"Moja Kanada - mój dom"
(artykuł Ryszarda Błażewicza, który w 2011 dostał III nagrodę w Konkursie
Polonijnym w Montrealu)

Kanada to mój dom, moja druga ojczyzna, której będę wierny do końca
mojego życia. Kraj ten umożliwił mi stworzenie nowego życia. Jestem
dumny, że jestem Kanadyjczykiem polskiego pochodzenia i mogę
spokojnie i dostatnio żyć w kraju, który daje szansę dobrego życia dla
wszystkich, a każdemu, kto narzeka na Kanadę radzę wracać tam, skąd
przybył. Droga do uzyskania mojej stabilizacji życiowej nie była łatwa, ale
może dzięki temu jestem zaciętym Kanadyjczykiem.

W chwili obecnej mam 78 lat; urodziłem się w Wilnie z matki, która urodziła
się w rodzinie imigrantów w Philadelphii, USA. W wieku 9 lat wraz z
rodzicami przyjechała do Polski na wakacje; wybuchła wojna i
uniemożliwiła im powrót do USA. Opowiadania mojej matki o Ameryce, o
podróży statkiem, spowodowały, że od dzieciństwa marzyłem o tym innym
świecie.

Jako uczeń Szkoły Morskiej w Gdyni zacząłem planować realizację moich
marzeń. I tak, pracując jako marynarz, w jednym z rejsów, podczas postoju
w Kopenhadze zdecydowałem się, wraz z innymi osobami, na zejście ze
statku. Udaliśmy się na policję, skąd na 29 dni wzięto nas do więzienia, a
następnie do obozu, gdzie byliśmy parę miesięcy.

Mieliśmy pracę i wyżywienie. Dostaliśmy wytyczne, aby udać się do jednej
z wymienionych ambasad - amerykańskiej, australijskiej, nowozelandzkiej
(lub) kanadyjskiej.
Wybrałem amerykańską, bo tam miałem wujka, ale ze względu na
zapowiedziany długi okres wyczekiwania na papiery do USA,
zrezygnowałem i udałem się do ambasady kanadyjskiej, gdzie po 2
tygodniach dostałem wizę do Kanady.

I tak, 17 listopada 1951 roku, statkiem SS Castablanco, w wieku 18 lat
przyjechałem do Halifaxu. W porcie, po całkowitej dezynfekcji, dostaliśmy
posiłek; nie zapomnę, jak jedliśmy biały chleb, który wydawał nam się jak
wata. Do Montrealu przyjechaliśmy pociągiem do stacji kolejowej Windsor,
a stamtąd zawiezieni zostaliśmy na stację autobusową Berri, skąd
autobusem zawieziono nas do miejscowości St. Paul (obecnie Le
Gardeau), gdzie były koszary wojskowe. Mieliśmy wyżywienie i spanie;
oczywiście każdy miał jakaś funkcję. W międzyczasie przychodziły osoby,
które zabierały (nas) do pracy na farmie, do wyrębu lasu i do innych prac.
Ja bardzo chciałem jechać na wyrąb lasu, bo tam dobrze płacili, ale mnie
nie wzięto, bo byłem za młody i nie wyglądałem na silnego. I tak, w
towarzystwie trzech starszych kolegów, zadecydowaliśmy wyruszyć do
Montrealu; pieniędzy nie było na środek lokomocji, więc wczesnym rankiem
rozpoczęliśmy swą wędrowkę na pieszo. Na wieczór doszliśmy do stacji
kolejowej Queen Elisabeth, gdzie do bagażu zdaliśmy swoje walizki;
stamtąd zostaliśmy wygnani, bo można było być tylko do godziny pierwszej
w nocy. Na rogu Dorchester i St. Urban była tawerna, gdzie za 10 centów
każdy z nas wziął kubek kawy i tak siedzieliśmy do rana. Ja(k) zmęczony
zasypiałem, wtedy kelner przychodził i mnie budził, a ja mu pokazywałem,
że mam jeszcze kawę. Rano wyszliśmy i udaliśmy się do Domu
Weteranów, ponieważ w prasie w Kopenhadze pisano, że w Montrealu
weterani udzielają pomocy emigrantom. Zaprowadzono nas do biura, gdzie
byliśmy wypytywani o sytuację w Polsce i sprawy polityczne.
Ucieczkę z Polski uzasadniliśmy tym, że nie lubimy komuny. Byliśmy
bardzo głodni, a tu na początek dano nam duże piwo, zamiast coś do
zjedzenia. Właściciel restauracji, pan Sopala, zaoferował nam, że możemy
jeść u niego, a on będzie zapisywał, a jak znajdziemy pracę, to mu
zapłacimy. To była wielka pomoc; w restauracji szefem kuchni był pan
Mazurek. U weteranów zrobiono składkę z czapką; zebrano około
dziesięciu dolarów i pan Sopala zaprowadził nas do Ukrainki na pokój za 5
dolarów na miesiąc za 3 osoby. Piec był na węgiel, węgla była niewielka
ilość, tylko aby się ogrzać, a wody ciepłej też nie było tak dużo, a jak
chcieliśmy więcej, to trzeba było extra płacić. Polska radiostacja
prowadzona przez pana Stańczykowskiego ogłosiła, że imigranci
poszukują pracy.

