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Tatry - „Dolina Jaworzynka”.
Przed laty hala pasterska a zimą miejsce skoków narciarskich. Obecnie dno doliny przecina szlak z Kuźnic na Halę 

Gąsienicową. To malownicze miejsce odwiedzają zarówno turyści jak i tatrzańskie zwierzęta łącznie z niedźwiedziami.
Fot. Władysław Bachleda
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The Polish Culture Society of Edmonton 
cordially invites everyone to our 

Holiday Spirit Concert
January 14, 2018

Performing Artists include: Krystian Sekowski – 
piano, Stephanie Kwan-piano, Maya Budzinski – 
violin; Nansee Hughes-soprano; Joanna Mieleszko 
- mezzo soprano

Featured music and songs include pieces by 
great composers such as: S. Moniuszko, F. Schubert, 
K. Szymanowski, S. Niewiadomski, F. Chopin, H. 
Wieniawski.

 We welcome you to celebrate the New Year with 
us alongside talented musicians and opera singers and 
embrace the holiday spirit through music and song.

 The Concert will take place on Sunday, January 
14, 2018, at 7:00 P.M.

Place: Polish Hall - Lower Hall, address: 10960-
109 Street, Edmonton.

Admission: $20 adults, $10 seniors and students, 
& children under 12 - free admission.  Tickets are 
available at Tix on the Square (780-420-1757) and 
at the door.

For more information visit www.tkpedmonton.
com

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik

       BALTYK
MEAT PRODUCTS & DELI  LTD.

Sklep czynny: 
poniedziałek 10-18, wt.- pt. 9-19, sobota 9-16

KINGSWAY MEWS SHOPPING CENTRE
10559 KINGSWAY AVE. EDMONTON

Tel./Fax 780.428.1621

Duży bezpłatny parking
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KONKURS PLASTYCZNY
z okazji obchodów 

100-lecia odzyskania niepodległości: 
„Co to dla mnie znaczy być Polakiem? ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
1- Organizatorem konkursu jest: Fundacja Pomocy 

Dzieciom im. Magdy Tomczak pod patronatem 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Towarzystwa Kultury 
Polskiej i Federacji Polek w Kanadzie ogniwo nr 6 z 
okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przy 
udziale szkół i programów polskich przy szkołach. 

Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 18 
grudnia 2017 r. 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie plakatu 
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

2 - Warunki uczestnictwa w konkursie. 
Konkurs odbywać się będzie w jednej kategorii, 

OPEN (wszystkie grupy wiekowe do lat 18). Prace 
konkursowe należy złożyć do dnia 7 kwietnia (sobota) 
2018 r. 

Przekazane na konkurs, wcześniej niepublikowane 
prace muszą być pracami własnymi. W Konkursie można 
brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 
dokonywanie zgłoszeń prac w imieniu osób trzecich lub 

prac wykonanych przez osoby trzecie. 
Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że 

jest jej autorem, tzn. przysługuje mu prawo majątkowe i 
osobiste do przekazanej pracy. Podczas przygotowywania 
pracy, korzystając z elementów zewnętrznych, należy 
przestrzegać praw autorskich! 

Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie 
do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom 
trzecim. 

Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z 
warunków konkursu oznaczać będzie dyskwalifikację 
pracy lub utratę prawa do nagrody. 

 
3 - Tematyka i forma prac konkursowych 
Celem konkursu jest opracowanie obrazu lub 

plakatu towarzyszącego obchodom 100-lecia odzyskania 
niepodległości 

Projekt obrazu lub plakatu powinien zawierać cyfrę 
„100” lub „11.XI” oraz dowolne elementy związane z 

rocznicą. 
Forma pracy: obraz - akwarela, pastele, olej, 

rysunek, plakat, logo. 
Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną 

pracę z dopiskiem: imię i nazwisko autora, adres, nr tel. 
komórkowego lub stacjonarnego. 

Dane te będą służyć do kontaktu organizatora 
z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, 
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

4 - Wyniki konkursu i nagrody 
Prace oceni jury powołane przez organizatora. 
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka 

pracy i oryginalność pomysłu. 
Decyzją jury przyznane będą nagrody. 

Wręczenie nagród nastąpi podczas jednej z imprez 
okolicznościowych poświęconych obchodom 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 

Jury ma prawo do nieprzyznania nagród. Decyzja 
jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz 
przyznania im nagród jest ostateczna. Ogłoszenie 
wyników konkursu nastąpi 14 kwietnia 2018 r. 

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje 
jego regulamin oraz zrzeka się praw autorskich na 
rzecz organizatora, który ma prawo dysponować 
pracami autorów przy organizacji obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 

Finał konkursu odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 
13 w Vanguard College, adres: 12140 103 Street NW, 
Edmonton, AB T5G 2J9 

Informacji udzielają: Janusz J.Tomczak 780 722-
4426 oraz Halina Madej 780 504-1966

Zapraszamy wszystkie dzieci polonijne 
do wzięcia udziału 

w Konkursie Młodych Talentów 
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski

„Co to dla mnie znaczy być Polakiem?”
Tematyka konkursu związana jest ze

100-leciem Niepodległości Polski

Celem konkursu jest: 
- propagowanie kultury muzycznej i wokalnej
  wśród dzieci, 
- odkrywanie talentów muzycznych, literackich,
  multimedialnych i plastycznych, 
- rozwijanie kreatywności i potencjału 
  twórczego, 
- pobudzenie postaw patriotycznych, 
- rozpowszechnianie wiedzy o historii Polski.
Konkurs jest podzielony na kategorie: 
Konkurs muzyczno-wokalny: 

Wykonawcy przygotowują do prezentacji 
utwór polskiego kompozytora lub piosenkę w 
języku polskim, o łącznym czasie do 3 min. 

Konkurs plastyczny: 
Zadaniem uczestników jest wykonanie 

plakatu, rysunku lub obrazu związanego z rocznicą 
i tematem, technika i wielkość dowolna. 

Konkurs Multimedialny: 
Uczestnicy wykonają logo, plakat, fotografikę, 

prezentację w „PowerPoint” lub nagrają film do 3 
min w dowolnej technice komputerowej. 

Konkurs literacko-poetycki: 
Uczestnicy recytują lub czytają własne prace 

lub utwory literackie o tematyce patriotycznej 
związanej z rocznicą i tematem konkursu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu są zobowiązani 
do podania: imienia, nazwiska, wieku i numer 
telefonu do rodziców. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 
do lat 18. 

Finał konkursu odbędzie się 14 kwietnia o 
godzinie 13:00 w Vanguard College, adres: 12140 
103 Street NW, Edmonton, AB, 

T5G 2J9. 
Informacji udzielają: Janusz J. Tomczak 780 

722-4426 oraz Halina Madej 780 504-1966 
Organizatorami konkursu są:
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Magdy 

Tomczak, Kongres Polonii Kanadyjskiej w 
Albercie, Federacja Polek Ogniwo nr 3 oraz 
Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton, we 
współpracy z Izabellą Orzelski, Tanią Warszyński 
oraz szkołami polskimi: Henryka Sienkiewicza, 
Marii Chrzanowskiej i Programu Św. Jana Pawła II 
przy szkole Św. Bazylego.
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Kraków
Przez lata był miastem inteligenckim. Z 

wyjątkowym klimatem i ludźmi. Miastem historii. 
Jednym z czterech dużych miast, które po II wojnie 
światowej ocalało. Warszawa została zniszczona. 
Wilno jest administrowane przez Litwę, a Lwów przez 
Ukrainę. To miasto to Kraków. Zapraszam Państwa 
na przechadzkę, po współczesnym, jakże zmienionym 
Królewskim Grodzie. 

Dzisiaj Kraków to miasto coraz bardziej 
zabudowywane. Nowe bloki powstają w miejscach 
gdzie jeszcze do niedawna mogli wypoczywać 
mieszkańcy. Znikają zielone płuca miasta, niemal 
każdy jego skrawek jest poddany pod zabudowę. 
Developerzy świętują. Smog pojawiający się jesienno-
zimową porą jest skutkiem zabudowywania korytarzy 

powietrznych. do tego należy dodać nieustające 
remonty wielu ulic, co dla kierowców jest zmorą. 
Opóźniają się terminy oddania wyremontowanych 
dróg. Władze miasta nie widzą w tym większego 
problemu. 

Kraków to miasto galerii. Jest ich coraz więcej, 
co generuje ruch w mieście, ale także sprawia, że 
galerie stają się ośrodkami sobotnio-niedzielnego 
wypoczynku. Znajoma opowiadała mi, że była 

pierwszy raz w życiu w Krakowie. Pytam: co 
zobaczyłaś? Wawel, Sukiennice, Rynek? Nie, nie – 

odpowiada. Byłam tylko w galerii. 
A jak wygląda Rynek i jego okolice? Sam w sobie 

jest piękny, jednak przez ostatnie lata gdzieś umknął 
jego klimat. Nie ma kilku miejsc, które stanowiły 
wizytówkę serca Królewskiego Grodu. 

Znikają księgarnie, stare sklepy, a nawet apteki. 
Rynek stał się jedną wielką pijalnią piwa. Tłumy 

turystów sprawiają, że spacer tym historycznym 
miejscem przestaje być przyjemnością. 

Powoli, bardzo powoli następuje odnawianie 
kamienic i budynków. Krzywe chodniki stanowią 
jedną z wizytówek Krakowa. 

Od 2002 roku prezydentem miasta jest 
postkomunista Jacek Majchrowski. Ten, pochodzący z 

Sosnowca polityk zmienił klimat Królewskiego 
Grodu. 

