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Co chwilê dostajê sygna³ o nadejœciu 
kolejnego maila. Tytani pracy chc¹, 
¿eby by³o widaæ, ¿e s¹ tytanami pra-
cy. No pewnie, posada dobra, pod da-
chem, zarobek te¿ pewnie niez³y, cz³o-
wiek siê nie napoci, siedzi sobie przy
komputerze i wysy³a rz¹dowe rewela-
cje z czêstotliwoœci¹ piêæ na godzinê;
co rz¹d zamierza, co premier Harper 
przyj¹³ z zadowoleniem, co nie wzbu-
dzi³o w nim entuzjazmu, co komu 
obieca³, co popiera itp. Dlatego nad-
gorliwcy nigdy nie œpi¹; prawie ka¿-
dej doby, pomiêdzy godzin¹ 23:00 a 
szóst¹ rano przychodzi kilka maili
przypominaj¹cych, dok¹d premier siê 
wybiera, z kim bêdzie siê wita³, albo
gdzie ju¿ jest od wczoraj, a gdzie bê-
dzie pojutrze. Ob³êd. Dwukrotnie pisa-
³em, ¿eby przestali zak³ócaæ mi ¿ycie 
wiadomoœciami, które ma³o mnie ob-
chodz¹ (co mnie na przyk³ad obchodzi, 
¿e premier jest za tym, ¿eby przyuczaæ 
ludzi na pó³nocy do pracy w kopal-
niach) – ¿adnego rezultatu. ¯eby by³o 
jeszcze weselej, te same informacje 
przychodz¹ za jakiœ czas ponownie, 
wysy³ane z innego adresu (nie PMO, 
a nazwisko kobiety, która siê nazywa 
Sarah L.), prawdopodobnie z tego sa-
mego biura. Wyobra¿am sobie dwie 
panie – które s¹ na siebie pogniewa-
ne, nie rozmawiaj¹ ze sob¹ – siedz¹ce 
w jednym pokoju odwrócone do sie-
bie plecami, przy dwóch komputerach 
i najpierw jedna œle wiadomoœæ do me-
diów, a potem druga znajduje tê wia-
domoœæ i te¿ œle. No bo jak inaczej te 
powtórki wyt³umaczyæ. Chocia¿ mo¿-
liwe, ¿e wynika to po prostu z nudy: 
nie ma co robiæ, to – eh! – wyœlê so-
bie maila. O! proszê bardzo, w³aœnie 
przysz³a kolejna informacja z Biura 
Premiera, któr¹ kasujê bez czytania; 
w Vancouver jest 21:00, w Ottawie 
pó³noc. Mówi³em, ¿e nigdy nie œpi¹.
  Po nocy spêdzonej w hotelu w Seat-
tle, wczesnym rankiem, wsiadam do
pierwszego busa do Vancouver. Pó³ 
godziny przed po³udniem jestem na 
Georgia Street. I to w³aœnie w tym mo-
mencie pojawi siê to uczucie powro-
tu do domu. Wszystko wokó³ jasne 
i czyste, nie czujê tego przygarbienia, 
wywo³ywanego przez tê jak¹œ ponu-
roœæ zabudowañ Jackowa. Za szeœæ lat 
znów tam bêdê, o czym bêdzie dalej.

  Coœ siê zmieni³o podczas mojej nie-
obecnoœci w polonijnym ¿yciu kultu-
ralnym w Vancouver: powsta³a gaze-
ta – dwutygodnik „Pacyfik”. Piszê i
wysy³am do „Pacyfiku” niezbyt d³ugi 
tekst o sympatiach politycznych chica-
gowskich Polaków. Tekst, myœlê, by³ 
zgrabny, jednak przeszed³ bez echa.
Natomiast nastêpny, zatytu³owany 
„Rafy Pacyfiku”, wywo³a³ spore pod-
niecenie, zamieszanie i zainteresowa-

