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Schronisko na Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach 
Fot. Paweł Łukaszewski
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DZIEŃ FLAGI ORAZ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ
2 maja obchody obu tych świąt odbywają się zarówno w Polsce jak 

i poza jej granicami. Święto “Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej” 
wprowadzone zostało 20 lutego 2004 roku na mocy ustawy Sejmu, a 
święto “Dzień Polonii i Polaków za Granicą” obchodzone od 2002 roku 
zostało ustanowione przez Sejm z inicjatywy Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej, w dowód uznania dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą 
w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do 
polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

W ramach obchodów tych świąt 2 maja br. w Edmonton polska flaga 
zawisła na maszcie przed ratuszem, gdzie zgromadzili się rodacy, wśród 
których byli przedstawiciele licznych organizacji polonijnych. 

Zwracając się do zebranych konsul honorowy RP w Edmonton pan 
John Szumlas przedstawił między innymi historię polskiej flagi oraz 
wspomniał o wydarzeniach związanych z uchwaleniem w 1791 roku 
Konstytucji 3 Maja. Podczas gdy pan Władysław Szwender - uczestnik 
walk pod Monte Cassino oraz pan John Szumlas wspólnie wciągali na 
maszt biało czerwoną flagę odśpiewano hymn narodowy - “Jeszcze Polska 
nie zginęła”.   

Na zakończenie w imieniu organizatora obchodów Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej - Okręg Alberta prezeska tej organizacji pani Maryla Hasek 
serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość.

 (MS)

Zbiorowe zdjęcie uczestników uroczystości
Fot. Witek Stepczynski

Polska flaga na maszcie przed ratuszem 
Fot. Witek Stepczynski
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
W 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

uroczystości dla uczczenia tego święta odbyły się w 
Edmonton w niedzielę 5 maja br.

Uroczysta Msza święta została odprawiona w 
kościele Matki Bożej Królowej Polski a w Domu 
Polskim w Edmonton odbyła się uroczysta akademia, 
którą zorganizował Kongres Polonii Kanadyjskiej w 

Albercie. Liczne grono zebranych powitała pani Maryla 
Hasek, prezes KPK Okręgu Alberty. Po odśpiewaniu 
hymnów Kanady i Polski inwokację wygłosił proboszcz 
parafii Matki Bożej Królowej Polski ojciec Marcin 
Mironiuk. Mówcą okolicznościowym, którego 
przedstawiła zebranym Halina Madej, była pani Agata 
Guzik, kierowniczka sobotniej Polskiej Szkoły im. Marii 

Chrzanowskiej. Program artystyczny “Jak narysować 
Ciebie, Polsko?” zaprezentowali uczniowie Polskiej 
Szkoły im. Marii Chrzanowskiej pod kierunkiem 
grona pedagogicznego szkoły. Na zakończenie wystąpił 
młodzieżowy zespół taneczny “Łowicz”, którym kieruje 
Asia Smolińska. 

(MS)

Uczniowie Polskiej Szkoły im. Marii Chrzanowskiej
Fot. Witek Stepczynski

Na scenie tancerze
Fot. Witek Stepczynski

Występy zespółu “Łowicz”
Fot. Witek Stepczynski
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Klub Seniora Biały Orzeł
w tym roku obchodzi 15 rocznicę założenia.

Z tej okazji wszystkim członkom Klubu składamy gratulacje 
oraz życzenia pomyślności i wielu sukcesów w przyszłości.

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik

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
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Macierzyństwo duchowe
Dar macierzyństwa realizuje się w życiu każdej 

kobiety, zarówno biologicznej matki, jak i siostry 
zakonnej. W „Liście do kobiet” św. Jan Paweł II pisze, 
że macierzyństwo duchowe, „ze względu na wpływ, 
jaki wywiera na rozwój osoby oraz na przyszłość 
społeczeństwa, ma nieocenioną wartość”.

Agnieszka, matka czwórki dzieci, o Jezusie opowiada 
od najmłodszych lat. - W Wielki Czwartek starałam 
się wytłumaczyć córkom, o co chodzi z myciem nóg 
w trakcie liturgii. Mówiłam 8-letniej Emilii i 6-letniej 
Malwinie: „To była szczególna kolacja w życiu Jezusa i 
Jego uczniów, takie przygotowanie ich do czegoś zupełnie 
niepojętego”. Agnieszka wyjaśniła dziewczynkom sens 
Ogrójca, mówiła o strachu Pana Jezusa. - Poprosiłam 
córki, aby przed Mszą św. pomyślały o intencji. Wtedy 
młodsza powiedziała: „No to módlmy się dziś za Jezusa, 
żeby się nie bał”...

Agnieszka mówi, że ma świadomość obowiązku 
pielęgnowania cudownego ogrodu macierzyństwa. - 
Ziarno zasiał Bóg, Duch Święty daje wzrost, a codzienna 
współpraca z Nim jest po prostu konieczna, aby nie 
wychować dzieci na zapatrzone w siebie narcyzy lub 
zastraszone i nieświadome swej wartości krzaki - opowiada.

Jezus jasno mówi, czego oczekuje: „Nie 
przeszkadzajcie dzieciom przychodzić do Mnie, bo do 
takich jak one należy Królestwo Niebieskie”. - Myślę, 

że nie chodzi Jezusowi tylko o fizyczną obecność dzieci 
w kościele czy nawet aktywny udział w przeżywaniu 
tradycyjnych obrzędów. Jezus pragnął chyba bardziej, 
aby dzieci przychodziły do Niego sercem, gdy mają jakiś 
problem, aby ufnie zwracały się do Boga o pomoc. Taka 
swobodna relacja - jak z przyjacielem - przemienia np. 
obowiązek modlitwy w zupełnie naturalną sprawę.

Do macierzyństwa duchowego powołane są 
wszystkie kobiety, nie tylko te, które są matkami 
biologicznymi. Siostra Ewa, boromeuszka, wyjaśnia, że 
w świecie Starego Testamentu zamknięte łono kobiety 
było dla ludu znakiem kary i odrzucenia przez Boga. - 
W tym świecie, gdzie - zda się - jedynym awansem kobiety 
było macierzyństwo, jego brak skazywał na wzgardę i 
przegraną. Macierzyństwo nobilitowało tym bardziej, że 
dawało szansę stania się matką obiecanego Mesjasza. Tak 
więc, liczba zrodzonych dzieci, zwłaszcza synów, stawała 
się miarą szczęścia i Bożego błogosławieństwa - mówi s. 
Ewa. 

Macierzyństwo Maryi, jak stwierdza boromeuszka, 
dało w pewnym sensie impuls i wzór wielu kobietom, 
które - choć nie rodziły w sensie fizjologicznym - stały 
się matkami w porządku ducha. Kobieta nie może nie 
być matką - mówi s. Ewa. - Ale to macierzyństwo ma być 
macierzyństwem szczególnym, tzn. ma rodzić dla życia 
duchowego, ma rodzić dla Boga, ma stać się także lekarstwem 
dla schorowanego z braku miłości świata. W jaki sposób? 

