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Widok z Zakopanego na Orlą Perć, najpiękniejszy fragment Tatr Wysokich.
Fot. Władysław Bachleda
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FESTIWAL DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Od 3 do 5 sierpnia br. odbył się w parku Hawrelaka 

w Edmonton doroczny „Heritage Festival”. W tej od 
wielu lat organizowanej imprezie wzięło udział ponad 
70 reprezentantów krajów z których wywodzą się 
mieszkańcy Alberty.  

Polska ekspozycja mieściła się w dwóch obszernych 
namiotach. 

W jednym z nich było można nabyć i skosztować 

smaczne polskie dania, serwowane przez licznych 
wolontariuszy zrzeszonych  w organizacjach polonijnych 
(Rycerze Kolumba i Grupa Młodzieżowa przy parafii 
kościoła Różańca Św.).

W drugim polskim namiocie ekspozycje swe 
zaprezentowali: Towarzystwo Kultury Polskiej w 
Edmonton, oraz polonijny sklep „Camelot”, gdzie 
można było kupić wiele towarów, w tym różne 

atrakcyjne pamiątki. 
Na scenie, położonej między pawilonem polskim i 

sąsiadującym z nim pawilonem węgierskim, występowały 
kolejno zespoły taneczne prezentując folklor ich krajów 
pochodzenia. 

W ciągu kilku dni trwania tego bardzo popularnego 
festiwalu odwiedziło go kilkaset tysięcy osób 
mieszkających w Edmonton i okolicy oraz turystów.

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

Polskie namioty odwiedzali liczni uczestnicy festiwalu.
Fot. Witek Stepczynski 
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KOMUNIKAT 
KONSULATU RP

Głosowanie za granicą w wyborach 
do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach 
utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późniejszymi zm.). 
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1506) głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 
października 2019 r. w godz. 7.00-21.00.  Głosowanie 
w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w 
dniu głosowania w kraju, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli 
głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym 
po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza 
się w dniu poprzedzającym (w Kanadzie w dniu 12 
października 2019 r. w godz. 7.00 - 21.00).

 
Obywatele polscy przebywający poza granicami będą 

mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych 
za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym 
przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym 
informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 
utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych ma być podana do publicznej 
wiadomości do dnia 22 września 2019 r.

Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do 
spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia 
wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane 
na stronie internetowej naszego urzędu,  jak również 
dostępne w samym urzędzie.

https://vancouver.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/
wybory_do_sejmu_i_senatu_rp_2019
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KOMUNIKAT
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

PO PRZERWIE WAKACYJNEJ GIMNASTYKA 
DLA SENIORÓW ROZPOCZYNA ZAJĘCIA  

DNIA 9 WRZEŚNIA 2019 ROKU O GODZINIE 
10:00 RANO W SALI DOMU WETERANÓW 

PRZY 9203 - 144 AVE. W EDMONTON. 
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY 

PONIEDZIAŁEK OD GODZINY 10 AM. 
NIE MA ZAJĘĆ W LONG WEEKEND. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH.

PREZES I ZARZĄD KLUBU SENIORA 2004 

Grażyna i Franciszek Zalewski przy stoisku ich sklepu “Camelot”  
Fot. Witek Stepczynski 

Wnętrze namiotu z polskimi daniami
Fot. Witek Stepczynski 

Stoliki z ławkami gdzie można było wygodnie jeść zakupione dania.
Fot. Witek Stepczynski 
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Obchody Dnia 
Czarnej Wstążki

Dzień Czarnej Wstążki (Black Ribbon Day) 
obchodzony jest co roku w rocznicę zawarcia Paktu 
Ribbentrop-Mołotow. 23 sierpnia 1939 roku został on 
podpisany w Moskwie w obecności Józefa Stalina przez 
ówczesnych ministrów spraw zagranicznych hitlerowskich 
Niemiec oraz Związku Sowieckiego. Dwa agresywne, 
okrutne totalitarne reżimy zawarły haniebne przymierze. 
Pakt zawierał też ściśle tajny protokół dodatkowy dotyczący 
zagarnięcia terenów suwerennych państw: Polski, Litwy, 
Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii.  Wkrótce po 
zawarciu tego porozumienia dwaj agresorzy Hitler i Stalin 
przystąpili do realizacji uzgodnionych planów. 1 września 
o świcie wojska niemieckie wtargnęły na terytorium 
Polski a 17 września 1939 r. do ataku przystąpiły armie 
Stalina. Rozpoczęła się II wojna światowa. 23 sierpnia 
br. w rocznicę zawarcia przez Hitlera ze Stalinem tego 
krwawego przymierza odbyły się w Edmonton obchody w 
gmachu parlamentu Alberty. Gospodarzem uroczystości 
była pani Angela Pitt zastępca marszałka parlamentu 
Alberty, a wzięli w niej udział przedstawiciele władz 
prowincjonalnych oraz reprezentanci grup etnicznych 
pochodzących z krajów, których mieszkańcy podczas II 
wojny światowej stali się ofiarami zbrodniczych reżimów 
totalitarnych Stalina i Hitlera.  Konsul Honorowy RP pan 
John Szumlas oraz prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
Janusz Tomczak znaleźli się w gronie osób które zostały 
poproszone o zabranie głosu podczas tej uroczystości. 
Młoda utalentowana skrzypaczka Maya Budzinski 
pięknie zagrała dwa nastrojowe fragmenty sonat Johanna 
Sebastiana Bacha.

Przemawia gospodarz uroczystości pani Angela Pitt  
Fot. Witek Stepczynski

Maya Budzinski gra sonaty Bacha  
Fot. Witek Stepczynski

Przemiawia Konsul Honorowy RP pan John Szumlas 
Fot. Witek Stepczynski
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DOŻYNKI POLONIJNE
18 sierpnia 2019 r. odbyły się w Edmonton na 

terenie posiadłości Towarzystwa Polskich Weteranów 
“WAWEL” kolejne, już 14 z rzędu Dożynki Polonijne, 
które co roku organizuje Kanadyjsko-Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Przybyło na nie liczne grono 
rodaków oraz zaproszeni goście wśród których byli 
również przedstawiciele rządu Alberty oraz politycy 
reprezentujący nas w parlamencie w Ottawie.

   
Uroczystość rozpoczął kolorowy korowód z 

tradycyjnymi wieńcami dożynkowymi które nieśli 
przedstawiciele licznych organizacji polonijnych. 
Ułożono je wokół pięknie udekorowanego ołtarza. 
Ks. Władysław Karciarz odprawił Mszę świętą podczas 
której wygłosił okolicznościowe kazanie dożynkowe.

W tym roku Starościną i Starostą dożynek byli 
państwo Aniela i Jan Kazimierz Kucy, natomiast 
pani Greta Derus bardzo sprawnie prowadziła całość 
uroczystości.

W części artystycznej wystąpił chór “Polskie 
Kwiaty”, gościnnie grupa taneczna “Młodzi Duchem” 
z Calgary, oraz polonijne zespoły taneczne z Edmonton.

Po zakończeniu występów rozpoczęła się zabawa, a 
do tańca przygrywał DJ Greg Ostapowicz.

Kanadyjsko-Polskiemu Towarzystwu Historycznemu 
oraz wolontariuszom którzy pomagali w zorganizowaniu 
tej udanej  polonijnej imprezy należą się serdeczne 
podziękowania za ich pracę.

