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Sala balowa na zabawę sylwestrową udekorowana przez ELA EURO CATERING w 
Central Lions Recreation Centre 11113 - 113 Street, Edmonton, Alberta

Phone 780-478-5062, contact@eleeurocatering.com
Website www.elaeurocatering.com

Dodatkowe informacje na stronie 2 
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Z pewnością jednym z ważniejszych przedsięwzięć 
„Ela Euro” są coroczne zabawy sylwestrowe, które 
odbywają się w Lions Recreation Centre w Edmonton.

Zabawa która kończyła rok 2018 również udała 
się znakomicie. Była to nie tylko wyśmienita okazja 
tańczenia niemal do białego rana, było tam bowiem 
również wiele innych atrakcji - w tym wyjątkowo 
smaczne jedzenie. 

Po spożyciu potraw podanych na pięknie 
udekorowanych stołach, z sali balowej można było się 
udać do przestronnego atrium z wygodnymi fotelami w 
których można było odpocząć po tańcach, posiedzieć i 
porozmawiać, a także pozować do pamiątkowych zdjęć.

Były tam też stoiska z licznymi przysmakami jak 
pożywne flaczki, smaczny barszczyk, wyśmienite gołąbki 
oraz bigos, przeróżne wędliny, smakowite kiełbasy, oraz 
pyszne ciasta.

Wśród uczestników zabawy rozlosowano liczne 
nagrody ufundowane przez różnych sponsorów, które 
wręczono szczęśliwcom obecnym na sali balowej.

Ela Euro jest jedną z najlepszych firm 
gastronomicznych w Edmonton. Zapewniamy usługi 
cateringowe na wesela, przyjęcia świąteczne i funkcje 
korporacyjne, a także posiłki na urodziny i imprezy 
prywatne oraz inne imprezy okolicznościowe.

Nasza spersonalizowana usługa wyróżnia nas 
spośród konkurencji. Nie tylko zaspokoimy Twoje 
oczekiwania, ale również podejmiemy wszelkie starania, 
aby spełnić Twoje konkretne potrzeby.

Nie tylko zastawy z białej polskiej porcelany wzbudzały podziw gości, ale również wspaniałe kreacje Pań

Firma Wigger Draperies rozwija się od 50 lat w 
oparciu o bogaty wybór towarów i doskonałą reputację 
w zakresie obsługi klienta.

Bogate doświadczenie z unikalnymi firanami, 
tkaninami na zasłony i firanki oraz meblami różni 
nas od konkurencji. Oprócz tego, że jest największym 
w Edmonton producentem niestandardowych firan 
i zasłon, Wigger Draperies jest także największym 
niezależnym dystrybutorem żaluzji i odcieni Hunter 
Douglas. Nasz asortyment obejmuje także rolety po 
zniżonych cenach.

Zapewniamy instalacje na miejscu w Edmonton, 
Sherwood Park, Spruce Grove, St Albert, i okolicy. 

Wyślij e-mail, zadzwoń lub przyjdź, aby uzyskać 
więcej informacji i zobaczyć, jak jesteśmy zaopatrzeni!

40% rabatu dotyczy naszej linii produktów Graber 
Window. Zadzwoń, porozmawiaj lub odwiedź nas, aby 
uzyskać szczegółowe informacje na temat tej promocji.

FDY Furniture & Interior Design Inc. to sklep z 
meblami w Edmonton. Założony w 1963 roku nadal 
się rozwija, aby mógł być liderem w produkcji mebli, 
tapicerki, materacy piankowych, zasłon i żaluzji.

Wszystkie nasze usługi są wykonywane na miejscu w 
naszym salonie i zakładzie produkcyjnym o powierzchni 
20 000 stóp kwadratowych. Posiadamy umiejętności, 
kunszt i doświadczenie, aby stworzyć szerokie spektrum 
wyjątkowych mebli domowych; Ty o tym marzysz a my 
możemy to stworzyć.

ELA EURO CATERING
contact@eleeurocatering.com

Call 780-906-5973 
Jesteśmy w stanie zapewnić najlepsze oferty 

cateringu weselnego, a naszym celem jest przede 
wszystkim satysfakcja klienta.

Specjalizujemy się w biesiadach europejskich z 
niemieckimi, ukraińskimi, polskimi, portugalskimi 
i włoskimi potrawami. Niestandardowe usługi 
cateringowe weselne są także dostępne. 

Zadzwoń do nas 780.478.5062 lub 780.906.5973.
Ela Euro oferuje także posiłki w Edmonton w 

budynku Central Lions Recreation Centre (11113 - 
113 Str.) - śniadania oraz dania obiadowe. Kafeteria jest 
czynna od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 
4 po południu i można tam zjeść także polskie dania, 
w tym kotlety schabowe, gulasz, gołąbki, flaczki oraz 
bardzo smaczne zupy (grzybowa, ogórkowa, jarzynowa 
i inne), codziennie specjalnie przyrządzane ze świeżych 
produktów.  

„Ela Euro” tel: 780.478.5062 lub 780.906.5973, 
oraz strona internetowa www.elaeurocatering.com
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Mediom głównego nurtu zajęło parę dni by 
ogłosić coś co w drugim obiegu było szeroko 
omawiane od dawna. Zaczął się tzw „bear 
market”, czyli rynek niedźwiedzia, czyli w 
największym uproszczeniu mamy problem. Jeśli 
będzie to czytał jakiś ekspert lub nawet „ekspert” 
giełdowy to uprasza się go o przymknięcie oka 
na ewentualne nieścisłości w terminologii. 
Nie powinny one mieć wpływu na opisanie 
obserwowanych na świecie wydarzeń i istotne 
będą jedynie dla purystów.   

Główne indeksy giełdowe w Stanach 
Zjednoczonych spadły w 2018 roku o ponad 
20% co oznacza wejście w fazę recesji i 
najprościej rzecz ujmując oznacza problemy. 
Poważne problemy. Oczywiście jeszcze parę 
tygodni temu przysłowiowy pies z kulawą nogą 
się w tej sprawie nie zająknął i wszystko było 
jak malowane. Komentatorzy na głównych 
biznesowych stacjach telewizyjnych nie 
okazywali większych obaw. Ot spowolnienie, 
zawirowania, słowem nic strasznego. 

Tak na marginesie warto zadać sobie pytanie, 
co owi eksperci robią w tych telewizjach i po co? 
Jeśli jest się takim „mądralom” to siedzi się w 
telewizji za parę groszy, czy zarabia miliony i to 
spod palemki w ciepłych krajach? Odpowiedź na 
to pytanie jest bardzo ważna bo od razu kieruje 
nas na dalsze wnioski. Analizować post factum 
potrafi każdy z odrobiną oleju w głowie, a Ci 
Panowie (głównie panowie) skoro nie siedzą pod 
palemką to znaczy, że nie posiedli umiejętności 
przewidywania giełdowej przyszłości i muszą 
udawać oświeconych dla zwykłych zjadaczy 
chleba, którzy niestety znajdują się o jeden 
poziom niżej od nich. Zastanówmy się zatem 
czy warto słuchać takich oświeconych ekspertów 
mówiących nam zza szkiełka co winniśmy robić 
naszą forsą.  

 
W polskich mediach już można było 

poczytać, że recesja potrwa może z pół roku 
i znów wrócimy do błogiego stanu wiecznej 
szczęśliwości wynikającej ze wzrostów. 
Wcześniej w ciągu roku 2018 wieszcze z 
poczytnych mediów przewidywali rok 2020 lub 
2021 jako start recesji. Tymczasem anonimowi 
ludzie z drugiego obiegu wskazywali natomiast 
to co właśnie się zaczęło. Smutna to konstatacja 
by trzeba było na forach i w komentarzach na 
niszowych portalach doszukiwać się rzetelnych 
informacji. Tak czy owak Ci sami ludzie z 
drugiego obiegu przewidują, że nie będzie 
to spacerek przez las, a raczej coś na kształt 

Wielkiego Kryzysu zapoczątkowanego w 1929 
roku. Zresztą znów wróćmy do zdrowego 
rozsądku. Czy problemy z 2008 roku zostały 
rozwiązane? Czy banki zostały wyczyszczone? 
Czy stały się instytucjami zaufania? A co z  
wielkimi korporacjami ratowanymi za pieniądze 
podatnika? Proszę przyjrzeć się wielkim 
spółkom z Stanach Zjednoczonych w które 
wpompowano wiele miliardów. Gdzie one się 
dziś znajdują? Kto nam to zafundował?  

Idźmy dalej. Tzw. „żółte kamizelki” 
obserwowane w coraz większej liczbie państw 
europejskich to jeden z oczywistych przejawów 
pękania systemu. Ludzie mają dość. Nie 
oszukujmy się. Wszystkie programy socjalne 
muszą się skądś brać. Jako że państwo co do 
zasady nic nie ma, bo wszystko jest w domyśle 
nasze (choć ludzie w swej nieświadomości 
tak o tym nie myślą) to finansowanie na owe 
programy bierze się z naszych podatków. Tylko 
że portfele podatników nie są bez dna i zdaje 
się, że to dno osiągnęliśmy. Co ma pomyśleć 
zwykły Francuz, Belg, Włoch, który widzi, jak 
wiele wyciąga się z jego kieszeni by dać spore 
pieniądze za nic nie robienie?   

