
ne�iro�do Ku�ry�ty�by�le�gły�w gru�zach,
wszak�mia�sta�te�od�da�lo�ne�są�od sie�-
bie�o 800�ki�lo�me�trów.�No�cóż,�ży�cie
spła�ta�ło�ko�lej�ne�go�fi�gla.

OSWA JA NIE BRA ZY LII
Zdzi�sław�ni�gdy�ła�two�się�nie�pod�-

da�wał,�za�wsze�był�za�rad�ny,�wal�czył
do koń�ca.�Po�sta�no�wił,�że�zaj�mie�się
tym�co�mu�naj�le�piej�wy�cho�dzi�ło�wży�-
ciu.�Mi�mo�że�nie�znał�ję�zy�ka,�za�cze�-
pił�wpor�cie�po�tęż�ne�go,�mu�sku�lar�ne�-
go�Mu�rzy�na i...� za�pro�po�no�wał�mu
wal�kę�bok�ser�ską.�Ten�w cią�gu�kil�ku
naj�bliż�szych� dni� zor�ga�ni�zo�wał�mu
trzy�wal�ki�na go�łe�pię�ści.�Prze�ciw�-
ni�cy�nie�na�le�że�li�do ułom�ków,�wszy�-
scy� by�li� więk�si,� cięż�cy� i wy�żsi
od Zdzi�sła�wa.� On� wal�czył� jed�nak
o dal�sze�ży�cie,�był�bar�dziej�zde�ter�-
mi�no�wa�ny.�Wy�grał�wszyst�kie�trzy�po�-
je�dyn�ki,�za�ro�bił 100�do�la�rów�i mógł
w koń�cu�ru�szyć�w kie�run�ku�Ku�ry�ty�-
by�na po�szu�ki�wa�nia�ro�dzi�ny.
W dro�gę� wy�ru�szył� au�to�sto�pem.

By�ła�ona�wy�bo�ista,�dłu�ga�i krę�ta.�Kie�-
dy�je�chał�sa�mo�cho�dem�cię�ża�ro�wym,
wy�da�rzył� się�wy�pa�dek:�ze� skrzy�ni
wy�pa�dły�na dro�gę�wiel�kie�i cięż�kie
drew�nia�ne�pa�le.�Zdzi�sław,�ja�ko�si�-
łacz,� był� po�moc�ny� w usu�wa�niu
prze�szko�dy� z za�ta�ra�so�wa�nej� dro�gi.
W ten�spo�sób�po�znał�Ju�go�sło�wia�ni�-
na,�któ�ry�chciał�mu�za�pła�cić�za so�-
lid�nie�wy�ko�na�ną�pra�cę.�Nasz�bo�ha�-
ter�za�cho�wał�się�ho�no�ro�wo�i od�mó�-
wił�przy�ję�cia�ho�no�ra�rium,�ale�zna�-
lazł�w ten�spo�sób�pra�cę�we�mły�nie.
Nie�bał�się�cięż�kiej�pra�cy,�je�go�nie�-
po�kój�bu�dzi�ła�jed�nak�nie�zna�jo�mość
ję�zy�ka�por�tu�gal�skie�go.�Na szczę�ście
z no�wym� sze�fem� –� Ju�go�sło�wia�ni�-
nem�–�po�tra�fił�się�bez�więk�szych�pro�-
ble�mów�do�ga�dać.�Pod�pi�sał�wstęp�ny
kon�trakt�na 90�dni.�Z każ�dym�dniem
pra�co�wi�ty,�so�lid�ny�i am�bit�ny�Po�lak
zy�ski�wał� co�raz� więk�sze� uzna�nie.
Z cza�sem�zo�stał�jed�nym�z sze�fów�we
mły�nie.�Za�pa�mię�tał�też�do�brze�sło�-
wa�swo�je�go�bos�sa,�że�za�wsze�war�-
to�pra�co�wać�w bran�ży�spo�żyw�czej,
przypro�duk�cji�tak�pod�sta�wo�we�go�ar�-
ty�ku�łu,�jak�chleb.�Tu�ża�den�kry�zys
nie�gro�zi,�za�po�trze�bo�wa�nie�na kup�-
no�pie�czy�wa�bę�dzie�za�wsze,�na�wet
w cza�sach�de�ko�niunk�tu�ry,�epi�de�mii,
klęsk�ży�wio�ło�wych�czy�woj�ny.
Ta�fi�lo�zo�fia� to�wa�rzy�szy�Zdzi�sła�-

wo�wi�dodziś.�Ca�ły�czas�pra�cu�je�w tej
bran�ży.�Jest�wła�ści�cie�lem�dwóch�mły�-
nów,�któ�re�pro�du�ku�ją�mą�kę�pszen�ną
i żyt�nią.�Śmie�jąc�się�mó�wi,�że�są�to
nie�wiel�kie�mły�ny:�je�den�pro�du�ku�je80
ton�mą�ki�dzien�nie,�a dru�gi 20.�Ma
też�w bli�sko�trzy�mi�lio�no�wej�Ku�ry�-
ty�bie� sieć� pie�karń.�Ozna�cza� to,� że
pod swo�ją�kon�tro�lą�ma�ca�ły�prze�mysł
pie�kar�ski�w tej�me�tro�po�lii.