MS

Na scenie Maya Budzinski i Marysia Janisz
Fot. Witek Stepczynski

Starościna i Starosta dożynek państwo Aniela i Jan Kucy
Fot. Witek Stepczynski

Chór Polskie Kwiaty 
Fot. Witek Stepczynski
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Zasady etyczne w polityce
Przestroga przed jesiennymi wyborami

Sprawowanie władzy i jej utrzymanie w 
Polsce kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ 
sprowadza się do dominacji rządzących nad 
rządzonymi. Politycy określają poniekąd sami 
swoje własne wymogi „etyczne” i swój własny 
kodeks postępowania. Czy jednak krętactwo, 
matactwa finansowe, nagminnie występujące 
kłamstwo i korupcje możemy określać mianem 
etyki albo jej synonimem - moralności? Spójne 
i utrwalone zasady postępowania, oparte na 
oddolnej demokracji i jednomandatowych 
okręgach wyborczych, przyczyniłyby się bez 
wątpienia do wykrystalizowania się postępowania 
etycznego, adekwatnego do polskiego 
społeczeństwa, a wiec opartego o wartości 
chrześcijańskie. Natomiast ustawa zasadnicza 
winna stać na straży niezbywalnego prawa do 
życia, własności oraz współdecydowania obywateli 
w decyzjach politycznych państwa.

Konstelacje polityczno-ekonomiczne

Nowokształtowane konstelacje w polityce 
i ekonomii generowały w historii nowatorskie 
koncepcje w stosunkach między społeczeństwem, 
państwem i gospodarką. Wymienić wystarczy 
chociażby idee państwa socjalnego pod koniec XIX 
wieku, projekt socjalnej gospodarki rynkowej tuż 
po drugiej wojnie światowej lub zmianę systemu 
politycznego w Polsce i w innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej w ostatniej dekadzie XX 
wieku.

W wypadku tych nowych koncepcji 
wspólnego funkcjonowania społeczeństwa, 
państwa i gospodarki, na centralnym miejscu 
pojawiał się problem zdefiniowania nowej relacji 
między instytucjami państwowymi, rynkiem i 
etyką.

Już nawet pionier gospodarki rynkowej, 
Adam Smith, widział optymalny rozwój 
procesu ekonomicznego w skoordynowanej 
relacji dwóch metafizycznych zasad, mianowicie 
„ręki widzialnej“ (rynek) i „ręki niewidzialnej“ 
(sprawiedliwość i sumienie).

Koncepcja państwa socjalnego, która 
rozwinęła się pod koniec XIX wieku, po raz 
pierwszy wzięła pod uwagę wartości etyczne, 
posiłkując się ideałami kościołów – niemałą role 
odegrała wówczas również papieska encyklika 
„Rerum novarum” z 1891 roku. Państwo socjalne 
rozumiane było jako pewnego rodzaju etyczna 
„korekta“ rynku.

Podobnie było w wypadku powstania socjalnej 
gospodarki rynkowej po drugiej wojnie światowej, 
kiedy to znani teolodzy i ekonomiści (Eucken, 
Rüstow czy Roepke) próbowali zdefiniować 
społeczno-etyczne ramy dla gospodarki rynkowej 
i jej regulacji przez instytucje państwowe.

Proces rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce 
w ostatnim ćwierćwieczu pokazał, iż aspekty 
etyczne należy brać konsekwentnie pod uwagę. 
Trójkąt społeczeństwo-państwo-gospodarka 
nie jest w stanie funkcjonować sprawnie, jeśli 
nie zostanie zagwarantowana równowaga 
etyczno-ekonomiczna, wspierana przez politykę. 
Ostrzegających sygnałów, jak bezrobocie, pogoń 
za pieniądzem, ubóstwo, indywidualizacja 
społeczeństwa, niszczenie środowiska naturalnego 
itp., nie brakuje i nie można ich w żaden sposób 
lekceważyć. Zarówno rynek, jak i społeczeństwo 
zawsze reagują na te ostrzegawcze zjawiska, 
wynikające głównie z zaślepionego dążenia 
jednostek do maksymalizacji zysku, co grozi 
bezpośrednio rozproszeniem wartości etycznych.

Etyka i odpowiedzialność

Trywialnie mówiąc, polityka i etyka są 
sprzeczne ze sobą. Politycy postępują albo udają, 
że postępują racjonalnie, natomiast moraliści 
stawiają na pierwszym miejscu wrodzone 
człowiekowi zasady etyczne. Postępowanie 
racjonalne zdefiniowane jest jako subiektywny 
wybór najlepszej spośród możliwych opcji danej 
alternatywy. Etyka natomiast to postępowanie 
moralne, oparte albo na własnych, indywidualnie 
określonych, lub ogólnie przyjętych preferencjach. 
W konsekwencji, politycy kierujący się 
racjonalnym interesem, są ograniczeni w swojej 
subiektywnej wolności optymalnego dla nich 
wyboru, jakim jest maksymalizacja różnie 
pojmowanego zysku.

Ludzie działają dla jakiegoś zysku zawsze, nie 
tylko na rynku - zysk nie musi być wymierny 
i przeliczalny na pieniądze. Warunkiem 
koniecznym w tym wypadku jest umiejętność 
łączenia zjawisk w związki przyczynowo-
skutkowe, tj. racjonalne działanie i dokonywanie 
na tej podstawie prognoz oraz posługiwanie się 
swoimi fizycznymi i umysłowymi zdolnościami w 
celu dokonania optymalnego wyboru. Naturalnie, 
hierarchie ich wartości są różne i z tego powodu 
zysk dla jednego jest czymś innym niż zysk dla 
drugiego. Stąd też konieczna jest analiza korzyści 

i strat, nawet tych niewymiernych. W zależności 
od przejawianych przez jednostki hierarchii 
wartości tak rynek, jak i inna działalność, 
niezwiązana z rynkiem, przybiera inne etyczne 
rozmiary. Tam, gdzie dominują dobra materialne, 
celem jest zgromadzenie jak największej ilości i 
jak najcenniejszych różnie pojętych dóbr. Gdzie 
ceniona jest nade wszystko władza, celem tak 
rynku, jak i propagandy czy działań z użyciem 
przymusu jest zdobycie dominacji nad innymi.

Etyka jest elementem, który występuje 
jednak w każdym z tych przypadków, 
niezależnie od motywów działania. Ważne jest, 
aby ogólnie przyjęte aspekty moralno-etyczne 
były respektowane przez działające podmioty, 
dążące do osiągnięcia zysku. Jeśli nie są one 
respektowane, dochodzi wówczas do naruszenia 
równowagi w relacji społeczeństwo-państwo-
ekonomia, co w konsekwencji wcześniej czy 
później prowadzi do kryzysu ekonomicznego, 
społecznego i moralnego.

Powszechnie wiadomo, że etyki nie można 
inaczej interpretować, jak tylko w powiązaniu 
z pojęciem odpowiedzialności. W tradycyjnym 
rozumieniu etyki każdy ponosi odpowiedzialność 
za skutki własnego działania. Z prawnego 
i moralnego punktu widzenia oznacza to 
konieczność wynagrodzenia spowodowanych – 
świadomie lub nieświadomie – poniesionych strat 
i świadome sterowanie własnym postępowaniem.

Na świecie istnieje wielu znakomitych 
etyków, odległych od rzeczywistości, oraz 
dobrych polityków i ekonomistów, nie mających 
pojęcia o etyce. Etycy skupiają się na jednostce, 
politycy i ekonomiści zaś na maksymalizacji 
zysku, a tymczasem problemem podstawowym 
jest złożoność związków międzyludzkich oraz 
rozmaitość układów współzależności i ponoszonej 
odpowiedzialności.

Jak to funkcjonuje w świecie polityki?

Odpowiedzialność nie jest pojęciem 
obiektywnym, bywa różnie interpretowana 
i ma przede wszystkim charakter społeczny, 
mimo iż skutki działalności, za którą dany 
polityk odpowiada, posiadają wymiar zarówno 
ekonomiczny jak i moralny. W socjologiczno-
politycznym pojęciu, politycy ponoszą 
odpowiedzialność za swoje działania, które 
przynoszą im materialne lub inne zyski, 
jednakże skutki tych działań mogą być w innych 
dziedzinach życia negatywne (np. środowisko 
naturalne, bezrobocie, itp.).

