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W Zakopanem wiosenny, krokusowy kwiecień a Tatry ciągle w okowach zimy. 
Fot. Władysław Bachleda
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RADOSNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH 

CAŁEJ POLONII ŻYCZY 
REDAKCJA

POLISH CANADIAN HUMANITARIAN 
SOCIETY ŻYCZY CAŁEJ POLONII 

ORAZ WSZYSTKIM HOJNYM 
DARCZYŃCOM WESOŁYCH ŚWIĄT

ORAZ „SMACZNEGO JAJKA” 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM 
CZŁONKOM TOWARZYSTWA POLSKO-

KANADYJSKIEGO ORAZ CAŁEJ POLONII 
SKŁADA ZARZĄD TOWARZYSTWA ORAZ 

JEGO PREZES MARYLA HASEK

ZDROWYCH I RADOSNYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

ORAZ WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI CAŁEJ 

POLONII ŻYCZY MARYLA 
HASEK PREZES KONGRESU 
POLONII KANADYJSKIEJ 

OKRĘG ALBERTA 

PEŁNYCH CIEPŁA I SPOKOJU ŚWIĄT 
WIELKIEJ NOCY ORAZ WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM 

SEZONIE WIOSENNYM CAŁEJ POLONII 
ŻYCZY

JOHN SZUMLAS KONSUL HONOROWY 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W EDMONTON 

CAŁEJ POLONII SERDECZNE 
ŻYCZENIA ZDROWYCH 
I WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH SKŁADA 
W IMIENIU FEDERACJI POLEK 

PREZESKA OGNIWA NR 3 W 
EDMONTON HALINA MADEJ 

SERDECZNE ŻYCZENIA ZDROWYCH 
I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

DLA CAŁEJ POLONII
W IMIENIU TOWARZYSTWA POLSKICH 

WETERANÓW SKŁADA PREZES JAN 
KAZIMIERZ KUCY 

NAJSERDECZNIEJSZE 
ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH
DLA CAŁEJ POLONII

W IMIENIU STOWARZYSZENIA 
POLSKICH KOMBATANTÓW 

SKŁADA PREZES HENRYK LANG 
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CZŁONKOM FUNDACJI POMOCY DZIECIOM 
IM. MAGDY TOMCZAK ORAZ CAŁEJ 
POLONII ZDROWYCH, RADOSNYCH 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH I  “SMACZNEGO 
JAJKA” ŻYCZY PREZES FUNDACJI JANUSZ 

TOMCZAK 

W IMIENIU KLUBU SENIORA BIAŁY ORZEŁ 
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

WSZYSTKIM CZŁONKOM KLUBU I ICH 
RODZINOM ORAZ CAŁEJ POLONII 
ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH ORAZ “SMACZNEGO 
JAJKA”  ŻYCZY PREZESKA MARIA 

OWCZAREK 

ABY WIOSENNE ŚWIĘTA 
WIELKIEJ NOCY BYŁY CZASEM 

WYPEŁNIONYM  MIŁOŚCIĄ, 
NADZIEJĄ I RODZINNYM CIEPŁEM 
ŻYCZĄ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE 

I RODZICE  Z POLSKIEJ SZKOŁY 
IM. MARII CHRZANOWSKIEJ 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH SKŁADA CZŁONKOM 
KLUBU MĘSKIEGO ORAZ CAŁEJ POLONII 
ZARZĄD KLUBU ORAZ JEGO PREZES LILA 

FUTERSKA 

ZDROWYCH I RADOSNYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ 

“SMACZNEGO JAJKA” CZŁONKOM 
POLSKO KANADYJSKIEGO 

TOWARZYSTWA 
HISTORYCZNEGO ORAZ CALEJ 

POLONII ŻYCZY PREZESKA 
TOWARZYSTWA HELENA FACSKO

RADA PROGRAMOWA BIBLIOTEKI ŚW. 
JANA PAWŁA II Z OKAZJI ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH ŻYCZY WSZYSTKIM 
UŻYTKOWNIKOM, DARCZYŃCOM 

I SYMPATYKOM BIBLIOTEKI WESOŁEGO 
ALLELUJA! NIECH TE ŚWIĘTA UPŁYNĄ 

NA WZRASTANIU W DUCHU ROZWOJU I 
ZMARTWYCHWSTANIA W DUSZY ORAZ 

SERDECZNYCH SPOTKANIACH 
W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ.  

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM 
CZŁONKOM KLUBU SENIORA 2004 ORAZ 

ICH RODZINOM I CAŁEJ POLONII 
SKŁADAJĄ ZARZĄD KLUBU ORAZ PREZESKA 

MARIANNA KWIATKOWSKA 

P a n o r a m a  P o l s k a
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KAWIARENKA PRZY KOMINKU
Gościem spotkania w „Kawiarence przy 

Kominku” w Domu Polskim w Edmonton, 
zorganizowanego przez Zarząd Towarzystwa 
Polsko Kanadyjskiego 14 marca br. była pani 
Joanna Dumicz. Pięknie zaśpiewała piosenkę 
„Namaluję ogród mamy” do której napisała 
słowa i skomponowała muzykę. Wykonała też 
szereg utworów Bułata Okudżawy oraz piosenkę 
„Dwa serduszka cztery oczy” z repertuaru zespołu 

„Mazowsze”. Pięknie deklamowała wiersz pt. 
„Idę”, który znajdzie się w następnym tomiku jej 
poezji.   

