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Tatry w majowej szacie - widok z Szymoszkowej
Fot. Władysław Bachleda
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Wyniki Konkursu Młodych Talentów
„Co to dla mnie znaczy być Polakiem”

który odbył się 14 kwietnia 2018 roku w Vanguard College w Edmonton

Kategoria Instrumentalna: 
(9-10 lat) Anna Armstrong - 1 miejsce, (13-15 lat) 

Maja Budzinski - 1 miejsce, (15-18 lat) Azja Konikowski 
- 1 miejsce. 

Kategoria Wokalna:
(do 8 lat) Adam Ottowicz - 1 miejsce, (8-10 lat) 

Gabriela Surowiec - 1 miejsce. \
Kategoria Literacko Poetycka: 
(9-10 lat) Maria Armstrong, Natalia Mahinay, 

Tomasz i Benjamin Awid - 1 miejsce, (11-12 lat) 
Gabriela Surowiec - 1 miejsce.

Kategoria Plastyczna:
(do lat 8) Daniel Trela - 1 miejsce, Oliver Dudek 

- 2 miejsce, Wiktor  Barczek - 3 miejsce, (9-10 lat) 
Zuzana Duda - 1 miejsce, Natalia Mahinay - 2 miejsce, 
Alicja Trela -  3 miejsce, (11-12 lat) Victoria Kozioł oraz 
Sandra Pozorek - 1 miejsce, Nicole Przewicki oraz Ola 
Koziol - 2 miejsce, (13-15 lat) Sarah Grella - 1 miejsce, 
Laura Fulara - 2 miejsce, Ola Halt - 3 miejsce, (15-18 
lat) Kaitlyn Szymański - 1 miejsce.

Kategoria Multimedialna:
(13-15) Karolina Paszkiewicz - 1 miejsce, Natalia 

Sawa - 2 miejsce, Piotr Cebula - 3 miejsce.

Uczniowie Polskiego Programu Dwujęzycznego 

Jana Pawła II w Szkole Średniej AUSTIN O’BRIEN 
w Edmonton, którzy otrzymali nagrody uczestnictwa 
za udział w Konkursie Młodych Talentów „Co to dla 
mnie znaczy być Polakiem”: Dawid Baranowski, Marcin 
Hanusiak, Michał Konefał, Natalia Lewandowski, 
Oliwia Głowicki, Sebastian Momot, Kamil Majchrzak 
i Natalia Abramowicz. Dyplomy i nagrody zostały im 
uroczyście wręczone na zabawie - “Studniówce”, która 
odbyła się w Klubie Syrena. 

Organizatorzy Konkursu Młodych Talentów: 
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Magdy Tomczak, 
Kongres Polonii Kanadyjskiej w Albercie, Federacja 
Polek Ogniwo nr 3 oraz Towarzystwo Kultury Polskiej 
w Edmonton, we współpracy z Izabellą Orzelski, 
Tanią Warszyński, Joanną Ciapką Sangster, Bogdanem 
Konikowskim oraz szkołami polskimi: im. Henryka 
Sienkiewicza, im. Marii Chrzanowskiej i Programu 
Św. Jana Pawła II przy szkole Św. Bazylego oraz Austin 
O’Brien High School. 

Organizatorom oraz sponsorom tej udanej imprezy 
należą się słowa uznania, oraz serdeczne podziękowania 
za szerzenie polskości oraz popularyzację sztuki wśród 
polskich dzieci i młodzieży.

Na zdjęciach laureaci kategorii instrumentalnej i 
wokalnej.
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„Święcone” Towarzystwa Polskich 
Weteranów

Kilka dni po Wielkanocy 7 kwietnia br. w sali 
bankietowej Domu Weterana w Edmonton odbyło 
się tradycyjne „Święcone”. Co roku organizuje 
je Towarzystwo Polskich Weteranów, dbając o 
pielęgnowanie pięknych polskich zwyczajów. 

Na uroczystość przybyli min. przedstawiciele 
licznych organizacji polonijnych, ks. Mieczysław 
Burdzy - proboszcz parafii Różańca Świętego, oraz 
Siostry Służebniczki NMP.

Prezes TPW pan Jan Kucy w imieniu zarządu tej 
organizacji powitał wszystkich gości, oraz nawiązując do 
Świąt Wielkanocnych złożył obecnym na sali życzenia 
zdrowia i “smacznego jajka”.

Po pobłogosławieniu jedzenia przez księdza 

Proboszcza serwowane były, starannie przyrządzone 
przez personel kuchni Domu Weterana, smaczne 
wielkanocne potrawy, którymi delektowali się 
biesiadujący przy odświętnie przystrojonych stołach.

Pieśnią wielkanocną „Wesoły nam dziś dzień 
nastał” Sióstry Służebniczki NMP zainicjowały wspólne 
śpiewanie wraz z licznymi uczestnikami tej uroczystości, 
a następnie rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała 
do póżniej nocy.

Towarzystwu Polskich Weteranów w Edmonton 
należą się słowa uznania za zorganizowanie tej 
uroczystości, która niewątpliwie przyczyni się do 
spopularyzowania wśród Polonii pięknych polskich 
tradycji.

(MS)

Odświętnie przystrojona sala bankietowa 
Fot. Witek Stepczynski

Prezes Jan Kucy po powitaniu zaprosił na mównicę ks. Mieczysława Burdzę
Fot. Witek Stepczynski

GIMNASTYKA 
DLA SENIORÓW

Z PRZYCZYN OSOBISTYCH PANI TRENER 
PRZERWA WAKACYJNA ROZPOCZNIE SIĘ 

OD 14 MAJA 2018.
PO WAKACJACH ĆWICZENIA ZACZNĄ SIĘ 

PONOWNIE 10 WRZEŚNIA 2018.

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

415, 10115-100A Str.
Edmonton, AB T5J 2W2 
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Profesor Jack 
Tuszynski: 

badacz, podróżnik, 
obywatel świata...

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza, na Wydziale Fizyki w Poznaniu 
w roku 1980, w krótkim czasie po napisaniu pracy 
w zakresie fizyki materii skondensowanej otrzymuje 
Pan tytuł doktora i wyjeżdża z Polski. Jak rozwinęła 
się Pańska kariera naukowa w następnych latach 
do czasu, kiedy został Pan profesorem na Wydziale 
Fizyki Uniwersytetu Alberty?

