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 Nie wysz³a Coca-coli promocja wody 
witaminowej w Kanadzie. Najwiêkszy 
na œwiecie producent napojów bez-
alkoholowych potkn¹³ siê na jêzyku. 
Mówi¹c œciœle – na dwóch jêzykach, 
bêd¹cych w Kraju Klonowego Liœcia 
jêzykami oficjalnymi.
  Promocja produktu amerykañskiej 
korporacji polega³a na drukowaniu na
wewnêtrznej stronie kapsla dwóch 
przypadkowych wyrazów – angiel-
skiego i francuskiego – z których na-
bywcy energetyzuj¹cego p³ynu, po 
zgromadzeniu odpowiedniej iloœci 
plastikowych przykrywek, u³o¿yæ 
mieli jakieœ zabawne zdanie: franko-
foni – zdanie po francusku, a anglo-
jêzyczni – zdanie angielskie. Za naj-
œmieszniejsze uk³adanki przewidziane 
by³y nagrody.

  Nie do œmiechu by³o ma³¿eñstwu 
z Edmonton, kiedy podczas posi³ku 
w miejscowej restauracji odkryli na 
wewnêtrznej stronie zatyczki Vitamin-
water napis You Retard. Wstrz¹s by³ 
tym wiêkszy, ¿e maj¹ oni w rodzinie
osobê opóŸnion¹ w rozwoju. Chodzi
bowiem o to, ¿e wyraz retard ma zu-
pe³nie niewinne znaczenie w jêzyku 
francuskim (póŸny, spóŸniony), nato-
miast w mowie angielskiej znaczy tyle 
samo, co w jêzyku polskim nazwanie 
kogoœ debilem.
  Tak zakoñczy³a siê kanadyjska pro-
mocja napoju z rozpuszczon¹ w nim 
witamin¹; Coca-cola przeprosi³a w ofi-
cjalnym piœmie obra¿on¹ parê z Alber-
ty i zniszczy³a pozosta³e kapsle z kon-
kursowym, angielsko-francuskim dru-
kiem. 

  Krzepi¹cy obraz w telewizji: potr¹-
cona przez samochód dzika kaczka, 
która przechodzi³a przez ruchliw¹ dro-
gê szybkiego ruchu, po trzymiesiêcz-
nym pobycie w centrum rehabilitacji 
dla dzikich zwierz¹t (BC SPCA Wild 
Animal Rehabilitation Centre) w Vic-
torii – gdzie otoczona by³a troskliw¹ 
opiek¹, mia³a specjalnie zaprojekto-
wan¹ sadzawkê i karmiona by³a œwie-
¿ymi rybami – odzyska³a si³y i wy-
puszczona zosta³a na wolnoœæ. Kie-
rowca, który potr¹ci³ kaczkê zosta³ 
zatrzymany przez policjê, postawiono 
mu zarzut niebezpiecznej jazdy i uka-
rano mandatem za naruszenie prze-
pisów Wildlife Act of BC, wed³ug któ-
rych powinien natychmiast poinfor-
mowaæ o wypadku stra¿ników ochro-
ny przyrody.
  W tym samym mniej wiêcej czasie 
podano inn¹ wiadomoœæ: s¹d w Lon-

Pok³osie wie¿y Babel

gueuil (Quebec) zapozna³ 25-letni¹
Emmê Czornobaj z wniesionym prze-
ciwko niej aktem oskar¿enia o nie-
przepisow¹ i niebezpieczn¹ jazdê, 
która spowodowa³a œmieræ dwóch 
osób. Wypadek zdarzy³ siê w czerwcu 
2010 roku. Oskar¿ona zahamowa³a 
nagle na autostradzie, ¿eby przepuœciæ 
przechodz¹c¹ rodzinê dzikich kaczek, 
w jej samochód uderzy³ jad¹cy z ty³u 
motocykl – zgin¹³ motocyklista i jego 
szesnastoletnia córka.
 Prokurator mówi, ¿e Emma Czorno-
baj ocali³a byæ mo¿e ¿ycie kaczek, ale 
przez to œmieræ ponios³o dwoje ludzi. 
Zdaniem obrony by³ to nieszczêœliwy 
wypadek.
  Niepokoj¹ce jest pytanie, kto nie na-
cisn¹³by na hamulec na widok ¿ywe-
go stworzenia na drodze przed sob¹? 
Psa, kota, sarny, kojota, je¿a, dzikiej 
kaczki... 