Czy mieszkańcy miasta w nadchodzących 
wyborach samorządowych ponownie oddadzą na 
niego głos? Pytanie jest otwarte.

U progu Nowego Roku, życzę Państwu dużo 
radości, spokoju, spełnienia marzeń i wszystkiego co 
najlepsze.

Tomasz Kornecki
Kraków, grudzień 2017 r.

Nowy premier, ostatnia szansa
Wymiana premiera w chwili jej wielkiej 

popularności musiała wywołać burzę wśród elektoratu 
PiSu, a rządząca partia tradycyjnie zawaliła z 
komunikacją. W efekcie prawicowi wyborcy zostali 
narażeni na wyłysienie w wyniku intensywnego 
drapania się w głowę podczas prób zrozumienia 
racjonalnych przesłanek decyzji o zmianie premiera. 
Szok jest zrozumiały, gdyż zmiana na stanowisku szefa 
rządu to zawsze znacząca transformacja. I tak będzie i 
tym razem.

Nowy premier i nowy rząd to nowe rozdanie 
w kontaktach ze społeczeństwem, partnerami 
międzynarodowymi, sektorem prywatnym, i 
wszystkimi resortami. Poprzedniemu rządowi szło 
znakomicie na większości frontów, z wyjątkiem 
jednego: współpracy z prezydentem.  

Impas, jaki zapanował w wyniku wolty prezydenta 
związanej z reformą sądownictwa, pomimo stale 
wysokiego poparcia dla PiSu, był jednak mocnym 
ciosem w dobrą zmianę. Wyborcy są cierpliwi, więc 
słupki PiSu jeszcze nie spadły, ale przedłużający się 
zastój w relacji rząd – prezydent, wcześniej czy później 
musiałby odbić się na poparciu społecznym dla prawicy.

Podjęto decyzję o nowym rozdaniu, w wyniku 
którego premierem został człowiek jeszcze do niedawna 
w polityce stosunkowo niewidoczny, a z pewnością 
nieutożsamiany z trzonem partii jaka w 2015 wygrała 
wybory i doprowadziła do dobrej zmiany. Sympatycy z 
otoczenia nowego premiera przystąpili więc do słusznej 
kampanii promującej Morawieckiego. W Internecie 
panuje na razie idylla, rzec można miesiąc miodowy 
jaki próbował zapoczątkować prezydent określając 
kandydata na premiera swoim premierem. 

Warto zapamiętać te słowa i porównać je z 
określeniami, jakich PAD będzie używał w stosunku 

do Morawieckiego za 12-15 miesięcy. Istnieją bowiem 
poważne przesłanki, na podstawie których spodziewać 
się należy szybkiej ewolucji relacji pomiędzy oboma 
dżentelmenami.

Obaj panowie, jak zdecydowana większość 
polityków, mają potężne ambicje i niesieni są na fali 
korzystnych zbiegów okoliczności, z jakich, dzięki 
swoim umiejętnościom i talentom potrafili skorzystać 
w sposób optymalny. Zaś z uwagi na wiek mają przed 
sobą jeszcze wiele lat aktywnej działalności, a zatem 
wiele do wygrania, ale jeszcze więcej do stracenia.

PAD całkiem otwarcie mówi o ambicji 
zmiany konstytucji i wprowadzenia w Polsce 
systemu prezydenckiego. Niewątpliwie chciałby 
w takim systemie porządzić. To jednak oznacza 
zmarginalizowanie roli premiera. Wątpliwe by Mateusz 
Morawiecki był tym pomysłem podekscytowany. 
Biorąc pod uwagę te okoliczności, wydaje się, że 
spór pomiędzy tymi politykami o wielkim ego jest 
nieunikniony, a jedyną niewiadomą pozostaje jego 
skala i czas, w jakim nastąpi.

Oliwy do ognia dodawać będzie właśnie czas 
nieuchronnie zbliżający zarówno premiera jak i 
prezydenta do kolejnych wyborów, a więc chwil 
przełomowych w politycznych karierach. PMM 
wchodzi w ten trudny okres z czystą kartą, ciąży na 
nim jednak potężne wyzwanie utrzymania słupków 
sondażowych partii na szokująco wysokim poziomie 
wywindowanym przez poprzedniczkę, która na 
dodatek stała się idolem, o ile wręcz nie celebrytą 
prawicowych wyborców.

Pozycja prezydenta jest jeszcze trudniejsza. PAD 
zaczyna relacje z nowym rządem, dźwigając ciężki bagaż 
konfliktu z poprzednim gabinetem. Blokując reformę 
sądownictwa prezydent podciął gałąź, na jakiej opiera 

się jego polityczny potencjał i nie może pozwolić sobie 
na dalszą erozję swojej politycznej bazy. 

A takim ciosem w bazę byłby teraz konflikt 
z nowym rządem. Dla prezydenta Dudy, rząd 
premiera Morawieckiego to ostatnia szansa na 
uratowanie poparcia wśród prawicowego elektoratu. 
O ile blokowanie ustaw jednego rządu PiSu część 
prawicowych wyborców przełknęła jak gorzką pigułkę, 
to drugi raz takiego paskudztwa nikt już wypić nie 
zechce. 

Należy mieć nadzieję, że nowy premier to próba 
zbudowania dla prezydenta tego bezpiecznego 
korytarza, jakim powróci na wyjściowe pozycje. 
Spekulacje o zaproponowaniu teki ministra spraw 
zagranicznych Krzysztofowi Szczerskiemu wydają się 
wskazywać na ten kierunek. 

Istnieje jednak inny, równie prawdopodobny 
scenariusz, w którym to wetujący ustawy PiSu prezydent 
zyskuje przewagę, a partia rządząca postanowiła 
zrobić krok w tył. Jeżeli jednak tak się stało, to znając 
strategiczne zdolności Jarosława Kaczyńskiego, można 
być pewnym, że unik, jeżeli do niego doszło, został 
wykonany w celu zadania zwycięskiego ciosu.

Tak czy inaczej, pracując z gabinetem PMM, 
prezydent będzie musiał zdecydować, czy jego dalsza 
droga wiedzie w lewo czy w prawo – dosłownie i w 
przenośni. Na razie, pomimo rosnącego rozczarowania 
prezydentem na prawicy, PAD dalej próbuje utrzymać 
swoja bazę po prawej stronie politycznej sceny. Jeżeli 
jednak wejdzie w konflikt z PMM, dalsze kokietowanie 
prawicowych wyborców straci sens. Całkowitą 
klarowność, co do drogi jaką wybrał prezydent, 
będziemy mieli zanim kampania prezydencka rozkręci 
się na dobre. I to jest dobra wiadomość.

Piotr Węcław
11 grudnia, 2017 r.
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Skandal! Zrobił co zapowiedział! 
Jak to tak?!?

W światowej polityce jak zwykle dużo się dzieje. 
Wydarzeniem grudnia zdecydowanie będzie ogłoszenie 
przeniesienia ambasady USA z Tel-Awiwu do 
Jerozolimy. Oczywiście do formalnego przeniesienia 
daleka droga. Amerykanie poważnie traktują takie 
sprawy, a to oznacza konieczność przygotowania całej 
infrastruktury, która zapewni bezpieczeństwo działania 
ambasady, a takie rzeczy jak wiemy nie powstają w 
miesiąc, ani w rok. Fakt faktem, pierwszy krok został 
poczyniony. Po tej decyzji posypały się negatywne 
opinie z lewa i z prawa, ze Stanów Zjednoczonych i z 
zagranicy. Rozgadali się wszyscy.

Sęk w tym, że człowiek zrobił tylko to i aż to co 
zapowiedział w swojej kampanii. Zapanował szok 
i konsternacja, że wielu przed nim o tym mówiło, a 
on nie tylko powiedział, ale i zrobił. Trudno oceniać 
ten ruch – czas pokaże czy będzie z korzyścią dla 
USA czy nie bo w takich kategoriach należ rzecz całą 
rozpatrywać. W żadnych innych. Opowieści o tym, 
że zdestabilizuje to bliski wschód, że to katastrofa 
itd. włożyć należy między bajki dla dzieci. Jeśli 
destabilizacja będzie korzystna dla USA to był to 
dobry ruch, jeśli nie, był to zły ruch. Dla niektórych 
takie stawianie sprawy wydaje się obrazoburcze, ale tak 
działa poważna polityka w ujęciu globalnym. Reszta to 
medialne pohukiwania by było o co kłócić się w domu 
przy kotlecie.

Tymczasem w regionie dzieje się bardzo dużo 
i ewidentnie widać, że ciśnienie jest sukcesywnie 
podnoszone. Zwrócić uwagę należy na bezprecedensowe 
zakupy uzbrojenia amerykańskiego (głównie 
lotniczego) przez kraj arabskie. Niektóre z nich poszły 
jednak dalej i sięgają również po uzbrojenie rosyjskie. 
Niezależnie od źródeł zakupów obserwować można 
istny Black Friday. Prym jak zwykle wiedzie Arabia 
Saudyjska, w której na dokładkę doszło do przewrotu 
pałacowego i prawdziwej czystki. Realizowana 
konsekwentnie centralizacja władzy w jednej z rodzin 
książęcych stoi w opozycji do dotychczasowej praktyki 
rządzenia krajem. 

