiet tworzy
im piekło. Zrobimy wszystko, aby jak
najszybciej pogonić tych
fanatycznych barbarzyńców”.
„Koniec tej władzy jest bliski, a my
ten koniec przyspieszymy”.
„Barbarzyński rząd PiS-u obalą
kobiety”.
Decyzję Trybunału krytycznie
ocenili politycy Koalicji
Obywatelskiej i Lewicy.
"Pomysł aby moment kiedy
walczymy z pandemią wykorzystać
do zaostrzania przepisów
antyaborcyjnych mógł narodzić się
tylko w naprawdę chorej głowie. Po
tych wszystkich protestach
kobiecych. To nie jest prawo. To
bezprawie" - Sławomir Nitras.
"W Sejmie Kaczyński stchórzył przed
kobietami. Dziś użył pseudotrybunału
z dublerami i partyjnymi
nominatami, by zmuszać Polki do
heroizmu. To po prostu nieludzkie" uważa Borys Budka.

„Wrzucanie tematu aborcji i
orzeczenie /w tej sprawie pseudotrybunału w środku szalejącej
pandemii to coś więcej niż cynizm.
To polityczne łajdactwo”. - Donald
Tusk
"Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci
bez mózgów, bez płuc - to
barbarzyństwo i zwykła podłość. Za
mało im ludzkich łez. Żadna władza
nie trwa wiecznie. Ich także. To, że
przebrali się w togi, żeby skrzywdzić
kobiety, niczego nie zmienia.
Odwrócimy tę decyzję. Trzymajcie
się!" - Adrian Zandberg.
I na zakończenie jeszcze jeden cytat.
Cytat sprzed wielu wieków:
„Zwycięstwo nie da nam chwały, a
klęska okryje nas hańbą”. To słowa
Aleksandra Wielkiego, który odmówił
oblegania miasta bronionego przez
kobiety.
Wiadomość z ostatniej chwili:
26 listopada Parlament
Europejski potępił orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie aborcji.
Bożena Szara

"Wyrok skazujący. Draństwo pseudoTK" - Monika Rosa.
"Piekło kobiet. To oznacza dzisiejszy
wyrok upolitycznionego Trybunału
Konstytucyjnego" - Małgorzata
Kidawa-Błońska.
"Państwo, które wprowadza przepisy
o torturowaniu i znęcaniu się nad
własnymi obywatelami przestaje być
państwem, staje się oprawcą.
Ubranie w paragrafy nakazu rodzenia
śmiertelnie chorych dzieci to
draństwo. Moralne dno, prawne
bagno i ludzkie dramaty- do tego

wyborów prezydenckich w USA, nie
dlatego, że wygrał kandydat
demokratów Joe Biden. Największym
pozytywem tego zwycięstwa jest
pewność, że jeśli demencja dziadzia
Joe będzie się dalej rozwijać, urząd
prezydenta Stanów Zjednoczonych
obejmie sprawna, bystra i piekielnie
zdolna Kamala Harris, na co liczy
wielu wyborców Bidena. Bez takich
kombinacji pani Harris nigdy by
wyborów nie wygrała jako kobieta,
do tego o jamajsko-hinduskim
pochodzeniu.

Bożena Szara – dziennikarka radiowa
i prasowa, producentka programów
radiowych. Redaktor naczelna
PANORAMY.

Spadaj, 2020!
Rok bieżący jeszcze się nie skończył,
ale już możemy założyć, że nie
czekają nas jakieś pocieszające
nowiny, wybuchy szczęścia i
fajerwerki radości. Cały rok 2020 był
do niczego, z wyjątkiem wyniku
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Niezwykłą przenikliwością wykazał
się mistrz dyplomacji, subtelny
znawca świata i jego zawiłości były
minister Spraw Zagranicznych Witold
Waszczykowski, który w radiowej
Trójce dał wyraz swojemu
zadowoleniu: „Należy się cieszyć, że
gdy świat wychodzi z pandemii,
amerykański prezydent poszukuje
rady i wsparcia ze strony prezydenta
Polski”. Wynik wyborów wskazuje, że
Donald Trump udał się pod zły adres!
Natomiast szef Kancelarii Premiera,
Michał Dworczyk, przewidział, że
wybory wygra niejaki Bidon!
A co działo się u nas? 10 kwietnia
miała miejsce 10 rocznica katastrofy
smoleńskiej. Antoni Macierewicz
precyzyjnie przedstawił wyniki prac
kierowanej przez siebie Komisji:
„Wybuch zniszczył wszystkie dowody
wybuchu i jest to dowód, że był
wybuch”. Członkowie rzeczonej
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Komisji ciągną taką kasę, że i ja bym
badała szczątki wraku i ofiar, dopóki
by mi długa siwa broda nie urosła.
Potem na Polskę spadły dwa kolejne
nieszczęścia: pandemia i panduda.
Długo nie było wiadomo, kiedy i jak
odbędą się wybory prezydenckie,
wiadomo było jednak, kto je wygra.
Władze państwowe i kościelne
początkowo traktowały wirusa
lekceważąco. Ówczesny minister
zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił,
że zasadne i sensowne będzie
zwiększenie mszy świętych, a
metropolita szczeciński arcybiskup
Andrzej Dzięga poinstruował
wiernych, że wirusowi trzeba po
prostu powiedzieć: „Idź precz,
szatanie!”. Rząd coś kombinował z
maskami i testami: raz były, raz ich
nie było, wywożono je, przywożono,
nikt nie wiedział o co chodzi. Zresztą
każdy rząd w trudnych czasach robi
narodowi wodę z mózgu, ale PiS
przynajmniej święconą.
Monika Olejnik w swoim programie
punktowała ministra Szumowskiego:
„Stosujemy najmniej testów w
Europie, mniej od nas ma tylko
Rumunia”. A minister kontrował: „Ale
proszę zwrócić uwagę, że mamy
najmniej ustalonych zakażeń”. Też
mi sztuka, jeśli w pierwszym rzucie
cały Kraków dostał 60 testów, to ile
można było stwierdzić zakażeń?
Logikę wypowiedzi Szumowskiego
przebija tylko minister Jadwiga
Emilewicz: „Nie powiedziałam tego,
co powiedziałam, bo myślałam, że
powiedziałam to, co myślałam, ale
myślałam nie to, co powiedziałam,
bo nie myślałam”.
Jak zwykle w trudnych czasach
rozpanoszyły się wszelkiego rodzaju
przepowiednie, prognozy i
horoskopy. Komu wierzyć, na kogo
stawiać? Taki na przykład jasnowidz
Krzysztof Jackowski twierdzi, że
przewidział pandemię kilka lat temu:
„Mówiłem przecież, że szykuje się
coś strasznego”. Słynna baba Wanga
też przewidziała, że w 2020 roku
„...nad nami wszystkimi będzie
korona”. Sam mistrz Nostradamus
pisał ponoć, że: „olbrzymia plaga
dotrze do wielkiej skorupy”,