Po wielokroć już na łamach Panoramy 
pisaliśmy, że świat się zmienia (jak trywialnie 
by to nie brzmiało) i system finansowy wraz z 
nim. Nie wiemy tylko na co się zmieni, gdyż 
nie mamy wglądu w koncepcje głównych 
rozgrywających. Możemy wróżyć z fusów co 
siłą rzeczy obarczone jest sporym ryzykiem 
błędów w naszych przewidywaniach. Niektórzy 
już snują marzenia o powrocie do parytetu złota 
lub innych tego typu koncepcjach jako jedynym 
ratunku. Inni wskazują, że w obecnych czasach 
powrót do przeszłości jest nierealny i trzeba 
wymyślić coś innego.   

Jedynie na marginesie warto zapytać 
dlaczego Polska jako jeden z nielicznych krajów 
rozwiniętych w ostatnim czasie kupowała spore 
ilości złota. Jeśli je kupujemy to zakładamy 
jakieś zmiany, a te będą najpewniej związane 
z poważnymi zawirowania, gdyż w ogólnym 
ujęciu polskich finansów owe zakupy to są 
ułamki. Jeśli dodamy sobie brak poważania dla 
złota wśród niektórych mediów nazywających 
je „barbarzyńskim reliktem” sytuacja jeszcze 
bardziej się gmatwa. Dużo pytań i mało 
odpowiedzi.   

Na dokładkę prezydent Trump ogłosił 
wycofanie wojsk z Syrii i po części z Afganistanu. 
Z kolei z Turcji dochodzą sygnały o możliwym 
spotkaniu prezydentów obu krajów. 
Przetasowania na światowej szachownicy trwają 

w najlepsze, a ów kryzys jest w ich tle. Swoją 
drogą jeśli spojrzeć inaczej na całą sprawę to 
równie dobrze może być ich przyczyną.  

 
Rodzi się zatem pytanie co robić? Co 

ma robić zwykły Kowalski? Odpowiedź jest 
banalna, ale trudna do zrealizowania, a by 
do niej dojść trzeba nabrać perspektywy. 
Spróbujmy zatem. Zewsząd jesteśmy atakowani 
mantrą kredytu, zachętą do konsumpcji, życia 
ponad stan. Krzykliwe reklamy piorą nam 
umysły od małego. Jesteśmy tresowani do życia 
według wskazań systemu, który właśnie znów 
się chwieje. Ledwo skończyłeś studia to bierz 
kredyt, auto w leasing i do roboty. Do 18 lub 
19. Wszak samo się nie spłaci. A potem do 
wynajętego w kredycie od banku mieszkania 
spać i znów w kierat. Mało kto zastanawia się 
czym w ogóle jest kredyt. To przecież zakład z 
życiem. Zakładamy się, że przez najbliższe 30 
lat będziemy w dobrym zdrowiu i będziemy 
spłacać mieszkanie czy też dom. Ktoś dostaje 
stworzone z powietrza (bank przecież ich nie ma 
na kupce), ale za chwilę już realne, pieniądze za 
to co kupujemy. My natomiast zobowiązujemy 
się do pracy przez 30 lat (w takiej Skandynawii 
to nawet i na 100 lat kredyty rozdawali...). 
Chomąto. Sami je sobie nakładamy. Nie stać 
nas na kupno mieszkania za 300.000 złotych to 
bierzemy je w kredycie za 500.000 lub więcej. 
Czy te parę metrów, które dziś jest ładne i w 
przyzwoitej dzielnicy dalej takie będzie za 
5, 10, 30 lat? A co z rodziną? Dziećmi i ich 
wychowaniem? Niech ktoś inny się tym zajmie. 
My musimy przecież pracować.  

Uważny czytelnik dostrzeże, że skaczę z 
kwiatka na kwiatek i poruszam w jednym tekście 
bardzo wiele kwestii. Akapit o mieszkaniach 
nie bez powodu znalazł się na końcu. Kryzys w 
branży mieszkaniowej typowany jest jako jeden 
z katalizatorów krachu. Rysy obserwowane są 
od dawna, ale akcja kredytowa trwa w najlepsze. 
Kto nie kupił ten przegrał życie. Taniej już było. 
Przecież stopy procentowe już zawsze będą 
tak nisko... Tylko czy my już tego kiedyś nie 
przerabialiśmy? Cóż to, drogi czytelniku, było 
przyczyną poprzedniego krachu? Różnica jaką 
mamy teraz jest taka, że na obecny nałożył się 
nierozwiązany kryzys poprzedni. Trzymajmy 
się. Jazda będzie bez trzymanki. Chyba, że 
macherzy wymyślą kolejną szarlatanerię 
finansową. W tym akurat są biegli. Jedno jest 
natomiast pewne. Po przysłowiowym tyłku i tak 
dostaniemy my.  

Krzysztof Kuska

Krach na giełdach?
P a n o r a m a  P o l s k a
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Oddolna demokracja w Polsce -
pytania i odpowiedzi

Jedni uważają ją za utopię, bez szans 
wprowadzenia w Polsce. Tylko nieliczni widzą 
w niej realną szansę dla przyszłości państwa 
polskiego. Mowa tu o demokracji bezpośredniej, 
czyli o oddolnym rządzeniu państwem, a więc o 
systemie politycznym, w którym nie tzw. władza, 
ale obywatele/suweren mają decydujący głos 
w sprawach ważnych dla Polski. Nie chodzi tu 
bynajmniej o podejmowanie wszystkich decyzji 
przez społeczeństwo, lecz o uzupełnienie aktualnego 
systemu semidemokratycznego o instrumenty 
oddolnego współdecydowania: referendum, 
inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego.

Weto obywatelskie (zmiana ustawy) oraz inicjatywa 
obywatelska (zmiana Konstytucji) to instrumenty 
demokracji bezpośredniej, mające charakter 
proceduralny, których następstwem powinno być w 
każdym wypadku bezprogowe i wiążące referendum, 
mające charakter prawny.

1. Czy rządzący zgodzą się na „oddanie władzy 
społeczeństwu”? 

Rządzący nie muszą się godzić na „oddanie władzy 
społeczeństwu”, bo władza należy do suwerena czyli 
Narodu. Tzw. góra, która usiłuje kierować losami 
prawie 40 mln Polaków, musi jedynie zaakceptować 
zmianę formy rządzenia państwem z uwzględnieniem 
elementów oddolno-demokratycznych. Wprowadzenie 
instrumentów demokracji oddolnej w Polsce nie 
stawia całego systemu „do góry nogami”, tylko go 
uzupełnia, poprawia i sprawia, że system ten powinien 
stać się bardziej „ludzki” i demokratyczny. Poza tym, w 
prawdziwie demokratycznym systemie władzy się nie 
zawłaszcza, nie odbiera i nie dzieli. 

2. Czy społeczeństwo „dorosło” w Polsce do tego 
typu demokracji? 

Społeczeństwo polskie nie musi dorastać do żadnego 
typu demokracji. Akurat Polacy przeżyli w historii 
najprzeróżniejsze systemy ustrojowe. Społeczeństwo, 
które nie ma możliwości partycypacji we władzy, nie 
może się rozwinąć jako społeczeństwo obywatelskie. 
Ale i vice versa – rzeczywista demokracja nie ma szans 
powodzenia bez aktywnego udziału obywateli. Poza 
tym Polakom na pewno nie trzeba udzielać lekcji 
patriotyzmu ani lekcji etyki chrześcijańskiej. 

3. Czy demokracja oddolna nie jest procesem 
zbyt długotrwałym? 

Proces decyzyjny w systemie demokracji 
bezpośredniej jest dłuższy, aniżeli w ramach demokracji 
parlamentarnej. Obserwujemy to na przykładzie 
Szwajcarii, która dzięki temu unika podejmowania 
pochopnych decyzji. Spowolniony proces decyzyjny 
ma swoje zalety: nie podejmuje się nieprzemyślanych 
decyzji, bowiem decyzje te filtrowane są przez całe 
społeczeństwo, a nie podejmowane w wąskim gronie 
elit politycznych lub w partyjnym parlamencie. Decyzje 

podjęte przy urnie przez elektorat mają większe poparcie 
społeczne i tym samym są demokratyczne i efektywne.

4. Czy funkcjonowanie demokracji oddolnej w 
Polsce nie będzie zbyt kosztowne?

Pytając o koszty, myślimy z reguły o kosztach 
administracyjnych demokracji oddolnej. Chodzi 
tu o zorganizowanie inicjatywy, weta i referendum. 
Są to jednak znikome koszty w porównaniu ze 
społeczno-ekonomicznymi kosztami związanymi 
z podejmowaniem złych, chybionych decyzji w 
ramach aktualnej semidemokracji parlamentarnej. 
Przypomnijmy chociażby wyprzedaż polskiego majątku 
narodowego na początku lat 90-tych. Gdyby wtedy 
doszło do referendum na ten temat, Polska dzisiaj 
należałaby do Polaków, a nie do obcych koncernów.

5. Czy „oddanie władzy” społeczeństwu oznacza 
roztrwonienie majątku narodowego?

To jest uproszczone rozumowanie. Wydawać 
się może, że demokracja oddolna daje możliwość 
obywatelom wysuwania najbardziej nierealnych 
inicjatyw i wetowania wszelkich ustaw. Po pierwsze, 
zebranie podpisów w sprawie inicjatywy czy weta 
nie jest wcale łatwe. Po drugie, decyzje rozstrzygają 
się w referendum, gdzie decyduje cały elektorat, po 
uprzedniej kampanii przedreferendalnej, w której biorą 
udział wszystkie ważne siły społeczne i polityczne w 
kraju. Nie należy też zapominać o tym, że społeczeństwo 
świadome współuczestniczenia w procesie polityczno-
decyzyjnym, przejmuje w pełnym sensie automatycznie 
odpowiedzialność za losy państwa. Po trzecie, można 
by odpowiedzieć na to pytanie ironicznie: czy naród 
jest w stanie roztrwonić majatek narodowy bardziej niż 
„jego wybrańcy” zrobili to w ciągu ostatnich 30 lat?

