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V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
 - system współpracy Kraj/Polonia czeka na poważne zmiany 

Część delegacji USA na V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.
 Warszawa, 20 września 2018 r.

Nic się nie zmieniło na odcinku 
współpracy Kraj/Polonia. Ten od lat utrwalony 
komunistyczny, czy post-komunistyczny system 
współpracy Kraj/Polonia trwa nadal. Władza 
III RP, nawet ta „z dobrej zmiany”, starając 
się współpracować z Polonią, opiera się na 
największych organizacjach polonijnych typu: 
Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii 
Kanadyjskiej itp. zapominając, że te organizacje 
dawno już utraciły swój pierwotny charakter 
patriotyczny, niepodległościowy, i nie reprezentują 
w swoich krajach praktycznie nikogo z wyjątkiem 
samych siebie. Przez ostatnie dekady wysługiwali 
się lewicowo liberalnej post-komunistycznej 
władzy w Polsce, a teraz udają patriotów przed 
nową Władzą RP, i co nam, patriotycznej, 
niepodległościowej Polonii wydaje się dziwne, są 
przez tą władzę akceptowani, odznaczani i nadal 
wyróżniani jako przywódcy Polonii na świecie. 
Wszystkie siedem tematycznych Forum na V 
Zjeździe były przez nich obsadzone, łącznie z 
komisjami wniosków i uchwał, jak również, to oni 
opracowywali postanowienia uchwalone przez 
uczestników każdego z Forum. Efekt był taki, że 

wnioski i postulaty zgłaszane przez przedstawicieli 
konserwatywnej niepodległościowej Polonii 
w większości nie znalazły się w protokółach 
końcowych V Zjazdu. 

Głos Polonii niepodległościowej w Warszawie 
w czasie V Zjazdu był jedynie słyszalny w wolnych 
mediach tj: w audycji  TV Jana Pospieszalskiego 
„Warto rozmawiać”, czy Ewy Stankiewicz 
„Otwartym tekstem”, TV Trwam, audycjach 
radiowych, czy na wielu portalach internetowych.

O Zjeździe tym najlepiej świadczy przyjęty 
system wyboru delegatów na zjazd, kiedy to 
prezesi czy ich pełnomocnicy z krajowych 
tzw. naczelnych organizacji, decydowali o 
składzie delegacji z danego kraju. To dawało im 
gwarancję, że na Zjeździe będą tylko „sami swoi”. 
Dopiero interwencje patriotycznych organizacji 
polonijnych spowodowały, że dosłownie w 
ostatniej chwili pozwolono na udział w V Zjeździe 
niewielkiej grupie spoza układu. Myślę, że była 
to dobra decyzja Pana marszałka Senatu RP 
Stanisława Karczewskiego. Do mnie na Florydę, 

informacja od organizatorów o zgodzie na mój 
udział, dotarła na 5 dni przed jego rozpoczęciem. 

V Zjazd był wspaniałą okazją dla nas, Polonii 
i Polaków mieszkających za granicą, aby się 
spotkać i lepiej poznać. Do Warszawy przybyło 
wielu wybitnych przedstawicieli Polonii z różnych 
dziedzin, jak nauka, gospodarka czy Kościół, 
co było niezwykle cenne. Uczestniczyliśmy w 
wielu wspaniałych uroczystościach i wizytach: 
Msza Św. w Katedrze Św. Jana, oraz w Świątyni 
Opatrzności Bożej, sesje w Parlamencie RP, 
spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w 
Pałacu Prezydenckim, Koncert Galowy w Operze 
Warszawskiej „Nasza Niepodległa”, wizyta w 
Instytucie Pamięci Narodowej.

 Z niezwykłą polską gościnnością i życzliwością 
spotykaliśmy się przez cały okres Zjazdu, za co 
należy serdecznie podziękować tym wszystkim, 
którzy się do tego przyczynili.

Walter Wiesław Gołębiewski
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100-LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.  Być 
może Polonia w Calgary jest pierwszą w Ameryce 
Północnej, która już zapoczątkowała obchody 
tej okazji poświęcone: dnia 20 stycznia 2018 
współorganizowaliśmy w sali koncertowej Jack 
Singer Hall koncert fortepianowy Krzysztofa 
Jabłońskiego – grał Emperor Beethovena. 
Otwarcia obchodów dokonał Pan Andrzej 
Kurnicki, ambasador RP, który przybył na tą 
uroczystość z Ottawy. Wygłosił – płynnie po 
angielsku – okolicznościowe przemówienie, 
w którym w profesjonalny sposób zapoznał 
fanów muzyki klasycznej z wielkim znaczeniem 
daty 11 listopada 1918 roku dla Polski. I przy 
okazji dokonał też promocji naszej kultury, 
zapowiadając dalsze wydarzenia z tą rocznicą 
związane.   Takim wydarzeniem był również 
koncert muzyki kameralnej w Domu Polskim 
w Calgary, który miał miejsce 24 stycznia 
2018, a więc też na początku roku obchodów 
100-lecia  Kontynuujemy w Calgary rocznicowe 
obchody spektakularnym, wielowymiarowym 
wydarzeniem pod nazwą ‘Celebrating 
Poland’. Więcej informacji na witrynie: 
celebratingpoland.ca.   ‘Celebrating Poland’, 
podobnie jak styczniowe muzyczne wydarzenia, 
jest organizowane przez Stowarzyszenie Polsko-
Kanadyjskie w Calgary oraz Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów w Kanadzie, koło #18 w 
Calgary, przy pomocy oddanych wolontariuszy  
i sponsorów.

Zapraszamy więc Państwa do Calgary na 
wybrane według własnego uznania wydarzenia.  
Wszyscy mamy świadomość tego epokowego w 
naszej historii wydarzenia sprzed stu lat. Cofnijmy 
się w czasie do 1914 roku przed wybuchem wojny.  
Na ziemiach polskich pod zaborami działały 
różne ugrupowania polityczne, mające na celu 
osiągnięcie niepodległej - lub przynajmij prawie 
niepodległej – Polski. Wymieńmy tu tylko dwa; 
jedno związane z Józefem Piłsudskim, drugie z 
Romanem Dmowskim.  Józef Piłsudski wiązał 
przyszłość niepodległej Polski w oparciu o wtedy 
względnie liberalną i tolerancyjną monarchię 
austro-węgierską. Był tu jednakże jeden niemały 
problem – oznaczało to przez implikację sojusz 
z kaizerowskimi Niemcami, które do niedawna 
(szczególnie za czasów kanclerza Bismarcka) 
prowadziły intensywną politykę germanizacyjną 
w Wielkopolsce i na Pomorzu. Jak tu pogodzić 
te dwie przeciwności?  Odmienną orientację, 
orientację słowianofilską, reprezentował Roman 

Dmowski – niepodległa Polska w ścisłym 
sojuszu z Rosją. Wariant ten był dla sporej 
części społeczeństwa bardzo trudnym lub wręcz 
niemożliwym do przyjęcia; żyło wtedy jeszcze 
niemało uczestników Powstania Styczniowego, 
którzy pamiętali terror, jaki po upadku Powstania 
zorganizował carski generał Murawiow, który w 
konsekwencji otrzymał przydomek wieszatiela. 
Dmowski był jednak przekonany, że po rewolucji 
1905 roku Rosja była już tyranią bez zębów 
(Lenin za swoją działalność został skazany ... na 
polowanie, tyle że na Syberii; przebywał tam nie 
w gułagu – takowych wtedy nie było – lecz w 
przytulnej drewnianej chacie). A więc z Rosją 
przeciw fali germaństwa – głosił Dmowski.  28 
lipca 1914 roku ... wybuchła I Wojna Światowa. 
Jakże tragiczne momenty nastąpiły teraz dla 
Polaków w trzech zaborach – walczyli w obcej 
sprawie na różnych frontach europejskich, 
nierzadko strzelając jedni do drugich. 

