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Łąki u podnóża Tatr w kwietniu pokrywają malownicze dywany krokusów.
Fot. Władysław Bachleda
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Edmontońskie Ogniwo 
“Federacji Polek w Kanadzie” 

ma już 60 lat!
Pierwsza komórka “Federacji Polek w Kanadzie” powstała 

w 1956 roku w Toronto z inicjatywy Jadwigi Dobruckiej. 
Zebranie założycielskie miało miejsce 29 kwietnia, a więc 
62 lata temu. Natomiast w pierwszym tygodniu czerwca 
1958 roku grono sześciu Polek (z inicjatywy Wandy Buskiej, 
przy pomocy Ireny Domeckiej) założyło w naszym mieście 
Ogniwo numer 3. Pierwszą przewodniczącą została Irena 
Domecka, znana działaczka. Panie chciały nieść pomoc 
ofiarom powodzi w Polsce.

W następnym roku Ogniwo nr 3 liczyło już 35 
członkiń. Urządziły kwestę pod kościołem, zbierały 
odzież, pakowały paczki. Odwiedzały chorych Polaków w 
szpitalach. Od tamtych czasów, dzisiaj już o 60 lat odległych, 
- akcje dobroczynne stanowią najważniejszą funkcję 
organizacji. Pomoc kierowana była i jest do potrzebujących: 
sierocińców, domów opieki nad starszymi ludźmi i osobami 
niepełnosprawnymi, ośrodków pracy z tzw. trudną 
młodzieżą. W przeszłości ogromne były potrzeby w Polsce, 
poprzez “Baltone” wysyłano też żywność.

Początkowo fundusze na paczki panie wypracowywały 
same, co wymagało społecznej, ciężkiej pracy, pieczenia ciast, 
gotowania na sprzedaż, organizowania “herbatek”, zabaw 
tanecznych. Sprzedawano na kiermaszach sprowadzone z 
Polski wyroby cepeliowskie. Dochody Ogniwa zwiększyły 

się, gdy panie wzięły pod swą opiekę na czas trwania festiwalu 
etnicznego “Heritage Days” polski pawilon. By przygotować 
cieszące się uznaniem polskie dania - nieźle się musiały 
członkinie “Federacji” napracować!

Rok 1982 wiele zmienił. Z inicjatywy Jadwigi 
Pierzchajło Ogniwo uzyskało pozwolenie na społeczną 
pracę w kasynie, raz na dwa lata. Do 1990 roku można 
było używać kasynowych pieniędzy na pomoc Polakom 
mieszkającym w Polsce. Potem, gdy Polska przestała być 
krajem komunistycznym - już nie...

Z pieniędzy kasynowych zakupiono dom spotkań, po 
kiku latach został korzystnie sprzedany.

Pieniądze ze sprzedaży domu włożono w zakup placu 
pod przyszłe centrum polonijne “Kopernik”, dzisiaj znane 
jako “Polish Heritage Manor Project” (faza pierwsza 
“Polonia Main Square”). Ogniwo nr 3 “Federacji Polek” jest 
właścicielem jednej piątej placu, reszta należy do czterech 
innych polonijnych organizacji.

Od końca lat 70-tych Ogniwo koncentrowało się na 
pomocy nowym polskim imigrantom, którzy napływali 
głównie z obozów uchodźczych Europy Zachodniej.

Przez 60 lat istnienia organizacja wspiera miejscowe 
trzy polskie szkoły, ZHP, grupy taneczne, dwie polskie 
parafie i – sporadycznie - polskie programy radiowe. Nie 

zaniedbuje spraw nauki i kultury w naszym mieście biorąc 
udział w przygotowywaniu, we współpracy z innymi 
stowarzyszeniami, koncertów, konkursów dla dzieci i 
młodzieży, wystaw, przedstawień amatorskich.

W akcjach charytatywnych Ogniwo nie ogranicza się do 
środowiska polonijnego. Wspomaga kanadyjske schroniska 
dla pokrzywdzonych przez los i spieszy z pomocą tam, 
gdziekolwiek w świecie pojawi się nagła klęska żywiołowa jak 
powódź czy tsunami.

Corocznie organizuje międzynarodowy “Dzień Kobiet” 
goszcząc przedstawicielki innych narodowościowych grup 
zamieszkujących Edmonton.

Za prace społeczną i zasługi dla społeczności albertańskiej 
oraz za działalność na rzecz polskości w Kanadzie wiele 
członkiń otrzymało odznaczenia:

Wanda Buska, Maria Chrzanowska, Irena Domecka, 
Joanna Matejko, Janina Muszyńska, Jadwiga Pierzchajło, 
Terese Szlamp-Fryga, Ewa Miles-Dixon.

Fascynujące są osobowości i życiorysy członkiń Ogniwa 
nr 3! By się z nimi zapoznać - proszę sięgnąć do publikacji 
p.t. “40 lat Federacji Polek w Kanadzie-Ogniwo nr 3 
(Edmonton)”, wydanej w 2000 roku. Najbardziej aktywne 
panie pracują też w innych organizacjach polonijnych.

Obecnie 60-letnie już Ogniwo Federacji Polek w 
Edmonton, którego prezeską jest pani Halina Madej liczy 
sobie 57 członkiń i bardzo chętnie powiększy swe szeregi... 
Zapraszamy do pracy i współpracy! Prosimy o odwiedzenie 
strony www.federacjapolekedmonton.com

                                                                Urszula Kunikiewicz
Źródłem informacji o przeszłości była dla mnie też książka 

p.t. “Ogniwa jednego łańcucha” z roku 2006.

Członkinie Federacji Polek w Edmonton - październik 2016

Logo Federacji Polek w Kanadzie
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MARY LOU WYROBEK GOŚCIEM 
CHÓRU POLONIA

4 kwietnia br. w Domu Polskim w Edmonton odbyła się uroczystość 
wręczenia plakietki upamiętniającej zdobycie przez chór Polonia Pucharu 
Przechodniego im. Kardynała Hlonda. Puchar ten został ufundowany przez 
Stowarzyszenie Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie w roku 1932 
z inicjatywy Kardynała Augusta Hlonda. Na organizowanych co trzy lata 
konkursach śpiewaczych, zdobywa go chór który zwycięża w rywalizacji 
wszystkich zespołów uczestniczących w konkursie (mieszanych, męskich i 
żeńskich). Ostatnio taki konkurs odbył się w Filadelfii w maju 2017 roku, 
podczas 51 Międzynarodowej Konwencji Związku Śpiewaków Polskich w 
Ameryce (Polish Singers Alliance of America).

Pani Mary Lou Wyrobek (President of the Polish Singers Alliance 
of America), która specjalnie przyjechała z Buffalo na tę uroczystość 
do Edmonton, wręczyła również dyplom członkowi chóru Polonia 
Krystianowi Sekowskiemu, który otrzymał stypendium przyznawane 
przez Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce młodym artystom 
polskiego pochodzenia. 

Krystian Sekowski po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Alberty 
kontynuował studia w Polsce, Austrii oraz we Włoszech. Koncertował z 
Edmonton Symphony Orchestra oraz występował na licznych imprezach 
polonijnych biorąc też udział w ich organizowaniu wraz z Towarzystwem 
Kultury Polskiej w Edmonton. Uczy nie tylko gry na fortepianie ale jest 
także organistą, akompaniatorem oraz jako wolontariusz uczestniczy w 
zajęciach z młodzieżą w ramach wspólnot organizacji L’Arche, oraz bierze 
udział w licznych imprezach charytatywnych.   

MS
Od lewej prezes chóru Polonia Elżbieta Ostapowicz, dyrektor artystyczny chóru Polonia 

Oksana Ostashevska i Mary Lou Wyrobek President of the Polish Singers Alliance of America.
Fot. Witek Stepczynski 

Mary Lou Wyrobek oraz Krystian Sekowski, któremu Związek Śpiewaków Polskich w Ameryce 
(Polish Singers Alliance of America) przyznał stypendium im. Leokadii Dombroskiej.

Fot. Witek Stepczynski 

Chór Polonia, który pod dyrekcją Oksany Ostashevskiej wykonuje piosenki na koniec uroczystości.
Fot. Witek Stepczynski 
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Kontakt w języku polskim

Z dumą wspieramy 
edmontońską Polonię

servuscu.ca

                    Kathy 780.638.7177

ZASŁUŻONA POLKA!
 ŚP. MARIA CARLTON 

10 IX 1939 – 4 III 2018

Spoczęła 8 marca br. na cmentarzu Our Lady 
of Peace Cemetery w Edmonton po Mszy Św. 
pogrzebowej, którą odprawił proboszcz Parafii 
Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski o. 
Marcin Mironiuk. 

Pani Maria urodziła się 10 września 1939 r. w 
podkarpackiej wsi Głowienka, koło Krosna, jako 
czwarte dziecko Józefa i Heleny Lenik. W grudniu 
1944 roku nagle umiera ojciec piecioletniej wówczas 
Marysi. Cztery miesiące później Matka rodzi 
najmłodsze dziecko. Musi teraz zaopiekować się 
pieciorogiem dzieci zdana na własne siły. W tym 
niezwykle trudnym okresie pomagają jej, mieszkający 
w sąsiedztwie, bardzo zacni ludzie. 

