
 

POMÓŻMY IM - POMÓŻMY SAMI SOBIE 

Czy poczucie humoru pomaga w walce z rakiem? Wydawałoby się, że te dwie sfery nie mogą mied ze 

sobą nic wspólnego. A jednak, jak zapewnia Nina Woźniak, aby zachowad jaki taki optymizm, należy 

pewnego dnia nauczyd się żartowad nawet z własnego wyglądu zewnętrznego, a także z własnej choroby 

– chodby nawet był to rak piersi.  

„Przeszliśmy chyba prawie przez wszystko. Przeżyłam bolesny rozwód, byłam samotną matką, a niedługo 

potem jak wyszłam ponownie za mąż, mój drugi małżonek Jason stracił pracę. Doszło do tego, że 

straciliśmy dom, byliśmy zmuszeni ogłosid bankructwo. Potem jakimś cudem przeżyliśmy kilka długich 

lat: przeprowadzaliśmy się chyba sześd czy siedem razy. Przychodziły na świat kolejne dzieci. A potem – 

cóż, Jason raz jeszcze był czasowo zwolniony. W koocu sprawy zaczęły powoli iśd lepiej – i właśnie 

niedawno temu, na początku tego roku wykryto u mnie raka piersi. Tylko tego nam brakowało!! Ten rak 

jest dla naszej rodziny taką (jak mówi mój angielski mąż) „ostatnią słomką łamiącą grzbiet wielbłąda”. 

My, Polacy mówimy w takiej sytuacji o kropli, która przepełnia czarę goryczy.”  

Trzeba było działad natychmiast. Guz został usunięty, a Ninę wkrótce potem skierowano na 

chemioterapię, która nie rozpoczęła się bez przeszkód. Próbowano jej wmówid, że skoro od lat mieszka 

w Lachute, a nie w odległym o 80 km. Montrealu, to już straciła prawo leczenia się w szpitalu St. Mary – 

a jest to jeden z czterech szpitali anglojęzycznych. Jason tłumaczył, że jesli chodzi o sprawy tej wagi jak 

chemioterapia, czy mastektomia, pacjentka musi czud się swobodnie przynajmniej od strony językowej. 

Szczęśliwym trafem, losem rodziny Jasona i Niny zainteresowała się tutejsza „The Gazette”, a po 

niedlugim czasie także rozgłośnia CBC. Powstaje strona internetowa www.ninawozniak.com  

Niezależnie od wyniszczającej cały organizm „chemii” Nina zdecydowała  poddad się radykalnej 

mastektomii. I tu pojawia się następny problem – rzecz jasna finansowy. To fakt, że dojeżdżanie na 

zabiegi do Montrealu drenuje budżet rodzinny. Niezależnie od tego, ich dzieci (jedno 16-letnie i troje 
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małych) mają też swoje potrzeby – chodby tylko ciepły obiad na stole. Wyżywienie tak licznej gromadki 

stałoby pod znakiem zapytania, gdyby nie pomoc wspaniałych ludzi – często nawet mało dotąd znanych. 

Z osób bardziej znanych w polonijnym środowisku  niewątpliwie na czoło wysuwa się właściciel 

delikatesów polskich przy ulicy Jolicoeur Ron Mish, ktorego rodzice znali dobrze rodziców Niny Woźniak. 

W najcięższych momentach jej choroby, to jego pomoc podtrzymywała wszystkich przy życiu – w 

przenośni i całkiem dosłownie. Chod Nina jest urodzona już w Kanadzie mówi nadal po polsku, a – co nie 

jest takie częste - także trzy jej małe córeczki. W tej sytuacji nawet Jason rozumie po polsku całkiem 

sporo. Ciągła praktyka robi swoje. „To mam po ojcu, rodem z Poznania, bylym oficerze marynarki 

handlowej, który obstawał twardo aby w domu mówiono po polsku. Może był trochę autorytarny – ale 

to przyniosło rezultaty”; tak kooczy rozmowę pani Nina.      

 

W międzyczasie Nina Woźniak zaczęła pisad blog o sobie, o rodzinie, wreszcie o swojej chorobie; chce –   

jak mówi – wyrzucid z siebie wszystko o swoich problemach i porozmawiad z kobietami w podobnej 

sytuacji. Jeszcze sporo przeszkód stoi przed nią, przed Jasonem i przed całą szóstką. Pensja męża oraz 

interesująca  metaloplastyka i robienie biżuterii z kamieni półszlachetnych – wszystko to nie wystarcza 

jednak aby kontynuowad długą terapię bez uszczerbku w szczuplym budżecie wielodzietnej rodziny. 

Zbliża się jeden specjalny dzieo w listopadzie, kiedy Polonia montrealska będzie miała okazję udowodnid, 

że ludzie dobrej woli, ludzie z sercem na dłoni, nie są wcale w mniejszości. A jeśli komuś pomóc – to 

chyba właśnie takim osobom jak pani Nina i jej rodzina. Nie wiemy co jeszcze w życiu może nas spotkad. 

Pomagając innym teraz – pomóżmy sobie jutro.                                                                                                                   
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W listopadzie odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Niny Woźniak i jej pięcioosobowej rodziny.  

Wystąpią artyści polscy i kanadyjscy, m.in.: Kurde Moll, Król Maciuś Pierwszy, Sonia Kucko, Blues pattern 

box, Jason McDonald band, Chris Riopelle and Jackie LeDu i inni.  

 

Info: Ron Mish, tel.: 514-766-2094, 

e-mail: r.mish1905@gmail.com,  

Michał Stefaoski tel.: 514-739-9809,  

e-mail: m.stefanski@hotmail.com. 
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