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 Dziewięćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień.Tak mogę ten czas, który zaczął się 
18 stycznia 1925 roku, kiedy to w skromnym miasteczku Sępólnie Krajeńskim, 
położonym w sercu Borów Tucholskich, przyszłam na świat.
 Życie moje nie było łatwe, zresztą nikt mi tego nie obiecywał. Śmierć rodziców, 
przeżycia okupacyjne w Polsce – to wszystko przyczyniło się do mojego szyb-
kiego dorastania oraz dojrzałej odpowiedzialności za życie swoje i bliskich...
  Potem nastały trudne pierwsze lata życia emigracyjnego. W 1958 roku przy-
płynęłam „Batorym”, z mężem Zdzisławem i synem Stefanem, do moich braci 
– Józefa i Kazimierza Urbanowskich – którzy po wojnie dotarli w 1947 roku do 
Kanady i tu pozostali.
  Mija 57 lat mojego życie w drugiej ojczyźnie...
 Dobry Bóg pozwolił, że ten piękny dzień swoich dziewięćdziesiątych urodzin 
spędzić mogłam w otoczeniu najbliższej rodziny, przyjaciół i dostojnych gości. 
Rodzina przygotowała dla mnie tę niezapomnianą uroczystość w eleganckiej 
restauracji klubu golfowego w Vancouver. Przygotowania były osłonięte mgłą 
tajemnicy. Dlatego, kiedy u progu powitał mnie polonijny zespół „Polonez”, 
łza zakręciła mi się w oku. Łza wzruszenia i radości. Zostałam poproszona o za-
tańczenie poloneza w pierwszej parze. Przypomniała mi się w tańcu młodość 
i czasy szkolne. 
  Po zakończeniu polskiego tańca narodowego witał mnie Konsul Generalny RP, 
pan Krzysztof Olędzki, a ksiądz Sławomir Obłąk – proboszcz polskiej parafii pod 
wezwaniem św. Kazimierza – odmówił z nami modlitwę.
  Następnie przyszedł czas na życzenia i wspomnienia. Otrzymałam wiele życzeń 
z Kanady i z Polski – zarówno od ważnych władz, jak i od rodziny i przyjaciół. 
Za wszystkie życzenia z całego serca dziękuję.
 Pyszne jedzenie umilała nam rozbrzmiewająca w tle muzyka. Ogromną niespo-
dzianką był dla mnie program rozrywkowy przygotowany przez grupy artystyczne 
z Vancouver. Wspaniałe torty i gorące toasty osładzały i dodawały sił zmęczonym 
dyskotekowymi tańcami gościom. I ja wśród tańczących byłam, i mimo swoich 
dziewięćdziesięciu wiosen walczyki kręciłam.
  Pozostaje mi tylko gorąco i szczerze wszystkim podziękować.

Dr Janina Zdzisława Stencel
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