Mamy zatem dwa czynniki w Arabii Saudyjskiej 
sygnalizujące, że coś jest na tzw. rzeczy. Duże zakupy 
uzbrojenia i centralizacja władzy ułatwiająca realizację 
założonych celów. Jakby tego było mało doszedł i trzeci, 
idealnie wpisujący się w dotychczasowe działania. Otóż 
pojawiły się sygnały, że Izrael nieoficjalnymi kanałami 
„dogaduje się” z Arabią Saudyjską. To już są poważne 
sprawy jeśli te dwa kraje siadają do cichych rozmów. 
Rzecz tyczy się oczywiście Iranu, który ewidentnie 
rośnie w siłę co obu krajom jest nie w smak.

Pozyskiwane przez kraje arabskie uzbrojenie 
pozwala na swobodne tworzenie międzynarodowych 
formacji zwielokrotniających siłę ofensywną w 
przypadku ewentualnego ataku na Iran. Całość 
zakupów i programu modernizacji będzie sfinalizowana 
za około 5 lat. W tym czasie kraje regionu będą 
posiadać jedne z najnowocześniejszych rodzajów 
uzbrojenia lotniczego na świecie i będą w stanie same 
lub przy jedynie ograniczonej pomocy USA zagrozić z 
powietrza Iranowi.

Jak na razie wszystko układa się w spójny obraz, 
ale jak się układa to trzeba się zatrzymać i zadać 
fundamentalne pytanie. Po co kraje arabskie miałyby 
ten atak przeprowadzać? Poza pobudkami religijnymi 
i przepychankami o lokalną hegemonię militarną 
i finansową trudno znaleźć sensowne powody. Nie 
jestem w tych sprawach ekspertem więc postawię tu 
kropkę. Cała sprawa ma jednak drugi aspekt, aspekt 
wykonawczy czyli militarny.

Jak przeprowadzić skuteczny atak na Iran przy 
pomocy broni konwencjonalnej pozwalający na 
osiągnięcie założonych celów? Iran to nie Irak. 
Geografia wyklucza przejażdżkę jaką urządzili sobie 
dysponujący ogromną przewagą Amerykanie po 
płaskim terenie znajdującym się we władani Saddama 
Husajna. Poszarpany górami krajobraz wyklucza łatwe 
zmasowane ataki do których kraje regionu i tak nie 
są przygotowane. Wspomniane już zakupy lotnictwa 
oraz całej masy towarzyszącego mu uzbrojenia sugerują 
raczej precyzyjny, ograniczony atak z powietrza 
na kluczowe punkty pozwalające osłabić potencjał 
Iranu. Na myśl przychodzi od razu Operacja Opera 
przeprowadzona przez Izrael w efekcie której iracki 
program atomowy został mocno zastopowany.

Na dokładkę kraje arabskie poza lotnictwem 
zakupiły również najlepsze rozwiązania związane z 
obroną przeciwlotniczą samemu zabezpieczając się 
przynajmniej częściowo przed atakiem. Osiągnięcie 
przez Iran zdolności atomowych oraz ich przenoszenia 
przed pozostałymi graczami, którzy również zmierzają 
nieoficjalnie w tym kierunku (choćby budową 
reaktorów czy też samodzielnym wydobyciem uranu) 
spowodowałoby wywrócenie porządku w regionie.

Czy powyższe dywagacje okażą się prawdziwe? 
Czas pokaże. Oby okazały się szukaniem dziury w 
całym i łączeniem kropek, których nie ma.

Krzysztof Kuska

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.



January / Styczeń 2018P a n o r a m a  P o l s k a

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

6

Miałam okazję i zaszczyt uczestniczyć w 
konferencji, zorganizowanej w Krakowie, w siedzibie 
Konsulatu Generalnego Węgier, przez Towarzystwo 
Historyczne im. Szembeków w Warszawie. Temat: 
dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. 
Szembeka”

Patronat nad wydarzeniem objął marszałek 
województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

W całości konferencji uczestniczyła konsul 
generalna Węgier Adrienne Körmendy.

Referatów było sporo –  być może uda mi się, 
specjalnie dla naszych Czytelników, przynajmniej 
niektóre, zdobyć i opublikować na łamach 
„Panoramy Polskiej”?! Wszak Jan hrabia Szembek 
był nie tylko wytrawnym dyplomatą, wiceministrem 
spraw zagranicznych w okresie międzywojennym. 
Szembek energicznie pracował nad realną i otwartą 
współpracą krajów Europy środkowowschodniej. 
Jego spuścizna intelektualna jest w naszych czasach 
szczególnie aktualna i cenna. Tak brzmiała intencja 
konferencji. 

Przedstawiam Państwu pierwszy z referatów. 
Niezmiernie interesujący!

Stanisława Warmbrand

Przyjazne 
nastawienie Węgier 
do Polski w XIX i XX 

wieku
Węgry - państwo ze wspaniałą historią, 

tradycją i kulturą to także naród, który po dzień 
dzisiejszy należy do najwierniejszych przyjaciół 
Polaków. Między naszymi narodami - polskim 
i węgierskim jest wiele wspólnego. Historycy, 
zajmujący się dziejami stosunków polsko - 
węgierskich w XIX wieku  koncentrowali 
się przede wszystkim na opisie współpracy 
między dwoma narodami w latach 1848-1849, 
albowiem w tych latach intensywne kontakty 
polsko-węgierskie oraz zaangażowanie Polaków 
w Węgierską Wiosnę Ludów przykuwały uwagę 
badaczy zajmujących się tą problematyką. 
Współpraca Polaków i Węgrów jest niebagatelna 
również w innych momentach historycznych. 

Na wypadki lat 1848-1849 społeczność 
polska nie pozostawała obojętna, tak jak i 
społeczność węgierska nie była obojętna na 
polskie powstania. Warto wspomnieć choćby 
o fakcie współdziałania emigrantów polskich i 
węgierskich. 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej i 
Polska i Węgry zmuszone były do funkcjonowania 
w nowych realiach geopolitycznych. Węgrzy, 
począwszy od 4 czerwca 1920 r. dźwigali piętno 
Trianon. Narzucone Budapesztowi upokarzające 
warunki wymusiły skurczenie się państwa do 93 
tys. km² (wobec wcześniejszych 325 tys. km²) 
oraz pozostawienie poza granicami państwa ok. 
3 mln Węgrów. Dlatego też system stworzony 
przez zapisy traktatów pokojowych, kończących 
pierwszą wojnę światową, nie tylko Trianon (w 
wyniku Trianon Węgrzy utracili około dwóch 
trzecich swego terytorium, dlatego dzień 4 
czerwca 1920 roku jest jedną z najczarniejszych 
dat w tysiącletniej historii Węgier), ale również 
wersalskiego i z Saint-German, traktowane były 
przez Węgrów jako dokumenty wymagające 
rewizji. Z kolei w Polsce, która po 123 latach 
niewoli powracała na mapę Europy, system 
wersalski uważany był za bazę dla wszelkich 
innych rozstrzygnięć geopolitycznych. W 
trudnych chwilach wojny polsko-sowieckiej 
w 1920 roku, jedynym krajem, który chciał 
udzielić Polsce konkretnej pomocy militarnej 
były właśnie Węgry. Projekt wysłania na front 
korpusu węgierskiej kawalerii nie doszedł do 
skutku ze względu na opór Czechów, mimo 
to otrzymaliśmy znad Dunaju zapasy tak 
potrzebnego uzbrojenia.

Choć podstawę dla odrodzonego bytu 
państwa Polskiego stworzył wysiłek zbrojny 
Polaków z lat 1918-1920, zasadnicze 
rozstrzygnięcia chociażby w kwestii granic 
odrodzonej Rzeczypospolitej zapadały właśnie 
przy stole rokowań (Wersal 1919, Ryga 1921, 
Genewa 1922). W sprawie granicy zachodniej 
Polska wykorzystała do maksimum rezultaty 
swego zaangażowania, uzyskując optimum w 
kwestii terytorialnej. Fakt, iż zarówno Węgry, jak i 
Polska nie były w stanie uzyskać korzystniejszych 
rozwiązań, nie przeszkadzał obu państwom 
kultywować poczucia niespełnienia i kreować 
koncepcji zmian istniejącego porządku rzeczy. 
Charakterystyczną dla Warszawy i Budapesztu 
cechą było przeświadczenie o zdolności do 
odgrywania roli mocarstwowej – w zawężonym co 
prawda rozumieniu mocarstwowości. Zarówno 
w Polsce, jak i na Węgrzech istniało poczucie 
zagrożenia trwałości bytu państwowego, a 
dążenie do zmian geopolitycznych, przejawiane 
przez oba państwa, stanowiło jedną z dróg 
wiodących do zapewnienia bezpieczeństwa i 
uzyskania należnego im statusu w środowisku 
międzynarodowym. 

Usytuowanie Polski i Węgier, jak również 
konsekwencje, wynikające z postrzegania 
nowo wykrystalizowanego, powojennego ładu 
międzynarodowego, stwarzały przesłanki na 

rzecz szukania przez oba państwa możliwości 
współdziałania w celu zmiany istniejącej 
konfiguracji międzynarodowej. Generalną 
przeszkodę stanowił fakt odmiennego 
definiowania przez Warszawę i Budapeszt 
kierunków zagrożeń i obszarów zainteresowań. 
Węgry nie czuły się zagrożone na początku 
ani przez Niemcy, ani przez ZSRR, a już tym 
bardziej obce były im polskie problemy bałtyckie. 
Czynnikiem jednoczącym pozostawała wspólnota 
interesów obu państw na obszarze Europy 
środkowej. Problem przy podejmowanych 
próbach zbliżenia mogła stanowić (i stanowiła) 
kwestia Rumunii, uczestniczki Małej Ententy, 
którą z Rzecząpospolitą łączył sojusz, z Węgrami 
zaś dzieliła kwestia Siedmiogrodu. Z kolei 
naturalnym spoiwem ewentualnego aliansu 
mogło być antyczeskie nastawienie Warszawy, 
i Budapesztu. Zarówno Polska, jak i Węgry 
uzależniały swój stosunek do Czechosłowacji 
od kwestii odnoszenia się Pragi do swych 
mniejszości. 