To nie jest całkiem tak. W Poznaniu zrobiłem 
pracę magisterską z fizyki teoretycznej. Byłem też 
na stypendium na ETH w Zurychu. Krótko po tym 
wyjechałem do Calgary na studia doktoranckie z 
fizyki ciała stałego i obroniłem doktorat w roku 1983. 
Byłem później krótko na wydziale chemii University of 
Calgary jako stypendysta po-doktoralny (PDF). Tego 
samego roku otrzymałem ofertę pracy jako „assistant 
professor” na Memorial University of Newfoundland, 
którą przyjąłem i przez następne 4 lata prowadziłem 
samodzielne badania naukowe w St. John’s, Nfld. w 
dziedzinie fizyki matematycznej oraz spektroskopii 
molekularnej. Nawiązałem też współpracę z naukowcami 
w Montrealu (Pavel Winternitz i Michel Grundland) 
i University of Warwick, UK (John Dixon). W 1988 
roku przeniosłem się na University of Alberta, gdzie 
na Wydziale Fizyki (od 1992 roku) a potem Onkologii 
(od 2005 roku) pracuję jako profesor zwyczajny. Na 
Wydziale Onkologii prowadzę badania komputerowe 
skierowane na udoskonalanie terapii rakowej w oparciu 
o metody fizyko-chemiczne. Moja profesura tam 
jest ufundowana z prywatnych źródeł, specyficznie z 
fundacji Rodziny Allardów, którzy szczodrze popierają 
w sposób charytatywny wiele inicjatyw na naszym 
uniwersytecie, w tym moje badania naukowe. W 

międzyczasie pracowałem również w wielu innych 
miejscach na świecie, gdzie miałem gościnne profesury;  
w Kopenhadze, Duesseldorfie, Giessen, Brukseli, Lyonie, 
Tianjin (Chiny) oraz Lugano (Szwajcaria).

The Emerging Physics of Consciousness, 
Introduction to Molecular Biophysics, Theory and 
Mathematical Methods for Bioinformatics, to tytuły 
kilku z Pańskich publikacji, napisanych samodzielnie 
lub we współpracy z innymi autorami. Otrzymał Pan 
także wiele nagród i prestiżowych wyróżnień, nie 
tylko w Kanadzie ale także w Europie i Azji. Którą z 
tych publikacji uważa Pan za najważniejszą i dlaczego?

To prawda. Napisałem samodzielnie lub z innymi 
współautorami ponad 10 książek naukowych oraz 
ponad 450 artykułów. Trudno odpowiedzieć na 
Pańskie pytanie, gdyż każdy nowy artykuł jest dla 
mnie bardziej ekscytujący niż poprzednie. Nauka jest 
czymś dynamicznym, jest też moją pasją. Jeśli chodzi 
o sam wkład pracy to myślę, że monografia napisana z 
Johnem Dixonem i Peterem Clarksonem a wydana przez 
Oxford University Press wymagała najwięcej wysiłku 
intelektualnego, ale jest prawie nieznana w świecie 
nauki. Metody  przedstawione w tej pracy używają 
koncepcji tworzenia struktur koherentnych i pozwalają 
wyjaśnić wiele zjawisk fizycznych, biologicznych i nawet 
socjologicznych. Jestem bardzo dumny z tej książki, choć, 
jak do tej pory nie uzyskała wielkiego oddźwięku. W 
międzyczasie, zainteresowałem się biologią komórkową 
a potem badaniami nad rakiem, więc ten temat został 
przesunięty nieco na bok. Nie jest to kwestia mody, 
ale funduszy na badania, które obecnie coraz trudniej 
zdobyć, szczególnie na badania podstawowe. Naukowcy 
coraz bardziej stają się podobni do biznesmenów. Te 
trend jest chyba niemożliwy do zahamowania. 

Czytelników Panoramy Polskiej z pewnością 
interesują Pańskie podróże zagraniczne, Pańskie 
zainteresowania, nie tylko naukowe ale także 
prywatne hobby. Proszę powiedzieć coś o Rodzinie, 
o kontaktach z Polską, o ile takie istnieją. Wydawca 
PP wspomina wieczory brydżowe u prof. Możejki z 
Pańskim udziałem...

To prawda, że wiele podróżuję, niestety głównie 
służbowo. Dawałem wykłady i prowadziłem seminaria 
na wszystkich kontynentach za wyjątkiem oczywiście 
Antarktydy. Z żoną, Elą, często odwiedzamy słoneczną 
Italię, która jest dla nas zawsze źródłem inspiracji ze 
względu na sztukę, architekturę, naturalne piękno no 
i oczywiście kuchnię i wspaniałe wina. W tym roku 
spędzamy większość czasu w Turynie, gdzie przebywam 
na urlopie naukowym (sabbatical leave) jako profesor na 
Politechnice Turyńskiej. Nasz syn, Alex, kończy właśnie 
pierwszy rok w programie MBA na University of Alberta 
i bardzo interesuje go dynamika rynków finansowych.

 Istotnie, od wielu lat gram w brydża z moimi 
serdecznymi kolegami, Prof. Edwardem Możejko, Prof. 
Witoldem Krzymieniem i panami Arturem Klocem 
i Piotrem Galicą. Poza tym gram regularnie w tenisa 
i uprawiam jogę, którą zaniedbałem ostatnio przez 
podróże.

 Moje kontakty z Polską są obecnie nieco sporadyczne, 
ale będąc we Włoszech mam nadzieję na odwiedzenie 
kraju rodzinnego parę razy w tym roku. Mam tam nieco 
kontaktów naukowych w Poznaniu, Gliwicach, Gdańsku 
i Warszawie. Nawiasem mówiąc, zrobiłem habilitację 
na Politechnice Śląskiej w dziedzinie biocybernetyki. 
Nie jest to stopień w karierze naukowej, przydatny 
na kontynencie amerykańskim, ale w kontynentalnej 
Europie czasami się przydaje, gdzie ciągle dominuje 
akademicki system niemiecki oparty na doktoracie, 
habilitacji i profesurze.

Nie sposób pominąć pytania o Pańskie poglądy 
na temat wydarzeń politycznych, które bulwersują 
nas wszystkich. Jak Pan widzi Świat za dziesięć, 
dwadzieścia lat w kontekście agresywnych zachowań 
polityków i ich wpływ na losy Świata?