Marysia po ukończeniu szkoły podstawowej 
rozpoczyna w Krośnie naukę w liceum 
ogólnokształcącym. Cztery lata później zostaje 
studentką na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie, który kończy z wyróżnieniem jako magister 
filologii polskiej. Pracę zawodową rozpoczyna jako 
redaktorka w Wydawnictwie Poznańskim oraz w 
Gazecie Poznańskiej jako korektorka. 

Ponadto prowadzi ponad dwa lata badania 
naukowe nad życiem i twórczością Marii 
Konopnickiej. Ich wyniki zostają opublikowane w 
wydawnictwie Instytutu Badań Literackich przy 
Polskiej Akademii Nauk - Bibliografia Literatury 
Polskiej Nowy Korbut - tom 14.

W 1974 roku na krótko jedzie do Kanady, 
aby odwiedzić krewnych. Ponownie przyjeżdża do 
Edmonton w 1975 roku, aby kontynuować naukę 
języka angielskiego na tutejszym Uniwersytecie 
(University of Alberta). Poznaje wówczas swego 
przyszłego męża Terence Carlton. W 1976 roku w 
Poznaniu biorą ślub i wkrótce wracają do Edmonton. 
Mąż pracuje jako wykładowca slawistyki na Wydziale 
Slawistyki i Studiów Wschodnioeuropejskich 
University of Alberta. Ona zakłada firmę 
Multilingual on Whyte Publishing Company. 
Zajmuje się składaniem tekstów, zwłaszcza w językach 
słowiańskich. 

W latach od 1984 do 1987 jest członkiem zespołu 
redakcyjnego dwujęzycznego pisma DIALOGI - 

Kwartalnika Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Okręg 
Alberta), składanego w Multilingual on Whyte 
Publishing Company.   

Jest autorką, współautorką i redaktorką kilku 
książek polonijnych. Pierwszą z nich była książka 
Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie (Edmonton) 
1927-1987. Ta starannie udokumentowana 
książka, zawierająca unikalne zdjęcia, jest ważnym 
świadectwem pokazującym osiągnięcia tej 
najstarszej organizacji polonijnej w stolicy Alberty. 
Pracuje również nad książkami o innych polskich 
organizacjach: o kombatantach, weteranach, o 
Federacji Polek oraz o harcerzach (Harcerstwo w 
Edmonton 1954-1989). Są one niezwykle cennym 
obrazem dokonań Polaków w Albercie.

W 1987 roku, wraz z bratem Józefem Lenikiem, 
zakłada polonijny dwutygodnik Kulisy Polonii, 
ukazujacy się w Edmonton do roku 2000.

Wspólnie z prof. Edwardem Możejko oraz 
Joanną Matejko w roku 1990 organizuje ciekawy 
konkurs na wspomnienia polskich emigrantów. 
Teksty nagrodzonych prac ukazały się później na 
łamach Kulis Polonii.

Z okazji 100-lecia Osadnictwa Polskiego 
w Albercie uczestniczy w organizowaniu 
okolicznościowej wystawy w Domu Polskim, a do 
wydanej z tej okazji książki - Polonia in Alberta 
1895-1995 pisze artykuł o polskich organizacjach w 
Edmonton.

Przez kilka lat współredaguje też „Informator” - 
organ Federacji Polek w Kanadzie, przyczyniając się 
do podniesienia rangi tego pisma.

Za dokonania w środowisku polonijnym w 1995 
roku otrzymuje Złotą Odznakę Honorową Kongresu 
Polonii Kandyjskiej, a w roku 1999 Srebrną Odznakę 
KUL.

Odeszła od nas bardzo życzliwa, skromna, gorąca 
polska patriotka, zawsze gotowa pomagać ludziom w 
potrzebie.

Cześć Jej Pamięci!
Jej mężowi, Panu Terence Carlton, oraz bratu 

Panu Józefowi Lenikowi z Rodziną składamy 
najgłębsze wyrazy współczucia z powodu tej wielkiej, 
niepowetowanej straty.

Redakcja

An Evening of Poetry & Music
Muza Narodzona

Poezja i Muzyka Joanny Dumicz 
Poezja Urszuli Kunikiewicz

Sunday | April 15 | 6:30 PM

Polish Hall, dolna sala,10960 104 Street

Tickets: $20 regular | $10 student & senior  

Chopin, Wieniawski & Polish Songs

Joanna Dumicz, singing, guitar
Urszula Kunikiewicz, reading poetry
Tatiana Warszynski, violin
Maya Budzinski, violin 
Maximilian Cardilli, double bass
Mikolaj Warszynski, piano

MAZURKA MUSIC 
AND ART SOCIETY 
- INAUGURACYJNY 

KONCERT I WERNISAŻ
Mazurka Music and Art Society zaprasza serdecznie 

Polonie Edmontońską na uroczysty, inauguracyjny 
koncert i wystawę drzeworytów z okazji otrzymania 
statusu „Non Profit Society”. 

Koncert odbędzie się 5 maja, o godz.19:30, 
w Holy Trinity Anglican Church, 10037 - 84 
Ave.  Wykonawcy tego wieczoru, nasi edmontońscy 
pianiści, Zuzana Simurdova i Mikołaj Warszynski, 
beda celebrować wraz z gościnnie zaproszonymi 
muzykami, wydanie swoich najnowszych płyt. 

Zaraz po koncercie publiczność będzie uczestniczyć 
w wystawie grafik, nowej serii drzeworytów artysty 
Tadeusza Warszynskiego w Galerii kościola Holy 
Trinity, wraz z poczęstunkiem/reception.

Koncert ten jest zorganizowany w ramach 
obchodów 

Setnej Rocznicy Niepodległości Polski, 
Czech i Słowacji, 1918 - 2018, którą świętujemy 
w Edmontonie poprzez organizowanie imprez 
kulturalnych wspólnie z takimi organizacjami jak 
Wirth Institute, Czechoslovak Society, Kongres 
Polonii Kanadyjskiej, Towarzystwo Kultury Polskiej.

Dotacje mile widziane!
Do zobaczenia na koncercie i wernisażu!
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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

              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.

KAWIARENKA PRZY 
KOMINKU

Towarzystwo Polsko Kanadyjskie organizuje 
spotkania przy kawie z ciastkami w sali kominkowej 
(Kingsway Room) w Domu Polskim w Edmonton 
(10960 – 104 Street).

Będą się one odbywały w czwartki wieczorem 
(od godziny 18) w następujących terminach: 12 i 26 
kwietnia, oraz 10 i 24 maja br. Poczęstunek z kawą oraz 
ładna muzyka umili te towarzyskie spotkania w gronie 
znajomych i przyjaciół. Nowi członkowie mile widziani. 

Do wspólnego spędzenia czasu w przyjemnej 
atmosferze serdecznie zaprasza Zarząd TPK

Nowy Zarząd 
Kanadyjsko-Polskiego 

Towarzystwa 
Historycznego

W dniu 4 marca br. na zebraniu sprawozdawczo-
wyborczym Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa 
Historycznego (KPTH) odbyły się wybory nowego 
zarządu. Prezeską Kanadyjsko-Polskiego Towarzystwa 
Historycznego na lata 2018-2019 została ponownie 
p. Helena Faćsko, wiceprezesurę objęła Aleksandra 
Janowicz, skarbnikiem pozostanie nadal p. Teresa Moss, 
sekretarką korespondencyjną została Bogumiła Łojko a 
sekretarką protokólarną ponownie Krystyna Krzyżak. 
W skład zarządu weszli jeszcze: Tomasz Łukaszuk, 
Barbara Pruska, Helena Fita, Bożena Wojno, Ryszarda 
Proczkowska, Andrew Holko, Andrzej Proczkowski, 
Marek Bandowski i Szymon Bamburak. Pracy w różnych 
komitetach podjęli się: Irena Halat, Irena Pasey, Mira 
Bala, Aniela Kucy, Janina Muszyńska, Terese Szlamp-
Fryga, Grzegorz Łojko i Darek Kubicki. Nowemu 
zarządowi życzymy owocnej pracy.
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Cisza w MON
Można powiedzieć, że po rekonstrukcji rządu w 