Czy można jednak w tym kontekście oceniać 
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działania, które są całkowicie lub w pewnym 
stopniu pozbawione odpowiedzialności moralnej? 
I czy jest konieczne, aby politycy kreowali własny 
kodeks etyczny, który stanowi często obronę 
przed odpowiedzialnością?

Otóż, politycy odróżniają moralność 
subiektywną od obiektywnej. Dla polityków 
moralność jest z reguły subiektywna, bowiem 
jest ona związana z aktualną sytuacją polityczną, 
statutem partii i walką o władzę. Jeśli sytuacja 
polityczna się zmienia, kreują oni automatycznie 
nowe „wartości etyczne”, na których budują swoją 
nową bazę dla maksymalizacji ich zysku. Nie 
uważają tego za destabilizujące lub niemoralne, 
lecz przynoszące zysk bądź nie – w danych 
warunkach polityczno-ekonomicznych. Wszyscy 
racjonalnie funkcjonujący aktorzy dopasowują się 
niejako automatycznie do tych zmieniających się 
warunków i dzięki temu wykalkulowana zostaje 
mniej lub bardziej stabilna baza ich działania. 
Przykładem może tu posłużyć działalność 
partii politycznych, które posiadają własną 
płaszczyznę działania z własnymi regułami gry, 
które nazywają etycznymi, jeśli wszyscy aktorzy 
je spełniają (corporate identity). Problem polega 
jednak na tym, że w ramach partii politycznych 
obiektywny element etyczny albo nie istnieje, 
albo jest swoiście interpretowany. Ma on jednak 
niewiele wspólnego ze społeczną i obiektywną 
etyką i odpowiedzialnością. Partie określają 
własny system wartości w sposób, który często 
nie ma nic wspólnego z realiami społecznymi 
i ekonomicznymi w państwie, w którym 
funkcjonują. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w 
przypadku partii politycznych odpowiedzialność 
społeczna jest w pewnym sensie dobrowolna, 
rozumie się ją w aspekcie coraz częściej 
stosowanego w prawie międzynarodowym 
tzw. „soft low”. To oczywiście tylko pogłębia 
zróżnicowane pojmowanie zasad etycznych.

Jak przezwyciężyć kryzys moralny w Polsce?

W Polsce równowaga w relacjach 
społeczeństwa, państwa i gospodarki – co nie jest 
żadną tajemnicą – jest co najmniej zachwiana.

Długoterminowe uzdrowienie trójkąta 
społeczeństwo-państwo-gospodarka wymaga 
stworzenia nowej politycznej i ekonomicznej 
koncepcji dla sprawnego funkcjonowania 
polityki i gospodarki rynkowej; koncepcji, 
która winna być związana z oddaniem władzy 
społeczeństwu. Wartości etyczne w polityce i 
gospodarce mają tylko wtedy szanse, gdy te oba 
filary są oddolnie sterowane przez obywateli, nie 
zaś przez decydentów, posiadających subiektywną 
interpretacje wartości moralnych. Należy 

powiązać postępujący proces informacyjny 
i aktualny stan środowiska społecznego 
z potrzebami dzisiejszego społeczeństwa 
obywatelskiego i stworzyć nowe relacje między 
ekonomią i etyką z jednej strony i między 
społeczeństwem i państwem z drugiej strony. A to 
właśnie samo społeczeństwo wie najlepiej, czego 
mu potrzeba. To właśnie społeczeństwo winno 
współdecydować i współodpowiadać za podjęte 
decyzje – wówczas zostanie zagwarantowany 
obiektywizm społecznych wartości moralnych.

Oczywiście dążeniem do maksymalizacji 
zysku trudno jest sterować bez ingerencji państwa. 
Stąd wynika regulacyjna i kontrolna rola państwa 
i organizacji ogólnonarodowych, ale pod jednym 
warunkiem: na tyle, na ile to konieczne!

W procesie działalności gospodarczej trzeba 
usankcjonować wprowadzenie kodeksów 
etycznych (code of ethics), które odpowiadałyby 
obiektywnemu pojęciu etyki i nie kreowały – jak 
np. dotychczas instytucje finansowe – własnych 
subiektywnych systemów wartości moralnych.

Kto jest przekonany o tym, iż postępuje 
etycznie, winien zadać sobie pytanie, czy sam jest 
moralnym wzorem dla innych. W tym wypadku 
nie może zdać się na własne subiektywne odczucia, 
gdyż inni mogą postępować w ten sam sposób i 
wówczas etyka będzie pojęciem egalitarnym i 
zupełnie niezdefiniowanym. Dlatego ważny jest 
głos ogółu, np. w referendum ogólnonarodowym. 
Decyzja podjęta w ramach referendum nie może 
być subiektywna – taka decyzja ma charakter 
ogólnoetyczny i społeczny. Oczywiście, to 
państwo winno określać i egzekwować reguły 
harmonizacji życia społeczno-politycznego z 
ekonomią, co stworzy możliwość znalezienia 
skutecznych rozwiązań. Ale jakie państwo? 
Oczywiście bezpośrednio-demokratyczne, 
kierowane nie odgórnie, lecz oddolnie i 
subsydiarnie – włączające całe społeczeństwo 
w procesy decyzyjne. A reprezentanci Narodu? 
Należy ich wybierać demokratycznie, a nie z list 
wyborczych. Jakość życia obywateli należy oceniać 
na podstawie szeroko pojętego społecznego 
zysku, który byłby opłacalny dla wszystkich 
uczestniczących aktorów. Każdy obywatel winien 
mieć świadomość współodpowiedzialności za 
prawidłowe i etyczne funkcjonowanie trójkąta: 
społeczeństwo-państwo-gospodarka.

Prof. Mirosław Matyja

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
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Niejasne krańce Europy
Każdy, kto trochę uważał na lekcjach 

geografii w szkole, wie dokładnie, gdzie są cztery 
końcówki kontynentu europejskiego. Ale czyż są 
one aby tak jasne? Czy są te punkty tak konkretnie 
osadzone w terenie i na odzwierciedlających go 
mapach?

Okazuje się, iż czasy mamy tak burzliwe, 
iż samo pojęcie „kontynent” co do Europy ma 
łamliwe ramy. Europa jest geograficznie malutkim 
dodatkiem do Azji i tylko kulturowo oddziela 
się te dwie bryły. Dla Europy zarezerwowali 
geografowie słowo „subkontynent”. Dla mnie 
brzmi ono w tym kontekście uwłaczająco, 
krytycznie i poniżająco. Jak to? Moja ukochana 
Europa jest jedynie marnym dodatkiem do 
czegoś?

Zatem mamy do czynienia z tzw. umownymi 
granicami. Są one szczególnie płynne na 
wschodnich krańcach Europy. Sam się uczyłem, 
iż wschodni koniec Europy to na osi północ-
południe łańcuch Uralu w Rosji (wtedy w 
ZSRR). Ale łańcuch to nie punkt. Precyzyjnie 
myślący ludzie nie lubią takich umownych 
określeń. Byłem w Jekaterynburgu na Uralu i tam 
ciągle podkreśla się – jako atrakcję turystyczną – 
„fakt”, że miasto leży w rozkroku na pograniczu 

Azji i Europy. Oczywiście Jekaterynburg, czyli 
za komunizmu Swierdłowsk, leży w Europie, 
nie w Azji – podkreślają snobistycznie Rosjanie 
mieszkający w tym świetnie rozwijającym się 
mieście.