Właśnie poprzez miłość, poprzez miłowanie „bardziej”. 
Siostry zakonne są matkami, bo zostały pociągnięte Miłością 
i dlatego, że chcą miłością odpowiedzieć na tę Miłość.

 
S. Aneta ze Zgromadzenia Służebniczek NMP 

Niepokalanie Poczętej doświadcza macierzyństwa od 
sióstr w klasztorze. - Od początku były i są dla mnie 
mamami i babciami, otaczając mnie troską, dbając o 
rozwój duchowy - opowiada. - Czytając i rozważając 
ewangelię o Ofiarowaniu Jezusa w świątyni, zrozumiałam 
głębiej, czym jest macierzyństwo. Odkryłam, że nikt - poza 
Anną i Symeonem - nie wiedział, kogo Maryja przyniosła. 
Tak jest i w naszym życiu, kiedy niesiemy Boga innym. S. 
Aneta zrozumiała, że ktoś, kto nawet jest starszy od niej, 
może stać się jej synem czy córką duchową. Prawdę tę 
odkryła w trakcie festiwalu Woodstock. Podszedł do niej 
mężczyzna, aby porozmawiać. Był starszy, a siostra pytała 
go o relację z Jezusem oraz o to, co się stało w jego życiu, 
że już nie kieruje swoich kroków do kościoła. Było dużo 
bólu, żalu do Boga. - Kiedy modliliśmy się, powierzając 
jego życie Bogu, mężczyzna zdecydował się przystąpić do 
spowiedzi - opowiada s. Aneta. - Wtedy uświadomiłam 
sobie, że tam na krawężniku, w hałasie i chaosie narodził 
się nowy człowiek, a w nim narodził się na nowo Jezus. 
Miałam zaszczyt brać w tym udział. Tak wypełnia się 
macierzyństwo duchowe.

 Joanna Szubstarska

Sztuka Kochania
Przepraszam, że się ośmielam...

„Proszę, dziękuję, przepraszam...” to są słowa, 
które wypowiadane świadomie - zawierają potężny 
ładunek empatii, a więc - mające zasadniczy wpływ 
na wzajemne stosunki między ludźmi.   Obecnie 
żyjemy w czasach, w których coraz częściej zanika 
rodzinna struktura życia społecznego i coraz 
częściej ujawnia się egoizm i przemoc; przeto - 
empatia odgrywa nieprzeciętną rolę w skutecznym 
porozumiewaniu się ludzi. Będzie to możliwe, 
jeżeli kształtowaniem psychiki człowieka zajmiemy 
się od najmłodszych lat... 

Wiemy przecież, że im dziecko młodsze, tym 
większy stopień postrzegania świata, zatem mamy 
tu obowiązek zadbania o dobrą komunikację, a więc 
– koncentrowania się przy rozmowie i okazywania 
zainteresowania tym, czym dziecko chciałoby się 
z nami podzielić, oczywiście - każda rozmowa 
i aktywne wysłuchanie, powinno być tak samo 
poważne, jak w rozmowie z dorosłym. Pozostaje 
tylko różnica w przekazywanej treści: - do dziecka 

mówimy wprost, aby słyszało nasze oczekiwania, 
natomiast dorosłemu... przekazujemy swoje 
oczekiwania - jak to się zazwyczaj mówi - „między 
wierszami”, licząc na jego inteligencję. Stąd właśnie 
biorą się duże problemy dorosłych, bowiem - 
zamiast prawdy, ubieramy słowa w grzecznościowe 
frazesy... i tworzymy nieporozumienia.  

Ważne jest - jak pisze Joanna Krupa w 
miesięczniku „Zdrowie” - aby ton głosu był tak samo 
ważny, jak wypowiadane słowa. A słowa nie mogą 
tylko informować, ale wyrażać szacunek i wspólne 
odczuwanie, bowiem empatia wiąże się ze zdolnością 
postawienia siebie w sytuacji kogoś drugiego. 

Warto wiedzieć też o tym, że empatia jest 
cechą bardzo pożądaną, ale pod warunkiem, że 
nie przekracza pewnych granic, a ta granica jest 
niezwykle cienka. Osoby będące nadmiernie 
empatycznymi, „zarażają” się wszystkimi 
nieszczęściami świata i pochłaniają jak gąbka 
wszystkie problemy otoczenia. Co zatem sprawia, 

że jedni są bardziej empatyczni od innych? Joanna 
Krupa, powołując się na badania, podkreśla że 
największe znaczenie ma... wychowanie, gdyż 
można mieć wątpliwości, co do tego, czy w 
pewnych sytuacjach, należy dążyć do przeżywania 
empatii, bowiem – traktowana tylko jako 
umiejętność używania kilku słów, uważanych za 
świadectwo dobrych manier - nie zawsze przynosi 
zamierzone efekty, a będąc nauczani - jeszcze od 
lat dziecięcych - przepraszać wszystkich wokół, 
zaczynamy zatracać poczucie pewności siebie.  

Znane nam jest powszechne „przepraszam, że 
pytam”. To jest już ta granica, poza która słowo 
„przepraszam” może stać się farsą uprzejmości... 
„przepraszam, że przepraszam”.

Dariusz Spanialski 
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DZIEŃ MATKI
Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne 

zorganizowało obchody tego święta w sali parafialnej 
kościoła Różańca Świętego w Edmonton 18 maja br. Na 
wstępie serdecznie powitała zebranych pani prezes Helena 
Facsko, po czym zaprosiła do mikrofonu mistrzów 
ceremonii Andrzeja Proczkowskiego i Julię Topczewski.

Andrzej Proczkowski nawiązał do obchodzonej 
właśnie 75 rocznicy bitwy o Monte Cassino. Jako żołnierz 
II Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała 
Władysława Andersa, brał w niej udział Władysław 
Szwender, który po wojnie zamieszkał w Edmonton. 

Wszyscy zebrani powstali by w skupieniu wysłuchać 
sławnej pieśni patriotycznej “Czerwone maki na Monte 
Cassino”, oraz by minutą ciszy uczcić pamięć polskich 
żołnierzy poległych w maju 1944 roku podczas zaciętych 
walk z Niemcami.  

Na scenie wystąpili: Ada Janisz deklamując wiersz o 
matce, i pięknie śpiewając Marysia Janisz, oraz znakomita 
młoda skrzypaczka Maya Budziński. Wystąpił też chór 
Polskie Kwiaty, któremu towarzyszyły akordeonistka 
pani Ewa Maćkowiak oraz Maya Budziński. Urodziwe 
dziewczęta z zespołu folklorystycznego Polonez zatańczyły 

polskie tańce regionalne.
Zanim wszyscy spożyli smaczną kolację, obecnym 

na uroczystości matkom wręczono kwiaty oraz złożono 
serdeczne życzenia. 

Organizatorzy tej imprezy Kanadyjsko Polskie 
Towarzystwo Historyczne, z prezeską panią Heleną 
Facsko na czele, niewątpliwie zasłużyli na słowa uznania 
za stworzenie niezwykle serdecznej atmosfery, jaka tego 
wieczoru panowała wśród osób świętujących Dzień 
Matki. 

