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Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) na szczycie stacja meteorologiczna wybudowana w 1938 roku a niżej stacja kolejki 
linowej powstałej w 1936 roku w rekordowym tempie bo zaledwie w sześć miesięcy. Zimą oblegany przez narciarzy, są tu dwie 

najlepsze i najtrudniejsze trasy narciarskie w Polsce. Dziennie odwiedzany przez około 4000 osób.
Fot. Władysław Bachleda
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Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik

Oświadczenie na temat 
nowelizacji ustawy o IPN

W związku z medialnym rozgłosem, jaki został 
nadany nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu pragnę zapewnić, że głównym 
jej celem jest walka ze wszystkimi formami negowania 
oraz fałszowania prawdy o Holokauście i rzeczywistych 
sprawcach tej zbrodni.   Polski rząd jest przekonany, 
że oskarżanie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego o 
współudział razem z III Rzeszą Niemiecką - publicznie 
i wbrew faktom – w zbrodniach nazistowskich jest 
niewłaściwe, wprowadzające w błąd i krzywdzące 
dla ofiar będących obywatelami Polski, zarówno 
pochodzenia żydowskiego jak i polskiego.

Historyczna prawda o obozach śmierci nie może 
być przedmiotem interpretacji. W 2007 r. Komitet 
Światowego Dziedzictwa UNESCO zmienił nazwę 

obozu koncentracyjnego Auschwitz na „Auschwitz 
Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny 
i zagłady 1940–1945”, by zadbać o zachowanie prawdy 
o historii.  

Uchwalone zmiany nie ograniczają swobody 
prowadzenia badań naukowych i publikacji ich 
rezultatów, działalności artystycznej i nie powstrzymują 
Ocalonych i ich rodzin przed dzieleniem się swoim 
doświadczeniami z Holokaustu. Wyłączenie tych 
aktywności jest wprost wskazane w ustawie w art. 55a 
ust. 3, który został dodany do projektu po konsultacjach 
z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z 
Ambasadą Izraela w Warszawie.

Andrzej Kurnicki
Ambasador RP, Ottawa

Statement concerning the Institute of 
National Remembrance law amendment

In light of the publicity given to the 
amendment to the Law on the Institute of National 
Remembrance-Commission for the Prosecution 
of Offences against the Polish Nation and 
Certain Other Laws, I would like to note that the 
legislation’s main aim is to fight all forms of denying 
and distorting the truth about the Holocaust and 
its actual perpetrators. Polish government strongly 
believes that accusing - publicly and despite facts to 
the contrary - the Polish Nation and the Polish State 
of complicity with the German Third Reich in Nazi 
crimes is inaccurate, misleading, and hurtful to the 
victims who were Polish citizens of both Jewish and 
Polish descent.

The historical truth of the death camps may 

not be a matter of   interpretation. In 2007 the 
World Heritage Committee of UNESCO changed 
the name of the Auschwitz concentration camp to 
„Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration 
and Extermination Camp (1940–1945)” to make 
sure that the historical truth is preserved.

The new legislation does not inhibit freedom of 
research and scholarship, artistic activity and it does 
not prevent the Survivors and their families from 
sharing the experience of Holocaust. Opinions 
delivered as part of scientific or artistic activity have 
been excluded by the legislators (art. 55a ust. 3).

Andrzej Kurnicki  
Ambassador, Ottawa

ZABAWY DLA DZIECI
Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton 

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 1 do 
4 lat i ich opiekunów do wspólnej zabawy w języku 
polskim. Godzinne zajęcia  są bezpłatne i będą 
odbywać się w soboty o godzinie 9:15  w Polskiej 
Szkole im. Marii Chrzanowskiej w Strathcona High 
School (10450 – 72 Ave Edmonton). Zajęcia są 
bezpłatne i nie wymagają zapisu. 

Projekt jest współfinansowany w ramach 
funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Polonia 
Foundation in Alberta oraz Magda Tomczak 
Children’s Aid Foundation. Zajęcia zaczynają się 3 
lutego 2018 roku i będą kontynuowane do końca 
maja 2018 r.

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

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 Kontakt w języku polskim

Z dumą wspieramy 
edmontońską Polonię

servuscu.ca

                    Kathy 780.638.7177
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Konkurs 
„Być Polakiem”

W roku wielkiego Jubileuszu 100 – lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości zapraszamy nauczycieli, 
uczących w różnych typach szkół języka polskiego oraz 
uczniów tych szkół, a także dzieci i młodzież polonijną, 
w lekcjach przedmiotów ojczystych nie uczestniczących. 
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej 
Brytanii, Fundacja Świat na Tak. Zapraszamy do udziału 
w: Konkursie „Być Polakiem”, moduł A – dla dzieci i 
młodzieży, moduł B – dla nauczycieli.

Moduł A – dla dzieci i młodzieży:
Ten moduł Konkursu jest skierowany do dzieci 

i młodzieży, żyjącej poza granicami Polski. Jest 
zaproszeniem do refleksji nad własną tożsamością 
narodową, tradycją i kulturą polską. Zachętą do 
pogłębiania historii Polski, a szczególnie w roku 
Jubileuszu walki Polaków o niepodległość. Jest to IX 
edycja Konkursu. W ubiegłorocznej, VIII edycji wzięło 
udział 1500 uczestników z całego świata. Wielka to 
zasługa rodziców i nauczycieli. Dziękujemy!

Tematy tegorocznej edycji, Moduł „A”
Grupa 1 : 6 – 9 lat: „Polska i Polacy. Pocztówka z 

1918 r.” – prace plastyczne.
Grupa 2 : 10 – 13 lat: „Jako redaktor gazetki 

szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu 
Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 3: 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety 
miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o 
odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 
r.” – prace literackie.

Grupa 5 : 10 – 22 lata : Program np. TV, internetowy, 
radiowy o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r. – prace 
multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę 
w Zamku Królewskim w Warszawie oraz uczestniczyć w 
okolicznościowych wycieczkach.

Kalendarium IX edycji konkursu „Być Polakiem”, 
Moduł „A” i „B”

do 04.03.2018 r. - Nadsyłanie prac konkursowych
13 – 15.04.2018 r. - Obrady Jury Konkursu – 

Warszawa
22.04.2018 r. - Ogłoszenie wyników Konkursu: 
http://swiatnatak.pl/wyniki-konkursu-byc-

polakiem/
29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród 

Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie
30.06.2018 r. - 01.07.2018 r. - Zwiedzanie 

Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

Moduł „B” – dla nauczycieli:
Rok 1918 – „Spełnione marzenia pokoleń”. 

Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół 
polskich za granicą.

Drodzy Nauczyciele, Przygotowania do obchodów 
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę są 
w toku. Aby czynnie włączyć w te przygotowania 
najmłodsze pokolenie Polaków rozsianych po 
wszystkich kontynentach świata, powstała inicjatywa 
zorganizowania konkursu dla nauczycieli szkół 
polonijnych na konspekt lekcji o niepodległości 
Polski pt „Rok 1918 - spełnione marzenia pokoleń”. 
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej 
Brytanii, Fundacja Świat na Tak. W 1918 roku, po 123 

długich latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. 
Marzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie 
Narodu, podejmowano różne formy oporu od 
zbrojnych, ogólnonarodowych powstań, po protesty 
lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci 
wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po 
niemiecku, mimo stosowanych kar. W roku Jubileuszu 
trzeba o tych wydarzeniach mówić   i przypominać 
o nich kolejnym pokoleniom młodych Polaków 
mieszkających, często od urodzenia, poza Polską. Z 
pewnością już dziś nauczyciele przedmiotów ojczystych 
poza granicami Polski pracują nad najskuteczniejszymi 
scenariuszami lekcji jubileuszowych. Powstaną setki 
konspektów. Warto nagrodzić te, które, według 
oceny Jury, będą dawały największą gwarancję 
rozbudzenia żywego zainteresowania u uczniów 
i chęć opowiadania rówieśnikom z dumą o tych 
wydarzeniach, oraz będą reprezentowały najwyższy 
poziom kunsztu metodycznego. Wiele tekstów, 
materiałów dydaktycznych, jak wiersze, piosenki, 
gry terenowe i sytuacyjne, filmy, cały ten skarbiec 
pomysłów metodycznych powinien być wykorzystany 
i służyć tysiącom dzieci i młodzieży. Ustanawiamy 
więc nagrody pieniężne dla nauczycieli zwycięskich 
konspektów: Nagroda I – 1000 euro, nagroda II – 
500 euro, nagroda III – 250 euro. Nagroda dla szkół, 
z których wpłyną zwycięskie konspekty – I nagroda 
500 euro, II nagroda 250 euro, III nagroda 100 euro. 
Konspekty będą dla 2 grup wiekowych, 9-13 i 14-19 
lat, zatem liczba nagród jest podwójna. Nagrodzone 
konspekty będą, za zgodą autorów, przesłane do 
wszystkich szkół przedmiotów ojczystych na świecie, 
jako modelowe scenariusze lekcji.

