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Hala Gąsienicowa. Najpiękniejsza dolina w Tatrach, cel najczęstszych wycieczek zwłaszcza na Orlą Perć. 
W tle widoczne: Żółta Turnia (2087), Granaty (2240), Kościelec (2155), Świnica (2309) i Skrajna Turnia (2097). 

W dole szałasy, pozostałość po czasach wypasu owiec. Po prawej mały drewniany budynek „Betlejemka” 
mieszczący Centralny Ośrodek Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu.

Fot. Władysław Bachleda
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RADOSNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH 

CAŁEJ POLONII ŻYCZY 
REDAKCJA

POLISH CANADIAN HUMANITARIAN 
SOCIETY ŻYCZY CAŁEJ POLONII 

ORAZ WSZYSTKIM HOJNYM 
DARCZYŃCOM WESOŁYCH 

ŚWIĄT ORAZ „SMACZNEGO JAJKA”

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM 
SEZONIE WIOSENNYM ŻYCZY CAŁEJ POLONII PREZES 
KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ OKRĘG ALBERTA 

JANUSZ TOMCZAK

CAŁEJ POLONII SERDECZNE 
ŻYCZENIA ZDROWYCH 
I WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH SKŁADA W 
IMIENIU FEDERACJI POLEK 
PREZESKA OGNIWA NR 3 W 
EDMONTON HALINA MADEJ

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

SEZONIE WIOSENNYM CAŁEJ POLONII 
ŻYCZY JOHN SZUMLAS KONSUL 
HONOROWY RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ W EDMONTON

NAJSERDECZNIEJSZE 
ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH DLA 
CAŁEJ POLONII W IMIENIU 

STOWARZYSZENIA POLSKICH 
KOMBATANTÓW SKŁADA PREZES 

HENRYK LANG

SERDECZNE ŻYCZENIA RADOSNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH ORAZ WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI SKŁADA CZŁONKOM 

TOWARZYSTWA KULTURY POLSKIEJ ORAZ 
CAŁEJ POLONII ZARZĄD TOWARZYSTWA ORAZ 

PREZESKA ELŻBIETA SAWICKA
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NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWYCH I 
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM 

CZŁONKOM TOWARZYSTWA POLSKO-KANADYJSKIEGO 
ORAZ CAŁEJ POLONII SKŁADA ZARZĄD TOWARZYSTWA 

ORAZ JEGO PREZES MARYLA HASEK

SERDECZNE ŻYCZENIA 
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH DLA CAŁEJ 
POLONII W IMIENIU TOWARZYSTWA 

POLSKICH WETERANÓW SKŁADA PREZES 
JAN KAZIMIERZ KUCY

CZŁONKOM FUNDACJI 
POMOCY DZIECIOM IM. MAGDY 

TOMCZAK ORAZ CAŁEJ POLONII 
ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH I  “SMACZNEGO 
JAJKA” ŻYCZY PREZES FUNDACJI 

JANUSZ TOMCZAK

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH ORAZ “SMACZNEGO 

JAJKA” CZŁONKOM POLSKO- 
KANADYJSKIEGO TOWARZYSTWA 

HISTORYCZNEGO 
ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKOM, 

ORGANIZACJOM POLONIJNYM, BIZNESOM 
I SPONSOROM ŻYCZY PREZESKA 

TOWARZYSTWA HELENA FACSKO

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWYCH I 
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH SKŁADA 

CZŁONKOM KLUBU MĘSKIEGO ORAZ CAŁEJ 
POLONII ZARZĄD KLUBU ORAZ JEGO PREZES 

LILA FUTERSKANAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM 
CZŁONKOM KLUBU SENIORA 2004 ORAZ 

ICH RODZINOM I CAŁEJ POLONII 
SKŁADAJĄ ZARZĄD KLUBU ORAZ PREZESKA 

MARIANNA KWIATKOWSKA

W IMIENIU KLUBU SENIORA BIAŁY ORZEŁ 
Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

WSZYSTKIM CZŁONKOM KLUBU I ICH 
RODZINOM ORAZ ORGANIZACJOM 

POLONIJNYM I CAŁEJ POLONII 
ZDROWYCH, WESOŁYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH ORAZ “SMACZNEGO 
JAJKA” 

ŻYCZY PREZESKA STEFANIA KUCY

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA RADOSNYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ WSZELKIEJ 
POMYŚLNOŚCI CZŁONKOM KLUBU PRZYJAŹŃ 

ORAZ CAŁEJ POLONII SKŁADA PREZESKA 
KRYSTYNA URBAN
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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

Koncert Poezji „Muza 
Narodzona”

Towarzystwo Kultury Polskiej przy współpracy 
z Mazurka Music and Art Society, zaprasza Polonie 
Edmontońską na koncert poezji „Muza Narodzona”, 
z okazji setnej rocznicy Niepodległości Polski 1918 - 
2018.

Koncert odbędzie się w niedzielę 15 kwietnia, o 
godz. 18:00, w Domu Polskim w Dolnej Sali, 10960 
- 104 Street.

W koncercie usłyszymy poezję i muzykę Joanny 
Dumicz, a także wiersze Urszuli Kunikiewicz.

Program wieczoru będzie także obejmował 
znane piosenki polskie z lat międzywojennych oraz 
powojennych, instrumentalną muzykę cygańską oraz 
klasyczną. Piękny i zróżnicowany repertuar, czyli uczta 
dla ucha i oka! 

Wśród wykonawców zespół artystów polonijnych, 
między innymi Joanna Dumicz: śpiew i gitara, Urszula 
Kunikiewicz: recytacja, Tatiana Warszyńska: skrzypce, 
Mikołaj Warszyński: fortepian, Maya Budziński: 
skrzypce, oraz kanadyjski kontrabasista Maximilian 
Mauriccio Cardilli. 

Serdecznie zapraszamy!
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Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik

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.

DZIELENIE SIĘ
Wielkanoc to czas pokoju. Przynajmniej dla 

chrześcijan. Tradycyjnie zasiadamy do stołu i dzielimy 
się. Nie opłatkiem jak w Wigilię, ale jajkiem, symbolem 
życia, które gdzieś, kiedyś, ktoś oddał za nas byśmy na 
końcu czasów sami mogli zaznać życia wiecznego.

Z przyziemnej perspektywy powyższe jest trochę 
odległe, zamazane i niezbyt realne. Na co dzień myślimy 
o innych sprawach i niekoniecznie pamiętamy o dzieleniu 
się, a jest jedna rzecz na ziemi, której mamy coraz mniej 
i z której dzieleniem się zaczynamy mieć problemy. 
Rzecz ta też daje życie, a raczej je podtrzymuje, więc z 
wszystko powoli łączy się nam z Wielkanocą. Czym jest ta 
niezwykle ważna rzecz? Odpowiedź jest prosta. To woda.

Z perspektywy mieszkańca Kanady sprawa nie jest 
tak oczywista. Jak sypnie śniegiem to na dwa metry, a 
potoki w kanadyjskich górach nie nadążają wiosną z 
jej odprowadzaniem. W Polsce jest już znacznie gorzej 
i co jakiś czas można w głównych mediach spotkać się 
z hasłami o „deficycie wody”. Mimo wszystko nie ma 
powodu do bicia na alarm, ale ostatnie wydarzenia na 
świecie dają już wyraźne wskazówki, że woda, źródło życia 
bez której jesteśmy w stanie wytrzymać zaledwie kilka 
dni staje się niebezpiecznym narzędziem w rozgrywkach 
politycznych.

Zanim przejdę do tego aspektu chciałbym zahaczyć 
o wodę w innym ujęciu. Mianowicie Kapsztad niedługo 
będzie bez wody. Dosłownie. Trwająca tam wieloletnia 
susza spowodowała tak poważne deficyty, że mówi się 
o kilkudziesięciu dniach po których nastąpi jej brak. 
Data ta jest przesuwana, ale zapasy są tak małe, że 
główny rezerwuar ma zaledwie 12% wypełnienia (stan 
na 7.02.2018). Jeśli tak dalej pójdzie w maju będzie 
katastrofa. Ludzie już ustawiają się w kolejkach po wodę, 
a mimo to słyszy się, że niektórzy ignorują zalecenia na 
temat oszczędzania wody i dalej chcieliby żyć jakby woda 
była czymś danym raz na zawsze.

O ile na południu Afryki sytuacja jest niemal 
dramatyczna o tyle nieco wyżej napięcia o wodę rozgrywają 
się na poziomie międzypaństwowym. Jak wiadomo 
dobrostan Egiptu zależy od Nilu. W tej sprawie nic się 
nie zmieniło od tysięcy lat. Zapewnia wodę, nawadnia 
pola i co ważne daje pracę znacznej części społeczeństwa. 
Jest też źródłem energii elektrycznej dzięki projektom 
hydrograficznym zrealizowanym na rzece. 

Tymczasem parę tysięcy kilometrów w górę rzeki 
znajdują się jej główne źródła, czyli Nil Błękitny na 
terenie Etiopii, która chce podobnie jak wiele innych 
państw wykorzystać potęgę Nilu i dokończyć tamę. Sama 
tama i jej budowa to jeszcze nie jest problem. Problem 
to napełnienie rezerwuaru za tamą. Tutaj zaczynają 
się przepychanki na poziomie państwowym, a w całą 
sprawę włączony jest jeszcze Sudan. Rozmowy w tej 
sprawie zerwano w listopadzie ubiegłego roku. O ile są 
pewne ustalenia międzynarodowe o tyle każda ze stron 
interpretuje je inaczej. Trudno powiedzieć jak ta kwestia 
zostanie rozwiązana. 

Z kolei w Nairobi, stolicy Kenii wodociągi 
zbudowano na 0,5 miliona mieszkańców a już teraz są 
tam i 4 miliony… Zresztą krajów i miast w Afryce z 
problemami z wodą można przywołać mnóstwo i nie ma 
na to miejsca w tym krótkim felietonie. Dość powiedzieć, 
że dla całego kontynentu sytuacja jest bardzo poważna.

Idźmy dalej zbaczając nieco na wschód i północ. 
Kolejnym ogniskiem zapalnym związanym z wodą jest 
Turcja, która kontroluje poprzez swoje tamy przepływ 
wody na południe zarówno w przypadku Tygrysu jak i 
Eufratu, a to ma bezpośrednie przełożenie na Syrię i Irak, 
że o Kurdach nie wspomnę. Na dokładkę w Syrii trwają 
walki wokół kluczowej dla państwa i regionu tamy.