 (MS)

Dziewczęta z zespołu “Polonez”
Fot. Witek Stepczynski

Na scenie  Marysia Janisz i Maya Budziński
Fot. Witek Stepczynski

Chór Polskie Kwiaty
Fot. Witek Stepczynski
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Jeśli komuś powiemy w Polsce na ulicy, 
że zmiana w polityce państwa musi nastąpić, 
nie zdziwi się i przytaknie. Możliwa jest też 
odpowiedź: wiem, ale jak i kiedy?

Dlaczego jednak wszyscy mówią o potrzebie 
zmiany? Może dlatego, że przejście z epoki 
komunizmu do systemu semidemokratycznego w 
Polsce było 30 lat temu skokowe, nacechowane 
wyprzedażą majątku narodowego, aferami 
gospodarczymi, nieudanym planem Balcerowicza 
i przejęciem władzy przez ustalone z góry elity 
polityczno-ekonomiczne? Niestety, tak było i…ta 
sytuacja trwa nadal.

Powszechnie wiadomo, że Polska w latach 
90-tych ubiegłego wieku została potraktowana 
jako poligon doświadczalny tzw. ustrojowej 
transformacji. Obywatelom wmawiano wówczas, 
że wszelkie transakcje finansowe, mające miejsce 
przy przekształceniach własnościowych musiały 
być bezwzględnie tajne. W ten sposób ówcześni 
rządzący – wykreowani przy “okrągłym stole” 
w 1989 r. – sprzedawali, a raczej wyprzedawali 
za bezcen majątek narodowy, nie informując 
społeczeństwa, komu i za ile go sprzedają.

Koronnym argumentem ówczesnych 
“reformatorów” było stwierdzenie, że nie ma 
innej drogi na polepszenie bytu Narodu – 
jedyną drogą jest szybka i pełna prywatyzacja 
gospodarki narodowej. Politycy i za nimi media 
głosiły, że są tylko dwie drogi wyjścia z kryzysu: 
komunistyczna albo liberalna. Ideą gospodarki 
liberalnej zachłystywano się wręcz i “sprzedawano” 
konsekwentnie ten pomysł umęczonemu i 
zdezorientowanemu społeczeństwu.

Głównym środkiem do osiągnięcia wzniosłego 
celu, a więc wyprzedaży na szybko majątku 
narodowego, miał być osławiony półroczny “plan 
Balcerowicza”, który praktycznie trwa do dzisiaj. 
Według różnych nieoficjalnych obliczeń – bo 
oficjalnych albo nie ma, albo są nieujawnione 
– Polska straciła na tej “pierestrojce” od pół do 
dwóch bilionow dolarów. Dług Gierka z lat 70-tych 
ubiegłego wieku przedstawia się w tym porównaniu 
jako zwykle “kieszonkowe”. To bezprecedensowe 
w skali świata ogołocenie polskiego Narodu z jego 
własności doprowadziło do sytuacji, w której tylko 
praca jest własna, bowiem kapitał znajduje się w 
obcych rekach. Majątek banków i przemysłu został 
upłynniony za ok. 10% jego wartości – w ten 
sposób polska gospodarka uzależniła się od obcych 
gospodarek. Z gospodarką, głównie w rekach 
zagranicznych, można oczekiwać, że polityka też 
może przejść w ręce zagraniczne – jak wiadomo 
politykę trudno oderwać od gospodarki.

Następnie pojawiła się idea wstąpienia 
do Unii Europejskiej. Tu znowu nikt się nie 

zastanawiał, nie obliczał i nie kalkulował. Znowu 
«nie było innego wyjścia». W historycznym 
wymiarze, jakim była strategiczna decyzja akcesji 
Polski do UE, została ona podjęta jednomyślnie 
przez prawicę i lewicę. Mało tego, oba te 
ugrupowania prześcigały się w tym, kto z nich 
dostąpi «zaszczytu» podpisania unijnego traktatu. 
Rzeczowych i rzetelnych negocjacji z biurokracją 
UE nie było – były tylko pertraktacje polityczne i 
jednomyślność ideologiczna, aby podporządkować 
Polskę biurokratycznym strukturom unijnym. 
Społeczeństwo polskie nie sprzeciwiało się nigdy 
budowie wspólnej Europy. Wątpliwości budziły 
jednak zawsze ideologiczne fundamenty UE, 
dominacja w niej Niemiec i miejsce, jakie Polsce 
wyznaczono w tym supermocarstwie.

Wepchnięcie Polski do Unii Europejskiej 
zasłoniło wszystkie dotychczasowe korupcyjne 
afery prywatyzacyjne, do których doprowadziły 
tzw. władze i reformatorzy w pierwszych latach 
polskiej niepodległości. Te elity polityczno-
ekonomiczne zdążyły się w międzyczasie 
ustabilizować, a ich antypaństwowe działania 
poszły w niepamięć.

Ciekawe jest to, ze w momencie akcesji Polski 
do UE, stanowisko prawicy (PiS i PO) było 
tożsame ze stanowiskiem lewicy (SLD). Potwierdza 
to standard na polskiej scenie politycznej, jakim 
jest praktyczny brak ideologicznych różnic między 
lewicą i prawicą. Oba te ugrupowania nie prowadzą 
ze sobą walki ideologicznej, lecz jedynie nieustanną 
walkę o władzę czyli dominację w społeczeństwie. 
Podział na lewicę i prawicę to fikcja i propaganda, 
mająca służyć «zamydleniu oczu» społeczeństwu 
polskiemu i światu, sugerując w ten sposób, że 
istnieje w Polsce coś takiego, jak ideologiczny 
pluralizm i tym samym spełnione są wymagania 
demokracji.

Poza tym, podział ten jest potrzebny „władzy“ 
– umożliwia bowiem politykom i mediom 
manipulowanie społeczeństwem. Z reguły 
funkcjonuje w Polsce zasada, że wybory wygrywa 
opozycja, która jest mniej skompromitowana 
skandalicznym rządzeniem w państwie. A 
że aktualna opozycja poprzednio rządziła w 
tym samym stylu, co obecna partia rządząca, 
zdezorientowani obywatele zdążyli o tym albo 
zapomnieć, albo po prostu nie mają innego 
wyjścia, jak tylko wybrać opozycję. Elektorat 
oddaje swój głos na „swoich“ aktorów z kiepskiego 
teatru, nabierając się za każdym razem. Inni znowu 
łudzą się, że tym razem wygrają wolnościowcy, 
narodowcy albo inni «odłamcy», tak jakby to miało 
zmienić sytuację w kraju na lepsze. Tymczasem 
jest obojętne, kto wygra wybory w Polsce i będzie 
rządzić przez najbliższe cztery lata. 