Jestem z natury optymistą. To co obecnie widzimy 
na arenie krajowej i międzynarodowej jest niepokojące, 
bo wydaje się, że przechodzimy okres turbulencji, 
pewnego rodzaju konfliktu kultur, szczególnie między 
tradycją Zachodu (judeo-chrześcijaństwo) z jednej strony, 
Orientem (Chiny) a z jeszcze innej strony, Islamem. Myślę 
jednak, że nie jest to przejście do okresu niestabilności, ale 
raczej przesunięcie środka ciężkości globalnej struktury 
ekonomiczno-politycznej z jedno-biegunowości, opartej 
na hegemonii USA do wielo-biegunowości. Wierzę w 
racjonalność zachowań głównych aktorów na forum 
polityki światowej i za parę lat, może nieco więcej, 
nastąpi nowy okres stabilności gdzie państwa takie 
jak Chiny, Rosja, Indie i Brazylia (gdzie w tej chwili 
jestem pisząc te słowa) włączą się bardziej aktywnie 
w przewodnictwo społeczności międzynarodowej, 
tradycyjnie zdominowane przez USA i UE. Myślę, że jest 
to pozytywny obrót rzeczy. Jakiegokolwiek typu monopol 
na władzę jest niepokojący i prowadzi do nadużyć. USA 
przewodzi światu zachodniemu od 1945 roku i myślę, 
że nadszedł czas na bardziej kolektywne podejście do 
podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej.

 Podsumowując, widzę przyszłość w pozytywnym 
świetle, choć przewiduję wiele zmian w układzie sił, 
co może być bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że Polska 
i Europa Środkowa będą odgrywały ważniejszą rolę na 
kontynencie europejskim dzięki głębokiej perspektywie 
historycznej i bolesnym doświadczeniom z systemami 
totalitarnymi. Takie kraje jak Francja i Zjednoczone 
Królestwo nie mają tego rodzaju doświadczeń i często 
zachowują się w sposób bardzo naiwny, a nawet 
śmieszny. Przywódcy tacy jak Macron, Merkel czy May 
często wydają się być pajacami w porównaniu z mężami 
stanu z przeszłości pokroju de Gaulla, Adenauera czy 
Churchilla. Polska, położona między Rosją i Niemcami 
ma historyczną szansę bycia siła stabilizującą kontynent 
europejski. Czas pokaże czy polskie elity polityczne 
wykażą się dojrzałością i mądrością historyczną.

    Dziękuję za bardzo interesujące wypowiedzi 
i proszę przyjąć serdeczne życzenia kolejnych sukcesów 
naukowych i osobistych od Polonii w Albercie.

Jan Mamos
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DZIEŃ POLSKIEJ FLAGI
Co roku 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą. Tego dnia także w tym roku powiewała 
biało-czerwona flaga przed ratuszem w Edmonton. 
Gospodarz uroczystości podniesienia polskiej flagi  
prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta 
Janusz Tomczak zaprosił do wciągnięcia jej na maszt 
porucznika rezerwy Władysława Szwendera, uczestnika 
min. bitwy pod Monte Cassino, oraz Jana Kucy - prezesa 
Towarzystwa Polskich Weteranów w Edmonton. W 
momencie podnoszenia flagi śpiewano hymn narodowy 
- “Jeszcze Polska nie zginęła”.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą - święto 
obchodzone 2 maja poczynając od 2002 roku, 
ustanowione zostało przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania 

wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków 
za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, 
wierność i przywiązanie do polskości oraz za pomoc 
Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach. Tego samego 
dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Warto przypomnieć, że historycznie polskie barwy 
narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego 
i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice 
polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego 
godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego 
na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na 
czerwonym tle tarcz herbowych. Na naszej fladze biel 
znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce 
ważniejszy jest kolor godła niż tła.

 (MS)

Uczestnicy uroczystości pod polską flagą na maszcie
Fot. Witek Stepczynski

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
W 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

uroczystości dla uczczenia tego święta odbyły się w 
Edmonton w niedzielę 6 maja br. Przed południem w 
kościele Matki Bożej Królowej Polski została odprawiona 
uroczysta Msza święta, natomiast po południu odbyła 
się uroczysta Akademia zorganizowana przez Kongres 
Polonii Kanadyjskiej w Albercie. Zgromadzonych w 
Domu Polskim powitali w imieniu organizatorów 
Maryla Hasek (I wiceprezes) wraz z prezesem Januszem 
Tomczakiem, przekazując dalsze prowadzenie 
uroczystości młodym konferansjerom Kasi Holody i 
Mateuszowi Polkiewiczowi. Po odśpiewaniu hymnów 
Kanady oraz Polski ks. proboszcz parafii Matki Bożej 
Królowej Polski ojciec Marcin Mironiuk, w inwokacji 
przypomniał o znaczeniu tego państwowego święta, 

obchodzonego też jako święto Najświętrzej Maryi 
Panny Królowej Polski. 

Mówcą okolicznościowym była dr Izabella Orzelski-
Konikowski.

W programie artystycznym wystąpił zespół 
taneczny „Łowicz”, którym kieruje pani Elżbieta 
Kapica, oraz uczniowie Szkoły Sobotniej im. Henryka 
Sienkiewicza, prezentując barwny program słowno-
muzyczny, nawiązujący nie tylko do Konstytucji 3 
Maja, ale także do Święta Matki Bożej Królowej Polski 
oraz Dnia Matki.  

Po zakończeniu Akademii uczestnicy uroczystości 
zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez 
Zarząd KPK Alberta. 

(MS)

Na scenie uczniowie Szkoły im. Henryka Sienkiewicza  
Fot. Witek Stepczynski

Występ tancerzy zespołu Łowicz
Fot. Witek Stepczynski

Biblioteka Parafialna
im. świętego Jana Pawła II

mieści się w dolnej sali kościoła Różańca Św. 
(11485-106 Str. Edmonton)

Czynna w każdą środę od 18:00 do 20:00
oraz w każdą niedziele od 10:00 do 14:00

Posiadamu najnowsze wydania książkowe, 
CD, DVD, MP3 w następujących działach: 

religijnym, poświęcony JPII, dział dla dzieci, 
rozrywkowy oraz historyczny. Mamy też sekcje 

anglo- jezyczną.
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Nowo wybrany Zarząd Towarzystwa Polskich Weteranów na rok 2018: (od lewej) Lesław Cebula - sekretarz protokolarny, Marek 
Garbowski - sekretarz korespondencyjny, Kazimierz Zięba i Marian Kwiatkowski - członkowie zarządu, Jan Kazimierz Kucy – prezes, 
Eugeniusz Kowal - drugi wiceprezes, Władysław Urban – członek zarządu, Józef Ogórek - pierwszy wiceprezes, (nieobecny na zdjęciu) 
Kazimierz Raducha - skarbnik.