cokolwiek by to miało być tą
skorupą. Najtrafniejsza wydaje się
być przepowiednia św. Malachiasza:
„Nikt nie zna dnia ani godziny”. Tu
przypomina się stary dowcip: „Tutaj
rozgłośnia Polska Radia Wolna
Europa. Uwaga! Podajemy
prawdziwe wyniki Toto-Lotka!” No,
chyba, że prezes grałby w tę grę
liczbową, a wtedy losowania byłyby
powtarzane aż do skutku. Nikomu
wierzyć nie można, prawdę zna tylko
piosenkarka bez przeboju Edyta
Górniak, która ogłosiła wszem i
wobec, że: „…w szpitalach leżą w
łóżkach statyści, a pandemia jest
mistyfikacją Billa Gatesa”.
Zwyczajowo obok Gatesa wymienia
się jeszcze Sorosa, ale Edyta
widocznie nie zna człowieka.
Ponieważ zabrakło jednej rzetelnej
odgórnej narracji na temat pandemii,
niezdefiniowane sfery rzeczywistości
zostały szybko zagospodarowane
przez teorie spiskowe, w których
niebagatelną rolę odgrywa
rzeczywiście Bill Gates, ale też Żydzi,
masoni, talibowie, firmy
farmaceutyczne, Stany Zjednoczone,
no i Chińczycy, od których wszystko
się zaczęło. A swoją drogą ci
Chińczycy, tacy skromni, pracowici
ludkowie, a jak imprezę odwalili to
na cały świat!
Na razie Polska znalazła się w
czerwonej strefie zagrożenia. W
okresie kanikuły rząd miał trochę
czasu, żeby przygotować się na
drugą falę epidemii, sprowadzić
respiratory, zorganizować i
doposażyć szpitale, zapewnić
szczepionki na grypę, ale notable i
urzędasy woleli walczyć o stołki.
Prawdziwi lekarze jednak się
zaniepokoili i zaczęli straszyć, że
zaraza naprawdę szaleje i jeśli nie 6
stóp od siebie, to 6 stóp pod ziemią.
Najskuteczniejszym sposobem
wyhamowania koronawirusa jest
separacja: jak najmniej ludzi na
ulicach, dystans 2 metrów, maseczki.
Szpital w Tarnobrzegu tak przejął się
tymi zaleceniami, że bez kija do
niego nie podchodź: na parterze przy
jednym z okien stoi oparty o ścianę
sękaty kostur, chory podchodzi, wali
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kijem w blaszany parapet i przez
okno otrzymuje skierowanie na test
Covid 19!
Od 10 października mandat za brak
maseczki wynosi 1000 zł. Wcześniej
jednak biznes zwęszył sam minister
Szumowski: Ministerstwo Zdrowia
sprowadziło z Chin maski nie
spełniające norm, płacąc 34 zł. za
sztukę, zamiast 4 zł., a pośrednikiem
w tej transakcji był instruktor
narciarski, znajomy rodziny
Szumowskich. Spółka brata i żony
ministra, z którą ten ma rozdzielność
majątkową otrzymała 170 mln
dotacji ze środków publicznych. Tym,
których denerwują maseczki na
twarzach warto uświadomić, co by
było, gdyby Szumowscy handlowali
cewnikami albo wlewnikami do
lewatywy! Oj, cienko byśmy wtedy
śpiewali!
Premier Morawiecki, który nakazał
obywatelom noszenie maseczek w
miejscach publicznych pod groźbą
kar został sfotografowany w
nadmorskich Dąbkach ze swoją
małżonką. Oboje bez maseczek.
Ostatnio jeden z bacznych
obserwatorów rzeczywistości
zaprezentował swoje całkiem trafne
spostrzeżenia: otóż jego zdaniem
objawy koronawirusa są podobne do
tych, które macie, kiedy wasza żona
zaczyna przeglądać wasz telefon. Są
to: trudności w oddychaniu, silne
pocenie się, ogólne osłabienie, ból
głowy, ból żołądka. A kiedy żona
pyta, kto to jest Karolina rozpoczyna
się silny, suchy kaszel.
Przesiadując w domu, wszyscy
zaczynamy lekko bzikować: dzisiaj
rano zobaczyłam sąsiadkę
przemawiającą do swojego psa.
Wyraźnie była pewna, że pies
rozumie każde jej słowo. Wróciłam
do domu i opowiedziałam to moim
kotom - aleśmy się uśmiali!
Danuta Owczarz – Kowal

Danuta Owczarz – Kowal – filolog
orientalny, prawnik, felietonista.
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POLONIA
Pomnik Mikołaja
Kopernika w Montrealu
Przed i na Expo 67
Historia powstania pomnika Mikołaja
Kopernika w Montrealu jest pewnym
wycinkiem z życia Polonii
kanadyjskiej w dość ważnym okresie
jej dziejów. W maju 1960 roku
ponad 200 przedstawicieli organizacji
polonijnych zrzeszonych w Kongresie
Polonii Kanadyjskiej uchwaliło
jednomyślnie by uczcić 1000 lecie
chrztu Polski przypadające na 1966
rok. W następnych latach
przedstawiono szereg pomysłów jak
te uroczystości miałyby wyglądać.

Postanowiono, że główne
uroczystości milenijne Polonii
kanadyjskiej ześrodkowane będą w
Montrealu w czasie Wystawy
światowej Expo 67, czyli od kwietnia
do października 1967. Wysunięty
przez architekta Andrzeja
Madeyskiego projekt ufundowania
pomnika Mikołaja Kopernika, na wzór
pomnika stojącego w Warszawie,
uznano za najważniejszy. Miał to być
drugi odlew z oryginału znajdującego
się w Muzeum Thorvaldsena w
Kopenhadze.

Uznano, że Kopernik jako
wszechstronny humanista i
światowej sławy astronom jest
doskonałym przedstawicielem
naszego dorobku na polu nauki oraz
wkładu do kultury ogólnoludzkiej w
okresie 1000 lecia Polski
chrześcijańskiej. Uważano, że postać
Kopernika również idealnie
harmonizuje z tematem Wystawy
Światowej „Człowiek i jego świat”.
Umieszczenie zaś pomnika w grupie
pawilonów poświęconych
„człowiekowi -odkrywcy” to słuszny
hołd dla człowieka, który stworzył
podwaliny pod nowoczesną naukę o
wszechświecie.

znaczeniu, ponieważ Polska nie brała
udziału w Expo 67, a projektowane
stoisko polonijne w pawilonie
federalnym nie zostało zrealizowane.
Mikołaj Kopernik na swym pomniku
był więc głównym reprezentantem
narodu polskiego na tej wspaniałej światowej wystawie, którą
zwiedziło ponad 50 milionów gości.
Był magnesem przyciągającym
tysiące dzieci, młodzieży i
dorosłych.

Ponadto uznano, że ofiarowanie
pomnika Kanadzie na 100-lecie jej
Konfederacji da wyraz przywiązania
Polonii do tego kraju. Powołany
został Obywatelski Komitet Budowy
Pomnika Mikołaja Kopernika w
Montrealu, a jego przewodniczącym
został inż. Eugeniusz Baranowski.
Komitet dokonał nadzwyczajnego
wysiłku. Nie tylko zebrano potrzebną
ilość pieniędzy (wśród 1700
ofiarodawców zebrano ponad
$48,600 poniesione koszta $46,600),
ale Komitet zajął się wszystkim
sprawami związanymi z zamówieniem pomnika, jego transportem,
oraz promocją tego wydarzenia
(drukowane były specjalne plakaty,
kartki świąteczne, organizowane
konferencje prasowe i etc.).
Nie sposób jest w tym miejscu
przedstawić ogromu pracy
poszczególnych członków Komitetu.
Zainteresowanych odsyłam do
broszury: Pomnik Mikołaja
Kopernika. Sprawozdanie
Obywatelskiego Komitetu Budowy
Pomnika Mikołaja Kopernika w
Montrealu.
W przewodniku po Expo 67
drukowanym w językach francuskim i
angielskim o nakładzie 10 milionów
egzemplarzy umieszczono tekst o
Koperniku i o pomniku Kopernika
jako darze Polonii dla Kanady z
okazji 1000-lecia Chrztu Polski i 100lecia Federacji Kanady. Było to
osiągnięcie propagandowe o dużym
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Kardynał Wojtyła przed pomnikiem
podczas pobytu w Montrealu w 1969 r.

Po zakończeniu wystawy - 19 maja
1968 roku w ramach obchodu Święta
Narodowego 3 Maja, odbyło się
uroczyste przekazanie pomnika
Kopernika miastu Montreal na ręce
mera - Jeana Drapeau. Specjalny
akt przekazania wykonany został na
pergaminie przez artystę malarza
Aleksandra Olesko-Ferworna.
Kaligraficzny tekst zaczynał się od
słów: „Pamięci Tysiąclecia
Chrześcijańskiej Polski i w celu
utrwalenia wciąż żywego
przywiązania do dziedzictwa
kulturowego swoich przodków, a
zarazem dla uczczenia setnej
rocznicy wiekopomnego aktu
Konfederacji Kanady tenże pomnik
miastu Montrealowi aktem
niniejszym w darze przekazuje (…)
W uroczystości tej wzięli udział
działacze Kongresu Polonii
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Kanadyjskiej, przedstawiciele
duchowieństwa, organizacji
polonijnych i tysiące widzów. W
listopadzie 1968 roku została
podpisana przez mera Drapeau i
inżyniera Baranowskiego umowa
notarialna, w której miasto Montreal
jako właściciel pomnika wzięło na
siebie wszelkie obowiązki
umieszczenia pomnika w godnym
miejscu i dbania o jego wygląd i
konserwacje. Pomnik Mikołaja
Kopernika został postawiony na placu
Chaboillez Square, tuż przed nowo
wzniesionym Dow Planetarium. Pod
tym adresem stał prawie pół wieku.
Przeprowadzka
W roku 2011 miasto Montreal
ogłosiło na terenie dawnej wioski
olimpijskiej budowę nowego
Planetarium Rio Tinto. Pozwoliłem
sobie zapytać ówczesnego dyrektora
Planetarium pana Pierre Lacombe,
czy w nowej koncepcji
architektonicznej znajdzie się
miejsce dla pomnika naszego
wielkiego astronoma. Nie tylko
uzyskałem zapewnienie, że pomnik
zostanie przeniesiony, ale przy
okazji również zostanie poddany
gruntowej konserwacji. Pół wieku
oddziaływania montrealskiego smogu
oraz gołębi było wyraźnie widoczne
na pomniku. Miasto Montreal słowa i
zawartej umowy dotrzymało.
Kopernik stanął w nowym miejscu
tuż za stadionem olimpijskim w
bezpośredniej odległości do
Planetarium.
W sobotę 05 października 2013
odbyło się symboliczne, ponowne
odsłonięcie pomnika, w którym
udział wzięli: dyrekcja planetarium,
przedstawiciele władz miejskich,
władze Kongresu Polonii
Kanadyjskiej, Konsul Generalny RP w
Montrealu, polonijne organizacje,
młodzież z polonijnych szkół oraz
publiczność. Dzięki wystawie
zorganizowanej przez Bibliotekę
Polską im. Wandy Stachiewicz,
uczestnicy wydarzenia mogli
zapoznać się z sylwetką Mikołaja
Kopernika oraz historią budowy
pomnika.

