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Budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego znajdujący się na szczycie 
Kasprowego Wierchu (1987 m n.p.m. ) został wzniesiony w latach 1936-1937. 

Jest to najwyżej usytuowany budynek w Polsce.
Fot. Władysław Bachleda
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RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA CAŁEJ POLONII 

ŻYCZY REDAKCJA

ZDROWYCH, RADOSNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2019 ROKU, 

ŻYCZY CZŁONKOM KLUBU SENIORA 2004 ORAZ CAŁEJ 
POLONII W IMIENIU ZARZĄDU
PREZES KLUBU SENIORA 2004 
MARIANNA KWIATKOWSKA

„Serdecznych spotkań rodzinnych,
pukania do drzwi, przyjaznych twarzy,

dużo radości, serdecznych objęć, pocałunków, 
szczęśliwych wspomnień,

aby Państwa Święta były właśnie tym, czym powinny być - 
odrobiną ciepła w środku zimy, światłem w mroku.”

A Nowy Rok niechaj spełni marzenia
ukryte na samym dnie serca -

Tego nieustająco Państwu życzy
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i rychłego wejścia w kolejny rok 2019 
Towarzystwo Kultury Polskiej w Edmonton 

Prezesom i członkom organizacji zrzeszonych w Kongresie 
Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta oraz całej Polonii 

życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku 2019

w imieniu Zarządu składa
Maryla Hasek

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej
Okręg Alberta

May the God’s blessing be with you and your loved ones during 
this Christmas Season and always.

Your generosity and support shown to those in need 
is greatly appreciated.

Polish Canadian Humanitarian Society
4507 – 190 Str.

Edmonton, Alberta T6M 2S9 

Radosnych, nastrojowych Świąt Bożego Narodzenia
w rodzinnym gronie i wśród przyjaciół oraz wielu sukcesów, 

w nadchodzącym Nowym Roku 2019
całej Polonii życzy

John Szumlas
Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Edmonton 

The Magda Tomczak Children’s Aid Foundation 
greatly appreciates the generous support given 

by the Polish community. Thanks to you, we 
have saved lives, brought help to children 

and their families, and facilitated training for 
physicians.

As the Christmas season draws near, our 
sincerest wishes go to all Polish Panorama 
readers. We wish you and your families a 
blessed Christmas and a happy New Year.

Janusz J. Tomczak
President 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku życzy 
Członkiniom i ich Rodzinom oraz całej Polonii 

w imieniu Zarządu Ogniwa Nr 3 Federacji 
Polek w Kanadzie prezes Halina Madej 



December / Grudzień 2018

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

3P a n o r a m a  P o l s k a

Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz obfitych łask Bożych i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2019

życzą z głębi serca,
Zarząd i Członkowie Koła Przyjaciół KUL-u w Edmonton 

Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu łask Bożych w Nowym Roku 2019
dla wszystkich Członków Klubu Seniora Biały Orzeł 

i ich Rodzin
w imieniu Zarządu Klubu życzy 

Prezes Maria Owczarek

Serdeczne życzenia spokojnych, zdrowych 
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, 

oraz wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności 
w zbliżającym się Nowym 2019 Roku 

składa swym sympatykom i całej  Polonii
Chór Polonia 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w Nowym 2019 Roku życzy 

Członkom Towarzystwa oraz całej Polonii 
w imieniu zarządu 

prezes Towarzystwa Polskich Weteranów
Jan Kucy

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęścia i pomyślności w Nowym 2019 Roku życzy 

Członkom Towarzystwa oraz całej Polonii 
w imieniu zarządu Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego 

prezes Maryla Hasek

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz wiele szczęścia i radości 

w Nowym 2019 Roku życzy Członkom 
Stowarzyszenia oraz całej Polonii 

w imieniu zarządu Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów prezes Henryk Lang 

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnym gronie

a w Nowym Roku 2019 pomyślności, zdrowia i wielu radości 
życzą 

Ryszard Lajczak oraz Robert Thomas
właściciele

RR GALLERY & FINE ART PRINTING

Zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

a w Nowym 2019 Roku zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności 

swoim klientom oraz 
całej społeczności polonijnej

życzą właściciele oraz pracownicy 
CAMELOT TRAVEL TOURS INC. 

Nastrojowych, radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

w rodzinnym gronie oraz pomyślności 
i wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym 

Roku życzy Członkom Klubu 
oraz całej Polonii 

w imieniu zarządu Klubu Męskiego 
prezes Lila Futerska 
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Badania nad demokracją 
w polskim uniwersytecie w Londynie

W Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w 
Londynie (PUNO) powstała nowa jednostka 
naukowo-badawcza o nazwie Zakład Kultury 
Politycznej i Badań nad Demokracją. Ambitnym 
celem nowego zakładu jest prowadzenie badań i 
analiz funkcjonalności i dysfunkcjonalności różnych 
form demokracji w Europie i na świecie.

Dlaczego PUNO? 
Zdefiniowanie demokracji jako ustroju 

państwowego nie jest wcale łatwe, trudniejsze jest 
jeszcze dokonanie wyboru, która ze współczesnych 
demokratycznych form rządzenia państwem jest 
najbardziej funkcjonalna. Z tego względu badanie 
efektywności demokracji jest zadaniem złożonym 
i niełatwym, mimo że kryteriów oceny w tej 
dziedzinie nie brakuje. Nowy Zakład w Polskim 
Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie przyjął 
ambitny cel sprostania temu wyzwaniu i podejmuje 
badanie efektywności rządzenia w demokratycznych 
państwach. Charakterystyczne jest to, że Zakład 
powstał właśnie w PUNO, a więc uczelni, której losy 
dyktowane były zmieniającymi się ustrojami w Polsce 
– z reguły niedemokratycznymi. Uniwersytet ten został 
założony w czasie ostatniej wojny światowej, gdy na 
okupowanych przez hitlerowców ziemiach polskich 
Niemcy zakazali Polakom jakiejkolwiek działalności 
akademickiej. W okresie komunizmu PUNO nie był 
uznawany przez prosowieckie władze w Warszawie, 
natomiast w III RP uniwersytet walczy o prawa uczelni 
państwowej. Zmieniające się więc ustroje polityczne 
wpływały na losy uniwersytetu, właśnie w którym 
powstał Zakład Kultury Politycznej i Badan nad 
Demokracją.

Jak można badać demokrację?
Demokracja, jak się wielu może wydaje, nie jest 

ustrojem panującym nad innymi ustrojami, czymś 
nadanym z góry i stabilnym. Świadczy o tym fakt, że 
mamy kilka podstawowych form demokratycznego 
sprawowania władzy i tak naprawdę trudno jest określić, 
która z nich jest najbardziej funkcjonalna i skuteczna. 
Wielu politologów uważa, że najlepszym ustrojem 
demokratycznym jest demokracja bezpośrednia w 
wydaniu szwajcarskim. Ale i ona nie jest pozbawiona 
cech dysfunkcjonalnych. Poza tym sukcesy polityczne 
czy ekonomiczne w danym państwie nie świadczą 
wcale o funkcjonalności albo dysfunkcjonalności 
panującego tam sposobu rządzenia. Niemniej jednak 
najbardziej efektywną formą demokracji – z tym 
zgodzą się wszyscy – jest sposób zarządzania państwem, 
który jest najbliższy obywatelom i wciąga ich w proces 
decyzyjny zarówno na szczeblu ogólnokrajowym jak i 
lokalnym.