Ministerstwie Obrony Narodowej zapadła cisza. Cisza, 
którą znamy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, czyli jest to pierwszy znak, że nowy 
minister zaprowadził już swoje porządki. Wraz z 
odejściem Antoniego Macierewicza zmieniał się również 
lista wiceministrów zwanych w MON sekretarzami 
stanu. Odeszli wszyscy znani nam dotychczasowi 
współpracownicy, a na ich miejsce przyszli ludzie 
nowego ministra. W zasadzie trudno dziwić się faktowi, 
że Mariusz Błaszczak otacza się swoimi ludźmi. Wszedł 
na nowy dla siebie teren i potrzebował „posiłków” by 
użyć języka wojskowego. Trudno w tej chwili oceniać, 
czy okaże się to dobrym rozwiązaniem czy nie, ale 
faktem jest, że w MON zapadła cisza. W zeszłym roku 
dużo się mówiło, zapowiadało, co jakiś czas pojawiały się 
nowe deklaracji, informacje o analizach, planach. Były 
też umowy, ale wszyscy i tak czekali na to kiedy Polska 
podpisze wreszcie umowę na zakup systemu Patriot 
(program Wisła). To on jest sztandarowym programem i 
wydaje się, że na nim zasadza się cała koncepcja obrony 
państwa wypracowana jeszcze za poprzedniego ministra. 
I tutaj dochodzimy do gwoździa programu. O ile 
napisałem, że wymieniono wszystkich sekretarzy stanu 
to nie napisałem, że wymieniono podsekretarza stanu. 
Ten został na swoim stanowisku. I jest to bardzo ważna 
informacja, ale nie można dostrzec specjalnego nią 
zainteresowania lub choćby jej dostrzegania. Tymczasem 
Tomasz Szatkowski, bo o nim mowa, to człowiek jakby 
stworzony do stanowiska jakie zajmuje. Wykształcony 
właśnie w tym kierunku, z bogatym doświadczeniem. 
Zanim znalazł się na aktualnym stanowisku, czyli 
w MON, był wcześniej obecny w kilku innych 
instytucjach i to nie miejsce by przytaczać jego karierę, 
ale ważnym punktem było przewodzenie Narodowemu 
Centrum Studiów Strategicznych (NCSS). To tam 
popełnił wiele publikacji wraz z zespołem, który wokół 
siebie zgromadził i wydaje się, że wiele z teorii jakie 
można było tam przeczytać przeniknęło do MON. Po 
jego odejściu NCSS wyraźnie podupadł, ale być może 
taka była jego rola. Wraz z ministrem Macierewiczem 
przygotował kluczowy dokument dla naszej obronności, 
a mianowicie Koncepcję Obronną Rzeczpospolitej 
Polskiej. Zanim ona powstała, jako pełnomocnik 
ministra zajął się Strategicznym Przeglądem Obronnym 
czego wcześniej u nas zdaje się nie widziano, choć może 
ktoś, gdzieś, kiedyś słyszał, że się robi. Najważniejszą 
informacja jaka wydaje się wypływać z tego wszystkiego 
jest to, że w MON doszło do zmiany garnituru, ale 
koncepcja dalej jest realizowana ta sama. To znaczy w 
warstwie polityczno-medialnej doszło do rewolucji 
w postaci wymiany kadry, ale czy to samo można 
powiedzieć o warstwie koncepcyjno-realizacyjnej? 
Łącznik w postaci Szatkowskiego pozostał. Wiele mówi 
się o potrzebach jakie ma wojsko polskie, ale kluczowa 
z nich to obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza. 

To czym dysponujemy teraz nadaje się do muzeów, 
względnie jako uzupełnienie nowocześniejszych 
systemów. Podpisanie umowy na Patrioty zapowiadane 
na koniec marca ma być pierwszym krokiem w budowie 
tego systemu, gdyż obrona ma być wielopoziomowa. Tak 
się składa, że system kontroli kupowany z Patriotami 
będzie też integrował pozostałe ogniwa więc wszystko 
jakby przystopowało. Jest wiele głosów wskazujących, 
że czas ucieka i zgadzamy się z nimi w pełni, ale warto 
jeszcze chwilę poczekać. Poza głosami, jest też wiele 
wrzasku i krzyku oraz bicia w bębny i grania larum. 
Wydaje się, że to zwykła gra polityczna i koncepcja 
jaka stoi za planem realizowanym w MON jest słuszna, 
aczkolwiek przyznajmy to, realizowana dość powoli. 
Można wnioskować, że dopiero gdy wdrożymy systemy 
rakietowe ruszą dalsze prace modernizacyjne w sprzęcie 
i spojrzawszy na to chłodnym okiem ma to sens. Na co 
nam śmigłowce, które można zniszczyć w bazach pierwszą 
salwą rakietową? Na co nam okręty (w tym te podwodne) 
jeśli nie będziemy w stanie obronić ich w portach przed 
tymiż samymi rakietami? Na co nam Krzesiny, Łask i 
pewnie jeszcze ze dwie bazy, które otrzymają samoloty, 
które niebawem będziemy musieli zamówić jeśli ich nie 
obronimy? Oczywiście, ktoś zaraz może zakrzyknąć, że 
zmasowany atak przełamie naszą obronę i pewnie będzie 
miał rację. Tylko jaki będzie koszt takiego ataku i jakie 
będą zniszczenia po ataku, który musiał przedzierać 
się przez nasze systemy? Skuteczna obrona może nie 
dość, że pomóc w chwili próby to jeszcze być kolejnym 
czynnikiem do rozważenia dla potencjalnego agresora 
– będzie musiał dwa razy policzyć, czy atak się opłaci. 
Oczywiście w nieskończoność nie możemy odkładać 
wszystkich zakupów, a prawda jest taka, że obrona 
powietrzna jest potrzebna na wczoraj. Zatem kluczowe 
jest byśmy jak najszybciej zamknęli program Wisła i 
szybko poszli dalej w kierunku drugiej warstwy czyli 
programu Narew. Najniższe, czyli najtańsze i najprostsze 
są już realizowane – Pilica została już podpisana, a ręczne 
wyrzutnie pocisków nie wydają się być problemem. 
Oczywiście cała powyższa analiza będzie miała sens, jeśli 
wydarzenia nabiorą tempa. Czas negocjacji i oczekiwania 
zbliża się ku końcowi i po dopięciu obrony powietrznej 
trzeba ruszyć na nowe „fronty” modernizacyjne, a tych 
po dekadach zaniedbań mamy dość do zabezpieczenia. 
To gdzie zmierzamy okaże się niebawem i miejmy 
nadzieję, że wydarzenia nabiorą tempa. Wiecznie czekać 
nie możemy.

Krzysztof Kuska

Akcja ratowania 
jachtu FREY-a

Akcja organizowana jest przez Fundację „Kuźnia 
Wikingów” z Rybnika.   

  Celem akcji jest wyremontowanie i 
odrestaurowanie historycznego jakże zasłużonego 
dla polskiego żeglarstwa jachtu FREY-a. Stalowy 
jacht klasy J-80, stworzony do żeglugi w ciężkich 
warunkach – jeden z dzielniejszych jachtów w 
historii naszego żeglarstwa.   

  Właśnie na tym jachcie kapitan Dariusz 
Bogucki wraz ze swoją załogą jako pierwszy polski 
jacht żaglowy, a drugi na świecie zdobyli zachodni 
brzeg Grenlandii.   

  Celem fundacji jest przeprowadzenie 
generalnego remontu, który doprowadzi jacht to 
czasów dawnej świetności - z zachowaniem ducha i 
„harcerskiego” typu zabudowy.   Planowany termin 
zakończenia remontu to późna wiosna 2019 - Anna 
Bielecka i Piotr Ferenc pragną uczcić 50-lecie rejsu 
kpt. Boguckiego.   

  Chcą zorganizować rejs tym samym jachtem, 
tym samym szlakiem by oddać hołd załodze Freyi 
jak również wszystkim wielkim żeglarzom, którzy 
przetarli szlaki dla kolejnych pokoleń.   

  We wspieranie akcji włączyli się już do tej pory: 
Krzysztof Baranowski, Zbyszek „Gutek” Gutkowski, 
Ryszard Wojnowski, Jurek Radomski, Jarek 
Kaczorowski, Krystian Szypka, Marek Kamiński, 
Romuald Koperski, Jacek Pałkiewicz, Dobrochna 
Nowak i Szymon Kuczyński z projektu „Zew 
Oceanu”, Adam Jankowski, Mirek Małek, Marek 
Szurawski, Ewa Maria Slazka - córka kpt. Dariusza 
Boguckiego jak również zespoły szantowate EKT 
Gdynia, Mechanicy Szanty, Dominika Żukowska 
i Andrej Korycki.   Więcej informacji na stronie: 
http://www.kuznia-wikingow.pl/ oraz na profilu 
FB https://www.facebook.com/kuzniawikingow/  

Piotr Ferenc - Fundacja Kuźnia Wikingów 
<piotr.ferenc@kuznia-wikingow.pl>

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik
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Polska, Izrael, 
Niemcy

Cezary Gmyz. Dziennikarz, wysłannik TVP do 
Niemiec. W 2012 napisał, że na pokładzie rządowego 
tupolewa, który uległ katastrofie w 2010 roku wykryto 
trotyl. 

10 kwietnia tego właśnie roku, tym samolotem do 
Katynia udawała się polska delegacja. Na jej czele stał 
Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Głowie Państwa 
towarzyszyła Pierwsza Dama Maria Kaczyńska oraz inne 
osoby takie jak m. in. ostatni Prezydent na uchodźctwie 
Ryszard Kaczorowski, zwierzchnik sił zbrojnych RP 
gen. Andrzej Błasik przedstawiciele duchowieństwa, 
legenda Solidarności Anna Walentynowicz, Rodziny 
Katyńskie, politycy różnych opcji politycznych. 
Łącznie 96 osób. 10 kwietnia nieopodal Smoleńska 
polegli wszyscy. Wersja oficjalna samolot uderzył w 
brzozę, stracił skrzydło, obrócił się i doszło do tragedii. 
Wersję tę podali Rosjanie, jak i ówczesny rząd polski. 
Obecnie trwają badania nad wyjaśnieniem przyczyn 
katastrofy. 

