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AKADEMIA 11 LISTOPADA W EDMONTON

 Na scenie sali bankietowej w Domu Polskim chór „Polonia”, 
którego występ zapowiadają Anna Mioduchowska oraz Elżbieta Ostapowicz.

Fot. Marek Głażewski
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Dzień Niepodległości Polski
100 lat temu - w nocy z 6 na 7 listopada 

1918 r. – w Lublinie na obszarze austriackiej 
części okupowanego Królestwa Polskiego 
doszło do powstania Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej, zwanego 
popularnie rządem lubelskim. Premierem 
rządu został Ignacy Daszyński, który jednak po 
tygodniu ugiął się przed żądaniem rozwiązania 
gabinetu, postawionym mu przez Józefa 
Piłsudskiego. Dlaczego Daszyński ustąpił przed 
Piłsudskim i dlaczego rząd lubelski nie miał 
szans na przetrwanie? Rząd ten był zaczątkiem 
państwowości polskiej po 123 latach polityki 
zaborczej ościennych mocarstw. Dlaczego wiec 
nie obchodzimy święta narodowego w dniu 7 
listopada?

Skomplikowana sytuacja polityczna

Początkiem listopada 1918 r. utworzenie 
rządu w nowo odradzającym się państwie 
polskim było koniecznością. Oprócz Rady 
Regencyjnej samodzielny plan utworzenia 
rządu, roszczącego sobie pretensje do przejęcia 
władzy w całej Polsce, próbowali urzeczywistnić 
socjaliści na czele z Ignacym Daszyńskim. 
Zdawali sobie jednak sprawę z tego, że 
bez poparcia ze strony Piłsudskiego i jego 
zwolenników, rząd nie ma najmniejszych szans 
przetrwania. Gabinet powstał wprawdzie w 
wyniku inicjatywy zwolenników Piłsudskiego, 
ale bez porozumienia z nim samym.

Daszyńskiemu udało się sformować gabinet 
dzięki wciągnięciu do rządu E. Rydza-Śmigłego, 
któremu Piłsudski przed swoim aresztowaniem 
w Magdeburgu przekazał dowództwo nad 
Polska Organizacja Wojskowa, i który w 
rządzie lubelskim objął dowództwo nad 
wojskiem polskim. Miało to być wystarczająca 
gwarancja poparcia politycznego Piłsudskiego 
dla ukonstytuowania się pierwszych zaczątków 
władzy w odrodzonym kraju.

Sam Daszyński, mimo wierności swoim 
socjalistycznym ideałom, nie liczył na 
długowieczność utworzonego przez niego 
rządu, nie spodziewał się jednak, że Piłsudski 
zaraz po powrocie z więzienia w Magdeburgu 
do Warszawy (12 listopada) zażąda rozwiązania 
gabinetu, który w oczach Komendanta był zbyt 
„partyjny” i reprezentujący tylko centrolewicę, 
a tym samym niezdolny do zapewnienia 
spokoju społecznego, koniecznego dla budowy 
podstaw państwowości polskiej i zapewnienia 
bezpiecznych granic. Dymisja Daszyńskiego 
była w oczach Piłsudskiego konieczna, aby 
rozpocząć rozmowy na temat powstania 

koalicyjnego rządu wolnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, również z udziałem centroprawicy.

Daszyński i Galicja

Mimo iż Daszyński, urodzony w 1866 r., 
pochodził ze średnio zamożnej szlacheckiej 
rodziny, to jednak nie był rozpieszczony przez 
los.

Dzieciństwo i młodość spędził w Galicji, 
gdzie rządy austriackie doprowadziły do zastoju 
gospodarczego, powodując masową emigrację 
chłopów, obniżenie stopy życiowej mieszkańców 
oraz mnożenie się lichwiarzy, staczając 
kraj do tzw. „galicyjskiej nędzy”. Zmiany 
kapitalistyczne w Galicji zapoczątkowało co 
prawda uwłaszczenie chłopów już w 1848 
r., ale większość uwłaszczonych stanowiły 
małe gospodarstwa rolne, niesamodzielne i 
bez perspektyw rozwojowych. Galicja była 
krajem zabiedzonym, przeludnionym, bez 
przemysłu, komunikacji i handlu, pełnym 
konfliktów wewnętrznych. Brakowało szkół, 
a te które istniały, nie były w stanie objąć 
programem nauczania całej młodzieży. Ale 
przede wszystkim brakowało siły napędowej, 
generującej w nowej sytuacji świadomość 
narodowa w społeczeństwie.

Pogarszające się stale położenie chłopów 
miało swe źródło w braku przemysłu i robót 
publicznych, bowiem cała nadwyżka przyrostu 
ludności pozostawała na wsi, co powodowało 
dalsze rozwarstwienie gospodarstw oraz 
pauperyzację społeczeństwa.

W tej sytuacji społeczno-ekonomicznej 
i politycznej kształtowały się socjalistyczne 
poglądy Ignacego Daszyńskiego. Było to między 
innymi powodem tego, że pierwszy premier 
odrodzonej Polski był socjalistą z przekonania, 
a nawet współzałożycielem Polskiej Partii 
Socjalno-Demokratycznej. Nigdy nie ukrywał 
i nie wstydził się swojego pochodzenia.

Rząd lubelski nie mógł przetrwać

Niestabilność tworzącego się dopiero 
systemu politycznego Polski, jaka wystąpiła  
jesienią 1918 roku, była pochodną wielu 
czynników. Pierwsza wojna światowa zburzyła 
dotychczasowy porządek polityczny Europy. 
Przez Rosję przetoczyła się fala rewolucji i 
wojny domowej, upadły monarchie Niemiecka 
i Austro-Węgierska, na mapie politycznej 
pojawiły się nowe państwa i znacznie osłabła 
pozycja Francji.

Reperkusje tych wydarzeń nie ominęły 

również Polski. Z jednej strony otworzyły one 
drzwi ku niepodległości, z drugiej jednak rodziły 
szereg poważnych zagrożeń i nieprzewidzianych 
sytuacji. Pochodną globalnego konfliktu była 
radykalizacja niektórych grup społecznych i 
rodzący się z tej radykalizacji chaos polityczny 
w kraju.

Rząd Daszyńskiego musiał dokonać 
swoistego uporządkowania życia politycznego, 
co nie było zadaniem prostym, a wręcz 
wykraczającym poza jego możliwości.

Patrząc z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że działalność rządu lubelskiego, 
tego rządu, który notabene w listopadzie 
1918 roku stanowił dla Piłsudskiego mocne 
oparcie, była historyczna koniecznością. Nie 
zmienia to faktu, że Polska z socjalistami u 
steru władzy nie mogła utrzymać się długo, 
bowiem w zachodniej Europie żadne państwo 
nie zaakceptowałoby socjalistycznego rządu w 
Polsce.

Nieubłagana logika ówczesnych wydarzeń 
była taka, że polscy socjaliści albo musieli liczyć 
się z prawicą, albo przejść całkowicie na stronę 
wschodniego sąsiada, co byłoby nieobliczalne w 
skutkach i praktycznie taka opcja nie wchodziła 
w grę.

Czy Daszyński był nieudolnym premierem? 
Z pewnością nie był nim. Był idealistą, dla 
Piłsudskiego była jednak taka pozycja wówczas 
nie do przyjęcia.

Można to potwierdzić, prześledzając życiorys 
Ignacego Daszyńskiego. Również jako polityk 
był szanowany, sprzeciwiając się Piłsudskiemu, 
a jednocześnie uginając się przed nim dla 
dobra polskiej sprawy. Dążył do wprowadzenia 
i utrzymania porządku w młodym polskim 
państwie, a na reformy wewnętrzne było po 
prostu wtedy za wcześnie. Dlatego jego rząd był 
z góry skazany na polityczną porażkę. Piłsudski 
wyraził się jednak o nim, „że Daszyński nie 
wahał się poświęcić dla dobra sprawy swojej 
osoby, aby tylko dojść do porozumienia się 
rozbieżnych czynników”.