nieznani sprawcy ukradli astrolabium
dzierżone przez astronoma, które
jednak dzień po incydencie nieznana
osoba podrzuciła do Polskiej
Pracowni Konserwacji Zabytków na
Solcu.

Folder montrealskiego planetarium

Cieszono się, że wszyscy, którzy
będą odwiedzać Planetarium, będą
przechodzić obok pomnika naszego
wielkiego Rodaka, który „wstrzymał
Słońce, a ruszył Ziemię”. Członkowie
montrealskiej Polonii wszystkim
swoim gościom spoza naszej
prowincji z dumą pokazywali pomnik
przedstawiający Mikołaja Kopernika.
Rzeźba wykonana z brązu ma około
2,8 m wysokości. Astronom w lewej
ręce trzyma sferę armilarną
(astrolabium) w kształcie kuli, a w
prawej - cyrkiel.
Pusta ręka Kopernika
Radość trwała do maja 2018 roku,
kiedy to jeden z gości Biblioteki
Polskiej, archiwista Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej z Nowego
Jorku - Teofil Lachowicz podziwiając
pomnik astronoma zauważył jego
pustą lewą dłoń. Astrolabium
zniknęło! E-mail skierowany w tej
sprawie do Planetarium pozostawał
długo bez odpowiedzi.
Zastanawiałem się czy astrolabium
nie padło łupem złomiarzy metali
kolorowych, którzy z niejednego
montrealskiego budynku czy
pomnika potrafili odkręcić
pamiątkowe tablice.
Historia taka przydarzyła się też
warszawskiemu oryginałowi pomnika
Mikołaja Kopernika. W 2008
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Po telefonicznej interwencji do
dyrekcji Planetarium nadeszła
odpowiedź, że astrolabium zostało
wysłane do renowacji. Wydawało się
to trochę dziwne, bo odnawiane było
zaledwie 5 lat wcześniej, a wykonane
przecież z solidnego brązu. Proces
renowacji trwał dość długo, kolejne
zapytania do Planetarium
pozostawały bez odpowiedzi. Mimo
że interweniował w tej
sprawie również prezes Kongresu
Polonii Kanadyjskiej Okręg Quebec.
W najbliższym otoczeniu pomnika
rozpoczęła się wielka budowa i
dojście do pomnika było utrudnione.
Okolica pomnika przestała zachęcać
do odwiedzania i pokazywania go
przyjezdnym znajomym. Pusta dłoń
astronoma „przesłonięta” została
innymi sprawami.
Po 2,5 letniej przerwie
18 września 2020 roku, w środku
koronawirusowej epidemii,
otrzymałem e-mail od dyrektora
Planetarium - Oliviera Hernandeza,
który załączając zdjęcia informował,
że Kopernik na pomniku w końcu
znalazł swój glob i jednocześnie
przeszedł piękną renowację.
Uprzątnięty też został skwer dokoła
pomnika. Wszystko dobrze się
skończyło.
Myślę, że na wiosnę, kiedy to
epidemia (mam nadzieję),
szczęśliwie przeminie, warto będzie
naszemu Wielkiemu Astronomowi
złożyć wizytę, by zobaczyć go w całej
jego okazałości.
Stefan Władysiuk

Stefan Władysiuk – bibliotekarz
Biblioteki Polskiej im. Wandy
Stachiewicz w Montrealu.
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POLONIA
Sekrety życia Marysi
Collin

Marysia chciała jechać do Francji.
Malowania uczyła się u Artura NachtSamborskiego. Do Warszawy trafiła,
bo zapisała się najpierw do Liceum
Plastycznego w Łazienkach.
Mieszkała wtedy u wuja Szancera. W
liceum poznała Wojtka Siudmaka. A
po szkole trafiła na ASP.
- Mój tata pracował na kolei jako
lekarz. I z tego powodu miał prawo
do biletu międzynarodowego.
Poprosiłam go więc o taki bilet, bo
chciałam pojechać do Paryża.
Wyruszyła do Francji, miała wtedy 20
lat.

Na początku były papierówki, a
potem wszystkie umarły. Teraz
mamy inne, też pyszne jabłka, ale to
jednak, nie to samo. Wzdycha ze
smutkiem, kiedy mówi te słowa. Stoi
przede mną, z tymi, rozrzuconymi na
ramionach, siwymi włosami. Chodzi
po ogrodzie nieśpiesznie, jakby
celebrując każdy swój krok. Dotyka
z namaszczeniem drzew, trawy.
Głaszcze kota.

- Prosto z dworca udałam się do
Alliance Française, a tam znalazłam
ogłoszenie o pracy i pokoju do
wynajęcia. Zamieszkałam więc w
Chambre de bonne, w burżujskiej
kamienicy na szóstym piętrze. Do
moich obowiązków należało ścielić
łóżka trzem córkom właścicieli,
którzy mieszkali piętro niżej.
Marzyła o zobaczeniu świata i
wielkiej sztuki.

Maria pojechała wkrótce do Nicei,
zwiedzała całe południe, była też w
Aix, Grenoble i Avignonie.
Podróżowała autostopem, a spała w
auberge de jeunesse. To właśnie w
auberge znajdowała karteczki
z informacją, że np. jutro rankiem
wyjeżdża ktoś samochodem i
zabierze pasażera, w takim albo
innym kierunku.

Patrzymy razem na zachodzące
słońce, mija kolejny dzień jej życia.
Gryzę jabłko. To pyszne, które urosło
po papierówkach, zasadzone w tym
miejscu. Wsłuchuję się w ciszę, która
nas otacza. Przez moment wydawało
mi się, że dosłyszałem jej bijące
serce.
Jesteśmy w Pauvrai. Od Paryża dzieli
nas 200 kilometrów. Pouvrai to
wioska, leżąca na drodze A11 do Le
Mans, którą pokonujemy w ledwie
półtorej godziny i natychmiast
zanurzamy się w świat idyllicznej
natury.
Maria Collin. Dziewczyna z Wadowic.
We Francji od kilku ładnych dekad.
Kiedyś szalało za nią pół Akademii.
Była piękna i wyniosła. Jak posąg.
Koledzy ją podrywali, albo do niej
wzdychali. Jeden namawiał na
randkę, opowiadając o Bernardzie
Buffet. Że jest wzięta prosto z jego
obrazów.

podjeściem do warsztatu. Był
jednocześnie gawędziarzem, potrafił
zajęcia praktyczne łączyć
z rozmowami o sztuce, choćby o
historii malarstwa. Był absolutnym
erudytą. Ale tu w Paryżu okazał się
fantastycznym kompanem i nie lada
luzakiem, natychmiast zatarł dystans
dzielący go od młodej studentki. Był
tam, to znaczy na tym moście, w
towarzystwie mojej koleżanki Marysi
Okołów-Podhorskiej oraz
profesora Wacława Twarowskiego,
skądinąd również niezwykłego
artysty. Twarowski robił w Paryżu – o
ile pamiętam – witraże, a Owidzki był
bodaj na stypendium. Marysia
Okołów, zdaje się tak jak ja,
zwiedzała Paryż. Cała ta trójka, kiedy
dowiedziała się, że mam „chatę“, od
razu wpakowała się do mnie, do tego
pokoiku na 6 piętrze, no i przez
kolejne miesiące baletowaliśmy od
rana do wieczora. To były czasy café
chansonnière, z jedną szklanką wina
siedziało się cały wieczór słuchając
piosenek, a potem pół nocy tańczyło
i śpiewało. Co to za cudowny Paryż
był wtedy... kilka franków
wystarczało, aby mieć u swoich stóp
to miasto...

