
Do skreœlenia tych kilku s³?w, co uczyni³em z przyjemnoœci¹,namüwi³a mnie 
Halinka Gi¿ynska-Burakowska,

dziêki ktürej czytam Sierpeckie Rozmaitoœci.
Zdajê sobie sprawê, ¿e tylko dotkn¹³em niektürych tematüw,

bo chc¹c byæ szczeg?³owym i zag³êbiæ siê w tych problemach, trzeba by napisaæ wiele artyku³üw lub ksi¹¿kê. 
Mam nadziejê, ¿e choæ trochê przybli¿y³em Kanadê i jej mieszkañcüw. Stronê internetow¹ Sierpca odwiedzam 

regularnie.
Serdecznie pozdrawiam redakcjê, mieszkañc?w Sierpca i powiatu.

Odwiedziny kraju bez odwiedzin Sierpca by³yby niepe³ne.

Sierpczanin z Kanady

Moja przygoda z Kanad¹ zaczê³a siê w 1987 roku, 
kiedy to wyl¹dowa³em z ¿on¹ i dwüjk¹ dzieci w Mon-
trealu. O przyjeŸdzie zdecydowa³y wzglêdy polityczne, 
i co z tym œciœle zwi¹zane, przysz³oœæ dzieci, poniewaý 
ekonomicznie w Polsce dawaliúmy sobie dobrze radæ. 
Ýeby lepiej zrozumieã ten kraj, trzeba poznaã jego 
ogrom i historiæ. Kanada jest 32 razy wiæksza od Polski i 
zajmuje powierzchniæ 9,971,000 km². Ýeby przejechaã 
samochodem miædzy najdalej po³o¿onymi miejscami 
od Pacyfiku do Atlantyku, to dystans 7,5 tysi¹ca kilo-
metrüw.

Kanada ma siedem regionüw fizyczno-geograficz-
nych, panuje tu klimat od umiarkowanego na poludniu 
do polarnego na pülnocy. Lasy zajmuj¹ 65% powierzch-
ni kraju, a bogata fauna obfituje w liczne gatunki ssaküw 
i ptaküw. Kanada jest panstwem federacyjnym, 

monarchi¹ konstytucyjn¹ o parlamentowo-gabineto-
wym systemie rz¹düw. Kanada liczy 34 milionüw 
mieszkancüw; zaludnienie wynosi trzy osoby na kilo-
metr kwadratowy. Posiada nowoczesny przemys³ i rol-
nictwo oraz ogromne zasoby naturalne.

Decyduj¹cy wp³yw na kulturê kanadyjsk¹ mia³y 
kultury Anglii, Francji, a rüwnie¿ USA i w mniejszym 
stopniu kultura i tradycje rdzennych mieszkañc?w, 
Indian. Kanada szczyci siê wieloma miejscami o szcze-
gülnej urodzie przyrody, np. Güry Skaliste. Zwrücilo to 

uwagê spo³ecznoœci miêdzynarodowej i dla podkreœ-
lenia tej wartoœci, wiele miejsc zosta³o wpisanych na 
listê œwiatowego dziedzictwa. W porüwnaniu do Euro-
py jest to m³oda kultura i dlatego nowo przyby³ego 
mo¿e raziæ to, ¿e rzadko spotyka siê wiekowe zabytki.

Przedwojenni polscy imigranci przybywali do Ka-
nady g³?wnie z przyczyn ekonomicznych. Powojenna 
fala to mieszanina imigracji politycznej i ekonomicz-
nej. Zw³aszcza przedwojenna imigracja czêsto mia³a 
bardzo ciê¿kie ¿ycie w Kanadzie, jednak nie tak ciê¿kie 
jak w Polsce i z wiêksz¹ perspektyw¹ poprawê swojego 
bytu. Imigranci byli i zawsze bêd¹ potrzebni Kanadzie 
dla jej dynamicznego rozwoju. Myœlê, ¿e rozw?j ten 
by³by wrêcz niemo¿liwy bez imigrant?w.

W historii Kanady decyduj¹c¹ rolê odegrali imi-
granci z Europy, w tym tysi¹ce z Europy Wschodniej. 
Pierwsi polscy imigranci przybyli tu oko³o 1752 roku. 
Jednak fale masowej emigracji zapocz¹tkowali 
Kaszubi w 1858 roku. W tej chwili ocenia siê, ¿e tych, 
kt?rzy przyznaj¹ siê do polskoœci jest w Kanadzie oko³o 
985 tysiêcy os?b. Jednym z najwybitniejszych Polaküw 
w dziejach Kanady byl wielce zas³u¿ony dla rozwoju 
techniki i gospodarki tego kraju Kazimierz Stanis³aw 
Gzowski (1813-1898).

Gdyby ktoœ zada³ mi pytanie, jak trudny czy ³atwy 
jest start od zera w Kanadzie, sprawi³by mi k³opot z 
odpowiedzi¹, poniewa¿ nie mo¿na jednoznacznie na 
nie odpowiedzieæ. Postaram siê przybli¿yæ w telegra-
ficznym skrücie ¿ycie w Kanadzie z perspektywy 22 lat 
zamieszkania tutaj. Bêdzie to jednak moje subiektywne 
spojrzenie i w ¿aden spos?b nie mo¿e byæ kojarzone ze 
wszystkimi imigrantami, kt?rzy Kanadê wybrali na 
miejsce swojego osiedlenia, poniewa¿ co podoba siê 
jednym, dla drugich bêdzie nie do zaakceptowania.

Ja nie osi¹gn¹³em w Kanadzie osza³amiaj¹cych 
sukces?w, ale ¿yjê na przyzwoitym poziomie. Kanada 
jest podzielona na dziesiêæ prowincji i trzy terytoria i w 
zale¿noœci gdzie zamieszkamy, taki mamy start ¿ycio-
wy. Ka¿da prowincja czy terytorium to mini-pañstwo, 
ze swoim premierem i rz¹dem, gdzie s¹ inne prawa, wy-
sokoœæ podatk?w, klimat, rynek pracy, zaludnienie, 
kultura, kuchnia, a czasami jêzyk (w prowincji Quebec, 
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