Dzikie kaczki na drodze ludzi

  By³y przewodnicz¹cy komitetu orga-
nizacyjnego olimpiady zimowej Van-
couver’ 2010 John Furlong zaprzecza 
oskar¿eniom o seksualne wykorzysty-
wanie oraz fizyczne i werbalne znie-
wa¿anie uczniów szko³y katolickiej dla 
dzieci indiañskich w Burns Lake, B.C., 
w której ponad czterdzieœci lat temu 
pracowa³ jako nauczyciel.
 Obci¹¿aj¹ce Johna Furlonga zeznania 
dwóch 55-letnich dziœ kobiet (do któ-

Skalane “Patriot Hearts”?
rych do³¹czy³ w tych dniach m³odszy 
od nich o dwa lata mê¿czyna) ujaw-
ni³ przed rokiem tygodnik Georgia 
Straight, który zasugerowa³, ¿e odzna-
czony licznymi orderami, w tym Orde-
rem Kanady, Furlong k³amie o swo-
jej przesz³oœci. W jego pamiêtniku pt.
“Patriot Hearts” nie ma s³owa na temat
pracy autora w szko³ach katolickich.
  Ale te¿ stawiane mu zarzuty nie zosta-
³y dot¹d udowodnione przed s¹dem.

  Ponad piêæ lat temu, 11 czerwca 2008 
roku, premier Stephen Harper w imie-
niu rz¹du Kanady, jak równie¿ liderzy 
wszystkich partii zasiadaj¹cych w ka-
nadyjskiej Izbie Gmin dokonali sym-
bolicznego aktu publicznego przepro-
szenia rdzennych mieszkañców tej 
ziemi za dzia³alnoœæ chrzeœcijañskich 
– g³ównie katolickich (60%) i anglikañ-
skich (30%) – szkó³ z internatem dla 
dzieci indiañskich (Indian residential 
schools), w których pod przymusem, 
czêsto drastycznymi metodami, wbi-
jano uczniom do g³owy wyznawane 
przez ich nauczycieli wartoœci – wiarê 

chrzeœcijañsk¹ i europejsk¹ kulturê. 
„Cywilizuj¹ce” szko³y pojawi³y siê w 
drugiej po³owie XIX wieku – ostatni¹ 
zamkniêto w 1996 roku.
 Kilka dni przed historycznym rachun-
kiem sumienia kanadyjskiego rz¹du i 
parlamentu powo³ana zosta³a komisja 
prawdy i pojednania - The Indian Resi-
dential Schools Truth and Reconcilia-
tion Commission.
  W niedzielê, 22 wrzeœnia, pomimo 
ulewnego deszczu, ogromny t³um (nie-
które Ÿród³a mówi¹ o ponad 10 tysi¹-
cach osób) zebra³ siê w centrum Van-
couver, ¿eby wzi¹æ udzia³ w Marszu 

Pojednania (Reconciliation Walk), u-
pamiêtniaj¹cym smutn¹ dzia³alnoœæ 
residential schools. Wielki entuzjazm 
wywo³a³o przemówienie Bernice King 
– córki s³ynnego amerykañkiego dzia- 
³acza na rzecz równouprawnienia Mar-
tina Luthera Kinga – która wezwa³a do 
zaleczenia ran przesz³oœci i budowania
wspólnej przysz³oœci wszystkich Ka-
nadyjczyków.
 Wrzeœniowa manifestacja w Vancou-
ver by³a szóstym z siedmiu, organizo-
wanych w ca³ym kraju Marszów Po-
jednania; ostatni odbêdzie siê w przy- 
sz³ym roku w Edmonton.

Tysi¹ce uczestników Marszu Pojednania