Fot. Grzegorz Łojko
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Stanisław 
Żołędziowski

30 June 1924 – 27 April 2018 
Friends and family said goodbye to Stanislaw 

Zoledziowski on April 27, 2018. Those who knew 
Stan now live with deep sorrow and loss, cherishing 
the memories of his full and successful 93-year life.  

When asked about his childhood, Stan would 
always say something along the lines of “I had a 
beautiful and happy childhood. It couldn’t 
have been better!” He credited his paternal 
grandmother, Helena Zoledziowska, as 
the primary source of his early joy. Helena 
played a major role in Stan’s upbringing, 
acting as his primary caregiver until he 
turned six and moved to Warsaw with 
his parents. At the age of eight, Stan 
fell ill with tuberculosis and returned to 
live with Helena for a full year while he 
recovered. Thanks to his grandmother’s 
tender care, Stan managed to fill his sick 
year with plenty of reading, fresh air, and 
hearty Polish food. In fact, he recovered 
so well that when he returned to school, 
his classmates called him “elephant” 
because he was taller and chubbier than 
his colleagues. Apart from the time he 
spent with his grandmother, Stan lived 
for most of his childhood with his loving 
parents, Zygmunt and Jadwiga, and his 
older brother, Jerzy. 

Life for many Poles took a dark turn in 1939. 
Like a Tsunami crashing into an otherwise calm 
coastal city, the onset of World War Two disrupted 
Stan’s peaceful childhood and tore through the world 
he knew. Nonetheless, Stan’s parents experienced 
undeniable fortune: the two managed to leave Poland 
shortly after the Nazis occupied Warsaw. At only 15 
years of age, Stan wasn’t able to participate in the 
war effort so he joined his parents and together they 
travelled to Scotland via Hungary, France, Portugal, 

and England. They left Jerzy, who was 20, behind to 
fight with Poland’s Home Army.

While the war raged, Stan attended high school 
and learned English. It wasn’t until 1942 that the 
Polish Army in Scotland summoned him to join the 
war effort. In addition to working as a telegraphist for 
two years in Melrose, Stan joined the Allied Forces 
during their invasion of Normandy, France. For the 
rest of his life, he proudly recounted his participation 
in the invasion, carefully discussing times when he 
found himself at the receiving end of gunfire. “I prayed 
a lot back then,” he’d say. During rare moments of 
free time, Stan and his fellow soldiers played poker to 
escape from the daily traumas of war. 

Stan deeply prioritized his education, so when 
the World War Two ended he returned to Poland 
and continued his studies. He finished his final year 
of electrical engineering at the Warsaw Polytechnic 
and later got a prestigious job as a researcher with the 
Institute of Electrotechnology. But science wasn’t the 
only love Stan pursued when he returned to Warsaw - 
he also met his wife, Aleksandra, or Ala, at a party in 
1951 and courted her until they married a year later.

Shortly after Stan and Ala wed, the couple decided 
the communist regime in Poland was too oppressive. 
Defecting from Poland was no easy feat while the 
country rested firmly behind the Iron Curtain, but as 
a successful professional, Stan had enough domestic 
and international connections to convince the 
communist government to give him and his family 
permission to emigrate. Excited to build their life in 
a freer society, the couple and their daughter, Ewa, 
moved to England. This time, Stan set up his life in 
Manchester, where he and his wife had their second 

child, Paul. 

After living through war and communism, 
life in England presented Stan with much needed 
stability. He and his wife bought their own home, 
Ala raised their two children, and Stan cultivated 
an impressive career by working as an engineering 
professor and researcher at the University of Salford 
until his retirement in 1982. He loved science and 
engineering, publishing over 70 scientific papers and 
book chapters, and enjoying esteemed membership 
with the London Institute of Electrical Engineers and 
the New York Academy of Sciences. He was writing 
and researching until the day he died.  

As soon as Stan retired, he and Ala decided to 
visit their daughter, Ewa, and niece, Kasia, both 
of whom lived in or near Edmonton, Alberta. The 
trip coincided with Edmonton’s heritage days 
festival—an event that ultimately led to Stan’s and 
Ala’s immigration to Canada. In Great Britain, Ala 
always felt insecure about her Polish accent, but at 
Edmonton’s Heritage Days, strange accents and 
international languages swirled around her. A sense 
of relief washed over her: in Canada, she could boldly 
speak English without fear of judgement. Captivated 

with Canada’s multiculturalism and 
inclusiveness, Ala and Stan decided to 
leave England and live out their final 
decades in Spruce Grove. 

In addition to his professional and 
personal successes, Stan was a man of 
immense integrity, honesty, and joy; his 
wide smile represented the gate through 
which everyone accessed his blindingly 
bright soul. This characteristic positivity 
served Stan well after Ala died in 2002. 
Despite intense grief, the new widower 
embodied carpe diem by developing 
an avid social life. He participated 
and volunteered with a number of 
organizations, including SPK (Polish 
Combatants’ Association, Branch 6 
in Edmonton), the Golden Age Club, 
Specialized Transit Services, the Legion 
in Spruce Grove, and the Brookwood 
Condominium. He also played bridge 

with a hot fervor, always laughing regardless of 
whether he won or lost.  

Today, Stan is survived by his two children, 
multiple grandchildren, nieces and extended family, 
all of whom miss him dearly. Although his life has 
ended, the lessons and inspiration that his friends 
and family glean from Stan’s life story will continue 
to bloom.   

Anya Zoledziowski

Stanislaw Zoledziowski with his loving parents, Zygmunt and Jadwiga

Stanislaw Zoledziowski, 
Spruce Grove, Alberta, Canada



May / Maj 2018

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

9P a n o r a m a  P o l s k a

POMNIK POLSKIEJ EMIGRACJI
Drodzy Państwo,
Każdy z nas emigrował do Kanady i przypłyną lub 

wylądował w różnych miejscach Kanady.
Jednym z największych portów emigracji Polskiej 

do Kanady był port (Pier 21) w Halifaksie, w Nowej 
Szkocji.

Wielu naszych rodaków cywilnych i żołnierzy po raz 
pierwszy stanęło w tym porcie na ziemi kanadyjskiej.

Konsul Honorowy pan Jan Skora wspólnie z 
towarzystwem Polsko Kanadyjskim w Nowej Szkocji i 
Federacją Polek, pragną przy naszej pomocy wybudować 
pomnik dla uczczenia tego historycznego wydarzenia i 
miejsca.