Następne spotkania w „Kawiarence przy 
Kominku” odbędą się w dniu 12 oraz 26 września 
br. w Domu Polskim w Edmonton ponownie o 
godzinie 6 po południu.  

Osoby starsze, które pragną się nadal spotykać 
proszone są o skontaktowanie się z redakcją 

Panoramy Polskiej tel. 780.434.2665. Jest bowiem 
okazja zorganizowania spotkań w ciągu tygodnia, 
od poniedziałku do piątku w kafeterii ELA EURO 
w budynku Central Lions Recreation Centre 
(11113 - 113 Street) w Edmonton o godzinie 14 
(2 po południu). 

Idę   

Pełna nadziei, marzeń, grzechów 
niepokorna kroczę w życie. 
W niebiesko-srebrnej śniegu bieli, 
gdzieś aniołowie przystanęli.   

Widzieli mnie pomiędzy kłosem, 
pomiędzy kłopotami, wrzawą, 
ale tam jakoś nie stanęli, 
a ja kroczyłam dalej, żwawo.   

Pośród historii faktów mętnych, 
podróży, ludzi niedorosłych, 
pomiędzy śmiechem, kartką książki 
śmiało w kolejne mgnienia wiosny.   

Niemiłosiernie czas okiełznał 
Idee, siły niespożyte. 
Czasami kroczył jak zwycięzca, 
czasami padał jak rozbitek.   

Pomiędzy deszczem a pogodą, 
prawdą oblaną zimną wodą, 
między tchórzostwem a odwagą, 
wiecznym porządkiem a Temidy wagą.   

Poprzez szczeliny się przeciskam, 
na szczęścia niwy wyjść szerokie. 
Olśniona życiem, przestrzeni lotem, 
z ufnością idę ludzkim krokiem.  

Joanna Dumicz
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25 Years of Knights of Columbus
 Council # 11334

Knights of Columbus Council # 11334 was 
founded May 5, 1994 by District Deputy Boniface 
Markowski, with the members of the Our Lady 
Queen of Poland Church and the Holy Rosary Parish 
in Edmonton.

1994 - 1996 Grand Knight Ray Pierzchajło, 
Financial Secretary Donald Forest, Chaplain Rev. 
Mitchell Fidyka

1996 - 1997 Grand Knight Boniface J. Markowski, 
Financial Secretary Donald Forest, Chaplain Rev. 
Stanley Kowal, OMI

1997 - 1999 Grand Knight Stanley Storożuk, 
Financial Secretary Donald Forest, Chaplain Rev. 
Stanley Kowal, OMI

1999 - 2000 Grand Knight Stanley R. Chajkowski, 
Financial Secretary Donald Forest, Chaplain Rev. 
Sławomir Trzasko

2000 - 2001 Grand Knight Clarence Jarock, 
Financial Secretary Stanley R. Chajkowski, Chaplain 
Rev. Roman Majek, OMI

2001 - 2003 Grand Knight David Vetra, Financial 
Secretary Stanley R. Chajkowski, Chaplain Rev. Roman 
Majek, OMI

2003 - 2005  Grand Knight Stanley R. Chajkowski, 
Financial Secretary Michael S. Chajkowski, Chaplain 
Rev. Roman Majek, OMI

2005 - 2006  Grand Knight Ryszard Malek, 
Financial Secretary Michael S. Chajkowski, Chaplain 
Rev. Roman Majek, OMI

2006 - 2007 Grand Knight Ryszard Malek, 
Financial Secretary Wincenty J. Eichel, Chaplain Rev. 
Roman Majek, OMI

2007 - 2009 Grand Knight Ryszard Kazek, 
Financial Secretary Wincenty J. Eichel, Chaplain Rev. 
Roman Majek, OMI

2009 - 2010 Grand Knight Andrzej Makarewicz, 
Financial Secretary Jan Jasiukiewicz, Chaplain Rev. 
Roman Majek, OMI

2010 - 2011 Grand Knight Roman Brudnicki, 
Financial Secretary Jan Jasiukiewicz, Chaplain Rev. 
Kazimierz Kozicki, OMI

2011 - 2016 Grand Knight Kazimierz Zięba, 
Financial Secretary Jan Jasiukiewicz, Chaplain Rev. 
Józef Sikora / Paweł Nyrek, OMI

2016 – Present, Grand Knight Kazimierz Zięba, 
Financial Secretary Jan Jasiukiewicz, Chaplain Rev. 
Mieczysław Burdzy, OMI

