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POLICJA I MY

Magik jedzie na swój kolejny
występ i zostaje zatrzymany przez
policję.

- Co te noże robią w pańskim
samochodzie? - pyta się policjant.

- Żongluję nimi podczas występu -
objaśnia magik.

- Ach tak - mówi policjant - może
pan zademonstruje.

Obok przejeżdża facet i zauważając
sytuację mówi do osoby, z którą
podróżuje:

- Ooo cholercia!!! cieszę, że
rzuciłem picie. Popatrz tylko, jakie
testy na obecność alkoholu każą teraz
robić.

Policjant skarży się koledze:
- Wiesz, moja żona zupełnie mnie nie

rozumie. A twoja?
- Nie wiem. Nie rozmawiam z nią 

o tobie.

Świadek wypadku dzwoni na poli-
cję. Po chwili słyszy:

- Tu aparat zgloszeniowy komendy
rejonowej. Masz prawo zachować mil-
czenie. Od tej pory wszystko co
powiesz, zostanie nagrane i może być
użyte przeciwko tobie...

Z notatników służbowych:

Ukrywał się w śmietniku, przez co
cuchnął tak intensywnie, że pies
służbowy się skrzywił.

Poszkodowany został odwieziony do
szpitala celem umieszczenia w
tamtejszym zakładzie pogrzebowym.

Oględziny przeprowadzono w świe-
tle naturalnym, dziennym, temperatu-
ra -5 stopni, padająca mżawka, gęsta
mgła, widoczność dobra.

Na drodze leżał martwy pies, a obok
niego prawdopodobnie jego właści-
ciel, też denat.

Dochodzenie było utrudnione, bo
swinia zostala zjedzona.

Protokół oględzin kurnika: jedna
kura biała, łeb urwany - nie żyje, dru-
ga kura pstra, łeb urwany - nie żyje,
trzecia kura chodzi - sprawna.

Powiadomiony przez sklepową 
o włamaniu udałem się od razu na
miejsce. Przed sklepem na rozsy-
panym popiele stwierdziłem ślady. Nie
można było rozpoznać czy są to ślady
człowieka czy kota. Musiały to jednak
być ślady kota, gdyż po wejściu do

Czas na...   uœmiech! sklepu zauważyłem wewnątrz siedzą-
cego kota, który się różnie bawił, a na
moje wejście nie zareagował. 
W sklepie pełno było wydzielin od
kota. Nic z towaru nie brakowało tylko
były na podłodze rozsypane papierosy.
Na pewno papierosy te kot wziął sobie
do bawienia. Dlatego stwierdziłem, że
włamanie nie miało miejsca, a tylko
kot w sklepie rozrabiał i sklepowa
niepotrzebnie złożyła doniesienie.

W okolicy zwłok nie znaleziono żad-
nych przedmiotów, które mogły
posłużyć do nagłej śmierci.

Żona ZOMO-wca zażyczyla sobie
na rocznicę ślubu buty z krokodyla.
Ten wybrał się do Egiptu. Po powro-
cie opowiada o zdarzeniu kolegom 
w pracy:

- Poszedłem nad ten Nil, szukałem,
szukałem, szukałem, aż wreszcie zna-
lazłem krokodyla. Wyskoczyłem z
krazków, dopadłem gada i: pała, gaz,
pała, gaz, pała, gaz. 

Wreszcie krokodyl padł. Odwracam
go do góry nogami i...

- No i co?!!!
- Nic. Bez butów był, sku... bany!

Plurimos Annos Jubilaci z Kanady i Gdańska!
Stowarzyszenie Gdańszczan w

Kanadzie ma wśród swoich
członków dwóch zacnych jubi-

latów. Są nimi Tadeusz Kay-Kwie-
ciński i Tomir Bałut. Ich minione 90.
urodziny są okazją do przywołania
wydarzeń sprzed lat.