Organizatorzy Kontakt:
Moduł „A”: bycpolakiem2018@gmail.com
Moduł „B”: konkursdlanauczycieli@gmail.com

KOMUNIKAT KONSULATU
Szanowni Państwo,
Konsulat Generalny RP w Vancouver uprzejmie 

informuje, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych zamierza zorganizować na przełomie 
sierpnia i września 2018 r. kilkudniowy Światowy Zlot 
Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jego zasadnicza część odbędzie się w Warszawie, 
a głównym przedsięwzięciem będzie udział zaproszonych 
gości w obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września 
2018 r.

Urząd, jako organizator obchodów, pokryje koszty 
transportu, zakwaterowania i wyżywienia weteranów 
i ich opiekunów. Ze względu na fakt, że pewna liczba 
kombatantów zamieszkuje także za granicą, Szef Urzędu 
zwrócił się do MSZ o udzielenie niezbędnego wsparcia 
w realizacji powyższego przedsięwzięcia. 

Dotarcie do jak najszerszego grona weteranów – 
członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. r. 2014 poz. 496), 
którzy wstępnie zadeklarują swój udział w obchodach, 
jest dla Urzędu sprawą priorytetową i niezbędną dla 
dokonania oceny skali powyższego przedsięwzięcia. Do 
kontaktów roboczych ze strony UKiOR w tej sprawie są 
upoważnieni:

Wicedyrektor Departamentu Uroczystości Pan płk 
Zbigniew Krzywosz (tel. 22 661 86 21, e-mail zbigniew.
krzywosz@kombatanci.gov.pl)

Naczelnik Wydziału Organizacji Uroczystości 
Departamentu Uroczystości Pan płk Artur Frączek (tel. 
22 661 87 47 i 784 057 109, e.mail: artur.fraczek@
kombatanci.gov.pl). 

Ponadto, z informacji Urzędu wynika, iż poza 
granicami kraju znajduje się grupa weteranów II wojny 
światowej i II konspiracji niepodległościowej, którzy 
nigdy nie występowali z wnioskiem o przyznanie 
uprawnień kombatanckich. Osoby takie proszone 

są o kontakt z Urzędem do spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych. Do kontaktów roboczych 
w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich lub 
wydania legitymacji Weterana Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej jest upoważniony 
Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy ze 
Stowarzyszeniami i Ewidencji UKiOR Pan Michał 
Frydrychowicz (tel. 22 661-87-51, e-mail michal.
frydrychowicz@kombatanci.gov.pl). 

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o 
kontakt z ww. urzędem lub naszą placówką.         

Z poważaniem, 
Marcin Trzciński
Konsul RP Radca   Konsulat Generalny RP w 

Vancouver  1600-1177 West Hastings Street, Vancouver, 
BC V6E 2K3  tel. 604 688-3530, faks 604 688-3537

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w 
Vancouver
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Hej kolęda, kolęda!
Popularny od ponad 10 lat wieczór kolęd który 

odbył się  w Parafii Różańca Świętego w Edmonton, 
wprowadziła w zwyczaj prezes Kanadyjsko Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, pani Helena Facsko. 

Kolędowonie to nasz chrześcijański obyczaj, który 
jest również ważnym elementem kultury europejskiej. 
Kojarzy nam się z naszą polską kulturą i zwyczajami 
kolędników odwiedzających kiedyś nasze domy w 
okresie od Wigilii Bożego Narodzenia do święta Matki 
Bożej Gromnicznej, czyli 2 lutego.

11 stycznia br. na wieczór kolęd w Kościele 
Różanica Świętego, złożyły się piękne polskie kolędy, 
występy kolędników oraz barwne, pełne dynamiki tańce 
ludowe naszych polskich grup folkorystycznych; Łowicz 
i Opoczno.

 
Towarzystwo historyczne zadbało, ażeby święta 

które dawniej obchodzono bardzo uroczyście z 
kolędnikami nie odeszło w zapomnienie. 

W wieczorze kolęd wystąpili prawdziwi kolędnicy 
ze szkoły im. Marii Chrzanowskiej - polskiego programu 
pod kierownictwem pani dyrektor Agaty Guzik.  

Wszystkie dzieci były  przygotowane na bardzo 

wysokim poziomie. Ich program wypełniony 
był pięknymi  wierszykami, pastorałkami oraz 
przyśpiewkami na tą okazję przygowane, a na końcu, 
jak na prawdziwych kolędników przystało, poprosili o 
jakiś datek, który został im wręczony. 

Zespoły taneczne, tańczące tym razem pod 
kierownictwem Asi Ostapowicz, która zastępowała panią 
dyrektor Elę Kapca, udowodniła że nasza młoda kadra 
tańczących pedagogów reprezentuje bardzo wysoki 
poziom i różnorodność tańców oraz przyśpiewek.  Ich 
energia i barwność tańców oraz strojów ogrzała serca 
wszystkich zebranych na sali. 

“Polskie Kwiaty” pod kierownictwem pani Basi 
Pruskiej, i Jurka Cieślika oraz stałym akompaniamentem 
naszej niezwykle utalentowanej Mai Budzińskiej jest 
przepięknym elementem w krzewieniu naszej polskiej 
tradycji i muzyki. Ich repertuar podkreśla wielkość oraz 
znaczenie Świąt Bożego Narodzenia. 

W tym roku mieliśmy po raz pierwszy koncert 
Rodziny Holko. W deucie, śpiewali rodzeństwo 
Gabrysia i Maxio przy akompaniamencie na fortepianie 
ich ojca Andrzeja.

Wykonany przez nich repertuar bardzo wzruszył 

wszystkich zebranch gości. Na koniec ich występu, 
młodziutki Maxiu zaśpiewał  pełną radosnej  ekspresji 
i dynamiki piosenkę Jose Feliciano - Feliz Navidad (I 
wanna wish you a Merry Christmas) czym podbił serca 
całej publiczności. Gratulacje dla naszych młodych 
talentów! 

Podczas wieczoru kolęd nie zabrakło tradycyjnej 
polskiej kuchni.  Na powitanie gości czekał gorący 
czerwony barszcz i wspaniałe paszteciki. Towarzystwo 
historyczne serwowało dla wszystkich kolędujących 
bardzo smaczne i różnorodne dania świąteczne a także 
wykwintne desery, za co wszyscy biesiadnicy byli bardzo 
wdzięczni.

Ogromne oddanie całego zespołu współpracującego 
z prezes PKTH panią Heleną Facsko, uświadamia nam 
wszystkim, jak ważne jest dla nas podtrzymywanie 
naszej polskiej kultury i zwyczajów, które zostały nam 
zaszczepione przez rodziców i naszych przodków.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom 
za, bardzo rodzinny w nastroju, wieczór wspólnego 
kolędowania.

Do zobaczenia w następnym roku. 
Bożena Wojno

Chór „Polskie Kwiaty” pod kierownictwem pani Barbary Pruskiej i Jurka Cieślika, skrzypaczka 
Maja Budzińska, prezes PKTH pani Helena Facsko, Andrzej, Max i Gabrysia Holko,

 oraz proboszcz parafii Różańca Świętego ksiądz Mieczysław Burdzy
Fot. Grzegorz Łojko
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Pani dyrektor Agata Guzik zadbała o wszystkie artystyczne detale występu swoich 
kolędników ze szkoły im. Marii Chrzanowskiej 

Fot. Grzegorz Łojko

Tańczy zespół folklorystyczny „Łowicz”
Fot. Grzegorz Łojko

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

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
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Polski Ambasador 
w Edmonton

Ambasador Andrzej Kurnicki
Fot. Sebastian Indra

W sobotni wieczór, 20-tego stycznia br. w 
odnowionej sali Domu Polskiego odbył się doroczny 
Opłatek Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Oddział 
Edmonton. Na zaproszenie prezesa Janusza Tomczaka, 
który przewodniczył tej uroczystości, przybył 
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie dr 
Andrzej Kurnicki z małżonką Agatą Kurnicką oraz 
zaproszeni goście, wśród których byli konsulowie 
honorowi RP z Calgary, z Edmonton, przedstawiciele 
Parlamentu Alberty, organizacji Polonijnych, Kościoła, 
młodzież, weterani i dziennikarze mediów polonijnych.