Tragizm sytuacji z tamtych lat odzwierciedla 
żołnierska piosenka: Szeregami polskie dzieci / 
idą się tułać po świecie.  Jedni i drudzy mieli 
dręczące pytanie: Czy zwycięzcy w tej wojnie 
rozważą możliwość istnienia niepodległej Polski?  
I Brygada Legionów po przekroczeniu granicy 
zaboru rosyjskiego spotkała się tam raczej z 
chłodnym przyjęciem. Gorycz tej sytuacji jakże 
dobitnie oddaje ten fragment pieśni legionowej: 
Nie chcemy już od was uznania / waszych 
godności, ni waszej czci / skończyły się dni 
kołatania / do waszych serc, do waszych drzwi. 
Tak, żołnierze I Brygady śpiewali dalej: Na stos 
rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos.  Któż 
mógł wtedy przypuszczać, że wydarzy się coś 
zupełnie nieprawdopodobnego – wszyscy trzej 
zaborcy przegrali wojnę!  Józef Piłsudski postawił 
wojujące do niedawna mocarstwa przed faktem 
dokonanym – 16 listopada 1918 roku wysłał 
do nich depeszę oznajmiającą, że powstało 
niepodległe Państwo Polskie. A gwarancją jego 
niepodległości były Legiony a później też armia 
gen. Hallera, złożona z żołnierzy walczących 
po stronie państw Ententy. A wśród nich było 
wielu ochotników z Polonii amerykańskiej i 
kanadyjskiej (którzy wcześniej odbyli szkolenie 
wojskowe w kanadyjskiej miejscowości Niagara-
On-The-Lake).  Józef Piłsudski nie szukał dla 
siebie nimbu wskrzesiciela Polski; na konferencję 
w Wersalu wysłał Romana Dmowskiego, swego 
oponenta politycznego. Zdawał sobie sprawę, że 
Dmowski będzie tam w o wiele wygodniejszej 
pozycji w zmaganiach o wolną Polskę – na 

bok poszły urazy osobiste i interesy partyjne w 
sytuacji, kiedy ważyły się losy Polski. I Dmowski 
doskonale wywiązał się z tego zadania, w czym w 
dużej mierze pomogło mu to, że władał płynie 
językami francuskim, niemieckim i rosyjskim.  

Ostateczne wątpliwości co do losów Polski 
rozwiał prezydent Stanów Zjednoczonych, 
Woodrow Wilson – jego punkt 13: Ma być 
utworzone niepodległe państwo polskie 
w granicach etnicznych i z dostępem do 
morza; jego prawa polityczne, gospodarcze 
i terytorialne mają być zagwarantowane 
układem międzynarodowym. A niemałą rolę 
w uformowaniu  postawy Wilsona odegrał 
Ignacy Paderewski. I pamiętać też należy o 
czynie Wielkopolan – od grudnia 1918 r. 
do lutego 1919 r. rozbroili – czasem metodą 
perswazji, czasem zbrojną akcją wojska 
niemieckie; Niemcy mieli wtedy nadzieję, że 
chociaż wojnę przegrali, ta część Polski przy 
nich pozostanie.  Reasumując: Niepodległość 
wywalczyli nam Piłsudski na armatach, 
Paderewski na fortepianie, Wilson i Dmowski 
na mównicach konferencji w Wersalu. A Polacy 
w tych decydujących dniach, przy potwornych 
zniszczeniach i grabieżach wojennych, potrafili 
przezwyciężyć niewiarygodne wręcz trudności – 
świadomy siebie naród odzyskał własne, 123 lat 
wcześniej utracone państwo. Ziściło się marzenie 
pięciu pokoleń. Niepodległa stała się faktem - 
POLONIA RESTITUTA!

Aleksander Bąk

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik
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Zadbaj o język ojczysty
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

rusza z kampanią społeczną #KTOTYJESTEŚ. 
Akcja skierowana jest do polskich rodziców 
żyjących poza granicami kraju, którzy z różnych 
powodów nie uczą dzieci języka polskiego, nie 
decydują się na wysłanie ich do polskiej szkoły 
lub odkładają tę decyzję na później.

 
Pilnym zadaniem, przed którym stoją 

polskie władze, szkoły, parafie oraz środowiska 
polonijne, jest objęcie edukacją w języku polskim 
dzieci młodych emigrantów, zarówno tych w 
wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Zebrane 
z polonijnych ośrodków (m.in. z Irlandii) dane 
szacunkowe pokazują, że jedynie niecałe 15 procent 
dzieci naszych rodaków uczy się języka polskiego 
w polskich szkołach. Dodajmy, że według danych 
GUS w 2016 r. spośród polskich emigrantów w 
krajach UE najwięcej osób przebywało w Wielkiej 
Brytanii (788 tys.), Niemczech (687 tys.), Holandii 
(116 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.). Dostępne dane 
statystyczne wskazują, że tylko w Wielkiej Brytanii 
w zeszłym roku urodziło się 20 tys. dzieci polskiego 
pochodzenia. Wg. niektórych źródeł łączna liczba 
dzieci mających polskiego rodzica, które narodziły 
się nad Tamizą przez ostanie 10 lat przekracza 
150 tys. Poruszana w kampanii #KTOTYJESTEŚ 
kwestia przekazywania języka polskiego i polskiej 
tożsamości kolejnym pokoleniom dotyczy więc 
setek tysięcy żyjących za granicą Polaków.

 
Na wagę problemu wskazują niepokojące 

sygnały płynące m.in. z Irlandii, gdzie według 
szacunków tylko co piąte dziecko emigrantów uczy 
się języka polskiego w placówkach edukacyjnych. 
Większość polonijnych szkół działa w systemie 
weekendowym, co wielu rodziców może uważać 
za niepotrzebne obciążenie. Posyłanie dzieci do 
polskich szkół stanowi też dodatkowe obciążenie 
finansowe. Celem kampanii #KTOTYJESTEŚ 
jest przekonanie rodziców, że warto podjąć wysiłek 
i przyczynić się do tego, aby kolejne pokolenia 
zachowały polską tożsamość.

 
Organizując kampanię chcemy przestrzegać 

przed skutkami braku pełnej znajomości języka 
rodziców, ale też zwrócić uwagę na korzyści 
wynikające z dwujęzyczności dzieci. Chcemy pokazać 
jak wiele zyskują osoby, które od najmłodszych lat 
uczyły się więcej niż jednego języka i uczęszczały 
do polskiej szkoły – mówi Mikołaj Falkowski, 
prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
– Zależy nam również na tym, żeby język rodziców 
i dziadków był wciąż żywy wśród młodych Polaków, 
którzy w przyszłości będą reprezentować nasz kraj w 
miejscu zamieszkania lub zapragną wrócić do Polski. 

Szczególnie im, wracającym po latach do kraju 
przodków, dwujęzyczność ułatwi aklimatyzację, 
pomoże znaleźć satysfakcjonującą pracę i szybko 
nawiązać wartościowe kontakty.

 
Poprzez stronę internetową ktotyjesteś.

pl kampania ma przybliżyć także zagadnienie 
dwujęzyczności i rozprawić się z rozpowszechnionymi 
wśród polskich emigrantów mitami na jej temat. 
Dwujęzyczność to umiejętność równoległego i 
regularnego posługiwania się dwoma językami. Z 
dzieci, które w pierwszych latach życia nauczyły 
się mówić po polsku, a później nie uczęszczały na 
żadne zajęcia w tym języku, wyrastają nastolatki, 
których język polski zatrzymał się na poziomie 
mowy dziecka.

 
Przebywając długo na emigracji jesteśmy 

zanurzeni w kulturze kraju, w którym żyjemy - 
podkreśla Tomasz Bastkowski, dyrektor Szkoły 
SEN w Dublinie, partner merytoryczny i jeden z 
pomysłodawców kampanii. - Szczególnie dotyczy 
to dzieci polonijnych, które wyjechały z Polski 
lub urodziły się już poza Polską i mają nikłe 
wspomnienia o Polsce. Dlatego warto zadbać o 
proces kształtowania w nich poczucia tożsamości 
i zapewnić żywy kontakt z polską kulturą i 
obyczajami.

 
Według badań naukowych niemowlęta i małe 

dzieci z łatwością przyswajają dwa języki równolegle. 
Podstawowe, najwcześniejsze stadia rozwoju języka, 
przebiegają u dzieci podobnie, niezależnie od tego, 
czy rozwijają się one w środowisku jedno-, czy 
dwujęzycznym.

 
Polscy emigranci muszą konsekwentnie i 

świadomie uczyć języka etnicznego, ze względu 
na dużą przewagę czasu komunikacji w języku 
kraju przyjmującego – mówi prof. dr hab. Jagoda 
Cieszyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, ekspertka kampanii. - Brak etnicznego 
języka powoduje pęknięcie, które czasem 
uniemożliwia odnalezienie swojej drogi życiowej 
i formuje poczucie pustki, utrudniając lub 
uniemożliwiając podejmowanie ról życiowych 
i osiąganie pełni rozwoju intelektualnego i 
emocjonalnego. Problemy komunikacyjne z dziećmi 
w wieku przedszkolnym i szkolnym utrudniają 
rodzicom proces wychowania, przekazywania 
wartości duchowych i kulturowych.

 
Na kampanię składają się 3 spoty wideo, 

które za pośrednictwem Internetu i mediów 
społecznościowych będą rozpowszechniane wśród 
Polonii i Polaków żyjących za granicą. Pokazują one 

problem braku edukacji dzieci w języku polskim 
z punktu widzenia zatroskanego dziadka - senior 
martwi się o przyszłość wnuka, którego rodzice, 
mieszkający w Londynie młodzi emigranci, nie 
przywiązują wagi do przekazywania synowi języka 
polskiego.

 
Elementem kampanii jest też serwis internetowy 

www.ktotyjesteś.pl zawierający m.in.: listę 
zagranicznych placówek edukacyjnych uczących 
języka polskiego, podstawowe informacje dotyczące 
dwujęzyczności, a także formularz kontaktowy 
do konsultacji z ekspertami akcji. Kolejne 
odsłony kampanii nastąpią jesienią i przed Bożym 
Narodzeniem.

  
Ekspertami kampanii są: prof. zw. dr hab. 

Jagoda Cieszyńska-Rożek, prof. UAM dr hab. 
Justyna Gulczyńska, prof. dr hab. Halina 
Grzymala-Moszczyńska, dr Elżbieta Ławczys i Stella 
Strzemecka.

Kampania jest współfinansowana w ramach 
sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej informacji udziela:
Joanna Zając, Fundacja „Pomoc Polakom na 

Wschodzie”, ktotyjestes@pol.org.pl
tel. +48 22 628 55 57
www.ktotyjesteś.pl
F a c e b o o k : f a c e b o o k . c o m /

KtoTyJestesKampaniaSpoleczna/

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) 25 października. 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 
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Jan Paweł II: Nauka a istnienie Boga
Przeprowadzony przed pięćdziesięciu laty 

sondaż, który objął 398 najwybitniejszych 
uczonych, ujawnił, że tylko 16 spośród nich 
uważa się za niewierzących, 15 za agnostyków, a 
aż 367 za wierzących.

1. Istnieje dość rozpowszechniona opinia, że 
ludzie nauki są zazwyczaj agnostykami i że nauka 
oddala od Boga. W jakim stopniu jest to zgodne 
z prawdą?

Niezwykłe postępy nauki, zwłaszcza na 
przestrzeni dwóch ostatnich stuleci, skłaniały 
niekiedy do uwierzenia w to, że jest ona w 
stanie sama odpowiedzieć na wszystkie pytania 
człowieka i rozwiązać wszystkie jego problemy. 
Niektórzy doszli do wniosku, że Bóg nie będzie 
już więcej potrzebny. Ufność pokładana w nauce 
miała wyprzeć wiarę.

Trzeba dokonać wyboru - mówiono - pomiędzy 
nauką a wiarą: albo wierzyć w jedną, albo obrać 
drugą. Ten, kto prowadzi badania naukowe, nie 
potrzebuje Boga; ten zaś, kto chce wierzyć w Boga, 
nie może być poważnym uczonym, ponieważ 
pomiędzy nauką i wiarą występuje niemożliwa do 
pokonania sprzeczność.

2. Sobór Watykański II wyraził całkiem 
odmienne przekonanie. W konstytucji Gaudium 
et spes stwierdził: „Dlatego też badanie metodyczne 
we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko 
prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i 
z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę 
nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze, sprawy 
bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój 
początek od tego samego Boga. Owszem, kto 
pokornie i wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, 
prowadzony jest niejako, choć nieświadomie, 
ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, 
że rzeczy są tym, czym są”.

Istotnie, można stwierdzić, że zawsze istnieli 
i wciąż istnieją znakomici uczeni, którzy w 
kontekście swoich doświadczeń jako ludzie nauki 
w sposób pozytywny i z pożytkiem przeżywali wiarę 
w Boga. Przeprowadzony przed pięćdziesięciu 
laty sondaż, który objął 398 najwybitniejszych 
uczonych, ujawnił, że tylko 16 spośród nich 
uważa się za niewierzących, 15 za agnostyków, a 
aż 367 za wierzących.

3. Rzeczą jeszcze bardziej interesującą i 
pożyteczną jest zdanie sobie sprawy z tego, 
dlaczego wielu uczonych - zarówno obecnie, jak 
i w przeszłości - uważa, że rygory poszukiwań 
naukowych oraz szczere i radosne uznanie istnienia 
Boga nie tylko mogą iść w parze, ale także tworzyć 
doskonałą całość.

W uwagach, które będąc niejako duchowym 

dziennikiem, często towarzyszą ich pracy 
naukowej, z łatwością można dostrzec dwa 
splatające się ze sobą elementy: pierwszym z 
nich jest to, że same badania, dotyczące rzeczy 
największych i najmniejszych, prowadzone przy 
zachowaniu najsurowszych rygorów, zawsze 
pozostawiają miejsce dla dalszych pytań w nie 
mającym końca procesie, odkrywającym w 
rzeczywistości bezmiar, harmonię i finalizm, 
których nie da się wytłumaczyć ani w kategoriach 
przypadkowości, ani za pomocą samych źródeł 
naukowych. Dołącza się do tego nieuchronne 
pytanie o sens, o wyższą racjonalność, czy wręcz 
o coś lub Kogoś, kto może zaspokoić wewnętrzne 
potrzeby, których wyrafinowany postęp naukowy 
nie tłumi, ale je wyostrza.

4. Dokładniejsza obserwacja wykazuje, że 
przejście do religijnej afirmacji nie dokonuje 
się samo przez się, na drodze naukowej metody 
doświadczalnej, ale na mocy podstawowych zasad 
filozoficznych, takich jak zasada przyczynowości, 
celowości, racji dostatecznej, które uczony jako 
człowiek stosuje w codziennym kontakcie z życiem 
i z badaną przez siebie rzeczywistością. Co więcej, 
będąc we współczesnym świecie przednią strażą, 
która pierwsza dostrzega ogromną złożoność, 
a zarazem wspaniałą harmonię rzeczywistości, 
uczony jest dzięki temu uprzywilejowanym 
świadkiem możliwości zaakceptowania religii, 
jest człowiekiem zdolnym do tego, by ukazać, 
że przyjęcie transcendencji nie tylko nie szkodzi 
autonomii i celom pracy badawczej, ale pobudza 
ją do nieustannego przekraczania siebie w 
doświadczeniu objawiającej autotranscendencji 
tajemnicy człowieka.

