MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 1 (7) MARZEC 2021

OD REDAKTORA
Szanowni Czytelnicy, Przyjaciele...
„Zmiana dokonuje się nie poprzez troszczenie
się o nią, nie poprzez starania się za wszelką
cenę, by zaistniała, nie poprzez jej wymuszanie
czy szukanie. Mam być w pełni tym, kim jestem
dzisiaj, a obudzę się jutro do nowego życia”. To
słowa Carlosa G. Vallesa z jego dzieła „Odwaga
bycia sobą”. W książce tej, hiszpański jezuita od
czterdziestu lat pracujący w Indiach, kontynuuje
świetną tradycję ojca de Mello, dając pełne
wnikliwości wskazówki przydatne w osobistym
rozwoju. Radzi, jak uwolnić się od więzów
przeszłości i niepokojów o przyszłość, jak
ujrzeć siebie takim, jakim naprawdę się jest.

Marzec to także miesiąc w którym swoje
święto obchodzą Kobiety i z tej okazji
mamy dla Pań ofertę wiosennej odnowy
oraz zmiany wizerunku.
Zachęcam do lektury najnowszego wydania
PANORAMY życząc Państwu odwagi do zmian
w sobie i wokół siebie. A na zakończenie
przypomnę, że jedyną stałą w życiu są
właśnie zmiany.
Z serdecznymi życzeniami

Wiosna sprzyja zmianom. Wiosna i czas
Wielkanocy to swego rodzaju odnowa i początek
nowego życia. To właśnie teraz przyroda budzi
się do życia i my wraz z nią.
„Rok temu świat się zmienił, zaskoczył
nas wszystkich, wymusił zmiany w naszym życiu
i w naszych zachowaniach, zmienił nasze
priorytety” - pisze w swoim artykule Elżbieta
Stan, a jego tytuł („Chwyć chwilę za grzywę”)
to parafraza słów Olgi Tokarczuk w książce
„Bieguni”.
„Idzie wiosna. Czas ożywienia po
zimowym zamrożeniu nastrojów, czas na
porządki i czas na rozkwit”. To fragment artykułu
Eli Hubner – znanej w Polsce blogerki, która
specjalnie dla PANORAMY napisała artykuł „Wiosna, Pani Sierżantowo”.
W PANORAMIE, którą trzymacie Państwo w
dłoniach jest dużo ciekawych artykułów, które
sięgają do historii, mówią o teraźniejszości i
wybiegają w przyszłość, nawet tę bardzo odległą,
tak jak w artykule Marka Tucholskiego
„Tajemnice zdobywania kosmosu”.
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WOKÓŁ ŻYCIA

inną jakość życia. A właśnie o
jakość tu chodzi.

„CHWYĆ CHWILĘ ZA
GRZYWĘ”

Gdybym miała wskazać czego
nauczył mnie czas od
ubiegłorocznej wiosny do tej
nadchodzącej, to właśnie
większej świadomości w
odbieraniu świata, zrozumienia
na czym polega nasza
podświadomość. Polecam książkę
„Paradoks Szympansa” (o tym
jak zarządzać swoim
umysłem). W ogóle
problematyka działania naszego
umysłu stała się dla mnie
tematem, który zaczęłam
zgłębiać i powoli rozumieć wiele
swoich zachowań i emocji.

Rok temu świat się zmienił,
zaskoczył nas wszystkich,
wymusił zmiany w naszym życiu i
w naszych zachowaniach, zmienił
nasze priorytety. Myślałam, że
potrwa to kilka miesięcy i
wrócimy do czasu sprzed
pandemii. Ale tak się nie stało i
zaczęła się Nowa Normalność.
Trwa nadal a my próbujemy
układać swoje sprawy w tej innej
rzeczywistości.
Przez ostatni rok miałam różne
fazy „ogarnięcia” tego, co nam
przyniosła pandemia. Fazę
strachu, zaprzeczenia,
dostosowania, oporu, testowania
różnych rozwiązań dotyczących
pracy i kontaktu z bliskimi,
adaptacji do wymagań, dystansu
do ciągłych zmian a przede
wszystkim próby zachowania
spokoju, zadbania o siebie, o
swoje zdrowie, kondycję i zmianę
nastawienia do tego, co mnie
otacza. W końcu postanowiłam,
że będę starała się nieść
pozytywne emocje, dostrzegać
to, co pomyślne, zauważać dobre
rzeczy.
Ten ostatni czas wiele
przewartościował. Pokazał nam
jak ważna jest teraźniejszość,
każda mijająca chwila.
Nie ma sensu tracić energii na to,
co za nami i ciągle zamartwiać
się co będzie. Dostrzeganie
świata drobnych rzeczy i
przyjemności, szukania
pozytywności, przyjrzenia się
swoim myślom i emocjom,
doświadczania świata wszystkimi
pięcioma zmysłami daje szansę
na „swoją” nową normalność i

przyjemne uczucie, pozwala na
spokój i większą świadomość.

Dobra kawa czy filiżanka herbaty,
upieczone własnoręcznie ciasto,
telefoniczna rozmowa z bliskimi,
szczery uśmiech, włączenie
swojej ulubionej muzyki, świeże
kwiaty w wazonie, obejrzenie
dobrego filmu, zrobienie
codziennej gimnastyki,
przeczytanie wartościowej
książki, uczenie się nowych
kompetencji online (jak dobrze,
że mamy Internet!), kontakt z
„wirtualnymi” znajomymi,
zadbanie o swoje ciało (np.
domowe SPA). Takie małe rzeczy
sprawiają mi radość, doceniam,
że je mam, nauczyłam się
skupiać na tej nowej
codzienności. To, co kiedyś było
rutyną a niektóre czynności
wykonywane automatycznie,
teraz już umiem docenić,
zatrzymać, zachwycić się.
Nie wiem czy to dzięki
mojej dojrzałości czy też dzięki
tej „nowej normalności”,
zaczęłam zauważać obecną
chwilę, to, co tu i teraz. To
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„Tryb naszego działania jest w
dużej mierze zdeterminowany
przez podświadomość.
Czynności, które się powtarza, są
w niej zapisywane i z łatwością
można je odtworzyć. Nie musimy
za każdym razem uczyć się od
nowa jazdy na rowerze czy
wiązania butów.

MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 1 (7) MARZEC 2021

Podświadomość działa
automatycznie - w dużej mierze
nie zdajemy sobie sprawy z tego,
co aktualnie robimy, pędzimy na
oślep do jakiegoś celu, a życie
ucieka nam między palcami. Gdy
włączamy świadomość, możemy
weryfikować swoje zachowania i
nawyki. Nie biegniemy jak
szaleni, sprawdzamy czy cel
mamy właściwy, mamy radość z
tego co spotykamy po drodze.”
Tego właśnie się uczę.
Zauważyłam, że coraz więcej
osób interesuje się działaniem
umysłu, energią, prawem
przyciągania, zmianą myślenia.
Wystarczy znaleźć grupy w
przestrzeni internetowej, gdzie
można uczyć się medytacji. Mają
ogromną popularność. Uczymy
się tego, co już było znane od lat,
ale do tej pory nie tak
powszechne. Następuje zmiana w
postrzeganiu tej umiejętności i
docenieniu siły naszego myślenia.

upowszechniają i „zarażają”
innych. Więcej trudu zajmuje
umiejętność wybierania dobrych
wiadomości i przestawienie
swojego pozytywnego myślenia.
„Nasze myśli kreują naszą
rzeczywistość. To my
jesteśmy odpowiedzialni za
swoje życie oraz swoje myśli i
emocje. Zamiast skupiać się
na negatywach i brakach,
skupiajmy się na tym, czego
pragniemy.” /Albert Einstein/
Nie możemy zmienić przeszłości
ani zaczarować przyszłości w
100% tak jakbyśmy sobie tego
życzyli. Możemy jednak zmieniać
sposób odczuwania w chwili
bieżącej.
I to jest sposób, żeby wyjść z
trudnego czasu z nowym
nastawieniem do życia, z
umiejętnościami bycia tu i teraz.
„Chwycić chwilę za grzywkę”
(określenie zaczerpnięte z książki
„Bieguni” Olgi Tokarczuk) zachwycić się życiem po prostu,
czego sobie i wszystkim
Czytelnikom PANORAMY życzę z
całego serca.
Za chwilę przywitamy
najpiękniejszą porę roku, a
wiosną jest Dzień Kobiet, mam
więc oddzielne życzenia dla
Czytelniczek PANORAMY. Każdej
z Was Szanowne Panie życzę,
byście zawsze były wrażliwe
niczym wiosna, ciepłe jak lato,
barwne niczym jesień i
szlachetne jak zima. Kobieta na
każdą porę roku!

Pozytywne myśli przyciągają
pozytywne zdarzenia. Nasze
ciało inaczej reaguje,
samopoczucie się poprawia.
Wiem, że to działa - sprawdziłam
na sobie. Jest taka prawidłowość,
że złe emocje łatwiej się

Elżbieta Stan

Elżbieta Stan – filolog,
bizneswomen.
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POLONIA

których znaliśmy już, niezbyt
chlubnie, z Goetzendorf.

Emigracyjne drogi
(cz. 7) - Austria 1981

Utworzył się pewien rytm życia.
Podczas sezonu winobrania, spora
grupa uchodźców (Polaków i
Czechów) pracowała w winnicach
cały dzień, pod wieczór wracali,
większość z nich spotykała się by
grać w karty, pić do późna, aby
następnego dnia wstawać i udawać
się do winnic. I tak w kółko. Dzieci
tych ludzi były zwykle zaniedbane,
puszczone samopas, zbierały się w
grupki i bawiły się, jeśli nie na
podwórku, to na odrapanych,
brudnych już, korytarzach hotelu.
Ich ulubioną zabawą było
"interview u konsula", o czym
wciąż słyszeli od swych rodziców
jako coś najbardziej pożądanego w
życiu..

Podersdorf am See... (2)
Wyglądało na to, że w Podersdorfie
zostaniemy jakiś czas, wszyscy
oczekiwali tam wezwań na
interview do konsulatów tych
krajów, które przyjmowały
imigrantów, a potem oczekiwania
na dalszą emigrację. Według
ustnych przekazów miało to trwać
od kilku do kilkunastu miesięcy.
Wspomnienie Zbyszka:
"Z jedzeniem u Taubera różnie
bywało. Kilka pierwszych dni
byliśmy karmieni dość dobrze. Ty z
Jolą i dziećmi dostawaliście
kolorowe, wegetariańskie dania, na
które ludzie spoglądali z podziwem
i zazdrością. Po tych pierwszych
dniach luksusów podniebiennych
przyszedł czas na regularne życie.
Żona Taubera przejęła kontrolę
nad kuchnią i jedzenie stało się
marne. Tylko od czasu do czasu
Tauber dostawał pozwolenie na
gotowanie w kuchni. Wówczas
jedzenie było ponownie znakomite.
Gdzieś przed świętami Bożego
Narodzenia Tauberowa wyjechała
na pielgrzymkę do Lourdes we
Francji (bylem tam w 1999,
miejsce cudu, gdzie ludziom
ukazała się Matka Boska). Tauber
rządził w hotelu i kuchni. Był to
znowu okres znakomitych obiadów.
Kiedyś zapytałeś Taubera, dlaczego
jedzenie jest lepsze, kiedy on
gotuje. O ile pamiętam to
odpowiedział, że jeśli może coś
zrobić dobrze, to dlaczego nie?"
W hotelu Tauber mieszkało
kilkanaście rodzin uchodźczych, w
tym kilka rodzin i bezdzietnych par
z Czechosłowacji, między tymi
bezdzietnymi byli Milan i Michaela,

Zbyszek studiował gazety
austriackie w poszukiwaniu
stosownej dla nas pracy w
dziedzinie komputerów - operatora
czy programisty, (ja uważałem
takie poszukiwanie jeszcze za
przedwczesne z naszą znajomością
języka). Razem chodziliśmy z
naszymi dziećmi na spacery,
często dołączały się do nas inne
dzieciaki.
Moje pierwsze zdanie, jakie
odważyłem się powiedzieć po
niemiecku, było, gdy chciałem
zaparkować nasz, stojący
dotychczas dość daleko samochód,
na hotelowym parkingu, tuż przed
hotelem Tauber. Powiedziałem do
dziewczyny - recepcjonistki:
- Kann ich meine Auto hier
bringen? - co zabrzmiało jak: "Czy
mogę tutaj przynieść moje auto?"
Dziewczyna roześmiała się
perliście, wyciągnęła przed siebie
otwarte dłonie i spytała: Was? In
Ihren Händen? ("Co? W pańskich
rękach?") - potem wskazała na
podłogę przed ladą recepcji - Hier?
("Tutaj?")
Szkoła...

