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Oświadczenie w sprawie artykułu w „Gazecie Informacyjnej”
Do zamieszczanych w „Gazecie Informacyjnej” tekstów pani Elżbiety
Kozar nie odnosiłem się publicznie
w myśl wpojonej mi przez ojca zasady: „nie tykaj gumna, nie będzie
śmierdziało” (wersja ugrzeczniona).
Wydawało mi się, że pisanina pani
redaktor jest niegroźnym hobby osoby, która ma za dużo wolnego czasu.
Niesłusznie! Pisanina ta jest groźna,
gdyż zawiera kłamstwa i nieścisłości,
mogące podważać czyjąś pożyteczną
działalność.
Tym razem w jej artykule pojawiła
się nazwa audycji, którą współredaguję, oraz moje nazwisko. Pojawiliśmy
się (Radio IKS i ja) w tekście, ogólnie rzecz ujmując, piętnującym tych,
którzy w niedzielę, 3 maja, nie pojawili
się na akademii zorganizowanej przez
Kongres Polonii Kanadyjskiej okręgu
B.C.
Nie pojawili się mimo rozesłanych
do nich imiennych zaproszeń!
Abstrahując od tego, że zaproszenie
dla mnie zostało wysłane na adres
Tomasza Żemojtela, wydaje mi się,
że minęły już czasy, gdy obecność na
różnego rodzaju akademiach i partyjnych nasiadówkach była obowiązkowa, a absencja ścigana przez odpowiednie służby nacisku. Ale być może
skusiłbym się nawet na odwiedzenie
Evergreen Cultural Centre mimo braku
pisemnego zaproszenia (wiedziałem
przecież o tej akademii, chociażby stąd,
że czytałem podczas audycji ogłoszenie w tej sprawie), bo małostkowy nie
jestem. Ale ile razy można uczestniczyć w imprezie KPK, delikatnie mówiąc mało ciekawej i oryginalnej.
Ja nawet rozumiem, że pani Kozar
tęskni do minionych „słusznych” czasów, gdy na pochodach pierwszomajowych sprawdzana była obecność,
a na budynkach wisiały hasła typu
„Tylko w zjednoczonej partii nasza
siła” albo „Program partii programem
narodu”, a o tym co mogło pojawić
się w druku lub na scenie decydowała
pani z Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (potocznie nazywanego cenzurą), na przykład w jakimś
mieście w północno-zachodniej Pol-

sce. Nie zgadzam się jednak na to, aby
pani, która mentalnie jest wciąż w czasach komuny, przekazywała w swoim
tekście kłamstwa związane z moją
osobą. Oświadczam zatem, że audycje Radia IKS nie są dotowane przez
Konsulat Generalny RP w Vancouver ani przez żaden inny konsulat, ani
tym bardziej przez Kongres Polonii
Kanadyjskiej okręgu B.C. Co więcej,
ogłoszenia konsulatu i wszystkie niekomercyjne ogłoszenia KPK są emitowane w audycjach Radia IKS za
darmo.
Przypuszczam natomiast, że przedstawiciele organizacji wymienionych
przez panią Kozar w artykule - Polish
Canadian Sport and Recreation Club
„Polonia”, Vancouver Chopin Society
lub Polish Canadian Jazz Association
– mieli w tym czasie coś pożytecznego do zrobienia. Może organizowali
kolejną imprezę sportowo-rekreacyjną
dla dzieci z naszej polonijnej społeczności, może przygotowywali przyjazd
wybitnej pianistki lub pianisty, może
dopinali szczegóły związane z koncertem jazzowym lub balem, na który bilety wyprzedawane są na pniu. A może najzwyczajniej w świecie nie chcieli tracić czasu na imprezę, gdzie główną atrakcją jest lansowanie się polonijnych działaczy.
Ten list otwarty kieruję również do
Konsulatu Genaralnego RP w Vancouver, nie dlatego że oczekuję wyjaśnienia sprawy sugerowanego przez
pania Kozar cofnięcia dotacji dla organizacji polonijnych, których prezesi
(mimo osobistych zaproszeń!) nie byli
obecni na 3-majowej akademii, gdyż
wiem, że takich bredni nie można traktować poważnie. Oczekuję natomiast
wyjaśnienia w sprawie listy zaproszonych gości, która wydrukowana została na stronie 19 gazety pani Kozar.
Jeśli jest prawdą, że Konsulat Generalny RP w Vancouver organizował tę
akademię wspólnie z Kongresem Polonii Kanadyjskiej okręgu B.C., to nie
ma możliwości, aby pracownicy konsulatu nie mieli wglądu w listę zapraszanych gości. Jeżeli więc tak było, a
wydrukowana w „Gazecie Informa-
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cyjnej” lista zaproszonych gości jest
pełna, to dlaczego obok osób tytułowanych np. „President of Pegasus”,
„Composer”, „President of Podhale”
zabrakło m.in. Stanisława Janeckiego
z Radia MIKS, Krzysztofa Bieganowskiego z Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Kanadzie, czy Andrzeja Jara z magazynu literackiego
„Aha!”?

To, że dla Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręgu BC są Polacy równi
i równiejsi – a niektóre osoby czy organizacje, dla lepszego samopoczucia
i wygody, uznaje się za nieistniejące
– to wiem. Dziwi mnie natomiast, że
podobną taktykę zaczyna stosować
konsulat. Pozostaje mi wierzyć, że pani Kozar doczeka się w końcu „ocenzurowania” przez otaczającą nas rze-

czywistość, do czego usilnie dąży.
Adresaci oświadczenia:
Kongres Polonii Kanadyjskiej okręgu
B.C., Konsulat Generalny RP w Vancouver – oraz redakcje „Gazety Informacyjnej”, „Takiego Życia”, magazynu literackiego „Aha!”
Rafał Czekajło – Radio IKS
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POZNAJ SMAK PRAWDZIWEGO CHLEBA
Bogaty wybór pieczywa i ciast według polskich i europejskich
receptur. Znakomite kremówki, pączki, serniki, makowce, babki,
drożdżówki, rogale itp.
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