Święto Niepodległości

Rząd Daszyńskiego powstał 7 listopada 
i był faktycznym zaczątkiem nowo 
ukonstytuowanego państwa polskiego. Rodzi 
się tu pytanie: dlaczego obchodzimy więc 
święto Niepodległości w dniu 11 listopada? Czy 
właśnie przekazanie przez Radę Regencyjną 
władzy wojskowej (będącej częścią zwierzchniej 
władzy państwowej) Józefowi Piłsudskiemu i 
powołanie go na Naczelnego Dowódce Wojsk 
Polskich w tym dniu miało większe znaczenie 
w historii, aniżeli utworzenie ierwszego rządu 
na ziemiach Polski?
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7 listopada 1940 r. podziemna Polska Partia 
Socjalistyczna występująca pod kryptonimem 
„WRN” wydała odezwę w 22 rocznicę 
Niepodległości i pierwszego rządu ludowego. 
Czytamy w niej: „22 lata temu, na uwolnionej 
od najeźdźców ziemi polskiej powstał Pierwszy 
rząd Niepodległej Polski. Jest to właściwa data 
odrodzenia państwa polskiego. Pomijano ją 
jednak w życiu państwa i zastąpiono wbrew 
faktom historycznym datą 11 listopada – 
oficjalnego święta Niepodległości (...)”.

Kolejne rządy Polski Ludowej nie uznawały 
rocznicy powstania niepodległego państwa 
polskiego, nie było więc sporów na temat czy 
ma to bycć11 czy 7 listopada.

Ciekawe, że również w okresie III 
Rzeczypospolitej dzień 7 listopada nie jest w 
żaden sposób eksponowany. Jedynie w Lublinie 
kultywuje się lokalnie pamięć tego doniosłego 
wydarzenia w nowożytnej historii Polski.

Tak czy owak jest to kolejne potwierdzenie 
ówczesnej dominacji Piłsudskiego nad 
Daszyńskim i socjalistami, tego męża stanu i 
faktycznego konstruktora państwa polskiego, 
którego aureola trwa wśród Polaków po dzień 
dzisiejszy. Daszyński nie został zapomniany, 
ale jego rola w ówczesnych czasach nie była i 
nie mogła być wiodąca w trudnym procesie 
odbudowy polskiej państwowości.

Dniem Niepodległości Polski pozostał 11 
listopada..

 
Mirosław Matyja

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”

NOWOROCZNA 
ZABAWA

Towarzystwo Polskich Weteranów ma 
zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na 
niepowtarzalną i pełną niezapomnianych wrażeń 
NOWOROCZNĄ ZABAWĘ 2018 w gronie 
przyjaciół wśród których nie powinno nikogo 
zabraknąć.

Zabawa odbędzie się w budynku Towarzystwa 
Polskich Weteranów w Edmonton, 9203 144 
Avenue.

Bilety w cenie $85 można kupić u pani 
kierowniczki, w biurze Towarzystwa Polskich 
Weteranów, telefon 780.475.9366

Oferujemy wyborne polskie jedzenie (coctails 
od 18:00, obiad o 19:00 i late lunch o 23:00), wino 
na każdym stole oraz nagrody do rozlosowania.

Do tańca grać będzie znany D.J. Jarek Jancik.

Zapraszamy serdecznie na naszą wspólną 
noworoczną zabawę.

Towarzystwo Polskich Weteranów

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik

KOMUNIKAT
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

BIBLIOTEKA
EDMONTON - w Domu Polskim

czynna w każdą środę od 19:00 do 21:00 
10960 - 104 ST

CALGARY - przy kościele Matki  Boskiej
Królowej Pokoju

czynna w niedzielę od 9:30 do 14:00
2111 Uxbridge Drive NW

Tel. (403) 289-0111

Felietony „Sztuka 
Kochania” Dariusza 

Spanialskiego teraz w 
książce e-book!

„Sztuka kochania” jest zbiorem 
felietonów radiowych o tematyce 
związanej z wychowaniem dzieci 
i relacjami w rodzinie. Teksty 
publikowane były w Polskim 
Radio Edmonton oraz w 
„Panoramie Polskiej”. 
Jak głosi recenzja Jak głosi recenzja Wydawnictwa 
„Nowy Świat”- autor stara się 
pisać językiem prostym. 

 Nie osądza, ale wskazuje na generalne przyczyny 
kłopotów z jakimi borykają się rodzice; nie podaje 
gotowych rozwiązań, ale prowokuje do przemyśleń.

Adres wydawnictwa: 
www.nowyswiat/spanialski
                                    
www.poczytaj.to/spanialski
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Marsz Niepodległości 
Oglądałam Marsz Niepodległości w 

telewizji Trwam. Potem czytałam relacje, 
m.in. o tym, że w polskiej parafii  św. 
Kazimierza w Vancouver pojawiły się 
antyfaszystowskie napisy. W związku z tym 
postanowiłam podzielić  się refleksjami.  

Biało – czerwonemu Marszowi 
Niepodległości patronowały dwa hasła: 

Dla Ciebie Polsko - to czołówka marszu, 
przedstawiciele rządu, dalej różne grupy 
manifestantów. 

Bóg, Honor, Ojczyzna – to drugie hasło; 
za niesionym napisem podążały różnobarwne, 
nieprzeliczalne tłumy ludzi. 

Pytanie pierwsze: 
Komu marsz pod wymienionymi hasłami 

przeszkadza? 

Odpowiedź jest krótka: bardzo wielu 
środowiskom europejskim i światowym, 
określanym jako socjalistyczne,  anarchistyczne, 
liberalne, które łączą się tutaj w proteście pod 
hasłem antyfaszyzmu - Antifa. Niektórzy z 
tych środowisk, bojówkarze, gromadzą się 
na ulicach pod czarno-czerwoną flagą, która 
w logo Antify powiewa w lewą stronę. Kolor 
czarny oznacza anarchię. Ciekawe, że pierwsze 
logo Antify z 1932 to dwie czerwone flagi, 
symbolizujące zdelegalizowane w Niemczech 
partie: komunistyczną i socjalistyczną. 

Idee Marszu Niepodległości przeszkadzają 
więc, ogólnie ujmując, lewicy.       

Pytanie drugie:
Dlaczego to, co na prawo, przeszkadza 

lewicy?   

Bo lewica chce po swojemu rozumieć 
słowo wolność. Wolność ma być dowolnym 
korzystaniem z życia, bez reguł i zakazów, czyli 
samowolą. Słowo naród, a co za tym idzie 
przywiązanie do własnej kultury, ma zniknąć   
w nowym, wspaniałym, globalnym świecie bez 
Boga, Ojczyzny, rodziny; w świecie zarządzanym 
zgodnie z  lewicowym wzorcem świata.  

Tymczasem prawica musi wręcz sprzeciwiać 
się utopijnym hasłom rewolucji kulturowej, 
czyli tworzenia świata bez Boga i bez narodów, 
tworzenia ludzkości z deficytem rozumowania, 
bo nie odwołującego się do logiki Słowa. Musi 
się sprzeciwiać, bo lepiej dostrzega, czym 
budowanie świata bez logiki Słowa się kończy. 
Ten sprzeciw jest obroną świata klasycznych 

wartości.    
Jan Paweł II przewidywał starcie Ewangelii 

z antyewangelią, widział je jako nadchodzące 
starcie ostateczne. W  tym starciu odsłaniane 
zostaje oblicze zła, zła które stara się zakryć 
oblicze Boga. Takie starcie, jak mówi JPII, zostało 
przewidziane w planach Bożej Opatrzności. W 
zapowiedzi Apokalipsy jest mowa o pociesze dla 
wyznawców Chrystusa, którzy w różny sposób 
cierpią z powodu przerażającego zła. 