Ambasador Kurnicki spędził ten dzień bardzo 
pracowicie. Przed przybyciem do Domu Polskiego 
odwiedził Dom Towarzystwa Polskich Weteranów, 
ich posiadłość “Wawel”, złożył kwiaty na cmentarzu 
Holy Cross przed Pomnikiem Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, następnie przybył do przedszkola 
SISEM, gdzie pokazano mu nowo oddany do użytku 
plac zabaw. 

Sama uroczystość opłatkowa przebiegła według 
starannie przygotowanego scenariusza w którym były 
przemówienia, życzenia, oraz występy artystyczne. 
Przemawiał między innymi przedstawiciel Parlamentu 
Alberty, poseł NDP David Shepherd a także 
wręczono odznaczenia i dyplomy Dziedzictwa Kresów 
Wschodnich. Otrzymali je Maryla Hasek, Helena 
Faćsko, Teresa Ignasiak, Jan Cebula i Bogdan Koral 
Konikowski.

Specjalnym medalem „Pro Patria”, na wniosek Rady 
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za 
szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o 
niepodległość Ojczyzny uhonorowany został Bruno 

Stasiak.
Medale i dyplomy wręczał dr Kurnicki, który w 

okolicznościowym przemówieniu podkreślił zasługi 
Polonii w patriotycznych wysiłkach i działaniach 
na rzecz społeczności Alberty, stawiając organizacje 
polonijne w Albercie za wzór dla całej Polonii 
Kanadyjskiej.

Prezes Fundacji Władysława Reymonta pan 
Kazimierz Chrapka wręczył nagrodę Tadeusza Glisty, 
która została przyznana Krystynie Dembowskiej za 
osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Polonii.

W części artystycznej wystąpili między innymi 
Maja Budzińska, 14 letnia skrzypaczka, która 
otrzymała za swój występ owacyjne podziękowanie na 
stojąco, a także zespół wokalno instrumentalny pod 
kierownictwem Agaty Guzik i Cezarego Zmysłowskiego 
z okolicznościowym programem Boże Narodzenie. Jak 
zawsze, zarówno starannie dobrane teksty jak i dojrzałe 
wykonanie muzyczno-wokalne zasłużyły na oklaski 
zgromadzonych.  

W czasie krótkiego spotkania z przedstawicielami 
polonijnych mediów, w oddzielnym pokoju, 
Ambasador Kurnicki odpowiadał na pytania i nakreślił 
zadania na najbliższą przyszłość.

Przedstawiciel Panoramy Polskiej zadał p. 
Ambasadorowi pytanie o wznowienie rejsów lotniczych 
z Edmonton do Warszawy.

W odpowiedzi dr Kurnicki przypomniał, że 
PLL LOT jest spółką komercyjną i państwo polskie ma 
niewiele do zaoferowania w tej sprawie, aczkolwiek 
należałoby rozważyć lokalne poparcie dla tej inicjatywy 
ze strony polonijnego biznesu i spróbować rozmawiać z 
przewoźnikiem aby wypełnić co najmniej 80% miejsc w 
samolocie raz lub dwa razy w miesiącu. „Ja mogę dopytać 
czy są możliwości wznowienia takich lotów i rozeznać 
ewentualne wznowienie rejsów do Calgary czy Edmonton 
pod warunkiem oczywiście, że Polonia w Albercie 
przedstawi argumenty w rozmowie z dyrekcją LOT-u.”

Frank Zalewski przypomniał jak potraktowano 
delegację z Edmonton przed laty, kiedy ta udała się do 
Warszawy w celu wznowienia lotów. Wobec rezygnacji 
LOT-u, linie holenderskie i niemieckie wypełniły tę 
lukę i będzie trudno odzyskać utraconą pozycję.

Zygmunt Cynar zapytał ambasadora o perspektywy 
współpracy energetycznej między Albertą a Polską.

Problemem jest brak infrastruktury w portach 
wschodniej Kanady i gdyby w najbliższym czasie udało 
się uruchomić dostawy gazu czy ropy naftowej z Alberty 
do Halifaxu a stamtąd do innych portów to oczywiście 
łatwiej jest przetransportować surowiec do Świnoujścia, 
gdzie jak wiadomo jest odpowiednia baza dla odbiorców 
w Polsce i w perspektywie dla innych krajów tego rejonu.

W tej chwili Polska kupuje ropę z Texasu, gdzie około 
30- 40% procent gazu czy ropy naftowej to produkty 
kanadyjskie, dostarczane tam także z Alberty. Czyli 
pośrednio kupujemy także produkt kanadyjski.

Janusz Zalewski poruszył sprawe przeniesienia 
konsulatu polskiego z Vancouver do Edmonton, 
mówiąc o wielu korzystnych warunkach w naszym 

mieście, niższych kosztach wynajmu lokalu, 
wspominając o prężnej i licznej Polonii w Albercie, co 
powinno stanowić argument przemawiający na korzyść 
takiej decyzji.

Ambasador przypomniał, że obecna polityka 
polskiego rządu jest nakierowana na współpracę z Polonią, 
co wiąże się ze sprawami obsady np. Konsulatu Generalnego 
w Montrealu, poszukiwaniem odpowiednich kadr, które 
muszą przejść trudne egzaminy, a także zbliżamy się 
do szczęśliwego finału nowego konsula generalnego w 
Vancouver. Trzeba w tej chwili zebrać aktywa Polonii, 
pokazać np. Szkołę Polską, naukowców i akademików 
polskiego pochodzenia w Edmonton. Minister Edukacji 
pani Zalewska była tutaj, widziała osiągnięcia na tym 
polu i ja mogę jedynie poprzeć uruchomienie konsulatu w 
Edmonton. Inicjatywa powinna należeć przede wszystkim 
do społeczności polskiej w Edmonton.

W tej chwili zarówno prezydent Duda jak i premier 
Morawiecki są bardzo mocno zaangażowani w sprawy 
Polonii co daje realne szanse na utworzenie między innymi 
nowej placówki w stolicy Alberty. I to jest ten moment 
do wykorzystania przez Państwo, do uruchomienia 
poważnej inicjatywy i wystąpienia do rządu który jest 
życzliwie nastawiony w stosunku do Polonii i trzeba to 
wykorzystać. Vice minister Dziedziczak, który odpowiada 
za Polonię i vice minister Magierowski przygotowują 
się do wizyty w Kanadzie i dobrze byłoby aby Polonia 
z Alberty do tej wizyty miała merytoryczne argumenty i 
spotkała się z ministrami w celu osiągniecia postępu w 
tych sprawach.

Jan Mamos z   Panoramy zapytał Ambasadora o 
prywatne wrażenia z dotychczasowego okresu bycia 
ambasadorem i plany na najbliższy okres nowego roku.

Ambasador wspomniał wizyty i spotkania z 
przedstawicielami rządu i parlamentu kanadyjskiego w 
czasie których doceniano ważną role ponad milionowej 
Polonii w życiu Kanady; spotykał się zawsze z ogromną 
życzliwością ze strony władz, służb dyplomatycznych, 
nawiązał bliskie stosunki z generałami, którzy przebywali 
na misji wspólnie z polskimi żołnierzami w Afganistanie 
i wszyscy wyrażają wielki szacunek dla Polski i polskiej 
społeczności. “Ja sobie zdaję sprawę, że w moich rękach 
najważniejszy atut to Polonia i staram się to wykorzystać 
dla dobra Polski i nas wszystkich”.

Na koniec spotkania konsul honorowy RP John 
Szumlas, który zaaranżował spotkanie i sprawnie 
czuwał nad jego przebiegiem, podziękował wszystkim 
obecnym, przypomniał, że na wiosnę przygotowywane 
jest spotkanie ambasadora z władzami prowincji Alberty, 
premier Rachel Notley, ministrami handlu i energetyki i 
będzie to dobry moment aby sprawy współpracy i wymiany 
handlowej z Polską rozwijały się najlepiej jak to możliwe.

