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  Stachura nazwał ją przeklętą wła-
ścicielką naszych dni i nocy, a kiedy
mu przekleństw-wyklęć zabrakło i 
pozostało tylko krzyczeć z bezrad-
ności – zwyczajną wariatką.
 Tadeusz Różewicz pisał, przypomi-
nając o tym, o czym się zapomina – a 
może raczej nie chce się pamiętać:

Wśród wielu zajęć 
bardzo pilnych 
zapomniałem o tym 
że również trzeba 
umierać 

lekkomyślny 
zaniedbałem ten obowiązek 
lub wypełniałem go 
powierzchownie 

od jutra 
wszystko się zmieni 

zacznę umierać starannie 
mądrze optymistycznie 
bez straty czasu

   To jest przedlistopadowy numer 
„Aha!”, a w nim splątanie ludowości 
i tematu starzenia się i śmierci, które 
łączy naturalność – nawet jeśli ta na-
turalność nam się nie podoba.
 Erich Fromm: Cała nasza wiedza o 
życiu nie zmieni […] faktu, że śmierć 
nie jest sensowną jego częścią, i 
że nic nam nie pozostaje, jak tylko 
zaakceptować fakt śmierci, a zatem 
– w odniesieniu do życia – ponieść 
klęskę.
  Śmierć, wbrew ogromnych cywili-
zacyjnych postępów życia, nie może 
się pozbyć swojej ludowej prostoty, 
swojej niekulturalności, swojego ega- 
litaryzmu. Starą dziadówkę Agatę 
w „Chłopach” Reymonta – która 
chciałaby przyzwoitej śmierci, na-
maszczona przez księdza, w łóżku 
pod własną pierzyną, i odkłada na 
ten cel pieniądze, wiedząc że śmierć 
łączy się z poważnym wydatkiem 
– przypominają mi dziś raz po raz 
firmy ubezpieczeniowe oferujące fi-
nal expense insurance, wyliczające 
koszt pochówku i powtarzające, że 
wszyscy finansowego zabezpiecze-
nia na ten cel potrzebujemy. W tele-
wizyjnej reklamie klienci, którzy wy-
kupili rzeczone ubezpieczenie, mó-
wią: It’s nice feeling... Czy ja wiem...
  To jest numer „Aha!” z myślą o 
1 listopada – najbardziej chyba dla 
Polaków jesiennym dniu w roku.
  Zapraszam do refleksji.
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  Jerzy Kopczewski – aktor i reżyser, założyciel polskiego (polonijnego) teatru 
w Vancouver, odznaczony został medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 
O przyznaniu odznaczenia Artysta powiadomiony został przez byłego konsula 
generalnego Krzysztofa Olendzkiego.

Szanowny Panie,

  Z radością pragnę zakomunikować, iż kapituła Medalu Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis” przyznała Panu Brązowy Medal „Gloria Artis” za całokształt 
pracy artystycznej. Odpowiednie pismo pana Premiera Piotra Glińskiego w tej 
spawie wraz z samym Medalem dotarło do mnie niestety dopiero w dniu 24 czer-
wca 2016 r. Jest mi zatem bardzo przyjemnie, iż Pański kunszt i praca zostały 
nagrodzone wysokim odznaczeniem, którym Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego może uhonorować Artystę, a jednocześnie smutno, iż medal ten nie 
dotarł do mnie na czas, tak, abym mógł go Panu wręczyć w trakcie spektaklu w 
dniu 19 czerwca 2016 r. Jak Pan wie kończę moją misje w dniu 15 lipca 2016 r. 
i w tym dniu wylatuję do Warszawy. Przedtem jestem jednak gotów przyjąć Pana 
oraz bliskie Panu osoby w siedzibie Konsulatu, by udekorować Pana tym odzna-
czeniem. Jeśli nie uda się znaleźć dogodnego dla nas obu terminu, przyjemność 
tę oraz zaszczyt z nią związany zostawię mojemu następcy.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Olendzki
Ambasador Tytularny 
Konsul Generalny RP w Vancouver

 Artysta, przebywający obecnie poza Kanadą, odbierze odznaczenie po powrocie 
z teatralnych wojaży.
  Gratulujemy.

Medal „Gloria Artis” dla Jerzego Kopczewskiego

Na zdjęciach Jerzy Kopczewski w roli Łatki w „Dożywociu” Aleksandra Fredry.

  Pod koniec września odbyła się 
w Stowarzyszeniu Polskich Kom-
batantów, pod egidą Grupy Epizod, 
promocja książki Marii Anny Jaro-
chowskiej – de Kosko „A Shared His-
tory. Canada and the Polish Diaspora 

1940-1970”. Godpodarzem spotkania 
był prof. Andrzej Wróblewski, który 
powiedział o historii powstania książ-
ki, o losach autorki, związanych z jej 
przybyciem do Kanady w 1965 roku 
– oraz kilka słów o treści „Diaspory”, 

wydanej właśnie, po dużych stara-
niach, w angielskim przekładzie. Za-
raz po tym rozpoczęła się burza móz-
gów, w jaki sposób sprzedać wydane
w ilości 200 egzemplarzy dzieło. Ale 
pojedyncze egzemplarze się sprzedają; 

już na wieczorze w SPK po kilka sztuk 
kupili Pani Prezes Kongresu Polonii, 
Iwona Świątczak, i pan Antoni Kostka 
z Polonez Tri-City. Całkiem dobry 
początek. 
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Spotkanie Grupy Epizod. Promocja książki w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów


