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Znakomity pilot Jerzy Strzyż - wykonuje także loty akrobacyjne.
Wywiad z panem Jerzym jest na stronie 2 i 3 
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NIEZWYKŁY PILOT JERZY STRZYŻ
Pan Jerzy mieszka w Albercie w malowniczo 

położonej na skraju Gór Skalistych miejscowości 
Rocky Mountain House - na zachód od Red Deer. 

Do naszego Rodaka dotarliśmy dzięki pani 
profesor z Poznania, która zwiedzając  polski pawilon 
podczas tegorocznego „Edmonton Heritage Festival” 
w parku Hawrelaka, opowiedziała nam o tym 
niezwykłym Polaku.  [Pan Strzyż jest skromny, więc 
nie opowiada o tym, że jest wielokrotnym Mistrzem 
Kanady… red.] 

Jak trafił Pan do Kanady?

Z Polski chciałem wyjechać od momentu 
wprowadzenia stanu wojennego. Udało nam się z kilkoma 
kolegami w 1985 roku dostać paszporty na wyprawę 
w Himalaje. Ale zamiast w Himalaje przez Niemcy 
wyemigrowałem do Kanady.

Czy od zawsze chciał Pan zostać pilotem? Jak 
zaczęła się Pana przygoda z lataniem?

To zasługa ojca, który był pilotem szybowcowym i 
akrobacyjnym, a pracował w pogotowiu lotniczym w 
Poznaniu. Zabierał mnie czasami na lotnisko Aeroklubu 
w Kobylnicy. Miał też pokaźną bibliotekę lotniczą, którą 
wielokrotnie przeczytałem. Co prawda ojciec naciskał, 
abym skończył studia na politechnice, to jednak lotnictwo 
było dla mnie dużo bardziej atrakcyjne. Zacząłem więc 
szkolić się i latać na szybowcach, później na samolotach. 
Niestety skończyło się to w momencie ogłoszenia stanu 
wojennego. 

„Bush pilot” to ktoś o szczególnych umiejętnościach 
i predyspozycjach. Rodzaj latania jaki Pan wykonuje, 
nie należy do łatwych. Czy wcześniej dużo latał Pan 
w sposób „tradycyjny” zanim przesiadł się do lekkich 
maszyn mogących wylądować niemal wszędzie?

Zawsze fascynowało mnie latanie na małych 
samolotach, lądowania w terenie przygodnym, na 
wodnosamolotach, nartach czy „tundra tires”. Kanada ma 
oczywiście piękne tradycje i około sto lat historii „bush 
aviation”. Był to więc dla mnie zupełnie naturalny proces. 

Co trzeba zrobić, by przejść z tradycyjnych lotów 
na „bush flying”?

W Kanadzie do dzisiaj wielu młodych pilotów 
zdobywa doświadczenie na Północy. Nawet ci, co marzą 
o karierze w Air Canada, często zaczynają w buszu. W 
Kanadzie to właśnie są „tradycyjne loty”. Tak przynajmniej 
było do niedawna. Aby złożyć podanie o pracę w liniach 
lotniczych, potrzebne było ok. 5000 godzin doświadczenia 
w tzw. general aviation, co w Kanadzie dla większości 
pilotów oznaczało 5-7 lat „bush flying”. Ja nigdy nie 
marzyłem o pracy w liniach lotniczych, więc stopniowo, 
w miarę nabywania doświadczenia, zamiast na Boeinga, 
przesiadałem się na trudniejsze i bardziej lukratywne 
„bush planes”.

Proszę powiedzieć parę słów na temat samolotów. 
Nie są to zwykłe maszyny, jakie znamy z lotnisk 
„general aviation”. Czym się charakteryzują?

Najczęściej są to samoloty typu STOL (Short Take 
Off and Landing), przystosowane do zamontowania 
pływaków, opon balonowych i nart. Czasami używa się 
zmodyfikowanych samolotów „general aviation”, np. 
Cessna 180, 185, Piper Super Cub, Helio Curier. 

Są też samoloty od podstaw zaprojektowane dla 
„bush aviation”, np. Noordyun Norseman i oczywiście 
legendarne produkty wytwórni De Haviland Canada: 
DHC-2 Beaver, DHC-3 Single Otter, później DHC-
6 Twin Otter, także większe Caribou, Bufflo i Dash 7. 
Należy tu wspomnieć polski wkład w rozwój samolotów 
Beaver i Otter, postać inż. W. Jakimiuka - konstruktora 
samolotu myśliwskiego Jastrząb w przedwojennych 
Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie. 

Mniej popularny w Kanadzie, ale używany w Afryce 
i Azji, jest Porter: Pilatus i Turbo. 

Czy mógłby Pan opisać przykładowy dzień z życia 
pilota latającego w trudne rejony?

To oczywiście zależy, gdzie i czym się lata. W 
Kanadzie piloci są zdani głównie na siebie i dzień się 
zaczyna od przygotowania samolotu, często trzeba go 
odlodzić, czasami zatankować z beczek, zdjąć pokrowce 
z silników i skrzydeł, podgrzać silniki i kabinę, załadować 
cargo. Dostęp do serwisów planowania lotów, pogody itp. 
często nie istnieje lub jest utrudniony, więc trzeba polegać 
na własnym doświadczeniu i znajomości lokalnej pogody. 
W zimie często robi się to po ciemku i w bardzo niskich 
temperaturach, co wiąże się z odmrożeniami. 

W innych rejonach świata - Afryce czy Azji - 

Wodnosamoloty pozwalają pilotom dotrzeć w najdziksze rejony, 
ale wymagają szczególnej uwagi podczas lądowania na nieznanych wodach.
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przygotowanie samolotu do lotu najczęściej wykonują 
pracownicy obsługi naziemnej pod nadzorem pilotów. 
Są za to inne utrudnienia, np. uzyskanie zgody od 
skorumpowanych władz lotniczych, wojska czy 
miejscowych milicji. 

W większości lotów w rejonach poza zasięgiem radaru 
czy komunikacji radiowej ląduje się na prymitywnych 
lotniskach lub w terenie przygodnym, więc trzeba przed 
lądowaniem sprawdzić warunki powierzchni, wiatr, 
przeszkody itp. 

Przed lądowaniem na nartach często robi się ślady 
i sprawdza czy podchodzi woda, zanim pilot zdecyduje 
się wylądować. Lądując na wodnosamolotach, należy 
sprawdzić, czy pod wodą nie kryją się przeszkody. 
Ogromne znaczenie ma tu umiejętność „czytania wody”.

W Afryce często polega się na procedurach własnego 
pomysłu, powoli budując bibliotekę i wymieniając 
doświadczenia z zaufanymi kolegami. 

W Kanadzie piloci będą też rozładowywać samolot, 
tankować paliwo i przygotować na następny lot, często 
bez pomocy naziemnej. I tak przez 12 godzin, chyba że 
się lata w załodze 2 osobowej, wtedy można pracować 14 
godzin. Po ostatnim locie trzeba samolot przygotować do 
przenocowania, pozakładać pokrowce, ogrzewanie, itp.; 
jeżeli pozostajemy na nartach, to należy zaparkować na 
jakichś gałęziach, aby narty nie przymarzły do gruntu. 
Wodnosamolot trzeba zabezpieczyć przed wiatrem 
i jesiennym opadem śniegu, który może go łatwo 
zatopić. Pilota wodnosamolotu budzi w środku nocy 
najdelikatniejszy szmer wiatru. 

W praktyce jest więc mniej 
romantycznie, a plecy po dniu latania 
bolą bardziej niż zwykle. 

Czy poza lotami zawodowymi 
jako „bush pilot” lata Pan również 
dla tradycyjnych linii?

W dużym skrócie: latałem jako 
„bush pilot” 4 lata w Północnej 
Manitobie (małe samoloty Cessna 180, 
185, 206, 207, DHC-Beaver, Islander).

Następne dwa lata latałem w 
Arktyce, głównie na ziemi Baffina, 
częściowo na nartach, także na 
wodnosamolotach, a częściowo na 
małych dwusilnikowych samolotach 
(Piper Navajo, Beech King Air), robiąc 
loty rozkładowe do wiosek Inuitów, a 
także czartery, od Alaski po Grenlandię. 

Kolejny sezon spędziłem w Yukon, 
latając głównie samolotami Shorts 
Skyvan na oponach balonowych; 

dowoziliśmy samolotami zaopatrzenie dla eksploratorów, 
także paliwo do kopalni złota, szyby wiertnicze, „white 
water rafters”, łososie, raz w tygodniu wykonując 
rozkładowe loty na Alaskę, itp. Często lądowaliśmy na 
bardzo stromych przygodnych lądowiskach na zboczu 
góry czy też na dnie doliny bądź w suchym korycie rzeki.

Następne 17 lat spędziłem, latając przede wszystkim 
na samolotach-amfibiach w Nigerii, na kontraktach dla 
firm olejowych.

W roku  2011 zacząłem latać na Dornierach 228 dla 
kanadyjskiej firmy zakontraktowanej przez agencję ONZ 
- World Food Program. Pierwszy kontrakt był w Sudanie 
Południowym, kolejny na Wybrzeżu Kości Słoniowej. 

Następne dwa lata spędziłem na kontrakcie w 
Indonezji. Tu robiliśmy loty rozkładowe dla miejscowej 
linii lotniczej. Niektóre 
można by zakwalifikować 
jako „tradycyjne” linie 
typu „commuter”, inne, na 
wyspie Papua, były bardziej 
przygodowe i raczej z 
kategorii bush flying.

Po wygaśnięciu tego 
kontraktu, skończyły się w 
firmie wyjazdy zagraniczne 
i zaoferowano mi pracę na 
samolocie Avro RJ. Jest to 
o tyle ciekawe latanie, że 
wozimy pracowników do 
kopalni złota i diamentów 
w kanadyjskiej Arktyce. 

Startujemy więc z lotniska w Calgary czy Edmonton, ale 
lądujemy na pasach szutrowych, a w zimie - na ubitym 
śniegu z warstwą szutru. To chyba najbardziej zbliżone do 
„tradycyjnych linii lotniczych” - muszę nosić białą koszulę 
i krawat, za to wystarczy nadusić na guzik na suficie, aby 
dostać kawę…, luksus. Avro RJ to jeden z niewielu typów 
samolotów pasażerskich dopuszczonych do lądowania na 
szutrowych pasach, stromych podejściach do lądowania, i 
lądowania na stosunkowo krótkich lądowiskach. 

„Bush flying” często łączony jest z akcjami 
ratunkowymi. Wasze samoloty i umiejętności 
pozwalają ratować życie ludzki nawet w sytuacjach, 
wydawałoby się, bez szans na dotarcie z ratunkiem. 
Czy może pan powiedzieć parę słów o tej sferze lotów?

W tej dziedzinie najsłynniejsze są loty ratunkowe firmy 
Kenn Borek Air z Calgary, która dwukrotnie ewakuowała 
pacjentów w zimie z Antarktydy, w warunkach totalnej 
ciemności i w temperaturach około minus 60 stopni C. 

Ja robiłem loty ratunkowe z Arktyki podczas mojego 
pobytu w Iqaluit. Były to jedne z najtrudniejszych, ale 
także dających największą satysfakcję. 

Poza lataniem w niedostępne rejony realizuje 
Pan swe pasje w lataniu sportowym. Jest Pan również 
pilotem akrobacyjnym. Mógłby Pan opowiedzieć, jak 
to wygląda od podszewki? Co trzeba zrobić, by stać 
się takim pilotem? Jak wyglądają przygotowania do 
pokazu? Czym musi charakteryzować się pilot, a czym 
maszyna?

Akrobacją , już w dzieciństwie, zaraził mnie też 
ojciec. Przedsmakiem było trochę podstawowej akrobacji 
podczas szkolenia w Aeroklubie Poznańskim. Później 
niestety nastąpiła wieloletnia przerwa. 

Po uzyskaniu kanadyjskiej licencji kupiłem 1/14 
część samolotu do podstawowej akrobacji typu Bellanca 
Super Decathelon i zacząłem startować na zawodach 
w zachodniej Kanadzie i w północno- zachodnich 
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stanach USA. Niestety przeprowadzka na Północ znowu 
przerwała moje akrobacyjne wyczyny na wiele lat. Latając 
w Afryce, miałem 6 miesięcy wolnego rocznie, więc 
kupiłem niemiecki samolot Extra 300 i zacząłem powoli 
awansować na lokalnych zawodach. Po skromnych 
lokalnych sukcesach w klasie Advanced, należało 
przenieść się do klasy Unlimited. W tym okresie jednak 
lataliśmy zespołowe tzw. krótkie wiązanki „Free Style” i 
mój Extra miał za słabe osiągi. Zamieniłem go więc na 
samolot Suchoj 26, który mam do dzisiaj. 

Od podszewki akrobacja w Ameryce wygląda tak, 
że piloci się sami finansują, chyba że latają na pokazach 
i mają sponsora. Tak więc większość pilotów to ludzie 
w średnim wieku lub starsi i finansowo ustabilizowani. 
Jednak ludzie na tym etapie życia mają także inne 
obowiązki - zawodowe, biznesowe, rodzinne, i trudno jest 
z nimi pogodzić akrobacje. 

Latanie na pokazach to dziedzina zupełnie odrębna od 
akrobacji zawodniczej. Akrobacja zawodnicza to dążenie 
do perfekcji w lataniu precyzyjnym. Pokazy to rozrywka 
- nisko, głośno, dym; ale precyzja latania niestety jest z 
różnych względów, także bezpieczeństwa, kompromisem.

Moim głównym zainteresowaniem są zawody, 
ale latam od czasu do czasu na pokazach, aby pomóc 
finansować moje treningi. 

Co trzeba zrobić, by być pilotem akrobacyjnym? 
Trzeba bardzo chcieć, wymaga to wielu wyrzeczeń, 
finansowych, czasowych, rodzinnych, itp. Zależy to 
od poziomu zaangażowania, ale chcąc latać w klasie 
Unlimited na kontynentalnym lub wyższym poziomie, 
trzeba się liczyć z tym, że wymaga to 100% poświęcenia. 

