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URODZINY
ANDRZEJ JAR

Mógłbym powiedzieć po prostu,
zgodnie z prawdą, że lubię pisać o ludziach, których lubię.
Mógłbym dodać do tego, że lubię
odwdzięczać się pisaniem za to, co
komuś zawdzięczam – w czym, zapewniam, nie ma krzty interesowności, a jedynie, mówiąc banalnie, potrzeba serca; bo inaczej psu na buty
byłoby takie pisanie.
Mógłbym więc to powiedzieć, i właśnie to zrobiłem, ale to przecież tylko
początek, wstęp, zagajenie, wymagające jakiegoś uzupełnienia, rozwinięcia – co łatwe nie jest, gdyż chciałoby się powiedzieć dużo ciepłych słów,
a jednocześnie mam świadomość, że
powinienem wystrzegać się patosu.

spokajała każde moje drgnięcie słowami „Cicho, cicho…”. I po tym wszystkim zrobiony mi przez Nią mostek
wciąż trzyma się doskonale. I prawie
stale, przy okazji różnych uroczystości
kazała mi szczerzyć zęby, sprawdzając
fachowym rzutem oka, czy wyglądają
w porządku.
Jest osobą wielkiego serca, co mogę
poprzeć konkretnymi przykładami,
gdyby ktoś podejrzewał mnie o gołosłowność. Zresztą są na pewno inne
osoby, które tę dobroć serca mogą potwierdzić.
Ludzie niechętni (kto ich nie ma),
albo niefrasobliwi w swoich ocenach,
widzą jedynie powierzchowność, zazdroszczą statusu materialnego, mó-

Solenizantka w pełnej krasie i w doskonałej formie

To były wczesne lata ostatniej dekady ubiegłego stulecia, dwa, trzy lata po
moim przylocie do Vancouver, kiedy
poznałem panią doktor Janinę Stencel.
Dziwna rzecz w tym moim życiu, że
od czasów nastoletnich miałem szczęście być w Polsce związany blisko –
najpierw oczywiście przez rodzinę –
z dentystami, czyli innymi słowy, zawsze miałem jakiegoś zaprzyjaźnionego dentystę, a ściślej dentystkę. Może więc to pewien rodzaj przeznaczenia, podświadoma potrzeba poszukiwania poczucia bezpieczeństwa dla
stanu uzębienia – co w przypadku,
kiedy planuje się pisanie w prasie polonijnej jest szczególnie ważne, żeby
w razie czego można było się odgryzać. Tak czy inaczej, kiedy po raz
pierwszy zasiadłem na fotelu dentystycznym w gabinecie na Fraser Street,
niemal od razu zaczęła się tworzyć
między pacjentem a lekarzem nić sympatii – rosnącej z miesiąca na miesiąc,
z roku na rok bliskości. Byłem zaszczycany stałymi zaproszeniami na
przyjęcia imieninowe, urodzinowe…
Wydaje mi się, że poznałem Panią
Doktor dosyć dobrze, łącznie z jej słabościami (kto ich nie ma) wywołującymi mój uśmiech. Pamiętam na przykład, że w samej końcówce Jej dla
mnie pomocy dentystycznej, siedząc
pod lampą z rozdziawioną gębą, obserwowałem kątem oka, gdzie odkłada
przyrządy dentystyczne, aby w razie
czego – kiedy po raz kolejny zacznie
poszukiwania akurat potrzebnego szpikulca – móc wskazać przedmiot poszukiwań. Bawiło mnie również to,
gdy pochylona nad moją szczęką zaczynała nagle podśpiewywać, albo u-

wią o chęci pokazania się itp. Nie są
w stanie dostrzec prawdy, która według mnie zaczyna się od bydgoskiej
harcerki w czasach wojny i tworzy się
przez kolejne stopnie wtajemniczenia
w życie, które nie zawsze głaskało po
głowie. Znam okruchy tego życiorysu. I stale była, jest obecna w życiu
polonijnym; założyła Stowarzyszenie
Pomocy Artystom Seniorom, co ma
swoją historię, nie wzięło się z niczego.
Owszem, jest na swój sposób osobą
roztrzepaną, mającą wiele różnych pomysłów i planów, z których jedne realizuje – inne niekoniecznie. To także
trzeba umieć rozumieć. Tak jak trzeba
rozumieć, że ktoś, kto od wielu, wielu
lat jest osobowością w środowisku tutejszych Polaków nie pogodzi się z
zepchnięciem na dalszy plan, w tło. A
aktualni działacze polonijni nie tylko
mają w większości bardzo krótką pamięć, ale też zdaja się być ukierunkowani przede wszystkim na siebie – co
jest osobną sprawą do zauważenia.
Zaś wspomniane roztrzepanie jest
moim zdaniem czymś pozytywnym.
Prawdziwe życie to jest ruch – nieustanne odkrywanie, szukanie, próbowanie, sprawdzanie. Raz coś się udaje,
raz nie – jedno i drugie nas wzbogaca,
naszą wiedzę.
Pani dr Janina Stencel – nazywana
przez jednych (w tym przeze mnie)
Panią Doktor, przez innych panią Niną
– obchodziła właśnie 93. urodziny; we
włoskiej restauracji w Burnaby, w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Wiem, że
pracuje obecnie nad realizacją pewnego, wcale nie prostego pomysłu. Oby
tych pomysłów było jak najwięcej.

Dwie panie, którym zawdzięczam stan uzębienia (z Solenizantką pani dr Marianna Klimek)

Zdrowia i długich lat aktywności życzy „Aha!”
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