UCIECZ KA W GŁĄB AMA ZO NII
Ży�cie�Zdzi�sła�wa�Pi�sar�skie�go�nie�by�-

ło�jed�nak�usła�ne�ró�ża�mi.�Przed wie�-
lu�la�ty,�w trak�cie�kon�tro�li�skar�bo�wej
wprzed�się�bior�stwie�na�le�żą�cym�doPo�-
la�ka,�je�den�z urzęd�ni�ków�był�wy�jąt�-
ko�wo�opry�skli�wy�i nie�grzecz�ny.�Ner�-
wy�Zdzi�sła�wa�by�ły�na�pię�te�do gra�nic
wy�trzy�ma�ło�ści.�Wy�buch�na�stą�pił,�gdy
urzęd�nik�ob�ra�ził�jed�ną�z je�go�có�rek.
Bok�ser�nie�wy�trzy�mał�i zdzie�lił�kon�-
tro�lu�ją�ce�go� pię�ścią� w twarz.� Ten,
po so�lid�nym�cio�sie,�dłu�go�nie�pod�no�-
sił�się�i nie�od�zy�ski�wał�przy�tom�no�ści.
Wtym�mo�men�cie�nasz�ro�dak�nie�miał
wy�bo�ru.�Mu�siał�szyb�ko�ucie�kać�i to
w miej�sce,�gdzie�nie�ła�two�bę�dzie�go
zna�leźć.�No�cóż,�w wiel�kiej�Bra�zy�lii
ta�kich�miejsc�nie�bra�ko�wa�ło.
Nasz� bo�ha�ter� od ra�zu� po�my�ślał

o od�le�głej,�dzie�wi�czej,�sła�bo�za�lud�-
nio�nej�Ama�zo�nii.� Plan� ten� szyb�ko
wpro�wa�dził� w ży�cie.� Za�szył� się
w tym�bez�piecz�nym�dla�nie�go�miej�-
scu�na po�nad 2�la�ta,�a że�ni�gdy�nie
zno�sił�bez�czyn�no�ści,�szyb�ko�za�brał
się�do no�wej�pra�cy.�Wspól�nie�z czte�-
re�ma�po�dob�ny�mi�do nie�go�kum�pla�-
mi�za�ło�żył�spół�kę�zaj�mu�ją�cą�się�po�-
szu�ki�wa�niem�zło�ta.�Wprzed�się�bior�-
stwie�za�trud�ni�li�bied�nych,�po�zo�sta�-
ją�cych�bez�szans�na in�ną�pra�cę�au�-
to�chto�nów.� Ty�sią�ce� ga�rim�pe�iros,
w kosz�mar�nych�wa�run�kach,�po kil�-
ka�na�ście�go�dzin�dzien�nie�po�szu�ki�wa�-
ło�te�go�cen�ne�go�krusz�cu.�Za�zwy�czaj
ta�kie�po�szu�ki�wa�nia�skar�bów�nie�da�-
wa�ły� do�brych� re�zul�ta�tów,� ale� nie
w przy�pad�ku� na�sze�go� dziel�ne�go
Zdzi�sła�wa.�Ten,�uro�dzo�ny�pod szczę�-
śli�wą�gwiaz�dą,�czło�wiek�znów�miał
far�ta.�Przez�dwa�la�ta�pro�wa�dze�nia�fir�-

my�szczę�ście�mu�sprzy�ja�ło,�po�zy�skał
set�ki�ki�lo�gra�mów�zło�ta.�Któ�re�goś�dnia,
zu�peł�nie�bez�za�po�wie�dzi,�po�ja�wił�się
po�now�nie�w Ku�ry�ty�bie.�Zdzi�wie�nie
i ra�dość�naj�bliż�szych�by�ło�ogrom�ne,
zwłasz�cza�że�wró�cił�znacz�nie�bo�gat�-
szy�wdo�świad�cze�nia�i za�so�by�fi�nan�-
so�we.
Zdzi�sław�ma�już 74�la�ta,�lecz�mi�-