Więzom z Węgrami sprzyjał w Polsce 
utrzymujący się stereotyp Czechów – 
wiarołomnych koniunkturalistów, niezdolnych 
do dotrzymania wcześniej podjętych 
zobowiązań, a ponadto sprzyjających Rosji 
i wspomagających bolszewików w dziele 
zniszczenia Polski. Ocena posunięć Pragi w 
chwili kształtowania się polskiej państwowości 
legła zresztą u podstaw sformułowania przez 
Polskę (już na przełomie drugiej i trzeciej dekady 
XX w.) postulatu uzyskania wspólnej granicy 
Rzeczypospolitej z Królestwem Węgier. Bliski 
poglądowo Dmowskiemu konserwatysta Marian 
Zdziechowski, ubolewając nad rozpadem Austro-
Węgier w kontekście potencjalnego zagrożenia 
Europy ze strony Niemiec i ZSRR, wskazywał, 
że „Węgry (…) są naszym [tj. Polski] naturalnym 
sprzymierzeńcem, tylko nie dano nam wspólnej 
z nimi granicy”. Natomiast bezsprzecznie pro-
węgierskie sympatie przejawiały środowiska 
centrolewicowe i grupy propaństwowe skupione 
wokół Naczelnika Państwa. Zdecydowanie 
przychylną Węgrom postawę przyjmował sam 
marszałek Piłsudski. 

Agresja Niemiec na Polskę stworzyła nową 
sytuację polityczną na Węgrzech. Społeczeństwo 
węgierskie na ogół sympatyzowało ze sprawą 
polską. Węgierska prasa opozycyjna wyrażała 
podziw dla walczącej Polski i życzyła jej 
zwycięstwa. Węgrzy wykazali się solidarnością 
wobec Polski w latach drugiej wojny światowej. 
Po raz pierwszy, gdy we wrześniu 1939 roku 
odmówili wojskom niemieckim prawa tranzytu 
ich oddziałów przeciw naszemu krajowi i zagrozili 
zniszczeniem szlaków komunikacyjnych. Miało 
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to nastąpić w razie podjęcia przez Rzeszę próby ich 
samowolnego wykorzystania. Wkrótce na Węgry 
napłynęły liczne rzesze uchodźców z Polski. 
Zarówno uchodźcy cywilni, jak i internowani 
wojskowi, byli na ogół dobrze traktowani przez 
ludność cywilną i władze (działały tam np. 
polskie stowarzyszenia). Z kolei wrześniowy 
upadek Rzeczypospolitej, a w jego konsekwencji 
uzyskanie przez Węgry bezpośredniej styczności 
nie tylko z Niemcami, lecz również ZSRR, 
postawiło Budapeszt przed analogicznymi 
zagrożeniami, jakie przez całe dwudziestolecie 
były udziałem Polski. Na ziemiach polskich 
znany jest fakt działania węgierskich oddziałów 
partyzanckich, które współpracowały ściśle z 
polskimi formacjami zbrojnymi. Niektórzy 
oficerowie i żołnierze armii węgierskiej nieśli 
pomoc powstańcom warszawskim. 

Geopolityczne rachuby Węgrów, będące 
również po części konsekwencją utraty oparcia 
o Polskę, w krótkotrwałej perspektywie 
zdecydowały o wyborze Niemiec jako 
strategicznego sojusznika, zaś w długofalowej – 
na skutek przegranej Niemiec – przyczyniły się 
do wchłonięcia państwa Madziarów w orbitę 
wpływów ZSRR. Pamięć o geście Węgrów, 
uczynionym mimo nacisków niemieckich, może 
stanowić podwalinę pod utrwalanie dzisiejszych, 
przyjaznych relacji między Polską a Węgrami. 
Nawet jeśli relacje te należy rozwijać w realiach 
braku wspólnej granicy. 

Na zakończenie warto przytoczyć słowa 
Stanisława Worcella: ,,Węgry a Polska to dwa 
wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem 
osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko 
rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splatały się 
i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość 
jednego jest drugiemu warunkiem życia i 
zdrowia.” Należy mieć nadzieję że dalsze relacje 
polsko-węgierskie będą się rozwijały w duchu 
wzajemnej współpracy i przyjaźni. 

Jan Kaczmarzyk
    doktorant Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie

Czy może być wspanialszy cel - który mogą 
przedstawić przed sobą rodzice - niż ukształtowanie 
szlachetnej osobowości swojego dziecka?

Jak pisze Edward Garesche SJ w artykule „Rozwijaj 
szlachetny charakter” -

Formowanie charakteru to dalekosiężne 
przedsięwzięcie, wymagające dużej cierpliwości, i 
oznacza wielokrotne podnoszenie się z upadków, 
ponawianie prób po porażkach, i wymaga wnikliwej 
obserwacji siebie samych.

Jak wiemy, dzieci nabierają nawyków w domu 
rodzinnym i środowisku, zatem rzeczona przez Autora, 
obserwacja samego siebie, pozwala nam spojrzeć 
również krytycznie na własne zachowania i relacje 
ze światem. Jeśli nasze postępki bywają szlachetne, 
jeśli sami umiemy dostrzec własne błędy, wówczas 
wnosimy duży wkład do procesu kształtowania się 
szlachetnych nawyków u naszych dzieci, bowiem 
każdy niesprawiedliwy postępek, zwiększa u dzieci 
skłonność do niesprawiedliwości.

Nieocenione wprost znaczenie w kształtowaniu 
charakteru ma własna aktywność dziecka. To 
ona tworzy podstawy rozwoju uczuć i woli, a 
przede wszystkim umiejętności radzenia sobie z 
niepowodzeniami i przystosowania się do trudnych 
sytuacji. 

I tutaj dużą role spełniają rodzice, którzy 
często uczucie miłości kojarzą z nadmierną opieką, 
przejawiającą się natychmiastowym usuwaniem 

wszelkich trudności w życiu dziecka, i zaspokajaniu 
nawet najmniejszych zachcianek. Utrudnia to 
kształtowanie się odporności psychicznej i może stać 
się w przyszłości przyczyną załamań.  

Edward Garesche zwraca uwagę na to, że cechy 
charakteru dziecka zmieniają się z godziny na godzinę 
i czy chcemy tego, czy nie – to pracujemy nad jego 
charakterem i każde nasze działanie wywiera na nie 
wpływ. Zatem powinno się zwracać większą uwagę 
na to, aby wytworzyć u dziecka potrzebę bliskiego 
kontaktu z rodzicami oraz otwartości w przekazywaniu 
swoich przeżyć. By osiągnąć ten cel, musimy wziąć 
pod uwagę także swoje zachowanie wobec bliskich. 
Nie powinniśmy się wstydzić mówić o miłości do 
swojego dziecka, ale także do najbliższych osób, a nie 
powinna to być sucha deklaracja, bowiem dziecko 
doskonale wyczuwa różnice między deklaracjami a 
rzeczywistym zachowaniem i swój protest wyraża 
często destrukcyjnym zachowaniem, i dlatego - jak 
pisze nasz Autor - w reakcjach rodziców wskazana jest 
cierpliwość i przemyślenia nad własnymi relacjami z 
najbliższymi. Można powiedzieć, że łatwo jest mówić 
o cierpliwości, ale trudniej jest umieć ja wcielić w 
życie. Warto jednak pamiętać, że nie ma skutku bez 
przyczyny i wypada poszukać tej przyczyny także... w 
sobie.

Dariusz Spanialski

Felietony „Sztuka 
Kochania” Dariusza 

Spanialskiego teraz w 
książce e-book!

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

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

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

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

GIMNASTYKA 
DLA SENIORÓW

Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów odbywają 
się w małej sali Domu Weterana (9203 – 144 Ave. w 
Edmonton) w każdy poniedziałek od godz. 10. 

Podobnie jak w poprzednim sezonie zajęcia 
prowadzi licencjonowana instruktorka.

Prosimy przynosić odpowiednie obuwie (trampki, 
tenisówki) pozwalajace bezpiecznie ćwiczyć. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie panie i panów.

Zarząd Klubu Seniora 2004

Sztuka kochania

Przede wszystkim – cierpliwość!
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Polityczny boks USA vs Kuba trwa
Bracia Fidel oraz Raúl Castro zbyt długo 

bezkarnie i monopolistycznie, totalitarnie i 
pseudo-ideologicznie rządzą, aby zrezygnować z 
wizerunku wiecznego wroga. Każda szanująca się 
władza musi mieć wroga, gdyż to scala szeregi, 
kondensuje wysiłki, ale nade wszystko wyjaśnia, 
dlaczego ma się tyle porażek na przykład w bilansie 
ekonomicznym.