Idźmy dalej na wschód i dochodzimy do Pakistanu. 
Nawet w Polsce słychać tykanie kolejnej „bomby wodnej”. 
Bardzo złe gospodarowanie krajem doprowadziło do 
sytuacji w której  znaczna części populacji jest zagrożona 
brakiem dostępu do czystej wody, a wszystko przez 
gwałtowną urbanizację.

Chwiałoby się napisać byśmy my, chrześcijanie 
z cywilizacji zachodniej, przy Wielkanocnym jajku, 
symbolu życia, zastanowili się i zrobili coś w sprawie 
innego, bardziej przyziemnego symbolu życia czyli 
wody. Tylko może czas już najwyższy by poszczególne 
państwa same wzięły odpowiedzialność za swój los? 
Trudno znaleźć dobre rozwiązanie i trudno też ciągle 
prowadzić za rączkę kogoś kogo stać na takie prowadzenie 
własnej polityki jaką obserwujemy. Tak czy inaczej nasze 
możliwości są ograniczone, a echa konfliktów wodnych 
prędzej czy później do nas dojdą. Czas pokaże, czy uda się 
wyjść ze wspomnianych kryzysów, ale zważywszy na stale 
rosnącą populację światową śmiało można zakładać, że 
przynajmniej w pewnych obszarach będzie tylko gorzej.

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.

Kontakt w języku polskim

Z dumą wspieramy 
edmontońską Polonię

servuscu.ca

                    Kathy 780.638.7177
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Dzień Myśli 
Braterskiej

Dzień ten obchodzony jest przez harcerzy i 
skautów na całym świecie każdego roku 22 lutego, w 
dniu urodzin założycieli skautingu Roberta Baden-
Powell oraz jego żony Olave. Tego dnia harcerze ślą 
życzenia do przyjaciół, odwiedzają się i spotykają 
na uroczystych zbiórkach-kominkach. Zwyczaj ten 
ma przypominać o braterstwie wszystkich skautów 
świata, rozumianym jako wzajemna przyjaźń 
wszystkich młodych ludzi. 

W Edmonton obchody Dnia Myśli Braterskiej 
odbyły się w niedzielę 25 lutego br. 

Przed południem w kościele Różańca Świętego 
odprawiona została uroczysta Msza Święta, a po 
południu w Domu Polskim odbył się Kominek, 
zorganizowany przez Szczep Harcerek “Beskidy” 
oraz Hufiec Harcerzy “Pomorze”. 

Na uroczystość obok skrzatów, zuchów, harcerek 
i harcerzy oraz instruktorów, przybyli także rodzice 
dzieci oraz liczni sympatycy harcerstwa. 

Kominek bardzo sprawnie prowadziły 
instruktorki Iwona Zalewska pwd., Anetta 
Malczewski-Dembowski pwd., Anna Ottowicz 
asp., Monika Mahinay asp., oraz instruktor Czarek 
Dembowski pwd. 

Śpiewano liczne harcerskie piosenki. Odbyły się 
także zabawne gry, tańce i dowcipne prezentacje. 

Występy skrzatów
Fot. Witek Stepczynski

Pokaz harcerek, drużyna Młody Las
Fot. Witek Stepczynski

Wszyscy się bawią, Taniec Braterski
Fot. Witek Stepczynski
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Podczas uroczystości rozdano nagrody 
książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów, które wręczył Władysław 
Szwender Jr hm.- wiceprezes Koła Nr 6 SPK w 
Edmonton. Książki “Harcerstwo w Edmonton 
1954-1989” pod redakcją Marii Carlton otrzymali: 
Iwona Zalewska, Anetta Malczewski-Dembowski, 
Czarek Dembowski, ks. Władysław Karciarz hm., 
oraz druhna hufcowa z Calgary Agata Starczyk hm.   

Druh hm. Władysław Karciarz opowiedział 
gawędę o braterstwie. Nadmienił o obchodach Dnia 
Myśli Braterskiej w Polsce, jakie odbyły się w Zamku 
Prezydenckim w Wiśle. Prezydent RP Andrzej Duda 
spotkał się tam 22 lutego z przedstawicielami różnych 
grup harcerskich zarówno z Polski, jak i środowisk 
polonijnych z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Prezydent 
RP, który kilka lat temu objął patronat honorowy 
nad organizacjami harcerskimi działającymi w Polsce 
i poza jej granicami, powiedział między innymi - 
Harcerstwo jest tym niezwykle ważnym miejscem 
wychowania młodzieży do dorosłości, współpracy, 
solidarności, współdziałania i wszystkiego tego, co 
buduje, kreuje, tworzy wspólnotę. Jednocześnie jest 
miejscem, w którym młodzież otrzymuje niezwykłą 
dawkę wartości patriotycznych. Podkreślił, że 
tegoroczne spotkanie z harcerzami jest szczególne, 
ponieważ przypada w roku 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a także w Roku 
Harcerstwa. - To harcerstwo - obok tego, czego 
nauczyłem się w domu, uczyło mnie, jak być dobrym 
Polakiem. 

Ks. Karciarz przypomniał że życzenia z  okazji 
tego święta złożył polskim harcerzom także premier 
RP Mateusz Morawiecki.

- „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić 
służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim” 
–  choć sam nie  nosiłem munduru harcerskiego, 
aczkolwiek byłem zuchem, to  dla mnie osobiście 
te  słowa Przyrzeczenia Harcerskiego są również 
piękną, o  ile nie  najpiękniejszą definicją służby 
publicznej. Przypadający 22  lutego Dzień Myśli 
Braterskiej jednoczy całą brać harcerską wokół 
szczytnych wartości zapisanych w  10  punktach 
Prawa Harcerskiego, jednoczy wokół wspólnych 
przeżyć, wspomnień, przygód, ale  jednoczy też 
wokół wspaniałej, bohaterskiej historii polskiego 
harcerstwa, której symbolem są Szare Szeregi, ludzie 
tacy jak Zośka, Alek czy Orsza. Polskie harcerstwo 
to ważna i wartościowa karta polskiej państwowości” 
- powiedział Premier.

Lord Robert Baden-Powell, Naczelny Skaut 
Świata w swym pożegnalnym liście do skautów 
napisał: „Prawdziwe szczęście znajdziecie (...) w 
uszczęśliwianiu innych. Spróbujcie zostawić świat 
troszkę lepszym, niż go zastaliście.”  Naprawdę 
warto spróbować…

 (MS)

Wspólne śpiewy
Fot. Witek Stepczynski

Instruktorki z harcerkami
Fot. Witek Stepczynski
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KOMUNIKAT KONGRESU 
POLONII KANADYJSKIEJ

Witam Szanowną Polonię w Albercie.

W załączeniu chciałbym przedstawić krótką historię 
Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa w Peace River 
Country z Grande Prairie i informację o pielgrzymce, 
którą dostałem od prezeski Towarzystwa, pani Jagody 
Wilk. Organizacja powstała w roku 1943 i w tym roku 
obchodzi jubileusz 75. lecia działalności.

Jak każdego roku, Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo 
w Grande Prairie serdecznie zaprasza całą Polonię w 
Albercie na pielgrzymkę i odpust do Groty Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes, w Webster koło Grande Prairie.

W niedzielę, 24 czerwca 2018 roku, o godzinie 
13:00, zostanie odprawiona uroczysta msza święta ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Po mszy świętej gospodarze zapraszają na 
poczęstunek.

Mamy nadzieję, że w roku obchodów 100 lecia 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, nasze parafie, 
Rycerze Kolumba, zespoły taneczne, harcerstwo oraz 
szkoły i organizacje w Albercie, będą licznie brały w tej 
pielgrzymce udział.

Jeżeli będzie duże zainteresowanie wyjazdem, 
to Kongres, wspólnie z organizacjami, postara się o 
wynajęcie autobusu.

Wszelkich informacji związanych z pielgrzymką 
udziela pani Jagoda Wilk pod numerem telefonu 780 
832-3286.

Proszę państwa o odczytanie tych informacji w 
waszych organizacjach.

Pozdrawiam,

Janusz J. Tomczak
Prezes Kongresu w Albercie

Grande Prairie to miasto położone w prowincji 
Alberty, 460 km na północny zachód od Edmonton. Jak 
nazwa wskazuje, miasto rozpościera się na rozległej prerii, 
a jego powstanie wiąże się z rozwojem handlu towarami 
między rdzenną ludnością indiańską a przedstawicielami 
Hudson‘s Bay Company, a także nowo osiedlającymi się 
mieszkańcami na tych terenach. Rozkwit miasta możliwy 
był dzięki rozbudowie linii kolejowej i dróg, oraz dzięki 
powstaniu niezbędnych instytucji państwowych. Pośród 
ludności ściągającej tłumnie w strony Peace Region 
znalazło się wielu Polaków, którzy zostali zmuszeni 
do emigracji po pierwszej wojnie światowej. Kolebką 
Polonii stało się Webster - mała miejscowość położona 
zaledwie 27 km na północny wschód od Grande Prairie. 
Już w drugiej dekadzie dwudziestego wieku zaczęły się 

tu osiedlać polskie rodziny, dla których początki życia 
na kanadyjskiej ziemi były bardzo trudne. Pierwsi 
polscy przybysze w rejonie Webster zamieszkiwali na 
wykupionych działkach w lesie. Musieli się wykazać 
wielką siłą woli, nakładem pracy i poświęceniem, by 
uczynić swój mały kawałek ziemi nowym domem. 
Zajmowali się głównie karczowaniem, polowaniem 
i rolnictwem. Wielka wytrwałość, pracowitość i 
zaradność Polaków sprawiły, że w niedługim czasie 
Webster zaczęło przypominać zasobną polską wioskę 
z zamieszkałymi tam siedemdziesięcioma polskimi 
rodzinami. Głęboka wiara była podstawą budowy 
pierwszego budynku wspólnotowego, którym stał 
się kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główną 
organizatorką przedsięwzięcia była pani Grotkowska, 
a na czele komitetu budowy kościoła stanęli Stanisław 
Siluch, Alojzy Wrzosek oraz Jan Grotkowski. Na 
początku msze święte były odprawiane sporadycznie 
przez dojeżdżającego z Grande Prairie księdza, jak 
również przez urodzonego w Kanadzie księdza o polskich 
korzeniach - ojca F. Szala, posługującego się poprawną 
polszczyzną. Pierwszym proboszczem polskiego 
kościoła w Webster został w 1938 roku ojciec Joachim 
Michałowski, oblat Maryi Niepokalanej. W Webster 
objął on opieką duszpasterską wszystkich emigrantów 
słowiańskiego pochodzenia w okolicach Peace River 
Country, odprawiając swą posługę aż do 1952 roku. 
Nieopodal kościoła powstał również polski cmentarz, 
istniejący do dziś. Wśród pochowanych znaleźli się 
tam jedni z pierwszych przybyłych w te rejony rodzin, 
Salackich, Grotkowskich i Woźniaków. W latach 1954-
1955 z inicjatywy Juliana Grotkowskiego i Alojzego 
Wrzoska powstała w Webster Grota Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. 28 lipca 1964 roku, w czasie burzy, 
kościół polski został rażony piorunem i doszczętnie 
spłonął. Z braku środków finansowych nigdy nie udało 
się Polonii wznieść nowego kościoła. Grota jednak stała 
się symbolem pierwszej wielkiej kolebki polskości w 
regionie Peace River. Do dziś odbywają się tam coroczne 
polskie odpustowe msze święte ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Zwykle w ostatnią niedzielę czerwca 
zjeżdżają się też na specjalne nabożeństwo Polacy z 
Grande Prairie i okolic, a także goście z odległych 
regionów Alberty i całej Kanady, a nawet z Polski. 