W Polsce ukształtował się w ostatnich 
30 latach system rządzenia przez tzw. elity 
polityczne, a więc semidemokratyczny system, 

który nie ma nic wspólnego z pluralizmem 
demokratycznym. Jest to system równoległy: 
z jednej strony „władza“, a z drugiej strony 
społeczeństwo czyli podział według zasady “my 
i wy”.

Takie namiastki demokracji jak wolne wybory, 
wolne media, trójpodział władzy to tylko medialna 
fasada i propaganda dla manipulacji finansowych, 
wyprzedaży majątku narodowego i biegania za 
ochłapami spadającymi z brukselskiego stołu. Te 
namiastki demokracji są potrzebne, aby uspokoić 
Polki i Polaków oraz społeczność międzynarodową. 
Faktem jest natomiast, że zasady demokratyczne w 
Polsce zostały w ostatnich latach jawnie naruszone.

Po pierwsze, równowaga władzy (legislatywa, 
egzekutywa, judykatywa) nie funkcjonuje w 
naszym kraju już od dawna.

Po drugie, wolne wybory są jedynie fikcją 
– wybiera się tzw. przedstawicieli już uprzednio 
wybranych przez partie polityczne na zasadzie list 
partyjnych.

Po trzecie, nie istnieją wolne media, lecz 
jakieś medialne pomieszanie nazywane potocznie 
«pierwszym» i «drugim» obiegiem.

Polscy publicyści zajmujący się polityką 
widzą dokładnie problemy związane z partiami 
wodzowskimi, uzależnienie posłów i jałowość 
polskiego Sejmu. Dlaczego więc milczą? Bo 
milczenie jest warunkiem ich funkcjonowania 
w opanowanym przez czołowe partie świecie 
mediów. Funkcjonuje to jak w PRL: wiemy 
swoje, ale mówimy i piszemy tylko to, na co 
mamy zgodę.

W Polsce tysiące urzędników blokuje 
przedsiębiorczość, każda ustawa generuje 
niesamowite koszty. Mamy dzisiaj setki tysięcy 
stron ustaw, setki tysięcy urzędników i już w tej 
chwili naszego budżetu na takie wydatki nie stać. 
Zapożyczamy się, emitujemy obligacje, spłacamy 
olbrzymie odsetki do zagranicznych banków. 
Natomiast brakuje pieniędzy na szkoły, na 
infrastrukturę itd. Przez nadmiar i skomplikowane 
prawo stajemy się biedakami i wasalami innych 
krajów. Dzisiaj brakuje definitywnego odcięcia się 
od czasów PRL. Brakuje ludzi, polityków, którzy 
wiedzą, co to jest racja stanu i którym zależy na 
rozwoju gospodarczym Polski. Tragiczne jest 
to, że jeśli ktoś robi coś szkodliwego dla kraju, 
gospodarki i ludzi, ale jest to zgodne z prawem, 
jest niewinny. To już zakrawa nie tylko na absurd, 
ale jawną degradację sumień Polek i Polaków.

Nie należy więc dziwić się, że wszystko z 
czym mamy do czynienia, idzie w złym kierunku, 
co prędzej lub później musi doprowadzić 
do gigantycznego konfliktu. Niekoniecznie 
do konfliktu w rodzaju wojny domowej, ale 
do konfliktu gospodarczego, kulturowego, 
społecznego, czy nawet religijnego. Działania 

Pora na zmianę
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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

polityków, przywódców państwa i ich zachowanie 
oraz kształtowanie przez nich biegu wydarzeń, 
przypomina kiepski kabaret. Aby o tym przekonać 
się, wystarczy czytać gazety i oglądać informacyjne 
programy telewizyjne – ale koniecznie wyciągać 
przy tym własne wnioski.

Rządzenie państwem to nie jest zabawa 
grzecznych dzieci w przedszkolu, ale trudna, 
skomplikowana “robota”, wymagająca wkładu 
intelektualnego, rozumienia funkcjonowania 
systemu politycznego, wyobraźni “szerokokątnej”, 
a nawet intuicji. Nie mówiąc już o tym, że 
wymagająca doskonałej znajomości wszystkich 
praw rządzących psychologią i socjologią wielkich 
grup, poszczególnych jednostek i organizacji w 
różnych środowiskach o zróżnicowanych poglądach 
społeczno-politycznych.

Do tego potrzeba przyrodzonej mądrości 
i wielkiego potencjału człowieczeństwa oraz 
prawdziwego patriotyzmu, nie tylko w dniach 
wielkich rocznic.

Politykom polskim brakuje tych zalet – nic 
więc dziwnego, że współczesna Polska wygląda tak, 
jak wygląda: zróżnicowana, już skonfliktowana, 
i nazwijmy rzecz jednoznacznie, otumaniona 
totalnie.

To rodzi pilną potrzebę pojawienia się nowego 
stylu rządzenia państwem, wciągnięcia szarej masy 
obywateli do procesu społeczno-politycznego, 
odsunięcia się od elitarnego i odgórnego sterowania 
krajem. Działania «kosmetyczne» typu dobra 
zmiana i inne tego rodzaju przedsięwzięcia nie 
doprowadzą nigdy, nie łudźmy się, do gruntownej 
zmiany sposobu rządzenia w Polsce.

Rodzące się ciągle ruchy wolnościowe, 
narodowe i temu podobne również nie są w stanie 
doprowadzić do gruntownej zmiany systemu, 
bowiem działają odgórnie i dążą do zdobycia 
władzy – społeczeństwo traktowane jest tu znowu 
instrumentalnie. Ruchy te nie mają umiejętności, a 
może i chęci na stworzenie prawdziwej alternatywy 
i nie wychodzą poza antysystemowe hasła, a logika 
systemu wciąga je w swoje mechanizmy.

Radykalna zmiana kiedyś nastąpi, bo musi 
nastąpić. A na razie? Na razie dalej jak w kiepskim 
teatrze! Celebryci, wizyty, uroczystości, wybory, 
medale i pomniki, rocznice, afery, nominacje i 
dymisje, budżety i limuzyny, podejrzane partie i 
śpiewanie hymnu państwowego w wielkie rocznice, 
obłuda i… pogarda dla obywateli…

Po co to wszystko? Oczywiście “w imię racji 
stanu”. Niestety, żaden z polityków nie potrafi 
dokładniej określić, co to za racja i jaki to stan?

Potrzeba zmiany jest konieczna i uzasadniona 
– najlepsze jest to, że wszyscy to widzą i czują, 
niewielu jednak ma receptę na przeprowadzenie 
radykalnej zmiany.

Mirosław Matyja

Utopia or Chance?
Direct Democracy in Switzerland, Poland, 

and Other Countries
Miroslaw Matyja

Paperback
ISBN-13: 9783749429103
Publishing company: Books on Demand
Release date: 8.03.2019
Language: English
Book 12.9 Euro, E-Book 4.99 Euro
**
Due to the challenges that modern representative 

democracy is facing, citizens and politicians of various 
countries are looking for new solutions and ways to 
ensure the optimal functioning of their political and 
decision making system. In this context, Switzerland 
appears to be a country relatively immune to the 
current crisis. Why is that? As a direct democracy 
where the rule of the people remains the fundamental 
principle, it provides its citizens with instruments: 
referendum, popular initiative, popular veto, which 
allow them to resolve any problems that arise both on 
the national and local level. The essential characteristic 
of the Swiss system, which is also its main strength, is 
that unlike other European democracies it grants its 
citizens full power over their homeland, making them 
the actual sovereign.

