Obowiązek, Honor, Waleczność

Świętujmy 100-Lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę
W listopadzie 1918 r. Z prochów Wielkiej Wojny odrodziła się Rzeczpospolita. Jednak Polska nie była nowym bytem wśród narodów
Europy. Jego historia narodowa sięga milenium.
W nieśmiertelnych słowach polskiego poety, Adama Mickiewicza, Polska nie zginęła jeszcze tak długo, jak żyjemy. Niewiele narodów
stanęło na wysokości zadania i przetrwało z takim męstwem. Pozbawieni własnego państwa przetrwali trzy rozbiory trwające prawie 150 lat,
aby ponownie odrodzić się i zjednoczyć w wyniku Traktatu Wersalskiego.

Limitowana edycja
Polska 100-tna Rocznica
Zegarek zawiera:

W czasie II wojny światowej, choć rozdarty przez nazistowskie Niemcy i Rosję Radziecką, można słusznie twierdzić, że Polacy odegrali
kluczową rolę w wojnie powietrznej nad Anglią. Polscy żołnierze, lotnicy i marynarze wyróżnili się w Narwiku i Tobruku, w pogoni
za pancernikiem “Bismarck” oraz w morskich bitwach na Północnym Atlantyku. Wraz z aliantami polskie wojska wyzwoliły Europę
Zachodnią, wyróżniając się w Ankonie i Falaise Gap. Ostatecznie polska flaga w końcu została podniesiona i powiewała nad Berlinem.

• Mechanizm firmy Seiko
•	Dekiel zegarka z polerowanej stali
nierdzewnej z wygrawerowanym
godłem

Ich zwycięstwo było jednak gorzkie.Dzień Zwycięstwa (The V-Day) nie był ich świętem. Znosząc najbardziej brutalną, podwójną okupację
cierpieli bardziej niż jakikolwiek inny naród europejski. Odważni i dumni ludzie, którzy posiadali największą i najskuteczniejszą podziemną
armię walczącą z okupacją hitlerowską, zostali zdradzeni. W wyniku porozumienia w Jałcie, Polacy zostali skazani na dalsze prawie
półwiecze tyrańskich rządów Związku Radzieckiego. Mimo to, z tego bastionu europejskiej cywilizacji wyszło przesłanie nadziei, które
zerwało łańcuchy radzieckiego komunizmu - “Nie lękajcie się”! To był głos Jana Pawla II.

•	Tarcza zegarka pozłacana
24 – karatowym złotem

Polska, kraj wielkich postaci życia - świętych , walecznych bohaterów wojennych, noblistów, naukowców i wielkich kompozytorów,
nagradzanych reżyserów filmowych i poszukiwaczy przygód, sławnych poetów, pisarzy i odważnych rewolucjonistów. Jednocześnie kraj
zwykłych jednostek, odważnych, dobrych i lojalnych, które jako naród zjednoczony dokonały rzeczy niezwykłych ostatecznie pokonując
dwie potworne ideologie dla trwałego dobra ludzkości.

•	Znakomity skórzany pasek
w stylu aligatora w kolorach :
czarnym, czerwonym i niebieskim

Dziś Polska jest prawdziwym bastionem Wolnego Świata.

•	Niestandardowy wytłaczany
welwetowy futerał kolekcjonerski

Polska wspólnota narodowa, posiadająca wielką i dumną diasporę mieszkającą na wszystkich
kontynentach naszego globu miłującą naród polski który przetrwał przez stulecia i bedzie
trwał tak dlugo jak ten świat będzie istniał.
Polska 2018. W tym roku z dumą obchodzimy setną rocznicę odzyskania naszej niepodległości.
To naprawdę dumne być Polakiem!
Kongres Polonii Kanadyjskiej nawiązał współpracę z jednym z czołowych kanadyjskich
projektantów zegarków, Time is Ticking Inc., który ma długą tradycję tworzenia
historycznych zegarków odzwierciedlających narodowe dziedzictwo.
Mamy przyjemność zaprezentować limitowaną edycję zegarka
“Polska-100-tna Rocznica”. Twój koszt to tylko $100.00 plus obowiązujące podatki
i opłaty pocztowe. Zegarek sprzedawany jest znacznie poniżej jego wartości
detalicznej wynoszącej około 250 dolarów kanadyjskich.. Dochód ze sprzedaży
każdego zegarka jest przekazywany Kongresowi Polonii Kanadyjskiej do
wykorzystania na specjalne inicjatywy związane z setną rocznicą.
Smukły zegarek z japońskim mechanizmem firmy Seiko, pokryty
24-karatowym złotem, z wygrawerowanym futerałem i dizajnerskim skórzanym
paskiem w kolorach: czarnym, czerwonym lub niebieskim. Zegarek zostanie dostarczony
w wytłaczanym, aksamitnym pudełku kolekcjonerskim. Ten piękny zegarek z limitowanej
edycji będzie zarówno wspaniałą pamiątką jak i prezentem.
Pokaż że jesteś dumny z Polski, jej niezwykłej historii i nieustającego przywiazania do
tradycji: obowiązku obywatelskiego, honoru i odwagi. Naród Polski świętuje stulecie
niepodległości, nadszedł więc czas

Wielkość przybliżona
Odpowiedni dla
męszczyzn i kobiet

na zakup zegarka “Polska-100-tna Rocznica”.

F O R M U L A R Z

Z A M Ò W I E N I A
Ilość szt.

Opcje

Imię i Nazwisko:

Pasek extra dług*

Miejscowość:

Pasek niebieski

Wojewòdztwo ( Prowincja ):

Kod pocztowy:

Pasek czerwony

Kraj:

Telefon domowy:

Suma

$100 00

Pasek czarny
Adres:

Cena za sztukę

Okrągły

Prostokątny

Tarcza biała

Tarcza czarna

Suma częściowa:
Koszt przesyłki:
HST (13%):

Suma całkowita:

*tylko w kolorze czarnym

Telefon do pracy:

Prosimy o wystawienie certyfikowanego czeku lub przekazu pieniężnego na: Time Ticking Inc., który będzie realizowal zlecenia sprzedaży w imieniu Kongresu
Polonii Kanadyjskiej. Formularze zamówienia powinny być wysyłane pocztą do: Time Ticking Inc. Po Box 10066, Don Mills, Ontario, Kanada M3C 0J9
Koszt wysyłki -$14,00 za zegarek w Ontario i Quebec. Wszystkie inne prowincje $18,00.
Wysokość opłaty za wysyłkę poza Kanadę będzie konkurencyjna, szacowane przy kazdym zamòwieniu.

Wszystkie transakcje sprzedadaży są ostateczne!
Płatność:

Visa

Master Card

Przekaz pieniężny

Czek certifikowany

Numer karty kredytowej:
Data ważności:

Podpis:

E-mail:

Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć zamówienie, prosimy o kontakt: Time Ticking Inc.,
przez telefon na 416-925-5520 Fax: 416-925-5641 E-mail: timeisticking@sympatico.ca strona internetowa: www.timeticking.ca