My chcemy dobrze dla ludu, staramy się jak 
możemy, opracowujemy naukowo wykoncypowane 
programy rozwoju kraju. Ale wróg nie śpi! O, nie! 
On nam bruździ, robiąc krecią robotę na arenie 
światowej, psuje nam opinię i w ogóle chce nas 
zniszczyć. Takim wiecznym dyżurnym wrogiem 
od zarania istnienia komunistycznej Kuby po 

1 stycznia 1959 jest USA, kraj oddalony przez 
słoną wodę o ledwie 145 km. Gdyby to była 
autostrada, szybkim samochodem moglibyśmy 
w godzinę przejechać z Hawany do Miami. Ale 
woda dzieli skutecznie, o czym wiedzą los balseros, 
czyli nieustraszeni Kubańczycy, zdecydowani na 
ucieczkę przez wodę na łodziach i tratwach. Byle 
dotrzeć do imperium kapitalizmu, rządzonego 
przez prezydentów, pragnących od 57 lat skrócić 
doczesny żywot Ukochanego Wodza, mającego 
oficjalny tytuł el Líder Máximo.    

 USA błyszczą przez swoją nieobecność na 
Kubie. Pamiątek historycznych po USA  jest sporo. 
Notowałem je w pamięci. O nich się nie mówi. 
Tabu. To tak jakby syn wypierał się ojca, ale żaden 

fakt nie zmaże samego ojcostwa... W stolicy jest to 
rozparty w samym centrum koło Parque Central 
olbrzymi budynek Kapitolu (el Capitolio). Jest 
on symbolem władzy i wpływów USA na Kubie 
do roku Rewolucji Fidela, czyli do 1959. Każda 
stolica 50 stanów ma Kapitol. Bardzo chciałem 
go zobaczyć i nie zwiedziłem, niestety. Pilnująca 
budynku na jednym z rogów ulicznych czarna 
policjantka wyszła ze swej blaszanej budki, strzegąc 
areału i przerywając dyżurną nudę, rzekła mi z 
uśmiechem, ukazując wspaniały garnitur białych 
zębów: „Niech pan przyjedzie za 3 lata, to będzie 
po remoncie generalnym!”. Muchas gracias para la 
información!

Następnym śladem USA są wtyczki do prądu. 

Kącik kretynów
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One są takie same jak w całych USA do dziś. Na 
szczęście zabrałem ze sobą bakelitowe adapterki 
i służyły dzielnie przy ładowaniu komputera, 
tableta, telefonów i suszarki do włosów (żony i 
córki). W dobrych hotelach są wtyczki podwójne, 
te z USA i te „nasze, europejskie”. Dodam jeszcze 
gwoli dokumentacji elektryka-turysty, iż napięcie 
jest też podwójne, albo 110 V albo 220 V. Jeżdżąc 
po miastach Kuby, widać również inną schedę po 
USA: światła na skrzyżowaniach są ZA nimi, a nie 
jak w Europie PRZED nimi. Należy uważać, bo 
można spowodować łatwo wypadek.

 A jeśli już o miastach mowa: urbanistycznie 
mają one układ szachownicowy ulic, co jak wiadomo 
jest nudnym obrazem też w USA, ale sprawnie 
działa komunikacyjnie. Również stare o dziwnych 
kolorach „oldtimersy” to spadek po USA. Ten 

potentat samochodowy może być dumny z siebie. 
W Hawanie jeżdżą „trupy” 80-letnie  odpucowane 
na glanc. Właśnie – jeżdżą! Nie zostały wyrzucone 
do śmietnika motoryzacji, lecz zaświadczają o 
jakości silników i karoserii „krążowników szos 
made in USA”. Na miejscu Komunistycznej Partii 
Kuby ogłosiłbym nakaz zniszczenia wszystkich 
oldtimerów post-amerykańskich! Niech nie 
świadczą o jakości przemysłu tych przebrzydłych 
imperialistów! Oczywiście to ponury utopijny 
żart. Taki nakaz zniszczyłby podstawę bytu wielu 
właścicieli tych statków na 4 kółkach. Przed 
moim hotelem „Iberostar Parque Central”***** w 
Hawanie biorą oni twardo 40 CUC (około 45 
US$) za godzinę przejażdżki po centrum w czadzie 
i smogu. Przypominam – średnia pensja miesięczna 
wynosi 25 CUC na Kubie...

Novum w rozdziale „USA versus KUBA” 
jest fakt, iż nagminnie taksówkarze, ryksiarze 
nożni i motorowi, posiadacze rowerów, skuterów 
oraz motocykli bez i z przyczepą mają gdzieś 
w widocznym miejscu przyczepione małe flagi 
USA! Jest to kompletna rewolucja w pejzażu 
transportowym. Dotychczas nie wolno było 
afiszować się sympatiami do USA, gdzie mnóstwo 
rodzin ma krewnych, zwłaszcza na niedalekiej 
Florydzie. To są ludzie, nielegalnie ściągający 
programy telewizyjne z USA. Oglądają seriale z 
dubbingiem hiszpańskim bez problemu, płacąc 
sąsiadowi za usługę przemycenia pakietu filmów 
amerykańskich. Kto to dziś sprawdzi? Policjanci 
mają (też oglądając w domu programy z USA) 
ważniejsze kłopoty. Dlaczego trzeba nielegalnie 
oglądać programy TV z USA? Te programy 

Były Pałac Gubernatorski, teraz Pałac Rewolucji
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Sala posiedzeń rządu F. Battisty

Kiosk dla turystów w Pałacu Rewolucji - 
może ktoś to kupi?
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istnieją wszak na ziemi kubańskiej, ale jedynie 
w hotelach! Ponownie jest to dowód na tezę, 
iż partia totalitarna dokonuje podziałów: lepsi, 
czyli turyści, obcokrajowcy, których stać na 
mieszkanie w hotelach, mają też programy z USA, 
a gorsi, obywatele Kuby w swych domach mają się 
skoncentrować na oglądaniu zjazdów partyjnych, 
przemówień piętnujących knowania imperialistów 
z USA, demonstracji ludności na cześć 1 maja 
oraz 26 lipca. Ta ostatnia data jest znana każdemu 
dziecku na Kubie – lecz to inny rozdział. 

Wiosną 2016 nastąpiła historyczna wizyta 
prezydenta USA, Baraka Obamy w Hawanie. 
Wiosenna odwilż polityczna? Chyba jeszcze nie. 
Skąd mój sceptycyzm? Zwiedziłem dokładnie 
były Pałac Gubernatora, czyli dyktatora Fulgencio 
Batisty. Teraz jest to el Palacio de la Revolución 
oczywiście. Kiedy zwiedziłem wszystkie piętra 
budynku, postanowiłem przez boczne jedyne 
wyjście dostać się na zamkniętą uliczkę (cały czas 
w ramach biletu), via patio, aby zobaczyć sacrum 
rewolucji, czyli jacht GRANMA. Przed wyjściem 
z budynku, przed patio, stanąłem jak wryty. Na 
ścianie korytarza ujrzałem nadnaturalnej wysokości 
karykatury 3 prezydentów USA. Są kolorowe, 
bardzo dobrze w sensie propagandowym wykonane. 
Przemawiają wprost swymi konotacjami. Przy nich 
chronologicznie tkwi Fulgencio Batista, na którego 
należy „pluć” wszędzie i zawsze, gdyż uciekł z 
milionami i nie dał się złapać Fidelowi. Nad trzema 
prezydentami USA wielki napis: „Rincón de los 
cretinos”, albo „Kącik kretynów”. Trio prezydentów 
USA o twarzach debili rozpoczyna  Ronald Reagan, 
który naraził się Fidelowi i całej Kubie, kiedy żądał 
wycofania wojsk kubańskich z Angoli, kiedy tam 
powstał olbrzymi konflikt po okresie kolonizacji 
portugalskiej. Fidel wysłał wielkie oddziały 
młodych żołnierzy. Na afrykańskiej ziemi poległo 
wiele tysięcy młodych Kubańczyków. Oczywiście, 
ten, który ich tam wysłał, nie jest odpowiedzialny 
za ich śmierć... Galerię „kretynów” ozdabia też 
ojciec Bush, czyli George Herbert wraz ze swym 
synem, Georgem Walkerem. Przy każdym jest 
tabliczka o ironicznym tekście: „Dziękujemy ci 
kretynie, że umocniłeś naszą rewolucję!”

Ostatni - Bush junior jest najbardziej 
zohydzony karykaturalnie. Ma ośle uszy, hełm na 
głowie ozdobiony swastyką (sic!) i w ręku trzyma 
książkę na odwrót, bo nie umie czytać. Jak każdy 
kretyn. A pochodzi z kraju, do którego tysiące 
Kubańczyków pragnie się dostać za wszelką cenę. 
Tak serdecznie mają dość zdobyczy rewolucji przez 
57 lat, iż pragną bardzo żyć w kraju rządzonym (od 
200 lat?) przez kretynów.

Wiesław PIECHOCKI
Kuba, Hawana

Prezydent Bush junior

Podwórze Pałacu Rewolucji - zdobycze kubańskiej armii
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BIBLIOTEKA TEATRU LWOWSKIEGO
27 sierpnia 1945 roku ze Lwowa do Katowic 

specjalnym pociągiem wyruszył zespół polskiego 
teatru dramatycznego z ówczesnym dyrektorem 
Bronisławem Dąbrowskim. W wagonach 
wieziono, oprócz rzeczy osobistych, kostiumy 
i peruki teatralne, dekoracje i cenniejsze 
rekwizyty, instrumenty muzyczne, a także bogatą 
i unikatową bibliotekę. W ten sposób do Katowic 
trafił ogromny zbiór egzemplarzy teatralnych, 
który w chwili wybuchu II wojny światowej 
był największą w Polsce (po bibliotece teatrów 
warszawskich, spalonej w 1944 roku) kolekcją 
tekstów dramatycznych, librett operowych i 
operetkowych oraz partytur. Jak wspominał Jerzy 
Koller, ostatni kierownik literacki Państwowego 
Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie, do 
Katowic przywieziono „za zezwoleniem władz 
rosyjskich bibliotekę obejmującą - po uprzednim 
wyłączeniu z niej oper i innych muzykaliów – 
około 6000 tomów”. Jak wynika z tej relacji, 
we Lwowie pozostały wszystkie partytury i 
zapewne wykorzystywane były później przez teatr 
ukraiński, ale do dziś nie natrafiono na ich ślad.