Powrócimy do Cezarego Gmyza. Ujawnia 
obecność trotylu na pokładzie tupolewa i zostaje 
zwolniony z pracy w „Rzeczpospolitej”. Był rok 2012. 

Jednak Gmyz zajmuje się nie tylko sprawą 
smoleńską. Jako wysłannik TVP pod koniec stycznia 
tego roku opowiadał w Krakowie o sprawach Polski, 
Izraela i Niemiec. Przypomnijmy to w tym ostatnim 
narodzie narodziła się koncepcja „ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej”  jednak po II wojnie 
światowej stopniowo Polacy byli oskarżani, i są nadal, 
o współudział w tej zbrodni. A fałszywy antysemityzm 
stanowi jeden z filarów negatywnego rozgrywania 
stosunków między Polską a Izraelem. Cezary Gmyz 
wskazał na historię powojennych kryzysów między 
tymi dwoma państwami. Wyróżnił trzy. 

W 1948 był to  pogrom kielecki, w którym 
brali udział sowieccy doradcy. Dużo wskazuje na to, 
że wydarzenie to było inspirowane przez Związek 
Sowiecki. 

Podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku w 
Polsce wybucha filosemityzm. Pojawia się wówczas 
hasło „Polscy Żydzi pobili sowieckich Arabów”. Wojna 
ta jest porównywana do zwycięstwa Dawida z Goliatem. 
Dlaczego Arabowie wspierani przez sowietów ją 
przegrali? Powodem było kiepskie dowodzenie, 
przestarzałe techniki walki, ale także fakt, że po stronie 
Izraela walczyło wielu Żydów, którzy należeli do Armii 
Andersa, byli świetnie wyszkoleni, choć z tej armii 
zdezerterowali. Wobec nich nigdy generał Władysław 
Anders nie wyciągnął konsekwencji. Powróćmy jednak 
do konfliktów. 

Po wybuchu narodowego filosemityzmu w 
1967, rok później do głosu dochodzi zorganizowany 
państwowo antysemityzm. Są to słynne wydarzenia, w 
wyniku których Polskę opuszcza część Żydów, zarówno 

tych, należących do PZPR, jak tych, którzy do partii 
nie należeli. 

I wreszcie przełom lat 1989/90 i spór o kościół vis a 
vis obozu Birkenau i krzyż na żwirowisku. Sama Służba 
Bezpieczeństwa twierdziła, że  konflikt był inspirowany 
przez służby sowieckie. Spór rozwiązano dzięki Janowi 
Pawłowi II, który przeniósł siostry Karmelitanki.

W taki sposób przedstawiają się trzy główne 
konflikty na linii Polska Izrael. 

Cezary Gmyz wspomniał także o operacji „Most”, 
która nastąpiła po tak zwanym przełomie. Trwała dwa 
lata od 1990 do 1992. Kilkadziesiąt tysięcy osób ze 
Związku Sowieckiego, które miały bądź też podawały, 
że mają pochodzenie żydowskie zostało przerzuconych 
na teren Izraela. W dużej mierze to właśnie te osoby, 
rosyjscy Żydzi stanowią trzon atakujących dziś Polskę. 
W operacji brały udział polskie służby.

W czasie spotkania została poruszona również 
kwestia Holocaustu. Dziennikarz zauważył, że podczas 
procesu w Norymberdze, gdzie sądzono niemieckich 
zbrodniarzy nie było ani jednego oskarżenia, które 
dotyczyłoby zagłady Żydów. Dopiero procesy 
„odpryskowe” i pojmanie przez Mosad Eichmana 
doprowadziły do próby ukarania za Holocaust. 

Dlaczego tak późno? Otóż Żydzi przez lata nie 
chcieli budować swojej tożsamości narodowej w 
oparciu o rzeź jaką zgotowali im Niemcy. Dopiero po 
umocnieniu państwa Izrael, a tym samym także jego 
służb specjalnych Holocaust stał się świeckim mitem 
założycielskim tego kraju. Do dzisiaj pamięć o tamtych 
wydarzeniach jest żywa, młodzi Żydzi przyjeżdżają do 
Polski na tak zwane Marsze Żywych. Problem jednak 
polega na tym, że… w czasie trwania tych Marszy 
Polska jest im przedstawiana jako cmentarzysko. I nic 
więcej. 

Cezary Gmyz obok Polski i Izraela wskazał 
także na sytuację w Niemczech. Otóż w tym kraju 
w pierwszej połowie 2017 roku odnotowano ponad 
400 przestępstw o charakterze antysemickim. W 
Niemczech chcąc wejść do knajpy żydowskiej należy 
pokazać czy w torebce, torbie itd. nie ma materiałów 
wybuchowych. W Polsce takiego problemu nie ma. A 
powstaje coraz więcej restauracji odnoszących się do 
kultury żydowskiej. W Niemczech  Żydzi nie chodzą 
w… jarmułce. Boją się pobicia, a nawet tego, że 
zostaną zabici. W roku 2016 legalnych demonstracji 
o charakterze neonazistowskim było 414 i 230 
koncertów muzyki nawiązującej do ideologii NSDAP. 
To pokazuje, że wbrew głosom jakie pojawiają się na 
przykład w Stanach czy Niemczech Polska nie jest 
krajem antysemickim. Spotkanie z Cezarym Gmyzem 
przybliżyło kwestie ważne dla historii Polski i Izraela, a 
także tego, co się obecnie dzieje w Niemczech. 

Książka
Cezary Gmyz wspominał podczas spotkania o 

służbach specjalnych. Chciałbym Państwu polecić 
książkę Wojciecha Sumlińskiego „Oficer”. Opowiada 
ona o losach majora Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Szefa delegatury tej służby w Lublinie. 

Opowiada o człowieku, który w swoim życiu 
doświadczył wiele. Łącznie z czekaniem na śmierć. To 
opowieść wyjątkowa. Prawdziwa. Prowadząca przez 
tajemniczy świat. 

A kim jest autor książki? Wojciech Sumliński to 
dziennikarz śledczy. Zajmuje się, między innymi, 
tematyką służb, jako pierwszy ujawnił akta Masy, badał 
śmierć Andrzeja Leppera. Jednak to, co najbardziej 
chce rozwiązać w swoim dziennikarskim śledztwie to 
morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki. 

Tomasz Kornecki

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
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Wielka Krokiew - chluba Zakopanego
  Największa skocznia narciarska w Polsce. 

Została zbudowana na zboczach góry Krokiew 
według projektu inż. Karola Stryjeńskiego i 
uroczyście otwarta 22 marca 1925 roku podczas 
konkursu skoków. Pierwszy rekord Wielkiej 
Krokwi to 36 m. Ustanowił go w 1925 roku 
zakopiańczyk - Stanisław Gąsienica Sieczka. 

Trzykrotnie skocznia gościła zawodników podczas 
mistrzostw świata FIS w latach 1929, 1939 i 1962 
kiedy to skoki oglądała rekordowa liczba 120 tysięcy 
widzów. 6 czerwca 1997 roku pod Wielką Krokwią 
odbyła się Msza święta, celebrowana przez papieża 
Jana Pawła II, w której udział wzięło ponad 300 

tysięcy wiernych. 
Skocznia na przestrzeni swoich już 93 lat 

przeszła kilka modernizacji co sprawiło, że 
dzisiejszy jej oficjalny rekord ze stycznia 2018 
roku wynosi 141,5 m i należy do Kamila Stocha, 
ale nieoficjalnym rekordzistą jest zakopiańczyk 
Klemens Murańka, który w 2015 roku osiągnął 
odległość 144 m, lecz rekordu nie uznano ze 
względu na lekkie podparcie przy lądowaniu. W 
roku 1989 Wielkiej Krokwi nadano imię Stanisława 
Marusarza legendarnego polskiego narciarza.

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 

TOWARZYSTWO POLSKICH WETERANÓW
POLISH VETERAN’S SOCIETY

9203- 144 Ave. Edmonton

KLUB WAWEL
17515-127 Str. Edmonton

Tel. 780.475.9366, Fax 780.473.8251

Oferuje usługi w zakresie wynajęcia mieszkań 
dla seniorów oraz dwie sale i Klub Wawel 

na wesela, bankiety, pikniki, 
różnego rodzaju uroczystości i imprezy

PIERZCHAJLO & COMPANY
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT

PODATKI BIZNESOWE I OSOBISTE

INCOME TAX

ORAZ WSZELKIE SPRAWY FINANSOWE

ANDRZEJ – BUS: 780.448.1650  

FFAX: 780.425.8522

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

Wielka Krokiew
Fot. Władysław Bachleda
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Z Kasią Moś
rozmawia Adam Sęczkowski
Jesteś córką dyrygenta, skrzypka i kameralisty, 

dyrekrora artystycznego orkiestry kameralnej Aukso 
Marka Mosia oraz altowiolistki Joanny Moś. Twój 
brat Mateusz Moś jest skrzypkiem i kompozytorem. 
Czy dorastając w artystycznej rodzinie już jako 
mała dziewczynka czułaś naturalną potrzebę bycia 
na scenie? 