Jeśli weźmie się ponadto pod uwagę, że 
zwiększające się horyzonty pracy badawczej, 
zwłaszcza w dziedzinach dotyczących samych 
źródeł życia, dostarczają niepokojących pytań 
związanych z prawidłowym wykorzystaniem 
zdobyczy naukowych, nie dziwi nas fakt, że uczeni 
coraz częściej domagają się pewnych kryteriów 
moralnych, będących w stanie odciągnąć 
człowieka od wszelkich arbitralnych osądów. 
A któż, jeśli nie Bóg, może ustanowić porządek 
moralny, w którym godność człowieka, każdego 
człowieka, będzie stale chroniona i popierana? [...]

5. Warto w tym miejscu wysłuchać racji 
skłaniających wielu uczonych do twierdzenia w 
sposób pozytywny o istnieniu Boga i przyjrzeć 
się ich osobistemu stosunkowi do Boga, do 
człowieka, do wielkich problemów i najwyższych 
wartości życia, który stanowi dla nich oparcie. 
Jakże często cisza, medytacja, twórcza wyobraźnia, 
pełne pogody patrzenie z dystansem na rzeczy, 
społeczny sens odkryć, czystość serca - stają się 

silnymi bodźcami otwierającymi przed nimi świat 
znaczeń, które nie mogą pozostać niezauważone 
przez nikogo, kto równie lojalnie i z miłością dąży 
do poznania prawdy.

Wystarczy tu przypomnieć włoskiego 
uczonego Enrica Mediego, który w swoim 
przemówieniu podczas Międzynarodowego 
Kongresu Katechetycznego w Rzymie w 1971 
r. powiedział: „Mówię do młodego człowieka: 
»spójrz, oto nowa gwiazda, galaktyka, gwiazda 
neutronowa, oddalona o 100 milionów lat 
świetlnych. A przecież tamte protony, elektrony, 
neutrony, mezony są identyczne z tymi, z których 
składa się ten mikrofon. Identyczność wyklucza 
prawdopodobieństwo. To, co jest identyczne, 
nie może być prawdopodobne. A więc istnieje 
przyczyna, poza przestrzenią, która owemu 
bytowi nadała właściwy mu kształt. Tą przyczyną 
jest Bóg«.

Mówię językiem nauki, że istnieje byt, który 
jest sprawcą identyczności rzeczy oddalonych. A 
ilość identycznych cząsteczek we wszechświecie 
wynosi 10 podniesione do 85 potęgi. [...] Czy 
podejmiemy zatem pieśń galaktyk? Gdybym 
był Franciszkiem z Asyżu, powiedziałbym: »O 
galaktyki bezkresnych przestworzy, wysławiajcie 
mojego Pana, bo jest wszechmocny i dobry. O 
atomy, protony, elektrony, o ptasie śpiewy, o 
szumie liści i powietrza, które znajdujecie się pod 
władzą człowieka, jak modlitwa, śpiewajcie hymn, 
który powraca do Boga!«„.

Jan Paweł II 

Licencjonowany przewodnik 
zaprasza na wycieczki 

(tailor-made guided tours).
Chętnie oprowadzę (in Polish or English) 

po Warszawie, a także pokażę Łowicz, Arkadię, 
Nieborów, Żelazową Wolę, Niepokalanów, 

Łódź i inne miejsca.
Marta marta@visitingwarsaw.com

tel/whatsapp +48-692463946
facebook/visitingWarsaw”
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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



October / Październik 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

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

Całym sercem oddani Polonii
Jakże często nie zdajemy sobie sprawy 

jak wiele osób jest sercem oddanych 
naszej Polonii. Bo są to najczęściej osoby 
bardzo skromne, unikające rozgłosu i 
poklasku. Niewątpliwie do takich zalicza 
się pan Edward Brymerski mieszkający w 
Lethbridge w Albercie, który od lat działa 
społecznie w tamtejszej Polonii.  Urodził 
się 24 czerwca 1927 roku w miejscowości 
Ostrów w woj. kieleckim. W czasie wojny 
mając niespełna 14 lat, został wywieziony 
wraz z rodziną do Niemiec i zmuszony do 
niewolniczej pracy u „bauera” w okolicach 
Berlina. W 1945 r. po wyzwoleniu trafił 
do obozu przejściowego, gdzie czekał na 
pozwolenie na osiedlenie się w Kanadzie. Po 
podpisaniu kontraktu na obowiązkową pracę 
na farmie statkiem dotarł do portu Halifax, a 
stamtąd pociągiem do Lethbridge. Tu szybo 
rozpoczął pracę przy sadzeniu buraków na 
ogromnych obszarach rolnych. Praca ta 
wykonywana często w deszczu bądź w upale 
wymagała sporego wysiłku. Pan Edward 
nigdy jednak nie narzekał, będąc wdzięczny 
rządowi federalnemu za to, że przyjął go jako 
obywatela Kanady.  Chociaż Kanada stała się 
jego nową Ojczyzną, nigdy nie zapominał 
o Polsce, mimo że mieszkał tam niecałe 14 
lat. Dał temu wyraz włączając się do pracy 
na rzecz Polonii w Lethbridge. Zapisał się do 
Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego, gdzie 
pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. 

Był oddanym woluntariuszem: obsługiwał 
polskie stoiska podczas „Heritage Days”, 
pracował w kasynach, oraz pomagał przy 
remoncie Domu Polskiego w Lethbridge. 
Życzliwy i skromny katolik, w każdą niedzielę 
witał w drzwiach kościoła przychodzących 
na nabożeństwa Rodaków. Cały czas ciężko 
pracując, nigdy nie odmówił pomocy na 
rzecz Polonii.  Wielkiego wsparcia w tej 
aktywnej działalności udzielała mu żona 
Irena, rozumiejąc że jego praca dla Polonii to 
był poryw serca. Pani Irena również chętnie 
pracowała społecznie, a jej wspaniałe wypieki 
zawsze były na stołach, podczas polonijnych 
uroczystości.  Kongres Polonii Kanadyjskiej 
przyznał panu Edwardowi szereg wyróżnień 
za wybitne zasługi dla Polonii. W roku 
1995 odznaczył go Brązową Odznaką 
Honorową, na przełomie tysiąclecia w roku 
2000 otrzymał Dyplom Uznania, a w roku 
2005 Srebrną Odznakę Honorową. W tym 
samym roku pani Irena Brymerska również 
otrzymała Dyplom Uznania za wybitne 
zasługi dla Polonii w Albercie.  Pan Edward, 
który w tym roku ukończył 91 lat, nadal z 
poświęceniem pracuje społecznie na tyle, na 
ile pozwala mu zdrowie. Ta krótka historia 
naszych Rodaków, pokazuje jak w cichości 
serca dokonują oni wspaniałych czynów.

Henryka Mrowiec 

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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Trochę historii Katowic
Franz Winckler nabywając w 1839 

r. Katowice, przeniósł tutaj centrum 
zarządzania swoim majątkiem (kopalnie, 
huty cynku, oraz dobra ziemskie). Stało się 
to zalążkiem miasta.

Potrzebni byli; kadra techniczna, 
urzędnicy, ale także nauczyciele, lekarze, 
księża itp.

Ściągano ich z Dolnego Śląska i z 
centrum państwa pruskiego, oraz Bawarii. 

Ówcześni młodzi ludzie w państwie 
pruskim, we wszystkich typach szkół 
otrzymywali podstawowe wykształcenie 
muzyczne. I tak Richard Holtze, lekarz, 
który osiadł w Katowicach w 1850 roku, 
w tymże czasie zaprosił Johanna Straussa, 
aby ze swoją orkiestrą dał koncert w hotelu 
Welta, gdzie nocował przed przekroczeniem 
granicy rosyjskiej. W 1857 r. Holtze założył 
towarzystwo śpiewacze, a 10 lat później 
towarzystwo muzyczne. W odpowiedzi 
na to ksiądz Rudolf Lubecki, wikary 
parafii Mariackiej założył chór młodzieży i 
wydał śpiewnik „Pieśni zabawne dla kółek 
wesołych polskich Górno-Ślązaków”. 
Przybyły w 1872 r. organista kościelny 
Oskar Meister, założył instytut muzyczny, 
który przyjmował także dziewczęta. 

Kanclerz Bismarck akcją polityczną 
(kulturkampf) zmusił Polaków, 
działających w Wielkopolsce na rzecz 
odrodzenia swego państwa, do wyjazdu na 
inne tereny. Na Śląsk przybywają lekarze: 
Józef  Szybalski w 1882 r., Jan Oświęcimski 
w 1896 r., Andrzej Mielęcki, Jldefons 
Miecznikiewicz w 1897 r., Trzebiatowski w 
1907 r., Stanisław Rożanowicz (dentysta) 
w 1911 r. Przybywali rzemieślnicy - 
zegarmistrz Stanisław Beszczyński, Antoni 
Szymkowiak - krawiec, Wincenty Czaplicki 
- kupiec, drogerzyści - Józef i Michał 
Olejniczakowie, Walenty Jerzykiewicz - 
drogeria w Janowie, adwokat Zygmunt 
Seyda (poseł do Sejmu Pruskiego 1907 
-1918), dziennikarze - Adam Napieralski, 
Józef  Biniszkiewicz (Gazeta Robotnicza).

Życie muzyczne łączyło wszystkich, bez 
względu na narodowość lub wykształcenie. 
Na koncerty przychodzili nie tylko 
miejscowi mieszczanie, ale także spoza 

granic (z Sosnowca, Będzina) jak np. na 
koncert Jana Ignacego Paderewskiego w 
1901 r. w Reichshalle. 

Działacze wielkopolscy wnieśli do 
życia politycznego ideę dążenia do 
odzyskania suwerenności, podczas gdy 
dążenia Ślązaków to móc mówić swoim 
językiem nie tylko w domu, ale i w szkole, 
i w urzędzie, aby traktowano ich jako 
równorzędną nację. Jednakże działali 
pragmatycznie, małymi krokami. Po 
odzyskaniu niepodległości Poznaniacy 
potrzebowali licznej kadry inteligencji 
do obsadzenia nowych urzędów i szkół 
(powstał  Uniwersytet Poznański) więc już 
niewielu ich przybywało na Śląsk, chociaż 
włączyli się do powstań śląskich i prac 
Komisariatu Plebiscytowego.

Rok 1922 to kosmiczny przewrót 
w życiu miasta. Po przyznaniu Polsce 
Katowic wraz z częścią Górnego Śląska 
(ustalenie granic w Paryżu w październiku 
1921 r.), wyjechała stąd zdecydowana 
większość niemieckiej kadry technicznej, 
urzędników sądowych, nauczycieli, 
artystów teatru. Przewidując ogromne 
potrzeby, już Komitet Plebiscytowy i 
później Naczelna Rada Ludowa ściągały 
fachowców z Krakowa, Galicji, gdzie 
była „nadprodukcja” inteligencji, bowiem 
zubożała szlachta poprzez kształcenie dzieci 
zapewniała im możliwość utrzymania 
rodziny. Przyjechało wielu prawników, 
inżynierów (ze Śląska Cieszyńskiego), 
architektów i urzędników. Poza pierwszym 
wojewodą Józefem Rymerem, który był 
Ślązakiem spod Raciborza, następni byli z 
Galicji T. Koncki, A. Schultis, M. Bilski, 
czy wreszcie M. Grażyński z Gdowa 
Krakowskiego. W sumie z Galicji, Galicji 
Wschodniej i Kresów pochodziło 38% 
przybyszów, z Poznańskiego i Pomorza 
12%, z Kongresówki zaś 10% . Większość 
przybyłych (73%) miało wykształcenie 
wyższe (wszystkie dane z art. J. Lipońskiej-
Sajdak „Elity intelektualne Katowic 
1922-1939” w: Katowice w 138 rocznicę 
uzyskania praw miejskich. Katowice 2004 
r.). Zmiana państwowości Katowic, oraz 
uzyskanie statusu stolicy autonomicznego 
województwa, odbyła się bez 
dramatycznych wydarzeń. Podpisana pod 
nadzorem aliantów konwencja Genewska, 

gwarantowała na 15 lat status quo w 
istniejących prawach, a obywatele mieli 
czas, aby się opowiedzieć w jakim kraju 
chcą żyć. Po wejściu w życie w maju 1922 
r. konwencji, rozpoczęły się przygotowania 
do uroczystości przejęcia przez Polskę 
Górnego Śląska. Exodus mieszczan 
niemieckich i napływ Ślązaków z terenów 
przyznanych Niemcom, spowodował, że 
w krótkim czasie proporcje narodowości 
się odwróciły. Po przyłączeniu do Katowic 
przyległych osad (Bogucice, Zawodzie, 
Załęże, Brynów) ludność Katowic 
zwiększyła się z 57 tys. w 1914 r. do 117 
tys. w 1924 r.

Ukształtowanie administracji 
województwa autonomicznego wymagało 
wielu specjalności urzędniczych. 
Powstał Urząd Województwa z wieloma 
wydziałami, oraz urzędem statystycznym, 
archiwum, ale przede wszystkim z 
władzami ustawodawczymi, czyli Sejmem 
Śląskim, do którego wybory odbyły się już 
w wrześniu 1922 r. Utworzono odrębną 
Policję Śląską.

Rozwój i życie społeczne miasta 
to obszerny temat. Możemy tylko za 
dziennikarzem „Polonii” Bolesławem 
Surówką powiedzieć, że Katowice „tętniły 
prawdziwym wielkomiejskim życiem”. 

  
Jadwiga Lipońska-Sajdak

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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Śląsk Cieszyński – wyjątkowa kraina
Stolicą regionu jest Cieszyn, jedno z najstarszych 

miast polskich. Według legendy powstał w 810 roku, 
kiedy to przy obecnej studni trzech braci po długiej 
wędrówce spotkali się książęta Bolko, Leszko i Cieszko. 
Ze spotkania bardzo się cieszyli i osadę nazwali 
Cieszynem. Tyle legenda, ale na wzgórzu zamkowym 
znajduje się faktycznie jeden z najstarszych kościołów w 
Polsce - romańska rotunda św. Mikołaja i św. Wacława z 
XII wieku, jedyny taki obiekt w Polsce! Może dlatego jej 
zdjęcie znalazło się na banknocie dwudziestozłotowym?! 
Niestety, piastowski zamek nie przetrwał, zniszczyły go 
działania wojskowe w czasie wojny trzydziestoletniej 
1618-1648. Dzisiaj na wzgórzu zamkowym możemy 
zobaczyć tylko fragment średniowiecznych umocnień: 
gotycką wieżę obronną z XIV wieku, zwaną wieżą 
piastowską i część donżonu czyli wieży ostatecznej 
obrony.

Pod koniec XIII wieku gród stał się stolicą 
samodzielnego Księstwa Cieszyńskiego, istniejącego 
w latach 1290–1918. Księstwem rządzili aż do 1653 
roku Piastowie. Od czasów Kazimierza Wielkiego 
czyli od 1348 roku Cieszyńskie wraz z resztą Śląska 
znalazło się w orbicie wpływów czeskich, a kiedy 
Czechy znalazły się pod panowaniem Austrii również 
książęta cieszyńscy składali hołd lenny w Wiedniu. Po 
wygaśnięciu linii Piastów cieszyńskich w Cieszynie rządy 
objęli Habsburgowie i sprawowali je do 1918 roku, 
Cieszyńskie należało bezpośrednio do Austrii, nigdy 
nie było pod zaborami, ale poza Macierzą pozostawało 
ponad 600 lat.

Ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny 
tej ziemi miało przyjęcie religii luterańskiej przez księcia 
Wacława III Adama w I połowie XVI wieku. Po śmierci 
ostatniej księżnej Piastówny, Elżbiety Lukrecji, nastąpiły 
czasy silnej kontrreformacji, ale wyznawcy przetrwali i w 
1709 roku mogli rozpocząć budowę kościoła na Wyższej 
Bramie. Wybudowali kościół Jezusowy, największy 
kościół luterański w Europie środkowej, uważany za 
matkę wszystkich kościołów ewangelickich na Śląsku; 
mógł pomieścić ok. 8 tys. osób. Obok kościoła od 
razu powstała szkoła i gimnazjum ewangelickie. To 
z tego gimnazjum wywodzili się pierwsi budziciele 
świadomości narodowej w XIX wieku. Kiedy tworzyło 
się społeczeństwo obywatelskie i rodziła się nowoczesna 
świadomość narodowa na Śląsku Cieszyńskim właśnie 
ewangelicy znaleźli się w pierwszym szeregu budzicieli 
polskiego ducha, a wybitną w tym rolę w tym procesie 
odgrywali duchowni ewangeliccy. 

Na Śląsku Cieszyńskim nie było analfabetyzmu, np. 
mimo, iż przy końcu XIX wieku do szkoły nie posyłano 
dzieci, które w obecnych czasach uczone są w szkołach 
specjalnych, czytać nie umiało tylko ok 1,5-2% 
ludności, a większość czytała w dwu językach polskim 
i urzędowym, niemieckim. Był to najmniejszy odsetek 
analfabetów nie tylko na ziemiach polskich, ale i w 
ówczesnej Europie. Przyczyną takiego stanu rzeczy były 

przekonania ludności, protestanci – ewangelicy mieli 
obowiązek czytania Pisma Świętego stąd konieczność 
czytania, a mieszkający na tym terenie katolicy także 
uczyli się czytać. Wykształcenie społeczeństwa i ogólna, 
wysoka świadomość narodowa spowodowała, że młodzi 
chłopcy, ochotnicy w liczbie ok. 500 poszli w lecie 
1914 roku walczyć do legionów Piłsudskiego, a sam 
wódz ze swymi żołnierzami pierwszą wojenną Wigilię 
w 1914 roku spędził na parafii ewangelickiej w Nawsiu, 
(obecnie Republika Czeska - tzw. Zaolzie). 

19 października 1918 roku powstała w Cieszynie 
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, pierwszy 
lokalny rząd polski na ziemiach polskich po I wojnie 
światowej. Na czele stanęło trzech prezesów, którzy 
mieli równorzędne kompetencje. Byli to przywódcy 
trzech największych partii politycznych: ks. Józef 
Londzin ze Ślaskiego Związku Katolików, dr Jan 
Michejda – później pierwszy polski burmistrz Cieszyna 
z Polskiego Zjednoczenia Narodowego i Tadeusz Reger 
z Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i 
Śląska Cieszyńskiego. Nie tylko koalicyjne prezydium 
Rady wyróżniało ją na tle innych ośrodków, ale przede 
wszystkim udział kobiet, które stanowiły 14,5% składu 
i bynajmniej nie były figurantkami. Zastosowano 
kwoty, powołując na każdych 6 mężczyzn jedna kobietę 
i to 100 lat temu! Taki skład Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego wyprzedził o wiele dziesiątków lat 
nie tylko sytuację w Polsce, ale i w Europie, a nawet 
na świecie. Kobiety znalazły się w rządzie! Niestety, o 
lokalnych działaniach i tutejszych Polakach zapomniano 
w Warszawie i kiedy w styczniu 1919 roku wojska czeskie 
przekroczyły Olzę i chciały zająć Śląsk Cieszyński aż po 
Bielsko (Biała leżała w Galicji) nie było tutaj polskiego 
wojska. Ochotnicy zatrzymali Czechów w bitwie pod 
Skoczowem, a linię demarkacyjną ustanowiono na Olzie. 
Zwycięskie mocarstwa zdecydowały o przeprowadzeniu 
plebiscytu na spornym terenie i do Cieszyna przyjechała 
Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa. Niestety, 
plebiscyt, który byłby pewnie wygrany przez stronę 
polską, nie odbył się. Rząd polski pozostawił sprawę 
ustalenia granicy zwycięskim mocarstwom, a te na 
konferencji w Spa przychyliły się do stanowiska rządu 
ówczesnej Czechosłowacji i ponad połowa spornego 
terenu znalazła się za granicą. Pozostało tam ok. 100 tys. 
Polaków mieszkających w zwartych skupiskach, a także 
znalazła pozostała tam najbardziej uprzemysłowiona 
część regionu, okręg karwińsko-ostrawski z hutami 
i kopalniami węgla kamiennego oraz wielka huta 
żelaza w Trzyńcu. Polacy zostali poddani czechizacji, 
wielu emigrowało do Polski; przyczynili się swoją 
wiedzą do budowy zrębów przemysłu, nauki i kultury 
Niepodległej, pełnili ważne role w wielu dziedzinach 
życia państwowego. 

Po konferencji w Monachium, w październiku 1938 
roku, wojska polskie wkroczyły na tzw. Zaolzie czyli 

tereny Śląska Cieszyńskiego leżące w Czechosłowacji, 
jednak zajęły tylko tereny zamieszkałe przez większość 
polską. Niestety, już 1 września 1939 roku w Cieszynie 
byli Niemcy, którzy opuścili miasto dopiero 3 maja 
1945 roku. Wojna trwała tutaj bardzo długo, przyniosła 
wiele ofiar, wszak były to tereny włączone do Rzeszy, 
gdzie Polaków prześladowano wyjątkowo okrutnie. 
Cieszyn nie był zniszczony, nie toczyły się tutaj działania 
wojenne, ale rana na żywym organizmie miasta pozostała, 
nadal przecina go granica, wróciła bowiem na miejsce 
sprzed konferencji monachijskiej, której postanowienia 
w całości anulowały zwycięskie mocarstwa.

Znowu, jak po I wojnie światowej nastąpiła 
emigracja Polaków zza Olzy do Polski. Jednak ci, 
którzy tam zostali nadal uważają się za Polaków z 
czeskim obywatelstwem, mają polskie organizacje, 
szkoły, gazety, czasopisma. Polacy zza Olzy nigdzie nie 
emigrowali, to Polska od nich odeszła. Mieszkańcy 
Śląska Cieszyńskiego cechują się bowiem bardzo 
silnym poczuciem tożsamości regionalnej, dotyczy to 
zarówno polskiej części tego regionu, jak i tzw. Zaolzia. 
Wśród mieszkańców utrzymuje się wspólne poczucie 
więzi, które wynika z wielowiekowej stabilnej granicy 
administracyjnej, jako że niezależnie od przynależności 
do Austrii czy Czech trwały ciągle granice dawnego 
Księstwa Cieszyńskiego.

Władysława Magiera

Autorka tekstu, Władysława Magiera, jest 
cieszynianką. Jej rodzice pochodzą z obu stron Olzy. 
Po uzyskaniu tytułu magistra historii na Uniwersytecie 
Śląskim rozpoczęła pracę, jako asystent, w Instytucie 
Historii UŚl w Katowicach. Ze względów osobistych 
przeniosła się w 1982 r. w rodzinne strony i do emerytury 
uczyła historii w Zespole Szkół Rolniczo – Technicznych 
w Cieszynie. Jest także przewodnikiem turystycznym. 
Na emeryturze zajęła się pisaniem książek popularno-
naukowych dotyczących historii regionalnej. Wydobyła 
na światło dzienne sylwetki zasłużonych dla historii 
regionu cieszyńskich kobiet i w nowatorski sposób 
spojrzała na lokalną historię - poprzez ich dokonania. 
Realizując swój projekt wydała 5 książek o tytule „Szlak 
kobiet Śląska Cieszyńskiego”. Zorganizowała szereg 
spotkań, nie tylko na Śląsku Cieszyńskim, promujących 
dokonania kobiet. Była jedną ze współtwórców 
cieszyńskiej uliczki kobiet, o której w 2013 Telewizja 
Polska nakręciła film dokumentalny. Współpracuje 
z Radiem Katowice, opracowała także tematyczny, 
turystyczny szlak cieszyńskich kobiet. Pisze do prasy i 
czasopism, promuje zasłużone dla historii Cieszyńskiego 
postacie, min. wydała książeczkę o działaczu narodowym 
i pierwszym ministrze ze Śląska Cieszyńskiego, inż. 
Józefie Kiedroniu. Dzięki jej działalności w różnych 
miejscowościach Śląska Cieszyńskiego upamiętniono 
lokalne, zasłużone działaczki. Aktywnie działa w wielu 
organizacjach społecznych, min. należy do lokalnego 
klubu Soroptymist International i współpracuje z 
organizacjami skupiającymi Polaków w Republice 
Czeskiej.
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GIMNASTYKA DLA SENIORÓW WZNAWIA 
POWAKACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ.