Koszt związany z budową i uroczystością odsłonięcia 
pomnika wynosi około 50 tysięcy dolarów.

Pomnik ten powinien być symbolem nie tylko 
imigrantów, którzy przypłynęli do Halifaksu, ale nas 
wszystkich przybyłych do Kanady w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia.

Każda dotacja od osób, rodzin i organizacji przyczyni 
się do upamiętnienia naszej emigracji polskiej.

Opis pomnika:
Propozycja pomnika jest, aby głównym elementem 

była duża skała naturalna uzyskana z Polski. Naturalny 
kształt głazu / skały będzie symbolizował imigrantów 
przybywających do Kanady przez Port of Halifax. 
Ekspresja artystyczna i forma skały zostaną ustalone w 

porozumieniu ze specjalistami i ekspertami w dziedzinie 
geologii. Tablica poświęcona upamiętnieniu procesu 
emigracji zostanie dołączona do przedniej ściany tej 
skały i poinformuje o znaczeniu procesu imigracji do 
Kanady w tej lokalizacji. Proponuje się również, aby 
na szczycie skały znajdował się orzeł z brązu. Będzie to 
symbolizować połączenie imigrantów z polską ziemią.

Główny kamień zostanie ustawiony na szczycie 
lokalnego kamienia z prowincji Nowa Szkocja. Będzie 
to symbolizować przybycie imigrantów na nowy 
kontynent i pierwszy kontakt z nową ziemią. Naturalna 
powierzchnia skały będzie reprezentować charakter ziemi, 
która nie zawsze była łatwa do uprawiania i rozpoczęcia 
nowego życia, ale dała nadzieję i szanse na obiecującą 
przyszłość. Prostota i symbolika elementów Monumentu 
odzwierciedlają los i determinację emigrantów, a także 
proces adaptacji i integracji na nowym kontynencie. 
Proponowana kompozycja kamieni z Polski i Nowej 
Szkocji ma na celu wywołanie tego uczucia.

Główny kamień pomnika będzie podróżował do 
Halifax w taki sam sposób, jak w przeszłości tysiące 
emigrantów, doda to szczególnego emocjonalnego 
znaczenia pomnikowi.

Proponowana lokalizacja pomnika znajduje się 
obok głównego wejścia do Muzeum Imigracji „Molo 
21” w Halifax.

Główna skała pomnika jest ofiarowana przez jeden z 

kamieniołomów w górach w Polsce.
Pomnik stanie się ważnym symbolem dla 

społeczności polskiej w Kanadzie i upamiętni proces 
imigracji z ziem polskich w rejonie Muzeum Imigracji 
„Molo 21” w Halifaksie.

Dotacje prywatne lub od organizacji mogą zostać 
przesłane do: POLISH EMIGRATION MEMORIAL 
SOCIETY, 4089 ST MARGARETS BAY RD, 
HUBLEY NS Canada B3Z 1C2

Alternatively, by Interac E-transfer: Email address is 
PolishMonumentHalifax@gmail.com 

Please use security password pier21monument
Wiecej informacji jest zamieszczone na stronach:
http://polonianovascotia.ca
http://polishconsulhalifax.ca
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

PolishEmigrationMemorialCommittee/
Polish Emigration Memorial Committee
Email: PolishMonumentHalifax@gmail.com
Polish Emigration Memorial Society liczy na 

wsparcie organizacji Polonijnych w Albercie i będzie 
bardzo wdzięczna za wsparcie finansowe tej inicjatywy.

Uroczystość odsłonięcia pomnika zaplanowano na 
16 września 2018 r.

Z poważaniem,
Janusz J. Tomczak

Prezes KPK w Albercie
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Dzień Matki
Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne 

zorganizowało obchody tego święta w Edmonton 12 
maja br. W sali parafialnej kościoła Różańca Świętego 
zgromadziło się niemal sto osób i po uroczystej kolacji, 
na scenie wystąpili uczniowie Sobotniej Polskiej Szkoły 
im. Marii Chrzanowskiej, chór Polskie Kwiaty, zespoły 
taneczne Oberek, Opoczno i Łowicz oraz liczne grono 
utalentowanych polonijnych arystów. 

Obecnym na uroczystości mamusiom wręczono 
kwiaty oraz złożono serdeczne życzenia, gromko 
śpiewając tradycyjne “sto lat”. 

Organizatorzy tej imprezy Kanadyjsko Polskie 
Towarzystwo Historyczne, z prezeską panią Heleną 
Facsko na czele, niewątpliwie zasłużyli na słowa uznania 
za stworzenie niezwykle serdecznej atmosfery, jaka 
tego wieczoru zapanowała wśród zgromadzonych, by 
świętować Dzień Matki.

(MS)

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

Występy uczniów szkoły im. Marii Chrzanowskiej 
Fot. Witek Stepczynski

Na scenie Maja Budzinski i Gabriela Surowiec
Fot. Witek Stepczynski
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O Matko Polko!
O Matko Polko, czy w duszy dziecięcej 
umiesz tak czytać jak w otwartej księdze?
Czy gdy ujmiesz je w swoje objęcia, 
tchniesz w nie moc wielką na życiową nędzę?

Czy umiesz kochać dziecko nie dla siebie,
ale dla Niego, dla Boga w niebie?
Czy nie na chwilę myśl nie zapomina
Matko Polko z Twej świętej spuścizny,
że kiedyś z córki Twej i Twego syna 
mają być sługi Boga i Ojczyzny?

Czy kochasz dziecko nie jako lalkę
dla własnej rozkoszy?
Czy nie hodujesz jak w cieplarni kwiecie, 
wątłe, że lada podmuch je rozproszy?
Czy karcisz w dziecku poryw pychy?

Matko, ofiarą żyjesz cichą.
Czy ono nie jest jak łupinka kruche, 
bez siły ciała i bez woli ducha?

Cenniejsza niźli perła na dnie morza 
jest dusza dziecka w głębi jego łona,
bo w niej najświętrza tli się iskra Boża,
bo ręką Stwórcy rzeźbiona jest ona.

Matko, rozpalaj płomień w swej iskierce 
i rozszlachetniaj – i duszę, i serce.

O Matko Polko, 
Tyś wzorem Spartanki 
tchnij w swoje dzieci moc ducha i ciała, 
by nieugięte szły w życiowe szranki, 
aby do czynu dusza im się śmiała.