Od pilota wymagane są - poza wytrzymałością fizyczną 
(w związku z ogromnymi przeciążeniami) –  setki godzin 
treningów; należy także mieć trenera, który obserwuje 
cię z ziemi. Kluczowe jest posiadanie wyrozumiałego 
partnera… lub kończy się to „rozwodem”. 

Samoloty akrobacyjne do latania na najwyższym 
poziomie to bardzo specjalistyczne konstrukcje, 
aerodynamicznie symetryczne, tzn. samolot lata tak samo 
na plecach; wymaga to symetrycznego profilu skrzydła o 
zerowym kącie zaklinowania oraz specjalnych systemów 
paliwowych i olejowych, do lotów odwróconych. 
Maszyny muszą być dopuszczone do przeciążeń rzędu +/–  
10-12G, mają bardzo skuteczne stery i profile skrzydła 
umożliwiające loty przy bardzo dużych kątach natarcia, 
ale także zapewniające wymaganą charakterystykę 
przeciągnięcia do beczek szybkich. Oczywiście konieczna 
jest duża moc silnika, duży ciąg statyczny śmigła i mała 
waga płatowca. 

Dziękuję za rozmowę!
Krzysztof Kuska

TWO EXCELLENT DISKS FROM 
THE POWER COUPLE

Yes, pianists Zuzana Šimurdová and Mikołaj 
Warszyński ARE a power couple, both as a husband-
and-wife duo and separately as soloists. Their recent 
solo releases are amazing and are reviewed below in 
chronological order.

PIANO SOLO
Artist: Mikołaj Warszyński, piano
Tracks: 1.-3. Joseph Haydn (1732-1809): Sonata in 

C Major, Hob. XVI:50; 4. Karol Szymanowski (1882-
1937): Shéhérazade (Masques), Op. 34; 5. Franz Liszt 
(1811-1886): Méphisto Waltz No. 1; 6. Fryderyk Chopin 
(1810-1849): Polonaise in E-flat Minor, Op. 26 No. 2; 
7. Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20; 8. Nocturne in C 

Minor, Op. 48 No 1.; 9. Polonaise in A-flat Minor, Op. 
48 No 1.

Label: Anima ANM/141200001
***** (five stars out of five) 
Edmonton pianist Mikołaj Warszyński has for a 

while been knocking on the door to artistic eminence 
and with this CD, smartly conceived, elegantly produced 
for the French label Anima (the design by Mikołaj’s 
father, Tadeusz Warszyński, is outstanding!), and most 
importantly – beautifully played, he is a few steps closer 
to the pianists’ Valhalla. The CD is intended clearly to 
show off the breadth of the artist’s musical interests, his 
acute awareness of the demands of any given style, be it 

Zuzana Šimurdová and Mikołaj Warszyński
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Classical (Haydn), Romantic (Liszt, Chopin), or modern 
(Szymanowski), as well as his interpretative sensitivity 
and technical prowess. This is a very ambitious goal and 
it has to be stressed that Warszyński succeeds admirably. 
The Haydn impresses with its crispness of articulation, 
clarity of textures and overall command of the three-
partite form. I especially enjoyed the middle movement 
Adagio, played with a sort of charming tongue-in-cheek 
lyricism; the same could be said about the final Allegro 
con moto, this time spiced up with a pinch of humour. 

The Szymanowski is again played with mastery and 
complete understanding of this true colossus of modern 
music’s intents and purposes. Szymanowski’s is a sultry, 
almost palpably erotic yet in this case delicate, “precious” 
style whose specific expressiveness Warszyński captures 
with flamboyant confidence – I see him more and more as 
one of the leading Canadian interpreters of contemporary 
music.

Liszt’s Méphisto Waltz has been in Warszyński’s 
repertoire for years – it is “his” piece and many a time 
have I seen the house brought down after the final 
cadence. Perhaps the recorded version lacks a bit of that 
demoniacal power to which Warszyński made me used to 
in his live performances. Still, it is a great rendition of this 
perennial hit of the Romantic piano repertoire. 

The four works by Chopin which conclude the disk 
make up a quasi-four-movement sonata, in other words an 
imaginary sonata – which is the pianist’s intention – and 
I like the idea, which is actually quite refreshing. Here we 
have four independent, standalone compositions, which 
put together in the following order: fast – scherzo – slow 
– fast, indeed become a single narrative. The playing is 
extremely intelligent, attuned fully to the Chopin’s highly 
original sound world, which sets him apart from everyone 
else. What I like about Warszyński’s interpretation of 
Chopin is that he does not aim at proving that Chopin 
was a genius, which many other pianists do to mildly 
comical effects. Warszyński treats this music as “normal” 
and executes it as such, which opens new, interesting 
vistas into the composer’s æsthetic. The grand Polonaise 
in A-flat Minor stands out: Warszyński veritably shines 
throughout – right from the opening gesture he is 
preparing the tormenting finale: he starts as if hesitating 
and then endows the music with more and more energy 
until the final outburst. Good job, that.

One very important component helps make this 
recording so successful, namely the use of the Bösendorfer 
Grand Piano, Model 225, whose warm and rich timbre 
is incomparably superior to any Yamahas and Steinways I 
have heard. his CD offers perfect introduction to the art 
of a great pianist.

LUBOŠ FIŠER – COMPLETE PIANO SONATAS
Artist: Zuzana Šimurdová, piano
Tracks: 1.-3. Piano Sonata No. 1 (1955); 4.-5. Piano 

Sonata No. 3 (1960); 6. Piano Sonata No. 4 (1962-
1964); 7. Piano Sonata No. 5 (1974); 8. Piano Sonata 
No. 6 “Fras” (1978); 9. Piano Sonata (1985); 10. Piano 
Sonata No. 8 (1995).

Label: GRAND PIANO (Naxos) GP770
***** (five stars out of five) 
What makes me sad and uneasy whenever I think 

about today’s artistic milieu is how morally corrupt it 
is. As a result of this corruption many mediocrities are 
elevated into the status of “stars”, whereas a great number 
of exceptionally gifted artists remain in the shadows of 
their less talented colleagues’ ill-gotten career gains. 
Excessive political correctness, and, contrariwise, gender 
politics, ethnic connections and prejudices, unfair 
competition, personal and institutional backstabbing, 
or artistic jealousy supported by means of hurting the 
perceived “enemies”: all these factors combine and 
conspire to pushing pure talents off the main concert halls 
or recording labels – where one’s presence really counts.

Zuzana Šimurdová, a wonderfully talented artist 
(“artist”, not just “musician”), is one of those affected 
by the current negative mechanisms of artistic selection. 
Yet, throughout her ordeals, she has remained remarkably 
optimistic and positive, her personal integrity intact – and 
an example of determination and persistence in the face 
of ugly obstacles. And for that I respect her tremendously.  
Matter-of-factly, I am convinced that she will finally 
prevail and succeed on the biggest stages.

As a pianist Šimurdová invariably demonstrates 
unusual maturity that allows her literally to make 
even a weakest piece sound and “speak” convincingly 
(sometimes musicians have to perform such works too, 
particularly at various festivals or concert series whose 
organisers, for the sake of their own interests, ask for such 
and such composition to be added to the programme); 
first-class technical virtuosity; intuition always leading to 
making the right repertoire choices; deep understanding 
of music’s formal outlines; and, last but not least, the 
ability to control every work’s narrative tectonics – under 
her fingers music begins to live its own, independent 
life, a new life as opposed to its previous, stereotypical 

manifestations for she does not resuscitate (as happens all 
too often) but creates almost ex nihilo. That is a mark of 
true greatness.

Šimurdová’s most recent offering, a set of complete 
piano sonatas written by the Czech master Luboš Fišer 
(1935-1999), luckily appears on Grand Piano, the label 
being a subsidiary of Naxos, which for the past decades 
has been among the most successful recording and 
distributing outfits in the world, and that bodes well for 
this superbly produced disk. And at this point it suffices 
to say that her committed interpretations are head and 
shoulders above the competition.

Fišer always seems to have played second fiddle to 
several other composers from that area, namely Bohuslav 
Martinů (1890–1959), Alois Hába (1893–1973), 
Miloslav Kabeláč (1908–1979), Karel Husa (born 1921), 
Petr Eben (1929–2007), or Marek Kopelent (born 1932). 
I think that time will confirm that verdict, as Fišer’s 
compositional idiom is more formulaic, less varied in 
terms of creative imagination and its resultant music. This 
is heard in the seven extant piano sonatas (the second 
sonata was destroyed by the composer), which sound as 
if carved from a single piece of marble. Among them, 
the sixth sonata, “Fras” (“Devil”), stands out – a work of 
almost otherworldly inspiration. 

In terms of expression, these piano narratives 
often border on the pathétique, the héroïque, even the 
grandiose with not a little pessimism thrown in for good 
measure. As indicated, they are very similar stylistically 
and should be listened to one at a time. Otherwise they 
may bring you down, mentally exhausted. But this also 
means that as a whole, they constitute a very significant 
body of work, of the utmost importance to European 
music in general and Czech music in particular.

Very highly recommended.
Piotr Grella-Możejko

C H O P I N  P I A N O  ST U D I O

www.chopinpianostudio.com

Tel: 587-596-4025 / 587-783-0527

chopinpianostudio1@gmail.com

Mikolaj Warszynski - PhD. Zuzana Simurdova - MgA.&

Lessons are held in Crestwood, central Edmonton

with two studio spaces equipped with 3 Grand Pianos

Opportunities for Master classes, performance in 

recitals, preparation for festivals, competitions, 

college/university/RCM examinations, etc. 

All ages & all levels are welcome

Both professors have over 20 years of teaching experience
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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.

Wystawa Polskiego Plakatu
Wystawa polskiego plakatu będzie prezentowana w 

Enterprise Square Gallery mieszczącej się w budynku 
University of Alberta Downtown Campus (dawny 
budynek Hudson Bay Store) przy 10230 Jasper Avenue 
w Edmonton.

Oficjalne otwarcie wystawy z tradycyjna lampka 
wina odbędzie się w czwartek, 20-go września o godzinie 
6:30 wieczorem, na które to zapraszają wszystkich 

państwa organizatorzy wystawy. Wstęp wolny. 
Wystawa będzie czynna codziennie od piątku, 21-

go września do niedzieli, 30-go września w godzinach 
od 11-tej rano do 7-mej wieczorem. Wstęp wolny.

Szczegółowe informacje dotyczące wystawy można 
znaleźć na portalu Harcourt House Arts Centre: 
www.harcourthouse.ab.ca
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CONTEST
Getting Creative

Make new things out of old ones! 
Finding new uses for items can be satisfying. When you begin to look at 

everyday items in new ways endless possibilities come to light. Things that you 
used to think of as garbage suddenly become interesting and valuable items. 

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”
- Albert Einstein

Created by you items deliver or send photo to:

RR GALLERY & ART PRINTING
13179 – 156 Str. Edmonton

Tel:  780 .757 . 3463

FIRST PRIZE
$25 GIFT CERTIFICATE

FROM RR GALLERY

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

600-10055-106 Str.
Edmonton, AB T5J 2Y2 

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
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ROMANTYCZNY 
WIECZÓR 

Towarzystwo Polsko Kanadyjskie zaprasza wszystkich 
do Domu Polskiego w Edmonton na 

romantyczny wieczór z JACKIEM SILSKIM 
ŚLĄSKIM SŁOWIKIEM, 

który odbędzie się
w sobotę 17 listopada br.
godzina 5 p.m. koktail

godz. 6 pm kolacja
godz. 8 pm Jacek Silski - występ znakomitego artysty

po występie piosenkarza zabawa taneczna do późnej nocy 
DJ Bogdan Konikowski

BILETY DO NABYCIA ZA $50
W PLACÓWKACH POLONIJNYCH
Dodatkowych informacji udziela Maryla 

tel. 780.455.6365, E-mail: mhasek@shaw.ca

Towarzystwo Polsko Kanadyjskie 
 zaprasza miłośników piosenek na 

wyjątkowo piękny

KONCERT 
Jacka Silskiego

Śląskiego Słowika

który odbędzie się w Domu Polskim w Edmonton 
w niedzielę  18 listopda br. 
o godzinie 3 po południu. 

Bilety w cenie $30 do nabycia w placówkach 
polonijnych.

Dodatkowych informacji udziela Maryla 
tel. 780.455.6365

E-mail: mhasek@shaw.ca

StitcheS tailor Shop
Tailoring & Alterations Leather & Suede

Jadwiga Lang

Tel: 780.428.4247
10561 Kingsway ave nw

www.stitchestailoredmonton.ca
Wykonujemy przeróbki i poprawki krawieckie

MÓwiMY PO POLSKU

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik
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Obchody Dnia Czarnej Wstążki
Dzień Czarnej Wstążki (Black Ribbon Day) 

obchodzony jest co roku w rocznicę zawarcia Paktu 
Ribbentrop-Mołotow. Zawarty 23 sierpnia 1939 roku 
w Moskwie i podpisany w obecności Józefa Stalina 
przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych 
hitlerowskich Niemiec oraz Związku Sowieckiego, 
ustalał jak oba agresywne reżimy będą współpracować 
przy bezprawnym zaborze terytoriów sąsiadujących z 
nimi niepodległych, suwerennych państw. Zawierał on 
ściśle tajny protokół dodatkowy dotyczący zagarnięcia 
terenów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz 
Rumunii. 

Obchody w Edmonton odbyły się jak co roku 
w gmachu parlamentu Alberty w rocznicę tego 

haniebnego wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz 
prowincjonalnych oraz reprezentantów grup etnicznych 
wywodzących się z krajów, których mieszkańcy podczas 
II wojny światowej zostali ofiarami zbrodniczych 
reżimów Stalina i Hitlera. 

Podczas uroczystości inwokację wygłosił ojciec 
Mieczysław Burdzy, proboszcz parafii katolickiego 
kościoła p.w. Różańca Świętego w Edmonton. 

W szacownym gronie osób, które zostały poproszone 
o zabranie głosu podczas tej uroczystości znalazł się także 
młody nauczyciel, absolwent Uniwersytetu Alberty, 
historyk Stephen Drapaka. Poniżej jest tekst, z którego 
korzystał podczas tego wystąpienia.

Commemorating Black Ribbon Day
(Speech given by historian Stephen Drapaka in Edmonton on August 23, 2018)

Honourable Guests, Ladies and Gentlemen,
Today, we are here to commemorate Black Ribbon 

Day, which honours the memory of the millions of 
people who had fallen victim to repression, murder 
and exile by the two worst totalitarian regimes of the 
20th century - Nazi Germany and the Soviet Union. 
Today is the 23rd of August, 2018. This is not a 
coincidence. On this day, 79 years ago, the Foreign 
Ministers of Nazi Germany and the Soviet Union, 
Joachim von Ribbentrop and Vlatchyslav Molotov, 
signed a non-aggression pact that led to the complete 

invasion, occupation and dismemberment of Poland. 
On September 1st 1939, Nazi Germany invaded 
Poland from three directions - the West, North, and 
South - and rapidly occupied the country in the space 
of 3 weeks. Poles, who had faced the Nazi Blitzkrieg, 
or Lighting War, fled East, only to find themselves 
confronted by the Soviet Red Army, who invaded 
from the East on the 17th of September. Poland, 
at this time, was a young country. It had recently 
regained its independence following the collapse of 
the German Empire, the Russian Empire, and the 

Austro-Hungarian Empire at the end of World War 
One, AND had only been independent for 20 years. 
One generation.

On the heels of his invasion of Poland, Joseph 
Stalin, leader of the Soviet Union, promptly occupied 
the Baltic States - Lithuania, Latvia, and Estonia - 
and took advantage of the opportunity to invade 
Finland, which bravely fought the Soviets, as well as 
the Romanian territory of Bessarabia. 

In the words of Timothy Synder, these countries 
- along the Ukraine, and Belarus - would become “the 
bloodlands”- the lands between Hitler and Stalin, and 
would be subjected to indescribable horrors over the 
course of the war, and for many, after the war as well. 

Nazi Germany and the Soviet Union have been 
referred to as “totalitarian regimes,” a concept that is 
best summed up in this famous quote from Benito 
Mussolini.

“Everything within the State. Nothing against the 
State. Nothing outside the State.” 

Mussolini, the father of Italian Fascism, envisaged 
a state that was “all-embracing; outside of it no human 
or spiritual values can exist, much less have value.” 

In Nazi Germany, they developed the concept of 
the Volksgemeinschaft, literally, “the Community of 
the Race of the German People.” The value of a human 
being was only considered as valuable as to the utility 
and strength they brought to the German people as a 
whole. The German race was seen as an organism, a 
living entity, that needed to strengthen and to expand 
its territory. Thus, the Nazis championed eugenics, 
leading to the euthanasia of the mentally disabled, as 
well as to specific laws that forbade the mixing of races. 
In contrast with the Nazi ideal of the Aryan (the model 
German), was the Jew, who was invariably depicted 
as sick, dishonest, and a contaminating influence on 
the health of the German body politic. The Jews were 
also accused of spreading Communism, and the Nazis 
emphasized strict hierarchies and distinctions between 
men and women, and different races in contrast with 
the Communist doctrine of absolute equality. When 
the bearers of this ideology invaded Poland, the results 
were devastating:

The Nazis reduced the Poles to the status of virtual 
slaves within their own country, the plan being to use 
them for slave labour and to eventually remove the 
Poles from Poland entirely order to fulfill the Nazi 
doctrine of Lebensraum, or “living space.” German 
settlers were brought into Poland, confiscated Polish 
property, and the Nazis wasted no time in eliminating 
teachers, professors and others who could help 
preserve the Polish Nation. The Jews in Poland, found 
themselves in even worse conditions, and were quickly 
rounded up and placed into ghettos, eventually 
meeting their end in the death camps of Auschwitz, 
among others. 700 years of Yiddish and Jewish culture 
was obliterated in just over 5 years. 

The Soviet Union is similar in many ways to Nazi 
Germany, and like the Nazis, they sought to establish 

Historian Stephen Drapaka 
Photo Witek Stepczynski
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a totalitarian regime that would strengthen and 
entrench the tenets of their ideology while weakening 
and destroying anything that stood outside or against 
it. To be a good Communist was to be moral, a human 
being. And to position oneself anywhere outside of 
the revolution was to become a “class enemy,” atop 
whose bones the “socialist paradise” would be built. 
The Soviets, in contrast to the Nazis who embraced 
a doctrine of racial warfare between the Aryans and 
Jews, sought to create and equal and classless society 
by attacking those they claimed held the reigns of 
power. They embraced the concept of class warfare, 
and which in practice did not vary much from the Nazi 
equivalent.  Communism neatly divided society into 
two groups; the bourgeoisie, and the proletariat. The 
bourgeoisie were the rich, or at least those considered 
better off than others. The proletariat, were the factory 
workers, the farmers, the wretched poor, who were 
encouraged by Lenin, Trotsky, Dzierdzynski, and other 
ideologues to murder the bourgeoisie in the name of 
the Revolution. What ensued thereafter was chaos: 
Since Communism gave carte-blanche to attack and 
murder those higher-up the social ladder than oneself, 
it gave way to the most vicious depravity. 

In Ukraine, the label of “Kulak” was invented to 
justify the starvation and murder of over 9 million 
Ukrainians. While some were murdered for simply 
having a nicer extension to their house, or an extra 
cow in the shed, others were labelled “kulaks” for 
simply caring more about Ukrainian tradition and 
history than in serving the Communist Revolution. 
Since Communism also demanded the complete 
liquidation of old customs, old habits, old traditions, 
and rewriting history itself, it had absolutely no 
qualms about destroying churches and libraries, 
murdering priests, censoring newspapers, and 
removing statues and monuments. In this manner, 
entire ethnic groups such as the Poles were declared 
to be “counter-revolutionary elements,” “bourgeois 
spies,” or “kulaks,” and were ethnically cleansed and 
deported to gulag slave prisons. At the time of World 
War 2, the Poles that found themselves in the Soviet 
zone of occupation were quickly rounded up and 
deported. Anybody who had served in the military, or 
who was educated - Lawyers, doctors, school teachers 
who could pass down knowledge about Polish history 
and culture was removed in mass deportations to 
Siberia (some of whom sit with us today). By the end 
of September, 1939, the Polish nation was erased from 
the map of Europe. 

One of the most important and lasting legacies of 
the Ribbentrop-Molotov Pact was its impact on the 
map of Europe following the war and the subsequent 
Soviet occupation of Eastern Europe behind the Iron 
Curtain. All Polish territory that had found itself in 
the Soviet Zone of Occupation (the eastern third of 
the country) was taken from Poland and incorporated 
into the Soviet Union. The Polish populations of 
Vilnius and Lvov were deported westwards as the 

Polish border shifted about two hundred kilometers 
west following the Yalta Conference. This was the 
famous meeting between the Big Three - Churchill, 
Roosevelt, and Stalin - where the fate of the whole 
of Eastern Europe was decided. As it turned out, 
the Allies betrayed Poland, which had been the first 
country to fight the Nazis in World War 2, and had 
allowed the Soviet Union to impose Communist 
regimes upon not only Poland, but Czechoslovakia, 
Hungary, Romania, East Germany, and consolidate 
power over Ukraine and the Baltic States. For Eastern 
Europe, the terror did not end with the finale of 
World War 2, but continued, as Stalinist methods of 
political repression were brought into these countries. 
Secret police were recruited to hunt down potential 
dissidents, many of whom were murdered in prison 
basements or sent to gulags. Freedom of speech and 
the press was completely banned and only those 
that mouthed Communist platitudes could hope to 
succeed in a society that banned patriotic nationalism, 
freedom of movement, and a commitment to free 
debate and inquiry. Many Soviet massacres, including 
the 1940 murder of 22000 Polish officers in the forests 
of Katyn, had remained Soviet state secrets until the 
fall of the Soviet Union in 1991. Other Soviet crimes, 
including the murders of Lithuanian and Latvian 
patriots after the war, or the deportation of Hungarian 
citizens for slave labour in the Soviet Union, are barely 
known outside of these countries. (Regardless, with 
the fall of the Soviet Union in 1991, Poland, Hungary 
and other East-Central European states have increased 
cooperation as well as a commitment to commemorate 
these crimes. The special relationship between Poland 
and Hungary has, for example, seen delegates from 
Poland help commemorate the anniversary of the 
1956 Soviet invasion of Hungary, and both these 
countries have demonstrated commitment to 
spreading knowledge of history and traditions to the 
younger generation) 

As a Social Studies teacher, part of my job is to 
determine what is important in history and what 
lessons students can take out of understanding the 
past. It is important to understand that history has 
a tendency to rhyme, and while it does not repeat, 
we can draw parallels between what happened long 
ago and our present day. The Ribbentrop-Molotov 
Pact was the result of two violent and anti-human 
ideologies. While here in the modern West we know 
a great deal about the crimes of Nazism, relatively less 
has been taught about the crimes of Communism. 
Part of this is the simple reason that Western Europe 
and North America were never conquered by the 
Soviet Union and had also worked with the Soviet 
Union as an ally to defeat Nazi Germany. Another 
reason is the immense secrecy with which the Soviet 
Union conducted its repressions such as Katyn. While 
a third is the sympathetic reception that Socialist and 
Communist ideas have received in the West. And, 
we only need to look at the utmost seriousness that 

Karl Marx, as well as concepts such as “class warfare,” 
and “revolution,” receives on university campuses, to 
understand that a great deal more needs to be done 
to educate people on the legacy of these totalitarian 
ideologies.

Perhaps one of the biggest lessons to be drawn 
from the Ribbentrop-Molotov Pact is the fact that 
the Nazis, and the Soviets, in their own way, truly 
believed that what they were doing was for the good 
of humanity, and could rationalize their actions as 
moral. Most Nazis believed that they were bringing an 
end to the stranglehold that the Jews allegedly had on 
German banks, businesses, and media. They believed 
that a world of strict racial hierarchy and eugenics 
would create a better world. Likewise, the rank-and-
file Communists believed that they were ushering 
in a new world of equality where working men and 
women would not be exploited by the ravages of 
Capitalism. In this respect, eliminating the blood-
sucking capitalists, AND, anybody else who resisted 
the Soviet push towards the future and progress needed 
to be eliminated. Now, whereas the Nazi activists and 
the vanguard of the Nazi party used language that was 
openly racist and sought to categorize entire groups 
as belonging to inferior races fit only for slavery or 
extermination, the Communists used a much different 
sort of language. The Soviet Union popularized 
slogans such as “equality,” “brotherhood,” “workers of 
the world unite,” and actively sought to perpetuate its 
revolutionary ideals in Asia, Africa, and throughout 
the world, all the while hiding its murderous past. 
Thus, besides the 20 million deaths caused by 
Communism in the Soviet Union, we have 65 million 
deaths in China under Chairman Mao and the Great 
Leap Forward, 2 million in Cambodia under Pol Pot, 
2 million in North Korea, about 1.7 million in Africa 
(many people forget that the the wars in Ethiopia, 
Angola and Mozambique were sponsored by the Soviet 
Union), 1.5 million in Afghanistan, another 1 million 
in Eastern Europe following 1945, and about 150,000 
in Latin America. In total, the Nazi regime resulted in 
the deaths of roughly 20 million people over 12 years, 
while Communism as a world phenomenon has killed 
around 100 million over the past 100 years.  

I am going to finish with a quote from the 
acclaimed Soviet dissident Aleksander Solzhenitsyn: 

To do evil a human being must first of all believe 
that what he’s doing is good... Ideology - that is what 
gives devil doing its long-sought justification and gives the 
evildoer the necessary steadfastness and determination. 
That is the social theory which helps to make his acts seem 
good instead of bad in his own and others’ eyes, so that he 
won’t hear reproaches and curses but will receive praise 
and honors.

I would like to thank you for your attendance and 
your interest in this important topic. 

Stephen Drapaka
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DOŻYNKI 
POLONIJNE

Tą popularną imprezę w Edmonton na 
“Wawelu” w posiadłości Towarzystwa Polskich 
Weteranów Kanadyjsko-Polskie Towarzystwo 
Historyczne zorganizowało w niedzielę 26 
sierpnia br. Tradycyjne wieńce dożynkowe 
wnieśli przedstawiciele licznych organizacji 
polonijnych oraz folklorystycznych zespołów 
tanecznych. Mszę świętą odprawił ojciec 
Mieczysław Burdzy, proboszcz parafii Różańca 
Świętego.

Licznie zgromadzona publiczność 
oklaskiwała występy chóru “Polskie Kwiaty”, 
skrzypaczki Mayi Budzinskiej oraz wokalistki 
i pianistki Marysi Janisz, oraz polonijnych 
zespołów tanecznych. 

Po zakończeniu występów rozpoczęła 
się zabawa, a do tańca przygrywał DJ Greg 
Ostapowicz oraz zespół muzyczny “Progress”. 

KAWIARENKA 
PRZY KOMINKU

Towarzystwo Polsko Kanadyjskie 
ponownie organizuje popularne spotkania przy 
kawie w sali kominkowej (Kingsway Room) w 
Domu Polskim w Edmonton (10960 – 104 
Street) w czwartki wieczorem (od godziny 
18:00) 13 i 27 września. Poczęstunek z kawą 
oraz ładna muzyka umili te towarzyskie 
spotkania w gronie znajomych i przyjaciół. 

Podczas tych spotkań będzie okazja do 
nabycia biletów, aby móc podziwiać  niezwykle 
utalentowanego piosenkarza Jacka Silskiego. 
Występy “Śląskiego Słowika”, który specjalnie 
przyleci z Polski do Edmonton odbędą się 
w Domu Polskim w sobotę 17 listopada - 
Romantyczny Wieczór natomiast w niedzielę 
18 listopada - piękny wielogodzinny koncert 
piosenek.

Do wspólnego spędzenia czasu w 
przyjemnej atmosferze serdecznie zaprasza 

Zarząd TPK 

Tancerki w regionalnych strojach 
Fot. Witek Stepczynski

Okolicznościowa wystawa
Fot. Witek Stepczynski
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Przedstawicielstwo Zjednoczonej Europy 
zorganizowało w Ottawie uliczną wystawę pod tytułem: 
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (European 
Year of Cultural Heritage). Wystawa ta miała miejsce 
w centrum Ottawy, niedaleko gmachu Parlamentu 
na ulicy Sparks Street 30 sierpnia br. Właściwie jest 
to deptak, przeznaczony tylko dla ruchu pieszego. 
W przerwie na lunch, Sparks Street zapełnia się 
pracownikami pobliskich urzędów, banków, różnych 
instytucji administracyjnych oraz turystami. 

Na wystawie pokazano zdjęcia z każdego kraju 
Zjednoczonej Europy. Polskę reprezentowało zdjęcie z 
Krakowa.

Dla pragnących spróbować przysmaków były 
polskie pierniki, krówki, delicje w czekoladzie i – dla 
smakoszy - zgrabne kanapeczki. Oferta polska była 
najpokaźniejszą ze wszystkich prezentowanych na 
dużym stole pod namiotem.

Całość - chociaż skromnie - prezentowała się bardzo 
przyjemnie i kolorowo. 

Pogoda dopisała, było ciepło, słonecznie i jak zwykle 
w Ottawie, miła atmosfera niezbyt dużego miasta.

Bogdan Gajewski

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW WZNAWIA 
POWAKACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ.

ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W KAŻDY 
PONIEDZIAŁEK O GODZINIE 10:00 

(nie ma tylko zajęć w long weekend) 

Europejski Rok 
Dziedzictwa 

Kulturowego

W DOMU WETERANA W EDMONTON 
(9203-144 AVE).

ZAPRASZAMY
KLUB SENIORA 2004 W EDMONTON

KOMUNIKAT

Zdjecie z rynku w Krakowie
Fot. Bogdan Gajewski

Polskie przysmaki
Fot. Bogdan Gajewski
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W okresie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu 
egzotyczny busz afrykański rozbrzmiewał gwarem 
oraz piosenkami dzieci i młodzieży polskiej cudem 
uratowanych z niewoli sowieckiej. Masowe deportacje 
obywateli polskich w latach 1940 – 1941 przez Sowietów 
z Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej do Rosji 
północnej, Kazachstanu, Syberii itp. zmusiły ich do 
natychmiastowego opuszczenia domostw, pozostawiając 
cały życiowy dobytek na pastwę agresorów. Wyjście z 
„domu niewoli” zawdzięczamy tzw. „amnestii” za nigdy nie 
popełnione przestępstwa. Najbardziej jednak generałowi 
Władysławowi Andersowi. Literatura tego tematu obecnie 
jest już lepiej znana. W 126 rocznicę urodzin Generała 
Andersa (ur. 11 sierpnia 1892 r.) dedykuję poniższe strofy. 
Przekazuję również gorące wyrazy wdzięczności i pamięci 
o naszych świętej pamięci duszpasterzach, nauczycielach i 
instruktorach harcerskich.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeniesiony w 
wyniku kampanii wrześniowej poza granice Kraju, bardzo 
dbał o edukacje polskich obywateli rozproszonych po 
całym świecie. Szczególną troskę o wychowanie młodzieży 
przejawiano w Armii Polskiej pod dowództwem generała 
Władysława Andersa. Już w pierwszym okresie jej istnienia 
na terenie Związku Sowieckiego w 1941 roku stworzono 
Szkoły Junackie.  

Młodzież w wieku 13 - 17 lat po krótkim pobycie w 
obozie wojskowym w Persji została wysłana do Palestyny. 
Zorganizowano tam szkoły powszechne, gimnazja 
ogólnokształcące, licea humanistyczne i pedagogiczne 
oraz Junacką Szkołę Kadetów, Junacką Szkołę 
Mechaniczną i Szkołę dla Młodszych Ochotniczek. 
Znam osobiście absolwentów tych wspaniałych szkół. 
- Mieszkają w naszym mieście, są to: Irena Sosnowska-
Pirogowicz, Franciszek Leszczyński, Ks. Józef Leszczyński, 
Marian Gawlak, Franciszek Bereźnicki, Jan Łukaszewicz, 
Kazimiera Pirogowicz-Białowąs, Stanisław Różnicki, 
Eugenia Woroniecka-Szklarz, Halina Woroniecka-
Seifried, oraz: Wanda Gawlak-Łukaszewicz i Mieczysława 
Gawlak - siostry mieszkające obecnie w Wiktorii, 
Kolumbii Brytyjskiej.  

Po tzw. amnestii, wraz z 78 tysięczną armią wyszło 
ze Związku Sowieckiego około 38 tysięcy obywateli 
polskich - głównie rodziny wojskowych. Wśród nich 
ponad połowę stanowiły dzieci i młodzież do lat 16, w 
tym bardzo wiele sierot i pół-sierot. Persja, Palestyna, 
Liban, Indie, Nowa Zelandia i Meksyk otworzyły granice 
dla polskich uchodźców. Najwięcej uchodźców przyjęły 
kraje afrykańskie - ponad 18 tysięcy. 

Wszędzie tam gdzie dotarły polskie rodziny z dziećmi 
- powstawały polskie szkoły. Na początku w warunkach 

bardzo prymitywnych. Nauczyciele dysponowali wyłącznie 
swoją wiedzą, pamięcią i talentem - jednak bardzo szybko 
Rząd Polski na Uchodźstwie zadbał o drukowanie 
podręczników, pomocy naukowych i literatury pięknej  
- w Londynie i Jerozolimie funkcjonowały polskie 
drukarnie. Szkoły powstały najpierw w Teheranie. Po 
roku pobytu tam Polaków (1942 - 1943), było 9 szkół 
powszechnych i jedno gimnazjum. W Isfahanie (Persja), 
gdzie umieszczono głównie sierocińce, było 8 szkół 
powszechnych i jedno gimnazjum. Największym polskim 
osiedlem w Indiach było Valivade w księstwie Kolhapur. 
W latach 1943 - 1948 liczyło ono 5 tysięcy uchodźców. 
Kilka tysięcy młodzieży objęte było powszechnym 
szkolnictwem, zgodnie z programem wyznaczonym 
przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, urzędującego w Londynie - siedzibie Rządu 
Polskiego na Uchodźstwie.  

Funkcjonowały szkoły powszechne, gimnazja, licea 
ogólnokształcące i pedagogiczne, szkoły zawodowe 
oraz przeróżne kursy specjalistyczne. Wanda Godawa-
Szwender była uczennicą Liceum Pedagogicznego, 
mieszkająca w Edmonton ponad 60 lat jest kopalnią 
wiadomości w tym temacie.  

W osiedlu Balachadi w Indiach, na zaproszenie 
maharadży księstwa Nawangar - Jam Saheba’y znalazło 

Szkoła Polska na Tułaczych Szlakach
Grono pedagogiczne oraz maturzyści w osiedlu Masindi w Ugandzie – październik 1947 r. 
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schronienie 500 sierot. Komendantem osiedla był kapelan 
wojskowy, ks. Franciszek Pluta - bardzo dobrze znany 
uchodźcom i bardzo serdecznie wspominany przez byłe 
sieroty - wielokrotnie odwiedzał naszą parafię Różańca 
Świętego w Edmonton.  

Liczba uchodźców w Libanie, w latach 1945 - 1947 
wynosiła około 5 tysięcy. W siedmiu ośrodkach, w 
promieniu 30 km od Bejrutu istniały szkoły powszechne, 
gimnazja ogólnokształcące, kupieckie, krawieckie, licea 
humanistyczne. Jadzia Grylka-Gawlak z Edmonton jest 
byłą uczennicą gimnazjum w Libanie. Wielu młodych 
absolwentów szkół średnich studiowało na uniwersytecie 
w Bejrucie -  między innymi, znany nam dobrze, ks. 
Kardynał Władysław Rubin, oraz: Janina Grocholska i 
Maria Andrzejewska - siostry Zarębianki zamieszkałe w 
Edmonton.    

Jak wspomniałam wcześniej, kraje afrykańskie 
przyjęły największą ilość uchodźców - ponad 18 tysięcy, 
w tym połowa to dzieci i młodzież. Były to w tym czasie: 
kolonie, protektoraty, mandaty lub dominia brytyjskie. 
Od 1942 do 1950 roku busz afrykański rozbrzmiewał 
gwarem i pieśnią młodych polskich serc. Kenia, Uganda, 
Tanganika (obecnie Tanzania), obie Rodezje: Północna 
(obecnie Zambia), i Południowa (dziś Zimbabwe), Unia 
Południowo Afrykańska (dziś Republika Południowej 
Afryki) – tam w 19 polskich osiedlach: MASINDI-
KOJA (Uganda), TENGERU, KONDOA-KIDUGALA 
- IFUNDA, MAROGORO (Tanzania), ABERCORN, 
BWANA M’KUBWA, LUSAKA, LIVINGSTON 
(Zambia), DIGGLEFORD, MARENDELLAS, RUSAPE 
(Zimbabwe), OUDSHOORN „Dom Dzieci Polskich 
„Krzyż Południa” - obok Oudshoorn (Rep. Południowej 
Afryki) uczyło się ponad 7 tysięcy młodzieży w szkołach 
powszechnych, gimnazjach ogólnokształcących, liceach 
humanistycznych, gimnazjach kupieckich,  krawieckich, i 
na przeróżnych kursach zawodowych lub pomaturalnych. 
Językiem wykładowym był język polski. W szkołach 
średnich uczono również języka angielskiego, łaciny - w 
niektórych szkołach także francuskiego.  

Obecne tutaj ze mną w Edmonton koleżanki: 
Hela Grzegorczyk-Klajn, i Jasia Kuzio-Lang miałyśmy 
szczęście przeżyć także tą cudowną afrykańską przygodę 
w czasie gdy na świecie toczyła się okrutna wojna. Osiedla 
afrykańskie TENGERU i KOJA istniały najdłużej - bo aż 
do roku 1950.  

Uchodźcy rozproszyli się po świecie. Rodziny 
wojskowe wyjechały do Wielkiej Brytanii (w 1948), 
rodziny tzw. „cywilne” wyemigrowały do Kanady, 
Argentyny,  Australii. Niewielka część uchodźców 
wróciła do Polski w 1947 roku - przeważnie z przyczyn 
rodzinnych.  

Z wielką wdzięcznością wspominamy naszych 
kochanych nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy i 
instruktorów harcerskich - na zawsze zachowamy ich w 
naszej pamięci i modlitwie. Do szkolnictwa w Afryce 
może będzie okazja jeszcze wrócić. Jest to temat nie tylko 
bardzo obszerny - ale także jedyny, niepowtarzalny w 
swoim rodzaju.  

Pragnę tylko wspomnieć, że w większych osiedlach 

działały teatry amatorskie, prowadzone przez nauczycieli. 
Najbardziej utkwiły mi w pamięci z mojego osiedla w 
MASINDI przedstawienia: Śluby Panieńskie, Zemsta, 
Wesele, III Część Dziadów, Balladyna, Lilia Weneda, 
Powrót Posła, Jasełka Rydla i wiele innych. Hela Klajn 
grała w większości wymienionych sztuk teatralnych. 
Tradycje, zwyczaje i folklor polski były pieczołowicie 
pielęgnowane. Uroczyste Akademie z okazji Świąt 
Narodowych - Konstytucji 3-go Maja i Święta 
Niepodległości były zawsze doskonale organizowane. 
Uczestniczyła w nich cała młodzież. Czytaliśmy z zapałem 
literaturę piękną - mieliśmy bowiem dostęp do literatury 
klasycznej, romantycznej, okresu pozytywizmu i Młodej 
Polski. - Słowem, żyliśmy i oddychaliśmy wszystkim co 
polskie i cały czas marzyliśmy o powrocie do Ojczyzny.

Za wyprowadzenie nas z niewoli sowieckiej 
dziękujemy naszym przywódcom a szczególnie generałowi 
Władysławowi Andersowi i gen. Władysławowi 
Sikorskiemu. Układ w Jałcie (1945) i ostateczny 
wynik wojny - zdrada polskich interesów - była dla nas 
olbrzymim wstrząsem. Wszyscy pochodziliśmy z Kresów 
Przedwojennej Rzeczypospolitej. Nie mieliśmy gdzie 
wracać. Nasze rodzinne strony przyłączono do Związku 
Sowieckiego. Raz będąc w „szponach” nieludzkiego 
systemu - nie chcieliśmy powtórnie ryzykować.

Była młodzież polskich osiedli uchodźczych do 
dzisiaj utrzymuje ze sobą żywe kontakty. W 1989 roku 
z inicjatywy naszych koleżanek „Afrykanek” powstało 
Towarzystwo „Klub pod Baobabem” z siedzibą we 
Wrocławiu. Przez ostatnie 20 lat odbywają się we 
Wrocławiu zjazdy rozproszonych po całym świecie byłych 
uczniów afrykańskich szkół polskich. Celem „Klubu 
pod Baobabem” jest zbieranie i ochrona pamiątek i 
dokumentów związanych z naszym pobytem w Afryce, jak 
również utrzymanie między sobą więzów koleżeńskich. 
Obecne tutaj w Edmonton: Janina Lang, Hela Klajn 
i Janina Muszyńska, miałyśmy okazje wielokrotnie 
uczestniczyć w tych niezapomnianych Zjazdach. Wiem 
również, że bardzo ścisłe kontakty ze sobą utrzymują 
byli uczniowie osiedli z ISFAHANU, LIBANU również 
INDII. Spotykają się na swoich zjazdach głównie w 
Polsce.

Janina Muszyńska-Chodkiewicz 
    Edmonton, kwiecień, 2009 r. 

Literatura:  1. Tułacze Dzieci, 1994  
2. Polska Szkoła na Tułaczych Szlakach - wydana 

przez Fundacje Archiwum Fotograficzne w Warszawie 
3. wywiad z J. Muszyńską autorstwa p. Marii Carlton, 

zawarty w książce: „40 lat Federacji Polek,  Ogniwo #3 
(Edmonton) 1958-1998”, Edmonton 2000  

4. „Żywa historia”, nr.6 - audycje polskiego radia, 
zainicjowane przez porucznik Jadwigę Kociołek, 
uczestniczkę Powstania Warszawskiego.

Powyższy temat kilka lat temu był przedmiotem 
szóstej edycji „Żywej Historii” w audycji „Polskie Radio 
Edmonton” pod kierownictwem p. Bogdana Koral-
Konikowskiego.
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