nie osob¹ autora, co, jak myœlê, wyni-
ka³o z tego, ¿e takie pisanie nie by³o 
tutejszym czytelnikom znane. Ironia, 
czysty ¿art, zniecierpliwienie w ró¿nej 
skali... To siê podoba³o i od tego tekstu 
zacz¹³em stawaæ siê osob¹ publiczn¹, 
co niekoniecznie mia³o mnie cieszyæ. 
Mo¿e na pocz¹tku, gdy pisanie i by-
wanie traktowa³em jako zabawê, by³a
w tym uciecha – potem, doœæ szybko, 
pojawi³y siê chwile powa¿ne.
  Rzecz¹ okropn¹ wœród tutejszych 
Polaków jest to, ¿e bardzo wielu nie 
rozumie tekstów na wy¿szym od zna-
nego im poziomie jêzykowym, nie ro-
zumie zawoalowanego ¿artu itd. Nie 
rozumiej¹c, zaczyna interpretowaæ to,
co czyta wed³ug w³asnej mentalnoœci, 
w³asnego stosunku do œwiata – zaczy-
na „domyœlaæ siê” – z czego najczêœ-
ciej wychodzi interpretuj¹cemu, ¿e 
tekst jest obraŸliwy, a nierzadko anty-
polski (bo zbyt m¹dry). W zwi¹zku 
z tym nale¿y teraz zadzwoniæ do zna-
jomych i powiadomiæ ich o tym ob-
raŸliwym artykule w gazecie. Znajomi 
gazety nie czytali, ale wierz¹ w to, co 
im siê mówi – albo czytali, ale te¿ nic 
nie zrozumieli, a teraz ju¿ wiedz¹, o co 
chodzi – wiêc przekazuj¹ tê „wiedzê” 
dalej i zaczyna siê coœ na kszta³t skan-
dalu, który roœnie, rozszerza siê, rozle-
wa na ca³¹ Poloniê. Pewnie nie by³o-
by tego problemu, gdyby do ka¿dego 
rozgarniêtego i jêzykowo rozwiniête-
go tekstu dodawaæ tekst nierozgarniêty
i jêzykowo niedorozwiniêty – ³opato-
logiczny – który t³umaczy³by, o czym
jest mowa w tekœcie rozgarniêtym.
  Za czasów tygodnika „Aha!” wy-
dzwania³ do mnie i przysy³a³ listy ja-
kiœ cz³owiek z Surrey, który nak³ania³ 
mnie do napisania o bulwersuj¹cej go 
sprawie. W koñcu, dla œwiêtego spo-
koju, napisa³em coœ na ten temat, ale 
¿eby siebie nie przek³amaæ – poniewa¿ 
owa sprawa nie by³a dla mnie ani tro-
chê bulwersuj¹ca – u¿y³em lekkiego 
tonu, ¿artu. Po ukazaniu siê tekstu cz³o-
wiek z Surrey zadzwoni³ do mnie, roz-
p³ywaj¹c siê w podziêkowaniach. Wi-
daæ jednak ktoœ wyt³umaczy³ mu parê 
dni póŸniej, ¿e ów artyku³ nie jest taki, 
jaki byæ powinien – nie dostatecznie 
powa¿ny – bo zaczê³y nadchodziæ lis-
ty ods¹dzaj¹ce mnie od czci i wiary.
  Po ostatnim wydaniu „Aha!” (nr 201, 
czerwiec) zadzwoni³a do mnie dzia-
³aczka Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów (ale nie kombatantka) z pre-
tensj¹, ¿e napisa³em, i¿ SPK wynajê³o 
jakimœ ludziom salê na popijawê. Py-
ta, sk¹d wiem, ¿e to by³a popijawa. 

Wiem to z telewizyjnych wiadomoœci,
w których powiedziano o interwencji 
policji i pogotowia ratunkowego oraz
o osobach zatrutych mieszanin¹ alko-
holu i – jak to ³adnie siê nazywa – re-
kreacyjnego narkotyku, odwiezionych
do szpitala, bliskich zgonu. To raczej 
nie wygl¹da na przyjêciê pierwszoko-
munijne. Ale nie o to chodzi. Najcie-
kawsze jest to, ¿e dzia³aczkê SPK nie
oburzy³a moja kpina z „osi¹gniêæ” w 
organizacyjnej dzia³alnoœci – wstrz¹s-
n¹³ ni¹ jedynie straszny wyraz popija-
wa. Ja sobie ¿arty strojê pisz¹c, dla-
czego polonijne organizacje zas³uguj¹ 
na tytu³ rozweselacza nudy, a pani 
dzia³aczka dostrzega (rozumie) w tym, 
nie takim krótkim, kawa³ku wielow¹t-
kowego tekstu wy³¹cznie popijawê. 
Rêce opadaj¹.
  W koñcówce 1992 r. i w pierwszych 
miesi¹cach roku nastêpnego jeszcze 
nie za bardzo dociera do mnie, ¿e po-
lonijny sposób czytania gazet jest wiel-
ce specyficzny, a nawet jeœli to za-
uwa¿am, niespecjalnie tym siê prze-
jmujê. ¯ycie polonijne jest dla mnie 
bogatym Ÿród³em tematów – pisanie 
cyklicznych felietonów jest dosyæ ³at-
we – trzeba tylko bywaæ, patrzeæ i s³u-
chaæ.