Podczas gdy nasze dziewczyny
spędzały całe dnie w winnicy, ja
pilnie uczyłem się niemieckiego, bo
wierzyłem, że nie tylko jest to
klucz do pracy w zawodzie, ale
także do odnalezienia się w tym
społeczeństwie. Dla mnie
narodowość to twór sztuczny,
człowiek jest człowiekiem, bariery
językowe są do pokonania, a
jedyne co mogłoby dzielić to
przesądy.
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Powiadomiono nas, że szkoła w
Austrii jest obowiązkowa dla dzieci
od 7-ego roku życia i że dzieci
uchodźców też powinny pojawić się
w szkole. W Podersdorfie była tylko
jedna szkoła podstawowa i tam
właśnie zostały przyjęte uchodźcze
dzieci w wieku szkolnym. Nasze
były jeszcze wprawdzie za młode,
ale byliśmy zadowoleni, że inne
dzieci, które, mieliśmy nadzieję,
zamiast tarzać się po brudnych
korytarzach i bawić się w
"interview z konsulem", będą miały
szanse czegoś się nauczyć, a co
najmniej nabrać doświadczenia w
integrowaniu się z obcym
środowiskiem i w obcym dla nich
języku. Nie wszyscy polscy rodzice
wydawali się dbać o to, mając
chyba wrażenie, że "wszystko się
jakoś załatwi i wyrówna" w
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wymarzonym, cudownym kraju
przeznaczenia. Eksperyment ze
szkołą austriacką nie trwał długo.
Dyrektorka szkoły oznajmiła, że
dzieci polskie opóźniają rytm
nauczania, wprowadzają
dodatkowe utrudnienia i
zamieszanie w szkole. Szkolny
komitet ustalił, że należy wyłączyć
dzieci polskie z ich systemu
nauczania.
Długo później dowiedzieliśmy się,
że ta decyzja doprowadziła do
dramatycznego końca długotrwałej
przyjaźni pomiędzy dyrektorką
szkoły i Kristl, żoną miejscowego
lekarza. Kristl była zdecydowanie
przeciwna usunięciu polskich
dzieci, uważała, że jest to decyzja
niesprawiedliwa, szkodliwa dla
wszystkich dzieci, a wręcz hańbiąca
dla tamtejszej społeczności.
Odrzuceni przez szkołę austriacką,
nie daliśmy za wygraną,
zebraliśmy się w kółku kilku
zaprzyjaźnionych rodzin, które
traktowały sprawę nauki poważnie
i postanowiliśmy zorganizować
naszą własną klasę. Gdy
przedstawiliśmy dyrektorce szkoły
nasz plan i potrzebę lokalu, ku
naszemu zdumieniu przyjęła go z
entuzjazmem i gotowością
wsparcia.
W ten sposób, w szkole austriackiej
przydzielono nam sporą salę
wyposażoną w ławki, stół i tablicę,
a dzieci otrzymały te same
przybory szkolne: zeszyty, książki,
pióra, ołówki, jakie dostają dzieci
austriackie na początku roku
szkolnego. Było nas pięcioro
chętnych do nauczania, chociaż
żadne z nas nie było
wykwalifikowanym pedagogiem.
Jedyna nauczycielka z
prawdziwego zdarzenia, Lidka,
żona Gutka, nie mogła
uczestniczyć w tym projekcie, bo
Gutek pracował całe dnie a ona
sama, w już zaawansowanej ciąży,
musiała zajmować się ich 2-letnią
córeczką. Mieliśmy około

trzydzieścioro dzieci w wieku od
pięciu do kilkunastu lat. Zajęcia
odbywały się ze wszystkimi dziećmi
jednocześnie, bez względu na
wiek. Joleczka nauczała sztuk
plastycznych, Maryla matematyki,
Ewa biologii, a ja języka
angielskiego. Ewa okazała
wspaniałe podejście do dzieci.
Brała je na zajęcia środowiskowe,
do parku, nad jezioro, pokazywała
im rośliny, kwiaty, drzewa, żyjątka
na nich, zachęcała je do rysowania
i opisywania wszystkiego co
zobaczą. Przy okazji tłumaczyła im
skomplikowany świat natury, na
tyle, na ile sama go znała lub co
naprędce wyczytała z dostępnych
jej książek. Joleczka zachęcała
dzieci do malowania, rysowania,
rzeźbienia czy formowania, uczyła
je jak sięgać po ich naturalną
kreatywność, jak rozumieć zasady
estetyki i piękna, jak dostrzegać i
jak tworzyć wokół siebie sztukę i
piękno. Maryla uczyła matematyki,
ale nie szło jej to zbyt dobrze, bo
była niecierpliwa wobec dzieci,
szczególnie tych w młodszym
wieku. W porozumieniu z nią,
przejąłem nauczanie podstaw
arytmetyki dla małych dzieci,
podczas gdy ona kontynuowała
bardziej zaawansowany program
ze starszymi dziećmi. Szkoła
świetnie działała, pomimo że z
trzydzieściorga zarejestrowanych
dzieci, wiele chodziło w kratkę lub
wręcz przestało przychodzić na
zajęcia, nie mając własnej
dyscypliny, a nie czując zachęty
czy zainteresowania ze strony
rodziców.
Zdając sobie sprawę z ważności
posługiwania się językami obcymi,
a w szczególności angielskim,
ogłosiłem, że, jeśli znajdą się
chętni, będę mógł również uczyć
dorosłych. Zbyszek również obiecał
pomoc w nauce tego języka. Na
początek, zgłosiło się z trzydziestu
chętnych. Na zmianę ze
Zbyszkiem, uczyliśmy nie
gramatyki, nie pisania, ale
prostych, niezbędnych na co dzień,
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wyrażeń - uczyliśmy wymowy i
rozumienia języka mówionego.
Szybko zorientowałem się, że dla
wielu była to czarna magia i
potworny wysiłek. W miarę
postępujących lekcji, mimo że
starałem się je robić ciekawie i
interaktywnie, liczba chętnych
zmalała do kilkunastu.
Pomyśleliśmy, że to może dlatego,
że lekcje są za darmo, że nic nie
kosztują. Skoro ludzie nie płacą to i
nie mają ani poszanowania, ani
motywacji. Ja jednak nie chciałem
brać za lekcje pieniędzy. Ktoś
zaproponował, że będzie pobierał
opłatę do wspólnej kasy, ale nie za
obecność, lecz za nieobecność na
lekcji. Z tych pieniędzy, gdy się
uzbierają, zrobimy sobie wszyscy
party. No cóż, uzbierało się może z
20 szylingów, a wiernych
studentów pozostało tylko kilku.
Zdecydowana większość
podersdorfskich uchodźców miała
awersję do jakiejkolwiek nauki,
jakiegokolwiek intelektualnego
trudu i rozwoju, nawet jeśli to
miało stać się witalne w ich
przyszłych losach. Byli i żyli jak
rośliny.
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Na skutek początkowych konfliktów
z Polakami, a może i z racji swego
porywczego i zgorzkniałego
charakteru, Frau Tauber,
właścicielka hotelu Tauber,
traktowała swych uchodźczych
"gości" z daleka, niechętnie, a
nawet wrogo. Z jakichś jednak
powodów darzyła Joleczkę i mnie
względnym i pogłębiającym się z
czasem respektem a nawet i
cieniem sympatii. Może powodował
to fakt, że byliśmy spokojni i
zawsze odnosiliśmy się do niej z
poważaniem; może to, że znaliśmy
języki - Joleczka niemiecki, a ja
angielski i coraz lepiej niemiecki więc mogliśmy się z nią
porozumiewać, a może dlatego, że
jako wegetarianie byliśmy w jakiś
sposób inni, niezwyczajni. Faktem
jest, że kiedykolwiek Frau Tauber
miała coś do zakomunikowania,
zawsze zwracała się o pomoc do
Joleczki.
Gdzieś z początkiem grudnia, gdy
zaczynały się już nastroje
przedświąteczne, Frau Tauber
powiadomiła Joleczkę, że "Pani
Doktorowa prosi, by kobiety z
hotelu pojawiły się u niej około 5ej wieczorem". Z tonu, jakim Frau
Tauber to mówiła, było jasne, że
Pani Doktorowa cieszyła się u niej
wielkim poważaniem. Pani
Doktorowa to Kristl Ganser, żona
miejscowego i jedynego w
Podersdorfie, lekarza. Znaliśmy go
już trochę. Z początkiem późnojesiennych chłodów zrobił obchód
pensjonatów i hoteli
zamieszkanych przez uchodźców,
sprawdzał stan zdrowia dorosłych i
dzieci, opukiwał ciała, zaglądał do
gardeł i gdy coś znalazł, kierował
do swego gabinetu.
Gdy uchodźcy zebrali się w jadalni,
Joleczka ogłosiła życzenie Pani
Doktorowej. No cóż, winobranie się
już kończyło a zaczynały się
przygotowania do świąt Bożego
Narodzenia, więc i prac w domu i
przed domem było z pewnością co
niemiara. Jedne więc panie z

potrzeby zarobku, inne z
ciekawości, a było ich z osiem,
udały się do domu Pani
Doktorowej. Dom okazał się
rozległą, parterową rezydencją
wyróżniającą się swymi okazałymi
rozmiarami wśród małomiasteczkowych stłoczonych
wzdłuż ulic i uliczek małych
domków. Rezydencja otoczona
była sporym ogrodem, którego
ogrodzenie graniczyło z
podwórzem szkoły.
Pani Doktorowa otworzyła drzwi i z
serdecznym uśmiechem zaprosiła
panie do środka. Jakież było
zdziwienie przybyłych, gdy po
wejściu do rezydencji zobaczyły, że
znalazły się na jakimś luksusowym
przyjęciu. Olbrzymi stół z
zapalonymi świecami, na
śnieżnobiałym obrusie wykwintne
białe serwetki, talerze, talerzyki,
kieliszki, szklanki, mnóstwo
sztućców, wszystko nakryte na
jakiś tuzin osób. Panie stały
stłoczone i nieufne w przedpokoju
nie wiedząc na co trafiły i czego się
od nich oczekuje. Do Pani
Doktorowej dołączyły jeszcze trzy
inne Austriaczki, wszystkie
zachęcająco uśmiechnięte. Jakież
było zdziwienie Joleczki i
towarzyszących jej pań, gdy
okazało się, że to wykwintne
przyjęcie jest właśnie dla nich.
Zostały podane sery i desery,
parująca kawa i herbata w
chińskiej porcelanie. Rozmowa
rozkręcała się bardzo powoli, jako
że jedynymi paniami, które mogły
porozumiewać się po niemiecku
były Joleczka i Maryla. Nie
przeszkadzało to jednak wymieniać
pełnych aprobaty "ochów" i
"achów" a także przyjaznych
uśmiechów i gestów. Pani domu
wyjaśniła, że to spotkanie to
tradycyjne przedświąteczne
"basteln", kiedy to panie
przygotowują ręczne robótki prezenty świąteczne dla swych
bliskich. Po serach i deserach,
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panie udały się do pomieszczenia
pod poziomem parteru.
Była to duża, pięknie urządzona
sala przygotowana już do
wszelkiego rodzaju ręcznych prac dwie maszyny do szycia, mnóstwo
różnego rodzaju tkanin, włóczek i
drutów do robienia dzianin, papier i
różnokolorowe tektury, sztuczne
kwiaty, wstążeczki, nożyce, nożyki,
kleje - wszystko, co tylko można
potrzebować do ręcznych robótek.
Tam właśnie panie zabrały się
żwawo do roboty.
W taki to właśnie sposób w nasze
życie weszły cztery prominentne
kobiety (a potem ich prominentni
mężowie) z Podersdorfu: Kristl
Ganser - żona doktora Georga
Gansera, Martha Kaintz nauczycielka i radczyni gminy,
Maria Bosch - żona Fritza,
policjanta, później szefa policji i
Maria Peck - żona sekretarza
gminy. Gdyby proboszcz miał żonę,
to z pewnością byłaby tam i ona.
To pierwsze spotkanie było
początkiem następnych i kolejnych
spotkań, w różnych układach i
miejscach. Doprowadziły one w
końcu do długotrwałych przyjaźni,
które silnie wpłynęły, z jednej
strony na nasze życie, a z drugiej,
na życie tego małego miasteczka i
jego osobistości.
I tak toczyło się życie uchodźców w
Podersdorfie w oczekiwaniu na
wymarzone interwiew z konsulem
wymarzonego kraju...
Jan Duniewicz

Jan Duniewicz - magister inżynier
elektronik. Doradca
międzynarodowy w biznesie,
leadership i transformacji
osobistej.
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HISTORIA
Patroni 2021 Roku
Sejm Rzeczpospolitej, od 20 lat
upamiętniając dokonania
wybitnych Polaków albo ważne
wydarzenia w historii Polski
ustanawia patronów danego
roku. Na podstawie uchwały z 27
listopada 2020 r. patronami roku
2021 zostali kardynał Stefan
Wyszyński, Stanisław Lem,
Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof
Kamil Baczyński oraz Tadeusz
Różewicz. Sejm postanowił też,
że rok 2021 będzie także rokiem
Konstytucji 3 Maja.

w najtrudniejszych latach
stalinizmu w Polsce nie wahał się
powiedzieć „non possumus” – nie
możemy (zgodzić się na to co
władza czyni), za co został
internowany na ponad trzy lata i
pozbawiony możliwości pełnienia
swojej funkcji. Był m.in. autorem
„Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego” złożonych w 1956 na
Jasnej Górze i inicjatorem
pielgrzymki po Polsce Obrazu
Jasnogórskiego przed obchodami
Millenium. Papież Jan Paweł II
wielokrotnie podkreślał jak ważną
dla niego osobą był prymas
Wyszyński.

futurologicznych i odpowiedziami
na pytanie, dokąd zmierza świat i
czy gdzieś tam w kosmosie są
inni. Kilkadziesiąt lat temu Lem
przepowiedział, kiedyś całe
biblioteki da się zmieścić w
jednym małym kryształku…

Cyprian Kamil Norwid

Stanisław Lem

Kardynał Stefan Wyszyński
W 2021 r. przypadają 40.
rocznica śmierci i 120. rocznica
urodzin prymasa Polski w latach
1948-81, arcybiskupa
gnieźnieńskiego i warszawskiego
Prymasa, człowieka który przez
kilkadziesiąt lat był
niekwestionowanym przywódcą
Kościoła Katolickiego w Polsce,
który od władz PRL domagał się
poszanowania praw osób
wierzących i wolności religijnej a

W roku 2021 przypada 100.
rocznica urodzin tego
najwybitniejszego przedstawiciela
polskiej literatury fantastycznonaukowej i jednego z
najpoczytniejszych pisarzy
science-fiction na świecie. Jego
książki zostały przetłumaczone
na ponad 40 języków. „Solaris”,
„Bajki robotów”, „Cyberiada”,
„Dzienniki gwiazdowe Iljona
Tichego”, „Opowieści o pilocie
Pirxie” i inne powieści oraz
opowiadania Lema wciągają
czytelnika zarówno interesującą
fabułą, rozmachem analiz
społecznych i głębią refleksji nad
naturą człowieka, jak również
rozmachem przewidywań
- 14 -

W roku 2021 przypada 200.
rocznica urodzin poety,
dramatopisarza, prozaika,
myśliciela, rysownika, słusznie
zwanego „Czwartym wieszczem”.
Wierny tradycji romantycznej, a
równocześnie zaskakująco
nowatorski, często niezrozumiany
przez współczesnych. Autor liryk
miłosnych i patriotycznych,
rozważań filozoficznych,
dramatów scenicznych. Z jego
utworów pochodzą znane
wszystkim zdania „Daj mi
wstążkę błękitną”, „Do kraju
tego, gdzie kruszynę chleba,
podnoszą z ziemi przez
uszanowanie, dla darów Nieba,
tęskno mi, Panie” „Ideał sięgnął
bruku” i wiele innych. Szczególną
rolę Norwid przypisywał sztuce,
której granice sięgały rzeczy
najbardziej codziennych i
zwyczajnych, w tym pracy
ludzkiej. W „Promethidionie”
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pisał: „Bo nie jest światło, by pod
korcem stało, ani sól ziemi do
przypraw kuchennych, bo piękno
na to jest, by zachwycało, do
pracy - praca, by się
zmartwychwstało”.