6. Jak pogodzić w systemie oddolno-
demokratycznym wyższość prawa unijnego nad 
prawem krajowym? 

Polska należy do Unii Europejskiej i dlatego prawo 
unijne stoi ponad prawem krajowym. Wszelkie działania 
inicjujące zmianę Konstytucji czy ustawy muszą być 
formułowane w zgodzie z tym prawem. Kancelaria 
rządu powinna sprawdzać zgodność treści inicjatywy 
obywatelskiej i weta obywatelskiego z prawem unijnym, 
zanim w ogóle dojdzie do zbierania podpisów. Ta 
procedura dotyczy nie tylko prawa unijnego, ale 
również wszelkiego rodzaju prawa międzynarodowego, 
które Polska zobowiązała się przestrzegać, podpisując 
międzynarodowe konwencje (np. prawa człowieka i 
obywatela). 

7. Czy nie za wcześnie w Polsce na wprowadzenie 
elementów demokracji bezpośredniej? 

Za wcześnie na pewno nie. Spójrzmy na polską 
semidemokrację ostatnich 30 lat. Dokąd nas 
zawiodła? Elementy demokracji oddolnej są szansa na 
uzdrowienie polskiego systemu społeczno-politycznego 
i ekonomicznego. Im wcześniej rozpocząć ten proces, 

tym lepiej dla wszystkich uczestników tego procesu. 
8. Czy rola instytucji państwowych i partii 

politycznych zostanie przez wprowadzenie systemu 
oddolnego/komplementarnego osłabiona? 

Trudno tu mówić o osłabieniu partii politycznych 
i instytucji państwowych. Instytucje te staną się 
bardziej demokratyczne i będą musiały się liczyć ze 
społeczeństwem. Jeśli mamy na myśli autorytarny sposób 
rządzenia państwem polskim przez elity polityczne, 
to raczej dominacja tych elit zostanie osłabiona, a nie 
instytucje państwowe. W przypadku partii politycznych 
nastąpi przewartościowanie ich roli – przestaną być 
jedynym pomostem między instytucjami państwowymi 
i społeczeństwem. Nie będą też postrzegane jako „jedyna 
szansa” na poprawę sytuacji społeczno-politycznej i 
ekonomicznej w kraju.

9. Czy referendum bezprogowe odzwierciedla 
poglądy wszystkich obywateli albo ich większości? 

Idea referendum progowego jest nieuzasadnionym 
wymysłem polskiego establishmentu i nie odpowiada 
założeniom demokracji. Jeśli ktoś nie idzie do urny, 
glosuje również, tylko że pasywnie. Poza tym, w ramach 
demokracji oddolnej/komplementarnej w różnych 
rzeczowych referendach nastąpi tasowanie się głosujących, 
którzy raz są zainteresowani jakąś sprawą poddaną pod 
głosowanie, innym razem przegłosowywana kwestia jest 
im obojętna. Frekwencja w referendum nie odgrywa 
tu roli. Poza tym nawet znikomy udział elektoratu w 
glosowaniu ogólnokrajowym to znacznie więcej niż 
ilość posłów w Sejmie. Zresztą prawdziwa demokracja 
broni się skutecznie sama. I to do niej należy przyszłość.

10. Czy pojedynczy obywatel może wszcząć 
proces legislacyjny? 

Pojedynczy obywatel może jak najbardziej 
rozpocząć proces legislacyjny. Może powołać np. 
komitet inicjatywny i wylansować nową inicjatywę 
obywatelską albo weto obywatelskie. Musi oczywiście w 
tym celu doprowadzić do zebrania odpowiedniej liczby 
podpisów. Ostateczną decyzję podejmuje i tak całe 
uprawnione do glosowania społeczeństwo.

11. Dlaczego dopiero teraz zaczyna się 
dyskutować o możliwości demokracji oddolnej w 
Polsce?

Powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze, nie ma 
tradycji oddolnego kierowania państwem w najnowszej 
historii Polski. Społeczeństwo polskie było i jest rządzone 
od dziesięcioleci autorytarnie i egoistycznie. Zmieniały 
się tylko metody i styl rządzenia. Obywatelom trudno 
sobie wyobrazić inna sytuacje, jak tylko ta, w której „jest 
się rządzonym”. Po drugie, formy demokracji oddolnej 
ograniczają możliwości „zdobywania władzy”, tworzenia 
się elit i celebrytów. Na porządku dziennym jest „praca od 
podstaw”, a nie patos, powoływanie się na tradycje, chore 
wizje i przede wszystkim szerokie możliwości korupcji. 
Tzw. władza, a więc proces dominacji jednostek nad 
masą, zostaje w demokracji oddolnej zredukowana – a to 
przecież nie wszystkim pasuje. Politycy nie chcą „dzielić 
się władzą” z szarymi obywatelami. Po trzecie, młoda 
polska demokracja w ostatnich 30 latach rozwinęła 
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się od początku w kierunku parlamentarno-elitarnym. 
30 lat temu każda forma demokracji wydawała się 
dobra, byle nie „ludowa”. Doświadczenia ostatnich lat 
pokazały jednak, że polska forma semidemokracji nie 
spełnia demokratycznych oczekiwań społeczeństwa 
polskiego. Po czwarte, demokracja o charakterze 
komplementarnym z uwzględnieniem instrumentów 
oddolnego współrządzenia państwem jest tak banalna w 
jej prostocie, że – paradoksalnie rzecz biorąc – przerasta 
horyzonty pojmowania politycznej rzeczywistości przez 
rządzących polityków.

Prof. Mirosław Matyja

KOMUNIKAT 
AMBASADY

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że na antenie TVP Polonia 

rozpoczęto wyświetlanie programu „Focus on Poland”. 
Nadawany jest codziennie w dni powszednie o godz. 
23:10 czasu polskiego (17:10 Ottawa). Każdorazowo 
powtarzany jest o godz. 5:55 czasu polskiego.

 
Zgodnie z założeniami „Focus on Poland” to 15-

to minutowy magazyn o charakterze nowoczesnego 
programu informacyjnego, który ma za zadanie 
promocję Polski i Polaków w najróżniejszych 
dziedzinach życia takich jak: polityka, gospodarka, 
kultura, tradycje, nauka, nowe technologie, sport, film, 
przemiany społeczne, osiągnięcia Polski i Polaków na 
arenie międzynarodowej. Prezentowane informacje 
mają na celu pomóc cudzoziemcom zrozumieć Polskę i 
Polaków oraz kształtować pozytywny wizerunek naszego 
kraju w świecie.

 
W Kanadzie jest możliwość oglądania tego 

programu przez abonentów programu TVPolonia. 
Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej informacji 
wśród potencjalnie zainteresowanych odbiorców.

 
Z najlepszymi życzeniami pomyślności w Nowym 

Roku!
 
Z poważaniem,
 
Karolina Willmann-Duralska
I sekretarz
Referat Polityczny
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie
Telefon: +1 (613) 789 0468, wew. 434
Faks: +1 (613) 789 8835  www.ottawa.msz.gov.pl
FB @PLinCanada
Twitter @PLinCanada

Zmarł Jan Olszewski
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni 

Państwo  z wielkim żalem i bólem odebrałem wiadomość 
o śmierci wybitnego polskiego polityka i męża stanu 
śp. premiera RP mec. Jana Olszewskiego. Mec. Jan 
Olszewski to jeden z niewielu polskich polityków w 
powojennej polskiej rzeczywistości którego można 
i należy wspominać jako symbol odwagi, honoru i 
wielkiej godności. Wszyscy znamy Jego wspaniały 
patriotyczny życiorys i wielki wysiłek, jaki podejmował 
dla wolności i naprawy Rzeczypospolitej, najpierw, jako 
żołnierz Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim 
1944, a później, jako publicysta, polityk i mąż stanu. 
Nigdy nie zapomnę Jego wspaniałego przemówienia w 
Sejmie RP 4/5 czerwca 1992r (w dniu odwołania Jego 
rządu przez zdrajców i agentów). Powiedział wówczas „ 
jak ten nocny koszmar w tej sali Sejmowej RP wreszcie 
się dla mnie skończy, mam jedno tylko życzenie, 

abym idąc ulicami Warszawy mógł patrzeć prosto w 
oczy jej mieszkańcom”. Z mec. Janem Olszewskim 
przyjaźniłem się przez wiele lat. Uczestniczył w naszych 
patriotycznych konferencjach i dużo się od Niego 
nauczyłem. Przez wiele lat był Honorowym Członkiem 
Światowej Rady Badań nad Polonią. Często w naszych 
rozmowach mówiłem Mu, że za swoją życiową 
działalność polityczną dla Ojczyzny może  Polakom 
kochającym wolność i niepodległość  patrzeć prosto w 
oczy nie tylko w Warszawie, ale na całym świecie. Cześć 
Jego Pamięci. 

Głębokie Kondolencje Składamy Małżonce śp. 
Pana Premiera Rządu RP Jana Olszewskiego   Z 
wielkim uszanowaniem w imieniu Zarządu i Członków 
Światowej Rady Badań nad Polonią. 