  Dwutygodnik „Pacyfik” to nie by³a 
taka z³a gazeta. Jej wiêksz¹ czêœæ za-
jmowa³y przedruki z Internetu, z pol-
skich gazet i portali, ale trochê miejsca 

zajmowa³a twórczoœæ w³asna tutej-
szych autorów-redaktorów, którzy pi-
sali ró¿ne rzeczy. Ta pisanina mog³a 
nasuwaæ na myœl Ocean Spokojny, po-
niewa¿ by³o w niej du¿o wody. O tym 
w³aœnie napisa³em w koñcówce 1992 
r. w „Rafach Pacyfiku”. Tak¿e – bêd¹c 
jeszcze w chicagowskim nurcie œpie-
wania, uk³adania piosenek o ¿yciu na 
Jackowie, zabawy – u³o¿y³em na przy-
stanku autobusowym przy Searsie 
w North Vancouver piosenkê, ³¹cznie 
z melodi¹, która zaczyna³a siê tak (przy 
czym, o czym internetowi czytelnicy 
na œwiecie mog¹ nie wiedzieæ, skrót 
B.C. – British Columbia – nale¿y czy-
taæ wed³ug angielskiego alfabetu):
S¹ takie dni w B.C. kiedy nuda 

bokami wy³azi.
Wtedy na kocu siadam i „Pacyfik” 

rozk³adam,
czujê siê jak na pla¿y.
W górze œwieci ¿arówka, 

obok le¿y wa³ówka,
a przede mn¹ dwutygodnik 

ten œwietny.
Ja siê wolno rozbieram 

i odwagi nabieram,
a na nogi zak³adam p³etwy.
Oddech w piersi wstrzymujê 

i odwa¿nie nurkujê
w niezmierzone myœli odmêty.
Bo¿e, ile tu treœci, 

to siê w g³owie nie mieœci,
i do tego prawie wszystko rozumiem.
  By³a to pierwsza i ostatnia piosenka 

u³o¿ona w Vancouver, która nie do-
czeka³a siê publicznego wykonania. 
Krótko po tym ataku weny podczas 
oczekiwania na komunikacjê miejsk¹ 
zosta³em zaproszony na zebranie re-
dakcji „Pacyfiku” w SPK. Myœla³em, 
¿e bêdzie na luzie – nie by³o. Zebranie 
rozpoczête zosta³o przez redaktora na-
czelnego bardzo powa¿nym „Witam 
was kole¿anki i koledzy”. Zrozumia-
³em, ¿e œpiewania to tutaj nie bêdzie. 
Poczucie humoru tutejszych Polaków 
jest na poziomie weso³oœci karawania-
rza w pracy.
  I w tym miejscu powinienem oddaæ 
sprawiedliwoœæ polskiemu Chicago. 
Co by nie mówiæ, bez porównania 
wiêcej tam, mimo ciê¿kiej codziennej 
harówki, ¿artu ni¿ w Vancouver – du¿o 
mniej masek, drêtwoty. 
  Zosta³em zaproszony na redakcyjne 
zebranie w SPK przez osobê, która 
wiedzia³a, ¿e ja to ja. Pozostali nie 
wiedzieli; od „Raf Pacyfiku” snuli do-
mys³y, kto kryje siê za pseudonimem 
Andrzej Jar. Za szeœæ lat takie same 
domys³y snute bêd¹ w Chicago.

  Jesieni¹ 1998 r. znów bêdê w Chi-
cago. Tym razem wi¹¿e siê to z ka-
nadyjsko-amerykañskim biznesem,
który chce zachêciæ ludzi do inwes-
towania w produkcjê i sprzeda¿ urz¹-
dzenia medycznego, na które ma pa-
tent. Poniewa¿ znam dobrze Chicago 
i pobliskie miejscowoœci, zostajê za-
trudniony za cenê biletu lotniczego 
w charakterze przewodnika, dbaj¹ce-
go równie¿ o reklamê w mediach.
  Spêdzi³em w Chicago dwa miesi¹-
ce, z tygodniow¹ przerw¹ na Vancou-
ver. W Wietrznym Mieœcie by³o ju¿ 
solidnie zimno, kiedy zakoñczy³em tê 
wyprawê, wróci³em do domu i zacz¹-
³em pisaæ o swoich wra¿eniach z Jac-
kowa, gdzie przez te dwa miesi¹ce
mieszka³em (biznesmeni zatrzymali 
siê u rodziny jednego z nich na przed-
mieœciach). Refleksje zatytu³owane 
„Jackowo, USA” (patrz str. 21) uka-
za³y siê w lutym 1999 r. w „Rzecz-
pospolitej”, w weekendowym dodat-
ku „Plus Minus”. I burza wielka na-
sta³a w polskim Chicago. Dzwoni ku-
zyn z chicagowskich przedmieœæ: „Coœ 
ty tu narozrabia³? Jadê samochodem,  
w³¹czam radio i s³yszê, ¿e mówi¹ o to-
bie”. Chicagowscy rodacy przeklinaj¹ 
mnie w polonijnych audycjach radio-
wych. Jest fajnie; powiedzia³ mi prof. 
Miodek podczas pobytu w Vancouver, 
¿e najgorzej to byæ letnim.


