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  Vancouverskiej Polonii przybędzie 
kolejny ośrodek polskiej kultury. A to 
za sprawą niespożytej energii pani 
Janiny Stencel, oraz jej nieobliczalnej 
fantazji, w której tym razem zrodził się
pomysł budowy „muzeum historycz-
nego i galerii sztuki”. Przedsięwzięcie 
finansowane będzie przez założoną 
przez Panią Doktor organizację cha-
rytatywną pod nazwą Stena Heritage
Foundation, będącą kontynuatorką 
Stowarzyszenia Pomocy Artystom Se-
niorom, już nie istniejącego, bo kwali-
fikujący się do pomocy Stowarzysze-
nia artyści pomarli. Nowa organizacja 
deklaruje niesienie pomocy nie tylko 
– jak przedtem – artystom stojącym 
nad grobem, ale także tym, którzy 
mają jeszcze wiele lat artystycznego 

biedowania przed sobą. Dodajmy też 
od razu, że pod pojęciem polskiej kul-
tury, rozumieć tu należy polską kulturę 
w wydaniu i rozumieniu polonijnym, 
które są specyficzne.
   Gmach muzeum i galerii sztuki 
wzniesiony zostanie na ulicy Fraser, 
w miejscu stojącego tam wciąż piętro-
wego budynku, w którym mieścił się 
gabinet dentystyczny dr Janiny Sten-
cel, a więc lokować się będzie bardzo 
blisko dwóch długoletnich – posiada-
jących pomieszczenia widowiskowe i 
galeryjne – polonijnych domów kultu-
ry, czyli oddalonego o 15 sekund mar-
szu Polskiego Towarzystwa „Zgoda” i 
znajdującego się w odległości  dwóch 
minut jazdy samochodem (wliczając 
w to dwukrotne zatrzymanie się na 
czerwonym świetle) Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów. Lokalizacja 
nowej placówki wybrana została więc 
bardzo dobrze; Boh trojcu lubit’.
   W listopadzie odbyło się w SPK 
zwołane przez Stena Heritage Funda-
tion zebranie, na którym projektant 
przedsięwzięcia, pan Tomasz Fali-
szewski, jasno i rzeczowo przedstawił 
planowany wygląd muzeum i galerii 
sztuki pod jednym dachem, oraz koszt
budowy. Budowla będzie czteropięt-
rowa (po polsku: trzypiętrowa), w jej
wnętrzu będzie dziewięć mieszkań, 
które zostaną wystawione na sprze-
daż, a o kulturalnym charakterze gma-
chu mówić będą umieszczone przy 
jego wejściu kolumny. Całość ma 
kosztować coś tam ponad cztery mi-
liony dolarów. 
  O znaczeniu i przeznaczeniu nowe-
go przybytku polskiej kultury dowia-
dujemy się więcej z napisanej przy po- 
mocy pani Ewy Lorenc autobiogra-
ficznej książki dr Janiny Stencel zaty-
tułowanej „Złożona obietnica”. Czyta-
my w niej co następuje: „Przyrzekłam 
sobie [...] pozostawić po sobie pom-
nik dla Polonii kanadyjskiej w Bry-
tyjskiej Kolumbii. Nie z marmuru ani 
granitu, ale pomnik wspomnień dla 
emigrantów, którzy przeżyli swoje do-
jrzałe lata w Kanadzie. Ale także dla 
młodych, budujących dopiero dom 
w nowej ojczyźnie. Aktualnie pracuję 
nad stworzeniem trwałej pamiątki pol-
skości w Brytyjskiej Kolumbii w po-
staci muzeum historycznego i galerii 
sztuki, które to gromadzić będą stałą 

kolekcję obrazów Giny Grajnert oraz 
wspomnienia i pamiątki zebrane przez 
organizacje polonijne, aby służyły pi-
sarzom, malarzom, muzykom, obla-
tom, harcerzom, weteranom i zwykłym 
ludziom”.
  O książce „Złożona obietnica” mó-
wiły jej autorki w drugiej części ze-
brania. Książka opowiada o losach 
bohaterki tej biografii w czasie wojny 
i w latach po jej zakończeniu, przeży-
tych w Polsce, oraz o wyjeździe do 
Kanady, trudnych emigracyjnych po-
czątkach, a potem o wycieczkach do-
okoła świata. Wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali darmowy egzem-
plarz książki, proszeni w zamian o do-
nację na budowę muzeum i galerii 
sztuki. Cała Polonia – organizacje po-
lonijne i osoby prywatne – proszona 
jest o finansowe wsparcie tej inicjaty-
wy (pieniądze wpłacone na konto Ste-
na Heritage Fundation można odli-
czyć od podatku).
  Z pytań zadawanych z sali, dotyczą-
cych budowy nowego ośrodka kultu-
ry, najbardziej zapadło mi w pamięć to,
że nikt z obecnych nie zwrócił uwa-
gi na okrutnie rzucającą się w oczy 
nieobecność na tym spotkaniu polo-
nijnych artystów, co chyba powinno 
wywołać pytanie, gdzie oni wszyscy 
się chowają. Uderzający był również 
brak działaczy naszych licznych orga-
nizacji, którzy – borykając się od lat
z napiętym kalendarzem imprez po-
kazujących polską kulturę – powinni
przecież być bardzo zainteresowni po-
wstającą placówką, która niewątpliwie
odciąży ich od nadmiaru kulturalnej 
pracy. Nikt też nie zapytał, czy w wy-
budowanym przybytku kultury będzie 
dosyć miejsca na występ zespołu „Po-
lonez”. (Natomiast dość dużo czasu 
zajęło odpowiadanie na pytanie pana 
Waldka, czy jak przyjedzie tu na za-
proszenie fanklubu „Gazety Polskiej” 
jakiś profesor z Ojczyzny, to czy bę- 
dzie mógł on ewentualnie pod dachem 
muzeum i galerii sztuki się przespać.)