Ale (kto to wymyślił przeciw Rosji?) teraz 
są inne trendy, aby oznaczyć wschodnie rubieże 
Europy na Kaukazie. W antropologii istnieje 
od dawna pojęcie rasy kaukaskiej, więc może 
dlatego przesunięto granicę Europy w kierunku 
gór Kaukazu? Ku uciesze Gruzinów, czujących 
się od V wieku n.e. Europejczykami, dzięki 
ich dziejom. Konsekwencją tego przesunięcia 
byłby nowy europejski szczyt do nauczenia 
się: najwyższą górą Europy nie byłby już w 
Alpach Mont Blanc (4810 m) między Francją 
a Włochami, lecz Elbrus (5642 m) w Rosji 
- bardzo blisko granicy z Gruzją. A zatem 
definicja „Europa rozciąga się od Atlantyku do 
Uralu” straciłaby na aktualności i poszłaby do 
lamusa rzeczy, których się uczyliśmy w szkole 
niepotrzebnie.

Przypomnę definicję, kiedy kraniec wschodni 
był na Uralu - granica Europy biegła wzdłuż 
rzeki Bajdaraty do jej ujścia na północ w Morzu 
Karskim. A ono oblewa tak dalekie północne 

tereny jak Nowa Ziemia oraz archipelag 
Ziemi Franciszka Józefa. Jest tam zimno, czyli 
normalnie w syberyjskiej części Rosji.

Ze wschodu przemieszczamy się na północ. 
Jest tam mało światła, ale w tym tekście panuje 
tam bezdyskusyjna jasność punktu: północna 
granica Europy to przylądek Nordkinn w 
Norwegii. Tam docierają turyści albo statkami 
wzdłuż wybrzeży Norwegii, albo autobusami 
lub samochodami od południa przez Finlandię. 
Bardzo blisko jest granica administracyjna z 
Rosją. O mało co mielibyśmy do czynienia 
z definicją: „Najbardziej na wschód i północ 
położone punkty Europy znajdują się w Rosji”. 
Zgadza się jedynie pierwsza część zdania.

Południowy kraniec Europy nie leży na 
Sycylii lub Malcie, lecz znajduje się w Hiszpanii. 
Nazywa się ten przylądek Punta Marroqui. 
Ma również inną nazwę - Tarifa. Pachnie to 
(i słusznie) bliskością Maroka, czyli Afryki. 
Ten kontynent jest tu widoczny wręcz. Ten 
najbardziej południowy punkt Europy znajduje 
się trochę na zachód od brytyjskiego Gibraltaru, 
między Morzem Śródziemnym a Atlantykiem. 
Tu też, jak na północy, panuje jasność co do 
krańca Europy.

Cabo da Roca
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Pozostaje punkt najbardziej zachodni Europy. 
Akurat tu jestem. Nazywa się ten fragmencik 
naszego kontynentu Cabo da Roca, czyli „Kraniec 
Skały”. I słusznie. Rozglądam się, widząc niemal 
jedynie skały. Jest to synteza skał, kamienia o 
różnych powabnych barwach, kontrastujących z 
błękitem lustra Atlantyku. To lustro rozbija się 
bez przerwy falami o skały, tkwiące jak olbrzymie 
zęby w słonej i zimnej wodzie. Portugalia ma 
sporo plaż, błogosławionego słońca i zdrowych 
wiatrów – natomiast woda w oceanie jest raczej 
zimna. Nie zachęca do dłuższego pławienia się 
nawet upalnym latem.

Wiatr wieje ostry, co jest kontrastem do 
Lizbony, portugalskiej stolicy, leżącej stąd jedynie 
45 km na południe. Wsiadłem w Lizbonie 
do słynnej kolejki elektrycznej na stacji Cais 
do Sodré i pojechałem do końca, do Cascais. 
Stamtąd od razu przesiadka przy dworcu do 
regionalnego autobusu 403. Kierowca autobusu, 
zorientowawszy się, iż wiezie 95% turystów, 
zaczął sam z siebie w dobrym angielskim nas 
informować, trzymając kierownicę niemal cały 
czas obiema rękami. Wiedział, iż malownicza 
latarnia morska w Cabo da Roca jest 
wybudowana w 1722 roku. Dodał, iż gdybyśmy 
nie wiem jak wytężali wzrok, nie dostrzeglibyśmy 

za wodą amerykańskiego brzegu naprzeciw w 
USA. Ten najbardziej wschodni punkt USA 
mieści się w stanie Delaware i stąd jest do 
niego 5600 km. Dowcipnie dodał, iż jedynie 
turyści pod wpływem alkoholu przysięgają się, 
iż naprawdę widzieli wczoraj amerykański brzeg 
za horyzontem siedząc nocą na ławce z butelką 
porto w dłoni...

Sam przylądek Cabo da Roca znajduje się na 
terenie Parku Narodowego „Sintra-Cascais”. Tak, 
widzę niską trawę niebywale soczystą, błyszczącą 
w promieniach słońca i wytrwale walczącą 
z wiatrem, bezlitosnym, ale przynoszącym 
świeże powietrze i nadymającym niegdysiejsze 
odkrywcze portugalskie żagle na trzeszczących 
statkach. Niosły one nieustraszonych żeglarzy ku 
nowym zdobyczom terytorialnym, szczególnie 
w Afryce i Azji. Tu w Cabo da Roca cytuje się 
oczywiście najsłynniejszego literata klasycznej 
literatury portugalskiej. Luís de Camões, stojąc 
tu na brzegu, patrząc w dal, zapisał „Aqui, onde 
a terra se acaba e o mar começa”, albo „Tu, 
gdzie ląd się kończy, a morze zaczyna...” Brzmi 
to niebywale zachęcająco, by nie powiedzieć 
„kolonizacyjnie”. Bardziej statycznie oraz 
hamująco przecież brzmiałby wariant odwrotny: 
„Tu gdzie się ląd zaczyna, a morze kończy...” 

Camões, zmarły w Lizbonie w roku 1580, jest 
czczony słusznie choćby za swe wspaniałe pełne 
uczuć sonety. Podchodzę do bardzo długiego 
płotu, odgradzającego wąskie ścieżki na ostrych 
skałkach dla pieszych. Za płotem przepaść 144 m. 
Ciągle giną tu ostatnio turyści. Ryzykują życiem, 
przechodzą pod płotem, między sztachetami, 
chcąc zrobić sobie jeszcze atrakcyjniejsze selfie 
bliżej przepaści nad oceanem. Z powodu 
fotografowania zginęło tu sporo turystów. Płot 
jest granicą dla śmiałków i tych turystów, którzy 
pragną zobaczyć jeszcze w życiu inne tereny. 
Może inne punkty graniczne Europy? 

Napatrzywszy się na najbardziej zachodni 
Atlantyk w Europie, idę w kierunku punktu 
informacyjnego, parkingów, restauracji, ukrytych 
ławek wśród soczystej zieleni i kolorowych 
kwiatków. Obserwuję solidną wieżę latarni 
morskiej wymalowanej na biało-czerwono, licząc 
w cichości ilu marynarzom przez wieki światło 
tej latarni uratowało życie? Przecież ex oriente 
lux venit, czyli „światło przychodzi ze wschodu”. 