„Niebo złote ci otworzę
W którym ciszy biała nić
Jak ogromny dźwięków orzech
Który pęknie, aby żyć
Zielonymi listeczkami
Śpiewem jezior
Zmierzchu graniem
Aż ukaże jądro mleczne ptasi
świst
Jeno wyjmij mi z tych oczu
Szkło bolesne – obraz dni
Które czaszki białe toczy
Przez płonące łąki krwi
Jeno odmień czas kaleki
Zakryj groby płaszczem rzeki
Zetrzyj z włosów pył bitewny
Tych lat gniewnych
Czarny pył”
Baczyński i jego żona Barbara
zginęli w Powstaniu
Warszawskim.

poezji. W jego twórczości
dominują: tragizm ludzkiego
życia naznaczonego wojną i
poczuciem zagrożenia,
osamotnienie, zagubienie w
rzeczywistości pełnej obojętności
i okrucieństwa. „Szukamy ciepła
nawet w kubku z gorąca herbatą,
w zaparowanych oknach, bo tak
bardzo tęsknimy za ciepłą
duszą”.
Jego utwory niezwykle oszczędne
w formie, lakoniczne są
pozbawione jakichkolwiek
ubarwień. „Filozoficzna i
egzystencjalna głębia obecna w
twórczości Różewicza ma
charakter uniwersalny, dzięki
czemu nie tylko trafia do
odbiorców z całego świata, ale
jeszcze długo będzie oddziaływać
na współczesną literaturę
polską.” - napisano w uchwale
Sejmu RP.
Dariusz Wiśniewski

Krzysztof Kamil Baczyński
Urodzony w roku 1921 r. to
poeta - wybitny przedstawiciel
pokolenia Kolumbów, tego
pokolenia, które najlepsze swoje
lata, a często także i życie oddało
Polsce. W jego poezji występują
obok siebie wątki liryczne i
tragiczne. Zachwyt nad pięknem
natury i przerażenie tragizmem
wojny, oczarowanie ukochaną
kobietą i przekonanie o
konieczności włączenia się w
walkę zbrojną o wolność
Ojczyzny. Z jego wierszy
pochodzą słowa „I wyszedłeś,
jasny synku, z czarną bronią w
noc”, „Umrzeć przyjdzie, gdy się
kochało wielkie sprawy głupią
miłością” oraz spopularyzowane
przez genialne wykonanie Ewy
Demarczyk:

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

Tadeusz Różewicz
Urodzony w roku 1921 poeta,
prozaik, dramaturg, scenarzysta.
Jeden z najwszechstronniejszych
i najbardziej twórczych polskich
pisarzy XX wieku. Autor m.in.
„Kartoteki”, „Białego
małżeństwa” „Do piachu”, „Matka
odchodzi” i licznych tomików
- 15 -
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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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POLITYKA
Włonczajmy rozum
Swego czasu Andrzej IbisWróblewski napisał taki sprytny
limeryk, mający pomóc nam w
tępieniu błędów językowych:
Don Kichot z miasta La Mancha
Dulcynei światło wyłanczał.
Raz, gdy wizytę kończył,
Dobrze go nie wyłączył
Bo ujrzał w łożu Sancha.
W przeprowadzonym właśnie
przez portal Polszczyzna.pl
plebiscycie na najgorszy błąd
językowy udział wzięło 190 545
uczestników. Niekwestionowanym zwycięzcą plebiscytu
został potworek językowy
„włanczać-wyłanczać”. Jako drugi
uplasował się czasownik w
bezokoliczniku „wziąść”, trzecie
miejsce zajął czasownik „iść” w
czasie przeszłym, rodzaj męski czyli „poszłem”. Są to błędy
często popełniane, które
językoznawcy tępią od lat,
niestety bezskutecznie.
Jak mawiał prof. Jerzy Bralczyk,
jeśli czujemy się Polakami
powinniśmy mówić i pisać
poprawnie, czyli używać języka
według przyjętych zasad zgodnie
ze znaczeniem słów i zwrotów
oraz odpowiednio do sytuacji.
Ongiś wadliwa mowa,
nieporadność językowa,
ignorancja i niechlujstwo
dyskwalifikowało zawodowo i
towarzysko ludzi, pozbawionych
nawyku lektur oraz innych
odruchów kulturowych.
Teraz niszczyciele polszczyzny są
coraz pewniejsi siebie.
Przesiąknięci potwornym
żargonem urzędniczo-partyjnym
czasów powojennych, bełkotem

władzy, nowomową mediów,
szkodnicy ci niszczą język polski,
a będąc niedouczeni, wielokroć
nie zdają sobie z tego sprawy, a
jeśli nawet, to traktują swoje
błędy z lekceważeniem.
Oczywiście wiemy, że język jest
żywy i podlega zmianom,
ratujmy jednak, co się da z
naszej pięknej polszczyzny,
inaczej bowiem ostanie nam się
tylko panareyowy język „gęsi”.

nowelizacja Słownika Języka
Polskiego PAN oraz Słownik
Ortograficzny.
Dużo krwi ludziom gramotnym
napsuła Krystyna Pawłowicz,
kiedyś posłanka, dziś sędzia
Trybunału Konstytucyjnego, z
upodobaniem używająca
nagrodzonej we wzmiankowanym
plebiscycie formy „wziąść”. Po
przesłuchaniu Donalda Tuska
przez gdańską prokuraturę
dokonała ona autorskiej analizy
mowy ciała Tuska, która według
autorki „pokazała strach i
kompleksy byłego premiera
wobec Jarosława Kaczyńskiego”,
wzmacniając swoją opinię
demonstracyjnym używaniem
słowa „wziąść”. Krytykom radziła
„Nie przynudzajcie znowu”,
nazywając ich „lewackimi
dziennikarzami, wyrobnikami
opozycyjnych mediów”.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku,
podczas sejmowej debaty nad
wnioskiem o wotum nieufności
dla premier Beaty Szydło,
Jarosław Kaczyński dwukrotnie
użył słowa „wyłonczać”.
Pedagogicznie i lingwistycznie
nastawieni posłowie zaczęli
skandować: „wy-łą-czać, wy-łączać”, na co nieugięty prezes
odparł: „Pozwólcie, że będę
mówił, jak mówię”. I żadne
krzyki ani płacze nie przekonają
go, że mówi nieprawidłowo. I nikt
mu nie wmówi, że białe jest białe
a czarne jest czarne i że mówi się
„wyłączać” skoro „zbawca
ojczyzny” mówi „wyłanczać” bo
tak się mówi po wolsku.

Jako ciekawostkę przypomnę, że
Tusk przyjechał na to sławetne
przesłuchanie pociągiem, a nie w
kolumnie opancerzonych limuzyn
rządowych, spędził w
prokuraturze dwa razy więcej
czasu niż Lech Kaczyński
internowany w stanie wojennym,
niczym go nie ugoszczono,
podczas gdy krwawi
komunistyczni siepacze
poczęstowali L. Kaczyńskiego
pączkiem! Co nie zmienia faktu,
że podczas wizyty w Bytomiu
Donald Tusk dokonał wpisu w
księdze pamiątkowej
następującej treści: "Bytommiasto, którym zachwycić się
może nawet Gdańszczanin". Przy
całej mojej sympatii do Gdańska
nie ulega wątpliwości, że
"gdańszczanin" pisany jest małą
literą.

Obawialiśmy się wówczas, że w
trybie natychmiastowym zostanie
przegłosowana stosowna

Wydaje się, że wyznawców
„dobrej zmiany” łączy kulawa
polszczyzna. Oto Sebastian
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Kaleta, młody wiceminister
Sprawiedliwości, odpowiadając
Wojciechowi Engelkingowi na
Twitterze, udzielił mu cennej
rady: „Zausz firme”. Trzy błędy w
jednym słowie-cudeńko.
W styczniu byliśmy świadkami
ciekawej dyskusji z tym panem.
Otóż po jego wypowiedziach na
temat możliwości „zaorania”
sądownictwa w Polsce, prof.
Laurent Pech z Uniwersytetu
Middlesex w Londynie,
zapragnął zgłębić tajniki intelektu
wiceministra i napisał elegancko:
„...Byłbym zachwycony debatą,
żeby poznać pana rozumienie
francuskiego i europejskiego
prawa... oraz tych systemów
prawnych, które powinny być
inspirowane lub zgodne z
waszymi reformami. Proszę dać
znać, gdzie i kiedy”. Czyli
wytwornie wyzwał naszego
Kaletę na pojedynek, z którego
profesjonaliści mieliby mnóstwo
uciechy.
Niestety, nasz reprezentant nie
odważył się podjąć rękawicy,
próbował za to błysnąć ripostą
wątpliwej jakości, nazywając
prof. Pecha” nieznanym
akademikiem”, co oznacza, że po
prostu on go nie zna i dodając:
„ciągle debatuję z waszymi
najtęższymi umysłami. Niedługo
zapewne dowiem się, że nawet
mówiąc, że Ziemia krąży wokół
Słońca, nie mam racji”. Ku
radości internautów odpowiedział
mu znany z celnych sformułowań
prof. Marcin Matczak z UW:
„Panie Kaleta, debatujemy z
panem nie ze względu na potęgę
pana umysłu, ale dlatego, że
musimy, bo inne cechy pana
osobowości usadowiły pana na
stołku wiceministra.” Kaleta
pewnie i tak przesłania nie
zrozumiał. Kiedy dasz krowie

kakao i tak nie wydoisz
czekolady.
Ale nie tylko politycy czynią
gramatyczne cudeńka. Taki na
przykład Sławomir Świerzyński lider zespołu Bayer Full znany z
majteczek w kropeczki oraz z
otwartego wspierania obozu
władzy został w nagrodę
dopuszczony do żłobu i w
telewizji publicznej jest
ekspertem w wielu dziedzinach,
np. ekonomii. Napisał więc:
„Państwo nie mósi prowadzić
gospodarki”. Być może gościowi
obiło się kiedyś o uszy nazwisko
Thatcher, która stwierdziła jasno
i wyraźnie: „Nie ma czegoś
takiego jak publiczne pieniądze.
Jeśli rząd mówi, że komuś coś
da, to znaczy, że zabierze tobie,
bo rząd nie ma żadnych swoich
pieniędzy”.

też poluzowała, bo stwierdził, że
Kultu nikt nie słucha i ludzie
nawet nie wiedzą kto to
Staszewski. Śmiesznie, bo
przecież Kult i Bayer Full to
zupełnie inna liga. W tym
rozdzielnictwie wyraźnie widać
wpływy Kurskiego, bo disco polo
zostało hojnie obdarowane. Na
przykład bracia Golcowie
otrzymali na przetrwanie 1,8 mln
zł, więcej niż cały zespól
Mazowsze lub Opera Bałtycka. A
właśnie, podobno na objęciu
funkcji prezydenta Stanów
Zjednoczonych przez Joe Bidena
miał śpiewać Zenek Martyniuk.
Przez te oczy zielone Ameryka by
oszalała. Ale Kurski go nie puścił,
polskie władze nie chciały
bowiem przeceniać rangi tego
wydarzenia. No i Amerykanie
musieli się zadowolić takimi
piosenkarkami jak Lady Gaga czy
Jennifer Lopez.
Jak Państwu wiadomo, wielu
miłośników polszczyzny zbierało
różne ciekawostki i cudactwa i
przesyłało je prof. Janowi
Miodkowi, który ma spora
kolekcję takich okazów (Dlaczego
Kubuś Puchatek pilnie uczęszcza
na wszystkie lekcje języka
polskiego? Bo prowadzi je prof.
Miodek).

Jak wiemy, ostatnio minister
Gliński dzielił pieniądze z
Funduszu Wsparcia Kultury,
Bayer Full przytulił 550 tys. zł.
Kazik Staszewski z Kultu
wsparcia nie przyjął,
uzasadniając, że „nie chcemy
ukradzionych wam pieniędzy”.
Ależ się Świerzyński zacietrzewił!
Honorowa postawa Kazika
rozluźniła mu hamulce i rozum
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Warto więc brać przykład z
prezydenta Andrzeja Dudy, który
cały czas się uczy pracować nad
językiem ojczystym, doskonalić
go, poprawiać. Bo jak mówił
znakomity Janusz Gajos w
jednym ze swoich skeczy:
„Kultura to jest cóś takie, że się
w pale nie mieści”.
Danuta Owczarz-Kowal

Danuta Owczarz-Kowal - filolog
orientalny, prawnik, felietonista.
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POLITYKA
Na horyzoncie - „raj
utracony”
„W polityce zagranicznej nasza
ojczyzna Stany Zjednoczone
najpewniej dość szybko odrobią
straty, które wyrządziły cztery
lata kadencji Donalda Trumpa. A
jednak pewne rzeczy się stały i
cofnąć je trudno. Nikt już nie
będzie tak na nas polegał jak
kilka lat wcześniej, tak z nami
współpracował i tak się nas bał.”
Powyższy cytat pochodzi z
wypowiedzi jednego z byłych
wysokich urzędników
administracji George’a Busha szefa wywiadu CIA Johna
Brennana. Ów zasłużony emeryt
– być może niechcący – wyraził
swój żal za odchodzącym w
przeszłość światem uformowanym przez 6 lat II Wojny
Światowej i przeszło cztery
dekady Zimnej Wojny. Tym
niemniej – jak często się zdarza
– nowe nieszczęścia skutecznie
zastępują te dawne. Wystarczy
tylko trochę się rozejrzeć.