Tadeusz Kay- Kwieciński urodził się
10 sierpnia 1927 r. w Gdańsku. Lata
dzieciństwa wspomina bardzo radoś-
nie, a przeżył je w Sopocie, a potem 
w Tczewie, Toruniu i Bydgoszczy.  Do
tych miast kierowano służbowo jego
ojca, który był pracownikiem Dyrekcji
Francusko-Polskiego Towarzystwa
Kolejowego. Niestety, 1 września
1939 r., kiedy Niemcy napadły na
Polskę, a 17 września - ze wschodu,
Związek Sowiecki, ewakuowano Dy-
rekcję FPTK i  rodzinę Kwiecińskich
we wschodnie rejony Polski. Tadeusz
wraz z rodzicami i bratem Stanisła-
wem zostali wywiezieni na Syberię.
Stamtąd, z tej nieludzkiej ziemi udało
się całej rodzinie  dotrzeć w rejon gru-
powania ochotników do organizowa-
nej II Armii Wojska Polskiego do-
wodzonej przez gen. Andersa. Poprzez
Persję (Iran) dotarli do Palestyny. Tam
stworzono dzieciom możliwości nau-
ki, a starszych szkolono na żołnierzy.
Tadeusz uczęszczał do Junackiej Szko-
ły Kadetów. W czasie pobytu w Pale-
stynie, w Nazaret poznał Elżbietę Lan-
gner, swoją przyszłą żonę, która wtedy
była w Szkole Młodszych Ochot-
niczek. I ona wraz z rodzicami, siostrą
i bratem mieli za sobą wywózkę na
Syberię i wyjście z II Armią Wojska
Polskiego. Wszyscy doświadczyli
okrucieństw wojny. Tułaczka Tadeu-
sza i Elżbiety zakończyła się w Lon-

dynie. Tam on studiował nauki te-
chniczne, a ona pielęgniarstwo. Zwią-
zek małżeński zawarli w Londynie we
wrześniu 1952 r. Rząd Wielkiej Bry-
tanii nie sprzyjał Polakom i w maju
1955 r. zadecydowali o wyjeździe do

Kanady. Najpierw do Halifaxu, potem
Toronto, London, i wreszcie Mississa-
ugi. Od tej pory pracują zgodnie ze
swoim wykształceniem. Mają dwoje
dzieci, syna Andrzeja, córkę Krystynę
i troje wnuków. Trudność wymawiania
nazwiska Kwieciński powoduje, że
przybrali nowe i krótsze Kay, które
używane było w środowisku zawodo-
wym Tadeusza. Jego wiedza i przygo-
towanie pozwoliły mu na dobrą pracę 
i służbę Kanadzie przez angażowanie
się do pracy w organizacjach społecz-
nych. Tadeusz pracuje w Union Carbi-
de - Linde Gases Division, a następnie
w Union Linde Carval i uczestniczy w
realizacji projektu naddźwiękowego
samolotu CF-105 Avro Arrow.  Pań-
stwo Kay należą do organizacji byłych
Sybiraków. Tam Tadeusz pełnił fun-

kcję prezesa i wiceprezsa Junackiej
Szkoły Kadetów.  Pełnił też funkcję
prezesa w Polish Heritage Institute
Kaszuby w Barry’s Bay.  Angażuje się
także w życie polityczne w Progre-
ssive Conservative Party. Jest człon-

kiem Stowarzyszenia
Inżynierów w Kandzie.
Działał w Stowarzy-
szeniu Polskich Kom-
batantów Koła nr 20
jako wieloletni wicepre-
zes. Dzięki niemu pa-
rokrotnie organizowane
były tam bale Lwów
Gdańskich w Mississa-
uga, a potem też w klu-
bie golfowym w Milton.
Uczestniczy w działal-
ności Domu Seniora
Wawel Villa.  Kiedy
powstaje Stowarzysze-

nie Gdańszczan w Kanadzie, zostaje
współautorem statutu Stowarzyszenia.
Dzięki kontaktom Tadeusza Kaya
gdańszczanie od 18 lat organizują
„Zloty pod Gwiazdami” w stanicach
harcerskich na Ontaryjskich Kaszu-
bach w okolicy Barry’s Bay.  Tadeusz
Kay angażował się w większość ini-
cjatyw Stowarzyszenia Gdań-
szczan.  Kiedy dwukrotnie
odwiedzali nas Kaszubi 
z Kartuz, gościł między
innymi kierownika zespołu
Pieśni i Tańca „Kaszuby”,
fotoreportera gdańskiej TV
czy naukowców z Uniwersy-
tetu Gdańskiego (prof. Józef
Borzyszkowski, prof. Tade-
usz Linkner, prof. Edmund
Breza).  To oni badali i doku-

mentowali zachowanie tradycji ka-
szubskich w Kanadzie.

