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  Doskona³e wykszta³cenie w peere-
lowskiej propagandzie, w manipula-
cji, prezentuje chicagowski „Express”, 
który zmienia tytu³ mojego tekstu na 
„Rezerwat zwany polaczkowem” (bez 
¿adnej o tym informacji)  i zamieszcza 
„obszerne fragmenty” dobrane tak, aby 
ka¿dy Polak w Chicago chcia³ mnie 
zlinczowaæ.
  W obronê bierze mnie (jakby) „Dzien-
nik Chicagowski”, który na pierwszej 
stronie zamieszcza swoje uwagi pt. 
„Popis kiepskiego dziennikarstwa ra-
diowego. Impresje z Jackowa”. Gazeta 
pisze:
  Weekendowe wydanie presti¿owego 
krajowego dziennika „Rzeczpospolita”
przynios³o w dodatku „Plus Minus”
impresje z Jackowa Andrzeja Jara. 
Tendencyjnie dobrane fragmenty ar-
tyku³u przedstawiono w programie 
radiowym „Popo³udniówka” nadawa-
nym ze stacji 1030 AM. Zapomniano 
na przyk³ad poinformowaæ s³uchaczy, 
¿e obok cytowanego tekstu znajdowa³ 
siê ciekawy i z pasj¹ napisany, aczkol-
wiek na pewno kontrowersyjny prze-
wodnik po Ameryce pióra cenionego 
chicagowskiego poety Adama Liza-
kowskiego.
   Tak wiêc do dyskusji nad tekstem i 
swoistego s¹du nad autorem zapro-
szono s³uchaczy, którzy ca³ego tekstu 
nie czytali. Niektórzy uczestnicy radio-
wej wymiany pogl¹dów autorstwo 
przypisali Andrzejowi Jarmakowskie-
mu, twierdz¹c i¿ ten w „Rzeczpospoli-
tej” skróci³ dla niepoznaki swoje naz-
wisko. Nie jest to prawda, Andrzej Jar 
istnieje realnie, o czym prowadz¹cy 
[dyskusjê – A.J.} w studio dziennikarze 
doskonale wiedzieli, chocia¿by z noty 
o autorze zamieszczonej pod artyku-
³em. Nie postawiono jednak sprawy 
jasno, dopuszczaj¹c do ¿enuj¹cej w su-
mie dyskusji o fikcyjnym autorze i fik-
cyjnych tezach. To doprawdy przyk³ad 
bardzo z³ego dziennikarstwa, braku 
odpowiedzialnoœci za s³owo.
  W dzisiejszym wydaniu publikujemy 
pe³ny tekst Andrzeja Jara o Polonii w 
Chicago. Czynimy to w przeœwiadcze-
niu, ¿e dyskusja na temat nas samych 
bêdzie dziêki temu pe³niejsza.
  Dowiedzia³em siê zatem, ¿e istniejê 
realnie, ale wiem przecie¿, ¿e „Dzien-
nik Chicagowski” pisze te uwagi nie 
z sympatii do mnie, a z niechêci do 
konkurencyjnych mediów. To bardzo 
normalny objaw w ¿yciu polonijnym.
  A wracaj¹c do publikacji w „Rzecz-
pospolitej”, to wi¹¿e siê z ni¹ doœæ za-
bawna sprawa. We fragmencie o póŸ-
nym obiedzie w polonijnej restauracji 
i zdenerwowaniu kelnerki napisa³em 
w oryginale, ¿e z jej r¹k wypada na-

czynie z dzióbkiem i sos rozlewa siê 
na stole. „Rzeczpospolita” wykreœli³a 
to zdanie, uznaj¹c ¿e przesadzi³em, za 
bardzo ponios³a mnie fantazja, chêæ 
ubarwienia opowieœci o Jackowie, co 
zupe³nie mnie nie dziwi, poniewa¿ 
na miejscu warszawskich redaktorów 
oceni³bym to tak samo. A zabawne 
w tym jest to, ¿e tak by³o naprawdê: 
kelnerka upuœci³a na stó³ naczynie 
z dzióbkiem, sos siê rozla³. To z tego
wynika zdanie: „Przybywaj¹ posi³ki –
dwie kolejne kelnerki i pan w czarnej 
kamizelce...”(patrz str. 22).