Wiesław Gołębiewski
New Port Richey, Florida, USA, 8 lutego 2019 r.
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Bardzo dzielna Anita
Sosnowiec w „czerwonym” Zagłębiu był Jej kolebką. 

Ale jeżeli ktoś żyje długo tak jak Anita Smuga-Otto, z 
domu Dobrowolska, to nie dziwi fakt, iż zakończyła 
swoje piękne, prawe życie w Kanadzie. Współczesne 
życie jest mobilne. Przez całe lata zapisywała skrzętnie 
swe przeżycia, szkicowała, pozytywnie lub negatywnie, 
sylwetki osób ją otaczających.

W tej olbrzymiej galerii ludzi swoistą rolę gra jej syn, 
Stanisław Smuga-Otto. Postanowił on po odejściu matki, 
wydać jej szczegółowe wspomnienia. Powstała książka o 
720 stronach (sic!), z czego 50 ostatnich pochodzi spod 
pióra syna Stanisława. Jest to swoiste continuum jej 
dziejów, coda do opisanych wydarzeń jej życia na przeszło 
600 stronach. Książkę o tytule „Niebieski płaszczyk” 
wydała Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie 
2017.

Niesłychana precyzja spisanych momentów życia 
stanowi wielki czar „monologu przez życie”. Siłą rzeczy 
uczestniczymy w drodze pełnej meandrów i trudów, 
czasem niemal przerastających skromną kobiecą postać 
na tle groźnego XX wieku. Ale Anita dawała sobie radę, 
czerpiąc energię z pozytywnej i pozytywistycznej ideologii 
polskiego patriotyzmu: pracować uczciwie dla Ojczyzny, 
dołożyć swą cegiełkę do budowli o nazwie Polska. Mimo 
iż nie jest to czasem Polska z jej ideologicznych wyobrażeń 
czy marzeń. Zarówno przed 1939 jak i po 1945…

Anita urodziła się 17 kwietnia 1919 r.  Była córką 
przedwojennego wiceburmistrza Sosnowca, Tadeusza 
Dobrowolskiego, a zatem rozwijała się w klasycznej 

aurze Zagłębia: silny proletariat, pozytywnie odczuwany 
socjalistyczny zarząd miasta, kolędy w trakcie Bożego 
Narodzenia. A jednocześnie wykłady w Towarzystwie 
Uniwersytetów Robotniczych, organizowane przez 
pisarzy lewicowych (Juliusz Kaden-Bandrowski, Leon 
Kruczkowski i inni), którym ojciec Anity pomagał 
finansowo. W Krakowie poznała innego literata: Jalu 
Kurka. Poznawczo cenne (tempus fugit) dla nas są opisy 
przedwojennych realiów politycznych, n. p. analiza różnic 
ideologicznych między socjalistami a komunistami w 
Zagłębiu czy wzruszający opis marszałka J. Piłsudskiego 
i jego  charyzmy. Z notatnika Anity dowiadujemy się 
dokładnie jak wyglądał wtedy prawidłowy strój góralski, o 
czym rozmawiała w Rabce ze spotkanym drem Januszem 
Korczakiem. Podziwiamy porywający opis Tatr – czuć 
zakochaną po uszy panienkę w pięknie gór. Odnosi się 
do nich czule – niezapomniana narracja literacko na 
wysokim poziomie, gdyż stworzona nie piórem, lecz 
sercem. Pamięta dramaty wypraw w góry oraz ówczesny 
skandal „ubiorowy”: w zimie w Tatrach nosiła spodnie i 
sweter! Coś podobnego! Kończy się świat – szczególnie w 
głowach plotkarek!

Szkoła to nieodzowny etap również w rozwoju 
Anity. Podkreśla bardzo wysoki poziom nauczania w 
gimnazjum. Ojciec był pedagogiem. Córka wie, o czym 
pisze. Sygnalizuje problem antysemityzmu w klasach 
szkolnych. Zaznacza fakt, iż ortodoksyjni Żydzi nie 
lubili tych Żydów, którzy czuli się Polakami i pragnęli się 
integrować. Katoliczki chodziły obowiązkowo codziennie 

na mszę świętą – działał Konkordat między Państwem 
Polskim a Kościołem. Autorka z wówczas „niebieskim 
płaszczykiem i czerwoną duszą” (mając serce po lewej 
stronie…) ukazuje niebywale plastycznie portrety 
członków rodziny, bliższej i dalszej, kolegów i koleżanek, 
nauczycieli i nauczycielek. To jest kolejny plus książki. 

Panna z dobrego ustabilizowanego domu sporo 
podróżowała. Dzięki zaangażowaniu społecznemu, 
pojechała z delegacją młodych Polek na pogrzeb 
marszałka i kanclerza Rzeszy Paula von Hindenburga 
do Prus Wschodnich. Było to w sierpniu 1934 roku. 
Autorka ukazuje dokładnie reportażowo wydarzenia 
i komentarze: szykany przy przekraczaniu granicy 
między Polską a Niemcami, widoczną nędzę mazurskich 
wiosek, wrzaskliwą mowę A. Hitlera. Perełka reporterska 
związana z króciutkim pobytem w rosnących w militarną 
siłę i ideologiczny faszyzm Niemczech.

Ojciec, po przeprowadzce z Zagłębia, dyrektor 
gimnazjum w Żyrardowie, ukazany jest niebywale 
pozytywnie na niemal każdej stronie pamiętnika, co 
dla czytelnika stanowi pewien kontrast – matka Anity 
występuje rzadko i jej sylwetka nie jest zbyt wyrazista. 
Przykład działań ojca: bez wahania zatrudnił w 
państwowym gimnazjum samotną nauczycielkę w ciąży, 
która przedtem pracowała w katolickiej szkole u sióstr 
zakonnych. Zakonnice wymówiły jej pracę. 

Protagonistka obszernej opowieści zaczyna być 
studentką w Warszawie. Nowy rozdział życia. Wybiera 
Wyższą Szkołę Nauk Politycznych. Opisuje tarcia między 
młodymi Polakami a Żydami, podając jeden przykład 
dyskryminacji (sprzedaż manuskryptów). Działa w 
„Klubie Demokratycznym”. Zdaje świetnie kolejne 
egzaminy. Poznaje Jerzego Otto, zwanego potem przez 
nią Jurem. Przyjaźń, miłość rozwija się – kino, teatry, 
koncerty (Anita wyśmienicie gra na pianinie – muzyka 
to jej olbrzymia pasja), bywania wspólne u znajomych. 
Groźba nowej wojny! A ślub Anity i Jura wyznaczono na 
grudzień 1939…

Następuje rewelacyjny opis zamęczonej atakami 
niemieckimi Warszawy po wrześniu 1939. Klarowny 
obraz okupacji. Oczyma Anity chłoniemy rozmiar 
strat materialnych i moralnych, zgwałcenia wolnego 
tak wspaniale rozwijającego się kraju. Kapitulacja – 
niewiarygodne! Rodzi się pierwszy syn, Stanisław, w 
grudniu 1940. Rodzina wywieziona przez Sowietów 
pisze cenzurowane listy z Syberii. Anita organizuje sieć 
pracy konspiracyjnej. Dramatem jest zadenuncjowanie 
ukochanego ojca, Tadeusza Dobrowolskiego. Polak 
zdradził Polaka. Ojciec był pochłonięty bezgraniczną 
aktywnością w patriotycznej siatce podziemnej. Gestapo 
przesłuchuje go na Pawiaku. Wysyłka do Auschwitz. Po 
miesiącach przychodzi depesza z administracji obozu: 
posągowa postać Tadeusza Dobrowolskiego nie żyje, 
stając się ofiarą hitleryzmu. 

Anita pracuje jako administratorka we „Fregacie”, 
popularnym lokalu przy ul. Mazowieckiej 11.  Jest prawą 
ręką szefowej. Czytelnik dowiaduje się jak wyglądało 
życie „gastronomiczne”, oficjalne i „kuchenne”, intrygi, 
śmieszne przygody, praca podziemna. „Arbeitsamt” - 
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przed nim stoją kolejki ochotników polskich do roboty 
w Niemczech, gdzie brakuje rąk do pracy. Przecież 
niemieccy patrioci walczą w mundurach i z bronią w ręku 
o zdobycie świata! Nie czują się ofiarami patologicznej 
ideologii! Na tyłach za łapówki można wydostać 
krewnych z rąk hitlerowskich oprawców. Pouczający 
epizod z Majdanka. Pomówienia i kłamstwa wobec Jura 
w szeregach AK. Winne niemieckie nazwisko „Otto”? 
Jur (oficerski pseudonim w AK to „Smuga”)  rozwija 
pracę w sieci miejskiej partyzantki. Anita świetnie rysuje 
huśtawkę nastrojów znękanych okupacją ludzi: sukcesy 
aliantów i porażki Niemców – a latem 1943 niestety 
odwrotnie!

Rodzina Anity otrzymuje dokument: sąd AK skazał 
na śmierć zdrajcę, przez którego Tadeusz Dobrowolski 
zginął w Oświęcimiu. Rozstrzelano podłego Polaka. 
Rodzina przechowuje z narażeniem własnego życia 
ukrywających się patriotów zagrożonych aresztowaniem. 
Anita rodzi drugiego synka, Tadeusza! Drugi syn to 
radość (również dla braciszka), ale i zwielokrotnione 
problemy czasu wojennego... Rozpoczyna tajne 
studia medycyny dentystycznej. Oglądamy również w 
drobnych szczegółach (przypominam - lektura to 700 
stron) tę  sekwencję jej życia, co ma niebywałe walory 
poznawcze. Wszędzie jesteśmy z nią. Coraz więcej czuć 
nerwowej agresywności u Niemców. Łapanki codziennie. 
Paraliżujący strach. Mąż Anity, ojciec dwu synów, 
obserwując niszczycielską politykę Niemców, mówi: 
„Co to będzie za społeczeństwo w przyszłości w Polsce? 
Chude mleko, z którego zebrano całą śmietanę!” 