Stowarzyszenie Gdańszczan w Ka-
nadzie jest dumne z działalności Tade-
usza Kaya-Kwiecińskiego na rzecz
promowania Gdańska i Kaszub i wie-
lokrotne daje temu wyraz. Już w 1997
r. po obchodach 1000-lecia Gdańska
uhonorowano go dyplomem Konsula
RP. Wiele podziękowań i dyplomów
przesłał zespół Kaszuby. A na 25-lecie
Stowarzyszenia otrzymał odznakę
Kongresu Polonii Kanadyjskiej i spe-
cjalną nagrodę Prezydenta Gdańska.
Państwo Kay właśnie w tym miesiącu
obchodzili 65 rocznicę zawarcia
małżeństwa. Z tej okazji gdańszczanie,
dziękując za wszystko (bo wiele im
zawdzięczają), życzą wszystkiego
najlepszego.

Stowarzyszenie
Gdańszczan w Kanadzie

M. Kwieciński

Za tydzień o Tomirze Bałucie
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Państwo Kay-Kwiecińscy
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Stowarzyszenie Gdańszczan w Ka-
nadzie od ponad 20 lat istnienia ma
wśród członków wybitnych Jubila-

tów, którzy w tym roku obchodzą 90 ro-
cznicę urodzin. Są nimi Tomir Bałut i Ta-
deusz Kay. Niniejszy tekst poświęcony
jest panu Tomirowi, znanemu z niezwy-
kłych kolei losu, z działalności w środo-
wisku polonijnym oraz osiągnięć życio-
wych i zawodowych.

Tomir Bałut - inżynier,
ur. 2 lipca 1927 r. w
Więcborku na Pomorzu -
jest absolwentem Szkoły
Podchorążych AK z 1944
r. W latach 1945-50 studiuje w Polite-
chnice Gdańskiej na wydziale mechani-
cznym. W tym czasie pracuje w Stoczni
Gdańskiej przy naprawie silników spalino-
wych, a z zamiłowania jest pilotem szy-
bowców i samolotów cywilnych. 26 paźd-
ziernika 1950 r. wraz z bratem Przemysła-
wem ucieka samolotem szkoleniowym Po-
2 tzw. kukuruźnikiem do Szwecji.

Po dziesięciomiesięcznych perturba-
cjach tj. pod koniec sierpnia 1951 r. opu-
szcza Szwecję i oficjalnie emigruje do Ka-
nady, rozpoczynając swoje nowe życie.
Było to, jak pisze sam pan Tomir, przeło-
mowym wydarzeniem w życiu, ponieważ
zadecydowało o losach ich przyszłego
potomstwa. Obaj bracia uważali też za
swoje największe szczęście, a zarazem
osiągnięcie to, że poślubili Polki i to nie
tylko z powodów patriotycznych, lecz ich
zdaniem, były one najpiękniejszymi
dziewczętami jakie spotkali. Żony ich
urodziły się na Kresach Wschodnich 
i każda z nich miała za sobą syberyjską
tułaczkę. Wszyscy spotkali się w Mon-
trealu w harcerstwie. Rozpoczęta przy-

należność do harcerstwa w Polsce, która
zaczęła się już w młodym wieku

14-ta Bydgoska Drużyna Harcerska
(1937 r. obóz w Kaczorach), zachęciła pa-
na Tomira do kontynuacji tej działalności
również w Kanadzie i była odzwierciedle-
niem jego patriotycznej postawy. W latach
1951-55 oan Tomir pracuje w przemyśle
lotniczym i biurach projektów w Montre-

alu. Dyplom BA Sc. uzyskuje w 1956 r. na
wydziale mechanicznym UofT (asystent w
katedrze konstrukcji maszyn), a w 1958
dyplom MA Sc. w analizie wytrzymałoś-
ciowej. Przez 26 lat pracuje dla Ontario
Hydro. Do 1963 r. - inż. konstruktor turbin
wodnych i parowych, w latach 1963-77
jako inżynier w różnych elektrowniach
atomowych, upoważniony przez Atomic