Wraz ze wzrostem liczby Polaków zamieszkujących 
okolice, zaistniała potrzeba edukacji nowych członków 
wspólnoty. Pierwsze lekcje odbywały się w budynku 
kościelnym, jednak z inicjatywy Polonii stanęła prawdziwa 
szkoła, nazwana przez mieszkańców Webster “Toruń 
School” - na pamiątkę słynnego “grodu Kopernika”. 
Zajęcia lekcyjne były prowadzone głównie pod kątem 
nauki języka angielskiego, a szkoła funkcjonowała 
do 1957 roku. Webster stało się, więc prawdziwą 
oazą polskości. W krótkim czasie wybudowano tu 
„community hall”, otwarto bibliotekę, sklep, kuźnię, 
rzeźnię i masarnię. Rozwijała się również gospodarka 
i rolnictwo. Bracia Grotkowscy prowadzili tartak pod 
nazwą “Webster Sawmill”, wybudowano elewator 
zbożowy, a także noclegownię dla przybywających tu 

Grota najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Webster
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farmerów. Zmierzch świetności Webster nastał z chwilą 
pojawienia się możliwości pracy przy nowo powstającej 
autostradzie na Alaskę. Wiele rodzin zaczęło się wtedy 
przesiedlać w poszukiwaniu bardziej opłacalnej pracy 
i dogodniejszych warunków życia. Choć większość 
Polonii wyprowadziła się z rejonów Webster, do dziś 
cmentarz i symboliczna „polska grota” znajdują się pod 
opieką Polonii z Grande Prairie. Ważną część Webster 
stanowi również ustawiony przy Grocie „domek 
leśny”, w którym ojciec Michałowski spędził pierwszą 
zimę podczas swej posługi kapłańskiej w Webster. 
Domek ten jest swoistym miniaturowym muzeum, w 
którym znaleźć można eksponaty, w większości rzeczy 
codziennego użytku, należące do pierwszych polskich 
emigrantów na tej ziemi. Przy Grocie znajduje się 
również mosiężna tablica z napisem: “Most of the 
settlers in the Webster are of Polish descent, since 1927. 
In the early 1930s a Catholic Church was built on the 
south side of the grotto. The main church carpenters 
were Alojzy Wrzosek and Stanislaw Siluch. First resident 
priest, Fr. Joachim Michalowski, OMI, a newly ordained 
priest from Poland, served from 1938 until 1951. His 
replacement, Fr. Josef Lucas, served from 1953 to 1957 
and was instrumental in building the grotto. In 1954, 
Alojzy Wrzosek and Julian Grotkowski, with the help of 
many dedicated settlers from the Webster and Sexmith 
areas, constructed the stone grotto. Polish settlers 
celebrate an ongoing annual pilgrimage at the grotto to 
commemorate the Sacred Heart of Jesus and the Virgin 
Mary. In 1964 the church was struck by lightning and 
burned to the ground”.

Centrum życia polonijnego regionu Peace Country 
przeniosło się do Grande Prairie. To tutaj, już w 1943 
roku, utworzono oficjalną organizację mającą na celu 
pielęgnowanie i propagowanie ojczystych wartości na 
kanadyjskiej ziemi. Założycielem Towarzystwa Polsko-
Kanadyjskiego w Grande Prairie był Walter Konowecki, 
przybyły z ziemi kieleckiej do tego regionu w 1928. 
Rozwijające się stowarzyszenie skupiało Polaków z 
miasta oraz jego okolic, starając się umacniać więź 
między Polakami, pozostając jednocześnie w stałym 
kontakcie z Kongresem Polonii w Kanadzie. Kolejnym 
prezesem został Antoni Wożniak, jeden z pierwszych 
przybyłych w te rejony Polaków. Podczas wieloletniej 
kadencji był bardzo zaangażowany w życie polonijne 
i rozwój stowarzyszenia, oferując pomoc moralną i 
finansową nowo przybyłym polskim imigrantom. 

Mijające lata przyniosły wzrost polskiej imigracji 
i rozkwit organizacji, skupiającej wielu nowych i 
długoletnich członków. W 2008 roku odbyła się 
uroczysta gala mająca na celu upamiętnienie 65. 
Rocznicy istnienia Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego 
w Grande Prairie. Oprócz zaproszonych członków 
organizacji znaleźli się goście honorowi, a wśród nich, 
między innymi, byli prezesi stowarzyszenia: Ambroży 
Salacki, Ernest Horabik, Marek Wilk, Kazimierz Dul, 
Mirosław Bator, Tadeusz Łukasiewicz i Jacek Bator. 
W uroczystości udział wzięli: Konsul Generalny RP 
Maciej Krych, Konsul Honorowy z Edmonton John 

Szumlas, Konsul Honorowy z Calgary Zygmunt 
Potocki, a także przedstawiciele rządowi z prowincji 
Alberty. Ważnym punktem obchodów jubileuszu 
było przyznanie Walterowi Paszkowskiemu Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitny wkład w 
działalność łączącą Polskę z Kanadą. Walter Paszkowski, 
syn polskich imigrantów przybyłych do Sexmith w 
1930 roku, przez długie lata z wielkim zaangażowaniem 
włączał się nie tylko w rozwijanie polsko-kanadyjskiej 
przyjaźni, ale także w życie polityczne i gospodarcze 
Kanady. Jest on darzony wielkim szacunkiem i do dziś 
jest uważany za wielką osobistość naszego regionu.

W Grande Prairie mieszka obecnie około 200 
Polaków - niektórzy są potomkami pierwszej fali 
emigracyjnej z początków XX wieku; część z nich 
przybyła do Kanady po drugiej wojnie światowej, część 
znalazła tu azyl polityczny podczas panującego dawniej 
w Polsce komunizmu, część stanowi zupełnie nową 
generację, przybyłą już w dwudziestym pierwszym 
wieku. Polacy potrafili doskonale zaadoptować się do 
nowych warunków i uczynić Kanadę nowym domem. 
Niektórzy z nich wciąż trudnią się pracą na roli, choć 
większość pracuje w mieście. Członkowie współczesnej 
Polonii Grande Prairie znaleźli zatrudnienie między 
innymi w przemyśle wydobywczym, szkolnictwie, 
budownictwie, czy lecznictwie. Niektórzy prowadzą 
nawet prosperujące prywatne firmy. Przez ostatnie lata 
Polonia z Grande Prairie i okolic była otoczona opieką 
duszpasterską przez księdza Leona Klera, rezydującego 
do 2007 roku w kościele Niepokalanego Poczęcia w 

Sexmith. Od 2011 roku posługę kapłańską w kościele 
świętego Józefa w Grande Prairie pełni ojciec Rajmund 
Dorawa. 

Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Grande 
Prairie działa dziś prężnie pod kierownictwem prezeski 
Jagody Wilk, piastującej swe stanowisko od 2007 
roku. Zarząd Stowarzyszenia spotyka się regularnie 
i odpowiedzialny jest za koordynację życia Polonii 
a także za organizowanie corocznych uroczystości, 
takich jak bożonarodzeniowa msza święta i świąteczny 
poczęstunek, święcenia pokarmów wielkanocnych czy, na 
zakończenie lata, pikniku polonijnego. Najważniejszym 
jednak punktem dorocznych uroczystości przy grocie w 
Webster pozostaje do dziś msza święta odpustowa ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Właśnie tam, przy wspólnej modlitwie, w 
szczególny sposób odczuwa się przynależność do polskiej 
wspólnoty, żyjącej z dala od Ojczyzny.

Pamiątkowa tablica
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Nowelizacja ustawy o IPN broni dobrego 
imienia Polski i Polaków

W pierwszych dniach lutego Prezydent RP 
dr Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o 
IPN. Zakłada ona karę grzywny lub pozbawienia 
wolności do lat trzech dla osób, które wbrew 
faktom i publicznie przypisują polskiemu 
narodowi lub państwu odpowiedzialność bądź też 
współodpowiedzialność za zbrodnie, które zostały 
popełnione przez III Rzeszę lub inne zbrodnie 
wojenne, przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi. 
„To jest ta strona instytucjonalna. Nie tylko Polska 
i  Polacy nie brali udziału w  Holokauście, ale 
mu się przeciwstawiała. Takie są  fakty historyczne. 
Od  strony ludzkiej, jednostkowej, bywało różnie. 
Mamy najwięcej Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata spośród innych  narodów” – powiedział 
Prezydent. Nowelizacja daje możliwość karania 
m. in. za stwierdzenia: „polskie obozy śmierci” czy 
„polskie obozy koncentracyjne”. 