O Matko Polko, 
kochana, jedyna – 
tchnij skarb miłości w córkę i syna. 

Autor nieznany

Śpiewa Maks Holko - akompaniuje mu jego tatuś Andrzej Holko 
Fot. Witek Stepczynski

Na scenie chór “Polskie Kwiaty” pod dyrekcją Barbary Pruskiej, oraz skrzypaczka Maja Budzinski i akordeonista Jurek Cieślik     
Fot. Witek Stepczynski
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KAWIARENKA PRZY KOMINKU
Zarząd TPK serdecznie zaprasza do wspólnego spędzenia czasu

 w przyjemnej atmosferze
Towarzystwo Polsko Kanadyjskie organizuje 

spotkania przy kawie z ciastkami w sali kominkowej 
(Kingsway Room) w Domu Polskim w Edmonton 
(10960 – 104 Street) w czwartki wieczorem (od godziny 
18). Kolejne odbędzie się 24 maja br. 

Poczęstunek z kawą oraz ładna muzyka umili te 
towarzyskie spotkania w gronie znajomych i przyjaciół. 
Nowi członkowie mile widziani. 

W czerwcu, lipcu oraz w sierpniu spotkań tych 

nie będzie, ale zaraz po letnich wakacjach we wrześniu 
zostaną wznowione. Komunikat w tej sprawie ukaże się 
w Panoramie Polskiej w sierpniu br.  

Zarząd TPK przypomina, że miesięczne zebrania 
Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego odbywają się 
zawsze o godzinie 14 w Domu Polskim w drugą 
niedzielę każdego miesiąca, z wyjątkiem letniej przerwy 
wakacyjnej. 

W lipcu oraz w sierpniu zebrań nie będzie.    

Taki mamy klimat
Co to się porobiło ostatnimi czasy drodzy Państwo. 

Afera na cały świat! Facebook nas śledzi! Dane wykorzystuje! 
„Skandal!” krzyczą w mediach. Niektórzy to nawet konta 
likwidują w geście protestu. Taki Pan Elon Musk na przykład. 
Oooo to już znaczy się poważna sprawa być musi jak sama 
gwiazda współczesnej pseudo gospodarki zlikwidowała 
konto. Tak dobrze czytacie drodzy Państwo to „pseudo” 
ma tam być. Bo jak nazwać sytuację w której Tesla przynosi 
ustawiczne straty, nie dotrzymuje założonych terminów, a 
wyceniana jest wyżej niż potentaci rynku amerykańskiego, 
którzy rok w rok kasują sowite zyski, sprzedają setki tysięcy 
samochodów i jeszcze dywidendy wypłacają? Pociągnę 
jeszcze temat „pseudo gospodarki” zanim wrócę do sedna 
sprawy. Widzieli może Państwo zyski Twittera? A może 
Dropboxa? A może Netflixa? Ten ostatni to już w ogóle jest 
as nad asy. Ogromne ilości pieniędzy idą na produkcję treści 
premium, a budżet rok w rok pod kreską. Ale wszystko jest 
OK. Orkiestra gra dalej…

Wróćmy do meritum. Święte oburzeni, które powstało 
po ujawnieniu pewnych praktyk Facebookowych jest i 
śmieszne i straszne. Śmieszne bo dla trzeźwo myślącego 
człowieka narzędzia tego typu (Facebook jest jak młotek – 
można z niego korzystać, ale nie nim żyć) muszą na siebie 
zarabiać. Straszne bo zarabiają na naszej prywatności. 

Dlaczego konto pocztowe Gmail jest bezpłatne? Tak 
dobrze napisałem. Bezpłatne, nie za darmo. Płacimy za nie 
naszymi danymi zawartymi w mailach. Proszę poszukać w 
Internecie analiz ile te dane są warte dla Google per konto. 
Proszę potem posprawdzać ile kosztuję profesjonalna 
poczta w której do naszych danych nikt poza nami nie ma 
dostępu. Dzisiejszy świat trzeba czasem brać na zdrowy 
chłopski rozum. Skoro cały świat korzysta z usług takich 
gigantów jak Google, Twitter, Facebook i innych to znaczy, 
że infrastruktura, która za nimi stoi musi być ogromna. Ta 
infrastruktura kosztuje i to nie są bajki Tesli o cudownym 
świecie elektryków. To są prawdziwe, wysoko przepustowe 
łącza danych, farmy serwerów, które trzeba zasilić, chłodzić, 
konserwować i którymi muszą sterować najwyższej klasy 
specjaliści, którzy za byle co rano nie wstają z łóżka. I 
słusznie. Skoro mają odpowiadać za infrastrukturę z której 
korzystają miliardy i ona ma po prostu działać trzeba takim 
ludziom zapłacić. Reasumując na całe to zaplecze idzie 
ogromna realna kasa i skądś trzeba ją wydobyć. Oczywiście 
z nas. Nie bezpośrednio gdyż usługa jak już napisałem jest 
bezpłatna. Jakoś ludzie świętego oburzenia nie wyrażali jak 
się okazało, że Google na telefonach z Androidem zbierał 
dane o naszej lokalizacji nawet gdy zaznaczyliśmy opcję by 
tak nie robił. Jakiś tam raban był bo Google cichcem się 
z tego wycofało. Czy po czymś takim słyszeliście drodzy 
Państwo by ludzie wyrzucali telefony z Androidem? A 

powinni! Jak można ufać urządzeniu, w którym zaznaczamy 
opcję by nas nie śledziło, a ono dalej to robi? Czy po 
zapewnieniach Facebooka, że teraz to już wszystko będzie 
jak Pan Bóg przykazał ktoś przytomny może w to uwierzyć? 
Czy to pierwsza afera z tym portalem? Polecam poszukać… 
By nie walić w tego biednego Facebooka i Googla jak w 
bęben napiszmy, że Apple robi dokładnie to samo. Całe te 
zamknięte ekosystemy z niejawnym kodem źródłowym są 
po to by zarabiać mamonę. „Show me the money” - to w 
dzisiejszych czasach powinno być podstawowe hasło zanim 
zrobimy cokolwiek w sieci, ale wróćmy do nieszczęsnej 
Cambridge Analytica. Na YouTube można znaleźć film 
niemal sprzed dwóch lat na którym w takt piosenki zespołu 
Creedence Clearwater Revival pod tytułem „Bad Moon 
Rising” na scenę wchodzi przedstawiciel firmy i opowiada 
co ona może zrobić. Wszystko jak na tacy podane i opisane, 
ale oczywiście dziś szok i niedowierzanie. Tak na marginesie 
– Facebook nie widział, że zasysane są dane ogromnej ilości 
ludzi? Jego analitycy nie widzieli co robią podpięte pod 
API programy? Każdy może wierzyć w co chce. To tylko 
wierzchołek góry lodowej. Każdy przycisk „Lubię to” na 
dowolnej stronie internetowej będzie nas śledził nawet jeśli 
w niego nie klikniemy, a będziemy zalogowani w danej 
przeglądarce do Facebooka. Nie ma to jak samemu oddawać 
siebie po kawałku i nawet o tym nie wiedzieć...

