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KANADYJSKI BILANS 

W roku 1972 utworzyłem pierwszą prywatną gazetę polonijną „Kurier Polsko-Kanadyjski", 
który prowadziłem do 1985. Pismo ukazuje się do dziś, choć już w innych rękach i pod nazwą 
zmienioną na „Nowy Kurier". W latach 70. współpracowałem z lokalnymi pismami z Toronto, 
m.in. z francuskojęzycznym „Courrier Sud", hiszpańskojęzycznym „Correo Hispano-Americano", 
który mnie zainspirował do nazwy „Kurier Polsko-Kanadyjski" oraz z wieloma innymi, których 
nazw nie pamiętam. Mniej więcej w tym samym roku, co „Kurier", założyłem „Kolumnę Etniczną" 
w „Toronto Sun", którą prowadziłem do roku 1983. Otrzymywałem od redakcji „Toronto Sun" 
krocie wielojęzycznej kanadyjskiej prasy i tłumaczyłem wybrane przeze mnie wyciągi z języków 
romańskich, słowiańskich, radziłem sobie z niemieckim i z innymi językami germańskimi. Nie 
zapomniałem powołania malarskiego — pióro i pędzel były dla mnie jednakowo ważne. Sztukę 
uważam jednak za dziedzinę samotników, zaś ten bilans pragnę poświęcić dziennikarstwu, czyli 
stosunkom społecznym. 

Opuściłem Polskę w wieku chłopięcym i spędziłem młodość w Paryżu. Zrobiłem licence 
z biologii na Uniwersytecie w Genewie. Pracowałem w Instytucie Zootechnicznym pod Paryżem, 
lecz wkrótce zmiarkowałem, że nie mam temperamentu naukowca. Profesor mawiał: „Markiewicz, 
nie bądź filozofem, tylko licz nogi owadzie". Ale to nie było dla mnie, rzuciłem biologię 
i zacząłem „dryfować po życiu jak żeglarz po morzu". Dlaczego wybrałem Kanadę? Powód był 
bardzo głupi — pamiętałem Kanadę pachnącą żywicą. Kiedy tam przyjechałem, zastanawiałem się, 
czy aby Fiedler się nie pomylił. To nie może być Kanada. Przybyłem w gorącym sierpniu. Nie 
spodziewałem się takiego upału. Straszne ulice z drewnianymi słupami jak z Dzikiego Zachodu. 

Jaką gazetą był „Kurier Polsko-Kanadyjski"? Działał na podobnej zasadzie, co „Kolumna 
Etniczna" w „Toronto Sun" — trochę tego, trochę tamtego. Dostawałem gazety polonijne z całego 
świata. Oprócz własnych tekstów i rysunków zamieszczałem artykuły z prasy polonijnej. Wycina-
łem różne informacje i ciekawostki, naklejałem i drukowałem. Własny materiał drukowałem off-
setem. Kolumny były różnego formatu, ale udało mi się tak skomponować strony, żeby trzyma-
ły się tekstu, były ułożone tematycznie i wyglądały efektownie. 

Byłem „samotnym strzelcem". Redagowanie i walka o ogłoszenia znajdowały się wyłącznie 
w moich rękach. Major Antoni Gębski pomagał mi przez pewien czas w administracji. Jak wiele 
etnicznych pism o niewielkich środkach finansowych „Kurier" bazował głównie na przedrukach. 
Materiał przychodził z pism nieosiągalnych na lokalnym rynku, więc konflikt interesów nie wcho-
dził w rachubę. Druk offsetem umożliwiał kopiowanie używanego materiału. Problem składania 
szpalt był głównie techniczny. Strona musiała być tematycznie jednolita i estetycznie do przyjęcia. 
Jak jednak połączyć na jednej stronie kolumny ukształtowane czasem różnorako? Tutaj dopomogło 
mi artystyczne doświadczenie kompozycji. Strona, która mogłaby się wydawać niemożliwa do 
skomponowania, tworzyła mozaikę — zapewne niezbyt tradycyjną dla gazety, lecz spójną este-
tycznie i tematycznie. 