The author discusses various aspects of the Swiss 
model of democracy and suggests that it offers the 
best solutions for the optimal development of any 
country.

It is the first work on this subject, it is certainly 
worth reading!
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Opatrzność Boża w Wilanowie
Słońce otacza ten potężny sześcian z kopułą i mimo 

mrozu robi się turyście ciepło na sercu, gdy pomyśli 
ile treści tkwi w samym fakcie, że ona tu stoi. Ona, 
czyli Świątynia Opatrzności Bożej w podwarszawskim 
Wilanowie. Czuję się malutki wobec kubatury tego 
przybytku modlitwy. Chyba o ten efekt kontrastu 
chodziło autorowi tego dzieła. Na frontonie rozpięta 
ogromna flaga narodowa, a na niej napis „Jedynemu Bogu 
– Naród. 1791 – 2016”. 

Dzieło ma bardzo zawiłą przeszłość, mimo iż 
pierwsza msza święta odprawiona tu została ledwie parę 
lat temu. Swoista dialektyka: myśl o tej świątyni jest 
stara a sama gigantyczna bryła jest nowa. Pachnie nawet 
świeżością.  A dlaczego myśl sprzed 225 lat doczekała 
się realizacji dopiero w naszych nader nowoczesnych 
czasach? 

Konstytucyjni posłowie Sejmu Czteroletniego 
zadecydowali 5 maja 1791 roku, że w Warszawie 
wybuduje się właśnie taką wielką Świątynię. Miała 
stanąć koło Łazienek, w samym sercu eleganckiej stolicy, 
plus minus tam, gdzie jest Ogród Botaniczny. Wiemy 
dlaczego świątynia nie powstała. Trzeci rozbiór Polski 
1795 zahamował prace wstępne, zakończywszy czarnym 
akcentem inny projekt od tego: ratowania Polski. 
Opatrzność chodzi niewidzialnymi dla nas ścieżkami. 
Łacińska „providentia”, alias właśnie Opatrzność to 
opieka Boga nad światem. Bóg ukazuje przez opatrzność 
swą mądrość, dobroć oraz miłość – uczy doktryna 
chrześcijaństwa. Zrobiła przecież też karierę w świecie 
protestanckim, o czym świadczy choćby nazwa stolicy 
amerykańskiego stanu Rhode Island – Providence!    

Nie zapominajmy o kontekście historycznym. 
W 1789 roku wybucha skomplikowana Rewolucja 
Francuska. Polska wie o tym. Cały początek powstania 
świątyni opatrznościowej w Warszawie to rytuał 

masoński, czyli wolnomularski! Król Stanisław August 
Poniatowski i jego dwór, tudzież architekt świątyni, 
Jakub Kubicki (mason w loży „Izis”) zadbali o projekt, 
bardzo udany „dla murarzy”. Na rycinie z epoki dominuje 
elegancja stylu. Ale czas polityczny mijał a świątyni nie 
było... 

Przez cały XIX wiek w Warszawie panuje Rosja. O 
tej świątyni nie może być mowy. Prawosławny car nie 
dałby zezwolenia na budowę. Cezurą na kalendarzu jest 
koniec I Wojny Światowej. Wreszcie jest niepodległość 
po 123 latach niebytu na mapie Europy! Myśl „Templum 
Providentiae Divinae” odżywa. Architekt Bohdan 
Pniewski przedstawia nowy projekt. Oczywiście inny 
stylistycznie niż u Kubickiego. Na konkurs nadesłano 
58 projektów. Dnia 1 maja 1930 roku rozstrzygnięcie. 
Nastąpiły wahania jury, przyznające  trzy równorzędne 
nagrody. Po nerwowym czasie nowy konkurs. Tu zwycięża 
sam Pniewski. W międzyczasie zmienił się koncept 
urbanistyczny oraz konstelacja polityczna. Zmarł 
marszałek Józef Piłsudski (12.05.1935). Świątynia miała 
stać na końcu wspaniałej alei ku czci Zmarłego. Tę miała 
wieńczyć monumentalna wieża o 100 m wysokości! 
Wyglądało to jak zaadaptowany „na Warszawę” 
drapacz chmur, przeniesiony z Nowego Jorku albo 
Chicago. Zebrano pieniądze na Świątynię Opatrzności 
– wreszcie miała być uczczona siła chroniąca Polskę. 
Prace ziemne rozpoczęto latem 1939. Wiemy... Do lata 
1945 roku Polska bardzo potrzebowała antyniemieckiej 
Opatrzności. Czas wojenny mijał a świątyni nie było. 

Wiatr historii przywiał obcy polskiej kulturze 
komunizm rodem z czerwonej Moskwy. O 
opatrznościowym kościele nie mogło być mowy do 
1989 roku, aż do wykruszenia się ideologii narzuconej 
Polsce. Erozja komunizmu pozwoliła ponownie kuć ideę 
budowy tej świątyni. Czas po upadku komunizmu mijał 

a świątyni nie było.  
Z inicjatywą wystąpił prymas Józef Glemp. 

Nastąpiły konkursy oraz ich poprawki – co jest refrenem 
tej sakralnej budowli. Kwiecień 2000 – wygrał projekt 
Marka Budzyńskiego, profesora architektury. Pod 
niebo słychać było krytyczne głosy: to będzie słowiański 
kurhan, egipska piramida. Następuje wariant drugi 
konkursu. Definitywnie wygrywa duet Wojciech i Lech 
Szymborscy. Krzyż grecki (dlaczego nie łaciński?) to plan 
świątyni, będącej bryłą zwieńczoną kopułą. Na niej od 
lutego 2011 tkwi krzyż o wysokości 5 m. Wbicie łopaty 
odbyło się w listopadzie 2002, mimo tego daleko jeszcze 
do całkowitego zakończenia robót. 

To na co spoglądam, to szczególna synteza 
stylistyczna. Poraża monumentalizm. Gdzieś wysoko 
nade mną kopuła z krzyżem. W kopule świetlik. Jeszcze 
nie wchodzę do cichego olbrzymiego kościoła. Jest cichy 
mimo tak głośnej historii wielu bitew o koncepcję. 
Obchodzę budowlę, do której prowadzą 4 drogi. Robią 
to też uzbrojeni ochraniarze. Widać po okładzinach, 
rozmachu olbrzymią ilość pieniędzy włożoną w to dzieło. 
Oficjalnie wydano dotychczas 220 milionów złotych.  

Specjaliści mówią, iż świątynia wilanowska 
przypomina rzymski Panteon. To częściowa prawda 
architektoniczna. Wilanów ma się stać bowiem 
Panteonem polskim, czyli miejscem spoczynku Wielkich 
Polaków. Jest ich tu już 9. Portugalczycy mają też swój 

Ogólny widok świątyni

Wnętrze świątyni
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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 

Panteon w Lizbonie. Ma zupełnie inną optycznie 
sylwetkę.  