Wiesław PIECHOCKI
Cabo da Roca, Portugalia, marzec 2019

Latarnia morska w Cabo da Roca Pomnik z krzyżemPrzepaść nad Atlantykiem
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W wielu moich artykułach na temat Polonii 
bardzo często zadaję pytanie, kiedy wyłoni 
się lider, który będzie w stanie wziąć na siebie 
odpowiedzialność i kontynuować dzieło polsko-
amerykańskich ochotników Błękitnej Armii 
i ich charyzmatycznych potomków- liderów 
historycznych organizacji Polonii amerykańskiej: 
Jana Smulskiego, Teofila Starzyńskiego, Karola 
Rozmarka, Klemensa Zabłockiego czy Alojzego 
Mazewskiego. Było ich wielu, każdy z nich pozostawił 
po sobie polityczny testament, którego istota to 
bezgraniczna miłość i działanie na rzecz Ojczyzny. 
Mimo, że oni wszyscy działali na terenie Stanów 
Zjednoczonych ich lista zasług dla Niepodległej 
jest imponująca. Wielkie jest także dzieło Edwarda 
Moskala, pod którego przywództwem zebrano 9 
milionów podpisów pod petycją, aby Polska wstąpiła 
do NATO. Polonia ostrzegła Polskę o roszczeniach 
bezspadkowych, obroniła pomnik katyński. Jednak 
w aspekcie politycznym działania Polonii nie weszły 
nigdy na profesjonalny poziom. Największym 
błędem Polonii po 1989 roku była ślepa i naiwna 
wiara, w słowa płynące z Warszawy, że Polonia 
amerykańska już nie musi się zajmować polityką, bo 
rząd Premiera Mazowieckiego będzie reprezentował 
w pełni suwerenną III RP. Polska jednak nie była 
w pełni suwerenna. Była tworem wynegocjowanym 
przy okrągłym stole, a ważnym elementem tych 
negocjacji było odsunięcie od udziału w życiu 
politycznym środowisk niepodległościowych w tym 
Polonii. 16 sierpnia 2019 PiS na swoich listach 
wyborczych do Senatu umieściło bezpartyjnego, 
światowej sławy lekarza i działacza polonijnego prof. 
Marka Rudnickiego z Chicago. Na naszych oczach 
dokonuje się historyczny moment przełamania 
układu okrągłostołowego i dopuszczenie do 
udziału w strukturach władzy reprezentanta 
Polonii. Jest to niezaprzeczalny fakt otwarcia 
politycznego państwa polskiego na 20 milionową 
polską diasporę zamieszkującą poza granicami 
Polski. Polecam analizę tego faktu niektórym 
polonijnym działaczom. Kim jest prof. Marek 
Rudnicki? Jak podaje Encyklopedia Solidarności 
jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Po 
pacyfikacji KWK Wujek, nadał komunikat radiowy 
zawracający karetki z rannymi górnikami ze 
szpitali kontrolowanych przez MSW do cywilnego 
CSK w Katowicach-Ligocie. Był członkiem 
Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i 
Internowanym, organizator pomocy medycznej 

dla represjonowanych i ich rodzin, członek tajnej 
KKK Służby Zdrowia, kolporter prasy podziemnej. 
Znam osobiście Marka Rudnickiego a jego skromna 
polska biografii określa tylko jego początkowe 
sukcesy. Marek Rudnicki, prezes Związku Lekarzy 
Polskich w Chicago, został mianowany członkiem 
Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest człowiekiem o 
bardzo wysokiej kulturze osobistej, nieprzeciętnych 
umiejętnościach dyplomatycznych, bardzo 
skromny i wymagający wobec siebie, działa od 
co najmniej 30 lat nad budowaniem mostów tak, 
aby wszyscy Polacy mogli się porozumieć. Jednak, 
aby Marek Rudnicki został polonijnym senatorem 
musimy działać razem, we wszystkich polonijnych 
środowiskach na świecie i w Polsce. Przed nami 
trudna kampania wyborcza, którą Profesor musi 
prowadzić we wszystkich środowiskach polonijnych 
na świecie i w Warszawie. Przed nami pojawia 
się historyczny moment mamy tylko jednego, 
bezpartyjnego kandydata, człowieka „Solidarności”, 
transparentnego i doskonale rozpoznawalnego na 
świecie działacza polonijnego. Nie zmarnujmy tej 
historycznej szansy. Może się ona nie powtórzyć.  
Profesorze Rudnicki będę na Pana głosował.

Waldemar Biniecki

Dr hab. n. med. Marek Rudnicki, chirurg, 
profesor w University of Illinois w Chicago, 
Chairman, Dept. of Surgery Ross University School 
of Medicine; dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w 
Advocate Medical Center w Chicago, członek Board 
of Directors Metropolitan Chicago Chapter oraz 
Governor w American College of Surgeons, członek 
wielu innych amerykańskich i polskich towarzystw 
medycznych, były doradca ministra zdrowia 
(2001–2002), prezydent Światowej Federacji 
Polonijnych Organizacji Medycznych (2009 – 
2016), prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, 
przewodniczący Komitetu Naukowego VII, VIII 
i IX Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu 
(2010), Krakowie (2013) i Warszawie (2016). 
Inicjator i współorganizator międzynarodowych 
konferencji naukowych. Promotor lekarzy 
polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku 
sowieckiego. Jest członkiem Collegium of Eminent 
Scientists zrzeszającego najbardziej prominentnych 
przedstawicieli polskiej nauki na emigracji. Pełni 
funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady 
Naukowej „Wiadomości Lekarskich”.

Od 17 lat prowadzi założony przez siebie Polsko 
Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi 
“Amber Coalition”. 

Autor programów w amerykańskiej sieci 
radiowej National Public Radio upamiętniających 
wkład Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami 
podczas II Wojny Światowej, wspominających 
przeobrażenia polityczne po upadku komunizmu 
w 1989 roku, oraz informujących Amerykanów o 
wstrząsie narodowym w obliczu tragedii smoleńskiej 
w 2010 roku. Był inicjatorem i współorganizatorem 
wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych 
protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i 
Polaków. Był Vice Prezesem Komisji ds. Godnego 
Imienia Polski i Polaków. 

Członek krajowych struktur opozycyjnych 
lat 1980tych, współzałożyciel Solidarności w 
Śląskiej Akademii Medycznej, doradca i konsultant 
tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w 
innych zakładach pracy.  Reprezentował swoje 
środowisko w regionalnych i krajowych organach 
akademickiej służby zdrowia Związku w latach 
1980 – 1987. Dzięki jego interwencji, wielu 
postrzelonych przez Oddziały ZOMO górników 
Kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz 
stanu wojennego, zidentyfikowania i leczenia w 
szpitalach zmilitaryzowanych. Był wieloletnim 
członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie 
wojennym. Jest członkiem współzałożycielem 
Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja 
Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego 
w Katowicach.

W uznaniu dla działalności w różnych formach 
życia Polonii, w 2018 roku nominowany został do 
Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest w Radzie 
jednym z dwóch przedstawicieli USA. Rada liczy w 
sumie 16 osób z całego świata.

Laureat wielu nagród i odznaczeń krajowych i 
zagranicznych odznaczony m.in. Złotą Odznaką za 
Zasługi dla Województwa Katowickiego, Medalem 
„Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa, 
wyróżniony Platynowym Laurem Ambasadora 
Spraw Polskich i honorowym tytułem Ambasadora 
Polskich Kongresów.  Był wybrany Człowiekiem 
Roku, Polonusem Roku i Wybitnym Polakiem za 
Granicą. Otrzymał Medal Honorowy za Zasługi 
dla Obrony Praw Człowieka od Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz Zloty Medal za Zasługi dla 
Kościoła i Narodu.  Jest laureatem Gloria Medicinae - 
najwyższego odznaczenia przyznawanego lekarzowi 
przez polskie środowisko medyczne. Otrzymał 
wiele innych wyróżnień za swoja długoletnią pracę 
zawodową i społeczną oraz promowanie współpracy 
między lekarzami w Polsce i tymi pracującymi poza 
jej granicami.  

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Był lekarzem wypraw himalajskich z udziałem 
najwybitniejszych polskich himalaistów, uczestniczy 
w turniejach tenisowych oraz zawodach narciarskich.

Wesprzyjmy prof. 
Marka Rudnickiego 

jako polonijnego 
senatora RP

Biografia prof. M. 
Rudnickiego
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Czego Polacy mogą nauczyć się od 
Szwajcarów?