mo�do�stoj�ne�go�wie�ku�trzy�ma�się�do�-
sko�na�le.�Ktoś,�kto�nie�za�glą�da�w je�-
go�me�try�kę,�da�je�mu�o10-15�lat�mniej.
Im�po�nu�je�spor�to�wą�syl�wet�ką,�sprę�-
ży�stym�kro�kiem�oraz�ra�do�ścią�ży�cia
i życz�li�wo�ścią.�Jest�przy�kła�dem,�jak
dzię�ki� za�pa�ło�wi,� cie�ka�wo�ści� ży�cia,
a przede�wszyst�kim�upo�ro�wi�i cięż�-
kiej�pra�cy�osią�gnąć�moż�na suk�ces.

SEN TY MEN TAL NE PO WRO TY DO POL SKI
By�ły�bok�ser�na co�dzień�miesz�ka

wKu�ry�ty�bie�wdu�żym�apar�ta�men�tow�-
cu.�Ma�tu�do dys�po�zy�cji�kry�ty�ba�sen.
Jest� rów�nież� wła�ści�cie�lem� dwóch
apar�ta�men�tów�po�ło�żo�nych�napla�żach
nad Oce�anem�Atlan�tyc�kim�oraz�po�-
sia�dło�ści,� w któ�rej� go�ści�my.� Ma
czwór�kę�dzie�ci: 2� cór�ki� i 2� sy�nów.
Obie�cór�ki�są�za�męż�ne�i miesz�ka�ją
w Sao�Pau�lo.�Je�den�z sy�nów,�Mar�co,
któ�re�go�po�zna�ję�w trak�cie�nie�dziel�-
ne�go�spo�tka�nia,�ma�oko�ło 40�lat�i po�-
ma�ga�oj�cu�pro�wa�dzić�fir�mę,�od�po�-
wia�da�za spra�wy�fi�nan�so�we.�Mar�co
ma�żo�nę,�z po�cho�dze�nia�Bo�li�wij�kę
oraz 19-let�nie�go�sy�na.�Mó�wi�tro�chę
popol�sku,�ale�przy�cho�dzi�mu�to�z tru�-
dem.�Ję�zyk�ten�nie�jest�dla�nie�go�przy�-
dat�ny,�nie�uży�wa�go�na co�dzień.�Sko�-
rzy�stał� jed�nak� z moż�li�wo�ści� i gdy
na Uni�wer�sy�te�cie�Fe�de�ral�nym�uru�-
cho�mio�no�fi�lo�lo�gię�pol�ską,�za�pi�sał�się
na kurs�ję�zy�ka.�Na�uczy�ciel�ka�chwa�-
li�go,�że�czy�ni�sta�łe�po�stę�py.�Ma�na�-
dzie�ję,�że�ję�zyk�ten�mu�się�przy�da,�bo
za kli�ka�mie�się�cy�ra�zem�z oj�cem�wy�-
bie�ra�się�do Pol�ski.
Zdzi�sław�ostat�nio�dość�czę�sto�la�-

ta�do oj�czy�zny,�od�wie�dza�tu�swo�je
ro�dzeń�stwo.�Sio�stry�ca�ły�czas�miesz�-
ka�ją�naDol�nym�Ślą�sku,�wBo�le�sław�-
cu.�Pod�czas�jed�nej�z ostat�nich�wi�zyt,
wspól�nie�z ni�mi,�po�je�chał�na Ukra�-
inę,�w oko�li�ce�Lwo�wa,�do swo�jej�ro�-
dzin�nej�miej�sco�wo�ści�Bu�cza�cza.�Dla
ca�łej� ro�dzi�ny� by�ło� to�wstrzą�sa�ją�ce
prze�ży�cie�–�pokil�ku�dzie�się�ciu�la�tach
po�wró�ci�li�na te�re�ny,�gdzie�się�uro�-
dzi�li,�wy�cho�wa�li,�ba�wi�li,�gdzie�spę�-
dzi�li�nie�do koń�ca�szczę�śli�we�dzie�-
ciń�stwo.�W trak�cie�od�wie�dzin,�po�-
za mi�ły�mi�wspo�mnie�nia�mi,�po�wró�-

ci�ły�kosz�ma�ry.�Gdy�ten�sil�ny�i dziel�-
ny�męż�czy�zna�opo�wia�da�o tym,�ma
oczy�peł�ne�łez,�a ja�gę�sią�skór�kę.
Zdzi�sław�uro�dził�się�w 1940�ro�ku,

we�wsi�pod Lwo�wem,�był�naj�młod�-
szym�z czwór�ki�ro�dzeń�stwa.�W cza�-
sie�oku�pa�cji�ro�dzi�ce�po�ma�ga�li�ukry�-
wać�się�Ży�dom.�By�li�za to�szan�ta�żo�-
wa�ni�przez�oko�licz�nych�Ukra�iń�ców,
któ�rzy�chcie�li�wy�mu�sić�od nich�ha�-
racz.� Ro�dzi�ce� nie� ugię�li� pod ty�mi
groź�ba�mi.�Nie�ste�ty,�są�sie�dzi�do�nie�-