Podpis Głowy Państwa pod nowelizacją ustawy 
wywołał sprzeciw w niektórych środowiskach 
amerykańskich, ukraińskich i…izraelskich. 
Ambasador Izraela w Polsce stwierdziła: „W Izraelu 
ta nowelizacja była traktowana jako możliwość kary 
dla świadectw ocalałych z Zagłady”, a premier tego 
kraju wyraża opinię, że „Polskie prawo to  absurd 
i  jestem mu  przeciwny. Nie możemy zmienić 
historii i  Holocaustowi nie można zaprzeczać”. 
Słowa przedstawicieli rządu Izraela są szokujące. Nie 
ma podstaw, by twierdzić, że nowela ustawy daje 
otwarte drzwi do karania Ocalałych. Tym bardziej, 
że zakłada ona wolność badań naukowych. Dziwi 
też stwierdzenie Benjamina Netanjahu określającego 
polskie prawo jako absurd. Stanowi to wyraźną 
ingerencję w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. 
Z drugiej strony co najmniej dwuznacznie, w tym 
kontekście, brzmią słowa, że nie wolno zmienić 
historii i zaprzeczać Zagładzie. Jak je rozumieć? Że 
ustawa zmienia prawdę o Holocauście? 

 
Niemieckie obozy koncentracyjne 

1 września 1939 roku Polacy jako pierwszy naród 
sprzeciwili się niemieckiej agresji. „Rasa panów” 
traktowała Słowian, a szczególnie Polaków jako 
podludzi. Należało im odebrać nie tylko ziemię, ale 
również unicestwić jako Naród. Chcąc go zniszczyć 
najpierw trzeba uderzyć w inteligencję. Inteligencję 
i niepokornych wobec najeźdźcy. 

Obóz koncentracyjny Auschwitz powstaje z 
„myślą” o zagładzie Polaków. To oni do połowy 1942 
roku stanowili większość jego więźniów. Dopiero 
potem Auschwitz-Birkenau staje się miejscem 
zagłady Żydów. 

Pierwszy transport z czerwca 1940 to transport 

polskich więźniów politycznych. Politycznych, 
a więc najbardziej niewygodnych dla Niemców. 
Więźniów sprzeciwiających się okupantowi. 

Auschwitz to jedno z miejsc niszczenia i zagłady 
Polaków. 

Oprócz tego obozu, na ziemiach polskich, 
istniały inne, na przykład: Majdanek, Sobibór. Było 
ich dużo na terenach okupowanych, a należących 
przed wojną do II RP. Dlaczego? Niemiecki 
pragmatyzm. Chcąc mordować Polaków nie miało 
sensu zakładanie obozów dla nich poza dawnym 
terytorium RP. Chcąc mordować Żydów należało 
ulokować obozy tam, gdzie było ich najwięcej, 
czyli w dawnej Polsce. Przed wojną w Warszawie 
mieszkało najwięcej Żydów w Europie, na świecie 
tylko w Nowym Jorku więcej. 

Obozy zostają założone przez Niemców i 
przez nich są kierowane. To nie  były „polskie 
obozy koncentracyjne”. Obozową machinę śmierci 
opracowali niemieccy kaci, wzorując się na lagrach 
sowieckich. Do perfekcji doprowadzają zabijanie. 
I unicestwienie. To oni są autorami „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej”. 

Polacy i Żydzi

Polacy, jako jedyny naród w okupowanej 
Europie, za pomoc Żydom byli karani śmiercią. 

Dlaczego? Niemcy wiedzą, że polska pomoc jest 
świetnie zorganizowana i rozrośnięta na niespotykaną 
na terenach okupowanych skalę. Przykład: „Żegota”. 
Polski Rząd na uchodźctwie zorganizował w kraju 
pomoc dla Żydów w gettach i poza nimi. Zakres był 
szeroki. Zapewnienie schronienia czy wydawanie 
fałszywych dokumentów to tylko niektóre z jej 
form. Pomagały pojedyncze osoby, siostry zakonne 
przechowywały żydowskie dzieci. 

Polacy jako pierwsi informują świat o 
Holocauście. Uczynił to rotmistrz Witold Pilecki. 

Dobrowolnie dał się wywieźć do Auschwitz. 
Organizował w nim ruch oporu. Następnie ucieka 
i opisuje zagładę Żydów. Świat milczy. A jaki był 
plan? W momencie wyzwolenia obozu ruch oporu 
będzie walczył z Niemcami wewnątrz. Wyzwolenia 
jednak nie było. Alianci wiedzieli dokładnie, gdzie 
znajduje się ta fabryka śmierci. Nie zrobili nic. Po 
wojnie Witold Pilecki zostaje zamordowany przez 
polskich komunistów. 

Stwierdzenie „polskie obozy koncentracyjne” 
pochodzi z…Niemiec

Był początek stycznia 1944 roku. Armia 
Czerwona po raz drugi od 1939 przekroczyła granice 

Rzeczpospolitej, było to na Wołyniu, w okolicy 
Rokitna. Po raz drugi dokonała okupacji polskich 
ziem. Zaczął się nowy podział Europy. 

Ponad rok później Zachód cieszył się z 
zakończenia wojny. Polska z tej wojny nie wyszła 
zwycięsko. Związek sowiecki odebrał jej ponad 50 
procent terytorium (do dziś nie zostało zwrócone). 
Warszawa była w gruzach. Wymordowana część Elity 
narodu spoczywała w katyńskich dołach. Inna jej 
część nie wróciła w obawie przed prześladowaniami. 
Na terytorium, które zostało z II Rzeczpospolitej 
komuniści sowieccy i polscy montowali kolejny 
system totalitarny. Polacy wchodzili z jednego piekła 
w drugie. 

Minęło trochę czasu. Europa podnosiła się z 
wojennej pożogi. Pamięć o niej była powszechna. 
Ludzie wiedzieli kto był oprawcą, a kto ofiarą. W 
latach 50-tych w niemieckiej prasie pojawiły się 
określenia: „polskie obozy koncentracyjne”. 

Profesor Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z 
portalem wpolityce.pl zauważa, że stwierdzenie to 
wymyślili funkcjonariusze wywiadu RFN, wcześniej 
pracujący dla…III Rzeszy. Wojenni oprawcy zaczęli 
na nowo pisać historię. W myśl zasady, że historię 
piszą zwycięscy? Tylko podobno Niemcy przegrały 
wojnę. A jednak. Demony narodowego socjalizmu 
krążyły nad RFN. Trudno się dziwić, skoro 
pierwszym szefem powojennego wywiadu Niemiec 
Zachodnich był Reinhard Gehlen – ten sam, który 
od kwietnia 1942 do kwietnia 1945 szefował 
Wydziałowi Obcych Armii Wschód w tym czasie 
będącego służbą wywiadowczą III Rzeszy.

Niemcy zaczęły przerzucać odpowiedzialność 
za II wojnę światową, a przede wszystkim za obozy 
koncentracyjne na Polaków. Niemieckie nazistowskie 
kłamstwo o „polskich obozach koncentracyjnych” 
powtarzają do dzisiaj media nie tylko w Republice 
Federalnej, ale także w innych krajach m. in. w USA. 

Pokolenie Auschwitz

Moi rodzice należą do II pokolenia Auschwitz. 
Piekło obozu dotknęło ich bliskich. 

„Pokoleniowość Auschwitz” jest dziedziczna. 
Gdzieś w środku wypala piętno niemieckiego piekła. 
Świadomość tego, co przeżyli przodkowie. Bądź też 
nie przeżyli, bo zostali zagazowani i spaleni. 

Należę do III pokolenia Auschwitz. I pytam: 
dlaczego jest taki sprzeciw wobec nowelizacji ustawy 
o IPN? Szczególnie dziwi sprzeciw władz Izraela. 
Każdy kraj ma prawo do prawdy o swojej historii. 
Każdy naród ma prawo bronić dobrego imienia 
swoich przodków. Prawo takie mają także Polacy. 

Takie prawo mają potomkowie tych, którzy 
pewnego dnia przekroczyli bramę ze złowrogim 
napisem: 

„Arbeit macht frei”. Niemieckim napisem. 
Tomasz Kornecki
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e-mail: camelot@incentre.net
10120 - 118 Ave

Edmonton, AB T5G 0P6
Tel (780) 430-8747

księgarnia
Tel. (780) 477-8747

Toll Free  1 888-430 8747
Fax (780) 430-0571Fax (780) 430-0571

TRAVEL TOURS INC.

18-1911 Spiller Rd. SE
Calgary, AB T2G 4G5
Tel. (403) 272-6595
Fax (403) 272-4725
Cell (403) 617-6274

SOLIDNIE - FACHOWO
PO PRZYSTĘPNYCH CENACH

ZRÓB REZERWACJĘ NA NASZEJ STRONIE
www.camelotedmonton.com

PIERZCHAJLO & COMPANY
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT

PODATKI BIZNESOWE I OSOBISTE

INCOME TAX

ORAZ WSZELKIE SPRAWY FINANSOWE

ANDRZEJ – BUS: 780.448.1650  

FFAX: 780.425.8522

109, 10331 –106 St. Edmonton, AB T5J 1H8

Post eucharystyczny
Zwyczaj przyjmowania Komunii św. po agapach 

potępiał już w III w. Cyprian z Kartaginy (zm. 258). 
Synody afrykańskie w Hipponie (393 r.) i w Kartaginie 
(397 i 419 r.) nakazały post przed Komunią św., z 
wyjątkiem Wielkiego Czwartku, kiedy odbywała się 
agapa nawiązująca do uczty paschalnej. Odtąd praktyka 
postu eucharystycznego coraz bardziej rozpowszechniała 
się i zaostrzała w całym Kościele.

Św. Benedykt, w swojej regule, określa post jako 
„narzędzie dobrych uczynków”, które ma prowadzić 
człowieka do spotkania z Bogiem. Używa określenia 
„Kochać post”.

Początkowo istniał nakaz powstrzymywania się od 
spożywania pokarmów od północy dnia poprzedniego 
aż do przyjęcia Komunii św. Dlatego też msze św. były 
sprawowane przed południem, w godzinach porannych. 
Taki stan trwał do 1957, kiedy to papież Pius XII złagodził 
dyscyplinę, skracając post do 3 godzin. W 1964 r. Paweł 
VI skrócił post eucharystyczny do jednej godziny, a 
instrukcja Immensae caritatis z 1973 r. przewidziała 
post eucharystyczny trwający około kwadransa dla osób 
chorych i starszych nie mogących opuszczać domu oraz 
ich opiekunów pragnących przystąpić do Komunii 
św. Ostatni zapis dotyczący postu eucharystycznego 
pochodzi z 1983 r. i nakazuje powstrzymanie się od 
jakiegokolwiek pokarmu i napoju - z wyjątkiem wody 
i lekarstw - „przynajmniej na godzinę przed przyjęciem 
Komunii Świętej”. Post eucharystyczny nie obowiązuje 
osób w podeszłym wieku, chorych i opiekujących się 
nimi.