W ostatnich tygodniach w polskich i polonijnych 
mediach coraz częściej stykamy się z tekstami 
dotyczącymi porównania rekompensaty banków 
szwajcarskich na rzecz amerykańskich organizacji 
żydowskich przed 20 laty z aktualną „aferą“ 
dyplomatyczno-emocjonalną wokół ustawy 447 Act 
JUST. Czy to porównanie ma w ogóle sens? Niniejszy 
tekst powinien pomóc Czytelnikowi w znalezieniu 
odpowiedzi na to pytanie.

Jak było w Szwajcarii?

Proces obejmujący rekompensatę dla żydowskich 
ofiar banków szwajcarskich nazywany w skrócie 
Swissbankclaims, miał na celu zrekompensowanie 
utraconych przez Żydów ich aktywów w bankach 
szwajcarskich w latach 1933–1945. W 1996 r. w Stanach 
Zjednoczonych rozpoczęła się dyskusja zainicjowana 
przez Światowy Kongres Żydowski i adwokata Eda 
Fagana na temat działalności szwajcarskich banków w 
czasie II wojny światowej. Organizacja ta domagała się 
rekompensaty za zatrzymanie przez banki szwajcarskie 
żydowskich aktywów, których wlaściciele wyginęli w 
czasie wojny.

Początkowo banki szwajcarskie odmówiły 
organizacjom żydowskim odpowiedzi na ich roszczenia, 
uzasadniając swoje stanowisko wypłatą odszkodowania 
w wysokości 250 milionów CHF w latach 1946/47. 
Chodzi tu dokładnie o tzw. reparacyjną umowę 
paryską, na mocy której ofiary Holocaustu żydowskiego 
pochodzenia otrzymały rekompensaty od państwa 
szwajcarskiego. Również sama Konfederacja Szwajcarska 
odrzuciła zdecydowanie w 1996 jakąkolwiek 
(dodatkową) wypłatę rekompensat dla Żydów.

W konsekwencji w amerykańskich stanach: Nowy 
Jork, New Jersey i Kalifornia lobbying żydowski zagroził 
Szwajcarii bojkotem helweckich produktów. Na 
przykład w Kalifornii uchwalono kalifornijską ustawę 
o ubezpieczeniach ofiar Holocaustu, która wymagała 
od każdego ubezpieczyciela dostarczenia szczegółowych 
informacji na temat jego działalności w Europie w 
latach 1920–1945. Bojkotem grożono jednak przede 
wszystkim bankom szwajcarskim. W rezultacie dwie 
największe instytucje bankowe w Szwajcarii: UBS i 
Credit Suisse zgodziły się na pertraktacje przed sądem 
USA w dystrykcie Brooklyn w Nowym Jorku. W 
wyniku procesu doszło do ugodowego i całościowego 
rozwiązania, na mocy którego UBS i Credit Suisse 
zobowiązały się zapłacić żydowskim organizacjom 1,25 
mld USD.

Amerykańskim instytucjom żydowskim, z ich 
rzecznikiem Edem Faganem na czele, wydawało się, że 

banki szwajcarskie przeleją całą kwotę na ich konta w USA. 
Ale dokładni Szwajcarzy funkcjonują zupełnie inaczej i 
tu „trafiła kosa na kamień”. Cały proces szukania kont 
żydowskich trwał intensywnie trzy lata (1996-1999), a 
potem sporadycznie jeszcze do 2005 r. Pieniądze zostały 
zdeponowane na kontrolowanym koncie i wypłacane 
poszkodowanym dopiero po udowodnieniu przez nich 
ich strat w bankach szwajcarskich w latach 1933-45. 
Do 2005 roku wypłacono w ten sposób ostatecznie ok. 
340 mln dolarów – tak więc ugodowa kwota okazała się 
stanowczo za wysoka.

Podobieństwa i różnice

Podobieństwa między ówczesną sytuacją w 
Szwajcarii i aktualnymi wydarzeniami w Polsce rzucają 
się już na pierwszy rzut oka. Zarówno Szwajcaria jak 
i Polska uregulowały roszczenia żydowskie po wojnie 
i po wielu latach stanęły ponownie przed tym samym 
problemem. Polska wypłaciła Żydom 40 mln ówczesnych 
dolarów w latach 1960-81 tytułem odszkodowania za 
straty wojenne. Podobnie zrobiła Szwajcaria już w latach 
40-tych zeszłego wieku. Szwajcaria zmuszona była do 
ponownego reagowania na żydowskie żądania i presję 
ze strony USA. Podobnie Polska konfrontowana jest 
z amerykańskim prawem wewnętrznym i potencjalną 
presją.

A jakie są różnice? Otóż, obecnie to nie organizacje 
żydowskie żądają bezpośrednio zadośćuczynienia 
ze strony Polski, lecz za pośrednictwem USA, które 
powołują się z kolei na Deklarację Terezińską z 2009 
r. Właśnie ta deklaracja jest prawnomiędzynarodową 
podstawą do wykonania raportu, obejmującego 
procedury administracyjne, sądowe, w szczególności 
dotyczące zwrotu mienia tam, gdzie jest to możliwe, 
wypłaty słusznego odszkodowania tam, gdzie zwrot 
jest niemożliwy i wreszcie przeznaczania mienia, które 
nie ma spadkobierców na cele edukacyjne i społeczne, 
w szczególności pomoc ofiarom Holocaustu. I tu się 
sytuacja komplikuje, bowiem „sprawa polska” ma 
charakter międzynarodowy. W wypadku Szwajcarii 
były to bezpośrednie żądania organizacji żydowskich 
wobec prywatnych banków szwajcarskich. Państwo 
amerykańskie działało zakulisowo – nie było żadnej 
ustawy. Obecnie sytuacja jest odwrotna. To USA są 
sygnatariuszem Deklaracji z Terezina, a żydowski 
lobbying steruje tą „akcją” poza kulisami.

Czego powinna się nauczyć Polska od Szwajcarii?

W Polsce stanowczo za mało używa się argumentu, 
że uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń 
obywateli USA żydowskiego pochodzenia zostało 
dokonane w latach 1960-81. Szwajcaria podnosiła 

argument spłaty z lat 40-tych przy każdej możliwej 
okazji. Poza tym próby wciągnięcia państwa Izrael do 
negocjacji w latach 90-tych zeszłego stulecia zakończyły 
się dla organizacji żydowskich fiaskiem. Szwajcarskie 
banki, popierane przez rząd tego kraju, nie dały się 
wciągnąć w trójkąt USA-Szwajcaria-Izrael. Szwajcarzy 
działali spokojnie, rozważnie, z ociąganiem, wręcz 
pasywnie i powoływali się na obowiązujące prawo 
międzynarodowe. Banki szwajcarskie nie zgodziły się, aby 
proces w Brooklynie opierał się stricte na wewnętrznym 
prawie amerykańskim. Stąd kompromisową podstawą 
prawną procesu był Alien Tort Claims Act z roku 
1789. Jest to ustawa regulująca zagraniczne roszczenia i 
umożliwiająca nieamerykańskim stronom dochodzenie 
swoich racji przed amerykańskim sądem.

Oprócz tego, Szwajcarzy sami nie podawali nigdy 
żadnych liczb, kwot i nie stwarzali niepotrzebnej paniki, 
działając racjonalnie i wykorzystując do maksimum 
pozakulisową dyplomację.

Oczywiście rodzi się pytanie: dlaczego banki 
szwajcarskie uległy żydowskim roszczeniom i wzięły na 
siebie tę całą sprawę? Banki bowiem, jak powszechnie 
wiadomo, nie działają altruistycznie. I tu leży już 
odpowiedź na to pytanie. UBS i Credit Suisse obawiały 
się bojkotu ich działalności na terytorium USA, gdzie 
generują największe zyski. W konsekwencji kwota, 
którą zapłaciły, była dla nich zwykłym “kieszonkowym”. 
Protesty i marsze są dobre, lecz kalkulacja opłaca się 
nie tylko w ekonomii, ale i w polityce. A straszenie 
społeczeństwa polskiego rzekomym żydowskim 
zagrożeniem po prostu nie ma sensu.