- Myślę, że tak. Od najmłodszych lat jeździliśmy 
z bratem na festiwale, na których obecny był tata z 
kwartetem. Pierwsze takie poważne zetknięcie się z 
muzyką było podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej 
Kwartet Śląski i Jego Goście w Pałacu w Rybnej. 
Wydarzenie trwało ok dwóch tygodni. Przyjeżdżaliśmy 
na próby, na koncerty. Mogę więc stwierdzić, że 
od początku mego swiadomego życia chciałam iść 
do szkoły muzycznej. Mój brat poszedł do klasy 
skrzypiec, a ja dwa lata później także dołączyłam do 
załogi skrzypków. Po trzech latach zdecydowałam się 
na zmianę instrumentu na wiolonczelę choć nie było 
to aż tak oczywiste (śmiech). Zastanawiałam się także 
nad nauką gry na perkusji, gitarze lub na saksofonie. 
Niestety pani dyrektor naszej szkoły nie wyraziła zgody 
i skończyło się na wiolonczeli. Przez pierwszy rok 
bardzo lubiłam ten instrument, ale z czasem niestety 
coraz mniej, aż w końcu grałam na wiolonczeli tylko 
przed egzaminami. W wieku 14 lat pojechałam na 
pierwszą lekcję śpiewu i cieszę się, że mogę śpiewać do 
dziś. 

Jesteś także absolwentką Wydziału Jazzu i 

Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalu Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach. Jak wspominasz czasy studenckie? 

- Miałam to szczęście, że na drugim roku trafiłam 
do klasy Beaty Przybytek, która jest fenomenalną 
jazzmanką z Bielska-Białej. Bardzo dobrze 
porozumiewałyśmy się ze sobą. Moją akompaniatorką 
była Dorota Zaziąbło, z którą także złapałyśmy bardzo 
bliski kontakt. Ważne jest dla mnie to, że jeżeli z kimś 
pracuję to muszę z tą osobą się dobrze dogadywać. 
Pierwsze dziesięć minut naszych zajęć to był śmiech 
i zabawa, a potem sumienna nauka. Było to dla mnie 
bardzo rozwojowe i niezwykle dobre dla mojej psychiki. 

Przejdźmy teraz do roku 2011. Wyjechałaś 
do Las Vegas i wzięłaś udział w przesłuchaniach 
organizowanych przez Robin Antin, założycielkę 
girlsbandu The Pussycat Dolls. Podpisałaś z nią 
konktrakt i już po tygodniu zagrałaś koncert  m.
in. w klubie Viper Room, należącym do aktora 
Johnny’ego Deppa. Podczas półrocznego kontraktu 
współpracowałaś  m.in. z Kelly Osbourne, Mýą i 
Carmen Electrą, a także z aktorką Evą Longorią. 
Czy czułaś, że to jest Twój american dream?

- Na początku na pewno tak. Wyjechałam 
tam odwiedzić moją koleżankę i pozwiedzać Stany 
Zjednoczone. W jednym z klubów zaśpiewałam na 
karaoke piosenkę Alicii Keys pt. „How come you don’t 
call me”. Była tam Emilly, która znała Robin Antin i 
uwierzyła w to, że jak Robin usłyszy mój głos to będzie 
chętna do współpracy ze mną. Wróciłam do Polski. 
Nagrałam demo, które zostało wysłane do Stanów i 
trafiło do Robin Antin. Kilka dni później dostałam 
wiadomość e-mail, że Robin zaprasza mnie do Las Vegas 
na przesłuchania. Następnie podpisałam półroczny 
kontrakt z Robin, zagrałam koncert we wspomnianym 
przez Ciebie klubie Viper Room, wystąpiłam na kilku 
koncertach z grupą Pussycat Dolls Burlesque Review. 
To był świetny czas. Zastanawiałam się jak to jest w 
ogóle możliwe, że dziewczyna z Bytomia występuje 
w takim miejscu, obok takich artystów. Jak widać 
życie potrafi nas zaskakiwać. Przyznam, że jestem 
osobą, która uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych, 
ale ta przygoda pozwoliła utwierdzić się w moim 
przekonaniu, że marzenia się spełniają. Osiągnięcie 
sukcesu możliwe jest dzięki pracy, a także znalezieniu 
się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. 
Potrzebny jest także ten przysłowiowy „łut szczęścia”, 
ale i on nie wystarczy. Najważniejsza jest ciężka praca 
nad sobą i rozwój. 

Przeczytałem informację, że w latach 2008-2009 
wcielałaś się w postać Judasza w spektaklu “Pasja 
wg św. Marka” Pawła Mykietyna, wystawianym m.
in. na „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Muzyki 
Polskiej w Krakowie oraz na Warszawskiej Jesieni. 
Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić piękną blondynkę 
w takiej roli. Jak wspominasz to doświadczenie?

- (Śmiech) To był utwór sceniczny napisany na 
zlecenie Międzynarodowego Festiwalu Oratoryjno-
Kantatowego „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu. 

Pierwotnie partię Judasza miał wykonać Lech Janerka, 
ale z jakiś powodów to się nie udało. Paweł Mykietyn 
pomyślał wtedy chyba o Agnieszcze Chylińskiej, ale ona 
też nie mogła i żona Pawła podpowiedziała mu moją 
osobę. Byłam w szoku gdy Paweł zadzwonił do mnie z 
tą propozycją. Nigdy wcześniej nie śpiewałam utworów 
klasycznej muzyki współczesnej, ale zgodziłam się. 
Była to dla mnie bardzo trudna rola. Dużo czasu zajęło 
mi przygotowanie do występów. Śpiewałam w dwóch 
częściach. Dodam, że w Pasji śpiewała również wybitna 
mezzosopranistka Urszula Kryger, która wcieliła się 
w rolę Jezusa. Dość przewrotnie kobiety odgrywały 
zatem rolę Jezusa i Judasza (śmiech). Było to dla mnie 
ogromne wyzwanie, ale mimo trudów przygotowań, 
bardzo dobrze je wspominam. Potem Paweł zaprosił 
mnie do swojego kolejnego musicalu/opery „Król 
Lear”. Zagrałam tam rolę Kordelii, najmłodszej córki 
króla.  

Właśnie ten wątek także chciałem poruszyć. 
Czy po tych występach myślałaś o regularnych 
występach na deskach teatru muzycznego?

- Nie myślałam o tym chociaż pewnie gdyby taka 
interesująca propozycja się pojawiła to na pewno bym 
ją rozważyła. 

Trzykrotnie brałaś udział w konkursie polskich 
preselekcji do Eurowizji z utworami - „I Wanna 
Know” (2006), „Addiction” (2016) i „Flashlight” 
(2017). Czy przyjęłaś zasadę do trzech razy sztuka, 
czy gdyby rok temu nie udało się wygrać to 
spróbowałabyś raz jeszcze?

- (Śmiech) Nigdy nie mów nigdy. Jakoś tak wyszło 
z tymi trzeba razami, ale trójka to mój szczęśliwy 
numer, więc może ta liczba przyniosła mi rok temu 
szczęście. Zawsze podkreślam, że występ na Konkursie 
Eurowizji nie był moim największym życiowym 
marzeniem, tak po prostu wyszło. Z piosenką „I Wanna 
Know” było tak, że w wieku 17 lat nagrałam demo, 
które otrzymał Pan Robert Janson. Skontaktował się 
z moim ówczesnym managerem, że chciałby podjąć ze 
mną współpracę. Podpisaliśmy kontrakt z Universal 
Music Polska. Nagraliśmy utwór, który dostał się do 
preselekcji i kiedy miałam nagrywać płytę to się z niej 
wycofałam. To nie była muzyka, w której do końca się 
realizowałam. Nie chciałam robić czegoś wbrew sobie. 
Kiedy nagraliśmy z moim bratem płytę to pisali do mnie 
fani, którzy zwracali uwagę na piosenkę „Addiction” w 
kontekście Eurowizji. Uważałam, że muzyka, która jest 
prezentowana na tym konkursie nie jest do końca w 
moim stylu. Kiedy jednak w 2016 roku promowaliśmy 
ten utwór to trochę zmieniłam patrzenie na Eurowizję. 
Stało się to  m.in. dzięki wygranej Jamali z piosenką 
„1944”. To niesamowity, niebanalny utwór zaśpiewany 
przez osobę z fenomenalnym głosem. W ubiegłym roku 
sześć czy siedem utworów mnie naprawdę zachwyciło. 
Mam wrażenie, że Eurowizja przez ostatnie lata 
naprawdę bardzo się zmienia. 

Czy Twoim zdaniem współczesna Eurowizja to 
nadal prezentacja artyzmu i talentu wykonawcy czy 
też pole do zaszokowania opinii publicznej, konkurs 

Kasia Moś
Fot. Dominika Cuda
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w którym nie głosuje się na wybitne piosenki tylko 
sąsiedzi głosują na sąsiadów, Polacy za granicą na 
polską piosenkę itp.? 