Wróciła do Paryża, był sierpień,
miasto wyludnione z powodu
wakacji, wszysto było zamknięte. I
wtedy postanowiła malować.
Wreszcie...

Pracowałam tylko 2 godziny dziennie,
zatem miałam czas na bieganie po
muzeach i galeriach. Któregoś dnia
spotkałam na moście Saint-Louis
profesora Romana Owidzkiego.
Byłam u niego w pracowni na
warszawskiej Akademii,
budził respekt swoim solidnym
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Mimo młodziutkiego wieku, miała
świadomość swych poszukiwań
plastycznych. Do tego stopnia, że
chciałoby się powiedzieć za nestorem
polskiego malarstwa Tadeuszem
Makowskim, że „...stoję przed naturą
jak dziecko i z naiwnością staram się
naśladować to, co widzę, coraz
głębiej ją podpatruję i coraz więcej
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pragnąc jej wydrzeć to, czym
najbardziej czaruje – życie...“
- Pomaszerowałam wtedy nad
Sekwanę. Tam zasiadłam i zaczęłam
szkicować. Widzę jak płynie barka,
z której niespodziewanie wyskakuje
pewien młody, choć starszy ode mnie
przystojniak, rzuca linę na cumę i
woła: będzie się pani lepiej
malowało na mojej łódce! Ponieważ
nie zareagowałam, to po chwili rzekł:
zapraszam panią na obiad, będą
też moi znajomi. Proszę się niczego
nie obawiać.

Zgodziłam się. Pomyślałam, że obiad
w towarzystwie kilku nowych, ledwo
poznanych mi osób, dobrze zrobi na
moje znudzenie paryską pustką.
Wydało mi się, że będzie ciekawie. A
kiedy znajomi zjedli i wypili,
gospodarz tej barki, powiedział do
mnie, że musi pomalować pokład i
burtę...
Ja na to żartem: malowanie to
akurat moja profesja...
I tak się poznaliśmy. Jean Collin,
odwiózł mnie póżniej do domu. A
następnego dnia przyjechał,
poszliśmy na wino, a potem znowu
mnie odwiózł i kolejny raz
przyjechał. Trwało to kilka tygodni.
Chodziliśmy po barach, piliśmy wino i
tańczyliśmy.

- Zastanawiam się co Ci ugotować.
Może zupę?
- Swietnie, uwielbiam Twoje zupy...
- Przecież żadnej nie jadłeś –
uśmiecha się.
Idę na strych. Tam bowiem Marysia
trzyma swoje obrazy. Są poukładane
wedle rozmiarów. Skrupulatnie.
Zrobił to Piotrek Strelnik, malarz
mieszkający w Paryżu. Przyjaciel
Marysi. Któregoś dnia przyjachał do
Pouvrai i zrobił porządek w stercie
papierów, płócien i kartonów.
Przeglądam zdjęcia. Znajduję stare,
czarno – białe fotografie prac Artura
Nacht-Samborskiego.
- Właściwie to ja nie znałam wtedy
jego obrazów, może widziałam
jeden. Samborski wstawał późno. O
10. brał prysznic. O 12. był już w
pracowni. Robił wtedy korekty, coś
tam zgrzytał zębami. A ja spóźniłam
się na rozpoczęcie roku. Bałam się go
bardzo. Wróciłam do Polski w
listopadzie, kiedy zajęcia trwały już
w najlepsze.

W końcu minęły miesiące i moja wiza
pobytowa we Francji skończyła się.
I wtedy Jean się oświadczył, ale ja
chciałam wrócić do Polski. Tak,
zdecydowanie chciałam wrócić.

W grudniu przyjechał pod dom wuja
Szancera, samochód z francuską
rejestracją. Wysiadł z niego Jean i
powiedział do Marysi: Oto jestem!

Marysia stoi w kuchni swojego domu
w Pauvrai i drapie się po głowie:.
- O czym myślisz? – pytam

- Wcześniej pisał telegramy do mnie,
w stylu „kocham Cię“, ale nie
przypuszczałam, że będzie tak
szalony, aby zjechać do tej Polski.
Był odważny i zakochany...
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Moim wujkom przypadł od razu do
gustu. Jean uwielbiał ciastka,
chodził więc do sklepu i je bez
przerwy kupował. Głównie pączki.
Zjadali je razem z wujkiem
Szancerem w kuchni. Jean miał wizę
na 3 miesiące, a ja malowałam.
W końcu pojechaliśmy do Nowego
Targu do moich rodziców.
Przedstawiłam go jako narzeczonego.
Spędziliśmy tam Boże Narodzenie.
Jean miał wtedy 43 lata. Wojnę
spędził w obozie w Mauthausen,
gdzie trafił, bo jako nastolatek,
podczas niemieckiej okupacji,
roznosił angielskie ulotki.
Byłe synem mera w małym mieście
w Vichy. Miał żal do ojca, że ten nie
wstawił się za nim, kiedy aresztowało
go gestapo. Ale nie mógł wiedzieć, że
ojciec był związany z inną
organizacją Resistance i musiał
chronić swoich towarzyszy. W
tamtych czasach dokonywano wielu
trudnych wyborów. Kiedy siedział na
przesłuchaniu, oficer gestapo pokazał
mu donosy, jakie przysłano. To
właśnie taki donos sprawił, że Jean
trafił do obozu koncentracyjnego.
Jean chciał się ze mną ożenić i zostać
w Polsce na zawsze. Ale nie
dostał wizy na dalszy pobyt. Wrócił
więc do Francji. Pojechałam z nim do
samej granicy. Wróciłam do domu
jakimś autostopem. Jean starał się
jeszcze o akredytację jako
korespondent AFP, ale też jej nie
otrzymał. W końcy wysłał
zaproszenie i w styczniu 1967 roku
wzięliśmy w Paryżu ślub.
Wyjechałam jednak przed
dyplomem. A ja bardzo chciałam
skończyć Akademię, więc kolejny raz
wróciłam, tylko po to, aby
zamknąć ten rozdział w swoim
życiu.
Warszawską ASP rozpoczęła jako
Polka, ale dyplom robiła już jako
Francuzka. Po ślubie natychmiast
otrzymała francuskie obywatelstwo,
co w tamtych czasach oznaczało
swoistą banicję i zabranie polskiego
paszportu. Oczywiście niczego to
zmieniało przy dyplomie, bardziej
chodziło o formalne papiery .
- Znowu wróciłam do pracowni
Nachta. Tradycyjnie pojawiał się o
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12. na korektę. Był fenomenalnym
malarzem, ale pedagogiem żadnym.
Łaził po pracowni, gderał, nie bardzo
podpowiadał. A ja przychodziłam
dopiero wtedy, kiedy Samborski
wychodził, czyli o 16. Miał swój rytm
dnia jak u zegarmistrza. Byłam
zbuntowana. W końcu
przyszedł pokaz dyplomów. Wszedł
Nacht-Samborski i zobaczył moje
obrazy. Chyba nawet mnie dobrze
nie kojarzył. W końcu unikałam z nim
spotkań. Zapadła cisza. Patrzył przez
chwilę na moje prace, potem
odszedł kilka kroków, spojrzał wtedy
na mnie i pokiwał głową. Bez słowa
odszedł.
Stałam się dorosła...
Zamieszkaliśmy na barce. Zapisałam
się nawet do l‘École des Beaux-Arts.
Były tam dwie studentki z Polski,
które bez przerwy okupowały prasę.
Uchodziły za bardzo pracowite, ale
nie pamiętam ani ich nazwisk, ani
tego co robiły. Ze szkoły
zrezygnowałam. Któregoś dnia
spotkałam dwie osoby pośredniczące
z klientami od Haute Couture i tapet.
Spodobały się im moje rysunki.
Dostałam zamówienia.
To była całkiem inna dyscyplina.
Obowiązywał ścisły rysunek, żelazna
kompozycja, rytm powtórzeń. Tego
Akademia w Warszawie mi nie dała.
Samborski hołdował operwaniu
plamą barwną. Klienci byli
zadowoleni, dostrzegali w moich
pracach barwy życia, namacalne
bukiety zwiastujące wiosnę, ot
choćby uczucia, łączące ludzi jak
struny płynące prosto z serca.
W tamtym czasie ten obszar był
stylistycznie bliski formom i barwom
Soni Delaunay, zaś ja wolałam
tradycję polskiego folkloru. Moja
mama malowała na szkle, miałam
zatem wrodzone źródło pewnej
obserwacji, które wyrosło na
solidnym gruncie i języku polskiej
tradycji i sztuki. To mi pozwoliło
rozwinąć skrzydła...
Kilka lat później Maria Collin
wynajęła pracownię pod Paryżem,
zaczęła malować awarele w ogrodzie.