Pierwszy miesiąc 2021 roku nie
zajechał do wszystkich domostw
z dźwiękiem dzwonków u sań.
Początek stycznia dla
Amerykanów oznaczał rozruchy
w stolicy i coś na kształt puczu
bojówkarzy Donalda Trumpa
nazywających siebie
„prawdziwymi patriotami”.
Oglądając rozjuszony tłum
przewalający się przez Rotundę
Kapitolu, miałem skojarzenia z

tłumem francuskich „sankiulotów” z okolic roku 1789
okrążających Luwr, a jednocześnie miałem świadomość
jakiegoś dziwnego surrealizmu.
Oto były prezydent podejmuje
próby przekonania przeróżnych
władz lokalnych, stanowych oraz
sądowniczych, że wystarczy
jeszcze raz przeliczyć głosy, a
okaże się, że to on – Donald
Trump wygrał wybory prezydenckie. A tu okazało się coś
zupełnie innego niż oczekiwał
były prezydent. 60 sądów
różnych szczebli (wraz z Sądem
Najwyższym, w którym jest
kilkoro mianowanych przez niego
prawicowców) odrzuca pozwy
Trumpa, niekiedy nawet bez ich
rozpatrzenia. W Waszyngtonie
zebrali się najwierniejsi stronnicy
dotychczasowego szefa Białego
Domu. Nie wiadomo jak w
praktyce miała wyglądać
realizacja planów „zdobycia”
budynku Kongresu USA. Już
same przecieki nie brzmiały
zachęcająco. Rozchodziły się
pogłoski o chęci porwania lub
zgładzenia speakerki Izby
Reprezentantów pani Nancy
Pelosi oraz wiceprezydenta
Mike’a Pence – tego ostatniego
ponoć „za zdradę”. Następnego
dnia część mieszkańców stolicy
USA zbudził dźwięk zamiatanego
szkła i warkot silników pojazdów
Gwardii Narodowej stanów
Virginia i Maryland zajmujących
pozycje w różnych częściach
miasta. Ich koledzy z innych
stanów dojechali później. Tamta
bezsensowna amerykańska
wersja „nocy kryształowej” (tak
nazwał ją w swoim rodzinnym
języku Schwartzenegger)
pochłonęła siedmioro istnień
ludzkich i kilkadziesiąt rannych.
Pięć tygodni później okazało się,
że tylko Izba Reprezentantów
jest gotowa postawić byłego
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prezydenta Donalda Trumpa w
stan oskarżenia i uznać za
niezdolnego do pełnienia funkcji
publicznych w przyszłości. W
Senacie, jak ostrzegano, sprawy
miały się inaczej. Niewystarczająca liczba senatorów uznała b.
szefa państwa winnym
podburzania swoich fanów do
rozruchów. Po raz drugi w
kadencji Trumpa „impeachment”
okazał się bezzębny. Już po
głosowaniu speaker Senatu USA,
konserwatysta Mitch McConnel
wygłosił przemówienie utrzymane
w duchu „Wilk syty i owca cała”.
Jego zdaniem „nie ma
wątpliwości, że prezydent Trump
jest praktycznie i moralnie
odpowiedzialny za sprowokowanie krwawych zajść na
Kapitolu [...] ludzie tam obecni
mocno wierzyli, że działają na
życzenie i wg. instrukcji
prezydenta. To ich przekonanie
miało tragiczne konsekwencje.”
Speaker McConnel nie przeczył
nawet temu, że Donald Trump
nic nie zrobił aby odwołać swoje
bojówki, jak też nie zawezwał
Gwardii Narodowej na pomoc
policji pozostawiając ten kłopot
innym. Tym niemniej speaker
Senatu głosował za ...
uniewinnieniem byłego
prezydenta, gdyż Senat nie
może sobie uzurpować władzy
konstytucyjnej której nie
posiada, zwłaszcza wobec byłego
prezydenta. A poza tym, są
przecież sądy kryminalne.
Jest jeszcze jeden aspekt wart
poruszenia. W ostatnich kilku
latach prawie każdy, kto
upominał się o minimum
szacunku dla instytucji państwa
demokratycznego i rządów
prawa, był dość często oskarżany
co najmniej o naiwność, a często
o popieranie kosmopolitycznych i
antynarodowych (tj. antypolskich
/ antyamerykańskich itp.) elit.
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Widać gołym okiem, że nader
burzliwy dwudziesty wiek,
którego okropieństw mało kto z
obecnie aktywnego pokolenia
pamięta, przestał już być
skutecznym straszakiem. Znowu
wyrosło nam pokolenie gotowe
raz jeszcze wyważać otwarte
drzwi poszukując odpowiedzi na
pytanie: co jest ważniejsze w
sprawowaniu władzy? Przestrzeganie zasad ustrojowych i
praworządności, czy może raczej
tzw. „triumf woli” jakiejś
(podobno) wybitnej jednostki?
Jedyny kłopot w tym, że liberalna
recepta na problemy naszego
świata nie podnieca wystarczająco wyobraźni masowej. Co
innego baśniowe opowieści o
inteligentnych jaszczurach,
zjazdach satanistów i masonów w
podziemiach hoteli na Florydzie
czy konferencjach watykańskich
„postępowców”. Czyżby za kilka
lat Amerykę (i wiele innych
krajów) miał oczekiwać raz
jeszcze kosmiczny pojedynek
„DOBRA” ze „ZŁEM”? Hufce
anielskie przeciw komputerowym
trollom pod wodzą George’a
Sorosa? A może odwrotnie:
zwolennicy neoglobalizacji pod
egidą Billa Gatesa przeciw idei
narodu jako bóstwa (pod
patronatem Moskwy czy Pekinu).
Toż to wypisz wymaluj „Raju
Utraconego” Johna Miltona ciąg
dalszy. Chyba tylko następna
pandemia lub inny kataklizm
wybawi młodych populistów z
kłopotu.
Michał Stefański

Michał Stefański – dziennikarz
radiowy i prasowy, felietonista,
amerykanista.

Komitetu i pozwalały na bardziej
skoordynowaną pomoc.

POLONIA
67 lat pracy Komitetu
Pomocy Dzieciom
Polskim
Historia Komitetu sięga
korzeniami do listopada 1953
roku, kiedy to grupa działaczek
polonijnych, w odpowiedzi na
apel Związku Polek w Wielkiej
Brytanii podjęła inicjatywę
pomocy dzieciom polskim, które
po wojnie znalazły się w
dramatycznej sytuacji.

Powstanie Komitetu spotkało się
z życzliwym przyjęciem Polaków
w Montrealu. Pierwszą imprezę
dochodową urządzono w Sali
Białego Orła. Pierwsze donacje
od osób prywatnych i organizacji
polonijnych pozwoliły na
utrzymanie polskiej szkółki w
Kassel w Niemczech.
Z czasem Komitet poszerzył
zakres działalności na rzecz
potrzebujących dzieci o
wspieranie polskich szkół,
internatów, bibliotek również w
Kanadzie i w innych krajach.
Głównym, jednak zadaniem
Komitetu stało się wspieranie
instytucji w Polsce takich jak
stowarzyszenia pomocy dzieciom,
zakłady opiekuńczowychowawcze i zakłady lecznicze.
Nie zabrakło też pomocy Polakom
– repatriantom z Rosji. Pomoc
dla Polski w czasach rządów
komunistycznych, zawierała
wysyłki najpilniejszych towarów i
lekarstw, rozprowadzanych przy
pomocy Kościoła.

Zofia Romer wraz z Zofią
Babińską, Ireną Petrusewicz,
Anielą Agopsowicz oraz Krystyną
Idziak założyły w Montrealu
Komitet Pomocy Dzieciom
Polskim. Początkowo założycielki
Komitetu opierając się na
własnych funduszach
wspomagały dzieci polskie
znajdujące się na terenie Niemiec
- wysyłając regularnie paczki
żywnościowe czy też pomagając
w adopcji sierot przez rodziny
polskie. Stopniowo działalność
dochodowa została wzbogacona o
organizacje kiermaszów,
turniejów brydżowych, rewii
mody, pikników, spotkań
towarzyskich, które zasilały kasę
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22-go sierpnia 1962 roku, w
obecności trzech założycielek:
Zofii Babińskiej, Zofii Romer i
Krystyny Idziak Komitet został
zarejestrowany jako korporacja w
rejestrze prowincji Québec.
W 1964 roku Komitet liczył ponad
50 członkiń. Pod koniec lat
sześćdziesiątych Komitet został
przyjęty do Montrealskiej Rady
Kobiet, która zrzeszała blisko 80
organizacji kobiecych działających w Montrealu.
W połowie lat osiemdziesiątych
do Komitetu przyłączyła się
Sekcja Pomocy Ludziom
Starszym, która wcześniej
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działała przy Stowarzyszeniu
Polskim. W tym czasie podjęto
decyzję o organizacji dwóch
kiermaszów - „Bazarów”:
wiosennym zwanym „Primavera”
organizowanym około Wielkanocy
i Kiermaszu Gwiazdkowym na
początku listopada. Ten zwyczaj
zachował się do dziś i jest okazją
dla Polonii montrealskiej do
spotkania i uczestniczenia w
działalności dobroczynnej.
Z uzyskanych środków Komitet
wspiera swoimi dotacjami liczne
instytucje w Polsce. Są to z
reguły stowarzyszenia pomocy
dzieciom, zakłady opiekuńczowychowawcze, hospicja, zakłady
lecznicze, domy dla dzieci
specjalnej troski, tj. dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym,
niepełnosprawnych, sierot, a
także domy Samotnej Matki i
Dziecka.

W latach 2015-2017 nastąpiło
kolejne rozszerzenie zakresu
działalności Komitetu. Dzięki
funduszowi inwestycyjnemu
Lisowskich-Smykowskich
przeznaczonemu na stypendia
dla dzieci-młodzieży, którym
trudne warunki finansowe nie
pozwalają na kontynuację
wykształcenia, powstała Komisja
stypendialna udzielająca wsparcia
finansowego młodzieży
pochodzenia polskiego w
prowincji Québec zamierzającej
podjąć naukę w College lub na

Uniwersytecie; podopiecznym
domów dziecka w Polsce,
zamierzającym podjąć naukę
zawodu oraz młodzieży
zamieszkującej tereny
opanowane dużym bezrobociem
w Polsce i która zamierza podjąć
naukę w gimnazjum, liceum lub
na uniwersytecie.

Pisząc o 67. rocznicy działalności
Komitetu Pomocy Dzieciom
Polskim w Montrealu nie sposób
nie wspomnieć i nie uhonorować
Marii Zaścińskiej - wieloletniej
prezeski Komitetu.
„Intensywność oraz styl Jej pracy
społecznej – niektórzy powiedzą
nawet „służby” - wykracza poza
to, czego większość z nas
mogłaby się spodziewać”, a
rozwój i zasięg działalności
Komitetu pod Jej egidą osiągnął
niezwykłe rozmiary. „Pani Maria
nie była bowiem jedną z tych
osób, które zawsze dzielą dane
im przez Opatrzność dni i godziny
na pracę i czas prywatny.
Zadaniom stojącym przed Nią do
wykonania oddawała się bez
reszty.” „…Z takim samym
entuzjazmem lepiła pierogi na
Bazar Komitetu, jak uczestniczyła
w obradach Montreal Council of
Women (tj. Montrealskiej Rady
Kobiet). Dwa razy w roku sama
jej obecność na Bazarze
Komitetu Pomocy Dzieciom
Polskim utwierdzała wątpiących
w przekonaniu, że pomagając
innym czynią dobrze – że dając,
mają poczucie, jakby sami coś
dostawali…”. 67-letni dorobek
Komitetu Pomocy Dzieciom
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Polskim to wiele milionów
dolarów przekazanych na
wspieranie licznych instytucji
opiekujących się dziećmi i ludźmi
starszymi w Polsce.
Jak wyraziła się sama Maria
Zaścińska: „Dorobek ten tym
bardziej godny jest uznania i
podziwu, kiedy uzmysłowimy
sobie, jaki ogrom pracy trzeba
włożyć w organizowanie i
przygotowanie kolejnych
kiermaszów. Ten trud przynosi
wymierny dorobek, za który
wdzięczność swoją wyrażają całe
rzesze dzieci i ludzi starszych w
Polsce. Wystarczy przeczytać
wiele listów z podziękowaniami
dla naszego Komitetu: „wasze
serca jak radary są ustawione w
kierunku naszej ojczyzny i
wychwytują najcichsze dźwięki
dochodzące od ludzi
potrzebujących” – pisze jedna z
zakonnic opiekujących się
chorymi dziećmi (Zakład
Leczniczo-Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w
Krakowie). Nie sposób zapomnieć
o tych wszystkich, którzy
anonimowo włączają się w prace
Komitetu, o mężach, i dzieciach,
którzy wspierają żony i matki, o
licznej rzeszy harcerzy i o wielu
sympatykach, którzy z radością
odpowiadają na prośby Komitetu
i włączają się w jego prace. Nie
ma słów, aby to opisać.”
Kazimierz Zaraś

Kazimierz Zaraś- Prezes KPDP w
Montrealu.
Zapraszamy na stronę
internetową www.kpdp.ca, gdzie
znajdują się szczegółowe
informacje o działalności
Komitetu Pomocy Dzieciom
Polskim.
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POLONIA
Polscy artyści plastycy
w Kanadzie
Gdy na początku lat 90.
wyjeżdżałam do Kanady, nie
przeczuwałam, że oddalenie od
Polski, zamiast odciąć mnie od
źródła polskości, właśnie mnie do
niego przybliży i zaowocuje
napisaniem doktoratu: Portret
trzech pokoleń artystów plastyków
polskich na emigracji w Kanadzie,
w latach 1939-1989.
W kwietniu 2020 roku, polskie
wydawnictwo naukowe DiG,
opublikowało mój doktorat,
nadając mu tytuł „Polscy Artyści
Plastycy w Kanadzie”. Na maj i
czerwiec 2020 roku zaplanowana
była w Polsce i Kanadzie tura
promocyjna, którą uniemożliwiła
pandemia, blokując wszelkie
aktywności kulturalne.
Najważniejsze jednak, że doszło do
publikacji, gdyż wypełnia ona lukę
w historii dziejów sztuki polskiej
powstałej w XX wieku na emigracji.
Druga wojna światowa i jej
konsekwencje polityczne,
spowodowały przybycie do Kanady
rozbitków wojennych – artystów
plastyków, którzy nie
zaakceptowali nowego ustroju
narzuconego Polsce w wyniku
zdrady jałtańskiej. Przybyli do
Kanady, po 1939 roku, polscy
malarze, rzeźbiarze, ceramicy,
graficy, architekci, legitymujący się
dyplomami wyższych szkół
artystycznych, niejednokrotnie
posiadający duży dorobek,
nagrody, tytuły profesorów uczelni
artystycznych, stworzyli wyłom w
emigracji ekonomicznej i znacząco
zmienili charakter Polonii. Pierwsza
grupa przybyszy, nazwana „falą
wojenną” liczyła około stu osób.
Drugą falą emigracji artystycznej
była „fala PRL-owska i fala 1968
roku”, licząca około pięćdziesięciu
twórców. Największa grupa, ponad

150 artystów, pojawiła się po 1980
roku i określa się ją mianem „fali
solidarnościowej”. Artyści za
wszelką cenę starali się pozostać w
dużych miastach: Montrealu,
Toronto, Edmonton, Ottawie,
Calgary, Hamilton, Vancouver, by
przyłączyć się do istniejących już
tam środowisk polonijnych, mieć
szersze pole działania i znaleźć
odbiorców swojej sztuki. Wyjazd
do miasteczek najczęściej oznaczał
pogrążenie się w anonimowości i
utratę kontaktu ze światem sztuki,
co było najwyższą ceną za
emigrację.