Wzruszająco acz realistycznie przedstawia Anita 
Smuga-Otto przygotowania, preludium, przebieg i agonię 

Powstania Warszawskiego. Lektura jest pełna emocji. 
Podziw dla Ducha tamtych osób, ich znękania, wiary, 
nadziei, zwątpień, odwagi i załamań. Niezapomniany 
opis tygodni, spędzonych w zatłoczonej piwnicy, 
otoczonej brutalnymi Niemcami, wściekłych na zryw 
ponadludzki polskich patriotów. Głód, nędza, rozmowy, 
amplituda uczuć „walczyć, przetrwać czy kapitulować?” 
Napięte nerwy u młodej matki, wegetującej. Gdzie 
jest mąż, który odszedł na nieznane fronty? Jak zdobyć 
jedzenie dla dzieci? Czy siostra Krysia żyje czy już dawno 
jest przysypana  gruzami? Refren dźwiękowy: grzmiące 
naloty, dudniące bombardowania, uliczne ostrzeliwania. 
Jutro to samo… Jest to wysokich lotów literacka proza 
typu „gotowy scenariusz”! Godne sfilmowania!

Autorka przypomina: w sierpniu 1944 wiedziano w 
stolicy, iż Armia Czerwona wstrzymała marsz na drugim 
brzegu Wisły. Koniec tragedii Powstania po 50 dniach. 
Niemcy każą opuścić piwniczną kryjówkę. Rozpoczyna 
się marsz śmierci w kierunku Pruszkowa. Przemęczonego 
tłumu pilnują Niemcy i kolaborujący własowcy z ZSRR. 
Ci zabierają klejnoty i zegarki. Młodzi własowcy gwałcą 
kobiety, potem je zabijają, wyrywając świeżym trupom 
kolczyki z uszu. Maszerujące piekło. Anita ratuje się z 
synkami dzięki łapówce dla pilnującego Niemca. Dociera 
do rodziny w Łowiczu. Tu kończy się fascynująca 
opowieść wspaniałej Polki – jesień/zima 1944. 

Syn Stanisław, emigrant w Kanadzie, dopisał dalsze 
dzieje z perspektywy Edmonton. Bardzo ciekawy opis: 
organizowanie polskiego życia na Ziemiach Odzyskanych 
w Jeleniej Górze, pod Śnieżkę, bo tam los zagnał Anitę. 
Jur, jej mąż, przeżył okupację i wywóz do Niemiec. 
Koniec wojny to wędrówka przez Belgię do Francji. W 

Paryżu nawiązuje kontakty z Polakami wracającymi do 
kraju. Sam organizuje taką podróż dla siebie. Wrócił 
(wahania!) do jeszcze nie całkiem skomunizowanej 
Ojczyzny. Anitę, swą ukochaną żonę, odszukał w grudniu 
1945. Zdążył na urodziny syna Stasia i pierwsze kolędy. 
Dla UB był oczywiście wątpliwej jakości „andersowcem”, 
prawdopodobnie szpiegiem emigracyjnego Polskiego 
Rządu Na Uchodźstwie? Przesłuchania, wyjaśnienia, 
protokoły, śledzenie, kontrole. Jur jest leśnikiem. 
Przenoszą go politycznie na inne tereny. Tego człowieka 
trzeba pilnować. Nieufność nowej władzy w PRL do jej 
obywateli będzie jej refrenem. Władza komunistyczna 
bała się swego cienia, dręcząc i pozbywając się całymi 
latami największych patriotów! A ci nie o taką Polskę 
walczyli z narażeniem młodego życia…

Rodzina przenosi się na Górny Śląsk: nadleśnictwo w 
Miasteczku Śląskim, Brynica, Tarnowskie Góry (matura 
syna Stasia) i ponownie Warszawa. I wreszcie emigracja 
via Austria do Kanady. Edmonton jako ostatni etap 
opracowywania notatek, wspomnień. Z nich powstał 
literacki, historyczny, wzruszający pomnik dla Anity, dla 
niezłomnej Matki. Pożegnała się z życiem 29 listopada 
2015. Skończywszy lekturę, odłożyłem długopis 
notujący moje uwagi i stos chusteczek obok. Były mokre 
- jak oczy Anity, kiedy mąż wrócił do rodziny po piekle 
wojny i rozpoczął wraz z nią nowe życie na zgliszczach 
tamtej Polski, Polski młodości Anity. Ten kraj już nigdy 
nie powróci. Padł ofiarą dwu wrogów i ich szaleńczych 
ideologii: niemieckiego hitleryzmu i sowieckiego 
komunizmu. 

Wiesław PIECHOCKI, Wiedeń, luty 2019  

Trzeba popatrzeć jeszcze od innej strony: ofiar jest 
więcej; nie tylko rodzina św. pamięci Pawła Adamowicza 
pogrążona jest w żałobie. Także rodzina sprawcy tej 
tragedii, której nikt nie chciał pomóc, by do takiej czy 
innej tragedii nie doszło. 

Przecież matka niedoszłego zabójcy wołała o pomoc, 
informowała policję, że syn zamiast traktować więzienie 
jako słuszną karę za dokonane rozboje, utrwala w swej 
psychice obraz siebie jako osoby niewinnej. Co gorsza - 
straszy zemstą.

Jeśli o takim nastawieniu mówi matka, która 
wychowała kilkoro dzieci, a tylko jedno z nich 
sprawia trudności, to należy takiej osobie wierzyć 
i przeciwdziałać w porę, by człowiek z zaburzoną 
osobowością od pogróżek nie przeszedł do czynów. Do 
nieprzewidywalnych zachowań, w których skrzywdzi 
kogoś, krzywdząc także siebie, bo stał się mordercą i z 
piętnem Kainowym musi żyć. 

W Polsce obowiązuje prawo, że osoba wymagająca 
leczenia psychiatrycznego musi wyrazić zgodę na 

leczenie. A nawet jak wyrazi, nikt nie zmusi osoby 
chorej do brania leków. Nawet w warunkach szpitalnych 
trudno kontrolować przyjmowanie leków, bo chorzy 
potrafią się maskować. Ich wizerunek własny jest inny 
od faktycznego. 

Niedoskonały jest system penitencjarny; kuleje 
współpraca na linii prokurator, lekarz psychiatra, 
psycholog, szef służby więziennej. Zwłaszcza w sytuacji, 
gdy mury więzienne ma opuścić osoba, u której 
niekorzystne zmiany osobowości w czasie odbywania 
kary pogłębiły się. A tak było w przypadku Stefana W.

Tak bywa w wielu innych przypadkach na całym 
świecie. Miast przeanalizować braki w prawie, braki w 
ochronie, niedoskonałości w systemie opieki medycznej, 
popadamy w histerię narodowej żałoby. I potwierdza 
się, że w Polsce trzeba umrzeć, by stać się docenionym. 

Te moje wywody trochę pod prąd, miast pod 
publiczkę, ale chyba pod rozwagę. 

Genowefa Światłoń 

Wielka żałoba po śmierci 
prezydenta Gdańska

P a n o r a m a  P o l s k a

Letters to the Editor
The Polish Panorama welcomes your letters. 

Please write and add your name, address, e-mail, and 
telephone number. All letters are subject to editing.

Opinions expressed in letters to the editor do not 
necessary represent the views of the Editorial Board.

E-mail: redakcja@panoramapolska.ca

KOMUNIKAT
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI 
OD GODZINY 10:00

(nie ma tylko zajęć w long weekend)
 DOMU WETERANA W EDMONTON (9203-144 AVE.) 

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

KLUB SENIORA 2004 W EDMONTON 
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Biblioteka Parafialna
im. świętego Jana Pawła II

mieści się w dolnej sali kościoła Różańca Św. 
(11485-106 Str. Edmonton)

Czynna w każdą środę od 18:00 do 20:00
oraz w każdą niedziele od 10:00 do 14:00

Posiadamu najnowsze wydania książkowe, 
CD, DVD, MP3 w następujących działach: 

religijnym, poświęcony JPII, dział dla dzieci, 
rozrywkowy oraz historyczny. Mamy też sekcje 

anglo- jezyczną.

The Honorable John Dingell
It is not enough just to offer that ‚an era has 

passed’ with the demise of John Dingell, who was 
also a great friend of Polish Americans. Indeed, 
he was Polish American (The Dingell surname had 
been Dzieglewicz before it was ‚Americanized’). 
The long-serving Congressman, who was a one-
man powerhouse and influence broker in the 
House of Representatives (and beyond), joined 
the pantheon of the all-time political greats of the 
traditional Democratic breed on the American 
scene relatively early in his career, serving 59 
years during 11 Presidential administrations. His 
biography constitutes, in its fullest context, an 
encyclopedia of the modern American political era.  
So complex was his role in Congress that few realize 
in which events, and to what degree, he influenced 
the truly momentous episodes of the post-Cold 
War era. One such example is the grueling political 
fight in the mid-1990’s to trigger expansion of the 
NATO alliance to include Poland.  When Poland 
was allowed across the divide of post-war Europe in 
Spring 1999, history changed course.