Wreszcie wchodzę do wnętrza. Jest niebywale 
jasne, optymistyczne, podświetlone zielonymi ukrytymi 
lampami. Jest to właściwie okrągła przestrzeń bez 
naw. Albo inaczej: jest główna nawa a za betonowymi 
skośnymi filarami obchodzę okrągłą “ścieżką” samą 
rotundę. Górny kościół swą wielką ilością ciepłego 
światła poprawi wrażenie zewnętrznej pompatyczności. 
Modlący otoczony jest światłem z góry. Może sobie 
dopowiedzieć doktrynalnie łączność z Bogiem, 
transmisję swych problemów, wymodlonej unii ziemi i 
nieba. Piękny kontakt. Obchodzę kościół we wszystkie 
strony, chcąc go poczuć pod skórą. Robię slalom między 
krzesłami – jest ich 1500. Dominuje zieleń w świetle: 
„przytransportowano” symbolicznie trawę, naturę, 
islam. Skojarzenie z meczetem największym na świecie: 
zwiedzałem go nad samym Atlantykiem – Maroko, 
Casablanca.  

Ale tu jestem zupełnie sam pół godziny. Patrzę 
na dyskretny ołtarz główny. Przy nim odprawiono 
inauguracyjną mszę świętą 11 listopada 2016 roku. 
Natrafiam na 4 kaplice niewykończone: Chrztu, 
Wolności, Maryjną oraz Cierpienia i Pojednania. 
Między filarami staję przed drewnianą bramką. Na niej 
łukowo napis „Jezu, ufam Tobie” po polsku i w języku 
włoskim, hiszpańskim, angielskim i ukraińskim. Kładę 
się na posadzce, aby być (dla zdjęcia) pod samą rozetą 
na szczycie kopuły. To ona jest dawcą górnego światła. 
Ono jest ciągłym cichym bohaterem tej świątyni. 
Schodzę do dolnego kościoła-panteonu. Cisza. Tablice 
pamiątkowe, kamień węgielny, symboliczne płyty 
nagrobne, alfabetyczna lista ofiar samolotowej katastrofy 
smoleńskiej z roku 2010. Relikwie 8 osób. Wszystkie są 
albo świętymi lub błogosławionymi. Patriotyzm dookoła 
w sakralnej przestrzeni.  

Oby miłość, dobroć i mądrość panowały w Polsce 
nie tylko w tej świeżej świątyni, myślę uduchowiony 
po samotniczej wizycie w styczniowe południe w 
przybytku, mającym powstać już przeszło 200 lat wstecz. 
Ale Opatrzność miała swe własne skryte plany...

Wiesław PIECHOCKI

Wejście główne

Ołtarz główny

Bryła świątyni od południa
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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)

Józef Świder 
i jego Katowice

22 maja przypada 5. rocznica śmierci Józefa Świdra, 
wybitnego kompozytora i pedagoga, znanego zwłaszcza z 
utworów chóralnych o niepowtarzalnym nastroju. Jego 
pieśni od lat wykonywane są w salach koncertowych i 
kościołach niemal na całym świecie. Józef Świder urodził 
się 19 sierpnia 1930 roku w Czechowicach, ale już w 
latach 40. przyjechał do Katowic, by kształcić się w 
tutejszym Liceum Muzycznym. I właśnie z Katowicami 
związał swoje późniejsze życie: tutaj ukończył studia 
na trzech kierunkach (kompozycja, teoria muzyki, 
fortepian), tutaj przez 50 lat nauczał. Był profesorem 
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, pełnił 
tam funkcje dziekana i prorektora. W Katowicach założył 
rodzinę (miał troje dzieci: dwóch synów – Jana i Marka, 
oraz córkę Magdalenę; jego żona Krystyna, dziś 87-letnia, 
jeszcze w ubiegłym roku uczyła śpiewu solowego w 
Akademii), tu także stworzył wiele dzieł, począwszy od 
dyplomowego Koncertu na fortepian i orkiestrę, przez 
pisane z Tadeuszem Kijonką, serdecznym przyjacielem, 
trzy opery (Magnus, Wit Stwosz, Bal baśni) i Tryptyk 
powstańczy, skończywszy na wprowadzanych niedługo 
przed śmiercią końcowych poprawkach do Singet dem 
Herrn ein Neues Lied, monumentalnego oratorium, które 
zwieńczyło bogaty, opiewający na kilkaset pozycji dorobek 
kompozytorski Świdra. Jednym z najciekawszych utworów 
kompozytora są powstałe na początku lat 80. Ewokacje – 
koncert fortepianowy, w który wplótł kilka zapamiętanych 
z dzieciństwa pieśni maryjnych. Fragmenty owych 
pieśni są przywoływane – ewokowane – w postaci nieco 
mglistej, niedosłownej, jakby zniekształcone upływem 