Nie ma jednak na świecie idealnej demokracji 
– każda z jej form wymaga ustawicznych poprawek 
i korekty. Demokracja jest systemem niepewnym, 
który musi ciągle się bronić w obliczu narastających 
zagrożeń oraz alternatyw ponowoczesnego świata. 
Na pewno nie jest ona «ustrojem ponad ustrojami». 
Na przykład system prezydencki w USA pozostawia 
wiele do życzenia, podobnie jak prezydencko-
premierowski sposób rządzenia we Francji, kanclerski 
w Niemczech albo bezpośrednio-demokratyczny w 
Szwajcarii itp.

Istotne jest, aby odpowiednio i skutecznie 
egzekwować założenia danej formy demokracji, co 
pośrednio wiąże się z doświadczeniami państwa, 
jego historia, sytuacja geopolityczna i stopniem 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Aktywne 
uczestnictwo obywateli w procesie politycznym oraz 
sprawnie działające instytucje państwowe i lokalne to 
bez wątpienia dwa najważniejsze kryteria dla oceny 
funkcjonalności (lub jej dysfunkcjonalności) danej 
formy czy typu demokracji.

Kultura polityczna
Każda forma demokracji powinna przyczyniać 

się do rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, 
bowiem demokracja i konflikt są zjawiskami silnie 
ze sobą związanymi. Pożądanym oddziaływaniem 
instytucji demokratycznych jest ustawicznie dążenie 
do rozwiązywania owych konfliktów w ramach 
szeroko pojętej kultury politycznej. Dlatego badania 
demokracji, jej cech pozytywnych i negatywnych w 
kontekstach poszczególnych państw, są niezbędne i 
wręcz pożądane.

A jak jest z kulturą polityczną? To pojęcie wiąże 
się z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, z 
kolei symbiotycznie powiązanego z funkcjonalnością 
demokracji. Wydaje się, że optymalnym jest takie 
ujęcie społeczeństwa obywatelskiego, które odnosi się 
do sfery społecznej, gospodarczej i politycznej jako 
form aktywności w procesie polityczno-decyzyjnym. 
Zaś kultura polityczna jest w tym kontekście ogółem 
postaw, wartości i wzorów zachowań dotyczących 
wzajemnych stosunków rządzących i obywateli. 
Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna są 
więc ze sobą nierozerwalnie powiązane.

W ramach ZKPBD badane są wyżej opisane 
zjawiska i możliwości ich optymalizacji. Badania 
dotyczą także wielokulturowości i mniejszości 
kulturowych w skali europejskiej, a więc zjawisk, 
które w dużym stopniu wpływają na kierunek rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego, czyli społeczeństwa 
aktywnie uczestniczącego w procesach polityczno-
decyzyjnych.

Perspektywy
Teoretyczna i praktyczna korzyść prac Zakładu jest 

nie do podważenia, szczególnie w dzisiejszych czasach, 
kiedy funkcjonalność sprawdzonych przez lata form 
demokracji stawiana jest często pod znakiem zapytania.

Ważna pozycja uniwersytetu w Londynie sprawia, 
że Zakład znajduje się w dość uprzywilejowanej sytuacji 
już na początku jego działalności.

Uniwersytet jest polski, mimo to oddalony od 
Ojczyzny na tyle, aby na politykę Rzeczypospolitej 
spoglądać z dystansu. Wielka Brytania ma 
doświadczenia w ramach Unii Europejskiej, ale 
doświadcza również usamodzielnienia się od tego 
ugrupowania politycznego. Uniwersytet nie ulega 
wpływom np. macronizmu ani hasłom typu «America 
first again», nie ciąży nad nim też komunistyczny miecz 
Damoklesa. Ta doza obiektywizmu jest potrzebna, aby 
skupić się na niezależnych, bezstronnych badaniach 
różnych form współczesnych demokracji, badać ich 
cechy funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Demokracja 
nie jest bowiem czymś niezmiennym i nie ma jedynie 
aspektu politycznego. Nie wolno zapominać, że 
demokracja to również ludzie, to obywatele, którzy 
tworzą społeczeństwo, które powinno funkcjonować 
optymalnie w określonych strukturach państwowych.

Zakład Kultury Politycznej i Badań nad 
Demokracją w Londynie jest jeszcze zbyt młody, 
aby moc porównywać jego działalność z instytutami 
w Europie i w świecie, zajmującymi się podobną 
problematyką. Wydaje się jednak, że ze względu na 
powiązania międzynarodowe tej jednostki badawczej i 
jego umiejscowienie w PUNO w Londynie, ZKPBD 
tworzy doskonałą bazę dla wnikliwych analiz różnych 
form demokracji stosowanych w praktyce w dzisiejszym 
ponowoczesnym świecie.

Mirosław Matyja
Link: puno.edu.pl/zkpbd

Mirosław Matyja – politolog, ekonomista i 
historyk. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie i Uniwersytetu w Bazylei. Doktorat w 
dziedzinie nauk ekonomicznych na Université de 
Fribourg w Szwajcarii w 1998 r., w dziedzinie nauk 
humanistycznych na Polskim Uniwersytecie Na 
Obczyźnie PUNO w Londynie w 2012 r. oraz w 
dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2016 r. Mirosław 
Matyja jest profesorem na Polish University Abroad 
w Londynie, gdzie pełni funkcję dyrektora Zakładu 
Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją. Autor 
i współautor 13 monografii i ponad 150 artykułów 
naukowych i popularno-naukowych w języku polskim, 
niemieckim i angielskim.

Autor książki “Szwajcarska demokracja szansa dla 
Polski”, wydanej w kwietniu 2018 r. przez wydawnictwo 
PAFERE. Z zamiłowania alpinista i himalaista oraz 
badacz najnowszej historii Polski. Mieszka i pracuje w 
Szwajcarii, żonaty, ma dwóch bliźniaczych synów.
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Józef Dowbór-Muśnicki
możliwości armii wielkopolskiej, która już niebawem 
ma okazać się istotnym wsparciem w starciu z innym 
wrogiem. Czaił się on na wschodzie i snuł sny o 
potędze komunistycznego imperium sięgającego aż 
po Portugalię.  

I tu kończy się piękna historia, a zaczyna się 
proza życia. Niby wszyscy wiemy, że życie nie jest 

czarno białe, a postacie nie są kryształowe, ale jakoś 
wolimy o tym zapominać. Dlaczego Dowbór trafił do 
Wielkopolski? Ano dlatego, że Piłsudski liczył na jego 
kompromitację. A dlaczego? Tu sprawa też wydaje się 
jasna i prosta. Muśnicki wywodził się z organizowanych 
na wschodzie wojsk wspieranych przez Endecję. 
I już mamy polskie piekiełko i całe bohaterstwo i 
pompa gdzieś znikają. Mówi się nawet, że Piłsudski 
liczył na jego klęskę. Wszak był z „wrogiego” obozu. 

W Wielkopolsce grudzień to oczywiście 
Powstanie Wielkopolskie. Nasze powstanie. Wygrane 
powstanie. Pięknie przejść się ulicami miasta gdy 
spadnie śnieg i zwrócić uwagę na nazwę tej, czy 
innej, która jednoznacznie przywołuje na myśl 
piękny czas kiedy Wielkopolanie chwycili za broń. 
To całe „chwytanie” było na tyle przemyślane i 
zorganizowane, że się najzwyczajniej w świecie 
udało. No może nie tak najzwyczajniej, 
bo sporo wielkopolskiej krwi musiało 
zostać upuszczone by cały świat nie miał 
wątpliwości gdzie jest miejsce krainy, 
w której znajduje się najstarszy korzeń 
naszej państwowości. 