Recipients Significant Awards

Alberta Jurisdiction 1995 - 2018 Council #11334

Fraternal Council of the Year

1996-1997 First Runner-up Our Lady Queen of 
Poland Council # 11334

Council of the Year

1997 - 1998 First Runner-up Our Lady Queen of 
Poland Council # 11334

1998 - 1999 First Runner-up Our Lady Queen of 
Poland Council # 11334

2000 - 2001 First Runner-up Our Lady Queen of 
Poland Council # 11334

2005 - 2006 Winner, John Paul II Council #11334
2007 - 2008 First Runner-up John Paul II Council 

# 11334

Best All – Around District and Councils
1998 – 1999 Our Lady Queen of Poland Council 

# 11334
1999 – 2000 Our Lady Queen of Poland Council 

# 11334

State Council Award 

2017 - 2018 First Runner-up State Council Award 

Membership Father McGivney Award

2015 - 2016 John Paul II Council # 11334, Grand 
Knight Kazimierz Zięba

Grand Knight of the Year Alberta and NWT

1997 -1998 Winner Stanley Storożuk Council 
#11334

2000 - 2001 Second Runner-up Clarence Jarock 
Council #11334

2005 - 2006 First Runner-up Ryszard Malek 
Council #11334

2007 - 2008 Winner Ryszard Kazek Council # 
11334

Church Activities

1996 - 1997 Winner (Category B) Queen of Poland 
Council #11334

1997 - 1998 Winner (Category B) Queen of Poland 
Council #11334

1998 - 1999 Winner (Category B) Queen of Poland 
Council #11334

1999 - 2000 Second Runner-up (Category A) 
Queen of Poland Council #11334

2000 - 2001 Winner (Category A) Queen of Poland 
Council #11334

Community Activities Program Award

1996 - 1997 Winner (Category B) Queen of Poland 
Council #11334

1998 1999 Winner (Category B) Queen of Poland 
Council #11334

2000 - 2001 First Runner-up (Category A) Queen 
of Poland Council #11334

 2011 - 2012 Winner John Paul II Council #11334, 
Grand Knight Kazimierz Zięba

2017 - 2018 Winner John Paul II Council # 11334, 
Grand Knight Kazimierz Zięba

Council Activities

1996 - 1997 Winner (Category B) Queen of Poland 
Council #11334

1997 - 1998 First Runner-up (Category B) Queen 
of Poland Council #11334

2000 - 2001 First Runner-up (Category A) Queen 
of Poland Council #11334

Family Activities

1998 - 1999 First Runner-up (Category B) Queen 
of Poland Council #11334

Youth Activities

2017 - 2018 First Runner-up John Paul II Council 
# 11334, Grand Knight Kazimierz Zięba

P a n o r a m a  P o l s k a 5

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.
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Szkoła Polska im. Marii Chrzanowskiej 
wita wiosnę!

Trudno uwierzyć, ale rok szkolny 2018/19 powoli 
dobiega końca! Oczywiście przed nami jeszcze dwa i 
pół miesiąca wytężonej pracy, ale w wiosennym słońcu 
nawet szkolne zajęcia są przyjemnością. Bo nasze 
przedszkolaki właśnie przegoniły zimę i przywitały 
wiosnę - symbolicznym topieniem Marzanny.

Przedszkolaki zawsze mają najlepiej - komentują 
uczniowie ze starszych klas, którzy przygotowują 
obecnie program artystyczny na akademię z okazji 
Święta Narodowego Trzeciego Maja. Przed nami 
również obchody Dnia Mamy i Taty, no i szkolna 
wycieczka – na początku czerwca. A co za nami? 

Sobotnie przedpołudnia wypełnione żmudną pracą w 
klasach, polską gramatyką i wymową, lekcjami historii 
i geografii. Może jeszcze spotkanie z Mikołajem i 
przedstawienie jasełkowe, wspólne oglądanie filmów, 
dzień gier planszowych, no i przerwy z przyjaciółmi. W 
czerwcu będzie rozdanie świadectw i nagród – na ten 
dzień czekają wszyscy!

A we wrześniu zaczniemy od początku… 
Zapraszamy do odwiedzenia nas w Strathcona High 

School w soboty od 9:00 do 12:00. 
Informacje i kontakt na www.polishschool.ca

Agata Guzik

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik

Przedszkolaki witają wiosnę
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Dzień Mamy i Taty

Jasełka

Szkolny piknik
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Na zdjęciu od lewej: Kazimierz Zięba - członek zarządu, Jan Kazimierz Kucy - prezes, Tadeusz Matuszewski - 
członek zarządu, Marek Garbowski - sekretarz korespondencyjny, Leszek Cebula - sekretarz protokolarny, Władysław Urban 

- członek zarządu, Jan Piwiński - II wiceprezes, Henry Kandora - skarbnik, (nieobecny) Józef Ogórek - I wiceprezes.