śli�Niem�com,�że�Pi�sar�scy�ukry�wa�ją
u sie�bie�oko�ło 20�Ży�dów.�Skoń�czy�-
ło�się�eg�ze�ku�cją,�wy�ko�na�ną�namiej�-
scu:�na oczach�dzie�ci�i żo�ny�opraw�-
cy�za�bi�li�oj�ca.�Tę�chwi�lę,�po�mi�mo�bar�-
dzo�mło�de�go�wie�ku,�Zdzi�sław�za�pa�-
mię�tał�na ca�łe�ży�cie.�Gdzieś�głę�bo�-
ko�w ser�cu�zo�sta�ła�wiel�ka�za�dra�oraz
po�twor�ny�żal�doNiem�ców,�a zwłasz�-
cza�do Ukra�iń�ców.
Po za�koń�cze�niu�woj�ny�osie�ro�co�-

na ro�dzi�na zo�sta�ła� prze�sie�dlo�-
na na zie�mie�od�zy�ska�ne,�za�miesz�ka�-
li�w Bo�le�sław�cu.�Tu�Zdzi�sław�cho�-
dził�do szko�ły,�a po jej�ukoń�cze�niu
po�wo�ła�ny�zo�stał�do służ�by�woj�sko�-
wej�w Szcze�ci�nie.�Po jej�za�koń�cze�-
niu� prze�niósł� się� do Wro�cła�wia,
gdzie�wklu�bie�Gwar�dia�kon�ty�nu�ował
swo�ją�ka�rie�rę�bok�ser�ską.
Zdzi�sław�i je�go�syn�Mar�co�opro�-

wa�dza�ją�mnie�po po�sia�dło�ści.�Za�glą�-
da�my�do głów�ne�go�bu�dyn�ku,�gdzie
znaj�du�je�się�kil�ka�na�ście�po�koi�go�ścin�-
nych.�To�w nich�daw�niej�miesz�ka�li
adep�ci�stu�diu�ją�cy�se�kre�ty�bud�dy�zmu.
Dziś�po�ko�je�sto�ją�pu�ste,�są�zu�peł�nie
nie�wy�ko�rzy�sta�ne,�a go�spo�da�rze�cią�-
gle�za�pra�sza�ją:
–�Przy�jedź�tu�do nas�na dłu�żej,�bę�-

dziesz�miał�gdzie�miesz�kać.�Miej�sca
jest,� jak�sam�wi�dzisz,�bar�dzo�du�żo.
Za�bierz�ze�so�bą�żo�nę,�dzie�ci,�wnu�ki.
Wszy�scy�się�zmiesz�czą.�Szko�da,�że�-
by�ten�dom�stał�pu�sty.�Mo�że�cie�być
tu�taj,�a jak�się�wam�znu�dzi�–�to�po�-
je�dzie�cie�nadoce�an,�a póź�niej�doKu�-
ry�ty�by.�n

27

no wy dzien nik Sa tur day – Sun day, August 29-30, 2015

 P o l s k a  d e n t y s t k  a

 DR. DOROTA PODLI¡SKA
 z wieloletnim doÊwiadczeniem

 przyjmuje w gabinecie

 530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

 tel  212.475.8170
 Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz

 Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana.
 Dojazd metrem F, autobusem M14

 Mówimy po polsku

 David Byron Bro˝yna M.D.

 Leczenie:
 • depresji

 85 Orient Way, Ruth erfo rd, NJ 07070

 tel. 201.939. 550 0
 Fax: 201.939.1599

 Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology
 Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie

 PSYCHIATRA

 • nerwicy
 • l´ków

 • uzale˝nieƒ
 • stresu pourazowego 

 Wizyty prosimy 
 zam awi aç telefonicznie:

 DENTYSTA
 Dr Eugene Burbacki, DDS

 Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony,
 protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏,

 plomby, kosmetyka, etc.
 Nowy zmodernizowany gabinet

 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.)  Brooklyn, NY 11223
 Tel. (718) 339-8856

 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne. Mówimy po polsku.
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