Przygotowanie do Eucharystii, poprzez podjęcie 
postu, służy zapanowaniu nad namiętnościami, 

pożądliwościami, aby uwolnić się od stworzeń i spotkać 
ze Stwórcą. Moment postu - godzina przed Mszą św. 
- przynosi owoce, jeśli podejmujemy go z miłości do 
Boga.

Post eucharystyczny jest praktykowany w 
zakonach, natomiast słabo znany u osób świeckich. „W 
naszym domu zakonnym jest przyjęte, że do momentu 
Eucharystii nic nie spożywamy. Dzień rozpoczynamy od 
modlitwy brewiarzowej - jutrzni, potem medytacji czyli 
karmieniem się Słowem Bożym. Potem jest Msza św., a 
dopiero po niej posiłek. Post jest połączony z modlitwą, 
wtedy jest bardziej skuteczny. Jezus wiele razy spierał 
się z faryzeuszami na temat postu. Mówił: „Czy goście 
weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?” 
Dopóki nie przyjmiemy Jezusa w Eucharystii, jest post 
- mówi siostra Zofia Agata Latała OSB, benedyktynka 
z Drohiczyna. - Jest to czas czekania, przygotowania, 
oczyszczenia. Potem następuje spotkanie. Kościół 
pragnie, aby wierni byli wprowadzeni do stanu 
całkowitego otwarcia się na spotkanie z Jezusem. Jeśli 
jestem wolna, wtedy w sposób mocny i wyraźny wiem, 
z kim się spotykam. Mam możliwość pełnego przyjęcia 
łaski, jaką jest dar samego Boga. Eucharystia to uczta, 
na którą zaprasza mnie sam Jezus. Post przygotowujący 
do niej przynosi owoce w postaci pokoju serca, światła, 
umocnienia w wierze, wzrostu duchowego, otwartości 
na działanie łaski Boga. Post oddziałuje na moje życie, 
na moje postępowanie. Przygotowuje mnie na pełnię 
życia”.

Dobrze przeżyta Eucharystia może dać człowiekowi 
prawdziwe szczęście, o które tak trudno we współczesnym 
świecie. Dlatego potrzebujemy jak najlepiej przygotować 
swoje serce, które staje się tabernakulum, w którym 
przebywa Bóg - uświęcając adorującego. Jemu należy się 
cześć i uwielbienie. Tak przecież czynili święci i mistycy.

Post eucharystyczny był wręcz koniecznością dla 
św. Katarzyny ze Sieny (zm. 1380), mistyczki i doktora 
Kościoła. W czasie, kiedy miała wizję Chrystusa, 
spożywanie pokarmów stało się dla niej zbyteczne, a 
nawet sprawiało cierpienie. Karmiła się tylko Ciałem 
Pańskim. 

W Eucharystii Chrystus odpowiada na największy 
głód człowieka - głód miłości. Jak pokarm cielesny 
służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia 
umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym.

Joanna Szubstarska

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

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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Z Mieczysławem 
Szcześniakiem

rozmawia Adam 
Sęczkowski

Mieczysław Szcześniak

Mieczysław Szcześniak w moich oczach to osoba, która 
idąc w kierunku sukcesu często porusza się pod wiatr. Już w 
wieku 20 lat w konkursie Debiutów na Festiwalu w Opolu 
śpiewał Pan „Przyszli o zmroku” - jazzową kompozycję 
Krzesimira Dębskiego. Festiwal ten raczej kojarzył się z 
muzyką lekką, łatwą i przyjemną, a jednak zachwycił Pan 
wszystkich i wygrał Pan Debiuty. Czuje się chyba jeszcze 
większy sukces widząc, że talent wygrywa z komercją? 

- Uściślijmy, że komercja to nic złego, ale to, że 
ambitna piosenka przebiła się i spodobała wielu ludziom - 
to był pozytywny ewenement. Bardzo dobrze to świadczy o 
publiczności. Rzeczywiście przed występem przestrzegano 
mnie, że na Festiwalu w Opolu są utwory lekkie, łatwe i 
przyjemne i raczej nie mam co spodziewać się cudów, śpiewając 
jazzową kompozycję z mocnym tekstem (śmiech). Ale – 
„człowiek strzela, a pan Bóg kule nosi”. Wygrałem konkurs 
Debiutów śpiewając w Teatrze im. Jana Kochanowskiego i 
zostałem zaproszony do koncertu finałowego w Amfiteatrze. 
Obawiałem się jak zareaguje szeroka publiczność. Starałem się 
zaśpiewać „Przyszli o zmroku” najprawdziwiej i najlepiej jak 
dwudziestolatek może. Publiczność to doceniła - bisowałem. 
Dostałem piękną lekcję: nie trzeba podlizywać się i chodzić 
na za duże kompromisy, żeby zyskać akceptację i uprawiać 
ten zawód. Wystarczy być prawdziwym i opowiadać 
sercem. Publiczność przez wiele lat chciała towarzyszyć 
mojej wyobraźni, wrażliwości i muzykalności. Myślę, że to 
najważniejsza nagroda, jaką artysta może otrzymać. 

W Biblii jest zdanie „Bardziej niż wszystkiego 
innego, strzeż swego serca, bo z niego bije źródło życia.” 
W jaki sposób pilnuje Pan swego serca, aby każdego dnia 
odczuwać radość życia?

- Nie każdego dnia ta radość życia musi być odczuwalna 
(śmiech). Nauczyłem się, że życie ma różne smaki. Oprócz 

słodkiego jest także gorzki, kwaśny czy słony jak łzy. Radość 
- to harmonia, równowaga, codzienne dobro, obcowanie 
z bliskimi, przyroda, piękna muzyka, obraz, wiersz… Żeby 
odczuwać radość życia wystarczy doświadczać zachwycenia z 
codziennych, zwykłych cudów. I być wdzięcznym, nic nam 
się przecież nie należy - wszystko dostajemy. Staram się, żeby 
dzień zaczął się od dziękowania np. że otwieram oczy, że ktoś 
się do mnie uśmiecha.

Co zatem wczoraj albo dziś zachwyciło Mieczysława 
Szcześniaka? 

- Dziś zachwyciła mnie rozmowa z moim kumplem 
z Niemiec, który w prostych słowach opowiedział mi jak 
sobie radzi z wartościowaniem i dokonywaniem wyborów 
w najmniejszych sprawach. Osobowość człowieka, zmaganie 
i znajdowanie dobrych rozwiązań zawsze mnie zachwyca. 
Nauczyłem się, że grając koncerty nie „jeżdżę w miejsca”, tylko 
„zwiedzam ludzi”. To jest dla mnie najważniejsze. Dobro, 
które widzę w ludziach zawsze mnie wzrusza. Ludzie są dla 
mnie bohaterami każdego kolejnego dnia. 

A jak ma się do tego powiedzenie człowiek człowiekowi 
wilkiem?

- Hm. Wilki też zostały wymyślone i co tu zrobić? 
(śmiech) Jak ktoś ma naturę wilka to nie zmieni się w piękny 
kwiat - będzie wspaniałym wilkiem. Żartuję trochę. Bywamy 
niemądrzy i niedobrzy, ale bywamy też dobrzy, mądrzy i 
piękni.

Podobno nie słucha Pan swoich nagrań, bo jak Pan 
mówi: „zawsze można jeszcze coś poprawić”. Czy oznacza 
to, że praca nad utworami na płytę jest łatwa i szybka?

- Oj zdecydowanie nie (śmiech). Zwracam uwagę na 
wiele elementów. Często powtarzam młodym ludziom, że 
piosenka składa się z przynajmniej trzech wartości: muzyki, 
literatury i interpretacji obu w tym samym czasie. Jeśli 
dobremu warsztatowi towarzyszy talent, uważna wrażliwość i 
szacunek - nawet prosta piosenka staje się sztuką. Używamy 
tych samych dźwięków, których używali wielcy kompozytorzy. 
Robiąc to z rozmysłem, pięknie kształtując dźwięk, rytm, 
dając im odpowiednią dynamikę, barwę, kompozycję i 
harmonię - tworzymy małe dziełko. Do tego można dobrze 
opowiedzieć piękny tekst. Moja ostatnia płyta, to kompozycje 
do poezji ks. Jana Twardowskiego. Układać nutki do wierszy, 
które zachwycają, jest równie przyjemne, co odpowiedzialne. 
Szukałem odpowiedniej formy do niezwykłej lekkość i 
pozornej prostolinijności wierszy Twardowskiego. Chciałem 
dać im więcej przestrzeni i swojskiego ciepła. Dlatego do 
tej treści dodałem formę pogodnej muzyki brazylijskiej, 
bossanowy i samby. Nawet jeśli jest tam trochę melancholii, 
to jest to takie melancholijne słonko.

Św. Urszula Ledóchowska twierdziła, że „w pracy 
wewnętrznej wakacji nie ma”. Jakie sposoby pracy nad 
sobą ma Mietek Szcześniak?

- Oj, na pewno - za mało tych sposobów. Ale każdego 
dnia staram się czegoś nowego dowiedzieć. Codziennie 
staram się być wdzięczny. Studiowanie przyrody, wiele mnie 
uczy o dobroci życia. Mam duży ogród, który uprawiam od 
dwudziestu lat. Lubię obserwować jego zmiany na przestrzeni 
lat i pór roku. Ogród półdziki i to nie z zaniechania tylko 
dlatego, że tak go prowadzę, jak siebie. Poza tym uczę się 
akceptować siebie, kontrolować się, lubić i inspirować, ale 

też codziennie wyciągać wnioski z nieudanych prób bycia 
perfekcjonistą. Staram się szanować to, co spotyka innych i co 
mnie spotyka. Unikam bzdury, nad toksycznymi ludźmi mam 
zmiłowanie omijania. Uważam, żeby nie zgłupieć, bo otchłań 
powierzchowności - czyha.

W jednym z wywiadów powiedział Pan: „Nie lubię 
mojego zawodu z powodu szeregu zależności, które mu 
towarzyszą”. Co Pan miał na myśli?