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

Kanadyjsko Polskie Towarzystwo 
Historyczne

Celem Kanadyjsko Polskiego Towarzystwa 
Historycznego jest poszanowanie historii, 
kultury i tradycji Polaków, upamiętnianie miejsc 
i wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów i 
służba czasom współczesnym, ale też przyszłym.  
Organizacja odgrywa ważną rolę w propagowaniu 
dorobku działalności polonijnej w Kanadzie 
poprzez kolekcjonowanie historycznych 
materiałów, publikowanie książek i artykułów 
oraz organizowanie ekspozycji dotyczących 
polskiej historii i kultury. Zwracamy się do osób 
przechowujących wszelkie historyczne pamiątki 

w postaci listów, dokumentów, fotografii czy 
innych przedmiotów, aby skontaktowały się z 
naszą organizacją w celu ich udostępnienia lub 
przekazania. Udostępnienie to może mieć formę 
darowizny, dokonanej z przeświadczeniem, że odtąd 
pamiątki te nie zginą i służyć będą uwiecznieniu 
Polskiej kultury, albo może to być czasowy depozyt, 
do odebrania przez dawców po ukończeniu czasowej 
ekspozycji.  Prosimy o kontakt telefoniczny: 780- 
483-5909 lub emailowy cphsalberta@gmail.com  
Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony  
www.cphsalberta.org
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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

Licencjonowany przewodnik 
zaprasza na wycieczki 

(tailor-made guided tours).
Chętnie oprowadzę (in Polish or English) 

po Warszawie, a także pokażę Łowicz, Arkadię, 
Nieborów, Żelazową Wolę, Niepokalanów, 

Łódź i inne miejsca.
Marta marta@visitingwarsaw.com

tel/whatsapp +48-692463946
facebook/visitingWarsaw”
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Polish Panorama - What prompted you 
to play chess, who was the teacher and how 
old were you then?   

Agnieszka Matras-Clement - When I was 
nine years old, my brother and I got a chess 
set for Christmas. My brother, who is a year 
older than me, taught me how to play. When 

AM-C  - I think that there are a few factors 
that contribute to this. First of all, I think that 
chess generally attracts more boys than girls, 
so there is a better chance that some of those 
boys will go on to be stronger players. I also 
think that boys tend to continue playing chess 
for longer than girls. Maybe a 14-year-old 
girl doesn’t think it’s cool to play chess, so she 
stops playing. I think that this happens more 
with girls than with boys. Traditionally, there 
has been more funding and effort put into 
developing boys teams than girls teams, so that 
definitely contributes as well. There may also 
be something in the way that men concentrate 
compared to women. I think that women 
are generally more multi-taskers and men 
are better at concentrating on one thing. So, 
when you’re playing chess, I think that men 
are generally better at focusing on the task at 
hand. Of course this is all very general. When 
you look at someone like Judit Polgar, you can 
see that women have the ability to be just as 
strong as men in chess.  

PP  - So, do you teach girls differently than 
boys?  

AM-C  - I don’t think that you can 
approach teaching that way. I think that you 
have to look at each individual and adapt your 
teaching style to them.  As far as how to teach 
the fundamentals and then more advanced 
strategy and tactics, I don’t think that you 
should consider whether you are teaching a 
boy or a girl. Going back to Judit Polgar, she is 
a great example of someone who never allowed 
her gender to be a consideration. She always 
played against the top opponents, regardless 
of whether they were boys or girls and she 
became one of the best players in the world. 

 
PP  - Chess can not be learned by heart, 

although it certainly comes in handy while 
remembering the rules of the game and the 
course of chess.  

AM-C   - For sure a good memory is useful, 
but it’s more important to develop a logical way 
of thinking. For example, I don’t have a great 
memory, but I can memorize the typical plans 
and then use logic to find the best moves. If 
you compare it to being a scientist, is it better 
to memorize a lot of scientific facts or is it 
better to develop a scientific way of thinking 
so that you can reach your own conclusions?  

PP  - In Windows 7 there is, for example, 
the game „Chess Titans” that you can install. 

I was in grade three, I signed up for chess in 
my school’s after school program in Rybnik, 
Silesia, Poland and I liked it so much that I 
never stopped playing!   

PP  - The level of play that women and 
men achieve i-s different, what do you think is 
the reason for this?  

WHY CHESS?
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The program after clicking on a given figure or 
pawn shows where you can move them, and 
does not allow you to make an incorrect move. 
Can you recommend this program to learn to 
play chess?  

AM-C  - To be honest, I have never used 
this particular program, but I think that any 
programs that help get kids interested in chess 
are beneficial. I think that sometimes chess 
teachers forget that chess is supposed to be 
fun, so whatever gets kids playing is a useful 
tool.  

PP  - Does a beginner have to learn all the 
moves exactly, showing this on the chessboard, 
stressing that the king and his safety is the 
most important?  

AM-C  - I think I would agree with that. 
The first thing to teach is how all the pieces 
move as well as the goal of the game, so 
teaching the importance of protecting your 
king is necessary.  

PP  - In chess there are two methods of 
recording all moves – long and short, so that 
the student can independently record the party 
on the chessboard. Do you teach this too?  