 
But the story had started much earlier. The 

first task of enlargement proponents was to get 
the President’s attention. Later, the fight would 
be focused in the halls of Congress accomplishing 
the task.  Dingell would play a role in both in 
Washington. While the Polish American grassroots 
effort surprised the Washington political scene by 
early 1994 with calls to reshape European security 
architecture, it was necessary to follow through from 
the inside. Congressman Dingell stepped in with a 
personal appeal to Bill Clinton on Poland’s behalf. 

 
The story is that of a man in his Congressional 

District, who was politically well acquainted with 
Dingell, making a direct appeal to him on the Poland-
to-NATO question. The gentleman, an attorney 
from the old ‘all-Polish’ 16th District in Dearborn, 
Michigan, wrote a lengthy letter to Dingell, the 
influential House Energy and Commerce Chair. 
Dingell subsequently raised the issue privately with 
the President during a duck hunting outing in 1994 
as a result. The Federation of Polish Americans 
(FPA) instigated that episode through the Dearborn 
attorney.

 
As it unfolded, the initial three-year (1994-

1996) fight in Congress would not see real progress 
until June 1996, when critical co-sponsors were 
signed-on to an early version of a NATO legislative 
bill. Chairman Ben Gilman would credit the Polish 
American grassroots mobilization (and FPA, as a 
principal organizer of it) as being critical in breaking 
that 30-month political logjam in Congress upon 

passage of the NATO Enlargement Facilitation 
Act. The in tandem 1996 House-Senate votes 
established a decisive 80% margin of support in 
Congress that remained intact through final Senate 
Treaty amendment ratification in 1998.

 
For Dingell’s part, he never ceased to be a behind 

the scenes advocate of Polish American causes, 
including Poland’s NATO membership.  He was 
the consummate politician who delivered results, 
but without the sometimes seamy implications 
of ‘machine’ politics. Dingell took the high road 
on issues, understanding intimately not only his 
immediate constituency but also American society 
as a whole. That understanding extended to 
knowing what would be in the best interests of the 
United States - NATO enlargement being a case in 
point. He appreciated, like all too few in Congress 
did in the early 1990s, Poland’s historical pain of 
Soviet subjugation;  but more importantly, as an 
American he grasped the geo-strategic implications 
of integrating Central/Eastern Europe (with 
Poland ever as its center of gravity) into modern 
Europe. Without a concomitant security guarantee 
all the talk of ‘Partnership’ would have been so 
many words, substituting instead a U.S.– Russia 
dialogue for Poland’s future need of a military shield 
under NATO. And leaving the middle of Europe 
unguarded as it had been after 1918.

 
Members of Congress, big and small, knew 

where Congressman Dingell stood on Polish 
American issues. They didn’t need to ask, at least 
ultimately, about his position on the well-being of 
the powerful chairman’s patrimony, Poland.  Thus, 
in the 1996 election year, the years-long opposition 
to NATO enlargement rather suddenly evaporated, 
setting the stage for President Clinton to do his 
part by getting the Treaty protocol into the U.S. 
Senate by mid-1997. While others took the lead 
in sponsoring early legislation, Dingell never took 
his eye off the ‘Poland-to-NATO ball’ and made 
sure other Members of Congress knew his view. He 
confirmed as much in our meetings with him.

 
The recent words of a current prominent 

Member of Congress suggest an epitaph of sorts for 
Dingell. She rightly observes that in Dingell’s era 
Committee Chairmen could periodically exercise 
greater power than the Speaker of the House! What 
was more, the way things were accomplished was to 
eschew ideological positions and work through the 
rules of the House toward bi-partisan compromise. 
Dingell understood this process well, as did the 
leadership of both parties. Her words also read like 
the FPA/Polish American playbook preamble used 

to win the fight in Congress almost TWO YEARS 
before the final Senate decision on the nuclear 
security guarantee to Poland. Some 14 weeks before 
the 1996 General Election both the House and 
Senate delivered in bi-partisan fashion their message 
to the President: Poland should be offered U.S.- lead 
security guarantees. 

 
So yes, there is a passing of an era underway – but, 

it is due in general to the nature of the overheated 
political scene itself– and not just about the passing 
of a brilliant practitioner of the political art like 
Dingell. It was the NATO enlargement episode, 
and interactions with Congressman John Dinged 
among others, that represented the best example of 
Polish American political clout in Washington in a 
generation. April 2019 will be the 20th anniversary 
of the culmination of these events.

 
Statement of the Federation of Polish Americans 

(FPA) – February 12, 2019
Contact - Richard Kosinski, Federation of Polish 

Americans, Inc.
info@federationofpolishamericans.org
**
The Federation of Polish Americans, Inc. 

(FPA) is a non-partisan, not-for-profit organization 
dedicated to promoting the interests of Polish 
Americans in civic affairs.  The FPA expresses its 
views on local, state, national and international 
issues of particular concern to the Polish American 
community. The FPA have been active politically 
since 1995.
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POŻYCZKI HIPOTECZNE

Zatwierdzamy pożyczki hipoteczne 
od 1974 roku. 

Proponujemy państwu bardzo atrakcyjne 
pożyczki hipoteczne pod zakup domu 
na bardzo dobrych warunkach. Niskie 
oprocentowanie oraz dogodne raty.

Gdy Bank mówi NIE, my mówimy TAK !!!
MORTGAGES - LOW RATES, 

BANKS say NO - We say YES, Private Funds.
Approving Mortgages since 1974

- 1st, 2nd and 3rd Mortgages - Home 
improvements - Private Mortgages - Debt 

Consolidation - Refinance - Residential, 
Industrial/Commercial Mortgages - Mortgages 
for Self Employed - Secured & Unsecured Lines 
of Credit - Bad Credit OKAY - Past Bankruptcy 

OKAY - Investment/Tax Deductible Mortgages 
- Personal Loans - Business Loans 24 hours fast 

approvals.
Artur Jankowski 

Specjalista od pożyczek hipotecznych
Mortage Agent 
587 372 4000 

abmortgagecentre@gmail.com
Unimor Capital Corporation

11155 65 street, Edmonton, AB, T8W6K2 
(Sterling Real Estate building)

P a n o r a m a  P o l s k a

e-mail: camelot@incentre.net
10120 - 118 Ave

Edmonton, AB T5G 0P6
Tel (780) 430-8747

księgarnia
Tel. (780) 477-8747

Toll Free  1 888-430 8747
Fax (780) 430-0571Fax (780) 430-0571

TRAVEL TOURS INC.

18-1911 Spiller Rd. SE
Calgary, AB T2G 4G5
Tel. (403) 272-6595
Fax (403) 272-4725
Cell (403) 617-6274

SOLIDNIE - FACHOWO
PO PRZYSTĘPNYCH CENACH

ZRÓB REZERWACJĘ NA NASZEJ STRONIE
www.camelotedmonton.com

StitcheS tailor Shop
Tailoring & Alterations Leather & Suede

Jadwiga Lang

Tel: 780.428.4247
10561 Kingsway ave nw

www.stitchestailoredmonton.ca
Wykonujemy przeróbki i poprawki krawieckie

MÓwiMY PO POLSKU

Aktualny skład zarządu Towarzystwa Polsko 
Kanadyjskiego.
Od lewej (siedzą): 
Aleksandra Kosińska - I viceprezes, 
Maryla Hasek - prezes, 
Barbara Napierała - II viceprezes, 
(stoją) Stanisław Jeż - sekretarz, 
Janusz Zalewski - skarbnik, 
Stefan Lebelt - członek zarządu.
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WIECZÓR KOLĘD
29 grudnia 2018 r. w sali parafialnej kościoła Różańca Świętego w 

Edmonton Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne zorganizowało 
„Wieczór Kolęd” podczas którego wystąpili: Marysia Janisz, rodzina 
państwa Holko, młodzieżowy zespół „Łowicz” oraz chór „Polskie 
Kwiaty”, któremu akompaniował na akordeonie Jerzy Cieślik. 

Prezes KPTH pani Helena Facsko serdecznie podziękowała tym 
którzy wystąpili podczas tej uroczystości a wolontariuszom za pomoc 
przy jej organizowaniu. Po uroczystej kolacji wspólnie śpiewano piękne 
polskie kolędy.

MS

Uczniowie szkoły im. Marii Chrzanowskiej
Fot. Witek Stepczynski

Członkowie zespołu „Łowicz”
Fot. Witek Stepczynski

Rodzina państwa Holko
Fot. Witek Stepczynski

Marysia Janisz

“Polskie Kwiaty” z Jerzym Cieślikiem
Fot. Witek Stepczynski
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Nasze kolędowania
Jakie to szczęście, że zgodnie z polską tradycją 

możemy się cieszyć bożonarodzeniowym nastrojem, 
polskimi kolędami i świątecznymi piosenkami przez 
cały styczeń! Jest to przecież czas szczególny, kiedy 
chcemy wciąż jeszcze wspólnie świętować. Właśnie 
z taka myślą wraz z Czarkiem Zmysłowskim i całym 
zespołem, od 12 lat działającym pod jego kierunkiem, 
przygotowywaliśmy koncert, który odbył się 13 
stycznia w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski. 
Rozpoczynając go powiedziałam:

„W programie starliśmy się zawrzeć wszystko 
co dla tego czasu najważniejsze i najpiękniejsze. 
Chcielibyśmy przekazać ciepło świątecznego nastroju 
połączone z refleksją i odrobin smutku związanego z 
przemijaniem, ślady bogatej polskiej historii i tradycji 
oraz ukrytą w kolędach i piosenkach matczyną czułość i 
dziecięcą radość, a przede wszystkim iskrę nadziei i siłę 
wypływającą z Bożej do nas miłości.” 

