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   Piszę ten list motywowana pożegna-
niem konsula Krzysztofa Olendzkiego 
i jego żony Joanny. Pożegnanie zosta-
ło zorganizowane przez Kanadyjsko-
-Polski Klub Akademicki, 29 czerwca 
2016 roku. Oboje – Pan Konsul i jego 
żona wykazali duże zaangażowanie 
w nasze polonijne życie, otwartość 
i wsparcie dla inicjatyw. Wystąpienia 
Konsula, charakteryzowały się patrio-
tyzmem i naukowym zrozumieniem 
otaczających nas spraw społeczno-po-
litycznych. Było to widoczne w jego
pożegnalnym wykładzie zatytułowa-
nym „Moralność i pieniądz – jak pro-
wadzić i zarządzać organizacjami po-
zarządowymi“.
  Myślę, że serdeczności i życzeń suk-
cesów na jego drodze dyplomatycz-
nej od zgromadzonych nie brakowało. 
Ja natomiast miałam okazję przeka-
zać w ręce konsula Olendzkiego i Pani 
Joanny dwie misje do uwzględnienia 
w ich przyszłej karierze. Tymi misjami 
chcę się podzielić z Polonią. Będzie to 
nawiązanie do jego komentarza, jakim 
mnie pożegnał mówiąc, że z uwagi na 
moją profesję mogę być Polonii przy-
datna. A więc próbuję.
  A oto wspomniane misje:
  Po pierwsze, aby konsulostwo Olen-
dzcy pomagali Polakom poprawić po-
czucie własnej wartości i tożsamości. 
Jesteśmy nadal zbyt nieśmiali i nie-
pewni siebie na arenie światowej. Jest 
to wytłumaczalne, gdyż nasz naród 
przez lata zmagał się z niepewnością 
istnienia, lękiem przed swobodą my-
ślenia i działania. Zapominamy o tym, 
że wielokrotnie wykazaliśmy się wiel-
ka silą przeciwstawienia się przemo-
cy. Pamiętajmy o rozbiorach. Byliśmy 
rozerwani na strzępy i z martwych 
wstaliśmy.
 W latach wojennych żołnierz rosyjski 
podczas przesłuchania mojej Mamy 
powiedział, że Polacy są śmiesznym 
narodem, bo nie chcą zrozumieć, że: 
„Jesteście tylko boiskiem na którym 
my, Rosjanie, rozgrywamy swoje me-
mecze z Niemcami – ha, ha…”
  A jednak istniejemy.
  Potrafiliśmy również być bardzo silni 
w latach 80-tych broniąc swojej nie-
podległości. Słowa jak Gdańsk, Wałę-
sa, Solidarność są znane praktycznie
na całym świecie. Czyli możemy ma-
szerować z głową do góry. Powinni-
śmy być odważni na arenie między-
narodowej i swoje wartości podkreś-
lać.
  A jednak w naszym wolnym kraju 
i na emigracji borykamy się z utrzy-
maniem jedności narodowej. Obecna 
walka o utrzymanie polskiej kultury 
jest inna. W ogólnoświatowym kotle 
wielokulturowym, w którym jesteśmy 
istnieje potrzeba podtrzymywania na-
szych tradycji i przede wszystkim na-
szego polskiego języka.
  Z racji swego zawodu nie rzadko ob-
serwuję, że młodsza polska generacja 
nie potrafi mówić po polsku. Z tego 
powodu w gabinecie czasem jestem 
i lekarzem, i tłumaczem, jeśli rodzice 
nie mogą porozumieć się z dziećmi. 
Zbyt słaby język angielski rodziców 
i zbyt słaby język polski u dzieci u-
trudniają konwersacje. A jak to się od-
bija na rozmowach w domu, gdy ję-
zyk którym się posługują jest zubożo-
ny i komunikacja utrudniona przez 
konflikt? Problem z komunikacją czę-
sto prowadzi do poważnych rozdźwię-
ków w rodzinach.

