75 Rocznica Towarzystwa Polsko-Kanadyjskiego
w Edmonton

Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie obchodzące w tym roku Jubileusz
75-lecia, jest najstarszym, zarejestrowanym stowarzyszeniem Polaków
w Edmonton. Samo miasto, stolica prowincji, jest starsze od naszej organizacji, tylko o 22 lata.
Grupa emigrantów, wychodząc naprzeciw potrzebom ówczesnego
środowiska polskiego, zebrała się w Edmonton 11 listopada 1927 roku
i zawiązała organizację. Ustalono miejsca spotkań, gdzie moglibyśmy
dyskutować o swoich problemach, jak również podtrzymywać więzi
towarzyskie.
Po dwóch latach, w dniu 18 czerwca 1929 roku, na podstawie dokumentu wymaganego przez obowiązujące prawo prowincjonalne Alberty,
Towarzystwo otrzymało prawomocny status jako „Polish Canadian Society” z siedzibą w Edmonton,. Siedzibą Towarzystwa jest Dom Polski,
którego Towarzystwo jest współwłaścicielem, łącznie z dwiema innymi
Organizacjami polonijnymi.
Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie popierając szkoły polskie, harcerstwo, kluby sportowe, młodzieżowe i kulturalne, oraz organizacje charytatywne. Propaguje idee wychowania kolejnych pokoleń Kanadyjczyków
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polskiego pochodzenia w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i
dumy z kraju pochodzenia ich przodków.
O prężności i popularności naszej organizacji, niech świadczy fakt, że
w ciągu ostatnich 5 lat przybyło nam 92 członków i ich liczba stale rośnie. Organizujemy doroczne wycieczki krajoznawcze do uroczych zakątków Alberty, jak również i do sąsiednich prowincji, umożliwiając
Członkom bliższe poznanie kraju zamieszkania i zasłużony odpoczynek.
Okres 75-lecia, to czas uporczywej pracy i zarazem sukcesów.
Cztery fale emigracji polskiej wpisały dowody swego istnienia do historii Kanady czynami, które stanowią istotny wkład w osiągnięciach
wielokulturowego narodu kanadyjskiego, czynami, z których my Polacy
możemy być dumni.
Obecnie realizowane zamierzenie o bardzo dużym znaczeniu dla naszej Społeczności, jest współuczestnictwo w budowie Domu Seniora
„Kopernik”.
Prymas Polski Józef Glemp w przesłaniu do Polaków żyjących poza
krajem ojczystym, w Boże Narodzenie 1983 roku powiedział:
„Historia kiedyś odnajdzie ślady tego zmagania się Polaków rozproszonych po kontynentach, o ocalenie miłości do Narodu, do Polski, do
Ojczyzny Papieża i Ojczyzny swego pochodzenia.”

Aktualny skład Zarządu TPK na rok bieżący (2002):
Adam Świerczyński – Prezes
Wilhelm J. Rudolf – I Wiceprezes
Zbigniew Kubiczek – II Wiceprezes
Jan Hofman – Skarbnik
Lucjan Trefon – Sekretarz
Maryla Hasek – Członkini Zarządu
Krystyna Dembowska – Członkini Zarządu

Nasze hasło: „JEDNOŚCIĄ SILNI”
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