czasu. Korzystając z tego pomysłu, chcę przywołać kilka 
obrazów sprzed lat, gdy z Józefem Świdrem widywałem 
się regularnie. Odkrywał przede mną swoje miejsca w 
Katowicach, objaśniał historię tego miasta. Zabierał do 
ulubionych barów i na spacery po Parku Kościuszki. 
Odprowadzałem go na dworzec przed kolejnym długim 
wyjazdem do Bydgoszczy, gdzie kierował studium dla 
chórmistrzów. Wspólnie odwiedzaliśmy Śląski Związek 
Chórów i Orkiestr, z którym niegdyś współpracował jako 
dyrektor artystyczny.  Józef Świder był moim dziadkiem. W 
latach 90. – byłem wtedy małym chłopcem – dziadkowie 
zajmowali mieszkanie przy ulicy Plebiscytowej, które 
przedtem należało do samego Wilhelma Szewczyka. 
Pamiętam ogromne, wysokie pokoje i ugięte parkiety – 
pozostałość po niezliczonych książkach, które Szewczyk 
z braku miejsca układał na podłodze. Z kolei wcześniej, 
na długo przed moim urodzeniem, dziadek mieszkał przy 
Kościele Garnizonowym, gdzie pracował jako organista. 
To mieszkanie znam już tylko z rodzinnych opowieści. 
Wprawdzie wszedłem kiedyś na klatkę schodową, ale 
wystraszyłem się, niestety, i uciekłem.  Z Plebiscytowej 
często chodziliśmy do Akademii – całkiem innej niż dziś, 
długo przed remontem – w której dziadek miał zajęcia w 
każdy czwartek. Pamiętam jego niekończące się rozmowy z 
Julianem Gembalskim i Eugeniuszem Knapikiem. Byłem 
wówczas kilkuletnim dzieckiem, bardzo wstydliwym, 
chowałem się przed ludźmi, wchłaniałem jednak genius 
loci tego miejsca. Idąc Plebiscytową w dół, po lewej stronie 
mijamy dziś elegancką kamienicę, w której mieści się 
osławiona dyskoteka. Dawniej budynek podupadał, choć 
krył żywą i bogatą historię. Przechodząc kiedyś z dziadkiem 
obok niszczejącej fasady, dowiedziałem się o istnieniu 
siedziby Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
w tym właśnie miejscu. Legenda rodzinna głosi, że dziadek, 
którego cechowało niespotykane roztargnienie, pewnego 
razu wyszedł z domu we fraku i... bamboszach – i tak udał 
się do WOSPR-u, by zagrać swój utwór. Koncert okazał się 
dużym sukcesem. Z biegiem lat WOSPR stał się NOSPR-
em, orkiestra przeniosła się do budynku nieopodal 
gmachu Sejmu Śląskiego. Dzisiejszej siedziby przy placu 
Wojciecha Kilara dziadek nie doczekał, ale parę miesięcy 
po jego śmierci – w trakcie koncertów inauguracyjnych 
– zabrzmiała tam aria Zbigniewa z opery Magnus, 
wykonana przez światowej sławy tenora Piotra Beczałę 
(również czechowiczanina). Idąc natomiast Plebiscytową 
w górę, mijamy Archikatedrę Chrystusa Króla, gdzie nie 
raz grano msze Józefa Świdra i jego utwory organowe. 
Idąc jeszcze wyżej, docieramy do cmentarza, który dziadek 
odwiedzał często. Zatrzymywał się przy grobie Adama 
Mitschy, jednego ze swoich mistrzów. W późniejszych 
latach to na tym cmentarzu spotykał najczęściej Wojciecha 
Kilara, przyjaciela z czasów szkolnych (obaj studiowali w 
klasie Bolesława Woytowicza). Kilar stał przy grobowcu 
swojej żony, u wejścia do alejki, którą dziadek opuszczał 
cmentarz. Idąc tą alejką, nie mógł nie dostrzec miejsca, 
gdzie parę lat później sam spoczął. Jego grób stał się 
ukoronowaniem trójkąta o bokach Górecki-Kilar-Świder. 
Trójkąta, na moje ucho, równobocznego.

Andrzej Śnioszek

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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Jak przeżyć wojnę atomową w Ligatne
Podaję prosty przepis na przeżycie ewentualnej 

wojny atomowej, jaka może dotknąć sporą część 
ludzkości. Abstrahuję od myśli, czy może być w 
ogóle warte życie po takim kataklizmie, jakim jest 
wybuch bomby atomowej lub zwielokrotnienie 
tych eksplozji. 

Aby uratować swoje życie, należy zrobić to 
co ja: pojechać do Rygi, stolicy Łotwy i zapłacić 
koszty wycieczki do Ligatne. Pojechałem do tej 
nikomu nieznanej łotewskiej wioski autobusem 
wraz z grupą obcych turystów. Ci byli tak samo 
ciekawi jak ja, zadając sobie pytanie: jak wygląda 
bunkier atomowy, wybudowany na rozkaz tow. 
Leonida Breżniewa, I Sekretarza Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego? Autobus zawiózł 
nas do oddalonego od Rygi o 60 km miasteczka 
Sigulda. Jest tam sporo ciekawostek historycznych 
(ruiny zamków), ale nas ciekawił biologiczny 
problem: jak przeżyć wybuch bomby atomowej?

Od Siguldy kończy się autostrada, należy 
zboczyć kilkanaście kilometrów w kierunku 
zupełnie małej wioski Ligatne. Ona leży na 
terenie Parku Narodowego Gauja. Gauja to rzeka, 
płynąca środkiem parku. Prześliczna okolica: 
lekkie wzgórza (co jest atrakcją na Łotwie, której 
najwyższe wzniesienie ma 312 m wysokości!) falują 

wśród łąk, turyści idą z plecakami do słynnych grot 
(największe na Łotwie), ptaszki fruwają, słońce 
świeci, kwiatki mamią kolorami. Słowem raj dla 
turystów. Raj przed wojną atomową oczywiście… 
Autobus nasz mija jakieś zgrupowania domów, 
znowu skręca na wirażach wśród gęstych lasów. 
Wreszcie stajemy na parkingu. Pejzaż wcale nie 
jakiś egzotyczny. Budynki wśród parkowej zieleni, 
boisko sportowe, zbocza łagodne ku rzece Gauja. 
Budynki to kompleks ośrodka rehabilitacyjnego. 
Na tarasie, do którego zbliżamy się, mówiąc 
w różnych językach, stoją ławki. Na nich i na 
wózkach inwalidzkich siedzą chorzy w szlafrokach, 
inwalidzi, pacjenci – bardzo starzy ludzie, którzy 
mają prawo do kurowania się tutaj.

Wtedy, kiedy budowano tu schron 
przeciwatomowy, były te budynki hotelem dla 
personelu, opiekującego się bunkrem. A roboty 
było sporo. Należało trzymać w gotowości 
całą infrastrukturę rozległego (pod ziemią) 
bunkra, cennego dla uratowania egzystencji 
najważniejszych towarzyszy z łotewskiej partii 
komunistycznej. Plan przewidywał szybki przejazd 
autobusem z Rygi w trakcie alarmu i schowanie 
się do bunkra. Na powierzchni ziemi tkwiły 
jedynie 2-3 siermiężne bloki trzypiętrowe, gdzie 

mieszkało około 60 osób, stale konserwujących 
bunkier. Zaplanowano segregację partyjną: jedynie 
wysokich rangą wiernopoddańczych komunistów 
uratuje się po wybuchu wojny atomowej. Lista 
była gotowa. Dla wszystkich członków sowieckiej  
partii i obywateli nie można przecież wybudować 
drogich bunkrów.

Wchodzimy do hallu budynku głównego. 
Tu nikt nie mieszkał. Tu była centrala 
dowodzenia bunkrem. Teraz jest tu salka kinowa, 
pomieszczenia gospodarcze, niedoinwestowane 
korytarze, gabinety lekarskie, służące staruszkom, 
wygrzewającym się w jesiennym słońcu na tarasie. 
My schodzimy schodami lastriko 3-4 piętra niżej. 
Odłażąca farba olejna na ścianach. Zaczyna się 
atrakcja. Słuchamy przewodniczki. Wizyty dla 
turystów prowadzone są tylko w 3 językach: 
łotewski, rosyjski i angielski. Nie ma niemieckiego, 
tak ważnego jeszcze do roku 1945 na Łotwie 
okupowanej przez Hitlera…

Wchodzimy do korytarza głównego. Jesteśmy 
10 m pod ziemią. Nie będzie teraz przez 90 
minut okien i słońca. Wszystko będzie anormalne 
i sztuczne, ale wybudowane, aby uratować 
najposłuszniejsze głowy na Łotwie, słuchające 
rozkazów tow. L. Breżniewa z Moskwy. To on kazał 

Wyjście z bunkra
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w latach 1970-75 wybudować w każdej republice 
radzieckiej taki bunkier. Jestem zatem tylko w 
cząstce tego typu atrakcji. Gdzie jest na przykład 
taki bunkier w byłym sowieckim Kazachstanie? 
Nie wiem.