  A język jest jak most dla każdej kul-
tury. Brak tego mostu uniemożliwia 
połączenie z naszą kulturą, czyli ozna-
cza utratę polskości, często bezpo-
wrotnie. Czy tego chcemy dla na-
szych dzieci? Nauka języka macierzy-
stego nie jest skomplikowana, jeśli ro-
zumiemy na czym to polega. 
 Najlepiej rozpocząć tę naukę od poro-
zumienia między rodzicami, czy chcą, 
aby ich dziecko znało swój ojczysty
język. Wówczas po prostu komuni-
kacja w domu jest głównie po polsku. 
Gdy zaczynamy od noworodka, to
dziecko początkowo oswaja się z me-
lodią języka, co pozostaje na całe ży-
cie. Czasem rodzina martwi się, że 
dziecko nie nauczy się języka angiel-
skiego. Nie ma się czym martwić. 
Umysł dziecka ma ogromny potencjał 
rozwojowy i chłonie jak gąbka. Im 
później się uczy języka, tym jest trud-
niej, gdyż chłonność mózgu się zmie-
nia, jak i forma uczenia, dochodzi gra-
matyka i słownictwo.
   Czytajcie dzieciom polskie bajki, 
piękne i humanitarne, jak Marii Ko-
nopnickiej, Jana Brzechwy, Juliana 
Tuwima lub Kornela Makuszyńskie-
go – szczególnie, że można je zdobyć 
poprzez system tutejszych bibliotek. 
  Drugą misją, która przekazałam na-
szemu odchodzącemu Konsulostwu 
jest poprawa świadomości jak szkod-
liwe są nasze skłonności do niezgody. 
Ta cecha również jest wytłumaczalna. 
Z powodu braku niezależności, niejed-
nokrotnie stawaliśmy przed wyzwa-
niem stronniczości i lękiem przed kon-
sekwencjami utraty swobody myśle-
nia i działania. Ta przywara rozciąga 
się na przekrój całego społeczeństwa, 
włączając komórkę rodzinną.
 A oto przykłady. W Polsce, kiedy pra-
cowałam w izbie przyjęć szpitala psy-
chiatrycznego, nierzadko zdarzały się 
przypadki, gdy milicja, czy rodzina 
przywoziła osoby, które były uważa-
ne za niebezpieczne dla siebie lub oto-
czenia. Dochodziło do takich napięć 
często w wyniku konfliktów na tle po-
litycznym. Nie spotkałam, pracując 
w Kanadzie, takich przypadków, aby 
różnice poglądów wywoływały aż tak 
silne emocje. Nasza Matka Historia 
pozostawiła w nas tendencje do sil-
nych reakcji, gdy wchodzą w grę sytu-
acje związane z naszym personalnym 
określeniem swojej tożsamości, często 
związanych z naszą kulturą czy religią. 
Stąd też potrafimy się bronić, kiedy na-
sza tożsamość jest zagrożona. Ta ce-
cha nie jest łatwo zrozumiała dla ludzi, 
szczególnie na tym kontynencie.
  Tak wiec niezależnie od tego, że sytu-
acja polityczna uległa zmianie, nie tak 
łatwo Polakom się porozumieć. Jest to 
w dużej mierze uzależnione od braku 
tolerancji, różnicy zdań. 
  Tymczasem różnica zdań jest zjawi-
skiem pozytywnym. Badania psycho-
logiczne wykazały, że różne ludzkie 
układy, jak małżeństwa czy stosunki 
w pracy, są zdrowsze, jeśli są oparte 
na podstawach nie ujednoliconych. 
Jednostajność męczy, osłabia, nudzi i 
nie rozwija. Taki stan zazwyczaj pro-
wadzi do stagnacji.
  Brak tolerancji odbija się na pozy-
tywnym rozwiązywaniu konfliktów. 
Nie zawsze nasze musi być na wierz-
chu. Wtedy potrzebna jest umiejętność 
akceptacji tej sytuacji. I użycie takich 
słów jak przepraszam i dziękuję. 
Jedne z najpiękniejszych słów, a nie 

