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 W zakończeniu książki Piękno. Mit i 
rzeczywistość pisze Alicja Kuczyńska: 
„Jeśli nie ma przepisów ani reguł o-
kreślających, co jest piękne, jeśli nie 
ulegamy w swoich sądach modzie 
czy nakazom reguł lub snobizmu, 
jeśli wiemy, że nikt za nas nie może 
i nie powinien decydować o pięknie 
danego zjawiska czy przedmiotu, 
wówczas musimy sami każdorazowo 
orzekać, czy dana rzecz nam się po-
doba czy nie”.
 Myślę, że takich zdolnych do samo-
dzielnego orzekania jest w społecz-
ności polonijnej jakieś – patrząc opty-
mistycznie – dziesięć procent. Resz-
ta natomiast w ogóle nie wie o co 
chodzi. No bo co tu jest do orzekania, 
skoro wiadomo, że emigracyjny Polak 
musi kochać ślepo Chopina i góral-
skie tańce, czyli polską kulturę. Musi
kochać, ponieważ 90 procent Pola-
ków w Vancouver mówi, że kocha 
Szopena i góralskie tańce. A z więk-
szością warto trzymać dla poczucia 
bezpieczeństwa, nawet jeśli taka więź
(Erich Fromm) „oznacza utratę wol-
ności i dezintegrację własnej osobo-
wości”.
   Stałe powtarzanie o pięknie i wiel-
kości polskiej kultury (od czego, jak
od każdego przesytu, robi się już cza-
sem niedobrze) brzmi jak zaklęcie. 
Zaklęcie, które ma uleczyć z marnej 
oceny siebie jako jednostki, z kom-
pleksów, z wiecznej choroby emigra-
cyjnej. Bo to kochanie Chopina i gó-
ralskich tańców to miłość deklara-
tywna, manifestowana zbiorowo. Ilu 
z tych miłośników potrafi pochylić się 
przy nokturnach nad tomikiem wier-
szy i zapomnieć o całym świecie?
    Deklaracjom miłości do polskiej 
kultury (a co z kulturą niepolską –
z Bachem, Mozartem, literaturą po-
wszechną...?) towarzyszy powoływa-
nie się na ogół (wszyscy myślą jak ja
– cała Polonia!) i nadużywanie licz-
by mnogiej (my). Coś jak przemó-
wienia Lenina. Biedni tacy ludzie.
  „Życie to indywidualne myślenie i 
indywidualne bicia serca. Każdy musi 
zgryźć je na swój sposób. Wszystko, 
co podpowiadane z boku, nie ma 
sensu” – mówi Jan Nowicki...
  Suma tekstów w tym numerze nie
usiłuje objaśniać tzw. rzeczywistości 
obiektywnej, lecz mówi o tym, jak 
można odgadywać rzeczywistość nie 
wprost – ale jako doświadczenie we-
wnętrzne, kulturowe, literackie itp.
  

Szanowny Panie Konsulu RP. 
Drogi, niezawodny nasz Przyjacielu.