Energy Control Board do nadzorowania
reaktora, a następnie na trzy lata wydele-
gowany do Rajasthan pracuje nad   Atomic
Power Project w Indiach. Od roku 1977-
83 kieruje działem analizy wytrzymałoś-
ciowej. Od 56 roku życia zaangażowany
jest w działalność społeczną. Jest człon-
kiem: Association of Professional Engi-
neers in Ontario, Stowarzyszenia Techni-

ków Polskich w Kanadzie, Komitetu Te-
chnologicznej Współpracy z Polską, On-
tario Hydro Rifle and Revolver Club,
Society for Experimental Stress Analysis
Toronto. Bierze czynny udział w Starszym
Harcerstwie jako były kierownik Kręgu 
w Montrealu i Kręgu Tatry w Toronto.
Odznaczony w Polskim Stronnictwie
Ludowym (Hamilton) - 15 years in ho-
nour of your commitment to voluntee. Był
też odznaczony Krzyżem Armii Krajowej
za bohaterską działalność podczas II
Wojny Światowej (był w randze podcho-
rążego w przydziale do Krasnystaw woj.
lubelskie - pod dowództwem kpr.
podchorążego „GRYF”, działał w redakcji
podziemnego wydawnictwa, pracował
jako rusznikarz przy naprawie broni
ręcznej).

Należy nadmienić, że ojciec pana To-
mira - Gustaw był sekretarzem koła PSL
w Gdańsku-Oliwie (wielokrotnie areszto-
wany i torturowany), a w roku 1928
otrzymał odznakę „Orlęta” za udział 
w obronie Lwowa. Pracując na stanowisku
zastępcy zawiadowcy stacji w dyrekcji

PKP we wrześniu 1939r. zostaje wraz 
z rodziną ewakuowany. Matka pana To-
mira - Olga (1900-1994) była nauczy-
cielką, która po śmierci męża Gustawa 
w 1957 r. wyemigrowała do Kanady. Żona
pana Tomira - Janina Nowosielska, której
rodzina zmarła z głodu, została odznaczo-
na Krzyżem Armii Krajowej w 1951 r. 
a Krzyżem Sybiraków w 2008 r. Państwo

Bałutowie wychowali dwo-
je dzieci: Bożenę ur. 1955r
(prawnik z wykształcenia),
oraz Jana-Zbigniewa ur.
1958 r. (piastuje kierowni-
cze stanowisko w Elektrow-

ni Atomowej). 
Ucieczka kukuruźnikiem pana Tomira

była niejednokrotnie opisywana i doku-
mentowana. Podkreślić należy, że jest on
naszym członkiem od samego początku, 
a doświadczenia nabyte w Kongresie Po-
lonii Kanadyjskiej, w Stowarzyszeniu
Inżynierów Polskich oraz w harcerstwie
wnoszą cenne sugestie i porady do naszej
działalności. Również na zaproszenie
nauczycieli szkół polonijnych pan Tomir
opisywał swoją ucieczkę z Polski do
Szwecji obrazując cały jej przebieg 
i zachwycał młodzież swoją nienaganną
polszczyzną. Jesteśmy dumni z takich
rodaków jak pan Tomir Bałut. On jest
świadectwem prawdziwej patriotycznej
postawy i przykładem dla naszych dzieci 
i wnuków urodzonych na ziemi kana-
dyjskiej.

Stowarzyszenie Gdańszczan 
w Kanadzie

Barbara Duda - prezes
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Quo vadis USA?
dok. ze str. 11

Czy dotrwa do końca swojej kaden-
cji? Wielu znawców, specjalistów 
i politycznych komentatorów jest cią-
gle zaskakiwana jego możliwościami 
i niecodziennym stylem walki. Trwa
metodyczne polowanie i zastawianie
pułapek, wszystko aby tylko tego nie-
codziennego prezydenta pojmać i wy-
wieźć poza granice stolicy imperium,
albo wystrzelić z armaty jak ongiś 
z Kremla (prochy) Dymitra Samo-
zwańca.  Tak, aby w jednej z najbar-
dziej skorumpowanych stolic świata
powrócił spokój.  Aby oligarchowie
dalej wypuszczali swoje gończe psy
(lobbystów) z zadaniem korumpowa-
nia kongresmenów i senatorów, aby ci
dalej sprzyjali ponadnarodowemu
globalistycznemu imperializmowi.