Początki „Kuriera"? Gdy pracowałem w Toronto jako pomocnik pielęgniarski w Szpitalu 
św. Józefa, jednym z pacjentów na moim piętrze był polski ksiądz. Kolega, Polak, który dyżurował 
ze mną, powiedział mi, że ten duchowny jest ważną osobistością w hierarchii kościelnej. Rozma-
wiałem z księdzem na różne tematy. Przyjemnie było rozweselić kogoś w szpitalu. Już wówczas 
nosiłem się z zamiarem założenia polskiej gazety. Zanim założyłem „Kurier", doradzono mi, że-
bym się skomunikował z pewnym księdzem na Dovercourt. Poszedłem tam i napotkałem młodego 
polskiego duchownego — innego niż ten, którego szukałem. Gdy go poinformowałem, że mam 
zamiar wydawać polską gazetę, dosłownie światło ukazało się w jego oczach. Powiedział: „Czy 
wie Pan, że ma Pan piękną ideę?". Widziałem go tylko raz i przelotnie, nie wiem nawet, jak się 
nazywa i gdzie obecnie przebywa. Jeśli przypadkowo przeczyta te słowa, niech wie, że nigdy o nim 
nie zapomniałem. To światło w jego oczach zawsze mi dodawało otuchy w ciężkich chwilach. Gdy 
„Kurier" był już na półkach sklepowych, doszli inni przyjaciele. Pierwszym z kolei był mece-
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as Aleksandrowicz, którego znałem niestety tylko telefonicznie. Wyrażał się z wielkim uznaniem 
o „Kurierze". Odniosłem wrażenie, że był to bardzo dystyngowany pan. Nie zdążyliśmy się spo-
tkać, gdyż niedługo później Aleksandrowicz zmarł. Poznałem też p. Olbrychskiego — stryja aktora 
Daniela. Nasz ostatni kontakt listowy był dramatyczny. Olbrychski zawiadomił mnie o lekarskim 
werdykcie co do swego beznadziejnego stanu. Życzył mi, by „Kurier" rósł, gdy jego już nie będzie. 
Dr Włodzimierz Kozak — dyrektor nieistniejącego już Amerykańsko-Słowiańskiego Instytutu 
w Nowym Jorku wyrażał się o piśmie w superlatywach, co mnie właściwie dziwiło, bo „Kurier" 
był cieniutką gazetą z redakcją o jednoosobowym składzie. Przybysza z Polski wysiłek mógł wzru-
szać, lecz nie oczekiwałem podobnej reakcji od kogoś przebywającego w USA. Dowiedziałem się 
też z miarodajnych źródeł, że ks. Tischner znał „Kuriera" i zwrócił uwagę między innymi na moje 
aforyzmy. Oczywiście, że poczułem się uhonorowany i wzruszony, bo wiedziałem o jego złym 
stanie zdrowia. Dalsze aforyzmy zamieszczałem z myślą o nim, z nadzieją, że znów do niego dotrą. 

Różni ciekawi ludzie przewijali się przez redakcję, np. Edward Dragan. Pracował w Toronto 
jako kierowca ciężarówki, a do „Kuriera" pisał poezję: 

Chodził on sobie wciąż po ulicach, 
mówił do siebie niesamowicie 
i modlił się po wszystkich kaplicach — 
takim dla niego było życie. 

Tak pisał Edward Dragan. Snobistyczna Polonia go zlekceważyła. Dlatego broniłem tych, któ-
rzy tworzyli z potrzeby serca. Bo tylko elitarne społeczeństwo może sobie pozwolić na elitarne 
pismo. 

Gdy „Kurier" był jeszcze mój, wszyscy życzliwi ludzie, których nie wymieniam, ale pamiętam 
ich szczerozłote serca, dodawali mi moralnej otuchy i w dużej mierze to właśnie dzięki nim pismo 
trwało. Kiedy „Kurier" znalazł się w innych rękach, współpracowałem z nim dorywczo. Co było 
przyczyną mojej definitywnej rezygnacji z działalności w „Kurierze"? W listopadzie 2004 r. odby-
ła się w konsulacie uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego pani redaktor-wydawcy Jolancie 
Cabaj. Na tę ceremonię mnie nie zaproszono, a nawet mnie o niej nie powiadomiono. Podczas 
uroczystości nie powiedziano, kto był założycielem „Kuriera". Wkrótce nastąpił kolejny zgrzyt, 
o czym pisałem w kilku gazetach polonijnych. W 1985 r. nowi właściciele nadali pismu nazwę 
„Nowy Kurier". W tym tytule zamieszczony jest rok 1972. Nieświadomi czytelnicy wywnioskują, 
że „Nowy Kurier" powstał w 1972 r., z czyjej inicjatywy — nie wiadomo. Założyłem „Kurier 
Polsko-Kanadyjski" jako pierwszą polonijną gazetę prywatną, która po zmianie właściciela 
w połowie lat 80. zmieniła również swoją nazwę. Wtedy nie zareagowałem, bo nie zależało mi na 
tym, jaki tytuł będzie nosić gazeta dopóty, dopóki jej ciągłość zostanie zachowana, a ja pozostanę 
w stopce redakcyjnej jako założyciel. Czy mogłem przypuszczać, że ktoś po latach zechce usunąć 
z pamięci Wilka Markiewicza i owoce jego pracy? Ale czy zmianą nazwy można wyeliminować 
czyjąkolwiek przeszłość? 

William Markiewicz (Kanada) 