AM-C  - When we teach absolute 
beginners, we don’t teach annotations, but we 
do teach the coordinates on the board. For 
intermediate students, we first teach the long 
form of the annotations, because it’s easier for 
most people to understand. But when they get 
to a more advanced level, most people prefer 
to use the shorter annotations. It’s important 
to learn these, not only for analyzing your own 
games, but also for reading chess books.  

PP  - In tournaments players keep records 
of their and opponent’s moves, and use chess 
clocks, with two internal clocks. There are 
two buttons - pressing one of them stops your 
clock and starts the opponent’s clock and vice 
versa. A player who has not completed the set 
number of his moves in a given time loses. Do 
you teach that too?  

AM-C  - When we first start teaching kids, 
we don’t use clocks. We just want them to 
learn the basics and have fun. But it’s really 
important for them to get comfortable using 
chess clocks before they play any tournaments, 
so we make sure to teach them this as they 
go beyond the beginner level. In the past, 
analogue clocks were common, but now you 
only see digital clocks.  

PP  - Do you, as an exercise, give chess 
puzzles to solve, like “find checkmate in 2” 
- in which you have to find the first move 
(mostly for white), after which black will be 
checkmated in the next move.  

AM-C  - Yes, this is one of the most 
important tools for teaching. We call them 
chess puzzles or chess tactics. We start with 
simple things like checkmate in one, and then 
advance to checkmate in two, in three and so 
on.  Some other things we teach using tactics 
are how to gain a queen or how to gain a 
material advantage. There are so many things 
that you can teach using puzzles.  

PP  - How do you evaluate the textbooks, 
including the Russian author Majzelis 
‚Szachmata’, where there are a lot of two-holes 
(checkmates in 2) and other puzzles?   

AM-C  - I don’t know this specific book, 
but there are a lot of great books out there. I 
developed in chess by reading mostly Russian 
books. I even learned how to read Russian 
just for this purpose and I still use the Russian 
methods of teaching. A couple writers that I 
find particularly good are Mark Dworecki and 
Artur Jusupow. Of course a lot of these books 
were written years ago, so it’s important to 
make sure that you take the knowledge from 
those books and apply it in a more modern 
way for today’s students.  

PP  - What are the advantages of chess 
played by older people (seniors)?  

AM-C  - I think this ties in with our general 
teaching philosophy, which is that chess needs 
to be fun first and that each student’s needs are 
different. For example, my husband and I have 
a chess school and online chess store called 
Jumping Knight Chess (www.jumpingknight.
com). Through that business, we teach at some 
public schools and organize chess camps. The 
main focus in these lessons is to introduce kids 
to chess and help them improve in a stress-
free environment. I started chess in an after 
school program in primary school and, if I had 
been expected to become a champion from 
the beginning and had a lot of pressure put 
on me, I probably would have quit. I became 
a stronger player because I enjoyed the game 
and genuinely wanted to improve, not because 
someone forced me. I also have private lessons 
with more advanced players, but it’s important 
to remember that not every student will reach 
that level or will even have the desire to reach 

it. When we look at seniors, the idea of chess 
being fun is extremely important. Seniors 
generally don’t want to get titles or win 
tournaments. They want to do something that 
they will enjoy. In addition to this, anything 
that helps seniors stay active mentally is very 
beneficial. Whether it’s playing cards, doing 
adult colouring books, crossword puzzles or 
chess, it’s important to keep doing something. 
I teach one student online who is from 
Singapore. He is in his eighties and just wants 
to keep his mind active. Instead of teaching 
him, I just play games with him and we talk 
a little bit about the moves. It’s really great 
for him to just enjoy his time playing and 
do something that involves critical thinking. 
We are actually planning to develop a line of 
products through Jumping Knight Chess that 
will be geared specifically for seniors.

**
Agnieszka Matras-Clement is a Woman 

International Master, one of the highest rated 
women in Canada and the current Alberta 
Women’s Champion. She has a rating of 2308 
– and represented Canada at the 2018 Chess 
Olympiad. Agnieszka is a former member of 
the Polish national team, a member of the 
Polish World Champion Team under 20 in 
2001 and Champion of Europe under 20 in 
active chess in 2002. She is a certified coach in 
Alberta and has more than 15 years experience 
teaching chess, including seven years as the head 
chess teacher at a primary school in Rybnik, 
Poland. She has a master’s degree in teaching 
children and has written and published a book 
on teaching chess to children. Together with 
her husband Paul, Agnieszka runs her own 
chess school, Jumping Knight Chess, in 
Edmonton. 

Contact and more information: www.
jumpingknight.com 

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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Ratownik medyczny - człowiek z pasją
Z Aliną Szymańską, ratownikiem medycznym, 

która pracuje na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
SP ZOZ we Włodawie rozmawia Joanna 
Szubstarska. Rozmowa przy okazji obchodzonego 
7 kwietnia Międzynarodowego Dnia Pracownika 
Służby Zdrowia.  