„Zezwolenie władz rosyjskich” na 
zabranie do Katowic biblioteki teatralnej było 
bezprecedensowe. Ze Lwowa można było 
wywozić tylko księgozbiory prywatne, nie 
godzono się na przenoszenie mienia kulturalnego 
uznawanego za państwowe. Jak udało się w 
takim razie uzyskać zezwolenie? Niewątpliwie 
była to ogromna zasługa dyrektora Bronisława 
Dąbrowskiego, który umiejętnie pertraktował z 
miejscowymi władzami: w lipcu podróżował do 
Kijowa, by uzyskać poparcie Wandy Wasilewskiej 
i jej męża - ukraińskiego pisarza Aleksandra 
Kornijczuka, a także wystosował list do władz 
radzieckich z podziękowaniem za dotychczasową 
opiekę i prośbą o zgodę na zabranie majątku 
teatralnego, potrzebnego do uruchomienia teatru 
w Polsce Ludowej. Ten list (jak wspominał po 
latach) przyczynił się do pomyślnej decyzji, nie 
tylko otrzymania całego majątku teatralnego, 
ale też zapewnienia odpowiednich warunków 
transportu, co w powojennych czasach nie było 
łatwe.

Od momentu pojawienia się na Śląsku 
kolekcja wzbudzała duże zainteresowanie. Już 
31 sierpnia „Dziennik Zachodni”, a 5 września 
1945 roku „Trybuna Robotnicza” (witając 
zespół lwowski) pisały o przywiezionym majątku 
teatralnym, „ofiarowanym [sic!] przez prezydenta 
Republiki Ukraińskiej [Nikitę] Chruszczowa”. 
Zauważano, że wśród przywiezionych ruchomości 
„największym skarbem jest biblioteka teatralna 
składająca się z sześciu tysięcy tomów”. Natomiast 
w styczniu i marcu 1946 roku w krakowskim 

tygodniku społeczno-kulturalnym „Odrodzenie” 
opublikowano kilka artykułów o znamiennych 
tytułach: Największa teatralna biblioteka polska 
(Jerzy Koller), W sprawie polskich zbiorów 
teatralnych (Wiktor Hahn) oraz Losy lwowskiej 
biblioteki teatralnej (Jerzy Kreczmar). 

Biblioteka Teatru Lwowskiego (po 
przewiezieniu do Katowic) przechowywana była 
przez wiele lat w Teatrze Śląskim im. Stanisława 
Wyspiańskiego i czasami wykorzystywano 
lwowskie egzemplarze do przygotowywania 
przedstawień. Jednak ze względu na zabytkowy 
charakter zbioru wielokrotnie postulowano 
przekazanie tej unikatowej kolekcji do którejś z 
naukowych bibliotek, co ułatwiłoby udostępnianie 
zbioru i umożliwiło opracowanie szczegółowego 
katalogu. Postulaty te spełniono w roku 1978, 
kiedy to na mocy decyzji Dyrektora Wydziału 
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach oraz umowy między Teatrem Śląskim 
i Biblioteką Śląską (z 20 lutego 1978 r.) kolekcję 
przekazano do największej naukowej biblioteki 
regionu, która „doceniając wartość przejętego 
księgozbioru dla kultury polskiej zobowiązała się 
do jego szczególnie starannego przechowywania i 
udostępniania go pracownikom nauki”. 

Obecnie Biblioteka Teatru Lwowskiego 
jest jedną z największych i najcenniejszych 
kolekcji Biblioteki Śląskiej. W 2017 roku, 
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, zbiór został wpisany do 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Kolekcja 
liczy obecnie 5407 jednostek, z czego 3827 to 
rękopisy i maszynopisy, a 1580 to druki, często 
z licznymi wpisami rękopiśmiennymi. Teatralia 
lwowskie przechowywane i udostępniane są w 
Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej, 
a już ponad 1000 egzemplarzy można oglądać 
online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Prawie 
cały zespół jest już dokładnie zbadany, wydano 
dwa drukowane inwentarze zasobu, a trzeci jest w 
przygotowaniu. Część egzemplarzy opracowano 
elektronicznie i opisy widoczne są w katalogu 
OPAC Biblioteki Śląskiej. W 2015 roku udało się 
uzyskać trzyletni grant z Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki, który pozwoli dokończyć 
prace badawcze nad tym unikatowym zbiorem 
i wydać kolejne publikacje, na przykład edycje 
niedrukowanych komedii polskich (m.in. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego i Michała Bałuckiego). 
Z lwowskiej biblioteki teatralnej korzystają 
przede wszystkim pracownicy naukowi, a także 
studenci filologii polskiej, kulturoznawstwa, 
bibliotekoznawstwa i teatrologii. Co roku 
do Działu Zbiorów Specjalnych trafia szereg 
kwerend z pytaniami dotyczącymi lwowskich 

egzemplarzy. Wreszcie zdarza się nawet, że ta 
historyczna kolekcja wykorzystywana jest przez 
współczesne teatry, które czasami zwracają się do 
katowickiej książnicy z prośbą o udostępnienie 
nie drukowanych tekstów sztuk.

Opis kolekcji

Biblioteka Teatru Lwowskiego to jedyna 
zachowana w Polsce kompletna historyczna 
biblioteka teatralna, dokumentująca dzieje i 
repertuar jednej sceny działającej nieprzerwanie 
prawie 150 lat - od końca XVIII wieku aż 
do sierpnia 1945 roku - czyli do momentu 
przyjazdu zespołu lwowskiego do Katowic. W 
zbiorze rękopisów, maszynopisów i druków 
znajdują się także egzemplarze innych polskich 
scen. Najwięcej pochodzi z teatru krakowskiego, 
a to za sprawą wspólnych dyrektorów, najpierw 
Juliusza Pfeiffera, Adama Miłaszewskiego, a 
później Tadeusza Pawlikowskiego. Do lwowskiej 
biblioteki trafiły także zbiory antreprenerów 
galicyjskich teatrów wędrownych (np. Piotra 
Woźniakowskiego, Juliana Myszkowskiego, 
Julii Otrembowej) czy też stałych, ale krócej 
działających scen (np. w Stanisławowie pod 
dyrekcją Lucjana Kwiecińskiego i Władysława 
Antoniewskiego oraz w Wilnie pod dyrekcją 
Nuny Młodziejowskiej). W kolekcji zachowały 
się również egzemplarze z Warszawskich Teatrów 
Rządowych, a także stołecznych teatrzyków 
ogródkowych (np. Eldorado, Renaissance).

Już w dwudziestoleciu międzywojennym, 
kiedy rodziła się polska teatrologia, doceniano 
wartość naukową i historyczną tego rodzaju 
zbiorów. Dlatego z biblioteki  wyłączono najstarsze 
i najcenniejsze egzemplarze, m.in. z antrepryzy 
Wojciecha Bogusławskiego z lat 1795-1799. 
Rękopisy przeniesiono do lwowskiego Muzeum 
Historycznego, a docelowo miały trafić do 
planowanego muzeum teatralnego, o powołanie 
którego zabiegano we Lwowie od wielu lat. Po 
wybuchy wojny wydzielone egzemplarze trafiły 
do lwowskiego Ossolineum, a w 1946 przyjechały 
do Wrocławia z częścią odzyskanych zbiorów 
ossolińskich. Tak więc, oprócz zasadniczego 
trzonu kolekcji przechowywanego w Bibliotece 
Śląskiej, około 600 rękopisów znajduje się 
obecnie we Wrocławiu. Na lwowskie egzemplarze 
teatralne natrafiono też w zbiorach Archiwum 
Historycznego oraz Biblioteki Naukowej im. W. 
Stefanyka we Lwowie, w Archiwum Artystycznym 
i Bibliotece Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, 
a także na różnych aukcjach antykwarycznych. 
W ostatnich latach udało się w ten sposób kupić 
kilka egzemplarzy uzupełniających cenną kolekcję 
Biblioteki Śląskiej.