- Moje subiektywne zdanie jest takie, iż dwie 
odpowiedzi będą trafne. Niektóre utwory, które 
delegowane są do reprezentowania kraju na tym 
konkursie, to prawdziwe perełki z fenomenalnymi 
wykonawczymi atutami, a niektóre piosenki to kicz, 
czy nawet tandeta. Mają rozbawić czy też zaszokować, 
a może rzeczywiście się podobają, gdyż o gustach 
ponoć się nie dyskutuje. Na przykład piosenka 
Rumunii „Yodel It” z ubiegłorocznego finału zupełnie 
nie przypadła mi do gustu. W roku 2017 r. było kilka 
świetnych występów  m.in. Portugalczyka Salvadora 
Sobrala, grupy Norma John z Finlandii, Kristiana 
Kostova z Bułgarii czy reprezentanta Australii. 
Konkursy rządzą się swoimi prawami i tak naprawdę 
chodzi o to, aby pokazać się z jak najlepszej strony, nie 
zawieźć samego siebie. Jest to bardzo trudne. Wychodzi 
się na trzy minuty na scenę wiedząc, że wszystkie oczy 
są skierowane na Ciebie, że jak coś Ci nie pójdzie to 
od razu znajdzie się mnóstwo hejterów, którzy będą 
chcieli Cię pogrzebać za życia. Zgodzę się też, że system 
głosowania nie jest do końca sprawiedliwy. Jednak 
tę ubiegłoroczną przygodę wspominam bardzo miło. 
Fani Eurowizji to są naprawdę fantastyczni ludzie, 
którzy na każdym etapie przygotowań starają się 
pomóc uczestnikom. Chyba nie ma drugiego takiego 
konkursu na świecie, podczas którego jest tak wiele 
zaangażowanych osób. 

Pochodzisz ze Śląska. Na pewno patrząc na 
Ciebie i rozmawiając dziś z Tobą można powiedzieć, 
że frelki ze Śląska są gryfne. Co jeszcze cechuje 
Ślązakow?

- (śmiech) Ja jestem pół Ślązaczką, a pół Góralką. 
Mój dziadek pochodzi z Mszany Dolnej, miejscowości 
oddalonej niecałe 60 km od Zakopanego. Tam mam 
rodzinę, do której często jeździmy. Jakie są cechy 
Ślązaków i Górali? Hm. Myślę, że jest to otwartość, 
hardość, upór i to, że lubimy bawić się i wspólnie 
śpiewać. Uwielbiałam słuchać jak moi wujkowie 
śpiewali na trzy głosy góralskie utwory. Najlepsze 
wspomnienia mam związane właśnie z takim wspólnym 
biesiadowaniem przy płonącym ognisku. 

Do frelki najbardziej pasuje karlus. Jakie cechy 
ma wymarzony karlus Kasi Moś?

- (śmiech) Przede wszystkim musi mieć poczucie 
humoru, ogromny dystans do siebie i do świata. Musi 
być wyrozumiały, szanować ludzi i zwierzęta. Musi mi 
imponować i motywować do działania, a nie ograniczać 
moje poczynania. 

Ksiądz Jan Twardowski powiedział kiedyś: 
„Serce to jeszcze za mało żeby kochać.”. Co jeszcze 
jest Twoim zdaniem potrzebne?

- Chyba to, że ta nasza druga życiowa połówka 
powinna być dla nas inspiracją, musimy tę osobę 
podziwiać, fajnie gdyby motywowała nas do działania. 
Myślę, że wtedy znaleźliśmy człowieka, który będzie 
nam pomagał w rozwoju. Będąc w związku na pewno 

nie wolno rezygnować z siebie i swoicha marzeń. 
Od lat walczysz o prawa zwierząt i publicznie 

zachęcasz do adopcji psów. Skąd ta wielka miłość 
do czworonogów? 

- Od dziecka współodczuwałam cierpienie nie tylko 
ludzi, ale także i zwierząt. Zwierzęta były zawsze blisko 
nas. Spały w łóżku, dostawały jedzenie na talerzykach 
itd. Pamiętam moją pierwszą styczność z psami na 
łańcuchach kiedy pojechałam właśnie do Mszany 
Dolnej już jako dziewczynka na tyle świadoma, żeby 
kojarzyć co się dzieje. Nie potrafiłam wtedy zrozumieć 
dlaczego u nas zwierzęta są tak blisko człowieka, a tam 
są więzione, traktowane jak rzeczy, które nie czują 
chłodu, pragnienia czy głodu. Założyłam sobie, że 
walka o prawa zwierząt i poprawę jakości ich życia 
będzie moim życiowym celem i będę o tym głośno 
mówić. Zwierzęta głosu nie mają i jedynymi osobami, 
które mogą im pomóc są ludzie. Tylko my możemy się 
za nimi wstawić. 

Przeglądając Twój fanpage na facebooku widać, 
że jesteś artystką niezmiernie zajętą. Jak znajdujesz 
czas dla swoich psów? 

- Kiedy tylko mogę to jadę do mojej kochanej 
mamusi, która codziennie się nimi opiekuje. Najpierw 
poświęciła się dla nas, rezygnując z grania w orkiestrze, 
gdy się urodziliśmy. Zaczęła też malować obrazy i 
rzeźbić, choć ostatnio dawno tego nie robiła. Teraz ją 
gromko namawiamy, aby do tego wróciła. Naprawdę 
ma ogromny talent do malowania i powinna go 
wykorzystywać. Kiedy my już jesteśmy dorośli to 
mama zajęła się naszymi zwierzątkami. Gdy tylko 
mogę jadę do mamy i jej w tym pomagam. Przytulenie 
się do wszystkich piesków i kotków to są najpiękniejsze 
momenty w moim życiu.

W 2015 r. ukazał się Twój debiutancki album 
„Inspination”, na którym znajdziemy połączenie 
elektroniki i soulu z elementami popu. Czy kolejna 
płyta, którą przygotowujesz będzie utrzymana w tej 
samej stylistyce?

- Przyznam, że nie do końca wiedziałam jak nazwać 
gatunek, który znajduje się na tej płycie. Znajomi po 
przesłuchaniu naszego albumu określiły muzykę na 
niej zawartą jako elektrosoul i tak już się to przyjęło. 
Myślę, że druga płyta będzie podobna, postaramy się 
sprawić, aby była bardziej różnorodna. 

Niedawno wystąpiłaś w telewizyjnym programie 
„Twoja twarz brzmi znajomo”. Czy długo trzeba 
było Ciebie do niego namawiać? Jak wspominasz tę 
przygodę? 

- To śmieszna historia bo jak rozmawiałam o takich 
programach z moją managerką Kasią to mówiłam, że 
nigdy nie wezmę udziału w takiej produkcji. Myślałam 
sobie: „Umiem śpiewać swoim głosem, ale czy dam 
radę imitować głos innych artystów?” Znam muzyków, 
którzy doskonale potrafią naśladować głosy innych. 
Kiedy dostałam propozycję byłam dość sceptycznie 
nastawiona do tego pomysłu. Cieszę się jednak, że 
zgodziłam się na tę przygodę.   Było to coś zupełnie 
innego, ale gdy śpiewam swoje piosenki, po swojemu 

to lepiej się w tym momencie czuję. 
Na debiutanckiej płycie znajdują się wspólne 

kompozycje Twoje i brata. Powiedziałaś, że na 
drugim krążku też takie się znajdą. Jak dbać o dobre 
stosunki z rodzeństwem?

- Nigdy nie mieliśmy problemów z wzajemną 
komunikacją. Oczywiście jak byliśmy młodzi to Mati 
się denerwował kiedy wszędzie za nim chodziłam, 
ale nigdy nie byłam taką siostrą, która jest bardzo 
absorbująca. Naprawdę od zawsze mieliśmy ze sobą 
świetny kontakt. Musiałam być odpowiedzialna, 
trochę brata pilnowałam, byłam jak starsza siostra, 
mimo że jestem od brata o dwa lata młodsza (śmiech). 
Pilnowałam go i tak jest do dzisiejszego dnia. Każdy 
kto go zna powie, że Mati jest fajnym i ciepłym 
człowiekiem. Mało jest takich ludzi na świecie. Bardzo 
się cieszę, że mam takiego brata. 

Francuzka piosenkarka Imany to jedno z 
największych objawień francuskiej sceny ostatnich 
lat. W październiku 2017 r. miałaś okazję rozgrzewać 
publiczność przed jej koncertem w Krakowie. Jaka 
jest Imany? Z jakimi artystami chciałabyś stanąć na 
jednej scenie?

- Oj wielu jest takich artystów. Na pewno 
chciałabym zaśpiewać z Alicią Keys, Fantasią Barino, 
Beyonce, Jennifer Hudson, Justinem Timberlakiem, 
Pharrellem Williamsem, Jamesem Arthurem, Benem 
Howardem. 

Trzymajmy kciuki, aby ten wywiad przeczytali 
managerowie wspomnianych artystów. 

- (śmiech) Chociaż z jednym z tych artystów 
chciałabym zaśpiewać. Jeśli chodzi o Imany to poznałam 
tylko jej muzyków, z którymi jedliśmy obiad. 

Na zakończenie proszę zdradź jakie są Twoje 
najbliższe plany zawodowe.