Ktoś je zobaczył i krzyknął: ja chcę
to!
- Tak powstał mój wielki cykl tkanin
o kwiecistych wzorach. Odniosłam
wtedy spory sukces. Ale z drugiej
strony uznałam, że to najwłaściwszy
moment, aby rzucić projektowanie i
wrócić do malowania. Trafiłam do
Bernheim-Jeune...

pokazywali Bonnarda, Vuillarda,
Seurata, van Dongena, Raoula Dufy i
Matisse. Tam trafił młody DanielHenry Kahnweiler, który odkrył dla
świata Georgesa Braque. Później, w
latach 60 czy 70 w galerii
pokazywano współczesnych artystów
francuskich jak Jean Carzou czy
Dominique Pollès.

Każdy kto interesuje się sztuką to
wie. Bernheim-Jeune, mityczne
miejsce, które kojarzy się z historią
Nabistów, a także Bonnarda,
Matisse. I całą plejadą
najznakomitszych artystów,
początkowo przy galerii z ulicy
Laffitte w IX dzielnicy Paryża. Rue
Laffitte pod numerem 8. Dziś
niepozorna uliczka, wiecznie
zatłoczona, ale budząca zachwyt
przechodniów, z uwagi na ten widok,
zapierający dech w piersiach,
poprzez Notre-Dame-de-Lorette na
kościół Sacré Coeur.

- Poszłam tam. Magia miejsca mnie
przygniatała. Dyrektor galerii
popatrzył na moje prace, a po chwili
spytał: skąd u Pani tyle intuicji?
Pamiętam, że w d‘Orsay widziałam
obraz, na którym pewna dama
trzymała za rękę małego chłopca.
U Bernheima trafiłam na tablicę, że
zginął w Oświęcimu. Ten chłopiec
właśnie.

Laffitte to także ulica Paula
Gauguina, bo właśnie tam pracował
jako makler, nim jeszcze zaczął
malować. Ulicą Laffitte codziennie
maszerował w górę w kierunku
Montmartre, mijał Notre-Dame-deLorette, gdzie został ochrzczony, bo
obok stoi do dziś dom jego urodzenia
w pobliżu dawnej pracowni Delacroix
i dochodził do Saint-Georges, gdzie
mieszkał z Mette. Po drodze wpadał
na kieliszek wina do Café Tortoni,
której nie ma, a gdzie dziś urzęduje
dyrekcja BNP paribas.
W 1906 roku bracia Bernheim
otworzyli galerię przy Boulevard de
la Madeleine, gdzie później
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Po wkroczeniu Niemców do Paryża,
od roku 1941 rozpoczęto proces tzw.
aryzacji francuskich galerii. Ofiarą
nazistów padło 26 galerii. Tuż przed
wojną do USA wyjechali Leo Castelii i
René Drouin. Jeszcze w lipcu 1939,
na kilka chwil przed wojną otworzono
lokal przy Vendôme. Pod numerem
17. Galerie z awangardą, zwłaszcza
z surrealistami zaczęły kwitnąć.
Marysia powraca do realizmu,
martwych natur, nakreśla ich
kształty i plastyczny wygląd. Maluje
soczyste owoce, obrusy, zachowuje
różnicę materii. Tworzy żywe
kształty. Ucieka w formy
przestrzenne, unika form
geometrycznych, choć nie zawsze
potrafi od tego wykresu
uciec. Z wielką starannością
modeluje przedmioty, jest bliska
niekiedy subtelnej
monochromatyczności, zwłaszcza w
pejzażach malowanych nad
Sekwaną.
W tych obrazach, gdzie powtarza się
motyw barki, mamy do czynienia ze
schematem geometrycznym, który ją
zafrapował, będzie nawet jej ciążył,
bo zauważymy go przy innych
obrazach, gdzie dominuje
perspektywa formistyczna, ale tak
naprawdę pobyt na wsi, urok
ogrodów, zapachy łąk i kwiatów
wyzwoliły w niej świadomość, że
obrana droga jest właściwa. Nie
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zaczynała od nowa. Obudziło się w
niej to, co NachtSamborski określił jako intuicję
malarską.

I oto Marysia Collin, która buntowała
się w jego pracowni, przybywszy do
Paryża, gdzie nagromadzono
wszystkich nabistów, symbolistów i
Amerykanów z ich rozmachem i
niesfornością, wszędzie tam, gdzie
chodziła, czyli na Rue de Seine i
Laffitte, „za to, serdeczne Bóg
zapłać”…

Maria stanęła wtedy naprzeciw
natury, jak ten pilny uczeń przed
swoim profesorem w oczekiwaniu na
wykład, a następnie świadomie
pobrała z tej lekcji, tylko to, co się
jej podobało.

- Chodź na zupę, zawołała.
Odkładam zdjęcia i jej rysunki na
szczodrą kupkę. Nie zobaczę dziś
wszystkiego – pomyślałem.

Wiele lat temu zaprzyjaźniła się
z Przemysławem Brykalskim.
-Jako mała dziewczynka
podglądałam go w Wadowicach jak
malował. Później będąc już w Paryżu,
zadzwoniła do mnie jego żona, że
Przemek leży w szpitalu przy
Denfert-Rochereau i prosi, abym
przyszła. Miał jakąś operację na
sercu. Był w ciężkiej
depresji. Potem, kiedy ozdrowiał,
przywoziłam mu do domu blejtramy,
farby, owoce. Wciąż wyciągałam go
z depresji. Dużo rozmawialiśmy.
Potem oboje wrócili do Polski.
Przemek miał wystawę w
Kordegardzie. Zadzwonił do mnie, że
jego żona ma raka. A on powoli
tracił wzrok. Powiedział mi kiedyś:
„...każdy ginie od tego czym
wojował“... I umarł we śnie.
Siedzę na strychu jej domu w
Pouvrai, wśród obrazów i szkiców,
rysunków i gwaszy. Znajduję ten
pierwszy, namalowany w chambre de
bonne, podczas pobytu w Paryżu,
wtedy kiedy ścieliła łóżka trzem
córkom właścicieli. I tę barkę, na
której mieszkał Jean. A potem oni
oboje.
Miłość Jeana gnała go przez całą
Europę, prosto do zimnej,
komunistycznej Polski. Lecz on
odnajdował w niej słońce i radość,
promień. Marysię.
Uparty... Jego ukochana, butna i
zadziorna, w końcu dotarła do niego,
byli szczęśliwą parą, urodziła im się
dwójka dzieci. Nie dane było obojgu
dożyć błogiej jesieni w Pouvrai,
wśród papierówek i kwiatów. Jean
zmarł dawno temu, w wyniku
obrażeń po wypadku.