Najstarsze egzemplarze (zachowane w 
Bibliotece Śląskiej) pochodzą z początku XIX 
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wieku, z czasów kiedy Jan Nepomucen Kamiński 
walczył o utworzenie, a potem utrwalenie sceny 
polskiej we Lwowie. Najpierw zorganizował kilka 
przedstawień amatorskich w pałacyku Stanisława 
Wronowskiego, a potem stworzył własny zespół 
i wyruszył na wędrówkę po kresach. Zachowało 
się kilka egzemplarzy z tamtych czasów, na 
przykład rękopisy z 1803 roku z obsadą aktorską 
z występów w Kamieńcu. W 1809 roku Jan 
Nepomucen Kamiński powrócił z zespołem do 
Lwowa i do 1842 kierował polską sceną. W tym 
czasie regularnie uzupełniał bibliotekę teatralną, 
która przy końcu antrepryzy liczyła już blisko 
1000 egzemplarzy. Po przeniesieniu teatru do 
nowego, ogromnego gmachu skarbkowskiego 
biblioteka regularnie powiększała się o nowe 
utwory dramatyczne, a po utworzeniu polskiej 
opery w 1872 roku także o libretta i partytury 
operowe i operetkowe.  Egzemplarze z 
XIX i początku XX wieku to najczęściej odpisy 
rękopiśmienne wykonywane na potrzeby teatru. 
Z kolei w dwudziestoleciu międzywojennym 
używano już zwykle maszynopisów, a także 
drukowanych wydań. Mimo to w Bibliotece 
Teatru Lwowskiego zachowało się stosunkowo 
dużo autografów autorów i tłumaczy sztuk. 
Najstarsze i najciekawsze pochodzą z pierwszej 
połowy XIX wieku. Są to przede wszystkim 
tłumaczenia pisane ręką pierwszego antreprenera 
Jana Nepomucena Kamińskiego, a także jego 
aktorów i współpracowników. Z późniejszych 
czasów warto wymienić autografy Ksawerego 
Godebskiego, Michała Bałuckiego, Zygmunta 
Przybylskiego, Jana Kasprowicza, Lucjana Rydla, 
Mariana Gawalewicza, Jerzego Żuławskiego i 
Henryka Zbierzchowskiego. Zdarzają się też 
egzemplarze, do których autorzy odręcznie 
wpisywali tylko swoje uwagi, uzupełnienia lub 
dedykacje (np. Gabriela Zapolska, Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Włodzimierz Perzyński, Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska). Sporo jest także 
autografów sztuk nadsyłanych do teatru przez 
debiutujących dramaturgów lub na konkursy 
dramatyczne. Do niektórych egzemplarzy 
początkujący autorzy dołączali listy skierowane 
zwykle do dyrekcji sceny lwowskiej, czasami do 
sekretarza literackiego lub reżysera. Prosili w 
nich o „przestudiowanie” sztuki i „ewentualne 
zakwalifikowanie jej do użytku sceny”, 
zapewniali, że ich sztuka „będzie pożądanym 
nabytkiem repertuaru lwowskiego”, a nawet, że 
jest „aktualna i kasowa” oraz, że „może się bardzo 
spodobać publiczności”.

Egzemplarze z Biblioteki Teatru Lwowskiego 
są przede wszystkim dokumentami dzieła 
teatralnego, pozwalają odtworzyć tekst mówiony 
ze sceny, poznać ingerencje cenzorskie i reżyserskie. 
Są również bogatym, a czasami niedocenianym 
źródłem informacji o stronie wizualnej 

przedstawienia. Dokumentują nie tylko słowo, 
ale i obraz. Odnajdujemy w nich informacje o 
dekoracjach, kostiumach, oświetleniu, a nawet 
ruchu scenicznym czy geście. 

Zanim sztuka trafiła na deski teatru lwowskiego 
musiała uzyskać zezwolenie cenzury. W kolekcji 
zachowało się wiele egzemplarzy cenzorskich 
z adnotacjami cenzury austriackiej z pierwszej 
połowy XIX wieku (w języku niemieckim), z 
czasów autonomii galicyjskiej (w języku polskim) 
oraz z dwudziestolecia międzywojennego z 
akceptacją władz polskich. Najczęściej na końcu 
egzemplarzy cenzorskich znajdują się (opatrzone 
odpowiednimi pieczęciami) jednobrzmiące 
adnotacje, w których „C.K. Dyrekcja Policji” 
zezwala na wystawienie sztuki w teatrze lwowskim. 
Zdarzają się też orzeczenia dłuższe, zawierające 
wykaz wykreślonych fragmentów, a nawet zakazy 
cenzury. Na przykład w 1907 roku zabroniono 
wystawienia sztuki Szaloma Asza Mesjaszowe 
czasy uzasadniając, że „obraz sprzecznych 
prądów i przekonań, ścierających się z sobą ostro 
w łonie społeczeństwa żydowskiego, mógłby 
wywołać gwałtowne protesty i demonstracje 
wśród widzów”. Z kolei  zakazany w 1909 roku 
dramat G. Rovetty Król Wesołek „tendencyjnym 
przedstawieniem wpływów religii i świętokradczej 
spowiedzi króla, narusza cześć należną 
Sakramentom i zasadom Kościoła katolickiego”, 
a komedia A. Engla i J. Horsta Szczęście kobiet 
„w jaskrawy sposób narusza zasady obyczajności 
publicznej i może dać powód do zgorszenia”. Nie 
zawsze wyjaśniano w egzemplarzu powody zakazu, 
a tylko informowano, że „Wysokie Prezydium 
C.K. Namiestnictwa” odmówiło pozwolenia na 
przedstawienie przedłożonej do ocenzurowania 
sztuki.

Najliczniejszą grupą w lwowskiej bibliotece 
teatralnej są egzemplarze suflerskie. Pełno w 
nich uwag, uzupełnień, rysunków i kreśleń 
pomagających suflerowi w pracy. Skreślone lub 
podkreślone są przede wszystkim te fragmenty, 
które sufler musiał pomijać, czyli didaskalia, 
słowa zakwestionowane przez cenzurę, skróty 
inscenizacyjne itp. Często na marginesach 
naniesione są znaki suflerskie, takie jak dzwonek 
(sufler informował bowiem maszynistę o 
opuszczaniu kurtyny) oraz młoteczek (zapewne 
po to, by dawać znaki orkiestrze). Podpowiadający 
wpisywał również polecenia w rodzaju: „kurtyna 
bardzo szybko”, „znak na wstanie” oraz notował, 
w których fragmentach pojawia się muzyka 
lub inne dźwięki (np: „muzyka daje tylko ton”, 
„werbel”, „szmer, gwar”) oraz jak zmienia się 
oświetlenie (np.: „zachód słońca”, „ściemnia się”, 
„księżyc się chowa”). Czasami w egzemplarzach 
suflerskich znajdujemy również spisy rekwizytów 
oraz informacje o ich użyciu, na przykład: „bilet 
wizytowy dla p. Frenkla”, „w wazonie bukiety”, a 

także proste szkice, często do każdego aktu. Sufler 
odnotowywał często obsadę aktorską, próby i 
kolejne przedstawienia (także poza Lwowem, 
np. w Krynicy i Czerniowcach), a także występy 
gościnne, benefisy i jubileusze, a nawet zmiany 
dyrekcji, wizyty w teatrze szczególnych widzów 
(np. szach perski, cesarz Franciszek, Józef Piłsudski) 
oraz różne pozateatralne wydarzenia. Zdarzało 
się nawet, że suflerzy wpisywali własne refleksje 
o grze aktorskiej i swojej pracy. Na przykład w 
1895 roku po serii występów gościnnych Heleny 
Modrzejewskiej sufler Teofil Gamski tak ocenił 
grę polskiej gwiazdy w Marii Stuart F. Schillera: 
„Po Modrzejewskiej niech się żadna nie waży 
grać Marię Stuart - bo będzie parodia. Tak czuć, 
rozumieć i grać tylko Modrzejewska potrafi”. Z 
kolei Ignacy Berski w 1892 najpierw zadowolony 
zanotował „Uwaga suflerze! Za dobre suflowanie 
była dobra kolacyjka od artysty grającego 
Szajloka”, a później w innym egzemplarzu z tego 
roku żalił się na dyrektora teatru Mieczysława 
Schmitta: „Despotyczne, moskiewskie rządy 
lwowskiego teatru zmusiły mnie do ustąpienia ze 
sceny lwowskiej, a kto wtedy rządził, jaki satrapa 
patrz w teatralnych archiwach”.

O ile najlepszymi „dokumentami słowa” 
są egzemplarze suflerskie i cenzorskie, o tyle 
najciekawszymi „dokumentami obrazu” są 
egzemplarze inspicjentów i reżyserów. Takie 
rękopisy, maszynopisy czy druki teatralne 
wyróżniają się przede wszystkim dużą ilością 
informacji o dekoracjach, rekwizytach, 
kostiumach, oświetleniu i ruchu scenicznym, 
zaznaczono w nich wejścia i ustawienie 
aktorów, zawierają też liczne szkice i znaki 
inspicjenckie, opisy scenografii i jej zmian. Na 
przykład w egzemplarzu operetki J. Straussa 
Cagliostro inspicjent dokładnie opisał „zmianę 
otwartą dekoracji i Versenków”, odnotował też 
momenty wzywania poszczególnych aktorów, 
chórów, tancerzy i statystów oraz polecenia dla 
pracowników technicznych. Spośród stosunkowo 
nielicznej grupy zachowanych egzemplarzy 
reżyserskich najciekawsze są manuskrypty 
określone przez reżysera lwowskiej opery i operetki 
Tadeusza Skalskiego, a także egzemplarze z 
wpisami reżyserów dramatu: Adolfa Walewskiego, 
Kazimierza Okornickiego, Wacława Radulskiego, 
Edwarda Żyteckiego oraz pojedyncze egzemplarze 
z uwagami słynnego Leona Schillera. 

Specjalnym rodzajem egzemplarzy są role 
teatralne. Zwykle w prawym górnym rogu 
tytułowej karty egzemplarza roli notowano 
nazwisko aktora, któremu powierzono rolę 
oraz podpis dyrektora teatru. Czasami w rolach 
zachowały się uwagi samych aktorów. Na 
przykład słynny artysta scen polskich, a później 
niemieckich Bogumił Dawison w jednej z ról w 
1842 roku wypisał elementy kostiumu, a także 
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zanotował daty przedstawień, w których grał. Z 
kolei ulubieniec lwowskiej publiczności aktor 
i monologista Gustaw Fiszer w roli ze sztuki 
Odgrzewana miłość stwierdził: „Inną rolę grałem 
i o tę proszę. Fiszer”. Najciekawsze są jednak role 
przeznaczone dla długoletniego aktora teatru 
lwowskiego, a także malarza i rzeźbiarza Józefa 
Chmielińskiego. W wielu zachowały się rysunki 
wykonane przez tego znakomitego artystę 
przedstawiające postaci, które Chmieliński 
odtwarzał.