Na tym spotkanie zakończono a panu Johnowi 
Szumlasowi należy w tym miejscu wyrazić specjalne 
podziękowanie za sprawną aranżację i przebieg 
spotkania, co niniejszym czynię.  

Jan Mamos
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Z ŻYCIA POLONII
W dniu 25 stycznia br. odbyło się zebranie SIP 

(Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich) 
na którym inż. Zygmunt Zadora-Paszkowski 
wygłosił bardzo ciekawy referat na temat „Podziału 
ziemi i przestrzeni jak i kondominiów i planów 
stratyfikacyjnych w prowincji Alberta”. Drugim 
tematem referatu było: praktyczne posunięcia w 
sprawie tytułów własności i operacji “Land Titles 
Office”. 

Inż. Zadora-Paszkowski prowadzi seminaria na 
ten temat od 30 lat nie tylko w całej Albercie ale 
również miał okazję podzielić się swoją wiedzą na 
3-cim Kongresie Katastralnym w Warszawie kilka lat 
temu. 

Pod koniec listopada ubiegłego roku rozpoczęły 
się wstępne pomiary geodezyjne dotyczące granic 
i tyczenia pierwszego budynku Domu Seniora 
(POLISH HERITAGE MANOR). 

Pracę terenową wykonał inż. Zygmunt Zadora-
Paszkowski który wytyczył budynek jak i podał 
namiar na inne detale które powinny być częścią 
dalszych posunięć projektu.

Pomiary przy tyczeniu Domu Seniora

Zygmunt Zadora-Paszkowski
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              Paulina Nowiczenko

  usługi prawne w języku polskim

JOMHA LAW OFFICE

#418, 10123 –99 St, Edmonton, AB

Tel: 780.802.4721

prawo rodzinne, karne, nieruchomości,

testamenty i spadki, odszkodowania

powypadkowe, prawo imigracyjne.

RRSP czy TFSA, jak oszczędzać 
na emeryturę?

Wiele osób zadaje mi pytanie, który plan 
dodatkowego oszczędzania na emeryturę byłby dla 
mnie lepszy RRSP czy TFSA? Dla osób, które nie znają 
tych skrótów wyjaśniam, że RRSP oznacza Registered 
Retirement Saving Plan. TFSA to Tax Free Saving 
Account. 

Krótka odpowiedź na to pytanie jest - to zależy.
Generalnie mówiąc, oszczędzanie na starość przy 

użyciu programu RRSP przewyższa oszczędzanie w 
ramach programu TFSA w większości przypadków i dla 
większości ludzi. Ale można przyjrzeć się tym planom 
bardziej szczegółowo.

W pierwszej kolejności przypatrzmy się jak działa 
RRSP. Jak wszyscy wiedzą, jeżeli oszczędzamy pieniądze 
w ramach RRSP to mamy dość duże obniżenie 
podatku, bo wartość zakupionego RRSP odlicza się 
od dochodu. Będziemy jednak musieli ewentualnie 
zapłacić podatek jak zaczniemy te pieniądze wyjmować. 
Będąc na emeryturze najczęściej dostajemy CPP 
(Canada Pension Plan), OAS (Old-Age Security), 
często dodatkową emeryturę z zakładu pracy (Pension 
Plan), jak i też możemy mieć inne dochody np. z 
wynajmu domu, mieszkania, czy dodatkowej pracy na 
emeryturze. Do tego trzeba doliczyć pieniądze wyjęte z 
RRSP. To wszystko będzie stanowiło dochód dla celów 
podatkowych od którego jest naliczany podatek. 

Oszczędzanie i wyjmowanie pieniędzy z TFSA nie 
stanowi dochodu dla celów podatkowych, dlatego, że 
w ramach tego programu pieniądze wpłacane do TFSA 
były już wcześniej opodatkowane. Nie płacimy również 
podatku od procentów jakie urosną nam na tym koncie, 
jeżeli dobrze zostały zainwestowane. Czyli też jest to 
dobry program.

Dlaczego jednak RRSP ciągle wydaje się lepszym 
programem na emeryturę, nawet jeżeli będziemy musieli 
zapłacić później podatek.

A to dlatego, że jeżeli oszczędzamy w ramach RRSP, 
to zwrot podatku jest liczony od tzw. marginal tax rate, 
czyli najwyższej stopy podatkowej, zgodnie z którą 
płacimy podatek od swoich dochodów w danym roku. 
Jeżeli zaczniemy wyciągać pieniądze z RRSP będąc na 
emeryturze, to nasze dochody prawdopodobnie znajdą 
się w niższej stopie podatkowej. RRSP wobec tego 

pozwala na odłożenie zapłaty podatku w czasie aż do 
rozpoczęcia wyjmowania pieniędzy.

Oczywiście zdarza się, że dochody na emeryturze 
mogą pozostać na tej samej stopie podatkowej, albo 
wyższej i wtedy może okazać się, że oszczędzanie w 
ramach tego programu nie miało sensu. Wszystkiego 
jednak nie można przewidzieć.

Nie zapomnijmy też, że przy dochodach, w 
przybliżeniu powyżej $75K, następuje redukcja kwoty 
emerytury z OAS o 15% liczonych od dochodu netto 
(net income), aż do całej przyznanej wysokości OAS. 
Przy wyższych dochodach zmniejsza się również tzw. age 
amount lub też ta ulga podatkowa zanika.

Wobec tego kiedy lepiej oszczędzać w ramach TFSA 
niż w ramach RRSP?

Wtedy kiedy planujemy oszczędzać na duże 
przedsięwzięcia długo i krótko terminowe (np. zakup 
nowego samochodu czy łódki)

Jeśli obecny dochód, a tym samym stopa podatkowa 
jest znacznie niższa niż przewidywana w przyszłości.

Planujemy podwyższyć sobie standard życia na 
emeryturze.

Przy bardzo niskich dochodach, możemy 
zakwalifikować się na dodatkową rządową pomoc w 
postaci GIS (Guaranteed Income Supplement)

Mając zaoszczędzone pieniądze w ramach TFSA 
możemy zrealizować swoje marzenia na emeryturze i 
uniknąć płacenia wyższego podatku. Możemy uniknąć 
redukcji OAS (clawback) jeśli nasze dochody będą 
stosunkowo wysokie. 

Jeżeli ciągle nie wiecie czy lepiej oszczędzać w 
ramach RRSP czy TFSA, bo każda indywidualna 
sytuacja finansowa jest inna, chętnie udzielę porady.

Zofia Janiszewska
Master Tax Services

780-478-9540
mastertax@shaw.ca

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.

415, 10115-100A Str.
Edmonton, AB T5J 2W2 
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LIST DO REDAKCJI
Polish American Poets Academy, Inc. 
PO Box 3163
Wallington, NJ 07057, USA 
Email: jpiipapa@mail.com
Email: jpiipapa@outlook.com
Email: jpiipapa@gmail.com
www.e-businesscardexchange.com 

Witamy serdecznie,
Na wstępie pragnimy podziękować za udział 

w organizowanych przez Polish American Poets 
Academy, Inc. konkursach poezji i zaprosić 
do uczestniczenia w kolejnych konkursach: 
na Wiersz Roku – termin nadsyłania prac 
konkursowych do 31 marca 2018 i na Poezję 
Emigracyjno-Patriotyczną - termin nadsyłania 
zgłoszeń do 31 maja 2018 r.

Jednocześnie prosimy bardzo o 
promowanie naszych konkursów poezji w 
swoim miejscu zamieszkania, w lokalnych 
mediach, kościołach, organizacjach, na 
facebook i wśród znajomych. Wierzymy 

bowiem w drzemiace gdzieś wielkie pokłady 
talentu wciąż nieodkrytego.