życia kulturalno-artystycznego
Polonii, jak również przyczynienie
się do zmiany, w świadomości
Kanadyjczyków, stereotypu
biednego polskiego emigranta
przyjeżdżającego „za chlebem” do
Kanady. Dekorowanie kościołów i
przestrzeni publicznej,
organizowanie wystaw, obecność w
galeriach i na rynku sztuki,
ofiarowywanie prac na cele
charytatywne, tworzenie dekoracji
z okazji wydarzeń
okolicznościowych i historycznych
– tam wszędzie ślad swój zostawili
artyści. Interesowało mnie, na ile
rzeczywistość polityczno-społeczna
Kanady pozwoliła rozwinąć
skrzydła polskim talentom, jak
ewoluowała ich twórczość pod
wpływem nowych doświadczeń i
bodźców kulturowych, i czy istnieją
jakieś reguły pozwalające osiągnąć
sukces artystyczny w Kanadzie.
Dzięki archiwom państwowym, nie
licznym publikacjom, prasie
polonijnej i kanadyjskiej, archiwom
prywatnym, spotkaniom i
rozmowom z artystami, powstała
swoista mapa plastyki polskiej w
Kanadzie, będąca brakującym
ogniwem polskiej sztuki stworzonej
poza granicami Polski.

W trakcie moich badań nad życiem
i twórczością polskich artystów
plastyków, udało mi się zebrać
informacje o ponad 260 artystach
działających na emigracji w
Kanadzie w latach 1939-1989.
Starałam się odtworzyć mapę
działań twórczych na tle życia
kulturalnego diaspory polskiej oraz
pokazać rolę, jaką w kształtowaniu
się społeczeństwa kanadyjskiego
odegrała i ciągle odgrywa
aktywność artystyczna polskich
emigrantów.
Trudno dziś sobie wyobrazić
kondycję polskiej diaspory bez
obecności artystów różnych
specjalności. Zasługą ich jest
zarówno podwyższenie jakości
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Publikacja „Polscy Artyści Plastycy
w Kanadzie” stanowi kompendium
wiedzy dla każdego, kogo
interesuje historia emigracji
ekonomicznej i artystycznej do
Kanady, jak również jest
wiarygodnym materiałem
dopełniającym wiedzę na temat
polskiego dziedzictwa
artystycznego powstałego poza
granicami kraju i jego znaczenia w
dziejach powszechnej kultury
artystycznej.
dr Katarzyna Szrodt

Katarzyna Szrodt - kuratorka
wystaw, animatorka życia
kulturalnego, felietonistka.
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NAUKA
Tajemnice zdobywania
Kosmosu
Jadąc Autostradą 30 w stronę
Sorel, na wysokości lotniska SaintHubert, zobaczymy po lewej
stronie w oddali całkiem spory,
nowoczesny budynek. Tutaj,
nieomal w środku Prowincji Quebec
mieści się siedziba kanadyjskiej
federalnej agencji - CSA Canadian Space Agency, czyli
Kanadyjska Agencja Kosmiczna,
która niedawno obchodziła swoje
30-sto lecie. CSA powstała 1-go
marca 1989 roku.
Czym zajmuje się owo "kosmiczne
dziwo"? W eksploracji kosmosu
najważniejszym wyzwaniem CSA
jest obecnie Międzynarodowa
Stacja Kosmiczna (ISS International Space Station). CSA
uczestniczy w programie ISS od
1991 roku.

To tutaj, w CSA wszyscy astronauci
udający się na ISS odbywają
treningi na specjalnych
symulatorach i urządzeniach, które
potem będą używać na stacji. Tu
przygotowywane są operacje stacji
ISS, oprogramowanie i wiele
innych specjalistycznych zadań.
Naziemna kontrola stacji CSA
(wraz z naziemną kontrolą NASA w
Houston, TX) umożliwia codzienne
obserwacje i kontakty z
astronautami na ISS.
CSA współpracując z przeszło 40stoma kanadyjskimi firmami
dostarcza urządzenia i podzespoły

dla stacji ISS. Najważniejsze są z
dziedziny robotyki. Jednym Z NICH
jest SSRMS (Space Station Remote
Manipulator System), popularnie
nazywany Canadarm2. To prawie
20 metrowe olbrzymie ramię jest w
stanie samo poruszać się po całej
stacji "przechodząc" i przełączając
się z jednego łącza na kolejny.

Ramię to "wyłapuje" przybywające
do ISS statki kosmiczne, może
przenosić ładunki z miejsca na
miejsce, itp. Do niego
„przyczepiają się” też astronauci
gdy wychodzą na zewnątrz stacji.
Kanadyjscy astronauci czynnie
biorą udział w badaniach na stacji
ISS. Przebywało tam już 9-ciu
astronautów zatrudnionych w CSA.
Kolejni są szkoleni i przygotowywani do lotu i pobytu na ISS.
Niedawna Generalna Gubernator
Kanady - Julie Payette - podczas
swojej poprzedniej pracy w CSA na
stanowisku Szefa Astronautów,
dwukrotnie odwiedzała stację ISS;
w 1999 na Space Shuttle Discovery
oraz w 2009 na Space Shuttle
Endeavour.
CSA kontroluje oraz zarządza
operacjami i zadaniami
astronautów. Na ISS
przeprowadzany jest szereg
eksperymentów naukowych, zadań
robotyki i sztucznej inteligencji,
odbywa się testowanie nowych
technologii, badań w dziedzinach
biologii i medycyny. Z tych
powodów czasami do ISS
dostarczani są "dziwni" goście.
Oprócz różnych roślin były tam np.
Niesporczaki (Tardigrada). To
przedziwne zwierzę, które spotkać
można wszędzie - na ziemi, w
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morzach, w głębinach oceanów
charakteryzuje się niezwykłą
odpornością na ekstremalne
warunki ciśnieniowe i
temperaturowe. Wytrzymuje też
promieniowanie kosmiczne i może
przeżyć nawet w przestrzeni
kosmicznej na zewnątrz stacji ISS
poprzez samo-odwadnianie i
następnie nawadnianie.
Stacja ISS jest wielkości boiska do
piłki nożnej. Okrąża Ziemię 16 razy
w ciągu doby na wysokości ok. 400
km. poruszając się z prędkością 28
000 km/h. Przeważnie jest na niej
6 -7 astronautów. Przebywało tam
już 241 astronautów z 19 krajów
świata. Stację można zobaczyć z
Ziemi gołym okiem. Jest widoczna
jak gwiazda i porusza się szybko
po niebie jak samolot, tylko bez
świateł nawigacyjnych.
Kolejnym wyzwaniem CSA w
eksploracji kosmosu będzie tzw.
Lunar Gateway, co można by
przetłumaczyć jako Księżycowe
Przejście lub Bramka. Kanada
oficjalnie przyłączyła się do tego
programu w 2019 roku. To będzie
też międzynarodowy program pod
przewodnictwem NASA oraz
udziale trzech partnerów: CSA,
ESA (Europa) i JAXA (Japonia), a
nowa stacja LOP-G (Lunar Orbital
Platform-Gateway) - Księżycowa
Stacja Kosmiczna, stanie się
następczynią ISS. Ta ostatnia
będzie wtedy powoli likwidowana.
Jeszcze przed 2030 rokiem. ISS
zostanie skierowana w stronę
Ziemi do tzw. Punktu Nemo na
środku Oceanu Spokojnego.
Znajduje się tam „cmentarzysko”
statków kosmicznych.
LOP-G będzie mniejsza od ISS a
astronauci nie będą tam przebywać
ciągle (jak na ISS) - tylko na
krótkie okresy. Kanada na
początek wniesie do Gateway
inteligentny system robotyczny
Canadarm3 wzorowany na
obecnym - Canadarm2.
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Lunar Gateway to nasza naturalna
brama do dalszej eksploracji
Układu Słonecznego. Być może
będziemy w stanie nauczyć się
wielu lekcji na Księżycu, zanim
wybierzemy się do bardziej
odległych miejsc, takich jak np.
Mars. Księżyc będzie raczej pełnił
rolę placówki badawczej. Nie jest
postrzegany jako możliwe stałe
miejsce do kolonizacji przez
ludzkość. Być może lód na
biegunach Księżyca może utrzymać
małe kolonie, które poświęcałyby
się głównie działalności
wydobywczej, badaniom
naukowym lub udzielaniu wsparcia
na dłuższe podróże. Księżyc może
być wykorzystywany do
pozyskiwania energii albo z Helu 3,
który według teorii może być użyty
w reaktorach termojądrowych albo
z energii słonecznej. Ponieważ do
startu rakiety z Księżyca potrzeba
będzie dużo mniej paliwa niż do
startu z Ziemi, Księżyc wydaje się
być idealnym miejscem na
przystanek w dalszej podróży
przede wszystkim w celu
uzupełnienia paliwa. W CSA
pracujemy już intensywnie nad
tym programem w nowo
utworzonym oddziale.
Innym ważnym zajęciem CSA są
kanadyjskie satelity krążące wokół
Ziemi. Posiadamy satelity
komunikacyjne, miniaturowe,
naukowe satelity obserwacyjne do
obserwacji Kosmosu i do
obserwacji Ziemi w tym
szczególnie zmian klimatycznych i
pogodowych oraz obserwacji klęsk
żywiołowych. Naukowe satelity
poszerzają naszą wiedzę o
pochodzeniu, formacji, strukturze
oraz ewolucji ciał niebieskich i

wszechświata. Inne badają fizykę i
skutki zjawisk takich jak zorza
polarna w ziemskim polu
magnetycznym. Satelity są
niezbędne do efektywnego
planowania i działań ratowniczych:
od przewidywania niektórych
katastrof zanim się pojawią po
dostarczanie krytycznych
informacji służbom ratowniczym na
Ziemi. Wczesne ostrzeganie i
ewakuacja ludności pomogło
uratować setki, jeśli nie tysiące
istnień ludzkich.
W 2019 r, z bazy sił powietrznych
Vandenberg w Kalifornii na
pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9,
wystrzelono nową generację
satelitów obserwacyjnych Ziemi tym razem do obserwacji z orbity
geostacjonarnej obszaru Kanady.
Satelity opracowane i
wyprodukowane przez wspólny
zespół CSA i MDA są
wykorzystywane do codziennego
skanowania naszego kraju i jego
wód, zbierając bezcenne
informacje. Te dane pomagają
kapitanom bezpiecznie poruszać
się po wodach północnej Kanady i
Arktyki, rolnikom maksymalizować
plony, a ratownikom ratować
ludzkie życie i mienie.

Czym jeszcze zajmujemy się w
CSA? Balony stratosferyczne CSA,
kampanie STRATOS, bazy
startowe, to kolejne możliwości dla
naszego sektora kosmicznego. I
wreszcie Rovers - opracowywane i
wykonywane także w samym CSA.
Są to łaziki posiadające możliwość
poruszania się po powierzchni ciała
niebieskiego na którym
wylądowały. Zespół obecnych
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naziemnych łazików - to
dziadkowie robotów, które
pewnego dnia będą mogły
odkrywać powierzchnię nowych
światów, działając jako oczy i uszy
dla naukowców, a nawet pracując
jako inteligentne roboty ramię w
ramię z astronautami.
Dalsze plany to zdobywanie Marsa.
Mars jest najlepszym miejscem w
Układzie Słonecznym, poza
Księżycem, które można
skolonizować. Ponadto, jeśli nie
podejmiemy stałej próby
kolonizacji Marsa, nigdy nie
będziemy mogli podróżować na
planety poza słoneczne. Powodem
dla którego ludzie chcą lecieć na
Marsa jest uczynienie ludzkości
gatunkiem międzyplanetarnym.

Kanada i CSA z pewnością będzie
uczestniczyć w programie
zdobywania Marsa. Mars krąży
wokół Słońca po bardzo eliptycznej
trajektorii i jego odległość od Ziemi
zmienia się od 56 mln km do 401
mln km. Oczywiste jest, że
będziemy lecieć na Marsa w tzw.
oknie transferowym, gdy jego
odległość od Ziemi będzie
najmniejsza. I tak na początku
taka droga może zająć do 9
miesięcy, a w przyszłości 6
miesięcy. Droga powrotna zajmie
tyle samo, przy czym astronauci
będą musieli czekać na Marsie na
kolejne okno transferowe, czyli
prawie 2 lata.
W 2022 r. planuje się wysłanie na
Marsa 2 statków towarowych
Starship które przy pomocy
robotów umieszczą infrastrukturę
energetyczną, górniczą i
podtrzymującą życie dla przyszłych
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misji. Pierwszy załogowy lot na
Marsa planuje się na 2024 r.
Do 2050 r. na „Czerwonej
Planecie” ma powstać pierwsze
ludzkie samowystarczalne
miasteczko. Do transportu ludzi i
materiałów do budowy niezbędnej
infrastruktury ma posłużyć flota
ok. tysiąca statków kosmicznych
Starship. Do końca XXI wieku jest
możliwe, że na Marsie może być
kilka małych miast, których łączna
populacja wyniesie około 1 miliona
lub więcej.
Bardzo dużo wyzwań stoi przed
taką misją. Pozyskiwanie wody z
Marsa, wytwarzanie tlenu (w tym
pomogą uprawy roślin, które
żywiąc się dwutlenkiem węgla – a
tego jest pełno w marsjańskiej
atmosferze – przez proces
fotosyntezy dostarczą nam tlen),
pozyskiwanie paliwa (jak wodór i
dwutlenek węgla), energii
elektrycznej, itd. Pierwsi
marsjańscy osadnicy będą skazani
na dietę wegańską, bo żadnych
zwierząt raczej ze sobą nie zabiorą.
To wszystko nie są żadne bajki czy
fantazje. To, co nie taka dawno
było tematami filmów
fantastyczno-naukowych, jest już
realizowane. Przyszli Marsjanie czy
raczej kolonizatorzy Marsa żyją już
wśród nas chociaż wielu pewnie
jeszcze o tym nie wie.
CSA współpracuje z wieloma
międzynarodowymi organizacjami i
agencjami. Najbardziej związana
jest z amerykańską agencją NASA
oraz firmami z nią współpracującymi. Współpracujemy też z
europejską ESA (European Space
Agency) oraz japońską agencją
kosmiczną JAXA, a także z rosyjską
Roscosmos. W ramach ESA działa
też Polska Agencja Kosmiczna PAK - z siedzibą w Gdańsku. W
ramach programu ARISS zostały
zainstalowane na ISS anteny
polskiej produkcji.
Badania w kosmosie wpływają
znacząco na postępy w dziedzinie

zdrowia i medycyny, transportu,
bezpieczeństwa publicznego,
towarów konsumpcyjnych, energii i
środowiska, technologii
informatycznych i produkcji
przemysłowej.