Na sam koniec wróćmy do praprzyczyny afery, czyli faktu, 
że skorzystał z tego Donald Trump i znów zmanipulował 
wybory. Jak nie Ruskie to jakieś dane. Zwariować idzie. 
Straszny musi być z niego manipulator i drań. Prawda? 
Nieprawda! Naiwnym jest zakładanie, że druga strona 
nie korzystała z podobnych technik. Znów zachęcam do 
sięgnięcia do przepastnych archiwów Internetu. Wszystko 
jest tam jak na tacy podane, opisane, opowiedziane. Donald 
Trump to prawdziwy pechowiec. Sięgnął po najlepszych, 
dysponujących najlepszymi narzędziami i mu się udało. No 
ma pecha chłop bez dwóch zdań. Niestety establishment go 
nie lubi więc wala jak w bęben. Ja też specjalnie za nim nie 
przepadam, ale miejmy umiar.

Jako post scriptum wypadałoby zadać pytanie: Co 
dalej? Wiemy to co wiemy i co z tą wiedzą zrobimy? Otóż 
spieszę z odpowiedzią. 99,9% procent nie zrobi absolutnie 
nic. Afera zostanie przykryta innymi aferami, a w natłoku 
bombardowania nas przez media strasznymi rzeczami 
wszystko się rozmyje i… powróci przy nowej podobnej 
aferze. Dlaczego? Ludzie nie rozumieją narzędzi z których 
korzystają. Zgadzam się. Kiedyś było łatwiej. Tu jest młotek, 
tam ma trzonek, tym uderzamy w gwóźdź i wbite. Finito. 
Dziś nam się narzędzia skomplikowały, a poziom możliwości 
poznawczych jakby spada. Nie chodzi tu wcale o to by znać 
dane narzędzie na wylot, ale o to by rozumieć zasadę jego 
działania i konsekwencje takich a nie innych procesów dla 
nas samych. Jeszcze da się walczyć z powszechną inwigilacja i 
profilowaniem. Jeszcze. Tylko ludziom się nie chce. Przecież 
smyranie po ekranie telefonu jest takie łatwe i przyjemne, a 
te treści takie interesujące i tak łatwo dostępne i wiecznie się 
przewijają więc możemy klikać i oglądać, aż… nam bateria 
padnie.

Krzysztof Kuska
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21 września 2017 roku została zarejestrowana zgodnie 
z “Alberta Societies Act”, kolejna polonijna organizacja 
pod nazwą Canadian Polish Legacy Society. Cele działania 
nowej organizacji są bardzo szerokie i obejmują:

Zabezpieczanie polskiego dziedzictwa narodowego, 
edukację, badania w tym temacie, promocję i pozyskiwanie 
funduszy na te cele. (Society objectives: Polish Heritage 
Preservation, Conservation, Education, Research, 
Promotion, Awareness, and Fundraising.) 

W początkowym okresie Terytoriów Północno-
Zachodnich, później nazwanych Albertą na kanadyjskich 
preriach nie zabrakło Polaków. Dzisiaj wiemy, że pierwszą 
osobą polskiego pochodzenia, która postawiła stopę na 
albertańskiej ziemi był Charles George Horetzky w roku 
1871. Był on urzędnikiem, geodetą, fotografem dla Hudson 
Bay Company pracującej nad wytyczeniem lini kolejowej 
poprzez prerie, z Edmonton do Pacyfiku - Doliną Peace 
River.

Pierwszym imigrantem polskiego pochodzenia w 
Albercie był Wincenty Miniszewski, który po długich 
życiowych przygodach postanowił osiedlić się w okolicach 
Medicine Hat w roku 1885.

Wraz z rozbudową lini kolejowych prerie coraz 
liczniej zapełniały się nowymi osadnikami. Wśród nich nie 
brakowało przybyszów polskiego pochodzenia. Byli wśród 
nich między innymi rodziny Sarneckich, Banach, Smigiel, 
Dziewenka, Jakubowski, Tymkow, Adamyk, Nowicki i 
Stelmach. Kanadyjski spis ludności w roku 1911 wykazuje 
łącznie 2243 osoby polskiego pochodzenia w Albercie. Ale 
z pewnością nie jest to poprawna liczba ze względu na to, 
że Polska jako niezależny kraj nie istniała na mapach świata 
– do roku 1918. A imigranci wpisywani byli bardzo różnie 
w dokumenty rządowe, jako Rosjanie, Austriacy, Ukraińcy, 

Niemcy; również jako Galicjanie, Węgrzy, Bukowianie czy 
Ruthenians...

Pierwsi polscy osadnicy w Albercie byli przede wszystkim 
farmerami. To co łączyło ich wszystkich to brak wiedzy 
o nowym kraju. O panujących tu zwyczajach, klimacie, 
przepisach prawa. Nieznajomość języka angielskiego bardzo 
utrudniała asymilację w nowym środowisku. Tęsknili za 
Ojczyzną, polskimi tradycjami opartymi o wiarę rzymsko-
katolickiego kościoła. Pomimo całkiem innego klimatu, 
ich rok kalendarzowy był takim samym jak w Starym 
Kraju: Boże Narodzenie, Trzech Króli, Matki Boskiej 
Gromnicznej, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zielone 
Świątki, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny, Wszystkich Świętych...

Dlatego też po usadowieniu się na tzw. homestead, 
najważniejszym było wybudowanie kaplicy lub kościółka, 
który jednoczył rozproszonych po preriach farmerów. Było 
to w okolicach Hilliard, Nisku, Round Hill, Hay Lakes, 
Mundare czy Kopernik. Później także w Tawatinaw, New 
Pine Creek, Prosperity, Derwent, Opal, Waugh, Egremont, 
Radway, Chipman, Warwick, Flat Lake, Athabasca, 
Ardmore, St. Francis i Calmar. Na północy Alberty w 
okolicach Grande Prairie, Sexsmith, Webster i Fox Creek. 