- Ugotowałam żurek – uśmiecha się.
Żurek z Pouvrai, będzie doskonały,
mówię jej, że uwielbiam żurek.
Pauvrai jest mikroskopijną wioską.
Gospodarstwa rozrzucone na dużej
przestrzeni, sprawiają, że całe to
miejsce wydaje się puste. Maria
mieszka tuż przy kościele. Jego
konstrukcja sięga czasów
romańskich, ale liczne, późniejsze
pożary i zniszczenia zmieniły
całkowicie jego wygląd. Za kościołem
znajduje się stylowy zamek, lekko
naznaczony Ludwikiem XIII, służący
jako rezydencja. W roku 1908 nabył
go Henri Barth, słynny paryski
lekarz, twórca sanatoriów
gruźliczych.
Odnajduję na strychu nieduży olej,
przedstawiający bolkę z zupą.
Naczynie rzuca cień na stół. Obraz o
subtelnym kolorycie, złożony
z nieregularnych rombów i owalów,
przypomina najlepsze posłannictwo
sztuki, gdzie pokora wobec natury
wymaga świętego posłannictwa. W
tym i w innych, podobnych obrazach
Maria Collin pojawiła się jako,
stosownie do swego temperamentu,
godna córka Komitetu Paryskiego,
ale raczej w pojęciu przywracania
uroku i świeżości koloru, niż
powinowactw, co do których mamy
prawo przypuszczać, że mogły się
pojawić.
Ważne ogniwo w jej twórczości, czyli
Artur Nach-Samborski, napisał
kiedyś podczas podróży do Berlina,
że ogląda tam nagromadzone cuda
jak Greków, Rembrandta i Goyę i „za
to: serdecznie Bóg zapłać“.
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Na talerzu kładzie dwa jajka. Bierze
chochlę i nalewa powoli zupę. Patrzę
na jej ręce, lekko drżące i
naznaczone artretyzmem, ręce które
bajecznie wodziły pędzel, układały na
obrazie warstwy koloru, przedmioty,
ludzi, czyli symbiozę tych
oddziaływań, które ją stworzyły.
Jej włosy, srebrzyste wciąż opadały
na ramiona, jak lwia grzywa, która
mieni się blaskiem w świetle księżyca
z powieści Karen Blixen.
- Pościeliłam Ci w pokoju obok –
mówi. Wrócimy do rozmowy jutro dodaje…
Po śmierci Jeana, Marysia Collin
wyszła powtórnie za mąż. Ma kolejną
dwójkę dzieci. Trzech synów i córkę.
Żyje trochę samotnie z własnymi
myślami, a trochę z synem
Nicolasem Tokarskim jak ascetyczna
starsza pani wśród zwierząt, spośród
których naliczyłem dwa koty, myszy i
ptaki, wreszcie dwa psy, które
biegają do niej od domu sąsiada.
Tomasz Rudomino

Tomasz Rudomino – historyk sztuki,
dziennikarz. Mieszka w Paryżu.
Pisuje głównie o podróżach i
sztukach pięknych.
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LIFESTYLE
Dieta podczas
kwarantanny
Jak wzmocnić odporność w obliczu
koronawirusa? Dieta w czasach
Covid-19. Co warto jeść, by nasz
organizm skutecznie walczył z
infekcjami? Jak nie przytyć w czasie
kwarantanny? Jak powinna teraz
wyglądać nasza dieta?
Myślę, że nie tylko ja zadaję sobie
takie pytania. Czy znam na nie
odpowiedź. Nie znam, bo przecież
nigdy nie doświadczyłam czasu
zamknięcia w domu. Nie jestem
także dietetykiem, ale od czego
internet i wypowiedzi tych, którzy się
znają? Czytam, sprawdzam,
porównuję, uczę się, wykorzystuję
moje kilkuletnie doświadczenia i
zainteresowania zdrowym
odżywianiem się.

Zarówno przed koronawirusem jak i
obecnie zasady zdrowego żywienia
są identyczne. Nadal obowiązuje
zasada, że warzywa powinny
stanowić podstawę większości
posiłków, bo dostarczają dużej ilości
błonnika, antyoksydantów, a do tego
są niskokaloryczne.
Bardzo ważne jest spożywanie
owoców, gdyż także są źródłem
błonnika, ale w porównaniu z
warzywami mają więcej cukrów
prostych. Teraz te słodkie (banany,
winogrona) warto zastąpić tymi o
niskiej zawartości cukru (truskawki,
jagody, jeżyny).
Zdrowym i wartościowym źródłem
węglowodanów złożonych są
produkty zbożowe, takie jak

pieczywo pełnoziarniste, ziemniaki,
bataty, ryż, kasza czy komosa
ryżowa. Jeden posiłek dziennie
powinien zawierać któryś z nich.
Mięso, ryby, jaja, nabiał są bardzo
wartościowym źródłem białka. Nie
zapominajmy o roślinach
strączkowych, które są źródłem
białka roślinnego, błonnika i wielu
mikroelementów. Orzechy, nasiona,
oleje i avocado są bardzo dobrym
źródłem nienasyconych kwasów
tłuszczowych.

Oto sugestie Urszuli Mijakoskiej
dietetyka, technologa żywienia
człowieka.
Co warto kupić na czas
kwarantanny?
- zboża - prażona kasza gryczana,
płatki owsiane i jaglane, amarantus,
kasza jęczmienna i quinoa
- makaron z dodatkiem błonnika,
mąki bio z pełnego przemiału
- chleb pieczony na zakwasie
- rośliny strączkowe - fasole: jaś,
czerwona, czarna, groch, soczewica,
cieciorka. Będą one łatwiej strawne
po namoczeniu i długim gotowaniu, a
także z dodatkiem zielonych warzyw
i warzyw ubogich w skrobię, np.
kapusty, kalafiora, brokuła, selera
naciowego, cukinii, cebuli, czosnku,
imbiru.

Starajmy się podczas kwarantanny
nie jadać śmieciowego jedzenia czyli
produktów bogatych w cukry proste
(słodycze, słodkie napoje, owoce
kandyzowane). Nie jedzmy białego
pieczywa i niczego z mąki pszennej.
Nie pijmy alkoholu i postarajmy się
ograniczyć picie mocnej kawy i
herbaty.
Teraz mamy czas, by przygotować
zdrowe słodkości, wykorzystując do
wypieków słodkie ziemniaki czy np.
daktyle.
Zanim wyruszymy do sklepu, warto
zrobić listę produktów z większą niż
dotychczas uwagą. Warto planować
mądre zakupy, by nie marnować
żywności. Przed wyruszeniem na
zakupy warto zrobić przegląd szafek i
lodówki. Warto także zaplanować
posiłki na dłuższy czas.
Uwaga! Nie należy
przechowywać żywności zbyt
długo. Nawet w lodówce.
Tyle moje rady, a poniżej instrukcje
specjalistów, dietetyków, którzy
podpowiadają co warto kupić na czas
kwarantanny, a z czego
zrezygnować.
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- warzywa - marchew, buraki,
pietruszka (korzeń), por, cebula,
pomidory w puszkach lub przeciery w
butelkach, jarmuż, dynia, kapusta,
kalafior, brokuły, kalarepa, burak,
rzepa, seler naciowy, cukinia, cebula,
czosnek, imbir - wymienione
warzywa mogą być przechowywane
do dwóch tygodni.
- czosnek - ma właściwości
grzybobójcze i nie niszczy korzystnej
flory bakteryjnej jelit; dozowanie np. pół ząbka dwa razy dziennie
przed posiłkami lub po koktajlach z
zielonych pędów zbóż.
- kiszonki - surowa kapusta kiszona,
ogórki kiszone.
- owoce - jabłka, cytryny, granaty.
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- tłuszcze - masło i oleje; oliwa z
oliwek z pierwszego tłoczenia na
zimno.
- orzechy, nasiona - łuskane
bezpośrednio przed jedzeniem,
wtedy zapewniamy, że olej w nich
zawarty nie jest zjełczały. Zjełczały
tłuszcz jest wielkim źródłem wolnych
rodników, które osłabiają układ
odpornościowy. Jeżeli dysponujemy
orzechami czy nasionami łupanymi,
dobrze jest je delikatnie uprażyć.
Szczególnie zalecane są sezam i
lekko prażone nasiona dyni zawierają cynk i niezbędne kwasy
tłuszczowe.

Całość można wzbogacić: pastą
tahini, miodem, suszonymi owocami
bio: daktyle, morele, rodzynki i
kakao lub czekoladą bio.
Nie należy również zapominać o
ćwiczeniach fizycznych oraz praktyce
oddechowej, gdyż stanowią one
jeden z dwóch najważniejszych
filarów utrzymywania nas w zdrowiu.

Bożena Szara – dziennikarka radiowa
i prasowa, producentka programów
radiowych. Promotorka zdrowej
żywności. Redaktor naczelna
PANORAMY.

Z obciążenia organizmu
wynikającego z przepracowania,
braku aktywności fizycznej oraz
nadmiernej aktywności seksualnej.
Powinniśmy unikać również:
- alkoholu, papierosów, kawy,
mocnych herbat, soli i dodatków do
żywności
- cukru i rafinowanych
węglowodanów
- rafinowanego pożywienia - oleje,
margaryny, miksy margaryny i masła
- przyprawy: pieprz, ostra papryka,
bazylia, tymianek, majeranek,
oregano itd.