   Miêdzy rokiem 1993 a 1999 wy-
buch³o w Vancouver kilka wojen po-
lonijnych, a ja obj¹³em piœmiennicze
przodownictwo w kolejnych dwóch 
gazetach, które powsta³y w wyniku 
secesji z poprzedniej gazety, co nie 
mia³o charakteru pokojowego. „Gaze-
ta Informacyjna” wydawa³a siê pocz¹t-
kowo niez³ym periodykiem, z pewn¹
tendencj¹ artystyczn¹, g³ównie dziêki 
rysunkom zmar³ego grafika Ryszarda 
Kie³ba. Tylko ¿e w zespole wydawni-
czym by³y osoby, chc¹ce za³atwiaæ 
w tej gazecie polonijno-organizacyjne 
porachunki, co mnie nie interesowa³o.
   Z „Gazety Informacyjnej” wy³oni³o 
siê „Takie ¯ycie”które niekoniecznie 
odpowiada³o mojej wizji czasopisma; 
tygodnik taki sam, jak dotychczasowe 
polonijne tytu³y prasowe. Wci¹¿ pisa-
³em doœæ regularnie felietony, które jed-
nym siê podoba³y, u innych wywo³y-
wa³y z³oœæ, wrogoœæ. Dzwoni³ telefon,
na imprezach polonijnych albo patrzo-
no na mnie spode ³ba, albo ci¹gniêto 
za ³okieæ, ¿eby zamêczyæ mnie gada-
niem o czymœ tam, przetykanym kom-
plementami. Bycie osob¹ publiczn¹ 
przesta³o mnie bawiæ, czu³em zmê-
czenie, z koñcem poprzedniego stule-
cia przesta³em pisaæ, wycofa³em swoje 
nazwisko ze stopki redakcyjnej, chcia-
³em znikn¹æ z pola widzenia Polonii.
  Ale có¿, ci¹gnie wilka do lasu: poja-
wia siê tygodnik „Aha!”, pocz¹tkowo 
dosyæ nieporadny, chocia¿ ju¿ w pierw-
szym numerze pojawia siê na pierw-
szej stronie napisany przeze mnie tekst 
o polskim podró¿niku Marcinie Gie-
nieczko. Jednak rozkwit „Aha!” nast¹-
pi po przyst¹pieniu do wspó³pracy An-
drzeja Leszczyñskiego, a krótko potem
kolejnych œwietnych autorów. Wszyst-
ko zaczê³o wygl¹daæ dobrze, poza 
strasznie g³upim pomys³em wydawa-
nia „Aha!” – a wiêc pisma, które nie 
kopiuje tekstów z Internetu jak leci i 
ma ambicje estetyczne (a przy tym mi 
te¿ chce siê czasem coœ napisaæ) – jako 
tygodnika, który doœæ szybko stanie siê 
„tygodnikiem nieregularnym”. Wiecz-

ne napiêcie i niedospanie doprowadzi 
do za³amania nerwowego, d³u¿szej 
przerwy w wydawaniu gazety, po któ-
rej „Aha!” bêdzie ju¿ – du¿o m¹drzej –
miesiêcznikiem.

  Denerwuj¹ mnie ludzie, którzy do-
magaj¹ siê, ¿eby „Aha!” ukazywa³o siê 
jak najszybciej, jedno po drugim, naj-
lepiej co drugi dzieñ, bo oni – indywi-
dualnie – tak chc¹. Gdyby wynika³o 
to z pragnienia lektury m¹drych teks-
tów, by³oby piêknie, ale jakoœ trudno
mi w to uwierzyæ; myœlê, ¿e ci najbar- 
dziej niecierpliwi pragn¹ czegoœ inne-
go – zobaczenia ostatniej strony gaze-
ty, najlepiej ze swoim nazwiskiem. 
Reszta mo¿e dla nich iœæ do kosza. 
W ich oczach wygl¹da to tak, ¿e te 
wszystkie zape³niaj¹ce gazetê teksty 
s¹ po to, ¿eby mog³a byæ ostatnia stro-
na – strony 1-23 s¹ doczepione do o-
statniej, dwudziestej czwartej strony.
Wiêc co za sprawa, ¿eby coœ tam po-
wrzucaæ na te ma³o wa¿ne strony. Po-
jêcia nie maj¹ jaka to jest praca, przy-
gotowanie kolejnego numeru, ile zdro-
wia, ile nerwów to kosztuje (nie mó-
wi¹c o pieni¹dzach, które niekoniecz-
nie siê zwracaj¹). Napisanie jednego 
tekstu wymaga czêsto siêgniêcia do 
wielu ksi¹¿ek, przemyœlenia, potem 
poprawek, zmian, wyg³adzenia. To 
nie jest tak, jak powiedzia³a mi kie-
dyœ pewna wiekowa osoba, dziwi¹c 
siê moj¹ uwag¹ o trudzie, ¿e ona myœ-
la³a ¿e po prostu siadam, odmawiam 
modlitwê do Ducha Œwiêtego i za go-