Powstanie wybuchło 27 grudnia 
i jak burza przeszło przez cały region. 
Duch w Narodzie był silny, entuzjazm 
ogromny, ale w pewnym momencie 
trzeba było ten cały oddolny zryw 
jakoś zorganizować. Czym innym jest 
złapać za broń, wyjść na ulicę i osiągnąć 
początkowy sukces, a czym innym jest 
w sposób usystematyzowany rozszerzyć 
i utrzymać ten sukces. Mówimy tu 
bowiem o walkach na obszarze całego 
województwa. Zawrzało przecież 
pod niemal całym pruskim zaborem. 
Trudno zatem wyobrazić sobie, że ktoś 
bez wprawy na takim szczeblu mógłby 
ten zryw odpowiednio skanalizować, 
uformować i przygotować na coś co 
już jawiło się na horyzoncie. Niemcy 
nie chcieli przecież oddać zasobnej i 
gospodarnej Wielkopolski bez walki. 
Mieli do dyspozycji jeszcze całkiem 
sporą armię i odpowiednie zapasy 
by powalczyć o utrzymanie swego 
stanu posiadania. Zawarcie pokoju 
na zachodzie uwolniło dodatkowe 
możliwości użycia zwolnionych tym 
samym rezerw. Zaprawionych w boju i 
doświadczonych.  

W tym momencie na scenę 
historii regionu wkracza generał Józef 
Dowbór-Muśnicki. 8 stycznia zostaje 
mianowany na wodza naczelnego powstania, a 11 
stycznia Naczelna Rada Ludowa oficjalnie mianuje 
go głównodowodzącym wszystkich Sił Zbrojnych 
Polskich byłego zaboru pruskiego. Po przybyciu 
generał ściąga znanych sobie i sprawdzonych 
żołnierzy, z którymi służył jeszcze w czasach I wojny 
światowej w oddziałach rosyjskich. Rozpoczyna 
formalizowanie struktur i zaprowadza wojskowe 
porządki w całej organizacji podnosząc stopniowo 

Tymczasem pod dowództwem Dowbora zaczęto 
formować nowe oddziały, wprowadzono pobór i 
najzwyczajniej po wojskowemu usystematyzowano 
całość działań. Niemcy w tym czasie były jeszcze 
silne i przynajmniej na wschodzie nie zamierzały 
odpuścić. Zanim udało się ustabilizować front wiele 
miejscowości przechodziło z rąk do rąk znacząc te 
zmiany daniną krwi. Ostatecznie Wielkopolanie 
odnieśli oszałamiający sukces. Tak tylko można 
o nim mówić, ale zachwycając się zwycięstwem 
nie zapominajmy o ciemniejszych kartach tej 

pięknej historii. I znów powtórzę się za 
wcześniejszymi felietonami. Nie chodzi 
tu o stawanie po stronie Piłsudskiego 
czy Dmowskiego. Nie chodzi też o 
wychwalanie Muśnickiego. Wszak 
nie wsparł walk z Rosjanami swym 
doświadczeniem i ciągle odmawiał 
powierzanych mu stanowisk w efekcie 
czego popadł w niełaskę i przeszedł w 
stan spoczynku. Czy to nie był dobry 
moment by wznieść się ponad podziały?   

W szerszym kontekście chodzi tu o to, 
że te całe nasz podziały niczemu nie służą. 
By Polska była prawdziwie niepodległa 
w długim terminie trzeba nam wznieść 
się ponad własne przekonania i szukać 
wspólnego mianownika, a nie okopywać 
się na własnych pozycjach. Grudzień 
to nie tylko Powstanie Wielkopolskie. 
To przecież wspólne Święta Bożego 
Narodzenia. Przy ilu stołach w tym 
roku gorące głowy zaczną okładać się 
argumentami wtłoczonymi im do owych 
głów ze szkiełek ekranów, stronnicy gazet 
i portali internetowych? Ileż spotkań 
stanie na ostrzu noża? Może to dobry 
czas na refleksję? Może właśnie teraz, w 
grudniu trzeba się nam zastanowić kto 
i jak buduje nam obraz świata i zacząć 
samemu sobie ten świat budować póki 
jeszcze jest na to szansa. Internet powoli 
staje się strasznym i pustym treściowo 
miejscem w którym poprawność 
polityczna zaczyna królować, a 
jawna cenzura czai się tuż za rogiem. 
Korzystajmy póki czas.   

Ludzie co do zasady umieją wyciągać 
poprawne i logiczne wnioski jeśli przedstawić im 
niezmanipulowany zasób danych wyjściowych. Czyli 
fakty, a nie opinie. Szukajmy zatem owych surowych 
danych, łączmy fakty i wyciągajmy wnioski sami. 
Opinie zostawmy sobie na koniec, jako weryfikację 
naszych własnych konkluzji i sprawdzenie toku 
myślenia oraz inny punkt widzenia mający ubogacić 
nasz obraz, a nie go tworzyć.   

Krzysztof Kuska
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WYSTĘPY CHÓRU POLONIA
Chór Polonia uprzejmie informuje, że w okresie świątecznym będzie śpiewał kolędy w Edmonton w następujących 

dniach: 20 grudnia w czwartek o godz. 19:00 w Domu Towarzystwa Polskich Weteranów, 25 grudnia w pierwszy 
dzień Świąt w kościele MBKP na południu na Mszy Św.  o godz. 11:15   oraz 30 grudnia w niedzielę w kościele 
Różańca Św. na Mszy Św.  o godz. 10:30.

W marcu 1992 r. w jubileuszowym setnym 
numerze „Kulis Polonii”, ukazujących się w Edmonton 
co dwa tygodnie, redaktor Józef Lenik w artykule 
„LUDZIE KULIS POLONII” tak przedstawił swego 
współpracownika Zygmunta Cynara. - Redaktor 
sportowy. Sprawozdawca z meczów piłkarskich 
drużyny Polonii. (…) Można na nim polegać w każdej 
sytuacji. Uosobienie spokoju.

Gdy w grudniu 1993 roku zaczął się ukazywać 
w Edmonton niezależny magazyn „Panorama Polska” 
Zygmunta Cynara nie było w gronie osób, które 
tworzyły redakcję, ani wśród współpracowników. 
Dopiero po kilku latach, gdy już definitywnie 
przestały się ukazywać „Kulisy Polonii” przystąpił do 
współpracy z tym czasopismem. 

Jego teksty systematycznie drukowane w 
Panoramie Polskiej świadczyły o tym, że dobrze 

ŻEGNAJ ZYGMUNCIE orientuje się w tym co ważnego dzieje się w 
środowisku polonijnym w stolicy Alberty i jest 
znakomitym kronikarzem opisującym te wydarzenia. 
Dbał zwłaszcza o to by ukazywały się wspomnienia 
o osobach ze środowiska polonijnego, które odeszły 
na zawsze, pokazując ich dorobek oraz osiągnięcia. 
Stanowczo odmawiał przyjmowania honorariów za 
wykonywaną pracę, twierdząc, że największą nagrodą 
są dla Niego słowa uznania ze strony czytelników za 
teksty których jest autorem.

Po powstaniu przed kilku laty strony 
internetowej „Polonia Edmonton” postanowił z nimi 
współpracować i odtąd można tam było czytać liczne 
teksty oraz oglądać zdjęcia których był autorem.

Jego nagła śmierć 15 listopada br. była dla nas 
wszystkich szokiem i bardzo liczne grono osób 
przybyło aby uczestniczyć w uroczystym pożegnaniu 
tego wyjątkowo zasłużonego, zacnego Rodaka.   

MS
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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

Św. Mikołaj odwiedził 
dzieci w Edmonton

Św. Mikołaj dał paczkę z łakociami każdemu dziecku
Fot. Witek Stepczynski

Jak co roku 6 grudnia wieczorem w Domu Polskim 
w Edmonton licznie zebrane dzieci, a było ich blisko 
250, spotkały się ze św. Mikołajem, który tradycyjnie 
rozdawał prezenty.

Organizatorem tej bardzo popularnej imprezy 
był zarząd Domu Polskiego, a okazałe paczuszki ze 
smakołykami przygotowały polonijne organizacje 
działające od wielu lat w stolicy Alberty.

MS

KOMUNIKAT
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI 
OD GODZINY 10:00

(nie ma tylko zajęć w long weekend)
 DOMU WETERANA W EDMONTON (9203-144 AVE.) 

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!

KLUB SENIORA 2004 W EDMONTON 
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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

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.

 

Polska Szkoła im. Marii Chrzanowskiej    Maria Chrzanowska Polish School 

 invites you to attend 

POLISH AS A SECOND LANGUAGE FOR ADULTS 
Let’s speak Polish – Razem uczymy się polskiego 

 
Classes take place on 

Saturdays from 10:30 to 12:00  
at Strathcona High School 

10450 – 72 Ave NW 
 

Price for 15 lessons, starting January 12th - $299 

For more information e-mail us at 
polishschooledmonton@gmail.com 
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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 
Consolidation - 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

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 

StitcheS tailor Shop
Tailoring & Alterations Leather & Suede

Jadwiga Lang

Tel: 780.428.4247
10561 Kingsway ave nw

www.stitchestailoredmonton.ca
Wykonujemy przeróbki i poprawki krawieckie

MÓwiMY PO POLSKU

Sobotnia Szkoła Polska
im. Marii Chrzanowskiej

Strathcona High School
10450-72 Ave Edmonton

Tel. 780.437.0734 Agata Guzik
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TEATRZYK NIEZWYKŁY
Inspiracją do założenia teatrzyku były nasze dzieci: 

Martyna i Max, szczególnie córka, która od najmłodszych 
lat uwielbiała recytować podczas różnych konkursów 
i grać w „Citadel Theatre” w Edmonton. Pracując w 
PRL-u również prowadziłam teatrzyk szkolny.

Pomysł zorganizowania teatrzyku narodził się na 
początku mojej pracy w sobotniej szkole im. Henryka 
Sienkiewicza w Edmonton, w 2006 roku. Pierwotnie 
działaliśmy jako kółko dramatyczne w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Naszą działalność zarejestrowaliśmy 27 
grudnia 2012 r. pod nazwą „Polish Canadian Children’s 
Theater Society”. Od samego początku w zajęciach 
brały również udział dzieci nie uczęszczające do szkoły 
im. Henryka  Sienkiewicza.

Edmontońskiej publiczności zaprezentowaliśmy 
wiele przedstawień: ”Jaś i Małgosia”, „Teatr Braci 
Grimm”, „Królewna Śnieżka”, „Szewczyk Dratewka”, 
oraz „Kopciuszek”, a dla wielu organizacji polonijnych 
także świąteczne „Jasełka”. W 2014 r. na Walnym 
Zjeździe ZNP w Toronto przedstawiliśmy sztukę 
”Królewna Śnieżka”.

Po udanym wystawieniu sztuki „Teatr Braci Grimm” 
postanowiliśmy przyjąć nazwę „Teatr Braci Grimm” i 
od tej pory jesteśmy z nią utożsamiani. W teatrzyku 
wychowało się wiele pokoleń utalentowanych dzieci i 
młodzieży. Mieliśmy aktorów w przedziale wiekowym 
od 6 do 20 lat.

Próby zespołu odbywają się w każdą sobotę w 

„Vanguard College”, zaraz po zajęciach lekcyjnych 
sobotniej szkoły. Naszym dobrym duchem i opiekunem 
jest pani Krystyna Dembowski, kierowniczka szkoły im 
H. Sienkiewicza, która pomaga nam na każdym kroku.

Kostiumy oraz rekwizyty zostały skompletowane 
przeze mnie w ciągu wielu lat. Dekoracje natomiast 
wykonali Krystyna Dembowski oraz Andrzej Stryjski.

Na przestrzeni wielu lat miałam okazję pracować 
z wieloma fantastycznymi młodymi ludźmi oraz ich 
pełnymi poświęcenia rodzicami, którzy wspierają 
naszą działalność, regularnie przywożąc dzieci na 
próby, angażując się w pozyskiwanie sponsorów oraz 
wykonując wiele prac organizacyjnych.

Poczynaniami rodziców kieruje Zarząd teatrzyku, 

Na pierwszym planie Kopciuszek - Marysia Pluchowska oraz królewicz - Alex Dudek i dwaj bracia Grimm Tommy i Benio Awid,  
oraz macocha - Izabella Melissinos, Kasieńka - Emilka Liczkiewicz, Kasieńka - Laura Fulara, 

strażnik - Oliver Dudek, kasztelanka Helena-Alessa Melissinos i ochmistrz - Natalia Hatko.
Fot. Witek Stepczynski
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do którego należą: Małgorzata Dudek, Małgorzata 
Amstrong, Krystyna Dembowski pod przewodnictwem 
Renaty Krawczyk.

Celem naszego teatrzyku jest przybliżanie i 
odkrywanie magicznego świata baśni i bajek, oraz na ich 
przykładzie dawanie dobrych wzorców do naśladowania 
młodym ludziom.

Na koniec chciałabym zacytować mojego 
ulubionego poetę Kazimierza Przerwę-Tetmajera 
„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne - 
najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy.”

Viola Stryjski

Wróżka - Ania Lach, Kopciuszek - Marysia Pluchowska.
Fot. Witek Stepczynski

Przekupki; Mańka - Marysia Armstrong, Anka - Ania Armstrong
Fot. Witek Stepczynski

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

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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Jacek Silski 
z Jackiem Silskim rozmawia Adam Sęczkowski

Z muzyką jest Pan związany od wczesnej młodości. 
Może powie Pan czytelnikom „Panoramy Polskiej”, jak 
to się wszystko zaczęło? 

Już będąc dzieckiem brałem udział w konkursach 
wokalnych, ale nigdy nie traktowałem tego poważnie. Moja 
prawdziwa przygoda z muzyką zaczęła się od czasów kiedy 
byłem w wojsku. Trafiłem wtedy do Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Pani Krystyna 
Kuźniarska, która go prowadziła, w piękny sposób 
przekazała mi miłość do muzyki i kiedy skończyła się 
służba wojskowa to zacząłem myśleć o muzyce zawodowo. 
W niedługim czasie rozpocząłem pracę w Operze Śląskiej.  

Właśnie. Podobno Wiesław 
Ochman załatwił Panu przesłuchanie w 
operze słysząc jak Pan śpiewa. 

Zacząłem pracę w Operze Śląskiej 
w zaopatrzeniu jako kierowca. W 
międzyczasie szukałem drogi dojścia do 
sceny. Przypadek sprawił, że miałem 
okazję przywozić do Katowic Pana 
Wiesława Ochmana. Mimochodem 
coś podśpiewywałem pod nosem. Gdy 
byliśmy już niedaleko Opery Śląskiej to 
zapytał mnie czy kiedykolwiek poważnie 
myślałem o śpiewaniu. Potwierdziłem, a 
on kazał mi odstawić samochód, chwilę 
poczekać, a on mi załatwi przesłuchanie w 
Operze Śląskiej. Tak się stało i kilkanaście 
minut później zaśpiewałem przed m.in. 
ówczesnym dyrektorem Tadeuszem 
Serafinem i szefową chóru. Podszedł do 
mnie Pan Wiesław Ochman i powiedział, 
że jestem przyjęty do Opery Śląskiej. O 
tak z dnia na dzień zmieniłem zawód z 
kierowcy na artystę chóru. Wiązało się to 
z nauką rytmiki, nut itd. A potem to już 
ta kariera dalej się toczyła.  

Skąd u Pana wziął się zatem 
pomysł przejścia z muzyki operowej do 
klimatów latino? 

To już była dużo dalsza droga. 
Pokochałem operę i kocham ją do dziś, ale występując 
w operze stwierdziłem, że jest ona za statyczna. Trafiłem 
zatem do Teatru Rozrywki w Chorzowie gdzie brałem 
udział w musicalach, a więc na scenie trochę więcej się 
działo (śmiech). Kiedy stamtąd odszedłem to wpadłem na 
pomysł żeby zrobić program latino. Piosenki Julio Iglesiasa 
uwielbiałem od dziecka. Bardzo spodobały mi się wtedy hity 
Enrique Iglesiasa. Wymieszałem repertuar tych panów oraz 
Marca Anthony’ego, Ricky’ego Martina i przygotowałem 
taki specjalny koncert. Przypadek sprawił, że trafiłem do 
firmy z Katowic, która robiła koncerty. Mieliśmy około 15 
koncertów miesięcznie, co na tamte czasy było bardzo dużo. 
Potem wydałem płyty z tymi utworami. W międzyczasie 

wyjechałem na tournée po Europie z musicalem „Showstar 
2008” organizowanym przez niemiecką TV ZDF. Potem 
już przez cztery lata regularnie wyjeżdżałem koncertując od 
Portugalii po Skandynawię.  

Ale mam wrażenie, że po przebojach Ricky’ego 
Martina i Enrique Iglesiasa popyt na muzykę latynowską 
spadł. Dzięki „Despacito” jednak znów stała się popularna 
m.in. w Polsce. Piosenka w zaledwie kilka miesięcy stała 
się istnym hitem, który znał i nucił cały świat. Czy jako 
specjalista od klimatów latino bądź inspirowanych 
muzyką południowoamerykańską jest Pan w stanie 
powiedzieć na czym polega fenomen tego utworu? 

Myślę, że na prostocie, gdyż są to bardzo proste 
dźwięki aczkolwiek w prostocie tkwi szczegół. Nie 
jest łatwo napisać proste dźwięki, które trafią do tak 
szerokiej publiczności. Troszkę ma to powiązanie z operą. 
Rozmawiam ze znajomymi, którzy interesują się muzyką na 
co dzień. Wszyscy wiemy, że nie ma opery bez arii. Wielcy 
kompozytorzy pisząc operę nie mogli pominąć arii dlatego 
że to jest prawdziwy magnez wybitnego dzieła. Muszą zatem 
być proste melodie, które każdy może np. zanucić. Powiem 
jednak szczerze, że słuchając takich utworów przez dłuższy 
czas to po prostu bym się męczył. Te dźwięki są aż tak 
proste, że nie wiem czy miałbym przyjemność zaśpiewania 
tych piosenek. Oczywiście nie przeliczam tego na finanse 

bo one na pewno by się zgadzały. Ja lubię kiedy dźwięki, 
które śpiewam są ciekawie powiązane i nie aż takie łatwe.

Śpiewa Pan w 10 językach. Uważa Pan, że zdolności 
poliglotów są wrodzone czy wyuczone? 

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 
rosyjski, chorwacki, słowacki, czeski, łacina i polski. To 
nawet 11 języków, w których śpiewałem (śmiech). Myślę, 
że zdolności poliglotów są wrodzone. Ja np. kiedy śpiewam 
w obcym języku nie muszę patrzeć w prompter bo ten tekst 
mam w głowie, natomiast kiedy śpiewam po polsku to 
zdarza mi się zerkać w prompter bo nie pamiętam tekstu. To 
jest dziwne, ale tak już mam. Pamiętam nawet zagraniczne 
piosenki, które słyszałem w dzieciństwie i moja partnerka 
się dziwi skąd je znam.  

Miał Pan okazję występować na scenach całej Polski, 
ale też Europy, Ameryki Środkowej czy w Kanadzie. 
Które z koncertów szczególnie zapadły Panu w pamięć?

Dwa takie koncerty przychodzą mi 
do głowy. Pierwszy to występ na Kubie, 
gdzie śpiewałem salsę. Na koncert przyszła 
spora grupa osób z Polski i zaczęła 
krzyczeć czy bym nie zaśpiewał mojej 
piosenki „List z morza”. To było bardzo 
miłe uczucie. Drugi koncert to występ 
w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej 
w Nicei. Śpiewając w języku francuskim 
piosenkę „Nathalie” Gilberta Bécaud 
ogarnęła mnie jakaś pustka i zapomniałem 
tekstu. Chcąc się ratować poprosiłem 
publiczność o pomoc i nagle okazało się, 
że nikt z obecnych tej piosenki nie znał 
co było dla mnie wielkim zaskoczeniem. 
Udało mi się wrócić na właściwe tory i 
dokończyłem utwór.  

Jakie doświadczenia z pracy 
artystycznej poza granicami naszego 
kraju chciałby Pan przenieść do Polski? 

Na Zachodzie ludzie kochają się bawić 
i zanurzać się całkowicie w muzyce, której 
słuchają. W Polsce czuję taki delikatny 
dystans. Wykonawcy także bawią się 
muzyką. Ja obserwuję innych artystów 
i staram się zawsze być prawdziwy na 
scenie, aby publiczność to czuła. Często 
publiczność w Polsce naprawdę bawi się 
doskonale na koncertach, ale zdarzają się 

takie występy które przechodzą do historii bez echa. Jako 
artysta zawsze daję z siebie 100% bez względu na reakcję 
publiczności i frekwencji. To wynika z szacunku dla widzów.  

Jaka jest Pana ulubiona piosenka z Pańskiego 
repertuaru (całego)? Czy jest jakiś utwór, który darzy 
Pan szczególnym sentymentem? 

Taka szczególna piosenka to „Cicha noc”, piosenka 
z moim tekstem. Wideoklip powstał w Chorwacji. Ta 
piosenka ma bardzo głęboki tekst, który polecam. 

W życiu osobistym i zawodowym ważna jest 
intuicja. Jak istotna jest ona dla Pana? 

Myślę, że brakuje mi umiejętności rozszyfrowywania 
ludzi, jestem naiwny. Przez to miałem wiele kłopotów. 
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Teraz uczę się patrzenia trochę inaczej na wiele rzeczy. 
Ważne jest, aby wiedzieć z kim się rozmawia a zdarzało się, 
że spotykałem na swej drodze osoby, które mnie zawiodły.  

Jakie wartości w życiu są dla Pana kluczowe?
Najważniejsze w życiu są dla mnie uczucia. Dawanie 

siebie drugiej osobie jest czymś co uwielbiam. Dodam 
jeszcze, że nie lubię oszustwa i kłamstwa.  

„Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym 
sobą jest szczęśliwy” – tak mawiał Oscar Wilde. Jak 
brzmi definicja szczęścia Jacka Silskiego? 

Na szczęście składa się wiele czynników. Dla mnie są to 
niewątpliwie miłość, zdrowie i spełnianie siebie.  

Kilka miesięcy temu przyszedł na świat mój 
największy Skarb – córka Amelia. Pana córka Lenka 
1-go września skończyła 3 lata. Co może dać ojciec 
córce, czego mama jej nie da?  

Oj bardzo ciężkie pytanie. Ona tak sobie nas 
poustawiała, że kiedy potrzebuje jednej rzeczy to korzysta 
ze mnie, a kiedy drugiej rzeczy to idzie do mamy (śmiech). 
Na razie wykorzystanie nas jest chyba w proporcjach pół 
na pół.  

Czy Jacek Silski traktuje partnerkę jak królową, 
a córkę jak księżniczkę? Rozpieszcza Pan swoją 
córeczkę?

Staram się rozpieszczać obie moje kobiety, ale 
trzymamy dystans jeśli chodzi o dziecko. Ważne jest 
wyrabianie w nim wartości i pokazywanie co jest istotne 
w życiu, że nie wszystko może dostać. Jest to bardzo 
ciężkie bo kiedy widzimy, że czasem wymusza kupno 
czegoś to z jednej strony chcemy jej odmówić, a z drugiej 
strony patrzymy na siebie i ulegamy. Każdy prawdziwie 
kochający rodzic chce przychylić dziecku przysłowiową 
gwiazdkę z nieba.  

Pana kariera wiąże się z licznymi wyjazdami. Jak do 
nich odnosi się Twoja Rodzina? Często towarzyszą Panu 
w wyjazdach? 

Moja połówka prawie zawsze ze mną wyjeżdża. W 
najbliższym czasie wylatujemy do Kanady i chcieliśmy 
także, aby towarzyszyła nam Lenka, ale trasa koncertowa 
nam się rozciągnęła o ponad 4.000 km i ostatecznie mała 
zostaje z dziadkami.  

Współpracuje Pan z Królewską Orkiestrą 
Symfoniczną w Wilanowie. Jak zaczęła się ta współpraca?

Ciocia dyrektora Królewskiej Orkiestry Symfonicznej, 
która na stałe mieszka na Teneryfie, jest wielką fanką 
Julio Iglesiasa. Wyszperała mnie w internecie i zadzwoniła 
do dyrektora mówiąc, że jak Jacek Silski nie zaśpiewa u 
niego to ona z nim już nie będzie rozmawiać. Któregoś 
dnia skontaktował się ze mną człowiek, który przedstawił 
się jako dyrektor Królewskiej Orkiestry Symfonicznej. Ja 
myślałem, że to jest żart. Przesłuchał kilka moich piosenek 
i zaproponował mi współpracę. Pierwszy nasz wspólny 
występ był w Połczynie, gdzie zaśpiewałem także duet Julio 
Iglesias & Nana Mouskouri pt. „Se que volveras” czyli 
„Niech żyje miłość”. Potem było jeszcze wiele udanych 
koncertów m.in. w Sali Kongresowej, gdzie towarzyszył mi 
skrzypek Vadim Brodski.  

Właśnie miałem pytać jak Pan wspomina występy z 
wirtuozem skrzypiec – Vadimem Brodskim czy z legendą 

amerykańskiej trąbki – Garym Guthmanem?
Kiedy grał mi Vadim Brodski w pewnym momencie 

nie wiedziałem w jakiej jestem tonacji. Całe szczęście 
waltornista, który był na scenie obok mnie podał mi dźwięk. 
To był stres, ale i niesamowite przeżycie. Vadim Brodski i 
Gary Guthman to fantastyczni ludzie, którzy żyją muzyką.  
Obu panom wręczyłem moje płyty.  Vadim Brodski 
otrzymał płytę z piosenkami Julio Iglesiasa. Zadzwonił do 
mnie po kilku miesiącach i mówi: „Jacek. Potrzebuję od 
Ciebie kolejną Twoją płytę bo moja żona pierwszą słuchała, 
aż do jej zdarcia.” Bardzo się cieszę, że miałem z nimi okazję 
występować.  

Występował Pan m.in. z takimi wykonawcami jak: 
Julio Iglesias, Karel Gott, Gina T., Iri Korn, Boney M., 
ABBA, Goran Karan, Frank Galan, Francesco Napoli, 
In-grid, Goombay Dance Band, Kate Ryan, Edward 
Simoni oraz z całą czołówką polskiej estrady. Z jakimi 
artystami chciałby Pan jeszcze wystąpić? 

Chciałbym wystąpić z Andrea Bocellim.  
Z wielką chęcią zobaczyłbym na jednej scenie i 

posłuchałbym duetu Jacek Silski & Andrea Bocelli.
Ja także (śmiech). 
Kocha Pan podróże. Jakie jest najpiękniejsze miejsce, 

które Pan zwiedził i które chciałby Pan zobaczyć?
Planujemy nakręcić wideoklipy na Malediwach i na 

terenie Wielkiego Kanionu Kolorado. Najciekawszym 
miejscem jakie widziałem to Wyspa Saona na Karaibach. 
Mamy tam nakręcony wideoklip do utworu „Uchyl mi 
nieba”. Dla mnie tak właśnie wygląda raj.

Jak Pan wspomina swój udział z Operą Śląską w 
filmie „Kornblumenblau? 

Pamiętam, że był niesamowity mróz powyżej 20 stopni 
Celsjusza. Poczułem klimat obozu koncentracyjnego, 
po którym przechadzali się aktorzy, którzy byli ubrani w 
mundury SS-manów. Dało się odczuć jak tam musiało być 
potwornie ciężko. Bardzo odczułem to w sercu. Z orkiestrą 
śpiewaliśmy „Odę do radości”.  

Uwielbia Pan koty. Pisarz George Bernard Shaw 
powiedział: „Człowiek jest cywilizowany na tyle, na ile 
potrafi zrozumieć kota”. Czego możemy nauczyć się od 
tego zwierzęcia? 

Myślę, że niezależności. Kiedyś oglądałem program w 
telewizji i ktoś powiedział, że psy są mądrzejsze od kotów bo 
słuchają komend. Kot tego nie robi, ale nie oznacza to, że 
jest głupszy. Kota trzeba zrozumieć. Jak ktoś tego nie potrafi 
to nie powinien mieć tego zwierzęcia jako towarzysza w 
domu. Kot chodzi własnymi drogami i najfajniejsze jest to, 
kiedy na swoich drogach znajduje nas i decyduje się dać 
nam pogłaskać czy przytulić się.  

Interesuje się Pan bieżącymi wydarzeniami 
politycznymi i kulturalnymi. Co Pan sądzi o 
współczesnej scenie politycznej? 

Martwi mnie walka między politykami, podczas 
której zapomina się zupełnie o ludziach. Partie polityczne 
walczą o wpływy, a nie walczą o to, aby Polakom żyło się 
lepiej. Martwi mnie jeszcze globalna polityka, w której 
czuć ingerencję Moskwy i jej taktykę burzenia zamiast 
budowania. Najsmutniejsze są jednak wojny, w których giną 
często bezbronni, niewinni ludzie. Syria była prawdziwym 

poligonem Rosji i tam się nikt nie liczył z życiem.  
W 2013 r., na zaproszenie dyrektora Filharmonii w 

Toronto Pana Andrzeja Rozbickiego, wystąpił Pan przed 
Polonią Kanadyjską. Za kilka dni kolejne koncerty w 
Kanadzie. Jakie niespodzianki szykuje Pan dla swoich 
fanów zza oceanu? 