- wysoko przetworzonej żywności gotowe dania mrożone, konserwy,
zjełczałe orzechy i nasiona.

- zioła - kwiat lipy, kwiat bzu
czarnego, mięta, kurkuma,
pokrzywa.

Wszystkie te produkty obciążają
układ pokarmowy i upośledzają
funkcjonowanie układu
odpornościowego, nadmiernie
obciążają wątrobę i układ trawienny,
co pozbawia organizm cennych
składników odżywczych.

- mięso, drób, nabiał, jajka - z
hodowli ekologicznych.

Polecam artykuł ze strony Poradnik
Zdrowie (www.poradnikzdrowie.pl),
który także warto przeczytać i
zastosować podczas kwarantanny.
Bożena Szara

Z czego lepiej zrezygnować?

- wodorosty - zawierają selen i
minerały niezbędne do budowy
odporności, ale tylko dla tych, którzy
nie mają luźnych stolców (jako
dodatek do zup, strączków i sałek.
- grzyby - suszone polskie borowiki i
podgrzybki, shitake i reishi.

warzywne - dostarczają
przeciwutleniaczy i tym samym
wzmacniają odporność.

Zgodnie z zaleceniami WHO
powinniśmy również zrezygnować lub
zminimalizować ilość spożywanego
mięsa i nabiału. Co poza tym?
Pamiętajmy, by pić wodę, najlepiej
przegotowaną, ciepłą lub świeżo
przygotowane soki owocowe i
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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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Dieta i suplementy w
czasach koronawirusa Stanowisko Polskiego
Towarzystwa Dietetyki

mają szczególne potrzeby
żywieniowe powinni realizować
indywidualne zalecenia lekarza i
dietetyka.

Podobnie jest w przypadku witaminy
C, która reklamowana jest jako
remedium na przeziębienie i grypę.
Pojawiły się też informacje, że chroni
przed koronawirusem. Nie ma jednak
badań naukowych, które to
potwierdzają.

W związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2,
powodującego chorobę COVID-19, w
Europie i Polsce pojawia się sporo
"dobrych rad" dotyczących
stosowania suplementów diety,
składników mineralnych i witamin w
celu ochrony przed koronawirusem.
Stanowisko w tej sprawie zabrało
Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Suplementy nie pomogą w walce
z koronawirusem
Suplementacja a zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2

Polskie Towarzystwo Dietetyki w
swoim stanowisku odnośnie żywienia
w zapobieganiu i leczeniu COVID-19
pisze wyraźnie:
"Jak dotąd nie ma żadnych dowodów
naukowych potwierdzających
skuteczność stosowania określonych
suplementów diety, składników
mineralnych i/lub witamin, które
chronią przed koronawirusem."
Stanowisko Polskiego Towarzystwa
Dietetyki pojawiło się jako odpowiedź
na wciąż pojawiające się informacje
o skuteczności określonych rodzajów
diet lub suplementów diety w
zapobieganiu zakażeniom
koronawirusem SARS-CoV-2.

Witaminy i minerały zawarte w
produktach, które codziennie
spożywamy wpływają na naszą
odporność. Nie oznacza to jednak, że
przyjmowanie suplementów diety,
które nie są produktami leczniczymi,
sprawi, że będziemy chronieni przed
koronawirusem SARS-CoV-19.
Witamina D, którą często stosujemy
w okresie jesienno-zimowym i
wczesną wiosną, wpływa na poprawę
odporności, ale nie ma żadnych
badań mówiących o tym, że jest ona
w stanie uchronić nas przed
zakażeniem koronawirusem SARSCoV-2, ani tym bardziej wyleczyć
choroby COVID-19. Przyjmowanie
witaminy D warto skonsultować z
lekarzem. Wybierzmy preparat, który
jest lekiem, a nie suplementem
diety.

PTD podkreśla, że prawidłowo
zbilansowana i urozmaicona dieta
dostarcza niezbędnych składników
odżywczych, które wspierają
funkcjonowanie układu
odpornościowego. Pacjenci, którzy

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2? Często
myj ręce wodą z mydłem, używaj
płynów do dezynfekcji rąk, jeśli nie
masz możliwości ich umycia. Unikaj
przebywania w tłumie, jeśli możesz
zostań w domu, zakrywaj usta
łokciem podczas kaszlu i kichania,
codziennie dezynfekuj przedmioty i
powierzchnie, których często
używasz. Unikaj dotykania twarzy
rękoma. Odżywiaj się zdrowo, unikaj
spożywania alkoholu i wysoko
przetworzonych produktów.
Źródło: Medonet.pl
_____________________________

Z galerii Andrzeja Pijeta

Z galerii Andrzeja Pijeta. Więcej na
stronie www.panoramanews.org
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Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej
Polskiej w Montrealu informacje ogólne
Konsulat jest polskim urzędem
działającym na podstawie prawa
polskiego i za zgodą władz
kanadyjskich. Konsulat przede
wszystkim służy obywatelom polskim
mieszkającym w Kanadzie.
Obywatele Kanady i inni
obcokrajowcy mogą również załatwić
niektóre sprawy w Konsulacie.
Podstawowe zadania konsula
Rzeczypospolitej Polskiej opisane w
Ustawie Prawo konsularne to:
ochrona interesów Rzeczypospolitej
Polskiej i jej obywateli, umacnianie
więzi między Rzecząpospolitą Polską
a jej obywatelami i osobami
pochodzenia polskiego
zamieszkałymi w okręgu
konsularnym, oraz popieranie
rozwoju współpracy gospodarczej,
naukowej, technicznej i kulturalnej
między Rzecząpospolitą Polską a
państwem przyjmującym.
Montrealski okręg konsularny
obejmuje 5 prowincji Kanady:
Quebec, Nowy Brunszwik, Nowa
Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda oraz
Nowa Fundlandia i Labrador
Do najważniejszych usług
konsularnych należą:
- wydawanie obywatelom paszportów
i paszportów tymczasowych,
- przyjmowanie wniosków o
potwierdzenie posiadania lub
odzyskanie obywatelstwa polskiego,
- przyjmowanie wniosków o wydanie
polskich aktów stanu cywilnego (na
podstawie kanadyjskich aktów stanu
cywilnego),
- legalizowanie kanadyjskich
dokumentów

(np. aktów notarialnych) tak by
można było nimi się posługiwać w
Polsce,
- wydawanie wiz (obywatele Kanady
potrzebują wizę, gdy np. zamierzają
pracować albo spędzić w Polsce
ponad trzy miesiące),
- poświadczanie autentyczności
podpisu,
- poświadczanie zgodności kopii
dokumentu z oryginałem
- wydawanie zaświadczeń
niezbędnych np. do przewiezienia z
Kanady do Polski broni palnej, urny z
prochami osoby zmarłej,
- wydawanie legitymacji szkolnych
uczniom i nauczycielom polskich
szkół zagranicą
- udzielanie informacji nt. przepisów
prawa polskiego
Ze względu na COVID 19
Konsulat przyjmuje interesantów
wyłącznie po uprzednim
umówieniu wizyty. Najłatwiej
skontaktować się z Konsulatem
pocztą elektroniczną przesyłając
maila na adres
montreal.info@msz.gov.pl lub
dzwoniąc (514) 840 60 81
Interesanci są przyjmowani w
poniedziałki, środy, czwartki i
piątki w godzinach 10-12, a we
wtorki w godzinach 14-16. W
sprawach pilnych Konsulat
przyjmuje interesantów również
poza godzinami urzędowania.
Adres Konsulatu: 3501 Avenue
du Musée, Montreal, QC, H3G
2C8.
Większość czynności konsularnych
jest płatna. Opłaty przyjmowane są
w gotówce lub przekazem
pocztowym „money order”. Płatności
kartą kredytową lub debetową nie są
przyjmowane.
Bardziej szczegółowe informacje o
usługach konsularnych mogą
Państwo znaleźć w Internecie na
https://www.gov.pl/web/kanada/info
rmacje-konsularne. Konsulat
prowadzi konto na Twitterze
@PLinMontreal oraz na Facebooku
https://www.facebook.com/PLinMont
real
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Polska Fundacja
Społeczno-Kulturalna w
Québecu
Polska Fundacja SpołecznoKulturalna w Québecu od swego
założenia w 1979 roku, zrzesza w
swoich szeregach osoby i instytucje,
których troską jest wsparcie
aktywności kulturalnej, naukowej i
społecznej Polonii montrealskiej.
Celem Fundacji jest gromadzenie
funduszy i wypracowywanie dochodu
umożliwiającego udzielanie dotacji
pozwalających na rozwój i działanie
organizacji statutowo zajmujących
się różnymi formami kultywowania
polskości, a zwłaszcza Polskiej Rady
Szkolnej, Biblioteki Polskiej i
polskiego harcerstwa. Fundacja
wspiera też edukację młodzieży
pochodzenia polskiego na poziomie
studiów wyższych, poprzez
przyznawanie stypendiów,
ufundowanych przez indywidualnych
darczyńców Fundacji.
Przez 41 lat działania, Fundacja
wypłaciła dotacji i stypendiów na
łączną sumę $ 1,732,400.
Wszystkich gorąco zachęcamy do
wstępowania do Fundacji,
dokonywania darów i zapisów.
Wszystkie dary uprawniają nas jako
organizację charytatywną do
wystawiania pokwitowania do celów
podatkowych. Dopomóż studentom
polskiego pochodzenia oraz
organizacjom polonijnym w ich
rozwoju. Wpłatą $ 100 stajesz się jej
członkiem zwyczajnym, wpłatą
$1,000 Fundatorem. Darem w
wysokosci $ 10.000 fundujesz
stypendium Twojego imienia (lub
Twojej rodziny), wyplacane corocznie
dla studentów polskiego
pochodzenia.
PFSK, C. P. 63601, C.C. Van
Horne, Montreal, Que. H3W 3H8
www.polskafundacja.org
Info: Prezes Andrzej
Czyżykiewicz 514 626- 9404
biuro@polskafundacja.org
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PORADY PRAKTYCZNE
Ważne kontakty, ważne
telefony, ważne adresy
Infolinia Pomoc Koronawirus Polonia Quebec: 514-700-6377
poloniapomagaqc@gmail.com
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, niepełnosprawnym 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 specjalizujące 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
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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
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BIZNES – FIRMY
Adwokaci / Notariusze