Oprócz cenzorów, suflerów, inspicjentów, 
reżyserów i aktorów w egzemplarzach swoje 
uwagi notowali też sekretarze teatru (Mieczysław 
Sachorowski i Henryk Cepnik), dyrektorzy 
(Zygmunt Przybylski, Ludwik Heller, Tadeusz 
Pawlikowski), a przede wszystkim… teatralny 
woźny Jan Pichor. Jego podpisy i notatki można 
odnaleźć prawie we wszystkich egzemplarzach z 
przełomu XIX i XX wieku.

W niektórych egzemplarzach można odnaleźć 
również afisze najczęściej wklejane przez suflerów, 
a sporadycznie także wycinki prasowe i programy 
teatralne. Najstarszy zachowany afisz pochodzi z 
1837 roku, ale większość to druki ulotne z drugiej 
połowy XIX wieku i początku XX stulecia, 
a także z dwudziestolecia międzywojennego. 
Zwykle są to afisze teatru lwowskiego, ale 
zdarzają się także krakowskie i warszawskie, a w 
jednym egzemplarzu zachował się nawet program 
przedstawienia teatru polonijnego z Chicago.

Biblioteka Teatru Lwowskiego jest wreszcie 
ogromnym zasobem niedrukowanych rodzimych 
utworów dramatycznych oraz polskich tłumaczeń 
sztuk obcych. Już w XIX wieku zaglądał do niej 
Karol Estreicher przygotowując hasło „Dramat-
dramatycy” do Bibliografii polskiej XIX stulecia, w 
dwudziestoleciu międzywojennym korzystał z niej 
Ludwik Simon, opracowując swoje dzieło życia 
Bibliografię dramatu polskiego, a na przełomie XX 
i XXI wieku prowadzono szczegółowe kwerendy 
na potrzeby dwóch ogromnych i zakończonych 
już projektów Dramat obcy w Polsce 1765-1965. 
Premiery, druki, egzemplarze oraz Dramat polski 
1765-2005. Przedstawienia, druki, archiwalia. 

Barbara Maresz

Publikacja ta, finansowana w ramach programu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukazała 
się znakomitym folderze przygotowanym na 
konferencję „Teatr Lwowski w Teatrze Śląskim”, 
zorganizowaną przez Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i kresów Południowo-Wschodnich, 
oddział w Katowicach oraz Bibliotekę Śląską. 
Konferencja odbyła się 6 października 2017 r. 
Tekst publikujemy za zgodą Barbary Maresz – 
pracownika naukowego Biblioteki Śląskiej.

PAŹDZIERNIKOWE ZMIANY W PRZEPISACH
11 października tego roku weszły w życie zmiany 

do Ustawy o Obywatelstwie wraz ze zmianami 
wprowadzonymi w ramach Royal Assent, które uchyliły 
niektóre postanowienia z poprzedniego rządu. Bill C-24 
wprowadził istotne zmiany dotyczące mieszkańców 
Kanady, którzy ubiegają się o obywatelstwo. Nowe 
wymagania pomagają zarówno młodszym, jak i 
starszym imigrantom kwalifikującym się do uzyskania 
obywatelstwa. Pozwalają również osobom, które już 
rozpoczęły życie w Kanadzie, otrzymać obywatelstwo 
szybciej.

Zgodnie z nowelizacjami Ustawy o Obywatelstwie, 
która obowiązuje od października:

- ludzie muszą być obecni w Kanadzie przez trzy 
lata, zamiast czterech z pięciu ostatnich lat.

- Każdy dzień spędzony w Kanadzie (jako osoba 
pod ochroną albo jako student/pracownik) przed 
uzyskaniem stałego pobytu w ciągu pięciu lat od 
ubiegania się o obywatelstwo liczy się jako pół dnia 
„obecności fizycznej”. Maksymalny okres to rok czasu, 
który można tak wliczyć. 

- Powrócono do dawnego wieku osób, które 
muszą zdawać egzamin językowy i egzamin z wiedzy o 
Kanadzie. Teraz tylko osoby w wieku od 18 do 54 lat 
(zamiast 14 do 64) będą musiały zdawać te testy.

„Rząd zachęca wszystkich nowych przybyszów do 
podjęcia ścieżki obywatelstwa”, powiedział Minister 
dodając, że Liberałowie zmienili przepisy poprzedniego 
rządu, kiedy oczekiwanie na obywatelstwo trwało cztery 
lata.

„Nasz sukces gospodarczy zależy od bardzo 
silnej polityki imigracyjnej, a kiedy ludzie stają się 
kanadyjskimi obywatelami, czują się dumni z ich kraju 
i bardziej dumni ze swojej społeczności. Zdecydowanie 
zwiększa się przez to ich wydajność gospodarcza, a także 
promocja spójności społecznej”.

24 października 2017 roku oznacza dzień, w którym 
w kanadyjskich wnioskach o wydanie imigracji definicja 
dzieci pozostających na utrzymaniu się zmieniła - 
obejmuje dzieci poniżej 22 roku życia. W maju tego roku 
Urząd Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa Kanady 
(IRCC) ogłosił, że wnioski o przyznanie stałego statusu 
złożone w dniu 24 października 2017 r. lub później będą 
rozpatrywane w oparciu o nową definicję. W związku 
z tym formularze imigracyjne złożone w tym dniu lub 
po tej dacie obejmują, nie mające jeszcze 22 lat dzieci 
głównych wnioskodawców, którzy nie są małżeństwem 
ani w związkach partnerskich - konkubinacie.

Poprzednie regulacje, które weszły w życie w 
sierpniu 2014 roku, określały wiek dzieci pozostających 
na utrzymaniu do lat 19. Podwyższenie maksymalnego 
wieku dzieci pozostających na utrzymaniu nie ma 
zastosowania z mocą wsteczną do wniosków złożonych 
po 1 sierpnia 2014 r. i przed 24 października 2017 r.

IRCC wyjaśnił decyzję o wstrzymaniu stosowania 
nowego rozporządzenia w odniesieniu do wcześniej 
złożonych wniosków imigracyjnych, ponieważ 
„zastosowanie zmian w aplikacjach wewnątrz procesu 
wymagałoby pauzy w sfinalizowaniu wielu wniosków 
dotyczących stałego pobytu i miałoby wpływ na czas 
przetwarzania w wielu programach”.

Wyjątkiem są osoby w wieku 22 lat i starsze, które 
polegają na rodzicach finansowo ze względu na stan 
zdrowia fizycznego lub umysłowego, i konieczność 
uznania tych osób za pozostających na utrzymaniu.

Decyzja o zwiększeniu limitu wieku dzieci 
pozostających na utrzymaniu sprzyja inicjatywom 
łączenia rodzin w Kanadzie, a także uwzględnia wpływ 
trendów społeczno-ekonomicznych, które wskazują, że 
w ostatnich latach młodzi dorośli coraz częściej decydują 
się na życie z rodzicami.

Agata Rebisz



January / Styczeń 2018

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

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

415, 10115-100A Str.
Edmonton, AB T5J 2W2 

Serenity Funeral Service 
10129 Princess Elizabeth Avenue NW 

Edmonton, AB T5G 0X9

Tel. 780 477 7500  Fax 780 477 0110

www.serenity.ca
YOUR COMMUNITY OWNED
NOT-FOR-PROFIT SOCIETY

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



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

WIESŁAW GÓRECKI, M.Sc.
Niezależny konsultant ubezpieczeniowy.

as):ssa:::)�:))s::::�a:)):::):::::sa:s:):a::::as:)::s)s:::::::)):a)))a
:::::s:)a):):a:)::a::::):))::):aaa:�)a:))::a:aa:::a:s:�:::))::�

Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

Nie zwlekaj!     Zadzwoń dzisiaj!
Otrzymasz najlepsze stawki dostępne na rynku.

30
35
40
45
50
55
6060

$82

$89

$109

$134

$177

$283

$436$436

$280

$280

$360

$545

$840

$1455

$2495$2495

$104

$107

$173

$199

$237

$362

$605$605

$135

$145

$182

$232

$340

$565

$945$945

$175

$177

$217

$315

$462

$780

$1340$1340

$210

$215

$255

$370

$580

$940

$1760$1760

$100,000 $250,000 $500,000
wiek K K KM M M

�):s::a:s:�::)::::::)a:::s):)::)�:):)::ss)a::�a:)):::):::::::::::::�:�s):
::a:::s):::::)::a�a:)):):::saa:)a::�a:)):::):::::�:)a:aa:)):::::):)a:::a

K - kobieta,  M - mężczyzna
a:):):::)):::)):s:::aas:a:):a:):a:)sa::a:saa:)a::))):s:aaaaaaaa

:::))s:::a:a)aa:a:a:a:s):)::)a:::):::):aa:)):aaa

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

Committed to giving caring & 
compassionate funeral service.

Służymy Państwu wsparciem i 
pomocą w najtrudniejszych chwilach.

Owned and operated by the Smolyk family since 1941

Tel: 780-426-0050   
Toll Free: 1-877-426-0050
www.parkmemorial.com

9709 - 111 Avenue, Edmonton AB, T5G 0B2

Bek Denture Clinic