- (śmiech) Nawet jeśli zrobimy najpiękniejsze rzeczy 
na świecie, a media o tym nie doniosą - nie będziecie mieli 
Państwo okazji, aby dowiedzieć się, że istniejemy, robimy 
coś dla Was, staramy się. Tych zależności jest bardzo dużo. 
Wydawnictwa płytowe, wydadzą naszą płytę lub też tego 
nie zrobią. Powstanie płyty ktoś sfinansuje, albo nie… Ktoś 
zorganizuje nasz koncert, albo tego nie zrobi. Ktoś pokaże nas 
w TV - albo i nie, puści może w radio piosenkę, napisze coś 
w prasie, internecie - albo i nie… Zależymy więc od bardzo 
wielu ludzi, od ich dobrej woli, wyobraźni, gustu i poziomu. 
To bywa trudne i niewdzięczne. 

Łatwiej jest Panu mówić czy śpiewać?
- Zdecydowanie łatwiej jest mi śpiewać (śmiech). Więcej 

można powiedzieć, więcej abstrakcji.
Czy w swojej karierze miał Pan chwile zwątpienia?
- Chcę uściślić, że nie zakładałem, że będę robił karierę. 

Chciałem po prostu muzykować, opowiadać historie. 
Korzystałem ze swojej wyobraźni, intuicji, nie zważając na 
modne trendy i obiegowe opinie. Był taki czas, że z powodu 
trudności z mediami i wydawcami chciałem zrezygnować z 
tego zawodu. Oczywiście, muzykowałbym dalej, bo to moja 
życiowa pasja. Ale myślałem o tym poważnie. Przemyślałem i 
zostałem na tej drodze.

Moje nagrania są kroniką mego życia. Moje płyty - to 
moje etapy. Np. piosenka „Dumka na dwa serca” wykonana 
w duecie z Edytą Górniak, to też był mój wybór. Gdy 
pierwszy raz usłyszałem tę słowiańską kompozycję Krzesimira 
Dębskiego i przeczytałem tekst napisany przez Jacka Cygana 
- wiedziałem, że to piękna pieśń i że chcę ją zaśpiewać. Nie 
spodziewałem się jednak, że będzie aż tak wielkim przebojem. 

Jak Pan wspomina pracę nad tą piosenką?
- Nagranie poszło bardzo sprawnie. Spotkaliśmy się z 

Krzesimirem Dębskim i Edytą, ustaliliśmy tonację i podział 
ról, a podczas kolejnego spotkania z Edytą już ją nagraliśmy.

Charakterem jest Panu bliżej do Bohuna czy 
Skrzetuskiego?

- Raczej Skrzetuski (śmiech). Choć jak mnie coś wnerwi…
Jeden z internautów pod teledyskiem do „Dumki na 

dwa serca” napisał: „Gdyby Polska była bardziej „ceniona” 
na świecie to Krzesimir Dębski byłby drugim Hansem 
Zimmerem, a piosenka hitem na skalę światową.” Czy 
zgodzi się Pan z taką opinią?

- Zdecydowanie! Krzesimir Dębski jest niezwykłym 
kompozytorem, jeszcze nie do końca odkrytym. Ma 
nieograniczoną wyobraźnię, komponuje opery, muzykę 
filmową, piosenki, z wielką swadą gra jazz. 

Krzesimir wyraźnie czerpie z muzyki słowiańskiej, co 
czyni go oryginalnym na świecie. Jego kompozycje są piękne, 
świeże i zaskakujące. Uważam, że nie jest w tym miejscu, które 
mu się należy.

Wiem, że jest Pan fanem poezji. Czym ona jest dla 
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Pana?
- Poezja jest dla mnie skrótem po mądrości, formą 

komunikowania się z poetą, jego odkryciami treści i formy. 
Lubię te wyraźne, cudze światy. Wchodzę tam ze skromnością 
obserwatora i admiratora, jak zaproszony gość. I uczę się.

Widać u Pana fascynację różnymi gatunkami 
muzycznymi. Do którego jest Panu najbliżej, a którym 
jednak nigdy by Pan się nie zajął?

- Jestem muzykiem i każdy wyraźny gatunek muzyczny 
- jeśli ma podstawowy poziom techniki, warsztatu i inwencji 
artysty - jest dla mnie cenny. Uprawiam pop z elementami 
innych gatunków: muzyki brazylijskiej, soul, gospel, jazzu, 
funky czy folku amerykańskiego. Próbuję zawsze z tego zrobić 
miksturę, która będzie smaczna, wartościowa i przyjemna. 

Dość oryginalnym przedsięwzięciem była piosenka 
„Wstawaj”, którą nagrał Pan wspólnie z Mezo i Tabbem. 
Czy traktował to Pan jako swego rodzaju eksperyment z 
hiphopem? Zdradzi Pan jak doszło do tej współpracy?

-  Któregoś dnia zadzwonił do mnie Mezo i poprosił, 
żebym „…wymyślił jakiś charyzmatyczny refren…” do 
kawałka, który napisał. Myślę, że powstała z tego  ciekawa 
opowieść. Bardzo lubię pozytywną naturę Mezo.

Mietek Szcześniak śpiewał w duecie m.in. z Edytą 
Górniak, Justyną Steczkowską, Anną Jurksztowicz, 
Majką Jeżowską, Kayah, Anną Marią Jopek, Grażyną 
Lobaszewską, Natalią Kukulską, Lorą Szafran czy Kasią 
Cerekwicką. A z kim w duecie chciałby Pan jeszcze 
zaśpiewać w swoim życiu? 

- Zawsze kiedy myślę o duecie, szczególnie kiedy jest to 
moja kompozycja, myślę o konkretnym człowieku. Można 
powiedzieć, że „słyszę głosy” (śmiech). Zwykle udaje mi się 
zaprosić tych, których sobie wymyśliłem. Na szczęście, rzadko 
ludzie mi odmawiają. Spotkanie z takim osobnym światem w 
drugim człowieku, to dla mnie zawsze wielka przygoda. 

A już ma Pan pomysł kto zaśpiewa w duecie z Panem 
na nowej płycie?

- Nowa płyta będzie czymś zupełnie oryginalnym. 
Będę na niej śpiewał piosenki jazzowe razem z dzieciakami. 
Standardy jazzowe po polsku, z inteligentnymi, dowcipnymi 
tekstami Joanny Gajdy. To mój wkład w nowe pokolenie. 

Na płycie, Którą nagrywam w Los Angeles z 
afroamerykańskim chórem „Life Choir” będziemy śpiewać 
duet z Wendy Waldman oraz z dyrygentem chóru, który 
nazywa się HB Burnum, który wiele lat pracował z Arethą 
Franklin. To wspaniały człowiek, świetny muzyk, jest moim 
zawodowym i życiowym mentorem. Twierdzi, że jestem jego 
bratem tylko z innej matki, bo on jest czarny, jak matka 
ziemia, a ja - polski i bielusieńki (śmiech). Ta płyta, to moja 
wielka radość i wymarzona przygoda.

Wystąpił Pan ze słynnym Harlem Gospel Choir, który 
dość często koncertuje w Polsce. Może byłaby szansa 
pojawić się na którejś płycie legendarnego zespołu?

- To zawsze zależy od zaproszeń. Jeśli mnie zaproszą to na 
pewno zaśpiewam. Wspominam to wspaniale.

Śpiewał Pan czołówki w polskich wersjach wielu 
disneyowskich seriali m.in. „Kacze opowieści”, „Chip i 
Dale: Brygada RR”. Jak Pan wspomina te przygody? 

- To były naprawdę niezwykłe przygody, szczególnie w 
Studio Opracowań Filmów. Nagrywało się na czterech śladach 

ze słuchawkami, które nie zawsze działały. Kiedy się słyszało 
jeden głos, to często nie słyszało się drugiego (śmiech). To była 
wielka przygoda, którą przeżyłem z entuzjazmem młodego 
człowieka. Nagrałem te piosenki z całego serca i wielką 
radością. Niezwykłą zajściem z Disney’em , było nagrywanie 
piosenki pt. „Kiedyś” do filmu „Dzwonnik z Notre-Dame”. 
To było kilkanaście lat temu. Podpisując kontrakt muzyczny 
najczęściej podpisuje się go na określony obszar, gdzie będzie 
funkcjonowała ta piosenka np. Europa, Azja, obie Ameryki, 
albo też cały świat. Disney podpisał wtedy ze mną kontrakt 
na odtwarzanie piosenki w …Układzie Słonecznym (śmiech). 
Przewidują widocznie, że odtwarzacze radiowe będą w stacjach 
kosmicznych grywać polskie wersje filmów Disney’a (śmiech).

W październiku 2015 wydał Pan nagraną z pianistą 
Krzysztofem Herdzinem płytę „Songs From Yesterday”. 
Znalazły się na niej piosenki z repertuaru m.in. The Beatles, 
Stevie Wondera, Erica Claptona, The Rolling Stones. Czy 
któryś utwór jest Panu szczególnie bliski?

- Szybko i intuicyjnie wybieraliśmy te piosenki. Na każdą 
z nich mieliśmy określony pomysł. Chcieliśmy potraktować 
te kompozycje i teksty tak, jakby były napisane dla nas. 
Czasem zmienialiśmy charakter utworów, już w studio. Ale z 
takimi wyśmienitymi muzykami można iść na koniec świata, 
a nagranie będzie brzmiało bardzo dobrze (śmiech). Pianista 
Krzysztof Herdzin, który aranżował to całe zajście, Robert 
Kubiszyn grał na basach, a Cezary Konrad „czarował” na 
bębnach. Miałem drobną ambicję, aby te teksty opowiedzieć 
po swojemu, wyakcentować swoje sensy. Nagrywaliśmy 
tę płytę w studio, ale na żywo. Dzięki państwu - stała się 
platynowa. Dziękuję!

Album pt. „Nierówni” zawiera utwory oparte na 
tekstach księdza Jana Twardowskiego. Czy myśli Pan o 
płycie zainspirowanej innym poetą?

- Kiedyś miałem na uwadze Williama Shakespeare’a. 
Poezja Jana Twardowskiego jest mi bliska i cenna. Przez 
kilkanaście lat wybrane przeze mnie wiersze nie chciały stać się 
piosenkami, nie zmuszałem ich. Poczekałem, aż same zechcą i 
pieczołowicie opracowałem te, które zechciały. Ująłem wiersze 
Twardowskiego w bosanowy i samby, a do nagrań zaprosiłem 
brazylijskich muzyków. Cieszę się z tej płyty bardzo, jest dla 
mnie z wielu względów przełomowa.