Dzięki satelitom obserwacyjnym
uratowano ok. 444 000 istnień
ludzkich podczas różnych klęsk
żywiołowych. Już prawie nikt z nas
nie wyjeżdża gdzieś dalej
samochodem bez GPS-u, który
składa się z 31 satelitów
orbitujących wokół Ziemi.
Rozmawiamy przez telefony z
całym światem dzięki satelitom
komunikacyjnym. Już niedługo
Starlink – telekomunikacyjny
system satelitarny składający się z
około 12 tys. satelitów, budowany i
umieszczany na orbicie
okołoziemskiej przez SpaceX –
dostarczy nam łączność
internetową (high-speed) na całym
globie, gdziekolwiek się
znajdziemy. Zakończenie budowy
systemu jest planowane na 2027.
Niektórzy są bardzo sceptycznie
nastawieni do badań przestrzeni
kosmicznej, szczególnie do dużych
kosztów takich przedsięwzięć.
Twierdzą, że lepiej byłoby
przeznaczyć te pieniądze na inne,
bardziej przyziemne cele, na
pomoc potrzebującym, itp.
Niestety jest to bardzo
krótkowzroczny punkt widzenia
wynikający głównie z niewiedzy,
braku wyobraźni albo z tak bardzo
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modnych obecnie działań
populistycznych. Znane jest
pytanie czy lepiej jest dać
głodnemu rybę czy też wędkę i
nauczyć go łowić. Zapewne
najlepiej jedno i drugie, bo głodny
musi przeżyć zanim nauczy się
łowić. Kanada robi jedno i drugie.
Przeznacza na CSA 0,1% budżetu
rocznie. Tylko tyle. Dużo więcej
przeznacza na różne cele
pomocowe (wewnętrzne i
zewnętrzne). Te 0,1% to jest ok.
320 milionów dolarów. Sceptycy
powiedzą, że można by było tę
sumę przeznaczyć na załatwianie
doraźnych problemów. Warto
podkreślić, że każdy dolar wydany
na eksplorację kosmosu przyniesie
olbrzymie korzyści w niedalekiej
przyszłości.
Nienasyconą ciekawość życia,
nieugaszone pragnienie nauki w
tym zdobywanie kosmosu jest
cechą większości ludzi i nic nas
przed tym nie powstrzyma.
„Pragnienie wiedzy jest naturalną
cechą ludzi dobrych” – powiedział
Leonardo da Vinci. Historia
zdobywania wiedzy jest pełna
przypadkowych odkryć,
niespodzianek, ale przede
wszystkim upartych, wytrwale
pracujących naukowców dążących
do celów, które inni uważali za
nieosiągalne.
Pracując w CSA dla rządu
federalnego trzeba to robić
odpowiedzialnie i mieć pasję.
Naukowe (przez duże "S" Science) spojrzenie na świat i
zjawiska przyrodniczo-fizyczne,
nieustanne dokształcanie się jest
podstawą. Dewizą CSA jest: Dare
to explore! - Odważ się odkrywać!
Marek Tucholski

Marek Tucholski - inżynier
elektronik i informatyk.
Zatrudniony w Kanadyjskiej
Agencji Kosmicznej (CSA).
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WOKÓŁ ŻYCIA
Wiosna, Pani
Sierżantowo!
Parafraza tytułu popularnej
komedii z czasów PRL-u, nie jest
przypadkowa. Bohater filmu,
poczciwy komendant MO w małej
miejscowości, jest służbistą.
Rygorystycznie przestrzega
regulaminów i przepisów, również
w życiu. Nie korzysta z uciech,
jak inni mieszkańcy, jest
człowiekiem samotnym i
„osobnym”. Dopiero młoda
pracownica poczty wpływa na
poluzowanie zasad przez
surowego posterunkowego, a ja
do dziś pamiętam jej zalotne:
„Wiosna, panie sierżancie”. No
właśnie, idzie wiosna, czas
ożywienia po zimowym
zamrożeniu nastrojów, czas na
porządki i czas na rozkwit. Także
naszej dojrzałej kobiecości.
Tymczasem mam wrażenie, że
niektóre panie są dla siebie ciągle
jak ten sierżant i nie pozwalają
sobie na jakiekolwiek zmiany i
odstępstwa od dotychczasowego
regulaminu. „Za stara jestem”,
„nie wypada”, „co ludzie
pomyślą”, „trzeba oszczędzać,
wspierać dzieci”, „na to trzeba
mieć pieniądze” itd. A lata lecą.
Może więc warto uśmiechnąć się
zalotnie do siebie samej i
powiedzieć: „Wiosna, pani
sierżantowo!”.
W świecie kobiet 50 plus dzieje
się ostatnio bardzo, bardzo wiele.
Wreszcie wychodzimy z cienia, ze
strefy tzw. „niewidzialności”.
Coraz więcej z nas chce teraz
zadbać o własne potrzeby i robić
coś, co sprawia, że życie jest
ciekawsze i bogatsze. Coraz też
częściej i głośniej mówimy
światu: „Zobacz nas, jesteśmy!
Chcemy gonić marzenia, pasje i

tęsknoty, które gdzieś tam nam
się zagubiły na dotychczasowej
drodze albo na które wcześniej
nie miałyśmy czasu.” I robimy to,
na własnych zasadach, wolniej
lub szybciej, z większymi lub
mniejszymi sukcesami, ale
robimy. Coraz więcej o nas
artykułów w prasie, coraz więcej
dojrzałych kobiet (50-latki, 60latki, 70-tki a nawet 80-tki)
aktywnie uczestniczy w świecie
mediów społecznościowych, na
Facebooku, Instagramie czy You
Tubie. W życiu codziennym także
widać coraz liczniejszą grupę
pań, która śmiało sięga po
możliwości i korzyści, jakie nam
ten nasz piękny wiek oferuje.

Widzę też niestety dość liczną
grupę, którą nazwałam tutaj
„sierżantowymi”. To kobiety,
które albo zastygły w monotonii
własnego życia albo nie
pozwalają sobie na przysłowiowe
rozpuszczenie włosów i życiowy
taniec. I nie mówię od razu o
rock’and’rollu. Wystarczy walc,
też pięknie. To kobiety, które
może i chciałyby coś zmienić,
otworzyć się na bardziej aktywne
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życie, ale zawsze znajdą jakieś
wymówki. „Takie szaleństwa to
tylko za młodu” – słyszę w
aptece od pani na oko 60-letniej,
kiedy mowa jest o gimnastyce na
bolące stawy. Naprawdę?
Rozmawiałam kiedyś z pewną
kobietą po 50-tce, która nie czuła
się szczęśliwa w swojej skórze,
ale torpedowała wszystkie moje
sugestie z precyzją niemieckich
łodzi podwodnych. A takie
torpedy mogą rozwalić nawet
najpotężniejsze okręty. Była w
kiepskiej formie, miała sporą
nadwagę i kłopoty z krążeniem.
No, ale cóż - diety nie zmieni,
mięsko kocha, warzywa błe, a
cukru nie ograniczy, bo jak tak
bez ciasteczka do kawusi… Ruch?
A co sąsiedzi powiedzą, jakby
nagle wyszła pochodzić z
kijkami??? To może na zajęcia do
pobliskiego miasta? „Ale to
trzeba dojeżdżać…” (15 km).
Poddałam się. Jest takie
powiedzenie: „Jak chcesz zmienić
swoje życie, to zmień swoje
życie.” Kropka.
Sierżantowe specjalizują się w
negowaniu własnych możliwości.
To panie, które w swojej filozofii
życiowej skupiają się na takich
słowach jak: „nie mam” i „nie
jestem”, w domyśle
wystarczająco zamożna,
sprawna, atrakcyjna, obrotna itp.
Kocham komentarze typu „ale
ona jest bogata i piękna”, „kto
bogatemu zabroni”, „a co ja mam
zrobić w mojej szarej
rzeczywistości”? Albo: „Też bym
tak chciała” (wyglądać, świetnie
tańczyć, jeździć na rolkach,
kolorowo się ubierać itp.), tylko,
że na „chceniu” się kończy.
„Lajkujemy” i lecimy dalej, tyle
jeszcze „chceń” przed nami!
Psycholodzy i terapeuci od lat
powtarzają, że zawsze jest jakieś
„nie mam” i „nie jestem”, ale
sztuka polega na tym, aby
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wykorzystać wszystkie „MAM” i
„JESTEM”. A przede wszystkim
„MOGĘ”. Ja od siebie dodam, że
kluczowym słowem, które
otwiera wszystkie drzwi jest
przede wszystkim „CHCĘ”. CHCĘ
zrobić coś dla siebie, CHCĘ
zmienić coś w moim życiu i nie
patrzę na to, czego nie mam, ale
na to, jakie zasoby w mojej
rzeczywistości mogę
wykorzystać, aby te zmiany
wprowadzić. Albo CO MOGĘ
ZROBIĆ, aby takie możliwości
stworzyć. Niestety jak się
okazuje, największym
wyzwaniem może być podjęcie
inicjatywy i wyjście ze świata
swoich wymówek. O wiele łatwiej
jest narzekać albo czekać, że
„inni” nam coś zapewnią.
Obywatelko sierżantowo - życie
jest po to, aby je przeżywać, a
nie by siedzieć i na nie patrzeć!
To nie musi od razu oznaczać nie
wiadomo jakich przygód i
wyjazdów na koniec świata za
wielkie pieniądze. Mała podróż
też wystarczy – trzeba jednak
kupić bilet! Tymczasem niektóre
panie okopują się w twierdzach
swoich domów, a głowy otaczają
drutem kolczastym,
niedopuszczającym żadnej chęci
działania. Aż duszno od
przekonań typu: „a co mnie
może jeszcze spotkać”, „co ja
mogę”, „jestem taka samotna”,
„tutaj nic się nie dzieje”… Panie
są najlepszymi pielęgniarkami dla
swojej niewiary, malkontenctwa,
narzekactwa i wreszcie, co tu
dużo mówić – pasywności.
Najlepiej, jakby wprost z
telewizora wjechał im do domu
książę w karocy i zabrał do
krainy cudów. No, ale cóż,
Kopciuszek, żeby spotkać księcia,
też wyszedł z domu i pojechał na
bal… Inaczej do tej pory
babrałaby się w popiele.

Daj sobie szansę. Dość często
zastanawiam się, ile kobiet tak
myśli? Ile kobiet nie docenia
siebie i tego, co ma, odmawia
sobie możliwości bardziej
spełnionego, szczęśliwszego
życia? Ja wiem, że świat nie jest
sprawiedliwy. Nigdy nie był i nie
będzie. I wiem, że trudno się z
tym zgodzić, ale tak jest. Nie
wszyscy są silni i przebojowi,
otwarci na ludzi, komunikatywni.
Nie wszyscy mają energię albo
zdrowie. Niektórych życie
przydusiło i ciężko się z tego
podnieść. Bardzo dużo kobiet nie
jest też po prostu przyzwyczajonych do tego, że mogą zrobić
coś DLA SIEBIE. Tak zostałyśmy
nauczone. Żona, matka, córka.
Praca w pracy, praca w domu.
Gdzieś na szarym końcu TY. Ale
wiesz co? Możesz to zmienić.
Naprawdę. Nie zamykaj się w
swojej skorupie, rozejrzyj się
dookoła. NA PEWNO niedaleko
jest jakieś życie pozadomowe.
Być może Twojej pomocy
potrzebuje fundacja, która działa
na rzecz dzieci albo zwierząt? A
może niedaleko jest jakiś klub
kobiet? Internet aż puchnie od
ofert warsztatów, kursów, grup
zainteresowań. Może coś Cię
natchnie albo zainspiruje i
znajdziesz coś dla siebie? I choć
wiadomo, że „najtrudniejszy
pierwszy krok”, to warto go
zrobić. Odważ się i Ty, Twoje
życie naprawdę jest w Twoich
rękach. A czasem w nogach. Jest
życie poza twoją planetą. To co,
wiosna Pani Sierżantowo?
Ela Hübner

Ela Hübner – dziennikarka,
blogerka: www.fajna-baba-nierdzewieje.pl
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OGŁOSZENIA
Stowarzyszenie Inżynierów
Polskich w Kanadzie - Oddział
Montreal zaprasza na wykład
dr. Inż. Franciszka Fereta w
języku polskim: „Historia,
produkcja i zastosowania
aluminium”.
Dr. Inż. Franciszek Feret jest
Krakowianinem. Ukończył fizykę
na Uniwersytecie Jagiellońskim w
1972 roku, później uzyskał
doktorat na wydziale metalurgii
AGH w Krakowie. Do Kanady
przybył z rodziną w 1981 roku.
Pracę rozpoczął w Nowej Hucie w
ośrodku badawczym przemysłu
żelaza i stali (9 lat). W Kanadzie,
w czasie 28 lat kariery w Arvida
Research and Development
Centre (Rio Tinto Alcan) w
Jonquière, najważniejszym
ośrodku badawczym w przemyśle
aluminiowym, rozwinął unikalne
metodologie analityczne. Zostały
one wdrożone w laboratoriach na
całym świecie.
Od przejścia na emeryturę w
2011 roku jest Dyrektorem
Generalnym w ICSOBA
stowarzyszenia profesjonalistów
przemysłu aluminiowego o
zasięgu światowym.
Franciszek Feret opublikował
ponad 50 artykułów naukowych i
jest współautorem trzech
książek.
Prelekcja będzie dostępna na
ZOOM w dniu 24 marca br. o
godz. 19.00. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w
prelekcji prosimy o kontakt
e-mailowy pod adresem
dodekp@hotmail.com celem
otrzymania kodu połączenia.
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POLITYKA
Rasizm systemowy – o
co w tym wszystkim
chodzi?
Od jakiegoś czasu, kwestia
rasizmu systemowego zajmuje
ważne miejsce w debacie
publicznej. Głosy biorące udział w
dyskusji są liczne, zróżnicowane i
często sprzeczne. Między tymi,
które twierdzą, że rasizm jest
bolączką naszego społeczeństwa,
a tymi, które odmawiają bycia
pomawianymi o rasizm i w końcu
tymi, które uznają, że rasizm jest
problemem wyimaginowanym,
trudno się odnaleźć. Jak i co
zrozumieć z tego całego
„zamieszania”?
W tym artykule proponujemy
przedstawić kilka elementów
pozwalających zrozumieć temat.
Rozpoczniemy od przytoczenia
definicji rasizmu i dyskryminacji,
następnie wytłumaczymy co
oznacza słowo systemowy i
powiemy kilka słów o akcjach
prewencyjnych.
Zrozumieć fenomen
Baruch Spinoza, siedemnastowieczny filozof holenderski
powiedział: „gdy chodzi o sprawy
ludzkie, nie śmiać się, nie płakać,
nie oburzać się, ale rozumieć.”
Często pierwszym krokiem do
zrozumienia czegokolwiek jest
rozumienie słów, którymi się
posługujemy. Dlatego też warto
zajrzeć do słownika i poznać lub
przypomnieć sobie ich znaczenie
podstawowe. W słowniku języka
polskiego czytamy, że rasizm to:
„pogląd oparty na przekonaniu o
nierównej wartości biologicznej,
społecznej i intelektualnej ras

ludzkich, łączący się z wiarą we
wrodzoną wyższość jednej rasy”.
Definicja ta wpisuje się w
pierwotne rozumienie rasizmu,
które z czasem jednak zostało
rozszerzone o inne aspekty
mogące charakteryzować daną
grupę czy jednostkę tj.
pochodzenie kulturowe,
narodowe. Wówczas mówimy o
nowym rasizmie lub o
neorasizmie. To co łączy oba
rodzaje rasizmu, to wprowadzenie rozróżnienia na „my” i
„oni”. Ci „oni”, zwłaszcza w
nowym rasizmie - „obcy” nie
zawsze są postrzegani jako gorsi,
jednak jako tacy, którym nie
należą się te same prawa.

któryś z motywów określonych
przez prawo. W Quebec’u,
artykuł 10 Karty Praw i Wolności
Człowieka (La Charte des droits
et libertés de la personne du
Québec) określa listę motywów
dyskryminacji zabronionych przez
prawo, tj.: rasa, kolor, płeć,
tożsamość lub wyraz płci - ciąża,
orientacja seksualna, stan
cywilny, wiek (oprócz
przypadków przewidzianych
przez prawo); religia,
przekonania polityczne, język,
pochodzenie etniczne lub
narodowe, niepełnosprawność lub
używanie środków złagodzenia
tej niepełnosprawności,
uwarunkowanie społeczne.
Rasizm jak i dyskryminacja są
powszechnie zabronione przez
prawo, mimo to są zjawiskami
uniwersalnymi, a ich przejawy są
różne, w zależności od zakątka
świata.

To co na papierze wydaje się
jasne, w rzeczywistości okazuje
się dużo bardziej skomplikowane.
Rasizm i jego przejawy są zawsze
wplecione czy splecione z innymi
fenomenami społecznymi i są
mniej lub bardziej widoczne na
pierwszy rzut oka.
Dyskryminacja, według słownika
języka polskiego to „prześladowanie poszczególnych osób lub
grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na
rasę, narodowość, wyznanie,
płeć itp.”. Innymi słowy, jest to
niesprawiedliwe i nierówne
traktowanie grup lub jednostek
ze względu na wybrany aspekt.
W kontekście walki z dyskryminacją często mówi się o
ograniczeniu lub odmowie
„dostępu do…” ze względu na
- 34 -

W Montrealu, uwaga opinii
publicznej została zwrócona ku
tej problematyce jednocześnie z
trzech powodów: po zabójstwie
George’a Floyda i fali Black Lives
Matter, którą ona podniosła,
śmierci Joyce Echaquan w
Centrum szpitalnym w Joliette
oraz publikacji raportu
montrealskiego Biura konsultacji
publicznej (Office de consultation
publique de Montréal)
dotyczącego rasizmu i
dyskryminacji systemowej.
Rasizm systemowy i
dyskryminacja systemowa, nie
oznaczają, że wszyscy
mieszkańcy miasta czy prowincji
są rasistami albo osobami
dyskryminującymi. Systemowy
(w polskiej terminologii
nazywany instytucjonalnym lub
strukturalnym) oznacza, że w
ogólnym funkcjonowaniu
społecznym istnieją mechanizmy,
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które produkują, powielają i
umacniają nierówne traktowanie.
Są one wynikiem długotrwałych i
nieustannych procesów, na które
jednostka nie ma wpływu.
Trudność w ich zwalczaniu polega
na tym, że często są nieumyślne
i trudno zauważalne, ponieważ są
głęboko zakorzenione w
„normalności” procedur. Zatem,
kiedy mówimy o rasizmie i
dyskryminacji strukturalnej, nie
mówimy o pojedynczych,
jednostkowych zachowaniach,
lecz pewnej całości, w której
funkcjonujemy. Zrozumienie tego
aspektu przesuwa ciężar
odpowiedzialności z konkretnych
osób, na plan instytucjonalny.

zapewnienie rzeczywistej
zmiany.”
W wyniku tych konsultacji
powstał raport, w którym
sformułowane jest jasno 38
zaleceń dotyczących zmian w
strukturach i w funkcjonowaniu
miasta. Jedno z pierwszych
zaleceń dotyczy utworzenia i
nominowania komisarza do spraw
walki z rasizmem i
dyskryminacją. Stanowisko to
objęła na początku roku Bochra
Manaï. Jej zadaniem jest
opracowanie i wprowadzenie w
życie planu akcji, który będzie
miał na celu zwalczanie rasizmu i
dyskryminacji systemowej w
strukturach Miasta Montreal.

przychodzi im Réseau pour la
paix et l’harmonie sociale (Peace
Network for Social Harmony Sieć na Rzecz Pokoju i Harmonii
Społecznej). Od kilku lat, ta
organizacja charytatywna
współpracuje z wieloma
partnerami pochodzącymi z
różnych sektorów: filantropii,
biznesu, instytucji, nauki,
organizacji pozarządowych, itp.
To uprzywilejowane miejsce daje
wgląd na to co się dzieje na
terenie miasta. Réseau zachęca i
pomaga w tworzeniu
partnerstwa, koordynowaniu
współpracy mających na celu
połączenie sił i zasobów oraz
dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem dotyczącym
najlepszych praktyk działania.

Prewencja

Miasto Montreal, zorganizowało
konsultacje publiczne po tym, jak
organizacja Montréal en action
zebrała 22 000 podpisów
mieszkańców pod petycją, która
takich konsultacji się domagała.
W konsultacjach wzięło udział
ponad 7000 osób. Celem tego
przedsięwzięcia było, na bazie
zebranych informacji
„zidentyfikowanie zakresu
problemu, określenie grup, które
potencjalnie mogą stać się jego
ofiarami oraz zidentyfikowanie
obiecujących perspektyw i
konkretnych inicjatyw, które
powinny zostać włączone do
polityki i programów Miasta,
zgodnie z jego
odpowiedzialnością za

Zwalczanie rasizmu i
dyskryminacji systemowej nie
jest zadaniem dla jednej osoby.
Wymaga długotrwałego procesu
zmian. A nic nie robi się samo.
Im większa jest świadomość
społeczna problemów, które
przeszkadzają w byciu
pełnoprawnym członkiem
społeczeństwa, tym łatwiej jest
je rozwiązywać i im zapobiegać.
Morbum evitare quam curare
facilius est – „łatwiej zapobiegać
niż leczyć” - dlatego prewencja
odgrywa ważną rolę w każdej
dziedzinie.
W Montrealu działa mnóstwo
organizacji pozarządowych
pracujących na rzecz prewencji
rasizmu i dyskryminacji w
różnych środowiskach. Często te
jednostki działają lokalnie, na
małych terytoriach (np. dzielnica)
i cierpią na brak zasobów
ludzkich i/lub finansowych.
Działacze pracując pojedynczo,
często czują się osamotnieni,
zmęczeni i nie rzadko
sfrustrowani. Z pomocą
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Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale koncentruje swoje wysiłki
na zapobieganiu przemocy,
promowaniu pokoju oraz
różnorodności i integracji
(Diversity and Inclusion). To
właśnie w ramach tej ostatniej
problematyki pracuje się nad
prewencją rasizmu i
dyskryminacji z organizacjami
promującymi porozumienie
między społecznościami
zróżnicowanymi kulturowo i
wyznaniowo, niosącymi pomoc
imigrantom i uchodźcom w
procesie integracji, itd. Réseau
organizuje panele, seminaria
edukacyjne oraz spotkania
między partnerami, które
pozwalają im się poznać i
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nawiązywać współprace. W
wyniku jednego z takich spotkań,
powstał panel prowadzony przez
organizację AISA Canada z okazji
Międzynarodowego Dnia
Współżycia w Pokoju (Journée
international de vivre-ensemble
en paix). Réseau regularnie
współpracuje z Semaine de
sensibilisation musulmane,
Semaine d’action contre le
racisme. W tym roku, Réseau
weszło we współpracę z Montréal
en Action w ramach Miesiąca
Czarnej Historii (Mois de l’histoire
des Noirs).
Na jesień lub na wiosnę
przyszłego roku (w zależności od
warunków epidemiologicznych),
planowane jest Forum Diversité
Inclusion. Wydarzenie to ma być
okazją do spotkania się wielu
działaczy z dziedziny
różnorodności i integracji
(Diversity & Inclusion). Stworzy
to możliwość wymiany poglądów
o najważniejszych problemach,
podzielenia się wiedzą i
doświadczeniem, ułatwienia
współpracy, itd. Ostatecznym
celem tego przedsięwzięcia jest
stworzenie synergii między
uczestnikami i wzmocnienie
skuteczności ich działań.
Jednością silni, jak pisał
Mickiewicz. Połączenie sił pozwala
lepiej i skuteczniej zwalczać
rasizm i dyskryminację, a
zarazem budować harmonijne
społeczeństwo. Wiedza i
współpraca są niezbędnymi
elementami do współżycia w
pokoju.
Anna Król i Audrey Lamothe

Anna Król i Audrey Lamothe koordynatorki programu Diversité
et inclusion w Réseau pour la
paix et l’harmonie sociale.

POLONIA
Mole Książkowe
Książki były w moim życiu odkąd
pamiętam, ale ostatnio doceniam
je jeszcze bardziej. Są dla mnie
prawdziwą odskocznią od
codzienności, a teraz w tych
dziwnych covidowych czasach
doceniam je jeszcze bardziej.
Pomagają mi marzyć, przetrwać
lock down i przymusowe
zamknięcie w domu. Razem z
głównymi bohaterami moich
lektur przeżywam wszystko to,
co ich dotyczy, czasami jest to
fascynująca ucieczka z Meksyku,
by ocalić życie, a innym razem
spotkanie starych znajomych
przy lampce wina. Dla mnie
książki to prawdziwa uczta i
przepustka do innego,
magicznego świata. Odkąd
pamiętam zawsze mnie
fascynowały. 30 lat temu prawie
cała moja kolekcja polskich
książek wyemigrowała ze mną do
Kanady. Większość z nich mam w
domu do dziś i teraz czytam je
moim dzieciom.
Kilka miesięcy temu założyłam na
Facebooku grupę MOLE
KSIĄŻKOWE – KANADA, do
której zapraszam miłośników
dobrej literatury.
Pomysł założenia grupy powstał
zupełnie niespodziewanie.
Któregoś wieczoru po skończeniu
kolejnej fascynującej książki
pomyślałam, że fajnie byłoby
podzielić się z kimś opinią na jej
temat, polecić komuś ciekawą
lekturę czy podyskutować o
ostatnio przeczytanej powieści.
Tak powstały Mole Książkowe grupa przeznaczona dla
miłośników czytania.
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Na facebookowej stronie
zamieszczamy informacje o
naszych ulubionych książkach i
nowościach wydawniczych.
Polecamy sobie nawzajem
ostatnio odkrytych autorów,
polskich i zagranicznych.

W naszej grupie mamy zaszczyt
gościć polskich pisarzy:
mieszkającą w Toronto - Ewę
Stachniak, fascynującego autora
„Martwego Sadu” - Mieczysława
Gorzkę i Emilię Kubaszak.
Czytanie to moja pasja i bardzo
się cieszę, że dzięki stronie Mole
Książkowe poznałam tylu
wspaniałych i zakręconych na ich
punkcie ludzi. Tworzymy
naprawdę zgraną grupę i
planujemy już nasze pierwsze
postcovidowe spotkanie.
Zapraszam serdecznie do
naszego grona wszystkich
miłośników literatury. Mam
nadzieję, że polubicie nasz
fanpage i poczujecie się wśród
nas jak w domu. Już nie mogę
doczekać się nowych
książkowych rekomendacji,
komentarzy i zdjęć
najukochańszych okładek. Do
zobaczenia na Facebooku na
stronie Mole Książkowe.
Daniela Rosochacka
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WYDARZYŁO SIĘ W
MONTREALU
Zapomniana tragedia:
Polscy lotnicy ofiarą
katastrofy
W czasie II wojny światowej
Montreal był ważnym centrum
przemysłowym w alianckiej
machinie zbrojeniowej. Port
lotniczy Dorval stanowił punkt
przerzutowy produkowanych w
Ameryce Północnej samolotów do
Anglii, Egiptu, Włoch czy nawet
odległych Indii. Poprzez lotnisko
Gander na Nowej Fundlandii,
piloci RAF-u, wśród których było
wielu Polaków, w ramach
tzw. Royal Air Force Ferry
Command dostarczali nowe
samoloty na front walki z
Niemcami czy Japończykami.

godzinie 10:30, w 12 minut od
startu, bombowiec uderzył w
budynki mieszkalne na terenie
dzisiejszego Griffintown (róg
Shannon i Ottawa Street). Doszło
do wybuchu 9 000 litrów paliwa i
pożaru, który zniszczył 15
domów. W katastrofie zginęło
15 osób: 5 członków załogi
oraz 10 osób na ziemi.