Ratownik medyczny to zawód wymagający nie 
tylko umiejętności, ale i szczególnego wyczulenia na 
potrzeby cierpiącego człowieka. Na czym polega praca 
ratownika i dlaczego Pani wybrała taki zawód?

Praca polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych chorym, przywiezionym przez 
Zespoły Ratownictwa Medycznego i tym 
osobom, które zgłaszają się samodzielnie na 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). 
Pacjenci poddawani są wstępnej segregacji 
medycznej, zakłada się im historię choroby, mierzy 
się podstawowe parametry życiowe - ciepłotę 
ciała, ciśnienie krwi czy nasycenie krwi tlenem, 
przeprowadza się wywiad ratowniczy. Następnie 
zawiadamia się lekarza SOR-u, który decyduje o 
dalszym postępowaniu z pacjentem, np. zlecając 
personelowi SOR wykonanie RTG, EKG, pobranie 
badań laboratoryjnych czy podanie leków. W razie 
potrzeby wyjazdowy zespół ratowników przewozi 
pacjenta do innych szpitali specjalistycznych 
czy transportuje, na zlecenie lekarza, do domu. 
Pełnimy również dyżury telefoniczne. W zawodzie 
pracuję od czerwca 2010 r., wcześniej także 
związana byłam ze służbą zdrowia. Od zawsze, 
jak pamiętam, bardzo chciałam pracować w tym 
zawodzie. Tu się spełniam. Ratownicy to ludzie z 
pasją i chęcią niesienia pomocy.  

Jakie cechy powinien mieć ratownik, który ma 
kontakt z osobami cierpiącymi i chorymi?  

Zadaniem ratownika medycznego jest 
udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej 
pomocy ratowniczej ludziom, których zdrowie 
lub życie jest zagrożone. Poza wiedzą medyczną, 
uzupełnianą szkoleniami, ratownik powinien 
posiadać pewne predyspozycje psychiczne – 
powinien być osobą opanowaną, odporną na 
stres, potrafiącą szybko reagować i podejmować 
zdecydowane działania. Jednocześnie trzeba 
mieć dużo cierpliwości i empatii w stosunku 
do chorych. Moim zdaniem bardzo istotna jest 
umiejętność pracy w zespole. Sam ratownik nie 
uratuje człowieka, obok musi być lekarz i obsługa 
medyczna.   

Czego zazwyczaj oczekują pacjenci ze strony 

pracowników SOR-u?  

Myślę, że chcą być dobrze poinformowani, 
ponieważ nie mają wiedzy, co się z nimi będzie 
działo. Trzeba spokojnie wytłumaczyć tym 
przestraszonym ludziom, jakie czynności zostaną 
wykonane, np. że zostanie wykonane wkłucie 
lub że trzeba będzie trochę poczekać i uzbroić się 
w cierpliwość, zanim podejmie się dalsze kroki 
medyczne.    

Jak to jest być kobietą – ratownikiem?  

Wiem, że wielu mężczyzn widzi zalety w pracy 
z kobietą - ratownikiem. Problem pozostaje w sile 
fizycznej i na etapie podnoszenia pacjentów. Myślę, 
że współpraca układa nam się bardzo dobrze, 
stanowimy zgrany zespół ratowniczy. Kiedy jadę w 
karetce z kolegę, który jest ratownikiem i kierowcą, 
wiem, że jest on odpowiedzialny za mnie i pacjenta, 
którego wiezie, ja – za pacjenta, dlatego podaję 
koledze tylko proste znaki – aby jechał dalej, albo 
– aby się zatrzymał w danym momencie. Czasem 
możliwe jest tylko porozumiewanie się za pomocą 
spojrzeń.  

Jacy pacjenci zgłaszają się na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy?   

Zgłaszają się różni pacjenci. Często są to 
osoby, które na SOR-ze nie powinny się znaleźć, 
np. chorzy z kilkudniowymi urazami, chorzy do 
zdjęcia szwów, z przeziębieniem, bólem gardła, 
wypisaniem recepty na leki. Niektórzy z nich nie 
mają faktycznie wiedzy, gdzie powinni się zgłosić, 
inni usprawiedliwiają się tym, że nie mają czasu pójść 
do poradni. Tymczasem w takich przypadkach, 
o jakich wspomniałam, powinni się zgłosić do 
lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Na SOR 
powinny trafić osoby z zagrożeniem życia, w stanie 
ciężkim lub bardzo ciężkim – mam tu na myśli 
udary, zatrucia, obrzęki płuc, duszności czy urazy 
wielonarządowe. Nie wszyscy są świadomi tego, 
że o przyjęciu pacjenta w ostateczności decyduje 
lekarz.   

Czy trzeba mieć specjalne podejście do dzieci i osób 
starszych? Co zaproponowałaby Pani ich opiekunom?  