Największą niespodzianką będą opowieści o Polsce. 
Polonia uwielbia słuchać co się dzieje w kraju. Może 
weźmiemy ze sobą wideoklipy, pokażemy troszkę jak 
wyglądają współczesne polskie teledyski. Na pewno 
zaśpiewam swoje przeboje w języku polskim, ale także w 
obcych językach.  

Co chciałby Pan przekazać swoim fanom, w 
szczególności tym mieszkającym w Kanadzie? 

Bardzo cenię w nich to, że nie zapominają języka 
polskiego i pielęgnują swoje korzenie. Chciałbym im 
podziękować za ich serdeczność. Dla mnie to wielka 
przyjemność spotkać się z nimi i zaśpiewać na scenie, 
a potem porozmawiać, pośmiać się, porobić zdjęcia po 
koncercie.  

Jak wyglądają Pana najbliższe plany zawodowe po 
powrocie z Kanady? 

To szalone plany bo jestem w trakcie pracy nad 
pięcioma płytami. Najbliższy plan po powrocie zza 
Oceanu to wyjazd na dwa tygodnie, jeszcze nie wiemy w 
jakim kierunku, ale chcemy nakręcić kolejne wideoklipy. 
Kolejnym ważniejszym tematem będzie współpraca z 
Graziano, który jest rodowitym Włochem, a obecnie 
mieszka w Niemczech. Pracował m. in. z Panią Teresą 
Werner. Ostatnio skontaktował się z nami jego manager i 
będziemy również kręcili wspólny wideoklip i ruszymy ze 
wspólnymi koncertami.  

Czego mogę Panu życzyć na zakończenie naszego 
spotkania? 

Większej chęci pracy bo jeśli mam w perspektywie 
nagranie pięciu płyt, trzeba się uczyć dźwięków, tekstów to 
naprawdę trzeba poświęcić mnóstwo czasu, aby to zrobić.  

A zdradzi Pan fanom jaki jest prognozowany termin 
nagrania najbliższej płyty? 

Myślę, że będzie to początek wiosny 2019 r. Będzie to 
unikatowy projekt bo płyta z piosenkami Julio Iglesiasa w 
języku polskim. To przedsięwzięcie narodziło się z piętnaście 
lat temu. Spotkałem się wtedy w Warszawie z Jackiem 
Cyganem oraz z ówczesnymi wydawcami moich płyt. 
Jacek Cygan miał pisać teksty do utworów Julio Iglesiasa. 
Ten pomysł umarł śmiercią naturalną, a ja wyjeżdżałem 
przez cztery lata grając musicale w całej Europie. Teraz 
projekt odrodził się. Zaprosiła nas firma z Dominikany na 
próbne nagrania utworów Julio Iglesiasa. Materiały, które 
dostaliśmy pozwoliły nam na ruszenie z tym projektem 
i powstanie płyta z piosenkami Julio Iglesiasa w języku 
polskim.

Dziękuję Panu za przesympatyczne spotkanie i 
rozmowę.  

Dziękuję i pozdrawiam Pana, Pańską rodzinę i 
wszystkich czytelników. 

Rozmowa ta odbyła się przed wizytą Artysty w Edmonton.
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Maribor nazywał się po niemiecku Marburg 
an der Drau. Późniejsza Słowenia była wtedy 
administrowana bezpośrednio przez Austrię, 
w odróżnieniu od Chorwacji, rządzonej przez 
Węgrów. Wielka różnica! Wychodzę z katedry. 
Staję obok metalowego pomnika patriotycznego 
arcybiskupa. Za nim budynek uniwersytetu, 
obok piękna i kojąca fasada opery. Tkwię w 
eleganckim centrum Mariboru.

„Mestni park” to „Park miejski”. Tu nagle 
wśród platanów i mostków nad sadzawkami 
opadła mgła. Długa arteria obok parku nazywa 
się „Maistrova ulica”, dochodząca do dworca 
kolejowego. Nazwę ulicy dał generał Rudolf 
Maister. Borykał się w swej karierze wojskowej z 
typowym dylematem etycznym oficerów różnych 
narodowości, służących w wielonarodowej 
armii cesarskiej. Składali bowiem przysięgę na 
wierność cesarzowi austriackiemu. A potem 
przy końcu I Wojny Światowej, widząc upadek 
tej zmurszałej formacji, poczynali bronić Sprawy 
- interesów swojego własnego narodu. Dotyczył 
ten problem naturalnie nie tylko Słoweńców, 
lecz również Włochów, Polaków, Czechów, 
Rumunów, Chorwatów…

swych list przyszłych ofiar. Aresztowano od razu 
Slavę i zawieziono do lochów Gestapo w Grazu 
– jedynie 70 km na północ stąd. Po strasznych 
torturach rozstrzelano ją na bezbarwnym 
podwórcu więzienia.

+ + + + +

Gdyby mgła była rzadsza, zobaczyłbym 
katedrę stojącą w środku miasta na „Slomškov 
trg”, czyli na „placu Slomšeka”. Nic nie wiem 
o arcybiskupie i teraz Błogosławionym. 
Nazywa się Anton Martin Slomšek. Umarł tu 
24 września 1862. Wewnątrz katedry oglądam 
witraż, ukazujący jego postać obok polskiego 
papieża Jana Pawła II. ”Nasz” Pontifex Maximus 
był w Mariborze 19.09.1999. Czytam wzięty z 
klęcznika tekst modlitwy o kanonizację zmarłego 
duchownego. Zasługą „słowiańską” arcybiskupa 
Antona był fakt, iż przeniósł w 1859 siedzibę 
biskupstwa z Austrii do Mariboru, podkreślając 
słoweński charakter miasta, podnosząc rangę 
tutejszej ludności. Oczywiście te tereny były 
wówczas austriackie. Do 1918 ziemie te 
były częścią monarchii austro-węgierskiej. 

Między rzeką Drawą a wzgórzem o nazwie 
Piramida leży słoweńskie miasto Maribor. 
Oczywiście wszystkie przewodniki każą mi 
wejść na Piramidę wąską krętą dróżką. Wije 
się między drzemiącymi zimowo winnicami. 
Aspekt romantyczny. Wspinam się.

Stoję teraz na szczycie poczciwego śpiącego 
wzgórza, oglądając zmarznięte szczepy winne 
we mgle. Chciałem zobaczyć z góry stare 
uniwersyteckie miasto Maribor. Co prawda 
już je trochę poznałem, chodząc po wielu 
ulicach. One są nazwane bardzo ciekawie, 
godząc skomplikowaną przeszłość z tętniącą 
teraźniejszością.