Przerażenie budzi nielogiczność logiki 
przeciwników Marszu Niepodległości i 
wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Bóg Honor i 
Ojczyzna to faszyzm?  

Dla budowy nowego świata narodził się 
kiedyś socjalizm. Faszyzm to włoski socjalizm. 
Nazizm to niemiecki socjalizm. Komunizm 
(bolszewizm) to rosyjski socjalizm. Potem 
rosyjska propaganda w Polsce zamieniła  nazizm 
na niemiecki faszyzm. Każdy, kto sprzeciwiał 
się skrajnej lewicy, był dla Stalina faszystą. A 
teraz światowa, lewicowa Antifa powtarza, 
że faszyzm w Polsce zagraża wszystkim, a 
przecież jest to obrona kultury polskiej,  = 
chrześcijańskiej. „Międzynarodowa lewica 
po prostu zarezerwowała dla siebie absolutne 
prawo do nazywania każdego, kogo chciała 
delegitymizować, faszystą lub nazistą, nie bacząc 
na rozsądek ani fakty.” (Goldberg).  „Faszyzm 
nie ma obecnie żadnego znaczenia, oprócz tego, 
że określa coś niepożądanego”. (Orwell). 

Pytanie  trzecie: 
Czy warto budować nowy świat rządzony 

przez socjalistów,  czy lepiej bronić starego, 
którym rządzi Bóg?  

11 listopada 2018, pod Łukiem 
Triumfalnym, socjalista Prezydent Macron 
krytykował nacjonalizm, bo jest  zdradą 
patriotyzmu. „Forsując nasze własne interesy 
bez zwracania uwagi na innych, wymazujemy 
to, co jest w narodach najcenniejsze, co 
daje im życie i czyni wielkimi – ich wartości 
moralne”. I to właśnie jest ciekawe, o jakie 
wartości chodzi? Może zajrzeć do działu filozofii 
zwanego aksjologią, czyli nauką  o wartościach 
moralnych, takich jak prawda, dobro, piękno? 
Może podjąć dyskusję o tym z lewicą?  Ale jak 
to zrobić, skoro lewica wie, na czym polega 
budowanie nowego świata bez tych wartości?  
Przy okazji: francuski socjalista - rewolucjonista 
Saint-Just stwierdził: „Żeby zbudować nowy 
świat, trzeba zniszczyć ludzi z tego świata. Jeśli 
zajdzie konieczność wymordowania 90 procent 
Francuzów, należy zabić 90 procent Francuzów. 

Te 10 procent, które zostanie, wystarczy, aby 
odtworzyć ludność Francji”. 

                                                             
Zakończenie 

Od 5 listopada br. nowy polski paszport 
zawiera hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Lewica komentuje: Boga nie ma, więc 
paszport nieważny. 

Prawica się cieszy. Wie, że Bóg nie jest 
własnością narodu, ale obdarza światłem, którym 
naród może oświetlać drogę w ciemnościach. 
Marsz Niepodległości był pełen światła. I flag. 
Czy pamiętamy wiersz Czesława Janczarskiego 
o fladze?   

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 
A na tej fladze biel jest i czerwień 

Czerwień to miłość  
Biel serce czyste 

Piękne są nasze barwy ojczyste

Ira

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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11 listopada. Święto Niepodległości. 
Czy aby na pewno?

11 listopada obchodzimy w Polsce 
święto odzyskania niepodległości. Data ta 
symbolicznie przywraca nasz państwowy byt, 
który na 123 lata został wymazany z map 
świata i w teorii ma być powodem do wielkiej, 
niczym nieskrępowanej radości. Zastanówmy 
się jednak czy tak na prawdę jest? Zaznaczam, że 
tekst ten powstaje przed tegorocznym Świętem 
i może być zupełnie chybionym i jeśli tak się 
stanie z radością wejdę pod przysłowiowy stół.

Z czym kojarzy się Państwu 11 listopada? Z 
czymś pozytywnym? Czy może z negatywnym? 
Jaki temu świętu zbudowano obraz? Przyznaję, 
że pytania stawiam od razu z tezą, ale taki 
przywilej Autora. Z urywków telewizyjnych 
dochodzą do nas informacje, że szykuje się 
tradycyjny marsz, ale naprzeciw niemu stanie 
tradycyjny kontrmarsz, który tym razem ma nie 
być marszem, ale niemym milczeniem opozycji 
na „gwałt” zadawany przez rządzących. Już 
na tym etapie Święto Niepodległości nie jest 
świętem. Rozbierzmy sobie tą zbitkę słów na 
czynniki pierwsze by to zrozumieć.

Czym jest bowiem święto? Czymś z 
założenia pozytywnym, wesołym, radosnym. 
Generalnie ludzie jak świętują to się cieszą. 
Zakładam, być może w swej naiwnej indolencji 
umysłowej, że ta radość będzie przyświecać 
uczestnikom marszu, ale będzie zatruta 
kontrmarszem więc siłą rzeczy niepełna, a nic 
tak nie psuje dnia jak łyżka dziegciu. Trudno 
zakładać by świętowali wszyscy, ale można 
założyć, że przynajmniej większość winna 
świętować. I ten warunek jest tutaj zaburzony. 
Tak bowiem mocno okopano nas po różnych 
stronach barykad, że społeczeństwo jest 
spolaryzowane, a poziom sporu i idącej za 
nią agresji narasta. Kontrstojący (na potrzeby 
opisu tej grupy trzeba aż słowa wymyślać) z 
natury rzeczy nie będą się cieszyć, bo im nie 
po drodze z tym co reprezentowane jest przez 
obecną władzę, a przede wszystkim przez 
ideę marszu. Można zakładać, że z niemym 
milczeniem całej tej sprawie nie będzie się 
przyglądać zawsze skora do bitki Antifa, na 
którą oczywiście będą wyczekiwały zawsze 
skore do bitki siły po stronie maszerujących. 
Na to wszystko nałoży się Policja, trawiona 
strajkiem funkcjonariuszy, którzy za mało 
zarabiają, ale lepiej by głośno nie mówili 
ileż to otrzymują z publicznych podatków, 
zwłaszcza Ci na wyższych stanowiskach 

administracyjnych, czytaj biurwich, bo się lud 
wzburzy jeszcze bardziej. Całości przyświecać 
będą reflektory stacji telewizyjnych i agencji 
prasowych, również zagranicznych. Później 
przeczytamy w światowych mediach to 
i owo na temat marszu, a że napiszą to 
Polacy, lub mieszkający w Polsce redaktorzy 
o określonych preferencjach politycznych i 
światopoglądowych znowu wyjdzie, że nic 
tylko faszyzm, nazizm i zamordyzm rodzi się 
w Polsce i strach z domu wychodzić, ba nawet 
światła wieczorami lepiej nie palić.

Media głównego nurtu straszą prawicą, a 
nikt nie wpadnie na pomysł by zastanowić się 
skąd bierze się na świecie odrodzenie prawicy? 
Sprawa jest banalnie prosta i piszę i mówię o 
tym od dawna, zresztą nie ja jeden. Wystarczy 
sięgnąć do III zasady dynamiki Pana Newtona, 
której uczą zdaje się w szkole podstawowej. Do 
czego się ona sprowadza w naszym przypadku? 
Otóż skoro lewa strona od tak wielu lat 
lansuje swoje poglądy, tezy i przekonania 
wywołując pewną światową akcję, to siłą 
rzeczy musi dojść do Newtonowskiej reakcji. 
I tym właśnie jest odradzająca się prawica, 
czasem przyznajmy to skrajna, ale umówmy 
się – lewica do konserwatywnej obecnie nie 
należy i na siłę wciska ludziom rzeczy, które 
lud z natury konserwatywny ciężko trawi. A 
skąd to wiem? Ano z rozmów. Ludzie mogą 
krzyczeć, że PiS to siamto owanto, ale jak ich 
konkretnie zapytać o agendę współczesnej 
lewicy, zwłaszcza tej skrajnej to uśmiechają się 
z politowaniem. Oficjalnie są jednak przeciw 
PiS, bo tak głoszą mądre głowy z telewizora. I 
co ma w tym wszystkim zrobić człowiek, a nie 
daj Boże historyk, który raczej przygląda się 
z boku i stara się być w zdroworozsądkowym 
centrum. Gołym okiem widać pewne analogie 
do sytuacji, które już miały miejsce w czasach 
dawnych, jak lewica z prawicą ganiały się po 
ulicach w kraju za Odrą.