Po raz pierwszy w historii naszej organizacji 
(PAPA, Inc., niedochodowa organizacja 
literacka została zarejestrowana w NJ w 2004 
roku), Kapituła Akademii zmuszona była 
anulować dwa konkursy poezji (Na wiersz 
Miłosny i na Poezję Religijną) ze względu na 
zbyt małą liczbę zgłoszeń konkursowych i z 
powodu zbyt niskiego poziomu nadesłanych 
prac. Opcja unieważnienia konkursu jest 
objęta Statutem Akademii, zatwierdzonym 
w czerwcu 2004 roku, który zezwala na 
przedłużenie terminu nadsyłania prac na dany 
konkurs lub ogłoszenie nowego konkursu, co 
niniejszym czynimy.

Pragniemy również nadmienić, iż w 2018 
r. Akademia wyda w formie antologii najlepsze 
wiersze, jakie otrzymała w ciągu 14 lat swego 
istnienia.

Przypominamy, że poeci, którzy są 
zainteresowani wydaniem swoich wierszy w 
formie ksiażkowej, proszeni są o kontakt z 
Akademią.

Gorąco pragniemy podziekować za 

dotychczasowe wsparcie udzielane Akademii 
i prosić o dalsze. Polish American Poets 
Academy, Inc., która utrzymuje się wyłącznie ze 
swojej działalności i jest jedynym fundatorem 
i sponsorem nagród i antologii dla poetów 
(których nie stać na zakupienie tejże antologii, 
na wpisowe, czy też na składkę członkowską), 
potrzebuje pomocy. Każda forma wsparcia – 
finansowa czy rzeczowa – będzie mile widziana.

Osoby uprawiające działalność 
gospodarczą, itp. oraz przedsiębiorstwa, które 
zechcą wesprzeć naszą działalność, będą, na 
życzenie, promowane na portalu naszego 
sponsora medialnego – New York & New 
Jersey Magazine Online: 

www.e-businesscardexchange.com 
Z góry dziękujemy za każdą formę pomocy.
Korzystając z okazji życzymy zdrowia, 

szczęścia, wszelkiej pomyślności i weny 
twórczej w Nowym Roku,

Kapituła i Rada Dyrektorów Polish 
American Poets Academy, Inc. 

na czele z Prezes Barbarą “Alex” 
Aleksandrowicz  
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Koniec czasów
Czasami możemy dość do wniosku, że to już jest 

jednak koniec czasów. Taka myśl nasunęła mi się dziś 
(tekst piszę 12 stycznia) gdy po krótkim przedzieraniu się 
przez wzburzony o tym czasie Atlantyk do Polski dotarła 
wieść o tym, że Oprah Winfrey może kandydować 
na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. 

Nie znam tej Pani, nie oglądałem jej programów, 
ale z zasłyszanych informacji wiem, że to „self made 
woman”. Nikt jej spadku nie zostawił, dorobiła się 
wszystkiego sama i za to należy się jej wielki szacunek. 
Z pewnością wiele oczu spogląda na nią teraz, zaczyna 
jakiś biznes i myśli, że skoro jej się udało to dlaczego 
nie powalczyć. Dobrze jest, gdy masy (proszę by masy 
się nie obrażały za nazywanie masami bo sam mieszczę 
się w tej puli i mi tu całkiem dobrze) mają jakiś punkt 
zaczepienia, widzą światełko, bo to zwyczajnie pomaga.

Zagajenie wyszło mi przydługie więc czas przejść do 
meritum. Czy to już jest rzeczywiście ten czas, że po tym 
jak w owalnym gabinecie zasiadł Donald Trump trafi 
tam Oprah Winfrey? Wielu ludziom by się to spodobało. 
Byłby to sygnał dla czarnoskórej społeczności USA, że 
po Baracku Obamie czas na kolejny krok. Tylko czy 
takich polityków nam trzeba? Takich jak Donald Trump 
i o zgrozo być może Oprah Winfrey? 

Tu muszę dać przypis. Wiele pomysłów Pana 
Trumpa mi się podoba, a jakiś rok temu pisałem 
by poczekać z jego oceną i chyba czas na wyrobienie 

sobie przynajmniej częściowej opinii był wystarczający. 
Zrozumiałe dla mnie działania opakowywane są w 
niestrawny celofan, który w moje ocenie nie przystoi 
politykowi takiego kalibru, czyli szefowi, póki co, 
jedynego mocarstwa globalnego. Przepychanki z 
koreańskim przywódcą o to kto ma za przeproszeniem 
„większego guzika” atomowego są po prostu nie na 
miejscu. Tu postawię kropkę tej myśli. Przykładów jest 
więcej i wybrałem najświeższy.

Wracając do głównego wątku. Czy takich ludzi 
chcemy mieć u steru? Jeśli tak to dla mnie to już jest 
koniec czasów. Zakodowane wyobrażenie o mędrcach, 
którzy stoją na mostku kapitańskim legło w gruzach 
już dawno temu. Zdążyłem z tego wyrosnąć. Miałem 
jeszcze nadzieję, że chociaż stwarzane będą pozory, że 
rządzą nami ludzie doświadczeni, stonowani, chciałoby 
się rzec przygotowani do rządzenia.

Najwyraźniej prawda czasu, prawda ekranu. Skoro 
takie mamy czasy i takie jest zapotrzebowanie to takich 
wodzów się nam, masom, serwuje. Mimo wszystko 
chyba nie chcę mieć takich wodzów. Może i jestem 
spaczony ponieważ jeszcze mi się w życiu lew nie trafił 
za którym bym w ogień poszedł, ale jest pewien poziom, 
którego bym oczekiwał od najwyższych instancji. 
Dlaczego? Ano dlatego, że jak się pewnego poziomu 
nie ma, nie zgromadziło się pewnego zasobu wiedzy to 
za naszym fotelem, za naszym uchem, ustawi się zaraz 
łańcuszek „wujów dobra rada”, którzy de facto będą 
sterować całym, aż strach to napisać, państwem, w sobie 
tylko znanym interesie.

Jak już nadmieniłem najwyraźniej takie mamy 
zapotrzebowanie, ponieważ machery tego świata robią 
dokładnie to, co sprawdzi się w praktyce, a nie to co sobie 
przeintelektualizowane osóbki wymarzą. Oczywiście 
Oprah jeszcze nie dostała się do Białego Domu, ale z 
pewnością można mówić o baloniku testowym. Jak 
znam życie sondażownie już zacierają ręce bo albo w 
tej chwili, albo za chwilę zainkasują tłuste kontrakty 
na zbadanie tego, czy aby na pewno odbiorcy chcą 
kolejnego kroku w zmianach na szczytach władzy.

Stany jak Stany, ale aż strach się bać co też tam 
nam wysmażą w tej umęczonej Polsce za „magików”, 
od uzdrawiania Ojczyzny. Wyciągnięty z kapelusza 
Pan Petru ewidentnie się nie sprawdził i już zapewne 
najtęższe umysły knują kogoż by tu na świecznik ludowi 
postawić by go kupił. Gra idzie o najwyższą stawkę, 
o dostęp do możliwości jakie oferuje władza, a ta jak 
wiadomo deprawuje, więc i starania o jej pozyskanie 
będą szły po bandzie. Do tego już chyba wszyscy 
zdążyliśmy przywyknąć.

Z mojej perspektywy najważniejsze by ci u władzy 
mi przysłowiowej gitary nie zawracali i kłód pod nogi 
nie rzucali. Mają po prostu nie przeszkadzać, a ja sobie 
jakoś poradzę. Telewizor wyrzuciłem, na wiadomościach 
w radio włączam wyciszenie. Jak ocenzurują światowy 
Internet (a są już ku temu przymiarki w niektórych 
krajach) czas będzie całkowicie się odłączyć tak, by uciec 
od końca czasów i zrobić sobie swoje własne czasy, skoro 
te zastane nam nie odpowiadają. Mimo wszystko obym 
nie dożył w Polsce prezydenta z telewizji śniadaniowej.

Krzysztof Kuska

PiS musi utrzymać formację
Ponieważ ciągle nie udaje się stworzyć w Polsce 

opozycji będącej w stanie pokonać PiS, najpewniejszy 
sposób na zakończenie rządów partii Jarosława 
Kaczyńskiego to doprowadzenie do rozłamu w 
ugrupowaniu. Wiele wskazuje na to, że taka akcja trwa 
już od jakiegoś czasu. Pierwsze uderzenie poszło w stronę 
najsłabszego punktu, a więc prezydenta. Nieposiadający 
w realnej polityce większego doświadczenia polityk o 
narcystycznych skłonnościach i wielkiej żądzy władzy, w 
wyniku tych słabości, był łatwym łupem i szybko został 
omotany. 