używane wystarczająco często. W za-
mian sypią się łatwo oskarżenia, na-
pastliwość, a czasem przekleństwa.
  Słowo przepraszam nie znaczy, że 
jesteśmy winni – znaczy ono, że uzna-
jemy, że zrobiliśmy komuś przykrość,
to wszystko. Żyjemy w kraju, gdzie 
sorry i thank you są jednymi z naj-
częściej używanych słów, i chyba lu-
bimy je słyszeć.
  Wracając do naszego polonijnego 
podwórka, to chęć do pracy społecznej 
i organizowania zgrupowań jest tutaj 
bardzo bogata. Niewątpliwie wsparcie
polskiego konsulatu bardzo w tym po-
maga. Nie potrafię wymienić wszyst-
kich organizacji, szczególnie że curri-
culum niektórych jest mi nie znane, nie 
potrafię określić ich działalności.
  Nasz kościół św. Kazimierza zgro-
madza chyba najwięcej obywateli. 
Cieszymy się, że możemy wysłuchać 
po polsku kazania, pójść do spowie-
dzi, czy uczestniczyć w pięknych uro-
czystościach, z których moją ulubioną 
jest Pasterka. Dziękujemy też za pol-
ską szkołę.
  Mamy polski teatr. Mamy Dni Pol-
skie organizowane przez Stowarzy-
szenie Polonez Tri City czy Stowarzy-
szenie Belweder na Północnym Wy-
brzeżu. Na szczególną uwagę zasługu-
je Barka, gdyż takiej organizacji bar-
dzo brakowało.
  Od lat 90-tych mam personalne ko-
neksje z „Gazetą Informacyjną”. Pra-

cowałam wtedy w Riverview Hospital 
i byłam współzałożycielką programu 
wielokulturowego dla pacjentów, któ-
ry był jedynym programem dla emi-
grantów w Północnej Ameryce. El-
żbieta Kozar corocznie brała udział 
w naszych dniach, prezentując polski 
zespół taneczny. Potem pisałam do 
„Gazety Informacyjnej” artykuły. Zza 
biurka psychiatry poruszając różne te-
maty zdrowia psychicznego. Od 2003
roku, w którym zmarł Ryszard Woj-
ciechowski, publikowałam przez dzie-
więć lat artykuły o Artyście, aby oży-
wiać o nim pamięć. Zakończyłam pi-
sanie, kiedy z grupą przyjaciół Ryszar-
da i jego żoną Anną zaczęliśmy pra-
cować nad jego webside.
  Nie jestem regularną czytelniczką 
naszych gazet z powodu braku cza-
su. Jednak zauważyłam, że obie pol-
skie gazety, „Gazeta Informacyjna” i
„Aha!” są różne i to jest pozytywne, 
gdyż mamy wybór. „Aha!” zaskakuje 
ciekawymi artykułami i poezją, często 
z posmakiem kontrowersyjnym, i to 
pobudza zainteresowanie i chęć dys-
kusji. Wiele nazwisk autorów jest mi 
nieznana, a tematyka zaskakująca na 
dzień dzisiejszy. Zachęcam do prze-
czytania wiersza o wnuczku.
  Barka jest organizacją, której nam 
brakowało przez wiele lat, gdyż niesie 
pomoc tym, którym się życie zachwia-
ło i potrzebują pomocy.
  Jest wiele innych organizacji. Są pol-

scy lekarze, polscy dentyści, którzy 
w większości zawsze znajdą czas dla 
polskiego pacjenta. Nie sposób wy-
mienić wszystkich polskich usług.
powyższego wynika, że jesteśmy zor-
ganizowani duchowo, praktycznie, 
rozrywkowo i kulturowo.
  Ale najbardziej chcę podkreślić rolę 
tych osób, które nie są widoczne w na-
szych organizacjach i w życiu publicz-
nym. Są to ci, którzy zadzwonią do 
kogoś niezbyt popularnego – kto dużo 
narzeka – i cierpliwie tych narzekań 
wysłuchają. Którzy podzielą się upie-
czonym ciastem lub podwiozą na za-
kupy czy do lekarza. Jesteśmy małą 
Polską i powinniśmy o nią dbać.
  Wracając do mojego celu, aby, zain-
spirowana przez odchodzącego kon-
sula, włączyć się w życie społeczne, 
powtórzę to, co powiedziałam na po-
żegnanie Konsulostwa: przy obecnym 
bogatym życiu społecznym możemy 
sięgnąć po większy udział w życiu 
społecznym i politycznym Kanady. 
Jak to zrobić? Do tego potrzebna jest 
dyskusja, np. na forum naszych gazet. 
Do tego potrzebna jest chęć wspiera-
nia się, unikania wrogości i wewnętrz-
nych konfliktów. Popieranie osób, któ-
re mogłyby nas reprezentować, np.
w parlamencie. Dlaczego nie? Nie-
chaj nam posłuży to motto: kochaj 
bliźniego swego jak siebie samego...

Maria Daszkiewicz  – lek. psychiatra
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