  Niełatwe jest nasze, z Panem, dziś 
spotkanie. Niełatwe, bo związane z roz-
staniem. Był Pan z nami, w Vancou-
ver, przez dwie kadencje. Na wyraźną 
prośbę całej Polonii. Prosiliśmy Rząd 
Polski, aby wrócił do nas człowiek, 
do którego mieliśmy całkowite zaufa-
nie. I udało się, przyjechał do nas Pan 
Krzysztof Czapla. Radość była ogrom-
na. Wszyscy wiwatowali. Trudna oka-
zała się ta druga kadencja, gdyż właś-
nie Panu przypadło w udziale prze-
niesienie konsulatu z Vancouver do 
Edmonton. Przyszedł rozkaz z góry i 
trzeba było go wykonać. Żadne proś-
by nie pomogły w utrzymaniu pol-
skiej placówki w naszym mieście. Po-
został żal w polskich sercach, gdyż stra-
ciliśmy naszą ostoję, kawałek prawdzi-
wej Polski, i żegnać musimy się teraz 
z reprezentantem naszych wspólnych 
idei, ojcem, rozumiejącym nasze polo-
nijne problemy. Ojcem – opiekunem 
naszej Polonii.
  To właśnie Pan, Panie Konsulu, był 
tą osobą, która nas dopingowała do 
patriotycznych działań, która nas du-
chowo wspierała i pomagała w reali-
zacji wytyczonych celów. Nie odma-
wiał Pan obecności na wszelkich po-
lonijnych uroczystościach. Czy to by-
ły festiwale, czy mniejsze uroczystoś-
ci, czy tylko rodzinne święta – przy-
jeżdżał Pan z żoną i córką, aby pod-
kreślić znaczenie polskości na obczyź-
nie, w naszym drugim kraju – w Ka-
nadzie. Święta narodowe, przedstawie-
nia polskiego teatru, przeglądy pol-
skich filmów – zawsze Pan, Panie Kon- 
sulu, był obecny. Tam gdzie przedsta-
wiciele Polonii – tam i Pan ze swoimi 
bliskimi.
  Tworzyliśmy jedną rodzinę i dlatego 
jest nam podwójnie smutno i przykro, 
iż nie będzie już Pana z nami.
  Nasze wspólne chwile w przeważa-
jącej większości były wspaniałe, choć 
trafiały się i kłopotliwe, kiedy trzeba
było godzić zwaśnione polonijne or-
ganizacje. Nie była to łatwa sprawa,
ale zawsze mogliśmy liczyć na Pana 
światłe rady i pomocną dłoń. Docenia-
my też ogromnie finansowe wsparcie 
dla wszelkich polonijnych działań.
Występy polskich grup tanecznych, 
uroczyste bale, spotkania i zebrania 
uświetniane były obecnością Pana 
Konsula, jeśli tylko czas na to pozwa-
lał.
  Między innymi dlatego dziękujemy 
Panu za opiekę, przychylność, dobre 
rady i ojcowską dłoń podawaną w kry-
zysowych sytuacjach.
  Szczególne podziekowania składam 
od nas, którym przyświeca idea po-
mocy artystom seniorom, choć przy-
kro stwierdzić, że tak niewielu było 
tych, którzy charytatywnie pomagali. 
Ale wielokrotnie sama zapowiedź, że 
Pan Konsul z nami będzie, mobilizo-
wała nas do zwiększonego wysiłku 
i całkowitego oddania się wzniosłej 
sprawie podtrzymywania kultury pol-
skiej, aby pokazać Kanadyjczykom jak 
piękna jest nasza tradycja narodowa, 
nasza muzyka i sztuka.
  Zawsze, wspólnym działaniom przy-
świecała myśl, że Polonia to silna gru-
pa, i że mimo różnic poglądowych –
złączeni, ideologicznie, jesteśmy w na-
szej kanadyjskiej, adoptowanej ojczyź-
nie.

  Za to wsparcie, za pomoc, serdeczne 
„Bóg zapłać”.
  Gdybym mogła, to bym najwyższy 
medal naszemu Konsulowi przyzna-
ła, ale jestem tylko szarym obywate-
lem, naznaczonym sędziwym wie-
kiem i nie mam takich możliwości. 
Ale możemy przyznać Panu tytuł ho-
norowego działacza i członka naszej 
organizacji oraz podarować symboli-
czny złoty klucz do naszego muzeum 

historycznego i galerii sztuki emigran-
tów polsko-kanadyjskich. Mamy na-
dzieję, że muzeum powstanie na ka-
nadyjskiej ziemi i będzie służyło po-
mocą młodym artystom, ale również 
zaistnieje jako symbol pamięci o tych, 
którzy między nami byli, pracowali, 
tworzyli i pozostawili po sobie piękną 
spuściznę kultury polskiej. A byli to 
artyści, lekarze, inżynierowie, nauko-
wcy, pisarze, muzycy, kompozyto-

rzy, harcerze, żołnierze, bohaterowie. 
Szczególnie nasi Ojcowie Oblaci – na-
si duchowi przywódcy, pomagający 
utrzymać wiarę w Boga i Ojczyznę.
  Szanowny Panie Konsulu, nie mó-
wimy „żegnaj” – lecz do widzenia. 
Mamy nadzieję, iż jeszcze niejeden 
raz się spotkamy. Za wszystko – ser-
deczne „Bóg zapłać”. 
  Życzymy Panu, z całego serca, dal-
szej owocnej pracy.

Solenizantka, Pani Janina Stencel, z Państwem Konsulostwem – Krzysztofem i Anną Czaplami

Przemówienie Pani Janiny Stencel, wygłoszone na jej przyjęciu imieninowym w West Vancouver