Dentyści /Protetycy

Jonathan Gruszczyński
Karolina Izydorczyk
Iwona Strozik
Agnieszka Swierzbinska
Aleksander Tobolewski
Adam Wierzchowski

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

939-3993
814-5511
758-8776
876-4440
683-8194
992 8009

Katarzyna Raszplewicz
(notariusz)
Małgorzata Szczurowska
(notariusz)

(514) 505-3501
(514) 475-9208

Architekci
Jolanta Duniewicz
Marek Żółtak

Dr Ewa Babarowska
Dr Robert Biskup
Dr Lara Bastouli-Francuz
Dr Piotr Francuz
Dr Tomasz Kosuń
Dr Kalina Pluta / Kevin Tan
Dr Halina Tarczyńska
Dr Stefan Urzędowski
Dr Jadwiga Zanolin
Ilona Janik - protetyk
A. Karczewska - protetyk

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

931-8636
697-0444
620-2550
620-2550
465-7800
697-1312
697-0444
875-9317
334-2674
728-5269
325-7551

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

994-5811
426-5022
421-5597
279-5421

Finanse / Podatki
(514) 694-0601
(514) 624-1475

Marieta Belina-Brzozowska
Marek Galwin
MD Comtabilite
Irena Krenz – księgowość

Catering
Kosmetyczne salony
Bogumił (przygotowanie
i organizacja przyjęć)

(514) 992-0770
La Popina Coiffure
Kasia MEDI SPA
Salon Esthetique Lara

(514) 331-8755
(514) 694-5556
(514) 575-3221

Delikatesy / Cukiernie
Kwiaciarnie
Charcuterie Cracovia
Charcuterie M.D.
Charcuterie Monk
Charcuterie Transilvania
Charcuterie Europe
Chopin
Euro-Deli Batory
EuroMix
Felix Mish Inc.
Goplana
Mako
Olive & Olives
Richard - Lasalle
Richard - Mercier
Rosemont
Slovenia
Tonsel - hurtownia
Varsovie
Vova
Warta
Wawel: 2543-A Ontario E.
Wawel: 1413 St-Marc
Wawel: 5499 Sherbrooke
Wawel: Marche Jean Talon
Wawel: 4524 Belanger E.
Zytynsky's Deli

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

443-8492
684-5760
762-4747
681-9551
363-5065
481-0302
948-2161
620-6000
766-2094
994-2726
276-6997
381-4020
315-7037
691-1244
728-7711
842-3558
365-4327
728-5034
278-3411
624-6228
524-3348
938-8388
483-1042
279-8289
374-6395
722-0826

Kwiaciarnia Gala
Fleurs de Zofia

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

Nieruchomości
Małgosia Arciuch (Sutton)
Beata Dusza (Sutton)
Nicolas Fortin (Re/Max)
Adam Hawrylak (Sutton)
Marek Jabłonowski
A.Kozakiewicz (Dom-Exp)
Wieslaw Kur (Re/Max)
Serge Martineau (Sutton)
Barbara Michalak (P.D.)
Ewelina Pawlak (Re/Max)
Peter Rawski (Londono)
Sylwia Smolińska (Sutton)
Adam Spisak (MImmobilier)
Jacek Suchecki (Habitation)
M.Wawrzyniak (Sutton)
Victoria Włodarczyk
(Specjalista hipoteczny)
Włodek Bielawski
(Mierniczy przysięgły)
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(514) 909-3961
(514) 653-7459
(438) 937-0234
(514) 576-5956
(514) 991-5505
(514) 591-0700
(514) 571-7446
(514) 364-3222
(514) 714 2918
(514) 699-8650
(514) 679-8578
(514) 924-6103
(514) 730-8800
(514 895-5225
(514) 865-6453
(514) 295-4255
(514) 748-8194
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Pensjonaty
Residence Mount Royal
Residence Mackay

Ubezpieczenia
(450) 656-5582
(450) 550-1668

Podróże
Voyages Baltique
E.Bielińska – Direct Travel
Global Voyager
E.Lubczyńska – GAM & SPS
Iza Potocka – Direct Travel
Slav – Surma

Eva Barbara Budek
Urszula Rączka
Usługi pogrzebowe

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

550.9218
910-2594
241-3249
344-8888 ex. 342
909-3403
507-7773

Magnus Poirier
Yves Legare – Tomasz Hlywa
(usługi w j. polskim)

Psycholodzy

(514) 727- 2847
(514) 802-7713

Weterynaryjne kliniki
Animal 911

Dr Zofia Czajkowska
Dr Maria Dudek

(450) 973-2822
(450) 672-6410
ex.272

(514) 685-8387

Wczasy
(514) 797-0628
(514) 747-7112

Arcadia Eastmen
Parker’s Lodge (Polska
Oberża u Jasia I Małgosi)
SKI Montcalm- Rawdon

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

995-4875
578-9643
578-6254
834-3139

Remonty
A&H Pol-Lan Plumbing Inc.
ACDC Electrique
AK Renovations
L.J. Construction
L.T. Metal Renowacje
Plumbing Renovation
STAN General Renovations

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

270-0400
998-1324
941-8148
737-3690
808-8711
501-7639
576-9589

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

504-3279
948-2161
223-4240
845-6611

Z galerii Andrzeja Pijeta

Restauracje / Bary
Cafe Baba Yaga
Euro-Deli Batory
Resto-Deli Cytering PYZA
Stash's Café
Samochody
Auto Evolution
Auto G.M.W.

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

Techniczne inspekcje
domów
Jacek Stomal

(514) 799-7932

Tłumaczenia
Michał Stefański
Izabela Zdun

(514) 791-5243
(514) 242-2675
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POLONIA W MONTREALU - PRZYDATNE ADRESY
Kongres Polonii Kanadyjskiej (Québec)

Inne Instytucje

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

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim,
Prez. K. Zaras (450) 433-1321

Polskie szkoły

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna, P.O. Box 63601,
C.C. Van Horne, Montreal, QC, H3W 3H8,
polskafundacja.org

Polska Rada Szkolna, (514) 426-2343, Prez.: L. Pacak

PKTWP Centrala, 685 8 Avenue Lachine.
Prez. Ewa Loboda - (514) 817- 0872

Szkoła im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie
Generalnym RP w Montrealu, 3635 Atwater Ave. ,
Kierownik: Stanisław Chylewski, 514-743-8423

PKTWP Grupa I, 2721 Jolicoeur, (514) 766-1108

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

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