PiS-owi, pomimo prób, nie udało się niestety 
prezydenta uratować i został on dla prawicy stracony. 
Tym samym rządząca partia została odsłonięta na 
kolejny, jeszcze poważniejszy cios w postaci usunięcia 
z gabinetu najpierw cieszącej się wielkim poparciem 
premier Szydło, a następnie ikony partii, a zarazem 
szefa kluczowego resortu, i pomnikowej postaci, czyli 
ministra Macierewicza.

Przeprowadzone zmiany opakowane są dla 
wyborców, jako administracyjne korekty struktury 
rządu i przesunięcia na pozycjach w obrębie dobrze 
funkcjonującej drużyny, w której jeden za wszystkich, a 

wszyscy za jednego.
Tym czasem, na prawicy, a zwłaszcza wśród 

elektoratu PiS, wrze niczym w mrowisku rozgrzebanym 
kijem. Atmosfera osiągnęła najwyższą temperaturę 
i pojawiają się nawet zarzuty o zdradę. Publiczne 
deklaracje twardego elektoratu PiS o wycofaniu swojego 
poparcia dla prezydenta stały się już codziennością nie 
tylko mediów społecznościowych.

W debacie elektoratu rządzącej partii pojawił się 
niestety nowy wątek idealnie pasujący do koncepcji 
rozbicia PiS. Oddani wyborcy otwarcie mówią o 
możliwości powołania nowej partii.  

Jak słusznie ocenia Adrian Stankowski, twardy 
elektorat PiS

to około 25% wszystkich wyborców. I ten twardy 
elektorat nie zagłosuje na partię skręcającą w stronę 
centrum, jak zaczynają określać rząd lewicowi i pseudo 
prawicowi publicyści.

W efekcie pojawia się realne niebezpieczeństwo 
formowania się na prawicy dwóch nurtów: bardziej 
liberalnego na kształt Unii Wolności z Dudą i Gowinem 
na czele, frakcji podatnej na wpływy z zewnątrz, oraz 
konserwatywnego, skoncentrowanego na budowaniu 

silnego państwa, nurtu z Macierewiczem i Kaczyńskim, 
jako liderami. 

Aby wymknąć się z tej pułapki zastawionej na 
prawicę, PiS musi jednoznacznie przekreślić pozycję 
prezydenta i jego sprzymierzeńców. Wyborcy PiS musza 
mieć jasność, że PAD ostatecznie stracił poparcie partii 
rządzącej i znalazł się po drugiej stronie sceny politycznej. 
O ile słuszna jest strategia unikania otwartego starcia 
z prezydentem, to jednak dalsze ustępstwa w celu 
usatysfakcjonowania prezydenta, będą nie do zniesienia 
dla elektoratu PiS, a zatem zaszkodzą prawicy i w 
najczarniejszym scenariuszu mogą doprowadzić do jej 
rozpadu.

Prezydent już dawno zaczął kierować się w lewo i 
należy wykorzystać jego energię i pozwolić mu osiąść na 
stałe po lewej stronie politycznej debaty. Umocowanie 
PAD na lewicy, gdzie coraz lepiej się odnajduje, pozwoli 
prawicy uniknąć tragicznego w skutkach podziału.

Pozwoli również na klarowne określenie PAD-a, jako 
siły hamującej dobrą zmianę, ośrodka destrukcyjnego, a 
zatem wymagającego szybkiej wymiany.

Piotr Węcław
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Wojna w lutym
Luty. Drugi miesiąc roku. W historii Polski 

zaznaczył się jako ważny okres. Ważny, ale też 
tragiczny.

28 lutego 1944 roku Ukraińcy dokonali 
masakry we wsi Huta Pieniacka. Miejscowość 
położona jest, a właściwie była, w województwie 
tarnopolskim, na wschodzie Polski. Piękna, 
kresowa, urokliwa i spokojna. Do czasu. 
Przebywały w niej wówczas, 28 lutego 1944 roku, 
głównie kobiety, dzieci i 

osoby starsze. Łącznie zamieszkiwało ją około 
1000 ludzi. Mężczyźni zbiegli, nie z lęku. Polska 

samoobrona uważała, że jeśli Ukraińcy nie 
zobaczą obrońców, to oszczędzą Hutę Pieniacką. 

Przebywali w niej wtedy też uciekinierzy z 
innych miejscowości, w których dochodziło do 
rzezi 

przeprowadzanych wcześniej przez Ukraińców. 
Mieszkańcy Huty Pieniackiej byli świadkami łun 
unoszących się nad sąsiednimi wsiami. 

Rankiem 28 lutego 1944 roku sami stali 
się ofiarami. Wieś została najpierw ostrzelana, 
a następnie wkroczyły do niej: oddział UPA, 
ukraińscy żołnierze z 4. Pułku Policyjnego SS 14 
Dywizji SS 

„Galzien”, ukraiński oddział paramilitarny.
Ukraińcy ostrzeliwali uciekających. Innych 

palono żywcem w stodołach.  Wcześniej zostali 
spędzeni do kościoła i grupami wyprowadzani. 
W świątyni Ukraińcy zbezcześcili hostię i 
tabernakulum. Oblali benzyną i podpalili 

dowódcę  miejscowej samoobrony. Zamordowali 
rodzącą kobietę. Dobytek 

mieszkańców zrabowali. Popołudniu opuścili 
wieś wcześniej niemal doszczętnie ją niszcząc. 

Zamordowali według różnych źródeł od 850 
do ponad 1000 Polaków.

Niektóre środowiska ukraińskie do dzisiaj nie 
chcą przyznać, że za tą straszliwą zbrodnią stoją 

Ukraińcy. W podobny sposób, jak Huta 
Pieniacka, zniknęło z powierzchni ziemi 
wiele miejscowości położonych na Wołyniu. 
Miejscowości i ich mieszkańców. 

Ale luty to także inna data, wcześniejsza. 14 
lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Polska 
była wówczas okupowana przez Niemcy, odniosła 
liczne straty w ludności i straty majątkowe. 1 
września 1939 roku została  zaatakowana przez 
zachodnich sąsiadów, 17 września przez sowietów. 
Chyba 

żaden kraj nie byłby w stanie pokonać dwóch 
dużych okupantów (i dwóch mniejszych: Słowacji 
i 

Litwy). Mimo to Polacy zaczęli tworzyć 
struktury Państwa Podziemnego, będącego 
fenomenem na skalę światową. W skład tego 
państwa wchodziła również Armia Krajowa. Była 
armią działająca na terenie okupowanego państwa. 
Armią regularną. Prowadziła akcje wojskowe, 
przygotowywała kraj do ogólnonarodowego 
powstania, które przyjęło nazwę „Akcja Burza”. W 
jej ramach Polacy mieli 

pokazać kto jest gospodarzem na ich własnym 
terytorium. 

Niestety, po II wojnie światowej żołnierze 
Armii Krajowej byli prześladowani przez 
komunistów, więzieni, torturowani, zabijani. 

Na samym początku wojny 10 lutego 1940 roku 
sowieci zaczęli deportację ludności zamieszkującej 
Kresy, tereny, które w wyniku paktu między nimi 
a Niemcami znalazły się pod okupacją tych 

pierwszych. Kresowianie byli wywożeni w 
bestialskich warunkach, między innymi, na 
Syberię i do Kazachstanu. 

Jechali w bydlęcych wagonach. W mrozie. 
Głodni. Wielu po drodze umierało. Sowieci 
wyrzucali ich ciała z pociągów. Nie chowali. 
Wywożona była głównie inteligencja. Osadnicy, 

właściciele ziemscy, byli wojskowi. Kresy do 
tej pory nie wróciły do Polski, tak jak wielu 
wywiezionych 10 lutego 1940 roku i później na 
nieludzką ziemię. 

Trzy różne historie. Jeden Naród. Jedna wojna. 
Naród otoczony przez wrogów, któremu udało się 
stworzyć podziemne Państwo. Naród, który został 
okaleczony w wyniku działań Ukraińców, 

Niemców i sowietów. 
W ten sposób przestało istnieć Państwo Polskie 

w znaczeniu realnym, na jego gruzach wzniesiono 
komunistyczną Polskę. Wyrwa  intelektualna jaka 
pozostała wśród Polaków do dzisiaj odciska swoje 
piętno.