Możemy zatem spodziewać się płyty, na której 
Mieczysław Szcześniak zaśpiewa poezję Shakespeare’a?

- (śmiech) Tego nie wiem, ale nie wykluczam takiej 
możliwości. Myślę jednak, że może najpierw nagram kolejną 
płytę z tekstami Twardowskiego. Tym bardziej, że publiczność 
ją pokochała. Album „Nierówni” zyskał status Złotej Płyty, za 
co bardzo wszystkim dziękuję. 

Śpiewał Pan na koncercie z okazji 25-lecia pontyfikatu 
JPII, wziął Pan udział w nagraniu albumu „Słowa”, na 
którym polscy artyści zaśpiewali wiersze Karola Wojtyły. 
Czym jest dla Pana duchowa spuścizna Jana Pawła II?

- Jan Paweł II to wyjątkowy człowiek w historii naszego 
kraju. Nawet jeśli nie dla wszystkich był autorytetem religijnym-
był autorytetem moralnym i intelektualnym. To rzadkie 
zjawisko w naszym zwariowanym świecie. Wartościując - stał 
się ikoną popkultury. W czasach kiedy nie liczy się mądrość 
tylko energia, on uczynił ze swojej choroby i starości - rodzaj 
spektaklu. W tym dobrym znaczeniu. Przypomniał że należy 

korzystać z mądrości i doświadczenia starców, zawsze tak było. 
W kwietniu 2003 wziął Pan udział w nagraniu 

polskiej wersji hymnu UE - „Ody do radości”. Obserwując 
międzynarodową scenę polityczną uważa Pan, że UE w 
obecnej formie potrzebuje głębokich zmian? 

- Nie jestem politykiem. Polityka jest zmienna, jako 
artysta wolę mówić o rzeczach większych od polityki. 

Dziś spotkaliśmy się w Atlas Arenie w Łodzi przed 
koncertem w ramach trasy „Betlejem w Polsce” podczas 
którego zabrzmią kolędy i pieśni bożonarodzeniowe m.in. 
starą hebrajską pieśń szabatową, starogrecką kolędę z 
Kapadocji czy też kolędę węgierską i czeską. Która pieśń 
religijna skłania Pana do głębobiej kontemplacji?

- Jest ich kilka, np. „Golgota”, której fragment tekstu 
brzmi: „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To 
nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.” Poza tym bardzo 
lubię kolędę pt. „Mizerna, cicha”, a szczególnie drugą zwrotkę 
kiedy bardzo dużo pracy mają aniołowie. Fragment brzmi tak: 
„Nad nim anieli w locie stanęli. I pochyleni klęczą.” Tylko oni 
potrafią tyle zrobić jednocześnie. Też bym chciał!  (śmiech). 
Pieśni, które karmią duszę są równie ważne, jak te karmiące 
ciało. Lubię balans i harmonię w świecie.

Na zakończenie naszej przesympatycznej rozmowy 
zapytam Pana o najbliższe plany zawodowe.

- Chciałbym ponownie zagrać dla Państwa trasę 
koncertową z piosenkami z tekstami księdza Twardowskiego 
podczas której towarzyszyć mi będą m.in. brazylijski gitarzysta 
Paulinho Garcia i Grażyna Auguścik. Ponadto rozpoczęły się 
prace nad płytą z jazzowymi piosenkami dla dzieciaków. Moja 
koleżanka Joanna Gajda do najbardziej znanych i cenionych 
standardów jazzowych napisała inteligentne, dowcipne 
teksty dla dzieci. I tak na przykład: „Giant Steps” Johna 
Coltrane’a to „Siedmiomilowe buty”, a „’Round Midnight” 
to „Noc powłóczy bardzo czarną nogą”. Dzieci bardzo chętnie 
śpiewają te utwory bo nikt im nie powiedział, że są trudniejsze 
(śmiech). Te działania mają też wymiar edukacyjny, bo dzieci 
poznają klasykę muzyki XX wieku. W lutym natomiast kończę 
nagrywać płytę, która będzie zwieńczeniem mojej współpracy 
z afroamerykańskim chórem „Life Choir” z Los Angeles, 
którego jestem także członkiem. Napisaliśmy wspólnie nowe 
piosenki w rytm bluesowo-gospelowego stylu. Myślę, że ta 
płyta będzie cieszyła i ciało i ducha. 

Ten wywiad na pewno pojawi się w czasopiśmie 
„Panorama Polska” w Edmonton. Czy chciałby Pan 
powiedzieć kilka słów do naszych rodaków w Kanadzie?

- Spotkałem się z Państwem tylko raz, podczas koncertu 
w Toronto. Bardzo dobrze to wspominam i chciałbym to 
powtórzyć. Dzielę trochę Wasz los, bo jestem posiadaczem 
„zielonej karty” amerykańskiej, więc jestem „rozkraczony” 
między Europą, a Ameryką (śmiech). Pracuję na obu 
kontynentach. Koncertuję głównie w Polsce, ale bardzo lubię 
Stany Zjednoczone. Kto wie? Może kiedyś wyląduję w jakimś 
małym domku na prerii? (śmiech). Rozumiem Was i życzę 
dobrego, szczęśliwego życia.

Dziękuję Panu za poświęcony mi dzisiaj czas. Mam 
nadzieję, że mogę powiedzieć: „do zobaczenia”.

- Rozmowa z Panem była dla mnie przyjemnością. Na 
pewno nie raz się jeszcze spotkamy. Wszystkiego dobrego dla 
Pana i czytelników.
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O wielkanocnych obyczajach w Katowicach z 
nauczycielem historii, miłośnikiem kultury i historii Śląska 
- Tomaszem Wroną rozmawia Stanisława Warmbrand

- Wielkanoc. Zmartwychwstanie… Najważniejsze 
święto chrześcijan. Do tego stopnia, iż w ikonografii 
Kościołów wschodnich nowo narodzony Chrystus 
sytuowany jest w… opustoszałym grobie, a więc podkreśla 
się, iż istotą wiary jest pokonanie śmierci! Co, w naszych, 
śląskich obyczajach wprowadza nas w to święto?

 - Bez wątpienia, jak wszystkie święta ważne, musiał 
być okres przygotowawczy. Przed Bożym Narodzeniem jest 
Adwent, a przed Wielkanocą mamy czas Wielkiego Postu. 
Czas,  który ma służyć temu, iżby duchowo przygotować 
się do radości, ale jednocześnie czas, w którym należy się 
umartwić, należy zadbać o to, iżby człowiek funkcjonował 
zgodnie z  zapisami ewangelicznymi i bardziej nad sobą się 
zastanowił. To jest właśnie sens Wielkiego Postu, który trwa 
40 dni, poza niedzielami oczywiście, począwszy od Środy 
Popielcowej. 

- Tłusty czwartek i śledzik…
 - Po co był? Bo trzeba się było najeść tych wszystkich 

dobroci, naimprezować się, nacieszyć, bo nadchodził 
czterdziestodniowy czas postu, i… ani, ani. Pamiętajmy, że 
to był bardzo ścisły post. Nie jadano absolutnie mięsa.

- Co w poście było na talerzu?
- Chleb i woda. Nie jadano tłuszczów zwierzęcych, 

ba, jeszcze w połowie  XIX wieku nawet mleko było 
niedozwolone…

 - Chleb z masłem? 
- Na masło było stać bogatych, albo tych, co mieli w 

gospodarstwach krowy.
 - Śledź…
- I zwyczaj całowania, albo lizania śledzia!
- Koniec karnawału…!?
- Chrust, faworki. Pączki to nowy zwyczaj.
- Wtorek?
- O północy koniec zabawy. Bas, czyli kontrabas, 

instrument muzyczny, był wyprowadzany z sali, w 
uroczystym pochodzie, przy wtórze żałobnych pieśni. W 
dawnych zwyczajach zdejmowało się z instrumentu struny.

- Co z tym lizaniem śledzi?
- Symbolika – przyjmujemy cię śledziu do jadłospisu. 

Śledź to była taniocha. Jedzenie biedoków.
- Środa Popielcowa…
- Jak wszędzie, szło się do kościoła. Posypać głowę 

popiołem. Od Środy Popielcowej wyciszało się wszystko. 
Nie było wesel, imprez, nie robiło się hucznych zabaw. 
Jak przekazują najstarsi, od tego momentu jedzenie było 
postne. W opowieściach starszyzny pozostała uroczystość 
świętego Grzegorza, która wypada w marcu. Na świętego 
Grzegorza robiono, na przykład w Kopciowicach, kukłę, 
strojono ją i w milczącym kondukcie wyprowadzano ją 
nad Przemszę i wrzucano do rzeki wrzeszcząc: Na świętego 
Grzegorza zima idzie do morza! Wymarły już obrzędy 
związane z Marzanną… Zapewne  obrzędy na świętego 
Grzegorza to było pierwsze ostrzeżenie dla zimy! Czwarta 

niedziela Wielkiego Postu – Letare, też się wyróżnia – ksiądz 
się ubiera na… różowo; jest to niedziela bardziej radosna, 
niedziela róż. Wtedy właśnie chodziło się z Marzanną i 
śpiewało  przyśpiewki. Z Marzanną wyrzucało się troski, 
nieszczęścia rodziny. Marzanna, przy wtórze wyzwisk, 
lądowała w wodzie, obrzucana błotem, kamieniami. 
Topienie Marzanny miało dramatyczny przebieg!

- A potem?
- Stroiło się moik, i z moikiem obchodziło się całą 

miejscowość. Moik to symbol radości, symbol wiosny. To 
był wyjątkowy dzień. Był okres, kiedy w niedzielę Letare 
dopuszczalne były śluby…

- W gruncie rzeczy stare, pogańskie obrzędy…
- Ależ tak! Topienie Marzanny pochodzi z czasów 

przedchrześcijańskich. Magiczny, pogański sposób 
wpływania na pogodę. Do niedawna na terenach wiejskich, 
skąd ja się wywodzę, zwyczaje te trwały. Dziś już zanikają…

- Może tracą, przy meteorologii, magiczną moc? A 
niedziela Letare?

- Niekoniecznie musi być 21 marca, co wielu dziwi…!
- Wielki Post…
- Drogi Krzyżowe. Stosunkowo młodym zwyczajem 

są Gorzkie Żale. W Polsce zaistniały w XVII wieku, a do 
nas prawdopodobnie przyszły za sprawą przynależności do 
1821 roku do diecezji krakowskiej - stamtąd przybywali 
księża, przynosząc małopolskie zwyczaje. 