Siłą rzeczy w tym felietonie wypłynęły na 
wierch partie polityczne, ale przecież nie o to w 
tym chodzi. Tzn. macherom o to chodzi byśmy 
się obrzucali błotem zza swoich usypanych 
nam barykad. Ludem podzielonym rządzi 
się zdecydowanie łatwiej niż zjednoczonym 
i tu dochodzimy do drugiego wyrazu zbitki 
Święto Niepodległości. Czym w ogóle jest 
ta cała Niepodległość? Czy chociaż w ten 
dzień zadajemy sobie to pytanie? Czy na 

barykadach nawalanki politycznej zapanowuje 
choćby chwilowy spokój niczym na froncie 
zachodnim w Wigilię podczas pamiętnych 
dni I wojny światowej? Czy zastanawiamy się 
chociaż tego dnia czym to słowo i idąca za nim 
treść i ładunek emocjonalny są? A przecież to 
winniśmy robić. Nie tylko dziś, ale stale. Jeśli 
chcemy ową niepodległość utrzymać, to cały 
czas musimy pamiętać czym ona jest i przede 
wszystkim z czym się wiąże. Niepodległość 
nieodzownie kojarzy się z państwem, a to z kolei 
z odpowiedzialnością, a ta z patriotyzmem. Czy 
myślimy co to jest patriotyzm? A może szerzej 
czym w ogóle jest Polska? Ziemią? Tradycją? 
Ludźmi?

Jak już się nad tym wszystkim pochylimy 
to musimy niestety wyjść z naszego polskiego 
grajdoła i zobaczyć w jakim świecie przyszło 
nam funkcjonować. Po tej analizie możemy 
dopiero ustalić co zrobić z tymi hasłami o 
niepodległości i czy tak naprawdę w obecnej 
sytuacji nas na nią w ogóle stać. Czy jesteśmy 
w stanie ją utrzymać własnymi siłami? Jeśli nie 
własnymi to z kim nam winno być bardziej po 
drodze? A może z nikim? A może trzeba nam 
lawirować, sprytnie kombinować, trzymać 
wszystkich na dystans, balansować, słowem 
nabrać nieco brytyjskości w naszej polskości.

Za naszego życia na świecie zaobserwujemy 
wielkie przewartościowania, których pierwsze 
oznaki już możemy doświadczać. Co prawda 
jeszcze nieśmiało, ale sygnały zmian pojawiają 
się coraz częściej. Jeszcze stara układanka się 
trzyma, ale już trzęsie się w posadach. Ostatnie 
pytanie na Święto Niepodległości jest takie: czy 
uda nam się w na nowo poukładanym świecie 
utrzymać niepodległość by mieć co świętować 
i co to za niepodległość będzie?

Krzysztof Kuska

KODOLENCJE

Rodzinie Zygmunta Cynara 
serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Zygmunta 
składają członkowie Zarządu 

Towarzystwa Polsko Kanadyjskiego 
w Edmonton 

wraz z pozostałymi członkami 
tej polonijnej organizacji.
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80 LAT TOWARZYSTWA POLSKICH WETERANÓW
Z okazji 80-tej rocznicy działalności 

Towarzystwa Polskich Weteranów w 
Edmonton, 20 października br. w sali balowej 
Domu Polskiego odbył się uroczysty bankiet 
i bal. Uroczystość zaszczycili swą obecnością 
przedstawiciele organizacji polonijnych, ks. 
Mieczysław Burdzy proboszcz parafii p.w. 
Różańca Świętego, i Siostry Służebniczki NMP, 
oraz komandor Krzysztof Książek. Prezes 
TPW pan Jan Kucy w imieniu zarządu powitał 
wszystkich obecnych, jak również wygłosił słowo 
wstępne oraz przedstawił Mistrzów Ceremonii 

panów; Pawła Szczepańskiego i Andrzeja 
Makarewicza. Mówcą okolicznościowym 
był były Prezes KPK OA dr Leszek Ignasiak, 
który wygłosił interesujące przemówienie po 
angielsku i po polsku.  Uroczyście wręczono 
odznaki KPK, które otrzymali: Lesław Cebula i 
Maciej Szczerba - brązowe, Andrzej Makarewicz 
i Józef Ogórek - srebrne, natomiast złote dostali: 
Leon Bożymowski, Jan Cebula, Kazimierz 
Chodorski, Henry Kandora, Jerzy Kłosowski, 
Ryszard Malek, George Stecyk oraz Kazimierz 
Zięba. W części artystycznej publiczność 

Prezes T.P.W. Jan Kucy, a chór „Polonia” na scenie w sali balowej Domu Polskiego 
Fot. Witek Stepczynski

podziwiała wystąpiły znakomitych zespołów 
folklorystycznych: „Łowicz” oraz „Polonez”. 
Należy wspomnieć, że następnego dnia 21 
października br. do obszernej sali bankietowej 
Domu Weterana na uroczysty obiad i spotkanie 
towarzyskie zostali zaproszeni nie tylko prezesi 
organizacji polonijnych i członkowie T.P.W. 
wraz z żonami, ale również wdowy po członkach 
Towarzystwa! Która z bratnich organizacji 
polonijnych podobnie czyni? 

MS
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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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POŻYCZKI HIPOTECZNE

Zatwierdzamy pożyczki hipoteczne od 1974 roku. 
Proponujemy państwu bardzo atrakcyjne pożyczki hipoteczne pod zakup domu 

na bardzo dobrych warunkach. Niskie oprocentowanie oraz dogodne raty.

Gdy Bank mówi NIE, my mówimy TAK !!!

MORTGAGES - LOW RATES, 
BANKS say NO - We say YES, Private Funds.

- 1st, 2nd and 3rd Mortgages - Home improvements - Private Mortgages - Debt Consoli-
dation - Refinance - Residential, Industrial/Commercial Mortgages - Mortgages for Self 
Employed - Secured & Unsecured Lines of Credit - Bad Credit OKAY - Past Bankruptcy 

OKAY - Investment/Tax Deductible Mortgages - Personal Loans - Business Loans 24 hours 
fast approvals.