Trzeba przyznać, że dowodząc swo-
imi wojnami z bankowych barykad
globaliści nie zmarnowali czasu, który
upłynął od zakończenia II wojny
światowej.  Jest takie powiedzenie, że
jeśli chcesz mieć dobrą opozycję to
najlepiej sam sobie ją zorganizuj. 
W dzisiejszym świecie często tak
właśnie wygląda panorama sił polity-
cznych w poszczególnych krajach.
Globaliści zwykle opłacają elity poli-

tyczne po obu stronach politycznej
barykady tak, aby stale realizować
swój plan zmian jedynie raz szybciej,
raz wolniej. Raz z prawej, raz z lewej
strony.  Rolę owczarka, czy border
collie wobec zastępów pogubionych 
w tym wszystkim owieczek spełnia
medialna kawaleria powietrzna, która
oczyszcza drogę słusznym siłom pos-
tępu i wściekle bombarduje wszelkie
próby powrotu na stare drogi.  Przed
nami drogie owieczki tylko rzeźnia...

Globaliści, którzy w tak krótkim
czasie osiągnęli tak wiele mają wizję 
i plany rozwalenia ukształtowanych
przez wieki porządków, tradycji i toż-
samości tego świata.  Zwykle w prze-
szłości do podobnych przemeblowań
używano wojen, których wyniki w dzi-
siejszym świecie nie są już tak łatwo
przewidywalne, chociażby z powodu
ewentualnych skutków użycia coraz
potężniejszej broni atomowej.  Co by
nie powiedzieć o broni atomowej to
spełnia ona rolę skutecznego straszaka
od czasu zakończenia II wojny świa-
towej.

W Ameryce wiele się dzieje, ciągle
wybuchają nowe afery z seksualnymi
skandalami i nadużyciami, dalej trwa
konflikt z oceną protestu głównie

czarnych sportowców lekceważących
amerykańską flagę i hymn. Obecnie
jest też nadzieja na reformę podatków
do której prze prezydent Trump. Trwa
lizanie ran po demolujących  uderze-
niach huraganów na południowym
wschodzie i skutkach dewastujących
pożarów w Kalifornii.  Jak się okazało
również szowinistyczni terroryści
islamscy po 16 latach ponownie poja-
wili się na scenie w Nowym Jorku.

Równolegle do milionowego pocho-
du przebierańców w Nowym Jorku 
w Halloween 29-letni Uzbek Sajfullo
Sajpow (ojciec trójki dzieci) dokonał
masakry na Manhatanie  rozjeżdżając
pożyczoną ciężarówką ludzi na ścież-
ce rowerowej. Oczywiście lewacki
burmistrz miasta Bill de Blasio wstę-
pnie odrzucił możliwość terrorysty-
cznego zamachu.  Zabójca jednak nie
ukrywał w czyim imieniu dokonał
swojego czynu, krzycząc “Allah Ak-
bar”!  Co można luźno przetłuma-
czyć: “przyzwyczajcie się do dalszych
aktów terroru“ ze strony religii po-
koju. Zraniony przez policję zamacho-
wiec już wypoczywa po operacji 
w tym samym szpitalu co część ofiar
tego zamachu, który dumnie zadedy-
kował ISIS i oczywiście swojemu

bogu. Tak więc w przeciwieństwie do
8 zabitych  (i 11 rannych) zamacho-
wiec żyje i niestety nie otrzyma obie-
canych 72 dziewic, a najwyżej sam
zostanie jedną z nich w więziennej
celi…

Sajpow w 2010 roku wygrał na
loterii wizowej prawo do zielonej
karty (stały pobyt) w USA, podobno w
ramach “łańcuchowej emigracji” spro-
wadził powyżej 20 członków rodziny).
W ramach tej loterii z różnych krajów
świata trafia do USA ok. 50 tys. ludzi
z całego świata (najwięcej z Iranu).

Na dzień dzisiejszy w USA ofi-
cjalnie mieszka ok. 3,35 mln muzuł-
manów, czyli ok. 1% populacji USA.
W 2050 r. ich populacja ma wynosić
już 2,1% i przez to ma wyprzedzić
populację Żydów.  Pomyśleć tylko, że
ok.  80% aktów terrorystycznych na
obszarze USA przeprowadzanych jest
przez radykalnych przedstawicieli
muzułmanów stanowiących 1% po-
pulacji USA. Nic tylko czekać do 2050
roku...

Jacek K. Matysiak
San Francisco
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Tomir Bałut i Tadeusz Kay


	Tadeusz Kay-Kwiecinski
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