- Na pewno w planach jest nagranie wspomnianej 
już w wywiadzie płyty, a oprócz tego wzięłam udział 
w nagraniu utworów na krążek Janusza Olejniczaka 
i Jerzego Maksymiuka. To było bardzo ważne i 
niezwykłe  doświadczenie. Już w marcu ukaże się ten 
album, dwa fortepiany i mój głos, który pojawi się 
w trzech utworach. Od jesieni gramy kolejną trasę 
koncertową „Tribute to...” Prince, Michael Jackson, 
George Michael, Amy Winehouse, Whitney Houston, 
Joe Cocker, Freddie Mercury, John Lennon.

Czy z tym koncertem pojawisz się także w 
Łodzi?

- Mamy zagrać w dziesięciu miastach,  na razie 
pewnych jest sześć. Myślę jednak, że w Łodzi także 
wystąpimy. 

Zatem rok 2018 szykuje się bardzo pracowicie. 
- Oj tak i to bardzo. W marcu jednak jadę jeszcze 

na wakacje aby naładować akumulatory (śmiech). 
Kasiu, życzę Ci zatem udanego wypoczynku, 

dalszego rozwoju oraz wielu, wielu lat na scenie. 
- Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Ja życzę 

wszystkiego dobrego dla Ciebie i Czytelników.
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Punica granatum
Tytuł łaciński opiewa owoc, dość egzotyczny w Polsce 

z powodu klimatu, ale bardzo smaczny i dobrze znany 
w krajach śródziemnomorskich – mianowicie granat. 
Oficjalna nazwa po łacinie Punica granatum zdradza wiele 
rzeczy. Wyraz „Punica” znaczy, iż jest to owoc z Fenicji, 
fenicki, czyli z Bliskiego Wschodu, a „granatum” pochodzi 
od słowa „granum” - ziarno, nasienie. A ziaren jest mnóstwo 
w kuli  granatu. Na przykład „spichlerz” nazywa się w języku 
Rzymian „granarium”. Stoję przed piękną marmurową 
fontanną. Nie ma  w niej wody, a ja jestem spragniony w 
upale hiszpańskiego miasta Granada. Do słynnej Alhambry 
trzeba iść pod górę. A na pionowej ścianie, ktoś wieki temu 
na szarawym marmurze wyrzeźbił herb miasta: pękający 
granat, to znaczy owoc granatu. Nie pocisk! Teraz dopiero 
domyśliłem się, iż dojrzały granat z malutką łodyżką to 
herb tego uroczego miasta i że „granada” to po hiszpańsku 
właśnie ten owoc!

Już mam niedaleko do Alhambry. Ocierając pot z czoła, 
rozglądam się za jakimś płynem. Kiosk obok z coca-colą 
ratuje sytuację. Kioskarz odpowiada, że soku z granatu nie 
ma – nie docenia etymologii... Piję amerykański produkt, 
odcyfrowując stary napis (znowu łacina) na tablicy 
marmurowej fontanny: Imperatori Caesari Karolo Quinto 
Hispaniarum Regi”. Potrafię to przełożyć, nie rozumiejąc 
zupełnie litery „K” w imieniu... Tekst mówi: „Cesarzowi 
Rządzącemu Karolowi Piątemu Królowi Hiszpanii”. Przy 
czym po polsku „Hiszpanii” (Hispaniarum) należy pojąć 
w liczbie mnogiej! Po łacinie jest to dopełniacz liczby nie-
pojedynczej. Dlaczego? To do dziś problem zawikłany 

politycznie, mający źródła regionalne i animozje etniczne, 
jako iż do dziś kraj nie jest jednolity narodowościowo.

Wspomniany na marmurze Karol był wnukiem słynnej 
pary królewskiej, los Reyes Católicos, Izabeli I Kastylijskiej 
i Ferdynanda II Aragońskiego. Mieli pięcioro dzieci i tego 
wnuka -dziedzica. A dlaczego ich syn nie dziedziczył tronu? 
O tym za chwilę.

Rezygnuję chwilowo ze wspinaczki do atrakcji nr. 
1 Granady – Alhambry. Schodzę z powrotem do atrakcji 
nr. 2 w tym mieście, mającym pęknięty granat jako herb. 
Schodzę do centrum Granady, gdzie wyraźnie widać potężną 
katedrę. W Hiszpanii wszystkie katedry są olbrzymie. Ale 
nie idę do kasy przy wejściu do katedry. Idę obok. Przez 
bramę w trotuarze schodzę na osobne podwórko, gdzie jest 
kolejka turystów do kasy Capilla Real, czyli do „Kaplicy 
Królewskiej”. Na jej fryzie wykute są wszędzie dwie litery 
„Y” (Izabela) i „F” (Ferdynand). Mam szczęście, nie stoję 
długo. Wreszcie, zapłaciwszy, wchodzę, by z tłumami 
turystów zobaczyć cudo rzeźby początku XVI wieku, 
mianowicie dwa grobowce, też z marmuru. To są, jak 
sygnalizuje nazwa kaplicy, przepiękne grobowce królowej 
Izabeli (zm. 1504) i jej małżonka, Ferdynanda (zm. 1516). 
Przechodzę przez spory kościół, ograniczony od strony 
szerokiej absydy wielką metalową kratą. Środkiem, pośród 
ławek, dochodzę do bramy w kracie.

Staję oniemiały z wrażenia. Marmurowe grobowce 
są nader estetyczne w swej biało-kremowej ciszy. Tłumy 
gromadzą się przy tych konstrukcjach, podziwiając 
piękno   cenotafów. Są to bowiem symboliczne groby. W 

tych przepięknych grobowcach nie ma pary królewskiej. 
Chodzę kilkakrotnie wokół, patrząc na podest z okrągłymi 
medalionami, tkwiącymi wśród ozdobnych reliefów z 
postaciami i kwiatami. Patrzę do góry. Oglądam poziomy 
prostokąt (wszystko marmur!) a na nim anioły trzymające 
girlandy. Te są otoczone herbami wielu prowincji rodzącej 
się wtedy wspólnoty terytorialnej Hiszpanii. Powoli 
patrzę wyżej – następny poziom to już łoże, na którym 
spoczywa królewska para małżeńska. Podłoże bogato 
zdobione sfinksami i lwami. To one dźwigają marmurowe 
ciała leżących Izabeli i Ferdynanda. Para spoczywa 
ubrana w efektownie falujące fałdami szaty. Ręce mają 
nabożnie złożone – dłonie oraz końce palców pionowo 
skierowane ku niebu. Cel doczesnego życia. Pod głowami 
mają kilka poduszek, udających świetnie marmurowymi 
zmarszczeniami ugięcie pod ciężarem. U ich stóp warują 
czujnie wierne lwy. 

Dopiero teraz widzę kamienne schodki, zaczynające 
się pod stopami pary królewskiej. Schodzę w powolnej 
kolejce turystów piętro w dół. Tam jest okienko, przez które 
zaglądają wszyscy. Też zaglądam. Przez zwykłą szybkę widzę 
absolutnie skromną celkę, bez żadnych ozdób, dyskretnie 
oświetloną. A w niej na katafalkach stoją proste, w przekroju 
pięciokątne metalowe skrzynie. Właściwie to prymitywne 
trumny. Przy nich niepozorne tabliczki informacyjne. Tu 
leży Izabela a tuż obok niej Ferdynand. U ich stóp doniczka 
z białymi kwiatami i sztuczny wieniec. Jest przepasany 
państwową szarfą żółto-czerwono-żółtą i zielono-biało-
zieloną Andaluzji. Tu dopiero czuć majestat śmierci! 
Memento mori. Kontrastowo, nad moją głową cieszy wzrok 
turystów nad tą ciemnawą komórką z brzydkimi trumnami 

Grobowiec króla Ferdynanda

Herb miasta - owoc granatu
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przepyszny wspomniany marmurowy sarkofag. A tu, parę 
schodków niżej, cisza  ziemskiego przemijania...

Dotąd celowo, dla klarowności obrazu, nie 
wspomniałem, iż w tej kaplicy, będącej częścią integralną 
katedry w Granadzie, leżą jeszcze ich córka (trzecia z kolei, 
jedna z czterech) Juana oraz jej austriacki mąż, Filip Piękny. 
To tragiczna para, rodzice wspomnianego na początku 
imperatora Karola, władcy niemal całej zachodniej Europy. 
Filip umiera bardzo wcześnie, zostawiając młodą wdowę z 
dwojgiem synów. Ona dosłownie zwariowała po nagłym 
zgonie męża. Nazywa się ją w historiografii hiszpańskiej 
Juana la Loca, czyli „Janina Wariatka”. Woziła rozkładające 
się zwłoki małżonka na wozie po klasztorach i kościołach 
Hiszpanii przez ponad rok! 

A jedyny syn, Juan, olbrzymia nadzieja przyszłości 
dynastycznej, zmarł jako 17-letni młodzieniec wkrótce po 
ślubie z Małgorzatą Austriacką. Była siostrą wspomnianego 
Filipa, spoczywającego tu. Ale ją z jej młodym hiszpańskim 
małżonkiem śmierć nie połączyła tu w krypcie. Juan 
spoczywa w przepięknym grobowcu, też wykonanym 
(włoska robota) z białego marmuru, ale daleko stąd 
(500 km), w Ávila. Gdzieindziej spoczywa Małgorzata. 
Margarethe von Österreich ma grobowiec jeszcze większy 
i artystycznie jeszcze oryginalniejszy, ale we francuskim 
mieście Bourg-en-Bresse. 