Artur Jankowski 
Specjalista od pożyczek hipotecznych

Mortage Agent 
587 372 4000 

abmortgagecentre@gmail.com
Unimor Capital Corporation

11155 65 street, Edmonton, AB, T8W6K2 (Sterling Real Estate building)
Approving Mortgages since 1974

P 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

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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Nagrody im. Bohaterów Monte Cassino
11 listopada na uroczystym obiedzie z 

okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, w dolnej Sali Domu Polskiego, 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 
nr 6 w Edmonton jak co roku przyznało 
dyplomy i nagrody pieniężne im. Bohaterów 
Monte Cassino najlepszym uczniom polskich 
programów licealnych w Edmonton. W 
tym roku nagrody zostały przyznane dwóm 
uczennicom z dwóch różnych szkół.  Kasia 
Wowczak jest absolwentką sobotniej szkoły 
im. Henryka Sienkiewicza. Obecnie studiuje 
na Grant MacEwan University na wydziale 
Nauk Technicznych-Bachelor of Science.  Kasia 
uczęszczała do szkoły im. Henryka Sienkiewicza 
od najmłodszych lat. Przez cały czas była 
wzorową i wyróżniającą się uczennicą.  Paulina 
Zarzycki ukończyła 12 klasę w Austin O’Brien 
High School w Polskim Dwujęzycznym 

Programie. Szkoła Austin O’Brien zapewnia 
wysoką jakość edukacji dwujęzycznej w języku 
angielskim i polskim oraz oferuje rozwijanie 
języka polskiego na zajęciach religii i języka 
polskiego. Uczniowie zdobywają wiedzę o 
bogatej kulturze kulturze polskiej, uczą się 
polskiej historii. Reprezentują też ten Program 
na każdej uroczystości szkolnej, czytając po 
polsku przydzielone intencje. Są dumni, że 
przynależą do tego Programu i nie marnują 
świetnej okazji doskonalenia języka polskiego. 
Paulina otrzymała od SPK nagrodę za najwyższą 
średnią ocen ze wszystkich przedmiotów. 
Celowała również na zajęciach języka polskiego 
- Polish Language Arts 35, gdzie uzyskała 100%. 
Za całokształt pracy społecznej i wyniki w nauce 
otrzymała między innymi dyplom Leadership, 
Rutheford Scholarship. W latach 2015-
2018 uczestniczyła w niemalże każdej akcji 

charytatywnej podejmowanej w szkole. Każdy 
nauczyciel mógł polegać na niej, kiedykolwiek 
podjęła się jakiegoś zadania. Jej skromność, 
szlachetny charakter i niezawodność sprawiły, 
że jest osobą lubianą i docenianą wśród swoich 
rówieśników i nauczycieli. Paulina Zarzycki jest 
obecnie studentką pierwszego roku Edukacji 
na Uniwersytecie Alberty. Dziękujemy SPK 
Koło Nr 6 w Edmonton za poparcie polskiej 
edukacji i jak powiedziała Paulina w swoim 
wystąpieniu „za docenienie wagi znajomości 
języka polskiego”. Cóż piękniejszego na 100 
lecie odzyskania niepodległości jak pracowita i 
patriotyczna młodzież! Gratulujemy i życzymy 
Paulinie i Kasi powodzenia w dalszej nauce!

Joanna Dumicz
                               Nauczycielka szkoły 

Austin O’Brien High School 

Pani Renata Zarzycka - mama Pauliny, Kasia Wowczak, Paulina Zarzycki, Joanna Dumicz.
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40-lecie wyboru Jana Pawła II
Uroczystości w rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły 

na tron papieski
W tym roku z okazji 40-ej rocznicy wyboru Papieża-

Słowianina, przedstawicielki dwóch  kanadyjskich 
Kół Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Kanadzie 
postanowiły wspólnie uczcić to święto. Prezeski Kół 
Fundacji JPII w Saskatchewan (istniejącego od 1997 
r.) – Bożena Kilanowski i Koła FJPII w Edmonton, 
Alberta (założonego w 2016 r.)  – Agnieszka Koziarz 
w porozumieniu z proboszczem polskiej parafii pw. 
Różańca Świętego w Edmonton – ks. Mieczysławem 
Burdzy OMI i z koordynatorem Biblioteki im. św. Jana 
Pawła II w Edmonton odbyły spotkanie z parafianami 
po Mszy św. w niedzielę 14 października br. To właśnie 
w tę niedzielę tzw. Niedzielę Papieską w całej Polsce po 
wszystkich mszach świętych zbierano datki na Fundację 
Papieską: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym 
roku motywem przewodnim Dnia Papieskiego było 

„PROMIENIOWANIE OJCOWSKIE” w/g  książki 
Karola Wojtyły.

Zebranych przywitał koordynator Biblioteki im. Św. 
Jana Pawła II – pan Ryszard Kazek. Bożena Kilanowski 
podczas swego odczytu przybliżyła wszystkim 
działalność Fundacji Jana Pawła II z siedzibą w Rzymie. 
Przypomniała, że Fundacja JPII została ustanowiona 
dekretem papieskim 16.X.1981 r. jako organizacja 
kościelna, non profit, której celem jest popieranie 
i realizacja inicjatyw o charakterze edukacyjnym, 
naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym 
związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Jej głównym celem jest zachowanie i rozwój duchowego 
dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej oraz 
pomoc edukacyjna i stypendialna podczas studiów na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie 
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się 
także dokumentacją i studium pontyfikatu oraz 
upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II. Wśród 
różnych materiałów o tematyce papieskiej (foldery, 
książki, album Fundacji, VCR, dwustronny wizerunek 
Papieża itp.) Bożena Kilanowski przedstawiła też zestaw 
pięciu książek, wydanych przez Fundację Jana Pawła 
II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu. 
Przekazała je dla Biblioteki im. św. Jana Pawła II na 
ręce pana Ryszarda Kazka - koordynatora tej lokalnej 
biblioteki. W ramach wdzięczności i z nadzieją 
współpracy została przekazana donacja na Fundację JPII 
od w/w Biblioteki. Dziękujemy bardzo.

Głos zabrała także prezes Koła Fundacji JPII 

Bożena Kilanowski, Agnieszka Koziarz i Ryszard Kazek



November / Listopad 2018

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

13

Bishnupur, czyli historyczne „Miasto 
Vishnu“ to zagłębie świątyń, czyli kiedy się 
tu przybywa, należy je zobaczyć ze względu 
na ich oryginalność. W Indiach i tu w 
Bengalu zachodnim, jest ich mnóstwo, ale 
w Bishnupur są one zrobione z terakoty. 
Dla oka turysty robi to wrażenie ceglanej 
architektury. I słusznie. Nie było tu w okolicy 
nigdy zbyt dużo kamienia, toteż budowano 
z wypalonej nieglazurowanej cegły, co jest 
właśnie esencją terakoty. Dla oka jest to 
continuum kolorów. Tu wszystkie świątynie 
są chropawe, rude, rdzawo-czerwone, 
brązowawe w stonowanym beżu. Śliczne!  
Wszystkie świątynie? To ile ich tu jest? 
Porządne przewodniki mówią o dwudziestu. 
A zatem Madan Mohan jest jedynie jedną 
ze świątyń. Ale ona przemawia symbolicznie 
w imieniu innych swych sióstr, rozsypanych 
w promieniu chyba pięciu kilometrów w 
tym niepozornym, niewielkim miasteczku. 
Bishnupur, leży 140 km na północ od 
oceanu, od Kalkuty, bliżej mając granicę 
z Bangla Desh. Też już przed nimi należy 
zdjąć buty i chodzić wokół nich w ciszy 
nagrzanego religią powietrza, robiąc zdjęcia 

co najbardziej trafnym płaskorzeźbom na 
wypalonych cegłach w 1694 roku. Jak na 
Indie jest to zabytek niezbyt stary, ale piękny 
pomysłem. Tę ideę zawdzięczamy królowi 
z dynastii Malla, jaka tu panowała od 7. 
do 18. wieku. Król Durdżana Singh Deva 
polecił zbudować te wspaniałe przybytki 
religii. One świadczą o tym, co można 
było zrobić z wypalonej cegły przy końcu 
XVII wieku. Świątyńka Madan Mohan 
jest niewielka, ale tak słynna, iż znamienity 
indyjski  reżyser filmowy, zmarły w 1975 
roku, przystojny jak Gregory Peck, obrał 
sobie pseudonim Madan Mohan.  Chodzę 
boso. Wszedłem po kilku schodkach, 
zostawiwszy buty i skarpetki przed terenem 
jeszcze nie-świątynnym. Idę po cokole, 
tarasie świątyni. U jej podstaw jest kwadrat, 
zbudowany z terakoty. Fasada i ściany są 
rudo-rdzawe. Dach jest lekko wypukły. Nosi 
na sobie równie bordowy tambur z oknami, 
zwieńczony okrągłą kopułą. A zatem od 
góry światło oświetla niepozorne wnętrze. 
Najciekawsze dla wiernych hinduizmu i 
turystów innych orientacji teologicznych 
są gzymsy, ściany, wszędzie pokryte 