U stóp Piramidy (podobno ktoś kiedyś 
usypał piramidę z kamieni na samym szczycie 
wzgórza - potem ją rozwalono - nazwa pozostała) 
widzę krótką ulicę „Slave Klavore”. Kim była 
zupełnie mi nieznana Slava Klavora? Urodziła się 
tu w Mariborze w 1921 roku a już 20 lat potem 
nie żyła. Jako studentka uczelni handlowej w 
Zagrzebiu wstąpiła do organizacji młodych 
komunistów. Działała aktywnie i uczciwie 
ideologicznie aż do początku okupacji Niemców, 
którzy zajęli Jugosławię. Hitlerowcy znali ją ze 

Między Drawą a Piramidą
Panorama Mariboru nad Drawą
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Rudolf Maister brawurowo oswobodził 
ten teren w 1918 roku dla Jugosławii. Stał się  
niekwestionowanym bohaterem narodowym. 
Malował, miał talent poety, wydawszy kilka 
tomików wierszy. Jego pogrzeb w lipcu 1934 
roku stał się manifestacją narodowej jedności. Ta 
została dotkliwie zraniona i zakwestionowana po 
terrorystycznym zamachu na króla Aleksandra 
I. Karadżordżewicza w Marsylii trzy miesiące 
potem. 

+ + + + +

Kto wspomina byłą Jugosławię (tej nazwy 
nie znosili zarówno Serbowie jak i Chorwaci 
oraz inne nacje owego dziwnego zlepku: 
„Południowa Sławia”), nie może nie natknąć 
się na marszałka Josipa Broz Tito. Ta postać jest 
centralnym bohaterem najpierw partyzantki 
antyhitlerowskiej, potem bezkonkurencyjnym 
przywódcą państwa Jugosławii (1945-1980), 
szefem partii, mężem opatrznościowym, mężem 
czterech żon, ojcem wielu dzieci nie tylko z 
prawowitego łoża. Tito zasłynął jako pierwszy 
i poważny oponent dominacji sowieckiej we 
wschodniej Europie pod wodzą towarzysza Stalina. 
Ten zapraszał Tito wielokrotnie i bezskutecznie 
do Moskwy, aby „po przyjacielsku” omówić 
różnice zdań. Tito stworzył nowy polityczny 
blok, ukazujący światło w politycznym tunelu: 
można się przeciwstawić Stalinowi o boskiej 
niemal mocy, jego władzy i długich karzących 
rękach, dosięgających zagranicą niepokornych. 
Nie trzeba się bać Moskwy i jej dyktatu!

W pięknym słoweńskim Mariborze 
natknąłem się na centralnie położony „Titov 
most”, idący z centrum nad rzeką Drawą na 
południe w kierunku Zagrzebia i Belgradu. 
Kolacja w serbskiej restauracji „Gala żar” 
80 m od tego mostu nauczyła mnie więcej 
o kulcie zmarłego w maju 1980 marszałka. 
W pierwszym pomieszczeniu „Gala żaru” od 
ulicy siedzą turyści, a w wewnętrznej sali od 
podwórza siedzą pogrobowcy ideologii Josipa 
Broza. Wokół stołów tej „lokalnej” sali panuje 
optycznie aura muzeum. Na ścianach wiszą 
obrazy, ukazujące Tito w różnych fazach kariery 
partyzanckiej i politycznej, rysunki wykonane z 
miłości dla niego przez dzieci, jego fotografie. 
Są też popiersia, jego medale i odznaczenia, 
plakaty z jego tekstami i podpisami. Są 
płaskorzeźby metalowe, drewniane i gipsowe! 
Cytaty i transparenty – wszystko kręci się wokół 
Tito. W małej sali restauracji drugiego miasta 
Słowenii Tito żyje - w roku 2018. Tego się 
nie spodziewałem 38 lat po jego zgonie. Tito 
wiecznie żywy! Skąd to znamy? To nie jest salka 
w restauracji, to jest świątynia dla wybrańców i 
nadal wiernych pogrobowców komunizmu.

Za mostem, po tzw. nieciekawej stronie 

Drawy natknąłem się w trakcie spaceru na „ulica 
Moše Pijada”. To nazwisko jest nieoczekiwanym 
dopełnieniem biografii marszałka Tito. Moša 
Pijade był z pochodzenia sefardyjskim Żydem, 
co podkreślał w swych autobiografiach, sam 
uważając się za Serba. Ponieważ był komunistą 
w królestwie Jugosławii (1918 - 1939), 
aresztowano go. Siedział w więzieniu od 1924 
do 1939 roku. Tam przypadkowo poznał obok 
w celi przyszłego marszałka Tito. To otworzyło 
mu po 1945 oczywiście prostą drogę do stabilnej 
chwały, do tytułu „Bohater Ludu”, do wspaniałej 
kariery. W więzieniu Pijade przetłumaczył cały 
„Kapitał” K. Marksa z oryginału niemieckiego 
na język serbski. Przy okazji tłumaczył poetów 
francuskich, zmarł w Paryżu w 1957 roku. Był 
przez całą epokę prawą ręką Josipa Tito. W 
luksusach komunistycznej władzy, na prywatnej 
wyspie Szefa, czyli na Brioni naprzeciw miasta 
Pula, sącząc powoli prawidłowo schłodzonego 
szampana zapominał o dotkliwej politycznej 
karze w młodocianym więzieniu, gdzie mógł 
spełniać się na szczęście intelektualnie.

Wracam do centrum Mariboru przez 
„Glavni most”, natykając się na wielką arterię 
miasta: „Strossmayerjeva ulica”. Niemiecko 
brzmiące nazwisko. Ojciec był Austriakiem, 
matka Słowenką. Josip Juraj (czyli „Józef Jerzy”) 
Strossmayer został wyświęcony na biskupa za 
zgodą samego cesarza Franciszka Józefa w 1849 
roku. Zasłynął jako mądry teolog katolicki, 
twórca „jugosławianizmu”, czyli ideologii, 
usiłującej podkreślić rosnącą rolę polityczno-
społeczną południowych Słowian. Przekuł to w 
czyn. W 1866 roku stworzył biskup Strossmayer 
„Południowosłowiańską Akademię Nauki i 
Sztuki”. Aktywnie popierał swymi dochodami, 
mając szczęście rządzić bogatą diecezją, wszelkie 
przejawy intelektualnej słowiańskości. Tworzył 
fundacje, archiwa, biblioteki, gimnazja, 
instytucje kulturalne.

Siedzę na ławce przed Drawą. Po zielonej 
wodzie rzeki pływają obowiązkowe białe 
łabędzie. Ustawiono na nabrzeżu sporo ławek. 
Funkcjonują lokale, hotele, nad głową po 
mostach jeżdżą samochody – po ciekawie 
nazwanych ulicach. Łabędzie patrzą się z 
nadzieją na moje ręce. Miejsce nazywa się 
po słoweńsku „Pristan”, co ma dla mnie 
zabarwienie symboliczne. Maribor stał się dla 
mnie przystanią przynajmniej na krótko, by 
zapoznać się wyrywkowo z jego historią.

Wiesław PIECHOCKI
Maribor nad Drawą, Słowenia, grudzień 2018
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WIESŁAW GÓRECKI, M.Sc.
Niezależny konsultant ubezpieczeniowy.
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Jeśli chcesz zaoszczędzić na składkach

Nie zwlekaj!     Zadzwoń dzisiaj!
Otrzymasz najlepsze stawki dostępne na rynku.
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We speak English, Polish, and Russian

Dr. Margaret Pokroy
Dr. Mila Lutsky

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

(780) 430 - 9053

              Paulina Nowiczenko

  usługi prawne w języku polskim

JOMHA LAW OFFICE

#418, 10123 –99 St, Edmonton, AB

Tel: 780.802.4721

prawo rodzinne, karne, nieruchomości,

testamenty i spadki, odszkodowania

powypadkowe, prawo imigracyjne.

 

 

 
 

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