Ale był też inny luty. W roku 1919. Dokładnie 
10 dnia tego miesiąca zebrał się po raz pierwszy 
sejm wolnej Polski. II Rzeczypospolitej. Mimo 
zaborczych zniszczeń Polacy potrafili zjednoczyć 
swój kraj, odbudować jego strukturę, wreszcie 
rozwijać go gospodarczo i ekonomicznie. Działały 
ośrodki 

uniwersyteckie m. in. w Wilnie, we 
Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie. 
Został zbudowany port w Gdyni, powstał 
Centralny Okręg Przemysłowy, pojawiły się 
plany prewencyjnego uderzenia na Niemcy. 
Niestety w tych ostatnich planach Polska 
pozostała osamotniona. II Rzeczpospolita tętniła 
życiem. Rozwijały się kabarety, kino, a ikoną 
najpiękniejszej aktorki była Ina Benita. Warszawa 
była jednym z najładniejszych miast Europy, 
Kraków przypominał świetność dawnej stolicy, 
Lwów 

urzekał kamieniczkami, a Wilno przyciągało 
duchem Mickiewicza. To był inny świat. 
Poukładany, spokojny, ciepły. Wybuch wojny 
zniszczył go. W sposób zaplanowany niszczyli 
go sowieci, Niemcy i Ukraińcy. Do dzisiaj nie 
zapłacili odszkodowań. Po wielu latach powstał 
zespół parlamentarny 

zajmujący się kwestiami reperacji wojennych. 
Na jego czele stanął Arkadiusz Mularczyk z PiS. 

Istnieje nadzieja, że w końcu Polska odzyska 
chociaż niewielkie zadośćuczynienie ze strony 

Niemców.

Tomasz Kornecki
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Sto lat Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego

Rok 2018 decyzją Senatorów RP jest rokiem 
100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. KUL to jeden z najstarszych katolickich 
uniwersytetów w Europie Środkowo-Wschodniej. KUL 
to też jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce.

Podczas Mszy śwętej inaugurującej jubileusz 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski, mówił: Wszelka kultura 
uniwersytecka bierze swój początek z człowieczego 
pragnienia poznania prawdy, a cel każdej autentycznej 
wyższej uczelni kryje się w pragnieniu poznania istoty 
rzeczy, odkrycia jej ukrytej natury oraz nazwania jej 
po imieniu. Ten rodzaj pragnienia nadaje badaniom 
naukowym ich godność i wielkość.

Aktualnie na uczelni, na niemal 40 kierunkach 
kształci się ponad 12 tys. studentów. Kadrę naukowo-
dydaktyczną tworzy blisko 1,1 tys. wykładowców. 
Lubelska uczelnia prowadzi studia na ośmiu wydziałach: 
Teologii; Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji; 
Filozofii, Nauk humanistycznych; Nauk społecznych; 
Biotechnologii i nauk o środowisku; Matematyki, 
informatyki i architektury krajobrazu oraz zamiejscowy 
Wydział Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej 
Woli.

KUL to uczelnia z tradycją, a jednocześnie 
nowoczesna. Jest dynamicznym ośrodkiem naukowym 
i dydaktycznym oraz ważnym ośrodkiem działalności 
studenckiej. Podstawową misją uniwersytetu jest 
„prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii 
między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie 

inteligencji katolickiej oraz współtworzenie 
chrześcijańskiej kultury”.

Założyciel i pierwszy rektor KUL ks. Idzi 
Radziszewski na patrona uniwersytetu wybrał 
Najświętsze Serce Jezusa, umieszczając Je wraz z orłem 
w pieczęci uczelni. Godłem uniwersytetu jest wizerunek 
białego orła z otwartą koroną na głowie, nad którym 
widnieje rozwinięta wstęga z dewizą: Deo et Patriae. 

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał z inicjatywy 
komitetu organizacyjnego powołanego w lutym 1918 
r. dzięki staraniom rektora Akademii Duchownej 
ks. Idziego Radziszewskiego. Większość funduszy na 
powstanie placówki przekazali: przemysłowiec Karol 
Jaroszyński i inżynier Franciszek Skąpski. Uczelnia 
miała zająć się badaniami naukowymi, łącząc naukę z 
wiarą, kształcąc inteligencję katolicką. 

W roku 1921 uczelnia otrzymała własną 
siedzibę przy Alejach Racławickich w Lublinie, gdzie 
przeniosła się w styczniu kolejnego roku. W roku 1922 
powstały zalążki Towarzystwa Przyjaciół KUL, które 
pozyskało wsparcie finansowe dla uczelni , m.in. od 
przedstawicieli duchowieństwa świeckiego i zakonnego. 
W 1928 r. zatwierdzono statut uczelni. W czasie II 
wojny światowej, kiedy Niemcy wkroczyli do Lublina, 
budynek uniwersytetu zamieniono na szpital wojskowy. 
Wielu wykładowców i studentów aresztowano i 
wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec lub 
do obozów koncentracyjnych. Mimo represji uczelnia 
zaangażowała się w tajne nauczanie, które trwało 
przez cały okres wojny. Po wojnie komuniści dążyli 

do likwidacji Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-
Ekonomicznych oraz Studium Zagadnień Społecznych 
i Gospodarczych Wsi. Kiedy spotkali się z odmową 
utworzenia na uczelni komunistycznej organizacji 
młodzieżowej i komórki partyjnej, zdymisjonowali 
rektora ks. Antoniego Słomkowskiego. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało prawo 
opiniowania kandydatów na rektora; pracownikom 
odmawiano wyjazdów zagranicznych, proponowano 
korzystniejsze zarobki na innych uczelniach lub 
usuwano z KUL. Placówkę inwigilowano, absolwenci 
mieli problemy ze znalezieniem pracy, cenzurowano 
publikacje naukowe.

Po roku 1956 sytuacja uległa lekkiej poprawie; 
dzięki wyjazdom pracowników naukowych nawiązano 
kontakty z uniwersytetami zagranicznymi. Po wybraniu 
byłego wykładowcy KUL Karola Wojtyły na papieża 
powstał Instytut Jana Pawła II, papież otrzymał tytuł 
doktora honoris causa wszystkich wydziałów. W okresie 
stanu wojennego wielu studentów i wykładowców 
zostało internowanych.

Wśród wybitnych absolwentów uczelni są: ks. dr 
hab. Franciszek Blachnicki, prof. Mieczysław Krąpiec 
OP, Hanna Malewska, prof. Tadeusz Styczeń SDS i 
kardynał Stefan Wyszyński. Z uniwersytetem związany 
był święty Jan Paweł II, który kierował Katedrą 
Etyki na Wydziale Filozofii od 1954 do pamiętnego 
konklawe. Po tym wspaniałym wykładowcy pozostało 
wiele pamiątek: rękopisy, nagrania, dokumenty. O 
Karolu Wojtyle przypomina pomnik postawiony w 
1983 r. na dziedzińcu uczelni, a od kilku lat w kościele 
akademickim - relikwia w postaci kropli krwi Świętego 
wsączona w kawałek białej tkaniny.

Joanna Szubstarska

Godło uniwersytetu

Wykładowca KUL Karol Wojtyła
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Pociągami po Syberii
Naszych przodków politycznie krnąbrnych na 

przełomie XIX i XX wieku wożono przymusowo 
pociągami na Syberię. Proces, kara, policja, katorga, 
straszny los skazańców. Przedtem, zanim wybudowano 
Transsyberyjską kolej (1916), jechali via Irkuck dalej na 
wschód kibitkami. Transport koszmarny. W pociągach 
pełno polskich rewolucjonistów, powstańców, 
patriotów i... pluskiew.

Ja pojechałem na Sybir dobrowolnie. Przedtem 
kupiłem wizę wjazdową do Rosji.  Zamówiwszy 
hotele, nabyłem bilety lotnicze (Zurych-Moskwa-
Omsk) i kolejowe na trasę Omsk – Jekaterynburg – 
Kazań – Moskwa. Pierwsza trasa dla mnie to odcinek 
z Omska w Azji (2800 km na wschód od Moskwy) 
do Jekaterynburga. To symboliczna granica na Uralu 

między Europą a Azją. Jekaterynburg w czasach 
komunizmu nazywał się Swierdłowsk. 

