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  W maju, po raz pierwszy, og³oszono 
w Toronto laureatów nagrody nudziar-
stwa (Boring Awards), przyznawanej 
za szczególne osi¹gniêcia na polu nu-
dy. W kategorii osób, za najbardziej 
nudn¹ postaæ uznano premiera Ste-
phena Harpera, za którym plasuj¹ siê 
Avril Lavigne, przewodnicz¹cy Partii 
Nowej Demokracji (NDP) Thomas 
Mulcair, animowany cz³owieczek w 
kapeluszu z reklamy Bank of Montreal
i Justin Bieber. 
  W kategorii najnudniejszych wyda-
rzeñ, poniewa¿ polonijne imprezy nie 
zosta³y zg³oszone do nagrody, palmê 
pierwszeñstwa przyznano dorocznej 
konferencji podatkowej w Calgary. 
Na czwartym miejscu znalaz³ siê wy-
stêp dry¿yny Toronto Maple Leafs 
w Pucharze Stanleya. (Vancouver Ca-
nucks nie byli w hokejowym playoffs 
nudni – byli rozbrajaj¹cy.)
  Najwiêksze poruszenie wywo³a³a 
lista najnudniejszych kanadyjskich 
miast. O ile w Ottawie (I miejsce) przy-
jêto werdykt ze zrozumieniem, go-
dz¹c siê z faktem, ¿e w kwestii nudy 
niewiele da siê tam zrobiæ – to ju¿ 
na przyk³ad w Brampton w Ontario 
(miejsce pi¹te) czy we wchodz¹cym
w sk³ad Metro Vancouver mieœcie 
Abbotsford (czwarta pozycja) w³adze 
municypalne poczu³y siê ura¿one lo-
kat¹ ich miasta wœród tych najnud-
niejszych. Nie podoba³o siê to zw³asz-
cza w Abbotsford, o którym w uza-
sadnieniu przyznania nagrody napisa-
no, ¿e „jest to miasto w Kolumbii Bry-
tyjskiej, w Kanadzie, gdzie wszystko 
jest nudne i ka¿dy marzy, aby wynieœæ 
siê st¹d dok¹dkolwiek, gdzie móg³by 
zaj¹æ siê czymœ dla siebie odpowied-
nim”.
   Z Abbotsford nie by³o przez pe-
wien czas najgorzej – cztery lata temu 
miasto zyska³o miano kanadyjskiej 
stolicy zabójców, z racji najwiêkszej 
w kraju iloœci pope³nianych – pewnie 
dla zabicia nudy – morderstw. W koñ-
cu jednak zabijanie znudzi³o siê tamtej-
szym bandytom i Abbotsford znalaz³
siê w gronie dziesiêciu najbezpiecz-
niejszych nudnych miast Kanady. 
  No wiêc w³adze Abbotsford zapro-
testowa³y przeciwko decyzji kapitu³y 
orderu nudy, podnosz¹c argument, 
¿e skoro w ciagu kilku zaledwie lat 
liczba morderstw w mieœcie, nazywa-
nym do niedawna stolic¹ morderców,
spad³a prawie do zera to znaczy, ¿e 
jego mieszkañcy znajduj¹ wiele cie-
kawszych od mordowania innych lu-
dzi zajêæ dla zabicia nudy. W ka¿dym 
razie jakoœ tak to brzmia³o.

  Protest zosta³ przyjêty – przyznaj¹ca 
nagrody nudziarstwa Akademia Nudy 
uzna³a, ¿e chocia¿ „Abbotsford jest 
nudnym miejscem do ¿ycia, to jed-
nak zmniejszenie siê iloœci zabójstw 
o tysi¹c procent nudne nie jest” – i 
w miejsce Abbotsford wpisano stolicê 
Kolumbii Brytyjskiej, Victoriê, „gdzie 
nuda jest wrêcz legendarna”.

  Najmniej nudn¹ postaci¹ obwo³ano 
mera Toronto Roba Forda, o którym 
wzmiankowaliœmy w poprzednim nu-
merze „Aha!” w zwi¹zku z jego do-
mniemanym paleniem kokainy i pro-
porcjonalnym do wagi cia³a dowci-
pem. Rob Ford zostawi³ w pobitym 
polu nawet spaceruj¹c¹ pod koniec 
ubieg³ego roku po torontoñskim skle-
pie Ikei ma³pê w p³aszczu. Ma³pa by-
³a œmieszna, poniewa¿ uciek³a swojej 
w³aœcicielce, któr¹ po odnalezieniu u-
karano mandatem na 250 dolarów za 
brak pozwolenia na posiadanie ma³py.
  Rob Ford zas³u¿y³ w pe³ni na uzna-
nie go najmniej nudnym cz³owiekiem; 
wci¹¿ mówi siê o nim w mediach. 
Obecnie w zwi¹zku z tym, ¿e nakrê-
cony filmik – ogl¹dany miesi¹c czy 
dwa temu przez dziennikarzy „To-
ronto Star” – pokazuj¹cy jakoby Pana 
Burmistrza zaci¹gaj¹cego siê kokai-
n¹, gdzieœ tajemniczo znikn¹³. Plot-
karska strona internetowa Gawker ze-
bra³a ¿¹dane przez posiadacza owego 
nagrania dwieœcie tysiêcy dolarów, 
ale teraz on sam przepad³ bez œladu, 
przesy³aj¹c wczeœniej Gawkerowi wia-
domoœæ, ¿eby siê odczepi³, bo video 
is gone.

  Mo¿na przypuszczaæ, ¿e jak Prezy-
dent Miasta Toronto w kategorii oso-
bowej, tak w kategorii zespo³owej 
wielk¹ szansê na tytu³ rozweselacza 
nudy mia³yby organizacje polonijne, 
o ile któraœ z nich zg³osi³aby siê do 
udzia³u w rywalizacji.
  W tym miesi¹cu przodownictwo 
w uzyskiwaniu ciekawych osi¹gniêæ 
nale¿a³oby przyznaæ Stowarzyszeniu 
Polskich Kombatantów, o którym mó-
wiono w telewizyjnych newsach, po-
kazuj¹c przy tym szary front budynku 
SPK z zamkniêtymi drzwiami. To 
publicity organizacji leciwej, lecz sta-
le odm³adzanej przez zasiadaj¹cych w 
jej w³adzach nowych kombatantów, 
zwi¹zane by³o z wynajêciem Polish 
Hall na popijawê jakimœ ludziom, któ-
rych zachowanie wywo³a³o interwen-
cjê policji i odwiezienie do szpitala 
trzech osób, bliskich zgonu z powodu 
pomieszania alkoholu i „rekreacyjne-
go narkotyku” (kwas 4-hydroksybu-
tanowy, GHB). By³a to na przestrzeni 
dwudziestu lat druga ju¿ wiadomoœæ o 
polonijnej organizacji, podana w lokal-
nej telewizji. Poprzednia, kilkanaœcie 
lat temu, dotyczy³a tego samego miej-
sca i prawie takiego samego zdarzenia, 
z t¹ ró¿nic¹, ¿e wtedy odwieziono 
st¹d zw³oki tylko jednego uczestnika 
zabawy, zastrzelonego w goœcinnych 
progach SPK, ale nie przez Polaków. 
Zapewne nie s¹ to wiadomoœci odno-
sz¹ce siê stricte do dzia³alnoœci polo-
nijnej, jednak lepszy rydz ni¿ nic. I wi-
daæ z nich jasno, ¿e za zamkniêtymi 
drzwiami polonijnych organizacji nie 
panuje martwota, tylko – przeciwnie 
– ludzie bawi¹ siê tam, raz na dziesiêæ 
lat, do upad³ego. Pewnie dobrze, ¿e to
nie Polacy.
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