płaskorzeźbami. Po to przybyłem tu, aby je 
w ciszy (czynnik niezbędny w transcendencji 
niemal wszędzie) pooglądać. Płaskorzeźby 
prowokują zadumanie na każdym kroku...  
Są to opowieści ku czci hinduskich bogów 
doskonale zachowane w terakocie, zważywszy 
na wilgotny klimat i na wiek tych dzieł sztuki 
(ponad 300 lat). Przekazują one sekwencje 
z trzech podstawowych dzieł starożytnej 
literatury Indii: Ramajana, Mahabharata 
i Purany. Pierwsze dzieło, powstałe plus 
minus wtedy, gdy na Bliskim Wschodzie 
rodziło się chrześcijaństwo, to fundament 
literatury, narodowy epos. Przekazuje nam 
w siedmiu księgach barwne legendy i mity o 
podróżach Ramy, o jego drodze życiowej, o 
nieszczęśliwej miłości do księżniczki Sity. Są 
tu alegorie i motywy kojarzące się z innymi 
kulturami, na przykład z mitami greckimi. 
Rama niszczy demony, walczy, napina łuk w 
konkursie, pokonując rywali, za co od boga 
Śiwy otrzymuje w nagrodę żonę. Z kamieni 
buduje most, unoszący się na wodzie. Mógł 
przebyć dystans „jak po moście” między 
Indiami a Sri Lanką.  Mahabharata to 
tekst równie starożytny, zrodzony także 
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w Edmonton – Agnieszka Koziarz, zachęcając 
do współpracy w tym tak ważnym dziele, jakim 
jest Fundacja JPII. Jedna z przekazanych książek 
zatytułowana: „Nie ustawajcie w tym dobrym dziele - 
przemówienia papieskie do Fundacji JPII” (jest także 
dostępna w wersji angielskiej – „Do not cease this good 
work – Papal addresses to the John Paul II Foundation”) 
– jest prośbą skierowaną do nas wszystkich, abyśmy 
pomagali „wznosić pomnik ze spiżu kultury i nauki” 
(cyt. Jan Paweł II). Ten żywy pomnik jakim jest Fundacja 
Jana Pawła II ma za zadanie przekazać dziedzictwo 
pontyfikatu przyszłym pokoleniom.

Wiele miłych słów wsparcia dla Fundacji 
poświęciła nam wszystkim w swym wystąpieniu siostra 
Benedyktyna. Sprawuje ona funkcję siostry przełożonej 
Zakonu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 
Panny. Wyraziła zgodę do współpracy, gdyż ma duże 
doświadczenie z pracy dla Fundacji Papieskiej w Polsce. 
Pod koniec prezentacji Bożena Kilanowski przedstawiła 
jeden ze swoich wierszy z książki zatytułowanej „Pisane 
Sercem - poetycki dyptyk dla św.Jana Pawła II”, wydanej 
dwa lata temu w Rzymie przez Fundację Jana Pawła 
II z okazji 35-lecia istnienia organizacji. Przybyłych 
gości uraczono pysznym polskim obiadem, który tego 
dnia serwowali Rycerze Kolumba. Należy wspomnieć, 
że Rycerze Kolumba (Knights of Columbus, council 
#11334 w Edmonton) także wybrali św. Jana Pawła II 

na swego patrona. Ich Grand Knight, pan Kazimierz 
Zięba zaprosił na dodatkowe spotkanie z Rycerzami 
Kolumba, w dniu 18 października, na które udała się 
z prezentacją Agnieszka Koziarz. Dzięki tym owocnym 
wydarzeniom była okazja do wymiany myśli na temat 
ewentualnej współpracy w przyszłości. Wielkie słowa 
podziękowania kierujemy do pana Ryszarda Kazka, 
który zgodził się przyjąć zaproponowane stanowisko 
wiceprezesa Koła Fundacji JPII w Edmonton. 

16 października br. w polskiej parafii pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Saskatoon w prowincji 
Saskatchewan podczas uroczystej Mszy świętej wraz z 
proboszczem ks. Andrzejem Wychuckim kontynuowano 
celebracje 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na 
papieża. 

Również w Edmonton o tej samej porze celebrowana 
była Msza św. odprawiona przez ks. proboszcza 
Mieczysława Burdzy w asyście Rycerzy Kolumba. Po 
mszy św. procesja wraz z relikwiami św. JPII udała się 
na zewnątrz kościoła pod pomnik JPII, aby pomodlić 
się i odsłonić pamiątkową tablicę. Zapisane są na niej 
najważniejsze daty i wydarzenia z życia Wielkiego 
Pontyfikatu papieża Polaka. Tablica ta jest odpowiedzią 
na liczne zapytania osób, które odwiedzają kościół a nie 
posiadają wiedzy na temat przebiegu Pontyfikatu JPII. 
Tablica powstała z wypracowanych zysków z pikników 

Ceglany Madan Mohan  w Bishnupur

parafialnych, organizowanych przez Komitet Imprezowy 
Parafii w ostatnich prawie sześciu latach. 

Pomnik Jana Pawła II i pamiątkową tablicę 
wykonał profesor Czesław Dźwigaj z Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (pomnik stoi już 10 lat). 
Tablica była wykonana w Polsce w tym roku, przesłana 
do Kanady i zainstalowana na pomniku 15 października 
br. przez firmę pana Garry Kokolski - Edmonton 
Granite Memorials. Na prośbę ks. proboszcza tablicę 
odsłonił pan Ryszard Kazek, który był koordynatorem 
jej powstania. Ks. Mieczysław ją poświęcił a następnie 
odmówiono litanię do św Jana Pawła II. Pod pomnikiem 
zapalono znicze, złożono kwiaty i wieniec biało-żółtych 
róż od Agnieszki Koziarz, przedstawicielki Przyjaciół 
Fundacji JPII w Edmonton. 

MÓDL SIĘ ZA NAMI ŚWIĘTY JANIE PAWLE II, 
ABYŚMY ŻYCIEM I SŁOWEM GŁOSILI ŚWIATU 
CHRYSTUSA, ODKUPICIELA CZŁOWIEKA.

MIŁOSIERNY BOŻE, PRZYJMIJ NASZE 
DZIĘKCZYNIENIE ZA DAR APOSTOLSKIEGO 
ŻYCIA I POSŁANNICTWA ŚW. JANA PAWŁA II. 
Amen.

Redagowali: Agnieszka Koziarz, oraz Bożena i 
Ryszard Kilanowski
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Gorące głowy w Estoril
Akurat opuszczam nowoczesny, trochę 

niezgrabny kloc kasyna w Estoril. Ta wizyta 
należy do rytuału turystów. Być w Estoril i 
nie spróbować szczęścia w ruletce? Tę próbę 
mam już za sobą i przed drzwiami kasyna 
wkładam na głowę kapelusz. Kazano mi go 
zdjąć godzinę temu przed wejściem do tej 
świątyni gier hazardowych. Dlaczego?

Na to pytanie nie uzyskam odpowiedzi, 
siedząc na ławce w cieniu olbrzymich palm. 
Portugalskie słońce parzy. Szukam cienia. 
Jestem między Lizboną a Cascais, blisko 
Atlantyku. Estoril (wymowa: isz-tu-RIŁ) 
jest od dawna snobistyczna miejscowością, 
dysponującą wielką plażą (10 minut pieszo 
od kasyna), ostatnią w punkcie, gdzie kończy 
się Tag, narodowa rzeka Portugalczyków, a 
zaczyna Atlantyk. Ale nie z powodu plaży 
jest słynny elegancją Estoril.