Opuszczam tę kaplicę w centrum Granady, doceniając 
jej piękno. Można po hiszpańsku powiedzieć: una capilla 
granada. Ostatnie słowo to też przymiotnik! Znaczy: 
„elegancki, wyborny”. Miasto Granada jest dla mnie też 
granada... 

                                             Wiesław PIECHOCKI
Granada, Hiszpania

Krypta - proste trumny królewskiej pary: Izabeli i Ferdynanda

Kaplica królewska, widziana od wejściaKatedra w Granadzie
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Koniec wersji oficjalnej
Na naszych oczach gwałtownie narastają napięcia 

społeczne na świecie. Odzwierciedleniem tych rosnących 
napięć są nie tylko wybory parlamentarne w wielu 
krajach, ujawniające radykalizacje ludzkich postaw, 
ale również nowe rodzaje aktywności społeczeństw. 
Czy zjawiska te doprowadzą do wielkich i krwawych 
konfliktów? Wspomniane trendy przypominają nieco 
nastroje panujące na początku XX. Wieku. Możliwe 
są więc, w niedalekiej przyszłości, kataklizmy na skalę 
globalnych wojen poprzedniego stulecia.

Do obecnego stanu radykalizacji nastrojów w dużym 
stopniu przyczyniły się media społecznościowe i właśnie 
od tej sfery komunikacji międzyludzkiej, zależeć będzie 
zapobiegnięcie lub wywołanie eksplozji o wymiarach 
dotychczas niespotykanych.

Media społecznościowe umożliwiły Homo sapiens 
podróż w czasie. Nie jest to jednak wycieczka w przyszłość 
jak chcieliby tego twórcy portali internetowych, ale 
podróż w dwóch kierunkach jednocześnie. Z jednej 
strony, tzw. „social media” pozwoliły na błyskawiczną 
i natychmiastową komunikację pomiędzy osobami 
maksymalnie oddalonymi od siebie w sensie 
geograficznym, ale jednocześnie wysłały swoich 
użytkowników w podróż do odległej przeszłości 
pierwotnych struktur lokalnych społeczności, skupionych 
wokół swych ideologii, i cech determinujących 
tożsamość grup, skutecznie samoizolujących się od grup 
odmiennych, oraz nastawionych do nich wrogo.

A wszystko dzięki prostemu mechanizmowi 
„personalizacji” naszych wrażeń w wirtualnym świecie. 
Logując się do swojego konta na jakimkolwiek z 
mediów społecznościowych, użytkownik w jednej chwili 
bombardowany zostaje reklamami kontekstowymi, oraz 
odnośnikami do stron sugerowanych przez program 
komputerowy, na podstawie wcześniej odwiedzanych 
portali. W ten sposób osoba o poglądach lewicowych 
dostanie dodatkową dawkę informacji z lewicowych 
serwisów. Ten sam los spotka czytelnika prawicowych 
portali. To, że nasze wirtualne światy są odmienne, łatwo 
sprawdzić wyszukując w przeglądarce dowolne hasło, 
a następnie prosząc kolegę o wyszukanie tego samego 
słowa - wyniki będą drastycznie odmienne. Zachęcam do 
spróbowania.  

Jak by tego było mało, zarówno jedna jak i druga 
osoba, już wcześniej, sama świadomie wybierze w 
sieci informacje ze stron odpowiadającą jej poglądom. 
Przeglądając witryny, których zawartość powoduje 
poczucie komfortu ideologicznego, czytelnik utwierdzi 
się, że ma racje, gdyż nie jest odosobniony w swoim 
postrzeganiu świata; poczuje, że należy do większej grupy 
podobnie myślących. Zaś różnorodność wirtualnych 
serwisów informacyjnych pozwoli zawsze znaleźć ten o 
„właściwym, jedynie słusznym” przekazie. 

Minęły, być może nieodwracalnie, czasy dwóch 
programów radiowych i telewizyjnych z jakich każdy 
widz lub słuchacz, bez względu na przekonania, czerpał 
wiedzę o świecie i bieżących wydarzeniach. Mało 

prawdopodobne by powróciły sytuacje, w których 
każde wydarzenie miało tylko jedną wersję, tę podaną 
przez spikera w jedynej istniejącej stacji telewizyjnej. I 
nawet jeżeli podana w radiu lub telewizji wersja zupełnie 
rozmijała się z rzeczywistością, to była ona wersją 
oficjalną. Można było w nią co najwyżej powątpiewać, 
ale wersji alternatywnych nie było. 

Potem, oczywiście, była możliwość przy piwie, 
lub kawie, pokłócić się ze znajomym co do słuszności 
wersji. I nawet jeżeli przyjaciel miał zupełnie odmienne 
poglądy, aby czuć się dalej członkiem społeczności, 
trzeba było się dogadać, bowiem eskalowanie konfliktu 
z żywym człowiekiem, na dodatek mieszkającym w 
pobliżu, prowadziło do nadwątlenia niezbędnych więzi 
społecznych, potrzebnych lub nawet koniecznych w celu 
załatwiania codziennych spraw. 

Obecnie, w wypadku nadszarpnięcia tych więzi, 
wyciągnięcie smartfonu upewnienia, że jednak „ma 
się rację” w sporze, skoro na Facebooku są tysiące 
wirtualnych „przyjaciół” o identycznych poglądach. A 
jeżeli wejdzie się w konflikt ze sprzedawcą w sklepie na 
rogu, potrzebną rzecz zamówić można z drugiego końca 
świata używając telefonu.

Zjawisko to ma zasięg ogólnoświatowy i obserwować 
je można zwłaszcza w krajach, gdzie zdobycze 
techniki dotarły do wszystkich aktywnych członków 
społeczeństwa. O ile kiedyś głównym kryterium 
przynależności do grupy był język, i w dużym stopniu 
tożsamość religijna; obecnie, dzięki rosnącej popularności 
zaledwie kilku języków, jak i aplikacji automatycznie 
przekładających treść na dowolny język, czynnikiem 
decydującym o identyfikowaniu się jednostki z grupą 
zaczyna być stosunek do sacrum i profanum.

I tak oto, social media rozkawałkowały społeczeństwa 
po liniach niepokrywających się z granicami 
administracyjnymi państw. Co więcej, rozbiły je na 
pofragmentowane, małe grupki zaciekle broniące swoich 
idei. 

W tym fragmentowaniu społeczeństw, w sukurs 
mediom społecznościowym idą współczesne media 
tradycyjne, czyli telewizja i radio. W bogactwie swojej 
różnorodności oferują wiele wersji tego samego faktu, a 
dzięki owej wielości interpretacji, odbiorca może wybrać 
swoją, by następnie po znalezieniu własnej, jedynie 
słusznej wersji, założyć wirtualną społeczność z religijnym 
pietyzmem czczącą wersję wybraną. Powstają więc, na 
platformie mediów społecznościowych, nie tylko kluby 
miłośników psów rasowych, ale grupy wierzące w swoją 
wersję świata, a wersji tych narosła wręcz niezliczona 
ilość. 

W wyniku braku jednego kanału komunikacyjnego, 
i jednej podanej tam wersji świata, nie ma mostów jakie 
mogły by ponownie połączyć te pofragmentowane i często 
antagonistyczne grupy. Każda z grup zaś przekonana jest 
o swojej racji i tak powstaje sprzężenie zwrotne dodatnie 
na jakim rośnie wiara grupy w swoją jedynie słuszna 
wersję świata.  

W efekcie postęp technologiczny jaki stał się u 
początku XX wieku fundamentem masowej komunikacji 
na skale globalną, w swojej gwałtowności i dostępności 
przeniósł nas w czasie do korzeni, z jakich wyrasta 
ewolucyjnie ukształtowana tendencja Homo sapiens do 
tworzenia stosunkowo małych lokalnych społeczności, 
agresywnie nastawionych do społeczności sąsiednich.  

Ta niespodziewana podróż w czasie, o kierunku i 
zwrocie zdecydowanie niefortunnym, nie oznacza, że 
reintrodukowanie monopolu na media kontrolującego 
przekaz przez większą część poprzedniego stulecia, 
byłoby słusznym posunięciem. Systemy totalitarne, 
jak wielokrotnie uczyła historia, zawsze odwracają się 
przeciwko człowiekowi. 

Konieczne jednak jest aktywne wyjście z 
własnych twierdz mentalnych, z murów grup mediów 
społecznościowych. Czy wirtualne mury runą, pokaże 
historia.

Jeżeli społeczności grup medialnych stracą zdolność 
porozumienia się w płaszczyźnie ideologicznej, tragiczne 
konflikty prowadzące do zagłady milinów ludzi w skali 
globalnej staną się nieuniknione.  

Piotr Węcław

e-mail: camelot@incentre.net
10120 - 118 Ave

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

księgarnia
Tel. (780) 477-8747

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

TRAVEL TOURS INC.

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

SOLIDNIE - FACHOWO
PO PRZYSTĘPNYCH CENACH

ZRÓB REZERWACJĘ NA NASZEJ STRONIE
www.camelotedmonton.com
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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
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