Proponuję i zalecam przede wszystkim spokój. 
Mali pacjenci są zazwyczaj bardziej opanowani 
niż ich rodzice, którzy na SOR-ze są mocno 
zdenerwowani, rozdrażnieni. Dzieci natomiast 
strachem czy niepokojem reagują na widok sal 
operacyjnych, gabinetów zabiegowych, szczególnie 

na narzędzie, dlatego ustawiamy narzędzia gdzieś 
dalej, poza zasięgiem wzroku małego pacjenta albo 
zakrywamy serwetą. Z kolei osoby starsze, które 
w życiu wiele razy doświadczyły chorób i bólu, są 
spokojniejsze. Starsi pacjenci, którzy trafiają na 
SOR, zazwyczaj potrzebują wsparcia w postaci 
rozmowy czy potrzymania za rękę.  

A jeśli zdarzają się trudne osoby? Słyszy się czasem 
o agresywnych czy roszczeniowych pacjentach, którzy 
trafiają na SOR.  

Zdarzają się przypadki osób agresywnych, 
wulgarnych, roszczeniowych. Na prowokacje ze 
strony takich pacjentów odpowiadamy spokojną 
rozmową. Ważne jest okazanie szacunku, do 
każdego człowieka, bez względu na jego zachowanie. 
Ci najtrudniejsi to osoby pod wpływem alkoholu, 
tacy też tu trafiają. Wypracowałam swój własny 
sposób na tych, którzy krzyczą i awanturują się 
- im głośniej krzyczą, tym bardziej zniżam głos. 
Rzeczywiście to pomaga w wielu przypadkach.  

Pamięta Pani pacjentów w stanie bardzo ciężkim, 
których udało się uratować?  

Nieraz zdarzyło się uratować człowieka. Na 
to pracuje cały zespół. Przypominam sobie udaną 
reanimację kobiety, która została przywieziona na 
SOR w stanie bardzo ciężkim, bez tętna i oddechu. 
Odczułam naprawdę wielkie zadowolenie, kiedy 
udało nam się ją przywrócić życiu. Trudno opisać 
słowami ten moment. Ta duma i radość to jakby 
esencja naszej pracy. Utkwił mi w pamięci także 
przypadek 20 - letniej dziewczyny, chorej na 
białaczkę, która była w ciąży. Zostałam wezwana na 
pilny wyjazd o 4 rano. Dziewczyna prawie rodziła, 
nie chcieliśmy, aby poród nastąpił w karetce. 
Sytuacja była bardzo trudna, jedna z takich, jakich 
obawiają się nie tylko ratownicy, ale i lekarze. 
Trzymałam ją za rękę i cały czas rozmawiałam z 
nią, pytałam, jak nazwie dziecko. Dowieźliśmy ją 
szczęśliwie, po 10 minutach urodziła.

 Co jest najtrudniejsze, według Pani, w 
wykonywaniu zawodu ratownika medycznego?  

Najtrudniejsze jest chyba dobranie słów otuchy 
i pocieszenia w stosunku do osób nieuleczalnie 
chorych, a także rodzin, których bliscy odeszli. 
W takich przypadkach brakuje słów i gestów. Tę 
trudność odczułam, kiedy stałam przy łóżku bardzo 
ciężko chorego, prawie umierającego o. Józefa 
Gołębiowskiego, paulina, który przez wiele lat był 
kapelanem włodawskiego szpitala. Zastanawiałam 
się z troską, co powiedzieć i wtedy po prostu 
zapytałam, czy mogę go przytulić. Zgodził się i 
szczerze go przytuliłam, bez słów. Myślę, że było to 
bardzo dobre.
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600-10055-106 Str.
Edmonton, AB T5J 2Y2 

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

Do Szanownych Czytelników Panoramy Polskiej 
i wszystkich Polaków mieszkających w Kanadzie 

Jako przeor Klasztoru Dominikanów w 
Sandomierzu (założony w 1226 roku), do którego należy 
wspomniany kościół św. Jakuba, poszukuję kontaktu z 
osobami oraz instytucjami, które zechciałyby wesprzeć 
projekt koniecznego remontu tego niezwykle cennego 
zabytku i rewitalizacji średniowiecznego klasztoru, wraz 

Szanowni Państwo

Piszę do Państwa z prośbą, aby zechcieli Państwo 
wesprzeć zabytkowy kościół i klasztor dominikanów w 
Sandomierzu p.w. św. Jakuba Apostoła (początek XIII 
wieku).

Kościół ten i klasztor, to wyjątkowy zabytek; można 
powiedzieć, że „zerowy w klasie zerowej”. Jeszcze nie 
minął rok, odkąd jest tam pierwszy przeor po kasacie 
zakonu wskutek represji, po Powstaniu Styczniowym. 
Klasztor co prawda wrócił do dominikanów na 
początku XXI w., ale dopiero w ub. roku przywrócono 
tam konwent, a przełożonemu tytuł przeora.