Mirosław Matyja

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
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Jutrznia u świętego Eleuteriusza
Nigdy przedtem nie słyszałem o św. Eleuteriuszu, 

mającym tutaj w Bukareszcie cerkiew (a nawet dwie!) 
pod swoim wezwaniem. Tu nazywa się on sfântul 
Elefterie. Jest Wielka Sobota i wedle kalendarza 
juliańskiego wszyscy sposobią się do uczczenia 
Zmartwychwstania. W kościele katolickim już 
była Wielkanoc. Akurat w roku 2019 wypada ona 
u prawosławnych o jeden tydzień potem – koniec 
kwietnia.

Jest już blisko północy. Stoję przed tym 
kościołem, bardzo wielkim, widocznym z daleka. 
Wiele cerkwi w Bukareszcie jest bardzo małych, 
kameralnych w starym stylu bizantyjskim. Ta jest 
wysoka, ceglana, z potężną kopułą. Stoi naprzeciw 
budynku opery, między centrum a dzielnicą 
Cotroceni, pół kilometra za gigantycznym „Pałacem 
Ludu”, chorym pomyśle architektonicznym 
komunistycznego dyktatora N. Ceauşescu. Cerkiew 
tę zaprojektował architekt Constantin Iotzu w 
latach 1936-1942, czyli była gotowa, akurat wtedy, 
kiedy Rumunia politycznie przeżywała konwulsje, 
szukając dramatycznie dróg wyjścia z impasu „Z 

Hitlerem czy przeciw niemu?”  
Potem były konwulsje ziemskie. W marcu 1977 

Bukareszt przeżył tragiczne w skutkach trzęsienie 
ziemi. Mury cerkwi wzmocniono parę lat później 
– co było ewenementem politycznym: mimo 
komunistycznej pętli, wierni znaleźli fundusze na 
ten zbożny cel… Stoję tu przed tzw. „Nowym św. 
Eleuteriuszem”, gdyż jest jeszcze cerkiew „Stary 
św. Eleuteriusz”. W Bukareszcie jest 190 cerkwi, 
które jakoś nikły w pejzażu miasta, kiedy panowała 
dyktatura. A teraz je widać wszędzie.

Wchodzę do środka, przecisnąwszy się przez 
zwarty tłum. Stoimy ciasno jak sardynki przed 
ikonostasem. Bardzo ciekawe są freski na bokach 
ścian, a zwłaszcza w okolicy kopuły. Jest imponująca. 
Całość w stylu neo-bizantyjskim, orientującym się 
na dwór carski w Konstantynopolu, zajętym przez 
Turków w 1453 roku. „Eleuteriusz” pochodzi od 
greckiego słowa elefteria, co znaczy „wolność”. 
Oficjalnie kościół jest pod wezwaniem „Sfântul 
Mare Mucenic Elefterie”, zatem „św. Eleuteriusza, 
Wielkiego Męczennika”. Wychodzę krótko przed 

Ikonostas z roku 1942

Cerkiew św. Eleuteriusza
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północą przed kościół. Tam też zwarty tłum, 
koliście stojący rzędami wokół wejścia do cerkwi. 
Policja swymi samochodami zablokowała ruch na 
sąsiednich uliczkach. Policjanci w białych czapkach 
z daszkiem pilnują porządku na zlecenie patriarchy 
rumuńskiego kościoła prawosławnego. Porządek 
wzorowy. Cały teren jest rozświetlony nie tylko 
latarniami i lampami policyjnych samochodów, lecz 
przede wszystkim świeczkami. Niemal każdy wierny 
trzyma świeczkę, osłoniwszy ją stożkiem z papieru. O 
północy pop wychodzi z cerkwi ze świecą, od której 
kolejni ludzie odpalają płomień. Nie jest to zwykła 
świeca w rękach głównego celebranta! Przywieziono 
ją zapaloną samolotem z Jerozolimy ze świątyni 
Grobu Pańskiego. Ja też od rozmodlonej sąsiadki 
otrzymuję płomyk. Moja świeca zaczyna dawać jasne 
świadectwo Zmartwychwstania. Około godziny 
pierwszej w nocy idę ze znajomymi Rumunami do 
nich do domu. Z trudem utrzymujemy płomień, 
gdyż wiatr jest naszym przeciwnikiem. 

W domu, czyli w ciasnym mieszkaniu 
brzydkiego bloku, wybudowanego na początku 
panowania N. Ceausescu, zaczyna się wielkanocna 
uczta. Moi znajomi są wyposzczeni po 40 dniach. 
Najpierw stukamy się ugotowanymi na twardo 
jajkami, pomalowanymi jednolitym kolorem. 
Przy stuknięciu „atakujący” mówi „- Chrystus 
zmartwychwstał!”, a broniący skorupki swego jajka 
musi odpowiedzieć: „-Zaprawdę zmartwychwstał!”. 
Potem zaczyna się wielka uczta w Wielkiej Nocy. 
Najpierw na stół wjeżdża prostokątna misa z 
gorącym daniem wyjętym z piekarnika. To „drobul”, 
czyli rodzaj pasztetu z posiekanych wnętrzności 
jagniątka. Baranek jest tu oczywiście symbolicznie 
na miejscu (Baranek Boży!), sławiąc „Paschę”, nasz 
aktualny moment uroczystości. Popijamy czerwone 
wino. Teraz gospodyni wnosi metalowe owalne  
głębokie naczynie, gdzie piekło się jagnię, czyli 
kawał młodego baranka. To danie nazywa się po 
rumuńsku „miel”. Tak samo się pisze i wymawia jak 
francuski „miel”, czyli „miód”. W smaku mięsny 
rumuński „miel” nadziewany czosnkiem nie kojarzy 
się zupełnie z francuskim słodkim słowem. Mięso 
jest wyborne, delikatne, smakowite z ziemniakami 
posypanymi świeżym koprem. Na deser je się 
obowiązkowo „cozonac”, tradycyjne marmurkowe 
ciasto, placek typowo wielkanocny. Moi znajomi 
Rumuni pochodzą z Besarabii, zatem tutaj 
spożywamy wersję stamtąd, a nie z południowej 
Rumunii, gdzie się znajdujemy. Uczta trwa parę 
godzin. Wracam taksówką do hotelu o godz. 4:30 
rano. Jest wielkanocna już niedziela…

Pan domu dostarczył mi sporo danych o cerkwi, 
w której parę godzin wstecz duchowo uczestniczyłem 
w jutrzni. Tych informacji nie ma w przewodniku. 
Cerkiew jest nowoczesna wśród plejady świątyń 
bukareszteńskich, ale zdążyła być czołową cerkwią 
politycznego ruchu „Garda de Fier”, czyli „Żelaznej 
Gwardii”. Gromadzili się właśnie w tej cerkwi Kopuła cerkwi wewnątrz