Zaczynamy oglądać schowaną pod ziemią 
top secret atrakcję, wybudowaną za kilkadziesiąt 
milionów ówczesnych rubli. A ludzie wtedy stali 
w kolejkach po mięso, nie mieli gdzie mieszkać, 
czekali latami na założenie wyproszonego telefonu. 
Panoszyła się kontrola i propaganda. Tu zbudowano 
w kilka lat wspaniały podziemny kompleks 
budowlany. Tylko na framugi i szyby okien nie 
wydano ani rubla… Pokazuje się nam cząsteczkę 
2000 m² powierzchni użytkowej. Przechodzimy 
od pomieszczenia do pomieszczenia. Nad głowami 
na sufitach żarówki. Oświetlają nadal sprawnie 

(brawo technologia radziecka!) niekończącą się sieć 
korytarzy (beton albo linoleum), pokoje, łazienki, 
kuchnie, stołówkę. Oglądamy autentyczne 
wyposażenie techniczne bunkra w razie wojny 
nuklearnej z tamtych lat: samodzielną elektrownię 
z generatorami (diesel), zbiorniki z paliwem, 
urządzenia do uzdatniania powietrza, system 
dopływu wody oraz kanalizacji, działających na 
zasadzie łodzi podwodnej. Zadbano oczywiście o 
delikatny system łączności z dalekim Kremlem. 

Tam siedziały i obradowały mózgi, wytyczające 
drogi komunizmowi, mającemu opanować 
zjednoczony proletariacki świat. Zresztą w 
pomieszczeniach „oświatowo-kulturalnych” 
oglądam zeszyty, książki dyżurnych oficerów, 
protokoły zebrań partyjnych – wszystkie 
dokumenty pisane po rosyjsku. Język łotewski 

miał i tak z czasem ustąpić ważniejszemu 
rosyjskiemu. Na półkach dotykam ostrożnie teksty 
książkowe Stalina, Lenina, Breżniewa. Na ścianach 
podziwiam portrety młodego Breżniewa, robię 
sobie fotografię przy popiersiu Lenina na cokole. 
Ciekawa jest stołówka. Tu serwuje się chętnym 
turystom „prosty żołnierski poczęstunek” za EUR 
8 (chleb, ogórki, zupę kołchozową oraz pierogi 
wraz z kieliszkiem wódki). Bardziej rozbudowany 
gastronomicznie jest posiłek dla I sekretarzy 
Komunistycznej Partii ZSRR. Kosztuje on EUR 
13 i daje więcej emocji kulinarnych. Oczywiście 
w stołówce są ceraty na stołach. Nie ma obrusów. 
One są, ale jeśli ktoś (firma lub rodzina) zażyczy 
sobie specjalnie, aby było bardziej elegancko. 
Marketing działa bez problemu na wolnej Łotwie: 
można tu teraz urządzić podziemne wesele, 
urodziny wnuczka lub jubileusz babci  w rodzinie. 

Przechadzam się przez pokoje, łazienki, 
maszynownie (wszystkie generatory, agregaty 
włączane przez przewodniczkę działają!), pokoje 
narad i te z tajnymi mapami. Ukazują one, które 
tereny znalazłyby się pod wodą (Bałtyk blisko!), 
pokazują plany ewakuacji oraz zasady wykorzystania 
uszkodzonych lub zniszczonych hydroelektrowni. 
Wszystko przewidziano, wszystko konserwowano. 
Kosztowało to krocie. Cały oddział zaprzysiężonych 

System łączności ze światem zewnętrznym

Przewodniczka, w tle plakat propagandowy z 1975 roku - cytat z Lenina

Pomnik Lenina 10 m pod ziemią 
(napis po łotewsku)



May - June / Maj - Czerwiec 2019

w w w . p a n o r a m a p o l s k a . c a

15

PA N O R A M A  P O L S K A
T H E  P O L I S H  PA N O R A M A
Editorial Board – Zespół Readakcyjny:

Executive Editor- Redaktor Naczelny
Marek Stepczyński
Edward Możejko

Piotr Węcław

Conrtibutors – Współpraca:
Maria Kozakiewicz
Wiesław Piechocki
Joanna Szubstarska

Internet Edition – Wydanie Internetowe:
Marcin Janiszewski

Desktop Publishing – Skład komputerowy:
Jan Janiszewski

Advertising – Dział Reklam:
e-mail: redakcja@panoramapolska.ca

Tel. 780-434-2665 

Reklamy i ogłoszenia oraz życzenia można 
zamawiać nadsyłając ich treść wraz z 
odpowiednią opłatą na adres redakcji:

Suite 1240, 5328 Calgary Trail S. 
Edmonton, Alberta T6H 4J8, Canada

Czeki lub przekazy pienieżne należy wystawiać 
na Panoramę Polską. Redakcja nie odpowiada 

za treść, ani za formę zamieszczonych ogłoszeń, 
jak również za poglądy autorów publikowanych 

tekstów, z którymi często się nie zgadzamy.

Advertising Deadlines: advertising space must 
be reserved no later than on the 15th of the 

month preceding publication date (e.g. January 
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. 

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

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

ludzi (top secret obowiązywał!) dbał tylko o 
potencjalną użyteczność tego tajemnego obiektu. 
Nikt tu nigdy nie mieszkał! Z perspektywy walki 
o pokój światowy to świetnie! Nie było od czasu 
budowy bunkru wojny atomowej! Patrzę na 
design wytartych mebli, telefony z bakelitu, lampy 
u sufitów – wszystko przypomina przebrzmiałą na 
szczęście epokę. 

Wiele przedmiotów można kupić w sklepiku 
„na górze”, koło stołówki dla staruszków w 
centrum rehabilitacyjnym. Kilka euro kosztuje 
komunistyczna maska gazowa dla dorosłego, 
trochę mniej dla dziecka! Wychodzę na powietrze. 
Jesień nie zna masek. Doceniam leśną aurę teraz 
tym bardziej po wizycie w podziemiach. Uff! 
Patrząc na przepiękną naturę dookoła, myślę o 
tym dlaczego towarzysze chcieli ratować swoją 
skórę przed zagładą atomową. Wiem. Działa 
potężne biologiczne prawo nr. 1 – zachowania 
życia. Osobiście nie chciałbym żyć w zatrutym 
nienormalnym świecie po wybuchu bomby 
atomowej… Ale jak przeżyć czasy bez wojen 
atomowych? I bez bunkrów? 

Wiesław PIECHOCKI
Ligatne, Łotwa, październik 2018

Typowe pomieszczenie biurowe 
w schronie pod ziemią



Sprzedaje ubezpieczenia:
:::::::::::(life & mortgage)
::))::::)))):)):::)):)):::
::(disability)
::critical illness
::)::s:ss::):::::))))s)s::
::s)s::s)s))s:)::):::)s:�
::)):):��:)�s):::a:):s:)::
::s�����s�
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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
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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