Z hotelu w Omsku jadę taksówką na wielki 
dworzec, pamiętający czasy carskie, kiedy budowano 
tę najdłuższą trasę kolejową świata. Jest lato, poranny 
upał. Przez bramkę kontrolną (jak na lotnisku) 
przechodzę z pięknego pełnego dekoracji hallu na 
peron. Cały dworzec jest wspaniale zmodernizowany, 
panują wszędzie komputery. Tym niemniej informacja 
dla pasażerów mogłaby być lepsza. Nikt nie mówi w 
obcych językach. Trudno się zorientować w detalach.

Pociąg „Czita – Moskwa” (6300 km między 
nimi...) wjeżdża majestatycznie. Wreszcie staje. Omsk. 
Pasażerowie z bagażami stają przed wagonem, gdzie 
mają rezerwację. Tak jest wszędzie. Ale w Rosji każdy 

wagon dwudrzwiowy ma tylko jedne otwarte drzwi. A 
przed nimi stoi konduktorka w mundurku: furażerka 
na głowie dodaje jej wojskowości, biała  bluzka opięta 
na ciele kobiecości a ciasna szara spódnica frywolności. 
Każdy musi jej pokazać nie tylko bilet, lecz również 
dowód osobisty lub paszport! Taki obyczaj. Sprawdza 
mi dokładnie dokument i wpuszcza do wagonu. W 
wagonie (2. klasa) jest 9 przedziałów po 4 osoby, czyli 
konduktorka ma maximum 36 podopiecznych. W 
wagonie pierwszej klasy jest też 9 przedziałów, ale po 
2 osoby.

W każdym wagonie na końcu są dwie ubikacje. 
One do końca trasy były czyste i używalne! W korytarzu 
świeci się elektronicznie zapraszający napis „tualjet 
swobodjen”. W ubikacji są napisy z odpowiednimi 

Omsk, dworzec
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obrazkami: (1) „Uwaga! Wrzucanie papieru i innych 
przedmiotów do muszli spowoduje awarię”; (2) rysunek 
mężczyzny i kobiety ściskających dramatycznie nogi 
i tekst „Nie ma nic gorszego, niż podróżowanie bez 
funkcjonującej ubikacji”; (3) najbardziej dla mnie 
szokujący napis po rosyjsku: „Na unitaz nogami nje 
wstawat’”, czyli „Nie wchodzić nogami na sedes!”; (4) 
przycisk kwadratowy a pod nim napis, że spłuczka 
działa po 25 sekundach; (5) nad tym białym 
przyciskiem jest czerwona lampka oraz tekst „Zabrania 
sie używania toalety przy zapalonym czerwonym świetle”. 
Sporo instrukcji. 

Przez okno widzę głównie lasy brzozowe oraz 
sąsiednie szyny. To nuty niekończącej się pieśni 
syberyjskiej. Poza tym migają domy, nowe i 
rozpadające się, wsie i pojedyncze zagrody. Ludzie 
na przystankach. Skaczą przez kałuże, jadą na 
rowerach, cierpliwie czekając na przejazd naszego 
pociągu. Fasady dworców z napisami tajemniczo 
brzmiących miejscowości „Nazywajewskaja”, „Talica”, 
„Masljanskaja” albo „Krasnoufimsk”. Robotnicy w 
jaskrawych pomarańczowych kamizelkach z wielkimi 
młotami na ramieniu. A gdzie sierp? A za oknem 
brzozy: to syberyjski refren dwu kontynentów.

Trzy uwagi różnej natury. Na dworcach podaje się 
tzw. „moskowskoje wriemia”, czyli „czas moskiewski”. 
To znaczy, iż stoi się przed dworcem w Omsku i wielki 
zegar elektroniczny pokazuje godzinę 07:08 rano. 
Patrzę na mój zegarek pokazujący czas lokalny 10:08. 
Panika! Zegar dworcowy pokazuje jedynie czas w 
dalekiej Moskwie! Taki zwyczaj. Druga uwaga dotyczy 

wagonów restauracyjnych. Idę do niego przez kilka 
wagonów. Między nimi drzwi. Między nimi palacze 
ściśnięci w harmonijce (w wagonach nie wolno palic!) 
przepuszczają mnie. Nie przerywają konwersacji w 
hałasie żelastw, łączących wagony pod ich nogami. 
Jak tam się pali papierosy w zimie przy -40°C? W 
wagonie restauracyjnym pustki i kilka nudzących się 
kelnerek. Niemal nikt nie je drogich dań w wielkiej 
ilości wyliczonych w grubej plastikowej książce. 
Kelnerka delikatnie doradza 20% menu, bo tych 80% 
nie ma! Oczywiście nie zna języków obcych. Proszę do 
dania obiadowego piwo rosyjskie. Nie ma. Jest tylko 
belgijskie albo niemieckie. Dostaję jasne belgijskie 
„Hoegaarden” (wit-blanche). Chodzi o wyciśnięcie 
więcej pieniędzy z kieszeni podróżnych. Patrząc na 
przemykające syberyjskie białe brzozy za oknami, sączę 
złociste piwo z zachodniej Europy. Rosja rozwija się.

Trzecia uwaga: postoje. W planie jazdy (wszędzie 
można go konsultować na ścianie korytarza) jest z 
góry powiedziane, że n. p. w mieście Tjumeń pociąg 
nasz stać będzie 42 minuty. Co kilka godzin dluższy 
postój. Wszyscy wychodzą na peron. Wreszcie 
można zapalić na świeżym powietrzu. Inni spieszą 
do sklepu na dworcu. Większość płaci kartami 
kredytowymi. Obserwuję ludzi. Podróże kształcą... 
Skojarzenia z rosyjską literaturą, gdzie jest o ludziach 
i pociągach z innej epoki: Lew Tołstoj z genialną 
„Sonatą kreutzerowską” (1889) czy Anton Czechow z 
cudownym opowiadaniem „Gruby i cienki” (1883) ...

Kończę brawurowym peanem na cześć 
syberyjskich pociągów – w 1. klasie panuje luksus. 

Na początku trasy wchodzi konduktorka do 
przedziału informując: w cenie biletu jest posiłek 
gorący. Otrzymamy go w pudełku („korobka”) jak w 
samolocie, do tego woda mineralna. Konduktorka 
pyta mnie jaki zestaw wybieram! Notuje to. Obłęd! 
Pokazuje jak włączyć telewizor nad głowami (jak w 
pokoju hotelowym) – kilka programów po rosyjsku. 
Jest też radio na słuchawki, czekające na użycie. W 
tym momencie jej koleżanka jeździ odkurzaczem po 
dywaniku w korytarzu! Odcinek Omsk-Jekaterynburg 
czy Jekaterynburg-Kazań to akurat 1000 km, czyli 11 
godzin w przedziale. Siedzenie tak długie odbiłoby się 
negatywnie na pewnych częściach ciała... Przychodzi 
konduktorka i wprawnymi ruchami ściele szybko 
łóżka. Wychodząc zasuwa drzwi. Wtedy widzę, że 
całe drzwi ze strony przedziału to wielkie lustro. Leżę 
na łóżku. Nie ma „siedzeń”. Można cały czas leżąc 
czytać. Oświetlenie w przedziale ma trzy różne lampy! 
A propos trasa Kazań – Moskwa nocnym pociągiem 
(średnia szybkość to 73 km/h) w 1. klasie (2 osoby 
w przedziale) przez 800 km kosztuje Euro 115. W 
zachodniej Europie byłaby to podróż tania. Jesteśmy w 
Rosji, gdzie konduktorka zarabia 350 euro miesięcznie. 
Ostatnia pochwała pociągów rosyjskich na tej trasie: 
są niebywale punktualne. Na moskiewski „Dworzec 
Kazański” („Pasażyrskaja Kazanskaja Stancja”)  pociąg 
wjeżdża po 800 km z jedną minutą opóźnienia. Brawo! 
Co to jest wobec wieczności?

Wieslaw PIECHOCKI
Rosja, czerwiec 2017

Nie wchodzić nogami na sedes!Kolejowa informacja elektroniczna
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Dworzec w Tjumeń
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

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

Dr. Margaret Pokroy
Dr. Mila Lutsky

FAMILY DENTISTSPleasantview Professional Bldg.
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Fax: (780) 432 - 1427

(780) 430 - 9053

Committed to giving caring & 
compassionate funeral service.
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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