Zapewniam, że zespól dołożył wszelkich starań, 
by wyśpiewać to wszystko piosenkami w pięknych 
aranżacjach Czarka Zmysłowskiego z towarzyszeniem 
skrzypiec, gitar, fletu i perkusji. I myślę, że widownia 
nie była zawiedziona. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyszli nas posłuchać!

                                 Agata Guzik

Fot. Witek Stepczynski

Fot. Witek Stepczynski

Fot. Witek Stepczynski

KAWIARENKA PRZY 
KOMINKU

Towarzystwo Polsko Kanadyjskie ponownie 
zaprasza wszystkich na popularne spotkania przy 
kawie i smacznych ciastkach oraz przyjemnej muzyce 
podrywającej do tańca.

Odbywają się one w Domu Polskim w Edmonton 
(10960 - 104 Street) w sali z kominkiem - Kingsway 
Room, w czwartki wieczorem od godziny 18 do 21.

Oto najbliższe ich terminy:

28 lutego
14 oraz 28 marca br.
Wstęp jest bezpłatny!

Do wspólnego spędzenia czasu w przyjemnej 
atmosferze serdecznie zaprasza Zarząd TPK. 

Do zobaczenia!
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Dwie wystawy różnego kalibru
Jak zwykle przy końcu każdego grudnia, Warszawa 

i inne miasta w Polsce pełne są emigrantów. Przyjechali 
ponownie na dni bożonarodzeniowe oraz/lub na Sylwestra. 
Tym razem chodziło o przełom 2018/2019. Ja akurat 
byłem w stolicy, ustrojonej cudeńkami świetlnymi firmy 
Ferrero Rocher, co miało kojarzyć się ze sponsorowaniem, 
słodyczami, alias zwiększoną ilością kalorii niepotrzebnie 
spożytych oraz z gigantyczną ilością żarówek, mogących 
oświetlić spore miasteczko w RP.

W tej świątecznej, rozświetlonej aurze podążałem 
wielokrotnie Królewskim Traktem, wiodącym hen od 
Belwederu, gdzie siedzieli i siedzą prezydenci polscy 
różnego autoramentu aż do maleńkiej sieci uliczek Starego 
Miasta z poważnym Zamkiem Królewskim - dla kontrastu 
optycznego na Placu Zamkowym.

A na Placu była (2.1.2019) pod samą kolumną 
króla Zygmunta (od monarchów się nie odseparuję w 
tym tekście) skromna i jakoś wręcz przyczepiona do 
cokołu demonstracja ludzi z Sudanu. Pilnowani byli 
przez nudzących się trochę polskich policjantów. Tuzin 
demonstrantów (w tle, w drugim rzędzie stały cicho 
wystraszone demonstrantki w chustach) krzyczał po 
polsku przez megafon, aby zabić obecnego prezydenta. 
W zimnych powiewach wiatru od Pragi brzmiało to jakoś 
abstrakcyjnie, aby nie powiedzieć absurdalnie – nikt 

nad Wisłą nie wie przecież o co sudańskim dysydentom 
chodzi, jak nazywa się ich prezydent i czy należy go istotnie 
zabić. Rozumiem – solidarność, ale… W Polsce też zabito 
prezydenta w zimnych powiewach wiatru 16 grudnia 1922 
i dyskusje trwają do dziś o sensie tego terrorystycznego 
aktu.

Niedaleko od Placu Zamkowego stoi kościół św. 
Anny a idąc w kierunku pomnika Adama Mickiewicza, 
na skwerku im. Prezydenta Hoovera jest pałac. Nie 
zwróciłbym na niego uwagi, bo pałaców jest na tym szlaku 
krocie. Ale nad nim był napis, iż jak się wejdzie na jego 
podwórze, to zobaczyć można „Miniatury pałaców, które 
nie istnieją w Warszawie”.

**
Veni vidi vici, czyli wszedłem od razu na mokre 

podwórze i w deszczu, po uiszczeniu opłaty obolowej na 
prymitywnym stole, zacząłem w nakrapianej od nieba ciszy 
na następnym skromnym podwórku zwiedzać coś w rodzaju 
kramów, kiosków. W nich poustawiano właśnie miniatury 
pałaców pod daszkami, podszytymi wiatrem od wschodu. 
W jednym ręku trzymałem parasol, w drugim komórkę, aby 
zziębniętymi palcami fotografować obiekty, czyli miniatury 
pałaców w skali 1:25. Przypominam kryterium = NIE 
istniejących! – było sporo, jako iż to miasto wycierpiało się 
wielce zwłaszcza z powodu szaleństwa „furor teutonicus”. 

Niemcy starali się metodycznie uśmiercić stolicę Polaków, 
zwłaszcza po sierpniu 1944.

Tych już uśmierconych obiektów, świadków 
estetycznej przeszłości warszawskiej architektury jest 
sporo. Nie sposób tu sporządzić listę tych wspaniałości. Ja 
zapamiętałem „Pałac Saski”, będący chyba królem na tym 
cmentarzu świetności. Był przewspaniały. Rozwiązanie w 
kształcie kwadratowej niemal litery „omega”. Gigantyczne 
boczne skrzydła - pomnik, cokół, rycerz na środku 
przed imponującą kolumnadą centralnej osi. Z niej 
właśnie pozostał jedynie kawałek, czyli Grób Nieznanego 
Żołnierza, gdzie trzymają wartę prawdziwi żołnierze, 
owiewani wiecznym płomieniem narodowej pamięci. 
Varsavianiści wiedzą mnóstwo o tym pałacu i o dyskusjach 
czy go odbudowywać.

Zapamiętałem również miniaturę Pałacu Kronenberga. 
Coś pięknego! Stał koło kościoła ewangelickiego, 
niedaleko „Zachęty”. Dowiedziałem się, iż jego resztki 
zostały rozebrane i zlikwidowane w roku 1962. Zatem 
nie mogłem ich widzieć, gdyż przyjechałem na studia 
do Warszawy w 1965 z mojego prowincjonalnego 
miasteczka górnośląskiego. Wreszcie zobaczyłem też na tej 
przycupniętej wystawie Żelazną Bramę. Była to przepiękna 
brama wiodąca do Ogrodu Saskiego. Znowu jesteśmy 
w tym samym punkcie Warszawy. Bardzo wypieszczona 

Były Pałac Saski w skali 1:25
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architektonicznie BRAMA! Pozostała z tego nazwa 
jedynie komunistycznego osiedla wybudowanego plus 
minus na jej osi niebytu i odchodzenia do czarnej dziury 
niepamięci. Aha, jeszcze jedna pamiątka: budynek czegoś, 
co miało na fasadzie długi napis po rosyjsku „Warszawskoje 
Obszczestwo Wzaimnogo Kredita”. Zatem to bodaj bank, 
stojący przy torach (dokąd wiodły?) ponownie do worka 
z napisem „Było. Nie ma”? Fasada starannie wykończona 
z 6 kolumnami jak trzeba, nad nimi obfity tympanon z 
obowiązkowym reliefem.  Patrzałem i ocierałem powiedzmy 
krople dżdżu z powiek, sentencjonalnie myśląc: nawet 
powieki nie trwają po wieki.

**
Druga wystawa to zupełnie inny kaliber. Urządzona 

na Zamku. Podążam więc z nieodzownym parasolem 
w lewym ręku (jako mańkut mam silniejszą lewicę) do 
odbudowanego przez tow. E. Gierka Królewskiego Zamku. 
Wiatr hula. Na zamkowych piętrach wita wystawa „Znaki 
Wolności”. Po rytualnym zakupie biletu dla starców, 
podążam na sale wystawowe. Informacja jest fatalna, 
czyli nieistniejąca. To analogia do pałaców opisanych 
wyżej. Tracę czas na zwiedzanie sal, które znam dobrze 
z poprzednich wizyt w kapiących złotem apartamentach 
królewskich.

Piąta zapytana pani pilnująca kolejnej sali wreszcie 
naprowadza mnie na prawidłowy azymut. Dobrze, iż 
znam jako tako język polski… Zaczynam kluczyć na 
zakrętach, na dwu piętrach. Mało wiodących strzałek. Ale 

dość narzekania. Może moje słabe oczy rencisty są winne 
kręceniu się wokół własnej osi z nadwagą? Może przepych 
dydaktyczny tej wystawy omamił mnie? 

Ta wystawa jest niebywale ważna jako ukazująca 
dyletantom (a nie docentom historii jedynie), patriotom, 
emigrantom i turystom (słychać włoski, rosyjski i angielski) 
niebywałe przemiany, dramatyczne metamorfozy, jakie 

przebył naród polski w trakcie tylko 100 lat. Od końca 
1918 „do Wałęsy i Polskiego Papieża”. Akurat te dwie 
postaci nie zostały nadmiernie podkreślone, ustępując 
wyraźnie Naczelnikowi Józefowi PIŁSUDSKIEMU. 
On trzyma wodze mocną ręką przez pierwsze sale aż do 
zgonu. Możemy siąść przy „Jego katafalku” i brać udział „w 
pogrzebie” sfilmowanym kronikarsko. Wzruszający pomysł: 

Żelazna Brama - tylko nazwa istnieje

Nie istniejący Pałac Kronenberga
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Co nam zostało z tamtych lat...
Wielu z nas, chcąc nie chcąc, ulega refleksjom nad 

przemijaniem czasu, podobnie jak to jest w piosence 
Fogga: Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej, 
zeschnięte liście i kwiat w tomiku wierszy....  