Niestety samolot szybko tracił
wysokość i minął centrum
Montrealu zaledwie 75 metrów
nad ziemią. Pracownicy w
budynku Sun Life byli świadkami
przelatującego samolotu i
zgłosili, że widzieli odpadające
części ogona i skrzydła. O

Inni Polacy to: co-pilot por. pil.
Andrzej Kuźniacki, lat 30, służył
w lotnictwie polskim od 1936
roku, a następnie dołączył do
Ferry Command, oraz nawigator
kpt. obs. Adolf-Jan Nowicki, lat
31, służył w RAF-ie przez pięć lat
i był weteranem 40 lotów
bombowych nad Niemcami.
Wszyscy z nich byli kawalerami
Orderu Virtuti Militari.
W poszukiwaniu przyczyn
katastrofy
Była to najbardziej przerażająca
katastrofa lotnicza w Kanadzie.
Trwała jeszcze wojna, nic więc
dziwnego, że pierwsze pogłoski
mówiły o niemieckich snajperach,
którzy zestrzelili samolot, bądź o
sabotażystach na lotnisku Dorval,
którzy mieli uszkodzić samolot.

25 kwietnia 1944 – dzień
katastrofy
W kwietniowy poranek ciężki
bombowiec B-24 Liberator VI z
45 Grupy Transportowej
RAF wystartował z lotniska
Dorval. Jego ostatecznym celem
były Indie, ale samolot nigdy tam
nie dotarł. Tuż po starcie, będąc
nad miasteczkiem Mount Royal,
załoga wyładowanego do pełna
zbiornikami paliwa samolotu
zgłosiła problemy techniczne.
Według późniejszych doniesień,
skręcili na południe, aby
spróbować wylądować na rzece
Świętego Wawrzyńca.

wojny wylatał 2 miliony kilometrów. Ze względu na swój
wiek, oraz to, że był instruktorem
latania, piloci nazywali go z
szacunkiem „Papa”.

Ci co zginęli
Jeden z trzech polskich lotników,
którzy znajdowali się na
pokładzie samolotu, kapitan pilot
Kazimierz Burzyński, uważany
był za ojca lotnictwa polskiego.
Szkołę średnią ukończył
w Gimnazjum OO. Jezuitów w
Chyrowie. Po wstąpieniu do
odrodzonego Wojska Polskiego
jako pilot, latał podczas walk
na frontach ukraińskim
i bolszewickim. Od 1923 roku
pracował jako pilot w Polskich
Liniach Lotniczych LOT. W roku
1936 jako pierwszy Polak
osiągnął 1 milion przelatanych
kilometrów. Przed 1939 rokiem
został szefem personelu
latającego PLL „Lot”. We
wrześniu 1939 roku dostał się
do Wielkiej Brytanii. W czasie
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Wiadomość, że na terenie
katastrofy mały chłopiec znalazł
złotą monetę spowodowała, że
cały teren przeszukano szukając
złota, które rzekomo miało być
transportowane do Europy.
Niektórzy wiązali katastrofę z
planowanym w tym czasie lotem

MAGAZYN RADIA POLONIA, MONTREAL - Nr 1 (7) MARZEC 2021

do Anglii kanadyjskiego premiera
Mackenzie Kinga. Badania
techniczne resztek samolotu (z
30 tonowego samolotu zebrano
zaledwie jedną ciężarówkę
szczątków) pozwoliły ustalić,
że przypuszczalną przyczyną
katastrofy była usterka
konstrukcyjna usterzenia.

Piloci pochowani zostali na
Cmentarzu Notre-Dame-desNeiges, w sekcji należącej do
Commonwealth War Grave
Commission. Spoczywają w niej
Kanadyjczycy, którzy brali udział
w wojnach prowadzonych przez
Brytyjską wspólnotę. Sekcja ta
graniczy z Mount Royal
Cemetery. Nagrobki polskich
lotników mają wyryte tzw.
gapy lotnicze przedstawiające
orła w locie z wieńcem laurowym
w dziobie będące odznaką
pilotów wojskowych.
Pamięć o poległych
Z biegiem lat czas zatarł pamięć i
o katastrofie i o jej ofiarach.
Ostatnimi którzy o nich pamiętali
byli panowie Leszek Missala i
Kajetan Bieniecki.

wspólnej modlitwy oraz złożenia
kwiatów na grobach poległych
lotników.

Upamiętnijmy polskich żołnierzy,
którzy, tak daleko od ojczyzny,
pełniąc służbę w polskich
mundurach, oddali swoje życie
wypełniając z oddaniem
powierzoną im misję wojskową.
Pokój ich cieniom!
Stefan Władysiuk

Stefan Władysiuk - bibliotekarz
Biblioteki Polskiej w Montrealu

Pogrzeb załogi samolotu
Pogrzeb zmarłych tragicznie
lotników miał miejsce 28 kwietnia
1944 r. przy udziale tysięcznych
tłumów tak Polaków i jak
innych mieszkańców Montrealu.
W oddaniu ostatniej posługi
zmarłym tragicznie lotnikom
wzięli udział: burmistrz miasta
Montrealu, delegacja polskiego
poselstwa z Ottawy, polskie
władze lotnicze z pułk. Stefanem
Sznukiem na czele. Władze
lotnictwa, armii i marynarki
kanadyjskiej reprezentowane
były przez wysokich szarżą
oficerów; uczestniczyły też
setki oficerów kanadyjskich,
brytyjskich oraz polskich
lotników. Nad grobem
pożegnalne przemówienie
wygłosił pułk. Sznuk wskazując
na zmarłych jako na wzór
poświęcenia i miłości ojczyzny.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku,
dokładnie w 75 rocznicę
katastrofy, delegacja Związku
Weteranów Polskich z prezesem
Józefem Foltynem na czele oraz
Konsul Generalny RP w
Montrealu, Dariusz Wiśniewski
złożyli na grobach wiązki kwiatów
a kapelan ZWP o.Dariusz Szurko
odprawił uroczyste modły.
Wspólnie ustalono, że
uroczystości takie odbywać się
będą co roku. W związku z tym,
w niedzielę 25 kwietnia w 77
rocznicę katastrofy, zachęcam do
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W najbliższym czasie Biblioteka
Polska planuje rozpoczęcie
cyklu „Wydarzyło się w
Montrealu”. W oparciu o
zgromadzone w naszych zbiorach
materiały archiwalne, za
pośrednictwem komunikatora
Zoom chcemy przedstawić ważne
osoby i wydarzenia z życia
naszego polonijnego środowiska,
o których pamięć uległa już
zatarciu. Zainteresowane tym
programem osoby prosimy o
nadsyłanie na e-mail biblioteki
polska@videotron.ca
swoich adresów e-mailowych na
które wysyłać będziemy
zawiadomienia o videokonferencjach, do których dostęp
będzie bezpłatny.
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Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Québecu
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna 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 / biuro@polskafundacja.org
www.polskafundacja.org / Info: Prezes Andrzej Czyżykiewicz 514 626-9404
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POLONIA W MONTREALU - PRZYDATNE ADRESY
Konsulat Generalny RP w Montrealu

Inne Instytucje

3501 Avenue du Musee, Montreal, Qc H3G 2C8
tel.: (514) 840-6080, fax: (514) 285-8895
tel. alarmowy: (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

Komitet Pomocy Dzieciom Polskim,
Prez. Kazimierz Zaraś (450) 433-1321

Kongres Polonii Kanadyjskiej (Québec)
1956 rue Frontenac, Montréal, Qc, H2K 2N4
Tel.: (514) 503-7440, Prezydent: Maria Palczak
e-mail: president@quebec.kpk.org
Polskie szkoły
Polska Rada Szkolna, (514) 426-2343, Prez.: L. Pacak
Szkoła im. Mikołaja Kopernika przy Konsulacie
Generalnym RP w Montrealu, 3635 Atwater Ave. ,
Kierownik: Stanisław Chylewski, (514) 743-8423

Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna, P.O. Box 63601,
C.C. Van Horne, Montreal, QC, H3W 3H8, Prez. Andrzej
Czyżykiewicz: (514) 626-9404, polskafundacja.org
PKTWP Centrala, 685 8 Avenue Lachine.
Prez. Ewa Loboda - (514) 817- 0872
PKTWP Grupa I, 2721 Jolicoeur, (514) 766-1108
PKTWP Grupa V, 685, 8 Avenue, Lachine,
Prezes: Eugeniusz Loboda, (514) 761-5233
PKTWP Grupa II-X, 3563 Belair, Montreal, QC H2A 2B1
Prez. Janete Adamowski, (514) 758-2050
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
63 Prince Artur Est # 6, (514) 241-3249, Prezes: B. Piltz
Towarzystwo Orła Białego, 1956 Frontenac,
(514) 524-3116. Prez. Maria Palczak

Szkoła im. Emilii Plater w Montrealu, 3200, chemin de
la Côte-Sainte-Catherine, (514) 486-0998, M. Wróbel

Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, 63 Prince Artur Est, (514) 842-7551

Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu, 311
Inglewood, Pointe-Claire, QC, (514) 944-2922,
Kierownik szkoły: Teresa Sobol

CHSLD Polonais Marie-Curie-Sklodowska
5655 Belanger, (514) 259-2551

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

Polski Instytut Naukowy / Biblioteka Polska, 4220 Drolet,
Tel: (514) 379-4220, polska@videotron.ca, Prez. S. Latek
Polskie Towarzystwo Patriotyczne Bratniej Pomocy w
Montrealu, Prez. Teresa Brylewicz, (450) 676-5573
Komitet Budowy Domu Seniora im. Św. Jana Pawła II
1956 Frontenac, Prezes: J. Grabas, (514) 725-3400
Prez. Fundacji: J. Suchecki, (514) 895-5225
Polskie parafie
Parafia M.B. Częstochowskiej / Kustodia OO. Franciszkanów
w Montrealu, 2550 Gascon, (514) 523-6368
Parafia Św. Jana Pawła II,
34, 34th Avenue, Lachine, (514) 637-9642
Parafia Św. Michała i Św. Antoniego
5580 St. Urbain, (514) 277-3300
Parafia Św. Trójcy, 1670 Center. (514) 935-8628
Parafia Św. Krzyża (Polski Narodowy Kościół Katolicki)
3330 Laurier Est, (514) 524-9564
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PUNKTY DYSTRYBUCJI PANORAMY
SEKTOR ROSEMONT / ST-LEONARD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protetyk Ilona Janik – 4750 Jarry Est. S. 205
Instytut Belanger - 5655 Rue Bélanger
Baltic Voyages - 3561 Rue Bélair
Patisserie Rosemont - 2894 boul. Rosemont
Charcuterie Varsovie - 3833 Rue Masson
Kwiaciarnia Zofia - 4535 Rue Bélanger

SEKTOR MIASTO
7. Patisserie Wawel - 2543 Ontario St. E
8. Biblioteka Polska - 420 Drolet
9. Euro-Deli Batory - 115 Rue Saint Viateur O
10. Delikatesy Mako - 7220 Querbes
11. Charcuterie Chopin - 4200 Decarie
12. Patiserie Wawel - 5499 Sherbrooke
13. Konsulat RP - 3501 du Musee
14. Patisserie Wawel - 1413 rue St Marc

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski w
Montrealu, Kongres Polonii Kanadyjskiej oraz
Inicjatywa Młodej Polonii - "Covid -19
Canadian Community Initiative" - zorganizowali
Info-linię dla Polonii Quebecu, aby pomóc
każdemu z podwyższonym ryzykiem zagrożenia,
a zwłaszcza seniorom żyjącym samotnie bez
rodziny i przyjaciół gotowych do pomocy.

SEKTOR LASALLE-VERDUN
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, potrzebujesz
pomocy w zakupach lub obiadach, czujesz się
sam lub sama, chciałbyś z kimś porozmawiać
po polsku na temat wirusa oto numer Infolinii:
514-700-6377. Jeśli masz dostęp do internetu
możesz do nas napisać na adres
poloniapomagaqc@gmail.com

Charcuterie Vova - 3055 Boul. Lasalle
Pâtisserie Wawel - 4301 Wellington
Charcuterie Felix Mish Inc - 1903 Jolicoeur
Charcuterie Monk - 6454 Monk
Charcuterie Europe - 1705 Dollard
Charcuterie Richard - 1517 Dollard
Parafia Św. Trójcy - 1660 du Centre
Polski sklep Goplana - 1187 Charlevoix

SEKTOR WEST ISLAND
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

EUROMIX - 15718 boul. Pierrefonds
Charcuterie WARTA - 16043 Pierrefonds
M.D. Charcuterie - 4882 Boul. Des Sources
Clinique dentaire– 6600 Transcanadienne, S. 802
Chartwell Manoir Kirkland - 2 Canvin St
Epicure Market - 323 Lakeshore Dr
Kasia Estetique Medical - 175 Stillview, S. 146

Apelujemy do szerokiego grona słuchaczy
Radia Polonia oraz czytelników PANORAMY,
którzy mieliby czas i chęć włączenia się w
inicjatywę pomocy dla Polonii Quebecu w
tych trudnych czasach.
Możecie napisać do nas na adres:
poloniapomagaqc@gmail.com lub zadzwonić
pod numer: 514-700-6377. Im będzie nas
więcej, tym bardziej będziemy mogli sobie
pomagać.
W RAZIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA
zadzwoń pod 911.

SEKTOR SOUTH SHORE
30. Charcuterie Cracovie, 3291 Grande Allee, St-Hubert
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