Na południu prowincji w okolicach Lethbridge, 
Drumheller, Taber, Tide Lake i Acadia Valley; także jako 
górnicy w Crowsnest Pass: Coleman, Burmis i Blairmore. 
Nie zabrakło ich w Canmore, Anthracite, Bankhead i 
Exshaw oraz innych osadach na skraju Gór Skalistych.

Od samego początku kościółki te stanowiły centrum 
życia socjalnego, kulturalnego i były zalążkiem pierwszych 
polonijnych organizacji. Każda kolejna fala polskiej 
imigracji pozostawiała po sobie coś trwałego: kaplice, 
kościoły, Domy Polskie, polskie szkoły, coraz liczniejsze 
organizacje i pomniki. 

Obecna polityka imigracyjna rządu kanadyjskiego, 
nie jest sprzyjająca dla imigrantów z Europy. Najlepszym 
przykładem tego są statystyki dotyczące porozumiewania 
się mową ojczystą w domach obecnej Kanady. Pomiędzy 
rokiem 2011 a 2016, liczba osób posługująca się językiem 
Tagalog (Filipiny) wzrosła o 33%, językiem arabskim o 
30%, perskim (Farsi) o 27%, Hindi o 26%, Urdu o 25%. 
Natomiast drastycznie spadła liczba rodzin posługujących 
się językami przede wszystkim europejskimi. W tym 
krótkim, zaledwie 5 letnim okresie czasu zanotowano 
spadek posługiwania się językiem holenderskim o 10%, 
ukraińskim o 8%, włoskim o 7%, niemieckim o 6%, 
polskim o 5%, greckim o 1%.

Kanadyjskie Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego ma 
na celu podtrzymywanie polskiego dziedzictwa i tożsamości 
opartej wokół polskiego kościoła rzymsko-katolickiego i 
polskiej tradycji na preriach Kanady. 

Obecnie jako najpilniejsze zadania jakie organizacja 
określiła na najbliższy okres czasu to: 

Zabezpieczenie śladów polskich pionierów w północnej 
Albercie poprzez zabezpieczenie kościoła w Prosperity, jako 
zabytkowego obiektu, chronionym prawem prowincji 
Alberta przed procesem desakralizacji. 

Zabezpieczenie kościoła w Alexander koło Cold 
Lake przed likwidacją. Pomoc w zabezpieczeniu przed 

zawaleniem konstrukcji kościła najstarszej parafii w 
miejscowości Kraków. 

Promocja i udział 16 czerwca br. w uroczystościach 
100-lecia parafii w Warwick, na którą zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. Prace nad zakończeniem wydania książki 
„Polish setlements in Alberta”, ilustrowanego przewodnika 
po Polonii w Albercie (ok. 400 stron). Do tych wszystkich 
znanych i nieznanych Polonii miejsc, do których będzie 
można dotrzeć w gronie rodziny, czy przyjaciół.

Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami 
polonijnymi i z którymi te cele będzie można realizować i 
rozwijać dla dobra Polonii, Polski i Kanady. 

Wspieranie polskiej prasy, radia i innych środków 
masowego przekazu – dla podtrzymania polskiej mowy, 
kultury i tożsamości w zmieniającej się gwałtownie 
wielokulturowej mozaiki Kanady – jest i będzie naszym 
nadrzędnym zadaniem.

Te ambitne plany są możliwe dzięki niewielkiemu 
gronu prawdziwych entuzjastów i Zarządu w składzie: 
Janusz Zalewski – prezes, Jacek Kwaśniewski – wiceprezes, 
Danuta Zalewska – sekretarz, Zygmunt Klakowicz 
– skarbnik, członkowie Zarządu: Zygmunt Zadora-
Paszkowski, Sławomir Belużański, Emanuel Chodkiewicz, 
Yvonne Zalewski-Evoy.

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ocalić 
od zapomnienia i precyzyjnie udokumentować te pierwsze 
miejsca polskiego osadnictwa na preriach wykorzystując 
m.in. fachową wiedzę i doświadczenie geodezyjne inżyniera 
Zygmunta Zadory-Paszkowskiego, i doświadczenie 
techniczne inżyniera Zygmunta Klakowicza.

W ramach zbierania funduszy na nasze cele, jako że nie 
mamy szans na żadne kasyno (co najmniej do roku 2021), 
wydaliśmy kopię obrazu Matki Boskiej Królowej Polski, w 
rozmiarach 10”x12” oraz 14”x18”, które można nabywać 
w Bibliotece Kościoła Różańca Św. w cenie $15 i $25 lub 
poprzez www.polonia.cc. Również nasi członkowie i Zarząd 
(a w szczególności p. Sławomir Belużański) pomagają w 
kasynach licznych polonijnych organizacji w Edmonton 
z nadzieją na pomoc dla naszej organizacji. Wszystkim 
organizacjom, a w miarę możliwości czasowych także 
osobom prywatnym, chcemy oferować nasz czas i wiedzę 
w dotarciu na preriach do miejsc początków Polonii w 
Albercie poprzez wycieczki autokarowe czy samochodami 
prywatnymi. 

Obecnie Kanadyjskie Towarzystwa Dziedzictwa 
Polskiego liczy ponad 20 członków z opłaconymi 
składkami. Wielu z nich to kolejne generacje najpierwszych 
pionierów z północnej Alberty. Organizacja jest otwarta 
dla wszystkich. Pierwsze zebrania odbyły się w gościnnych 
progach Klubu Syrena za co serdecznie dziękujemy p. 
Zbyszkowi Kubiczkowi. Obecnie w każdą trzecią środę 
miesiąca (oprócz wakacji) w szkole St. Basil.

Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer 
780.483.6968 lub 780.426.4757, lub pisać na adres: 
zygmunt2000@shaw.ca

Wszyscy mile widziani (roczna opłata za przynależność 
do organizacji wyniosi $10).

Janusz Zalewski

Kanadyjskie Towarzystwo 
Dziedzictwa Polskiego

Od lewej siedzą: Ivonne Zalewski-Evoy, Janusz Zalewski, Danuta 
Zalewski, stoją: Zygmunt Klakowicz, Jacek Kwaśniewski, Zygmunt 

Zadora-Paszkowski, Emanuel Chodkiewicz
Fot: J. Z.
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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

              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.

Kontakt w języku polskim

Z dumą wspieramy 
edmontońską Polonię

servuscu.ca

                    Kathy 780.638.7177

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

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


