
1973 USA i Kanada 
 
Pierwszy raz wyjechałem za ocean w roku 1973 w odwiedziny do mojej ciotki, która 
mieszkała w Montrealu. Dla mnie podróżnika, odwiedzenie samej Kanady, nawet wtedy, nie 
było wystarczające. Taka daleka podróż, to dlaczego nie odwiedzić sąsiedniego kraju? 
Mając wizę do Kanady, bez problemów dostałem też wizę do USA, gdzie poleciałem na 
początek tej podróży. Do Nowego Jorku leciałem samolotem Pan American. Bilet kupiłem za 
złotówki, co w tamtych czasach było nienormalne, ponieważ złotówkami można było płacić 
tylko za bilety przewoźników „demoludów”, czyli państw bloku sowieckiego. Był to okres 
tzw., odwilży „gierkowej”, której przykładem było takie okno na świat dla obywateli 
polskich. 

  
Nowy Jork zrobił na mnie duże wrażenie. Wielki ruch na ulicach Manhattanu, policja konna i 
wszystko dookoła było inne niż to, co na co dzień oglądałem w Polsce. 
Pod wieżowcami czułem się jak malutka mrówka w mrowisku tętniącego życiem miasta. 
 

 

Po kilku dniach pobytu w Bloomfield w stanie New Jersey poleciałem samolotem do 
Montrealu w Prowincji Quebec w Kanadzie. 



 

 
Trochę pracowałem nielegalnie, żeby przywieść do Polski dolary, które mogłem później 
wpłacić na konto dewizowe „A”. Takie konto dawało później możliwość otrzymywania 
paszportu bez konieczności posiadania zaproszenia na wyjazdy zagraniczne. 
 

 
Praca była tylko dorywcza i miałem czas na poznawanie miasta. Między innymi zwiedzałem 
tereny Światowej Wystawy EXPO. 



 
Pierwszy raz w życiu byłem w rejonie, gdzie występują pływy oceaniczne. Pomosty 
pływające w marinach, były dla mnie nowością, bo na polskim Bałtyku takich nie 
widziałem. 

 
Pojechałem też autobusem w głąb Kanady. Najdalej dotarłem do miejscowości Wawa w 
zachodniej części Ontario, gdzie pracowałem w motelu. Wodnosamolot na jeziorze był dla 
mnie wielką atrakcją, szczególnie jak mogłem go oglądać z bliska i nawet dotykać. 
Ta moja pierwsza podróż za ocean była dość krótka, bo tylko niecałe dwa miesiące. 
Wracając do kraju odwiedziłem Wiedeń. Zastanawiałem się nad pozostaniem na zachodzie. 
W Wiedniu było wtedy centrum załatwiania spraw emigracji dla uciekinierów z bloku 
sowieckiego. Przez tydzień interesowałem się możliwościami emigracji i procedurami 
załatwiania tych spraw. Wszystko to analizowałem oraz porównywałem z moją sytuacją i 
możliwościami. W rezultacie zdecydowałem na powrót do kraju i dokończenie studiów na 
Politechnice Warszawskiej. 
W następnych latach często zastanawiałem się, czy ta decyzja była słuszna? Obecnie z 
perspektywy prawie półwiecza uważam, że zrobiłem dobrze, ukończyłem studia, uzyskałem 
patent kapitana jachtowego  i ciekawie spędziłem czas żeglując na polskich jachtach. Dużo 
złego można mówić o PRL, ale dla studentów i żeglarzy, pod pewnymi względami był to 
ciekawy okres w życiu. 


