
oficjalnym jêzykiem jest francuski, w innych prowin-
cjach angielski, a w terytoriach oficjalnymi jêzykami, 
opr?cz angielskiego i francuskiego s¹ te¿ r?¿ne jêzyki 
indiañskie). Praca w instytucjach rz¹dowych i du¿ych 
zak³adach pracy gwarantuje wy¿sze zarobki i lepsze 
warunki socjalne, czego ma³e firmy nie mog¹ zagwa-
rantowaæ. Jednolita dla ca³ej Kanady jest bezp³atna, 
dobrze wyposa¿ona s³u¿ba zdrowia. Uniwersytety 
kanadyjskie maj¹ dobr¹ renomê na œwiecie i co warto 
podkreœliæ, Kanada, wed³ug ONZ, jest krajem kt?rego 
mieszkañcy ciesz¹ siê jednym z najwy¿szych stan-
dard?w ¿ycia na œwiecie.

Ja pierwsze kroki postawi³em w prowincji Manito-
ba w mieœcie Winnipeg. Jest to prowincja rolnicza, 
po³o¿ona w œrodkowej czêœci kraju, na prerii, przyjazna 
imigrantom i posiada 50-cio tysiêczn¹ Poloniê. Miesz-
kaliœmy tam 18 miesiêcy. W ca³ej Kanadzie s¹ œwietne 
warunki do polowania, wêdkowania i zbierania owo-
cüw lasu, a w Manitobie to raj dla amatorüw tych zajeæ. 
Pierwszy kontakt z t¹ prowincj¹ to widok czarnej, t³us-
tej ziemi i nisko, ostro œwiec¹cego s³oñca. Pierwsze 
tygodnie i miesi¹ce by³y trudne dla nas wszystkich. 
Stanêliœmy przed pytaniem, budujemy nasz¹ przysz³oœæ 
– ja 40 lat, ¿ona 38  – czy przysz³oœæ dzieci – 13 i 9 lat. 
OdpowiedŸ by³a oczywista, dzieci. Z perspektywy cza-
su i dzisiejszego doœwiadczenia, myœlê ¿e post¹piliœmy 
zbyt pochopnie. Mogliœmy pogodziæ obydwie te przy-
sz³oœci, z po³o¿eniem wiêkszego nacisku na przysz³oœæ 
dzieci. Dnie spêdzaliœmy w pracy, wieczorami chodzi-
liœmy do szko³y uczyæ siê jêzyka angielskiego, pomaga-
liœmy dzieciom w odrabianiu lekcji, czy rozmawiaj¹c z 
nimi. One by³y rüwnie¿ zagubione i tych rozm?w 
potrzebowa³y.

Ja pomimo, ¿e by³em motorem tego wyjazdu, bar-
dzo têskni³em za Polsk¹. Wczeœniej nie zdawa³em sobie 
sprawy jak g³êboko w Polsce tkwi¹ moje korzenie. 
By³em wrêcz trudny. Wtapialiœmy siê wolno w œrodo-
wisko polskie, jak r?wnie¿ kanadyjskie, kiedy nasz 
jêzyk angielski pozwala³ nam na to. Poznaliœmy du¿o 
¿yczliwych i pomocnych ludzi z r?¿nych œrodowisk. 
Wolno, czasami w b?lach, stawaliœmy na nogi. Doku-
cza³a nam jednak du¿a odleg³oœæ do Polski i czuliœmy 
siê odciêci od œwiata. Wszêdzie by³o daleko. R?wnie¿ 
dokucza³ wybitnie kontynentalny klimat z kr?tkimi, 
gor¹cymi latami i d³ugimi, ostrymi zimami, bez wiosny 
i jesieni. Postanowiliœmy coœ zmieniæ.

W maju, kiedy zdarzaj¹ siê jeszcze w Winnipegu 
przymrozki, wyjecha³em samochodem do s¹siedniej 
prowincji Ontario, do stolicy Kanady, Ottawy, oddalo-
nej o 2,3 tysi¹ce kilometr?w. ¯ona z dzieæmi zostali i 
oczekiwali na sygna³ ode mnie. Ja by³em spokojny po-
niewa¿ szef z pracy po mojej decyzji odejœcia, wyg³osi³ 
pod moim adresem hymn pochwalny i zapewni³, ¿e w 
razie niepowodzenia w Ottawie on zawsze ma dla mnie 
pracê. W Ottawie przywita³o mnie piêkne s³oñce i 

festiwal tulipan?w, ktüry w maju corocznie sie odbywa. 
Ontario roœlinnoœci¹ i klimatem przypomina³o mi Pol-
skê. Nie chcia³em wracaæ do Winnipegu. W ci¹gu 
dwüch tygodni znalaz³em pracê i rodzina przyjecha³a 
do mnie. ̄ ona r?wnie¿ d³ugo nie szuka³a pracy i wkr?t-
ce zdecydowaliœmy siê kupiæ nasz pierwszy dom. 
Poczuliœmy, ¿e zn?w mamy nasze rodzinne gniazdo. 
Wrücilo zadowolenie i zaakceptowaliœmy, ¿e Kanada to 
nasz nowy dom. Poczuliœmy, ¿e jesteœmy nie tylko bli-
¿ej Polski i Europy, ale rüwnie¿ bli¿ej kosmopolitar-
nych miast takich jak Montreal, Toronto, Boston, Nowy 
Jork, Chicago, a wiêc œwiat jest w zasiêgu kilku do 
kilkunastu godzin samochodem. Ottawa to 850-cio 
tysiêczne miasto z 26-cio tysieczn¹ Poloni¹, po³o¿one 
nad dwiema rzekami, spokojne i bezpieczne miasto, jak 
ca³a Kanada. Z du¿¹ iloœci¹ park?w i rüznych rekreacyj-
nych miejsc jak lodowiska, p³ywalnie, œcie¿ki rowero-
we, szlaki turystyczne i inne. Zim¹ w promieniu dzie-
siêciu do stu kilometr?w, s¹ liczne wyci¹gi narciarskie i 
narciarskie trasy biegowe, a w samym mieœcie jest 
œlizgawka dla ³y¿wiarzy d³ugoœci oœmiu kilometr?w. 
Du¿o jeŸdziliœmy i zwiedzaliœmy bli¿sze i dalsze oko-
lice i zawsze z przyjemnosci¹ wracaliœmy do Ottawy. 
Najwiêksze wra¿enie wywar³ na nas ogrom Rzeki Œw. 
Wawrzyñca, z tysi¹cem wysp zamieszka³ych przez lu-
dzi, kt?rzy samolotami lub ³odziami na nie przybywaj¹. 
Zwiedziliœmy Niagarê, urocze miejsce, choæ myœla³em, 
¿e sam wodospad jest wy¿szy. Dzieci w szkole i w ¿yciu 
generalnie nie sprawia³y trudnoœci. Cürka skonczy³a 
uniwersytet i mieszka w Montrealu, syn college i miesz-
ka w Ottawie. S¹ ¿onaci i na swoim.
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