dzinê koñczê pisanie. Oczywiœcie, s¹
ludzie, którzy i bez modlitwy potrafi¹ 
w kwadrans przelaæ swoje myœli na 
papier i w dziesiêæ minut umieœciæ 
w polonijnej gazecie. Ja tak nie umiem, 
a wrêcz obawiam siê takiego szybkie-
go pisania, gdy¿ pisz¹c, zawsze widzê 
w wyobraŸni czytelnika, który jest 
dziesiêæ razy m¹drzejszy ode mnie 
i jeszcze do tego czyha na moje po-
tkniêcia.
  Letnie miesi¹ce obfitowa³y w stres. 
Przede wszystkim musia³em wybrn¹æ 
z dwóch upadków komputera, przy 
czym drugi by³ bardzo powa¿ny. Od 
d³u¿szego czasu sam zajmujê siê na-
praw¹, dwukrotnie uda³o mi reani-
mowaæ kompa, jednak by³o dla mnie 
jasne, ¿e wymiana sprzêtu jest niezbêd-
na. A kiedy komputer jest potrzebny 
do konkretnej pracy, do okreœlonych 
zadañ, ¿e tak powiem, a nie do hasa-
nia po Internecie, sprawa nie jest taka 
prosta, ani taka tania.
  Mia³y te¿ miejsce inne zdarzenia, 
o których przyjdzie czas powiedzieæ; 
niespodziewane zachowania rodaków, 
którymi zaskakuj¹ s¹ nie do wyobra-
¿enia, s¹ nieprzewidywalne i bez ogra-
niczeñ. Odi profanum vulgus. Zacho-
wañ ludzi ciemnych nie da siê przewi-
dzieæ.
  A poza tym ¿al mi by³o w martwym 
letnim sezonie publikowaæ dobre tek-
sty dla kilkorga mo¿e osób, ¿eby za-
dowoliæ fanów ostatniej strony.

Szukaj¹c „Rzeczpospolitej” z lutego 

1999 r., znalaz³em w papierach list 
ksiêdza Marka Czy¿yckiego sprzed 
iluœ tam lat, w którym pisze, ¿e uwa-
¿a mnie za misjonarza. Hm, myœlê ¿e 
wszyscy autorzy „Aha!” s¹ na misji 
nawracania na to, co naprawdê ma 
w tym ¿yciu wartoœæ – i nauczaj¹ o 
korzyœciach p³yn¹cych z umiejêtnoœci 
u¿ycia w³asnej g³owy w wy¿szych re-
jonach intelektu...
  Dwieœcie dwa numery w dziesiêæ 
lat. To jest dla mnie tak niewiarygod-
ne, ¿e prawie a¿ przera¿aj¹ce. Co bê-
dzie dalej? Nie wiem. Pojawiaj¹ siê
w¹tpliwoœci, rozbudzone doœwiadcze-
niem ró¿nych – niskich i bardzo nis-
kich – postaw polskiego œrodowiska. 
Widaæ, s³abe jednak to misjonarstwo, 
skoro przez dziesiêæ lat nie uda³o siê 
zneutralizowaæ najbardziej pod³ych 
cech rodaków. G³upota i wynikaj¹ce 
z niej fa³szywe oskar¿enia, k³amstwa, 
rasizm nieoœwieconego chama, na-
cjonalizm o brunatnym zabarwieniu 
przemieszany z komunistycznymi 
przyzwyczajeniami itp. nie s¹ niczym 
wstydliwym. Sporadycznie tylko spo-
tykaj¹ siê z pojedynczymi protestami, 
co ka¿e s¹dziæ, ¿e s¹ to cechy, pogl¹dy 
polonijnej wiêkszoœci, i daje do myœle-
nia. ¯e jest to kompromitacja Pola-
ków, ma³o komu przyjdzie do g³owy.
  
  Wieczorem paj¹k w otwartym oknie 
opuszcza siê na swojej nici. Zobaczyæ 
paj¹ka wieczorem – to nadzieja.

zdjêcia autora