  Pani doktor Janinie Stencel życzę 
dużo zdrowia, zachowania dotychcza-
sowej energii i ochoty na podróże po 
świecie przez wszystkie następne lata 
życia, których oby było dużo.

ANDRZEJ JAR

Nowy polonijny przybytek kultury

Przedzimowy Vancouver. W głębi kiermasz świąteczny pod Queen Elizabeth Theatre, który potrwa do 24 grudnia.

Droższa energia elektryczna

  Od 1 kwietnia zdrożeje o dziewięć 
procent energia elektryczna, co ozna-
cza wzrost kwoty rachunku B.C. Hyd-
ro przeciętnie o osiem dolarów mie-
sięcznie (dla niewielkich zakładów 
przemysłowych średnio 20 dolarów). 
Jest to początek rozłożonej na pięć lat
28-procentowej podwyżki ceny ener-
gii, która przed rokiem 2019 koszto-
wać będzie przeciętne gospodarstwo 
domowe miesięcznie o 25 dolarów 
więcej.

Koniec świata listonoszy

  Pięcioletni plan oszczędnościowy 
ogłosiła kanadyjska poczta, zapowia-
dając stopniowe zaprzestanie doręcza-
nia przesyłek bezpośrednio do adre-
satów. Zamiast tego trafiać one będą
do rejonowych skrzynek na listy, do
których trzeba będzie pofatygować się 
samemu. Zmiana zacznie być wpro-
wadzana w życie począwszy od dru-
giej połowy 2014 roku.
  Od 31 marca rośnie cena znaczków 
pocztowych; obecny 63-centowy zna-
czek kosztować będzie 85 centów 
w zestawie dziesięciu znaczków; za 
znaczek kupiony pojedynczo zapłaci-
my dolara.

Poznacie ich po owocach

  Ogłoszony dwa lata temu i rozdmu-
chiwany propagandowo przez premier 
Christy Clark plan tworzenia nowych 
miejsc pracy, który miał uplasować 
naszą prowincję pod względem eko-
nomicznym na czele kandyjskich pro-
wincji, nie zdał egzaminu. Bezrobocie
w Kolumbii Brytyjskiej rośnie, wyno-
sząc w listopadzie 6,7%, (6,5% w paź-

dzierniku), co jest najgorszym wyni-
kiem wśród zachodniokanadyjskich 
prowincji.
  „Nie widzieliśmy jeszcze wszystkich 
owoców naszej pracy, ale je zobaczy-
my” – powiedziała na podsumowanie 
bieżącego roku pani Clark, która przy-
puszcza, że owoce powinny być lepiej 
widoczne w przyszłym roku.

Rurociągu ciąg dalszy

  W nowym roku premier Stephen 
Harper podejmie ostateczną decyzję 
w sprawie budowy przez B.C. ruro-
ciągu uzyskiwanej z piasków bitu-
micznych ropy z Alberty. Sprzeciw 
społeczny jest jednak tak silny, że po-
mimo spodziewanej decyzji premiera
i stanowisku prowincjonalnego rządu 
Christy Clark, mało kto wierzy w rea-
lizację planu budowy. Może być burz-
liwie.

Na frasunek

  Imagine... Idziesz do sklepu po mle-
ko, masło i bułki, a przy okazji kupu-
jesz zgrzewkę piwa albo butelkę wi-
na. W roku 2014 może to być w B.C. 
możliwe; sekretarz parlamentarny
John Yap – odpowiedzialny w rządzie 
prowincji za sprzedaż alkoholu, po-
wołując się na życzenie społeczne, za-
rekomendował wprowadzenie sprze-
daży napojów alkoholowych w skle-
pach spożywczych.

Rok Konia

  Według chińskiej astrologii nowy 
rok, który zacznie się 30 stycznia, bę-
dzie rokiem Konia. Rzecz dobra dla
nas z tego płynie taka, że koń ma wiel-
ki łeb...

Co nowy rok przyniesie ci, 
mieszkańcu B. C.