Spoglądamy często w przeszłość i ważymy to, co 
nam zostało w dorobku. „Jak sobie pościelesz, tak też 
się wyśpisz” - takie i inne przysłowia wskazują, że to my 
kreujemy rzeczywistość i od nas zależy uśmiech losu, 
albo jego grymas; od nas zależy uśmiech żony, czy męża i 
brata, albo ich chłodne milczenie. W zasadzie, to od nas 
zależy niemal wszystko, co potem za lat wiele pozwoli 
nam na czułe wspomnienia, bądź tylko zadumanie i 
melancholia. Istnieje przekonanie, że wraz z upływem 
czasu wzajemne uczucia słabną, a wkrada się rutyna. 
Jest to niewykluczone, jak i niewykluczone jest i to, że 
miłość staje się mocniejsza, bardziej dojrzała, bowiem 
w miarę upływu czasu, maleje albo zanika element 
rywalizacji, współzawodnictwa. 

Św. Paweł poruszał ten właśnie problem w 
następujących słowach: Niczego nie pragnijcie dla 
niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, 
lecz w pokorze oceniajcie jedni drugich jako wyżej stojących 
od siebie.  

W tym cytacie wskazany jest środek zaradczy, 
a mianowicie pokora. Każde z małżonków żyje dla 
drugiego i w sposób naturalny rodzi to postawy 
wzajemnego szacunku wyrażającego się ograniczaniem 
swoich praw na rzecz powinności. Pierwsza powinność 
to wychowanie dziecka. „Ścielimy” zatem sobie i 
dziecku, dając mu swój przykład zachowań, bowiem 

dzieci wychowuje się poprzez przykład i miłość. Dobry 
przykład wzajemnych stosunków w rodzinie daje mocne 
podstawy do późniejszych czułych wspomnień, jak np. 
pierwsze wyznania, pierwsze dziecko, pierwszy dzień do 
przedszkola... 

Jakąż szczęśliwą chwilą są narodziny dziecka, potem 
pierwsze jego samodzielne kroki, potem zerówka, szkoła. 
Dostrzegamy jego rozwój, zmianę... i często bywamy 
zaskoczeni. Okazać się może w niejednym przypadku, 
że byliśmy autorytetem usadowionym na glinianych 
nogach, nie możemy już tupnąć nogą, bo będzie z tego 
jedynie grzechot rozpadających się glinianych cegiełek.  

Zatem, co zostało z tych lat? Jest oczywiste, że 
z takich wspomnień powstałaby smutna piosenka. 
Ścielimy sobie swoją przyszłość sami. Wszystko, co 
robimy wobec siebie, każdy uśmiech kierowany do 
męża, żony i dziecka, każdy gest, czułość i troska o 
partnera – to jest codzienna deklaracja miłości, a dla 
dziecka  jest to pierwsza i najważniejsza szkoła życia. 
Później dzieci odpłacą nam tak, jak my ich tego 
nauczyliśmy. Jest to prawidłowość, która pozwala nam 
dobrze wychowywać bez względu na wykształcenie i 
umiejętności pedagogiczne. Wystarczy umieć kochać i 
okazywać to, bo jak pisał Friedrich Fröbel, twórca ruchu 
przedszkolnego w XIX w., …wychowywanie to miłość i 
przykład – więcej nic!

Dariusz Spanialski

Felietony „Sztuka 
Kochania” Dariusza 

Spanialskiego teraz w 
książce e-book!

„Sztuka kochania” jest zbiorem 
felietonów radiowych o tematyce 
związanej z wychowaniem dzieci 
i relacjami w rodzinie. Teksty 
publikowane były w Polskim 
Radio Edmonton oraz w 
„Panoramie Polskiej”. 
Jak głosi recenzja Jak głosi recenzja Wydawnictwa 
„Nowy Świat”- autor stara się 
pisać językiem prostym. 

 Nie osądza, ale wskazuje na generalne przyczyny 
kłopotów z jakimi borykają się rodzice; nie podaje 
gotowych rozwiązań, ale prowokuje do przemyśleń.

Adres wydawnictwa: 
www.nowyswiat/spanialski
                                    
www.poczytaj.to/spanialski

krótkie czuwanie serca przy dawno zgasłym legionowym. 
Jego udział w zdobyciu wolności jest znany, tu na wystawie 
ukazany bez patosu a z umiarem obiektywizmu. Wiemy: 
miał nie tylko przyjaciół.

Aspektów wystawy jest mnóstwo. Zachwyciły mnie 
zebrane pieczołowicie dokumenty, reminiscencje z powstań 
(śląskie i wielkopolskie), cytaty, obrazy (ukazujące n. p. 
rozwój sportu między 1918 a 1939), dzieła sztuki, meble, 
wiersze. Te są m. i. spod pióra wiecznie doskonałego ks. 
Jana Twardowskiego. Są przedwojenne plakaty polskie 
sławiące rozwój turystyki (Tatry, Zakopane, Lwów, Wilno, 
Warszawa, Kraków). Jeden plakat z 1924 sławiący „Polską 
Wystawę” w Stambule zwrócił moją uwagę. Zredagowany 
po francusku i alfabetem arabskim! Wtedy jeszcze język 
turecki pisany był alfabetem Koranu…

Dział wystawy o PRL czułem już „na dotyk”, 
prywatnie. Był to bowiem już bezpośredni styk z historią 
mojego doczesnego żywota. W moim elementarzu z 
literkami do nauczenia się ich, tow. B. Bierut gładził dzieci 
po główkach. Niecna konkurencja wobec tow. J. Stalina! 
Przypomniano powstania, nie tylko te z XIX wieku, lecz 
te rodem z PRL, wyciszane medialnie wówczas przez 
partyjną cenzurę. Bardzo dobrze dobrane eksponaty 
happeningowych rzeźb (Hasior, Rząsa), fotosy uległości 

proletariatu wobec wierchuszki partyjnej PZPR, zawsze 
podkreślającej, iż istnieje ona jedynie dla dobra klasy 
robotniczej i chłopów. Rewolucja w stoczni w Gdańsku, 
Wałęsa, potem HABEMUS PAPAM i to Polaka! Rozerwał 
efektownie z dalekiego Rzymu zohydzone  łańcuchy 
pętające narody Europy Wschodniej od 1945 roku.

Wystawa, której twórcom kłaniam się nisko, dziękując 
tysiąckrotnie za włożony wysiłek intelektualny (BRAWO!), 
estetyczny i organizacyjny nie kończy się triumfująco. Przy 
wyjściu panuje spokój, chłód i obiektywna cisza. Polska jest 
nadal obiektem eksperymentów politycznych, co można 
zrozumieć właśnie prawidłowo w kontekście tej obejrzanej 
wystawy. Na tym polu nie ma przerw w rozgrywkach!

Przyszłość leży w dłoniach, bardziej może w głowach 
(mniej w sercach?) polityków, którym należy życzyć 
zwiedzenia „Znaków Wolności” dla wzmożenia czujności, 
podniesienia temperatury patriotyzmu i dla refleksji: „JAK 
NAJLEPIEJ służyć Polsce?” Samej Polsce należy życzyć 
jedynie mniej dramatycznej przyszłości, poznawszy zawiłą, 
pełną meandrów, przepaści i znaków zapytania przeszłość 
zaledwie ostatnich kilkudziesięciu lat.

Wiesław PIECHOCKI
Wiedeń, 8 stycznia 2019 

600-10055-106 Str.
Edmonton, AB T5J 2Y2 
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Polska Szkoła im. Marii Chrzanowskiej    Maria Chrzanowska Polish School 

 invites you to attend 

POLISH AS A SECOND LANGUAGE FOR ADULTS 
Let’s speak Polish – Razem uczymy się polskiego 

 
Classes take place on 

Saturdays from 10:30 to 12:00  
at Strathcona High School 

10450 – 72 Ave NW 
 

Price for 15 lessons, starting January 12th - $299 

For more information e-mail us at 
polishschooledmonton@gmail.com 
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WIESŁAW GÓRECKI, M.Sc.
Niezależny konsultant ubezpieczeniowy.
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

Nie zwlekaj!     Zadzwoń dzisiaj!
Otrzymasz najlepsze stawki dostępne na rynku.
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We speak English, Polish, and Russian

Dr. Margaret Pokroy
Dr. Mila Lutsky

FAMILY DENTISTSPleasantview Professional Bldg.
Suite 300, 11044 - 51 Avenue
Edmonton, Alberta T6H 5B4
Fax: (780) 432 - 1427

(780) 430 - 9053

 

 

 
 

servuscu.ca 

 

TOWARZYSTWO POLSKICH WETERANÓW
POLISH VETERAN’S SOCIETY

9203- 144 Ave. Edmonton

KLUB WAWEL
17515-127 Str. Edmonton

Tel. 780.475.9366, Fax 780.473.8251

Oferuje usługi w zakresie wynajęcia mieszkań 
dla seniorów oraz dwie sale i Klub Wawel 

na wesela, bankiety, pikniki, 
różnego rodzaju uroczystości i imprezy

PIERZCHAJLO & COMPANY
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT

PODATKI BIZNESOWE I OSOBISTE

INCOME TAX

ORAZ WSZELKIE SPRAWY FINANSOWE

ANDRZEJ – BUS: 780.448.1650  

FFAX: 780.425.8522

109, 10331 –106 St. Edmonton, AB T5J 1H8

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik