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

(nie ma tylko zajęć w long weekend) 

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

ZAPRASZAMY
KLUB SENIORA 2004 W EDMONTON

KOMUNIKAT

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
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Podróże kształcą
Johnek, podróże kształcą powiedziała po 

amerykańsku moja amerykańska żona. A 
dokąd to mamy podróżować, bo w bliskich 
krajach już żeśmy byli, a do dalekich, 
zamorskich jak Australia lub Antarktyka 
zdrowie nam nie zezwala z uwagi na zmianę 
czasu. Dla zachęty żona delikatnie podkreśliła 
mój podeszły wiek i zmurszały kręgosłup 
i dodała finansową opinię, że szmalu, czy 
szmalcu do grobu nie zabiorę. Aby uniknąć 
konfliktów rodzinnych powierzyłem jej 
wybór celów naszej podróży, na które 
wypadły podróż do Anglii na transatlantyku 
QM2, wizyta w Anglii i w Warszawie oraz 
przepłyniecie na statku francuskim wzdłuż 
wybrzeży Chorwacji i Montenegro. Mój 
argument, że tam żeśmy już byli, a na statku 
QM2 chyba dziesięć razy, w Anglii także z 
żoną i bez żony, wiele razy, a w Dubrowniku 
jeszcze za świętej pamięci Józefa Broz Tito 
też, nie zmienił planów mojej żony. Może 
zobaczysz coś czegoś uprzednio nie widział, 
a może twoja pamięć już szwankuje i nie 
będziesz pamiętał wrażeń uprzednich? 
Wszystko wyda ci się jak nowe i inne, 
argumentowała ma legalna w świetle prawa 
cywilnego, małżonka.

Podróż do Anglii na QM2 przypomniała 
mój pierwszy wyjazd do Anglii w roku 1958, 
kiedy to jako student wyjechałem z grupą 
kolegów w celu zbierania kartofli na farmie 
w hrabstwie Lincolnshire. Związało się to z 
obiadem przy tym samym stole w restauracji 
na transatlantyku, gdzie siedzieliśmy 
z małżeństwem bogatych angielskich 
farmerów, właśnie z hrabstwa Lincolnshire. 
Nawiasem mówiąc mój współbiesiadnik, 
kartofli już nie siał i nie zbierał, natomiast 
wynajmuje grunty orne i siewne w innych 
krajach, zwykle cieplejszych niż Anglia, gdzie 
sieje i zbiera szczypiorek i inne włoszczyzny. 
Żona jego natomiast jeździła konno w 
drużynie olimpijskiej, razem z księżną Anną 
z dworku królewskiego, dopóki nie złamała 
kolana spadając z konia, prawdopodobnie w 
pogoni za lisem. Wspominam o tych, że do 
wyższych zostaliśmy dopuszczeni, szturchając 
się łokciami z angielską nową arystokracją za 
cenę kilkunastu tysięcy dolarów (od osoby, 
nie od kilograma).  Cofając się lat 60, pragnę 
wyjaśnić, że moje pierwsze zaproszenie do 
Anglii, było od polskiego, emigracyjnego 
zrzeszenia studentów w Anglii, które załatwił 
mój kolega Reniek w czasie odwiedzin 
w Londynie u wujka, byłego żołnierza 

Armii Andersa. Oryginalnie mieliśmy 
zbierać truskawki, ale przez złośliwość 
PRL-owskiego urzędu paszportowego, 
otrzymaliśmy paszporty dopiero we 
wrześniu, kiedy jedynie kartofle zostały do 
zbierania. Zakwaterowanie na farmie było w 
byłych barakach lotniczych z czasów wojny 
ze szklanym dachem, który przeciekał. W 
jednym pomieszczeniu były prycze do spania 
dla 60-ciu osób różnych narodowości. 
Spaliśmy pod brudnymi kocami. Kartofle 
mieliśmy zbierać za traktorem/koparką, 
który narzucał tempo pracy.  Okazało się, że 
traktor kopał kartofle szybciej niż żeśmy je 
zbierali i w rzeczywistości traktor/koparka, 
ku uciesze kierowcy popychała nas z tylu. 
Na traktorze siedział Jugosłowianin, który 
z uwagi na znajomość języka angielskiego 
miał stanowisko „ekonoma”. Siedział sobie 
na traktorze i słuchał piosenki z radia, 
zaczynającej się od włoskich słów „Volare, 
Ho! Ho!, Cantare Ho! Ho!, której melodia 
powoduje, nawet dzisiaj, bóle w mym 
sparciałym kręgosłupie. Po 8 godzinach 
zbierania ziemniaków, za moich czasów 
kartofli, będąc zgiętym w pół nie mogłem się 
wyprostować. Następnego dnia nie mogłem 
wstać z pryczy. Zacząłem się obawiać, że 
moje krytyczne do PRL przekonanie może 
upaść i po powrocie do PRL-u zapisze się do 
PZPR-u, jako bezrolny chłop eksploatowany 
przez angielskiego obszarnika. Postanowiłem, 
więc zdezerterować i udać się do Londynu 
czując się bogatym, gdyż przed wyjazdem 
z Polski kupiłem funty od znajomego 
pracownika Politechniki Wrocławskiej, pana 
Januszkiewicza, skoczka spadochronowego z 
czasów wojny, którego Anglicy zaopatrzyli w 
angielski funty na drobne wydatki. Wtedy 10 
funtów to była duża suma, prawdopodobnie 
odpowiadająca sumie 500 dolarów w 
dzisiejszych czasach. 

Moja dezercja z farmy spotkała się z 
krytyką moich polskich kolegów, że hańbię 
imię Polski i Polaków bojąc się ciężkiej 
pracy. Najbardziej atakował mnie kolega 
Leszek Szlachcic, który kilka lat później, już 
jako partyjny dyrektor, a później prywatny 
przedsiębiorca, spędził kilka lat w więzieniu 
na początek komunistycznym, a później 
już „demokratycznym” po odzyskaniu 
niepodległości. Wygląda na to, że odnośne 
polskie władze nie wzięły pod uwagę Leszka 
patriotycznych przekonań i denerwowało ich 
jego nagle zdobyte bogactwo. Leszek w nowej 
kapitalistycznej Polsce dorobił się dużych 
pieniędzy, które mu na początku zabrano, ale 
w końcu oddano, niestety na krótko przed 

śmiercią. Czy Leszek zabrał te pieniądze do 
grobu, nie sprawdzałem, bo w Polsce mnie 
wtedy nie było. Co do tych 10 funtów, jakie 
miałem, jako żelazne zabezpieczenie, to 
okazały się one fałszywe. Na szczęście bank 
w Londynie potwierdził to zaświadczeniem, 
które po powrocie do PRL-u przestawiłem 
panu Januszkiewiczowi. Przypuszczam, 
że pan Januszkiewicz dostał od Anglików 
fałszywe funty, o czym nie wiedział. Mój 
pobyt w Londynie musiałem skrócić do 
dwu tygodni i sfinansowałem go przez 
sprzedaż pierwszego polskiego odbiornika 
przenośnego o nazwie „Szarotka”. Za kilka 
funtów, jakie mi zostały po sprzedaży 
„Szarotki”, kupiłem kilka kilogramów 
używanych i nieco przepoconych sukien 
balowych na londyńskim „pchlim targu” 
czy innej instytucji dobroczynności, które 
zabrałem do Polski. Po powrocie do PRL-u 
suknie te robiły furorę wśród polskich pan 
z „wyższych PRL-owskich sfer” i koszty 
wyjazdu do kopania kartofli w Anglii 
zwróciły mi się dziesięciokrotnie. O zapisaniu 
się do PZPR zapomniałem i postawiłem 
na kapitalizm, który dzisiaj, 60 lat później 
zezwala mi na bratanie się na transatlantyku 
QM2 z obszarnikami, którzy kiedyś mnie 
wykorzystywali.