Wykonuję pewne prace artystyczne dla tego kościoła 
dominikanów w Sandomierzu. Wiem o dosyć trudnej 
sytuacji w tym klasztorze: jest tam tylko kilku ojców, 
a wśród nich dwóch jest przewlekle chorych; jeśli zaś 
chodzi o substancję klasztoru, to – po wielu najazdach, 
jakich w poprzednich wiekach doświadczyli w tym 
miejscu dominikanie – zostało tylko jedno skrzydło… 
W planie jest odbudowa klasztoru, bo są szanse na 
to, że klasztor otrzyma dotację ze środków unijnych, 
ale najwcześniej w roku 2020, o ile rzeczywiście ją 
otrzyma…

Nowy przeor zaczął od tego, że zainstalował 
ogrzewanie kościoła, aby ludzie nie marzli zimą (kościół, 
jako zabytek, wymagał specjalistycznego ogrzewania). 
Ojcowie w miarę możliwości, powoli, starają się  
remontować pomieszczenia klasztorne, jednak ciągle 
brakuje im na to środków; jednocześnie prowadzone są 
na terenie przyklasztornym wykopaliska.

Nie będę się rozpisywać, ale gdyby Państwo 
zechcieli – w miarę swoich możliwości – wesprzeć ojców 
dominikanów w Sandomierzu (lub polecili kogoś, kto 
byłby w stanie wspomóc), wówczas więcej napisze do 
Państwa sam ojciec przeor, przedstawiając dokładnie i 
konkretnie najpilniejsze potrzeby.

Z życzeniami potrzebnych łask na dni Wielkiego 
Postu, który przygotowuje nas na największe w roku 
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Z poważaniem

Jolanta Maj
E-mail majolaok@gmail.com

LIST DO REDAKCJI
z przeznaczeniem dużej części na potrzeby społeczno-
kulturalne. 

Kościół ten i klasztor, to wyjątkowy zabytek, można 
powiedzieć klasy zerowej. Po Powstaniu Styczniowym, 
na skutek kasaty klasztoru przez rosyjskiego zaborcę, 
dominikanie utracili swą zabytkową siedzibę. Klasztor 
wrócił do dominikanów na początku XXI w., ale dopiero 
w ub. roku przywrócono tam konwent, a przełożonemu 
tytuł przeora.

1. Cel: remont zabytkowej dzwonnicy – wieży z XIV 
wieku, ponowne zawieszenie dzwonów, udostępnienie 
gotyckiej dzwonnicy i najstarszego datowanego 
polskiego dzwonu (Petrus z 1314 roku) zwiedzającym.

Koszt wkładu własnego (szacunkowy): 50 tys. 
złotych

Pozostałe środki z funduszy na ochronę zabytków.
2. Cel: remont zabytkowej krypty błogosławionych 

męczenników sandomierskich (z 1260 roku) – Sadoka i 
jego 48 towarzyszy dominikanów.

Koszt własny (szacunkowy): 20 tys. złotych
Pozostałe środki na ten cel zostaną zebrane dzięki 

sprzedaży albumu o kościele i nowo ufundowanej ikonie 
św. Jakuba apostoła. Koszt przygotowania i wydania 
albumu to 25 tys. złotych.

Dla tych z Państwa, którzy będą skłonni do 
zaangażowania się we wskazaną inicjatywę przekazuję 
numer konta klasztoru (w euro), na które można 
dokonywać wpłat:

Klasztor Ojców Dominikanów w Sandomierzu
Staromiejska 3, 27-600 Sandomierz
IBAN: PL 45 2530 0008 2051 1041 9794 0003
BIC/SWIFT CODE: NESBPLPW (Nest Bank)
Bank’s name and postal address:
Nest Bank S.A.
ul. Woloska 24
02-675 Warszawa

Wszystkim dobroczyńcom i sponsorom bardzo 
dziękuję i polecam stale modlitwie. W intencji 
ofiarodawców i dobroczyńców ojcowie dominikanie z 
Klasztoru św. Jakuba w Sandomierzu odprawiają Msze 
święte w każdą środę o godz. 18:30 za wstawiennictwem 
Błogosławionych Męczenników tego miejsca oraz w 
każdą sobotę o godz. 9:00 przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Różańcowej, przy którym codziennie 
modlimy się też na Różańcu.

Korzystając z okazji, zapraszam do odwiedzenia 
naszego sanktuarium.

Z wyrazami szacunku i modlitwą
o. dr Marcin Lisak OP

przeor dominikańskiego Klasztoru św. Jakuba 
w Sandomierzu
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15 for February edition).

Advertising discounts: 6 inserts – 10% off, 
12 inserts – 20% off.

Make your cheque or money order payable to 
Panorama Polska.

  
Please send letters to the editor to: 
redakcja@panoramapolska.ca 

Include address and telephone number. 
We reserve the right to edit all letters.

Przyjmujemy do druku tylko teksty nadesłane 
pocztą elektroniczną (MS Word z polskimi 

znakami). Zastrzegamy sobie prawo skracania 
i adjustacji tekstów oraz zmiany tytułów. 

Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów. 
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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 

 



Sprzedaje ubezpieczenia:
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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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K - kobieta,  M - mężczyzna
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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
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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