Kiedy byłem marynarzem, nie brakowało mi niczego, a tu przyszło mi
zbierać okurki od papierosów - nastał ciężki i trudny czas. W tym czasie u
weteranów urządzane były zabawy w piątek, sobotę i niedzielę. Dano nam
darmowy wstęp (na) tak długo, dopóki nie dostaniemy pracy. Szukaliśmy
pracy, aż wreszcie dostaliśmy pracę w porcie przy załadunku statków; było
bardzo zimno, a my w letnich ubraniach, ale trzeba było pracować. Jako
najmłodszego, koledzy traktowali mnie z taryfą ulgową i pozwalali mi od
czasu do czasu iść się ogrzać na schodach do maszynerii. Pracujący (tam)
Francuzi, poubierani w kożuchy, ogrzewali się ginem. Przepracowaliśmy 24
godziny, otrzymaliśmy wynagrodzenie 46 dolarów dla każdego; wtedy
czuliśmy się jak milionerzy.
Na ulicy Dorchester przy St. Laurent był sklep, gdzie na wystawie był
krokodyl, który ogonem był zwrócony do wody (rzeki), a pyskiem do ulicy
Sherbrooke; po nim poznawaliśmy, w którą stronę mamy iść! To był nasz
drogowskaz bardzo pomocny w owym czasie. Za otrzymane
wynagrodzenie zapłaciliśmy restaurację, za pokój i spłaciliśmy długi.
Wynajęliśmy lepsze mieszkanie u Polaka, który przyjechał po I wojnie
światowej i ożenił się z Francuzką. Kolega nie pomieszkał za długo, bo nie
odpowiadał właścicielom, ja byłem lubiany i zostałem sam na pokoju.
Pewnego razu właściciel zaproponował mi, że pójdziemy na stritę i tak
długo chodziliśmy po ulicach, aż wreszcie przyszliśmy do domu, a ja się
pytam, gdzie ta strita, co mieliśmy iść, a on ze śmiechem wyjaśnił, że to
ulica i że tam byliśmy.
Kupno ubrania zaproponował mi Żyd - płaszcz, garnitur, buty - cena 150 $;
wydawało mi się strasznie drogo, ale on powiedział, że mogę płacić na raty
i ile będę mógł. I tak stałem się posiadaczem pierwszego ubrania. Jak nie
było pracy, to sz(ed)łem do kina, kupowałem jedną kiełbaskę z bułką i tak
przesiedziałem za 25 centów cały dzień w cieple, a przy tym pomogło mi to
w nauczeniu się języka angielskiego. Życie się polepszyło, dostałem pracę
w restauracji Murray - mycie naczyń i zbieranie ze stołów - 25 $ na tydzień
plus wyżywienie.
Później zapoznałem się z malarzem, który pracował u Żyda i mnie wziął do
pracy jako pomocnika. Na początku było ciężko, szlifowałem drzewo
stalowymi wiórkami, co kaleczyło palce; później otrzymałem pracę przy
malowaniu.
W 1953 roku wraz z kolegą otworzyłem firmę malarską; wziąłęm go do

spółki, bo miał 100 $. Do pracy jeździliśmy tramwajem lub autobusem - z
farbą i drabiną. Później kupiliśmy stary samochód i tak pracowaliśmy przez
okres 16 lat. W 1954 roku ożeniłem się i zamieszkałem na ulicy De Bullion.
W budynku była piekarnia - straszne karaluchy, których nie można było się
pozbyć. Przeprowadziliśmy się na ul. St. Laurent - lokatorzy na górze
spowodowali pożar - spaliło się wszystko, co mieliśmy i mój mundur
marynarski, który chciałem (u)ratować, ale się nie udało. W tym czasie nie
było żadnej pomocy (społecznej) - zamieszkałem u kolegi, a potem na ul.
St. Urban. Dostaliśmy dużą umowę na malowanie budynków
apartamentowych; praca trwała przez trzy lata - kontraktor płacił nam za
materiał i (na płace) dla pracowników, których zatrudnialiśmy; nam dawał
tylko, aby wystarczyło na życie. (Dopiero) jak budynek został wykończony i
sprzedany, zostaliśmy wypłaceni jak należało. Wtedy, w 1963 r., kupiłem
duplex na St. Leonard - były tam tylko 3 ulice w polu i pasły się krowy.
W 1969 roku znalazłem się w poważnym wypadku samochodowym, jadąc
z kolegą z polowania. Samochód prowadzony przez kolegę miał czołowe
zderzenie, podczas którego jedna osoba zginęła, ja miałem złamane obie
nogi, rękę, pęknięte 3 żebra i kręgosłup. Samochód poszedł na złom. Przez
okres 9 miesięcy nie byłem zdolny do pracy. Firma nasza została
zlikwidowana. Sąsiad zaproponował mi pracę w firmie Patella, gdzie
zostałem na wstępie zatrudniony jako malarz, potem foreman, a następnie
przez 15 lat jako supervisor, skąd odszedłem na emeryturę.
Dożyłem sędziwego wieku, ogólnie cieszę się dobrym zdrowiem. Zawsze
służyłem i służę dobrymi radami, a w (miarę) możliwości pomocą dla
nowych emigrantów, czego mam na swoim koncie niemało. Przechodząc
na zasłużoną emeryturę, osiedliłem się w domu w lesie, w pobliżu Rawdon,
gdzie otaczająca piękna przyroda wpływa dodatnio na dobre
samopoczucie. Dom zbudowałem w czasie wolnym od pracy, w większości
podczas weekendów. Tak w skrócie wyglądało moje życie w tym pięknym i
wspaniałym kraju, jakim jest Kanada.