Natomiast angielskiemu farmerowi 
z Lincolnshire powiedziałem, że teraz 
wybieram się do Anglii aby podać do sądu 
farmera u którego zbierałem kartofle o 
milionowe odszkodowanie za uszkodzony 
kiedyś kręgosłup. Być może, że farmer przy 
moim stoliku na QM2 był wnuczkiem 
właściciela farmy, na której jeden dzień 
pracowałem, bo wcale się z mego komentarza 
i planu nie śmiał. Może nie miał poczucia 
humoru?

Warszawo cudna Warszawo...

Po krótkim pobycie w Anglii polecieliśmy 
do Warszawy, aby spotkać się tam z tak 
zwaną „frakcją warszawską” kolegów, którzy 
pracowali po studiach w Warszawie. Jechałem 
także z powodów kulinarnych, jako że 
zatęskniłem za polskim żurkiem i botwinką. 
Co do kolegów to miałem pewne obawy, 
że mnie pobiją z uwagi na moje anty- EU, 
przekonania, ale obawy okazały się płonne, 
jako, że jedyny silny w swych przekonaniach 
kolega był właśnie „ służbowo” w Brukseli, 
więc czułem się bezpieczny. Inni koledzy 
przebaczyli mi, kiedy im wytłumaczyłem, 
że moje polityczne przekonania zmieniają 
się w zależności od pory roku, a także, że 
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kocham Chińczyków, bo ode mnie kupują, 
a nienawidzę Putina, bo nic nie kupuje. 
Natomiast denerwuje mnie jego tężyzna 
fizyczna. 

Na początek zainstalowaliśmy się 
w renomowanym Hotelu Bristol na 
Krakowskim Przedmieściu z podobnie 
renomowaną restauracją super klasy o 
podejrzanej nazwie „Marconi”. Marconi 
o ile mi wiadomo, był wynalazcą radia, 
ale chyba w Warszawie nigdy nie był i nie 
słyszałem, aby był smakoszem polskich 
potraw. Zamówiliśmy dwie pieczone kaczki i 
chłodnik litewski. Kaczki nie dały się pokroić 
wiec zostały zwrócone do kuchni. Chłodnika 
litewskiego albo botwinki nie mieli. Obiad 
był przekleństwem, na jakie żeśmy nie 
zasłużyli. Następnego dnia udałem się do 
drugiego hotelu, po przeciwnej stronie ulicy, 
„Hotelu Europejskiego”, polecanego mi przez 
męża mej siostrzenicy, podobno słynnego 
z szerokiego wyboru różnych win w ilości 
400. Tam przezornie obejrzałem jadłospis 
i zauważyłem, że ani żurku ani chłodnika, 
ani botwinki tam nie spostrzegłem. Był 
natomiast chłodnik z zielonych pomidorów, 
co w kuchni polskiej jest potrawa nieznaną.  
Okazało się, że naczelny kucharz jest z 
importu i pochodzi z Hiszpanii. On o żurku 
lub botwince nie słyszał i chyba nie mówi 
po polsku W obydwu hotelach zaleciłem 
zatrudnić gospodynię z okolic Białegostoku, 
która zna się na gotowaniu żurku i botwinki 
i zatrudnić ją, jako kulinarną konsultantkę. 
Jeśli nie znajdą Polki to Ukrainka też 
wystarczy i jak wszystkim wiadomo, 
będzie tańsza. Następnego dnia dostałem 
w tajemnicy od portiera w Hotelu Bristol 
„tajną” listę jadłodajni warszawskich, gdzie 
można dobrze zjeść botwinkę i żurek za 
pół ceny. Tam żeśmy się udali i następnego 
dnia z pełnym brzuchem polskich specjałów 
opuściliśmy Warszawę w drodze do Wenecji 
i dalej niewielkim statkiem pod banderą 
francuską po Morzu Adriatyckim wzdłuż 
wybrzeża Chorwacji i Montenegro. Między 
wieloma interesującymi miasteczkami 
w Chorwacji jedna miejscowość zapadła 
głęboko w mej pamięci. Był to Dubrownik, 
który odwiedziłem 40 lat temu.

Antyczna przygoda w Dubrowniku

 To miasto dobrze pamiętam z czasów 
lat 70-tych, kiedy to odwiedziłem go 
pierwszy raz z okazji wystawy sprzętu 
medycznego w Zagrzebiu. Znudzony 
brakiem zainteresowania i słabą frekwencją 

na wystawie, udałem się do Dubrownika 
znanego z średniowiecznych zabytków i 
internującego turystycznie. Był to rok 1977 
i będąc na miejscu postanowiłem odwiedzić 
wyspę Brioni, miejsce letniej rezydencji 
prezydenta ówczesnej Jugosławii, Józefa Broz 
Tito. Postanowiłem tam popłynąć licząc na 
jakimś przybrzeżny prom z Dubrownika. 
W Dubrowniku zatrzymałem się w Hotelu 
Hilton, a pożyczony samochód, Volkswagen, 
zostawiłem w porcie licząc, że cała podróż 
zabierze tylko kilka godzin. Na molu stał 
jakiś statek, którego nazwa zaczynała się 
na literę „B..” a kończyła się na literę „...i”. 
Reszta słowa była przysłonięta przez komin 
innego statku. Okazało się, że statek ten 
odpływa za 5 minut, wiec nie namyślając się 
długo kupiłem bilet i wsiadłem na pokład. 
Statek odbił od mola i znalazł się na pełnym 
morzu i żadnej wyspy nie zauważyłem. 
Zauważyłem natomiast, że na statku było 
pełno Jugosłowian z wielkimi torbami 
wypchanymi butami. Wyraźnie płynęli 
gdzieś w celach handlowych. Na pytanie, 
kiedy dobijemy do Brioni?  Powiedzieli mi, 
że statek ten płynie do Bari, we Włoszech, 
nie do Brioni, które to miasto znajduje się 
dokładnie po drugiej stronie Adriatyku. 
Zapytałem więc oficera na statku, kiedy 
będziemy wracać z Bari do Dubrownika. 
Za dwa tygodnie, powiedział, jako że statek 
z Bari popłynie do kilku innych portów we 
Włoszech zaczem wróci do Dubrownika. 
Jedyna droga powrotna będzie drogą lotniczą, 
ale nie do Dubrownika tylko do Rzymu, z 
Rzymu do Belgradu i z Belgradu do Zagrzebia 
i w końcu do Dubrownika. Po trzech 
dniach i wielu przesiadkach znalazłem się s 
powrotem w Dubrowniku i ze zdziwieniem 
stwierdziłem, że mój pożyczony samochód 
stał w tym samym miejscu. Także z hotelu 
mojej walizki nie wyrzucono. Wspomnienia 
z przed lat 40 mnie zarówno mnie cieszą 
jak i smucą. Czyżby to zjawisko związane z 
wiekiem, kiedy się pamięta dzieciństwo a nie 
pamięta, co się jadło na śniadanie? No, ale 
mogło być gorzej. 

Jedyną naukę, jaka wyniosłem wtedy z 
mej pierwszej podróży do Dubrownika, to 
przekonanie, że pierwsza litera, nawet duża, 
nie świadczy, że całe słowo znaczy Brioni. 
Może być Bari, albo Brooklyn lub Berdyczów.

Jan Czekajewski
1 września 2018 r.
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

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