Tutaj za czasów Salazara było schronienie 
dla niewygodnych polityków i monarchów 
europejskich. Zaczęło się od rumuńskiego 
króla, będącego osobowością typu enfant 
terrible. Mówię o Carolu II von Hohenzollern-
Sigmaringen. Urodził się w Karpatach 

rumuńskich w 1893 roku w mieście Sinaia. 
To rumuńskie „Zakopane”. Stoi tam do dziś 
pałac królewski, kolebka Carola. Był on 
prawnukiem Victorii, królowej brytyjskiej 
oraz cara rosyjskiego Aleksandra. Zanim 
umarł tutaj w Estoril (1953), zadbał sporo o 
skandale. Miał stały romans z panią Magdą 
Lupescu, która była nie tylko rozwódką (na 
tamte czasy murowana podstawa skandalu), 
ale i Żydówką. Też minus w kręgach 
antysemitów. Niechętni mu dziennikarze 
zwietrzyli następny horror: nasz król poślubił 
Magdę Lupescu w Rio de Janeiro w pokoju 
hotelowym! Producentka ówczesnych plotek 
zmarła również tutaj, w luksusowym hotelu, 
w tym portugalskim „Sopocie” 24 lata po 
swym królewskim małżonku.

Tu mieszkał też Umberto II., ostatni 
król Włoch. Urodził się w 1904 roku a 
królem był jedynie 40 dni w czerwcu 1946 
roku. Dla polityki Włoch gorący okres. 
Urządzili wtedy referendum. Czy Italia 
po epoce Mussoliniego ma być ponownie 
monarchią czy demokratyczną republiką? 
Umberto był niecierpliwym królem. Jeszcze 
w trakcie organizowania referendum opuścił 

swą piękną ojczyznę. Miał powody do 
nerwowości. Kiedy przebywał w Brukseli w 
1929 roku, cudem przeżył zamach. Znamy 
pointę: Włochy już nie są monarchią. Sam 
król zmarł 1983 w luksusowym hotelu w 
Genewie, w neutralnej Szwajcarii.

W Hiszpanii panuje teraz młody król Filip 
VI. Jego ojciec powrócił z wygnania i dzięki 
testamentowi generała F. Franco wstąpił na 
tron. Natomiast dziadek obecnego króla 
(ojciec Juana Carlosa) przebywał w Estoril 
jako wygnaniec – był to Juan de Borbón 
y Battenberg. Też skorzystał z bezpiecznej 
gościnności portugalskiego dyktatora 
António Salazara. W rozsłonecznionym 
Estoril zmarł w 1957 wielki polityk węgierski 
Miklós Horthy, admirał i namiestnik państwa 
przed oraz w czasie II wojny światowej. Wtedy 
Węgry czuły się pozbawione etnicznego 
Siedmiogrodu. Ta strata to otwarta rana 
do dziś w węgierskich sercach. Horthy był 
szefem państwa od 1920 do 1944 roku. Cała 
epoka! Zaczął kolaborować z Hitlerem, aby 
odzyskać utraconą Transylwanię. Zezwolił 
na to, aby węgierska armia walczyła w 
Jugosławii i w ZSRR po stronie Niemców. 

w czasach, kiedy w Europie pojawiło się 
chrześcijaństwo. Akcent położony na 
etyce. W 18 rozdziałach dowiadujemy się 
o lekach na problemy naszej egzystencji. 
Analizuje się ból, troski,  radość, szczęście, 
reinkarnację, narodziny, śmierć. Refrenem 
niemal realistycznym są opisy bratobójczych 
walk między królewskimi rodzinami, 
aryjskimi szczepami. W Puranach, czyli w 
„Starych historiach”, tak samo datowanych 
na nawet 400 lat przed aż do tysiąca lat po 
Chrystusie, znajdują się teksty opowiadające 
o hinduistycznej „Trójcy”, czyli o bosko-
ziemskiej działalności „Trimurti”.  Oznacza 
to „3 formy” - trzy bóstwa: Brahma tworzący 
porządek świata, Vishnu utrzymujący ten 
system oraz Śiwa, niszczący tak powstały ład.  
Jest luty. W cieple popołudnia, na wysokości 
ledwie 60 m nad poziomem oddalonej o 
140 km Zatoki Bengalskiej, w Bishnupur 
o zakurzonych drogach, zaczynam 
boso podziwiać sztukę utrwaloną przez 
nieznanych mistrzów na wypalonych rudo-
brązowych cegłach. Od dołu konsekwentnie 
biegnie fryz, ukazujący różne zwierzęta 
- kaczki i gęsi, słonie i konie. Stylistycznie 
zróżnicowane. Czasem czuć powtarzający 

się motyw, czasem są one indywidualne. 
Są blisko ziemi – logiczne dla zwierząt. 
Tak samo reliefowo zaznaczone są ściany 
a zwłaszcza fasada, do której podchodzę. 
Akurat w jej centrum stoi na ziemi boso 
wierny Hindus i bardzo gorliwie się modli. 
Skupiony zasłonił dłońmi twarz zwróconą 
ku wnętrzu świątyni Madan Mohan. Między 
cegłami, tworzącymi cykle widzę wypalone 
terakotowo kwiaty. To powtarzający się 
refren – okrągłe jak talerzyki. Sama fasada 
jest rokokowo wdzięcznie wypukła. Kojarzy 
mi się z podobnie wygiętymi fasadami 
kościołów w Rzymie. One też akurat wtedy 
powstawały. Mój spacer jest spokojny. Ale 
oglądane „terakotowe obrazki” wcale takimi 
nie są. Tworzą kontrasty. Opowiadają epicko 
sceny dynamiczne. Szczególnie rzucają się 
w oczy konie. Są gotowe do walki, rzucają 
się mężnie na wroga, gdyż ktoś trąbi do 
ataku. Konie się denerwują, pędzą, pragnąc 
stratować przeciwnika. W ciszy wokół mnie 
słyszę łoskot dramatów, przebrzmiałych 
konfliktów, będących materią literacką 
religii i literatury. Para myśliwych niesie na 
drągu upolowanego jelenia, dotykającego 
porożem ziemi. Obok czujne wielbłądy i 

pilnujący je żołnierze. Te cuda  były w piecu 
i zostały wypalone dla późniejszych turystów 
z innych epok... Całe prostokąty płaskorzeźb 
nęcą wzrok. Przedzielone są motywami 
roślinnymi. Liście lotosu dominują. Od 
dawna nęciły swym pięknem artystów 
azjatyckich. Między lotosami tańczą pary na 
płynących łodziach. Popychane są miarowo 
wiosłami. Na pokładach powabne tancerki 
tańczą, wyginając swe figury w rytm muzyki. 
Nad nimi sceny religijne: ktoś w pokłonie 
modli się do bóstw, wspomnianych w 
katalogu wierzeń Indii. Artyści tamtych lat 
słusznie spodziewali się, iż wiara zakuta w 
wypalonych cegłach osiągnie taką twardość, 
że przetrwa ona do dziś. I tak jest. Hinduizm 
trzyma się dobrze w Indiach, twardo jak 
terakota, oddaliwszy dawno konkurencyjny 
buddyzm do innych regionów Azji. Hinduizm 
stawia  czoła obecnie islamowi, będącemu 
nadal mniejszością w tym potężnym kraju, 
pozwalającym na współżycie bardzo wielu 
religiom. 