P a n o r a m a  P o l s k a
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przedstawiciele tendencji primo faszystowskich, 
antysemickich, secundo ultra-nacjonalistycznych. 
Ruch działał przed drugą wojną światową i podczas 
niej. Założył go w roku 1927 Corneliu Zelea 
Codreanu. Ciekawe jest, iż nazywał się Zelinschi 
(wymowa: ze-LIN-ski), skrócił to na „Zelea” i przyjął 
nazwisko bardziej „rumuńsko” brzmiące Codreanu. 
Na początku ruch „żelazno-gwardzistów” tkwił na 
politycznym marginesie kraju. Ale osmotycznie 
korzystał z doświadczeń włoskich (Mussolini) oraz 
niemieckich (Hitler). Bardzo szybko ruch rozrósł 
się. Po paru latach liczył więcej niż ćwierć miliona 
członków! Gwardziści tworzyli lokalne komórki, 
organizowali wiece, bojówki, napadali (zgodnie z 
ówczesnym scenariuszem europejskim w innych 
krajach) na sklepy, których właściciele byli Żydami. 
Na początku zebrania odczytywano listę obecności 
zmarłych lub poległych członków. Codreanu stał się 
ważnym uczestnikiem zawiłych meandrów polityki 
rumuńskiej. Pod presją opinii tzw. Zachodu 
Europy, król rumuński, Carol II. zdelegalizował 
wszystkie partie, w tym również „Żelazną Gwardię”. 
Codreanu został uwięziony po procesie. Skazano go 
na 10 lat więzienia. Dnia 30 listopada 1938 roku 
zastrzelono go na terenie więziennym, podobno w 
trakcie próby ucieczki. Ruch odtąd był kierowany 
przez nowego szefa. Został nim Horia Sima. Uzyskał 
ponownie prawo oficjalnego współuczestnictwa 
w polityce kraju. Od lipca do września 1940 był 
nawet w koalicji rządowej. Faszystowskie Niemcy 
nie wiedziały jakiego partnera sobie wybrać w 
Rumunii: czy zbyt liberalnie na własną rękę 
działającą „Gwardię” czy też popierać króla? Carol 
II. był wyjątkowo nieudolną politycznie postacią na 
arenie politycznej. Z jego powodu Rumunia utraciła 
wiele ościennych terytoriów. Znamy pointę: w 
roku 1945 Armia Czerwona wkracza do Rumunii, 
król abdykuje i ucieka do Portugalii. Horia Sima 
jest godnym następcą Codreanu. Walczy jeszcze w 

cieniu chwiejących się Niemiec o marionetkowy 
rząd na uchodźstwie. Wreszcie ulega duchowi czasu, 
ucieka z rozbitych Niemiec do neutralnej Hiszpanii 
pod wodzą generała F. Franco. Sima umiera w 
Madrycie w 1993 roku, mając 87 lat. 

Jak w Rosji, obecnie i w Rumunii czuć 
gorączkowy renesans religii prawosławnej, uciskanej, 
niszczonej tu nad Dymbowicą (rzeka stołeczna) 
przez reżim Ceausescu, trwający 26 lat! Rumunia 
odradza się, dzięki swym zakorzenionym tradycjom. 
Drzewo bez korzeni nie może się odrodzić. 

Wiesław PIECHOCKI
Bukareszt, maj 2019

Wnętrze cerkwi św. Eleuteriusza

Cerkiew nocą

Wierni ze świeczkami przed cerkwią

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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Mieszkanka Żukowa na Polesiu wypieka pierniki 
kresowe. Pomysł na pierniki był trafiony, jak uważa 
ich twórczyni - Anna Rymkiewicz. Choć wypiek i 
dekorowanie pochłania dużo czasu, ona czuje się 
spełniona. Jak mówi, piernik stał się oczekiwanym 
prezentem wśród jej przyjaciół i znajomych, a także osoby 
nieznane chcą nabyć jej wyroby. - Żyjemy w świecie 
przepychu, nasze mieszkania zapełnione są pamiątkami 
i różnymi gadżetami, dlatego wybierając się do kogoś z 
wizytą, brakuje pomysłów na podarunek - stwierdza. - 
Uznałam, że dobrym prezentem może być piernik.

 Ciasto piernikowe długo dojrzewa, dlatego nie 
psuje się. Leżakując, przechodzi zapachem i smakiem 
korzennych przypraw. Miód i goździki, dodane do ciasta, 
konserwują je. To sprawia, że można się nim delektować 
przez kilkadziesiąt dni. - Lubię robić np. chatki z 
piernika, a te przestrzenne formy nazywam 3D - wyjaśnia 
Rymkiewicz. - Są bardzo pracochłonne, ale robię je z pasją. 
Pani Anna widok chat, zapamiętanych z dzieciństwa, 
przenosi na swoje piernikowe konstrukcje. Nie są one 
idealnie proste, takie od linijki, ponieważ dawne chałupy 
też się lekko pochylały, zwłaszcza po latach zamieszkiwania 
w nich. Czas zrobił swoje. Rymkiewicz wykonuje właśnie 
takie niedoskonałe, lekko schylone. Zachowuje jednak 
przy tym detale, np. lukrując łączenia między belkami 
w taki sposób, aby przypominały wapnowane drewno 
domku. 

 Wykonuje także szkatułki, które wypełnia małymi 
pierniczkami. - Moje szkatułki z piernika nie otwierają 
się tak, jak te drewniane, wieko mają zdejmowane, ale 
jak najbardziej je przypominają. Myślę, że szkatułki np. 
w formie książki mają interesujący wygląd. Można je 
napełnić pierniczkami w formie literek - mówi pani Anna.

 Pierniki stają się elementem promującym 
powiat włodawski i w ogóle tereny nadbużańskie. Są 
przecież „kresowe”, jak podkreśla ich twórczyni. Wypieki 
prezentowane są na jarmarkach, kiermaszach, w czasie 
lipcowych Dni Krokodyla nad Jeziorem Białym w 
Okunince, w Dniu Pszczelarza w Hańsku czy Jarmarku 
Holeńskim. Były w Kodniu na Jarmarku Sapieżyńskim 
w sierpniu i jesienią na włodawskim Festiwalu III Kultur. 
A wydarzeń, rocznic i jubileuszy nie brakuje. Kiedy 
wykonała piernikowy kosz wypełniony rybami z okazji 30 
rocznicy ślubu jednej pary małżeńskiej, prezent wywołał 
wiele wzruszenia. - Żona zamówiła podarunek dla męża, a 
ja podsunęłam taki pomysł - wyjaśnia pani Anna. - Serce 
wydawało mi się banalne, dlatego kiedy dowiedziałam się, 
że mężczyzna jest zapalonym wędkarzem, postanowiłam 
zrobić ryby z ciasta, wśród których znalazła się i złota 
rybka.

 W czym tkwi sekret ich powodzenia i tego, że 
sprawiają radość osobom, które zostają nimi obdarowane? 
W odpowiedniej kompozycji przypraw? W lukrze? W 
przepisie? Chyba we wszystkim po trochę. Pani Anna 
stawia na naturalne składniki. Podstawą dobrego piernika 
jest masło, zwierające 82% tłuszczu. Nie używa takiego, 

które ma mniejszą ilość tłuszczu. Nie stosuje zamienników 
miodu, podobnie jeśli chodzi o przyprawy - nie może to 
być mieszanka zakupiona w sklepie. Stosuje cynamon, 
imbir, kolendrę, biały pieprz i ziele angielskie. Jej pierniki 
nie są mocno pikantne, dlatego są uniwersalne, tzn. 
smakują zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

 Dziś ma jeden przepis, nad którym pracowała, 
metodą prób i błędów, ponad rok czasu. - Receptura jest, 
moim zdaniem, optymalna - uważa. - Takie jest również 
zdanie osób, które znają moje wypieki. W swojej praktyce 
próbowałam różnych wariantów dotyczących konsystencji 
ciasta i ilości dodawanych składników. Uznałam, że 
efekt, do którego doszłam, jest dobry i nie zamierzam go 
zmieniać. 

 W pracy pomaga jej mąż, z którym jest prawie 
30 lat. Czasem to on przygotowuje przestrzenne projekty, 
ona - tworzy na ich podstawie pierniki. 

Joanna Szubstarska

A może chatka z piernika?

600-10055-106 Str.
Edmonton, AB T5J 2Y2 



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)

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