- Teren?
- Okręg bytomski i okręg pszczyński, a więc Bogucice, 

Katowice, Ochojec, Piotrowice, Ligota, Panewniki, Podlesie 
i okolice też. Granice są opisane.

- Śląsk to wioski, i ich odwieczne obyczaje, i Śląsk 
to miasta…

- Są  dwie tradycje wspólne; porządki świąteczne, bez 
względu na to, czy to u mieszczan, czy na wsi uważano, 
że trzeba to zrobić. A druga rzecz, to robienie kiełbas i 
szynek. Więc albo się zabijało zwierzęta, albo kupowało 
mięso u masarza, peklowało. Wędzoki przy familokach to 
była rzecz naturalna. Na Nikiszu, na Giszowcu, na placu 
stały i piekaroki i wędzoki. Każda rodzina przygotowywała 
mięsiwo dla siebie. Moja babcia przygotowywała szynki i 
kiełbasy przez osiem tygodni. Mięso było zasolone, było 
dodane cukru do tego, dodane było saletry troszka… Ona 
codziennie przekładała, przeglądała, czy się nie zaparzyło. 
To musiało być przerobione. Jo się też tym bawia, ale 
osiem tydni bych tego nie robił. Trzeba przypomnieć, że 
nasi dziadowie byli zaprawieni w radzeniu sobie w każdej 
sytuacji, w czasach głodu również. A jak było po I wojnie 
światowej?! Do powstań często ludzie szli z głodu. A w tej 
wymarzonej Polsce był chleb…

- Niedziela Palmowa… Palma!
- Palma jest bardzo charakterystyczna dla danego 

regionu. W mojej rodzinnej tradycji palma była o siedmiu 
gałązkach. Na wzór siedmiu boleści Matki Bożej. Co 
dawano? Przede wszystkim zimozielona roślina. Mógł być 
bukszpan, mógł być jałowiec, bo musiał być kłujący, albo 
choina, lyska – czyli orzech laskowy. Dowano bazie…

- Diobelsko brzózka?!

- To roślina, co wygląda jak brzoza, ale nie ma biołej 
kory, ino czorną. Ta czorno nie mogła być wnoszona do 
kościoła, bo była diobelsko, więc nie dawano jej do palmy!

- Kociki…
- Baźki, czyli kokocyna… Ale nie były żodne tam jakieś 

trawy, nie było suszonych kwiotków. Było to, co się w tym 
czasie zebrało na dworze, a co było ładne, dekoracyjne. 
Uważano, że palma ma magiczne właściwości – chroni 
przed złem. Przed chorobami. 

- Gdzie lokowano palmy?
- Raczej nie w domu. U mojej babci była zawieszana 

przy oknie. Żeby piorun w dom nie uderzył, albo przy 
drzwiach wejściowych. Obok mnie mieszkają ludzie, którzy 
w Wielki Piątek palą zeszłoroczną palmę, i okadzają dom. 
Popiół z zeszłorocznej palmy służy do stawiania krzyżyka 
na czole w Środę Popielcową. Pisarz, Alojzy Lysko, zwraca 
uwagę, że chłopskie palmy miały dolną część wysoką na trzy 
dłonie. Z tych łodyg robiono krzyżyki. Jak były robione? 
Przecinało się gałązkę wzdłuż do połowy wysokości, 
a potem „montowano” drugi patyczek. W Wielkanoc 
wtykano te krzyżyki w ziemię, i święcono pola. To miało 
zapewnić urodzaj.

- Okadzanie domu…
- Wierzono, że w Wielki Piątek, skoro Pan Jezus 

umarł, zło ma większą moc, zatem dym z poświęconej, 
zeszłorocznej palmy, jest antidotum na zło. Okadzano 
wszystkie pomieszczenia. Palma miała ogromne znaczenie 
w śląskich domach! Te dzisiejsze, pstre wiechcie… Palma w 
śląskich domach to bardzo poważna rzecz!

- Zeszłoroczne palmy…
- Zgodnie z zaleceniem biskupów palmy pali się 

w ogniskach, pod kościołami. Pytałem starszych ludzi, 
kto robił palmy, i kto te palmy zanosił? Okazuje się, że 
to zależało od tradycji rodzinnej; kobieta robiła palmę, 
mężczyzna zanosił ją do kościoła, albo na odwrót. Czasami 
było tak, że dzieci robiły palmy, a rodzice zanosili…

- Czym palmy wiązano? 
- Było specjalne łyko. Czasem sznurek.
- Ziemia już wymaga prac…
- Nie orało się, nie wykonywało się żadnych prac nawet 

w ogródku. Natomiast palono niepotrzebne meble, rzeczy, 
czasami na polach palono suche badyle, i rozsypywano 
popiół. Czasem na polach palono też palmy; szło o 
użyźnienie gleby. O lepsze plony. 

- Triduum Paschalne…
- … jest bardzo specyficznym czasem. Spotkałem się z 

poglądem, że jak w tym czasie ktoś umrze, idzie natychmiast 
do nieba. Bez żadnego sądu Bożego, bez czyśćca… Nie było 
powodu do opłakiwania zmarłego.

- Wielki Czwartek…
- Zaczyna się czas czczenia całego misterium Męki 

Pana Jezusa. Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia 
Eucharystii. Przestawały bić dzwony. 

- Klekotki…
- Larmo, polterabend; halas, brzęk tłuczonego szkła 

miał odstraszać złe duchy, żeby nie szkodziły nowożeńcom. 
Klekotki również odstraszały! Ceniono sobie, jak dzieciaki 
biegały wokół chałupy i robiły larmo klekotkami! Wierzono, 
że  w momencie śmierci Chrystusa nie ma takich silnych, 

Wielkanoc, proszę Państwa, Wielkanoc!
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chroniących ludzi mocy. Klekotki, okadzanie palonymi 
palmami… wszystko to miało chronić dom.

- W Wielki Piątek dzień zaczynano od mycia się w 
lodowatej wodzie…

- To było nie tylko dla umartwienia, ale dla urody! Ino 
nie wiem, czemu woda w rzece musiała płynąć z zachodu 
na wschód?! Być może ma to jakiś symboliczny związek 
z Jerozolimą? No, chyba że nie było innego potoku… 
Najstarsi ludzie powiadali, że po tej lodowatej kąpieli piło się 
tatarczówkę. Alkohol na tataraku. Na zdrowie i na żołądek. 
A potem łykało się kawałki chrzanu, na pamiątkę męki Pana 
Jezusa, i bazie, żeby gardło było zdrowe. W mojej rodzinie 
jest jeszcze jeden zwyczaj; o świcie ojciec mnie budził 
„okładami” z brzozowych gałązek. Dostowałech szmary, 
siekł mnie tata szczególnie po nogach, z okrzykiem, że teroz 
bydom „suche śledzie”. A mojego tatę, w dzieciństwie, 
budził w ten sposób wujek, który przychodził z sąsiedniej 
miejscowości. I to było na pamiątkę biczowania Pana 
Jezusa… I szło to przez pokolenia!

- Czuwania…
- To piękna tradycja całonocnego czuwania przy 

Bożym Grobie. Zaczynało się od Nocy Piątkowej a trwało 
aż do Niedzieli, do Zmartwychwstania. 

- Wielka Sobota…
- To już było święto…
- W przykopalnianych osadach w sobotę rano grała 

orkiestra górnicza. Szło się  do kościoła, do Bożego Grobu… 
- Oczywiście! My mieli kościół daleko, więc nie było to 

takie proste. I jeszcze jedno – w mojej rodzinie nie chodzono 
do kościoła święcić pokarmów. I tak jest do dziś. Posyłamy 
ino dzieci ze święceniem; to dla nich jest atrakcja. U nos jest 
tak, że śniadanie wielkanocne zaczynomy od modlitwy, i od 
poświęcenio wszystkich pokarmów. Czyni to ojciec rodziny.

- Groby…
- Bardzo wielką wagę przywiązywano do porządkowania 

grobów; mycia, zdobienia kwiatami. Na groby chodzimy w 
sobotę, albo przed, albo po kościele.

- W Wielką Sobotę był obiad?
- Jeszcze nie… Sobota, to dzień szykowania potraw 

na Wielkanoc. Rób tu człowieku rolady, i nie pokosztuj… 
ale post, to post! Mój dziadek był sadystą; wędził szynkę 
w Wielki Piątek. A wędzarnię miał w doma. A dom był 
kamienicą czynszową… Męczarnie wielkopostne!

- Pisanki…?
- Robiono kroszonki. Na barwnikach naturalnych – 

cebuli, korze dębu, modrej kapuście, buraczkach, zielonych 
kiełkach zbóż. Jedna moja babcia malowała jajka kredką. 
W kwiotki. Był sposób dropania igłą albo brzytwą. 
Arcydziełami są opolskie kruszonki!

- Śniadanie Wielkanocne u Wronów?
- Stół jest zastawiony jadłem. Na najważniejszym 

miejscu stoi krzyż z Panem Jezusem i palą się świece. 
Zaczynamy od modlitwy i od poświęcenia stołu.

-  Zaraz, zaraz, a zajączek?!
- U nos przychodzi przed śniodaniem… Tradycja! 

Tyle, że zmusza mnie do wstawania o 6.00 rano. I to mało! 
Dzień wcześniej z dziećmi ustalam, gdzie w ogrodzie ma 
być wykopany przez dzieci dołek, do którego zajączek 
przyniesie zajączka. Dołek trzeba wykopać, wymościć 

sianem… A o 6.00 ja, rodzic, biegnę do ogrodu, wkładam 
do dołków prezenty…

- Wielkanocne święcenie pól. Zwyczaj, który na 
Śląsku trwa do dzisiaj…

- Na całym Śląsku, tam, gdzie trwa jeszcze rolnictwo, 
w Wielkanoc gospodarze wychodzą w pola, żeby je 
poświęcić… bo ziemia, która rodzi, bo chleb - to święta 
rzecz.

- Wielkanoc. Zmartwychwstanie Pańskie. 
Najważniejsze dla chrześcijan święto. 

Chrystus zmartwychwstał!
Błogosławionych Świąt!

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

              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.
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WIESŁAW GÓRECKI, M.Sc.
Niezależny konsultant ubezpieczeniowy.
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

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