Wiesław PIECHOCKI
Indie, Bengal Zachodni 
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Po nadejściu Armii Czerwonej oczywiście 
musiał uciekać z Budapesztu. Zawisłby na 
szubienicy po pokazowym komunistycznym 
procesie…

Jeden z uciekinierów, którzy tu przebywali 
pod gościnnym portugalskim niebem żyje. 
To ostatni car bułgarski: Simeon Borisow 
von Sachsen-Coburg und Gotha. Sam używa 
słowiańskiego wariantu swych niemieckich 
korzeni. Nazywa się Sakskoburggotski. 
Słynnym stał się w roku 2001. Po wyborach 
został premierem – mając 64 lata - w Sofii! 
O mało co sobą przywróciłby monarchię w 
Rodopach po epoce bułgarskiego służalczego 
komunizmu.  

Rozmyślam o tych uciekinierach, idąc 
przez szeroki zielony skwer w kierunku 
oceanu. Jestem między kasynem a ruchliwą 
arterią wzdłuż plaży. Nagle w cieniu palm, 
widzę dziwny pomnik. Na ławce z brązu 
siedzi trio starszych panów, też z metalu. 
Dość  realistyczna formuła tej rzeźbi przyciąga 
wzrok. Kim są ci panowie? Wyglądają 
nobliwie, statecznie i statycznie. Krawaty, 
garnitury, z laskami w dłoniach. Przerwa w 
spacerze po Estoril? Też robię sobie przerwę. 
Dotykam ich głów. Są gorące. Zadbało o to 
symbolicznie  portugalskie słońce: utrzymuje 
wysoką temperaturę w głowach tych trzech 
mężczyzn. Nadal ich idee są gorące, aktualne. 
Mimo iż oni oczywiście wszyscy nie żyją. 
Obok ławki z trzema wypoczywającymi 
starszymi panami stoi trójkątny słupek. Jest 
zielony od miedzianej patyny.

Moje zdziwienie nie ma granic! To są 
Polacy! Teksty na słupku głoszą po polsku, 
portugalsku i angielsku, kim jest polskie 
trio: to Jan Karski (1914-2000), Jerzy Lerski 
(1917-1992) oraz Jan Nowak-Jeziorański 
(1914-2005). A więc i oni otarli się niegdyś 
o Estoril. Piękny moment mojej podróży 
- mogę ich tu podziwiać. Ten pamiątkowy 
rekwizyt z metalu pozwala mi każdego z nich 
pogłaskać czule po głowie. 

Jaki jest wspólny mianownik ich 
działalności? Odwaga i patriotyzm! 
Przecież Jan Karski przedostał się do getta 
warszawskiego latem 1942. Zobaczył piekło 
ludności żydowskiej, ofiar niemieckiego 
nazizmu. Apelował gorąco do aliantów, 
aby powstrzymali holokaust. Latem 1943 
informował osobiście - jako niezmordowany 
kurier prawdy – prezydenta USA, Franklina 
D. Roosevelta o zagładzie ludności 
żydowskiej i polskiej. Prezydent nie powziął 
żadnych decyzji. Dopiero huraganowy 
atak Japończyków na Pearl Harbour 

zmienił postawę USA wobec okrutnej 
wojny. Jan Karski jako kurier Polskiego 
Państwa Podziemnego jest honorowym 
obywatelem państwa Izrael. Widziałem „jego 
drzewko” w alei honoru w Yad Vashem w 
Jerozolimie. Jego brat, Marian Kozielewski, 
był komendantem Policji Państwowej 
(tzw. „granatowej”) w trakcie wojny w 
„Generalnym Gubernatorstwie”. 

Jerzy Lerski, lwowiak, absolwent 
tamtejszego UJK, przedostaje się 
dramatycznie w 1939 roku przez Węgry 
do Francji, potem do Wielkiej Brytanii. 
Od grudnia 1941 jest kurierem Rządu RP, 
emisariuszem Komendy Głównej AK, od 
grudnia 1944 sekretarzem premiera Tomasza 
Arciszewskiego. Wrażliwy na los polskich 
Żydów, też został uhonorowany w izraelskim 
centrum badań nad holokaustem – Yad 
Vashem.

Trzeci ostatni alfabetycznie Jan 
Nowak-Jeziorański zasłynął wielokrotnym 
przedostawaniem się z okupowanej 
Polski na Zachód. Z Warszawy wywiózł 
sensacyjne mikrofilmy dokumentujące 
Powstanie Warszawskie. Rok przedtem 
popłynął statkiem jako robotnik portowy 
do neutralnej Szwecji, wywożąc dokumenty 
ukazujące okrucieństwa faszystowskich 
Niemców w cierpiącej Polsce. Kiedy wracał, 
widział rozlepione niemieckie plakaty, listy 
gończe dotyczące jego osoby! W jednej z 
misji w Londynie rozmawiał z premierem 
Winstonem Churchillem, informując 
go o strasznej sytuacji Polaków. W czasie 
tragicznego Powstania Warszawskiego, w 
zmontowanej ad hoc kapliczce przy ul. 
Wilczej 9 w Warszawie wziął ślub. Nie było 
muzyki. Para młoda szła po podłodze usianej 
stłuczonymi szybami z okien kapliczki. 
Słychać było charakterystyczny trzask szkła 
pod sandałkami narzeczonej i oficerskimi 
butami pana młodego. Ten wspaniały patriota 
polski był opluwany w PRL, gdyż został 
później dyrektorem antykomunistycznej 
rozgłośni radiowej „Wolna Europa”. 

Odchodzę od metalowej portugalskiej 
ławki. Słońce lepiej gładzi głowy wspaniałych 
Polaków w Estoril niż moja turystyczna ręka, 
którą wycieram nagle wilgotne oczy…

Wiesław PIECHOCKI
Estoril, Portugalia, sierpień 2018

P a n o r a m a  P o l s k a
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WIESŁAW GÓRECKI, M.Sc.
Niezależny konsultant ubezpieczeniowy.
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

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

30
35
40
45
50
55
6060

$82

$89

$109

$134

$177

$283

$436$436

$280

$280

$360

$545

$840

$1455

$2495$2495

$104

$107

$173

$199

$237

$362

$605$605

$135

$145

$182

$232

$340

$565

$945$945

$175

$177

$217

$315

$462

$780

$1340$1340

$210

$215

$255

$370

$580

$940

$1760$1760

$100,000 $250,000 $500,000
wiek K K KM M M

�):s::a:s:�::)::::::)a:::s):)::)�:):)::ss)a::�a:)):::):::::::::::::�:�s):
::a:::s):::::)::a�a:)):):::saa:)a::�a:)):::):::::�:)a:aa:)):::::):)a:::a

K - kobieta,  M - mężczyzna
a:):):::)):::)):s:::aas:a:):a:):a:)sa::a:saa:)a::))):s:aaaaaaaa

:::))s:::a:a)aa:a:a:a:s):)::)a:::):::):aa:)):aaa

We speak English, Polish, and Russian

Dr. Margaret Pokroy
Dr. Mila Lutsky

FAMILY DENTISTSPleasantview Professional Bldg.
Suite 300, 11044 - 51 Avenue
Edmonton, Alberta T6H 5B4
Fax: (780) 432 - 1427

(780) 430 - 9053

              Paulina Nowiczenko

  usługi prawne w języku polskim

JOMHA LAW OFFICE

#418, 10123 –99 St, Edmonton, AB

Tel: 780.802.4721

prawo rodzinne, karne, nieruchomości,

testamenty i spadki, odszkodowania

powypadkowe, prawo imigracyjne.

 

 

 
 

servuscu.ca 

 

TOWARZYSTWO POLSKICH WETERANÓW
POLISH VETERAN’S SOCIETY

9203- 144 Ave. Edmonton

KLUB WAWEL
17515-127 Str. Edmonton

Tel. 780.475.9366, Fax 780.473.8251

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

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

Serenity Funeral Service 
10129 Princess Elizabeth Avenue NW 

Edmonton, AB T5G 0X9

Tel. 780 477 7500  Fax 780 477 0110

www.serenity.ca
YOUR COMMUNITY OWNED
NOT-FOR-PROFIT SOCIETY


