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PACZKI DO POLSKI

Firma s³u¿¹ca Polakom w Kanadzie od 1982 roku

BEZPIECZEŃSTWO i TERMINOWA DOSTAWA
najpewniej, najszybciej, najtaniej

Polski Sklep “Zofia”
3958 Fraser Street

Vancouver
tel. 604-874-3338
fax 604-430-6849

CanPol Deli
3026 Flint Street
Port Coquitlam

tel. 604-945-4420

Nickel’s Bky & Krakus Deli
10725 King George Hwy

Surrey
tel. 604-583-0466
fax 604-583-0429

tel. biuro (604) 931-7227
tel. cell    (604) 727- 8008

SPRZEDA¿ I KUPNO NIERUCHOMOŒCI 

ANDRZEJ WRZOSEK
PARK GEORGIA REALTY 

Bezp³atna pomoc przy:
•wyszukiwaniu i zakupie nieruchomoœci
•uzyskiwaniu po¿yczki na najlepszych 
 warunkach
•wycenie nieruchomoœci
•za³atwianiu formalnoœci prawnych

Fachowa pomoc przy sprzeda¿y nieruchomoœci

MAREK LEŚNIEWSKI

DUŻY WYBÓR UŻYWANYCH SAMOCHODÓW 
1560 KINGSWAY
VANCOUVER, BC

TEL. 604-551-1009
www.mlmotors.net
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  Mówi siê, ¿e Polak potrafi. Tak, to 
prawda. Potrafi przede wszystkim na-
rzekaæ i we wszystkim znaleŸæ jakieœ 
„ale…”. Wiecznie sfrustrowani, po-
trafimy godzinami opowiadaæ o tym, 
jak to jest nam Ÿle, jak niesprawiedli-
wie zostaliœmy potraktowani. Zawsze 
doszukujemy siê dziury w ca³ym, ale 
czy to oznacza, ¿e jesteœmy nieszczêœ-
liwi? Niekoniecznie. Wiêkszoœæ z nas 
uwielbia narzekaæ.
  Statystyki, ukazuj¹ smutn¹ prawdê. 
Nasze spo³eczeñstwo jest liderem 
wœród narodów narzekaj¹cych. Na-
rzekamy przede wszystkim na poli-
tyków i pogodê, ale obrywa siê te¿ 
drogowcom, ¿e znowu droga nie od-
œnie¿ona, ekspedientkom w sklepie, 
¿e takie kolejki przy kasach czy poli-
cjantom, ¿e zajmuj¹ siê drobnostkami 
zamiast ³apaæ prawdziwych z³odziei...
Uczniowie narzekaj¹ na nauczycieli, 
¿ony na mê¿ów i odwrotnie. 

„Malkontenctwo -  postawa nacechowana ci¹g³ym niezadowoleniem z ¿ycia, 
wynajdywaniem we wszystkim cech negatywnych”1/

SZYMON KALISZEWSKI

Malkontenctwo 
polskie

  O malkontenctwie Polaków kr¹¿¹ 
legendy. Przykro jest, gdy s³yszy siê, 
¿e narzekanie to - oprócz pijañstwa 
i z³odziejstwa - g³ówna wizytówka 
naszego spo³eczeñstwa za granic¹. 
Wprawdzie wydaje siê, ¿e zmieniamy 
siê na lepsze, ale raz przyszytej ³atki, 
trudno siê pozbyæ. 
  Jaka jest geneza narzekactwa w Pol-
sce? Wydaje mi siê, ¿e ta cecha, czy 
- jak podaje s³ownikowa definicja –
postawa wziê³a siê z trudnej historii 
naszego narodu. Przez ca³y okres trwa-
nia Rzeczypospolitej, Polacy czêsto 
byli atakowani, i to przez w³asnych 
s¹siadów. Niejednokrotnie, patrz¹c na 
karty historii, Polacy zostawali nie-
s³usznie pomijani czy oszukiwani. 
Myœlê, ¿e do dziœ tak naprawdê, nie 
uda³o nam siê jeszcze wybaczyæ 
wszystkich krzywd, których Polacy 
doznawali przez wiele lat ze strony 
Niemców, Rosjan, czy innych nacji. 
  Czasami, wys³uchiwanie ¿ali i na-
rzekañ innych ludzi jest nieuniknione. 
Dzieje siê tak w sklepach, biurach 
czy œrodkach komunikacji miejskiej, 
gdzie czêsto s³yszy siê narzekanie na 
wszystko dooko³a. Jednym z takich 
miejsc jest te¿ poczekalnia do gabine-
tu lekarskiego. Parê miesiêcy temu, 
czekaj¹c kilka godzin na wyniki ba-
dania, przez ca³y czas, chc¹c – nie 

chc¹c, by³em zmuszony wys³uchi-
waæ grona starszych pañ i jednego 
pana, którzy „przeœcigali siê” w iloœci
chorób i schorzeñ, które ich dotycz¹. 
S³uchaj¹c tego, i zdrowy by zacho-
rowa³. Wydawa³o mi siê, ¿e walcz¹ 
miêdzy sob¹ o tytu³ najbardziej po-
krzywdzonego i schorowanego pac-
jenta. 
  Ostatnio, popularnym sta³ siê tzw. 
„mit Polaka na urlopie”. Piloci wy-
cieczek objazdowych, którzy w inter-
netowym artykule2/ opowiadaj¹ o 
swojej pracy, nie zostawiaj¹ suchej 
nitki na polskich urlopowiczach 
– „Teraz malkontenctwo. – Tu trzeba 
by napisaæ ksi¹¿kê – ostrzega Tomek. 
– Czasem odnoszê wra¿enie, ¿e s¹ 
ludzie, którzy pojechali na wyciecz-
kê tylko po to, by narzekaæ i szukaæ 
okazji do demonstrowania swojego 
niezadowolenia. Mo¿e w ten sposób 
wypoczywaj¹? Zaczyna siê od z³ego 

miejsca w autokarze. Dlaczego jest 
z³e? Bo jest: z ty³u, z przodu, na kole, 
bo œwieci s³oñce, bo wyjœcie za dale-
ko. Potem postoje: czemu tak rzadko, 
czemu tak czêsto, a dlaczego nie mo-
¿emy zatrzymaæ siê akurat teraz, bo 
muszê do toalety(…). Dlaczego ca³y 
czas jeŸdzimy? To ma byæ wypoczy-
nek? „Wiem, ¿e to wycieczka ob-
jazdowa, ale ludzie wypocz¹æ chc¹, 
a nie t³uc siê ca³y czas w autobusie”. 
Zwiedzanie: - Godzinê wolnego cza-
su? A co bêdziemy tu robiæ a¿ przez 
godzinê? Jeszcze nas okradn¹, pan 
najlepiej wie, ¿e oni tylko na to cze-
kaj¹. Same stare kamienie, gdybym 
wiedzia³, ¿e to takie atrakcje, to nigdy 
bym nie pojecha³. „Panie, teraz to 
mam w dupie œwi¹tyniê. Jak bêdê 
chcia³, to se u siebie pójdê do œwi¹ty-
ni i to prawdziwej. My tu znajdziemy 
knajpkê i pan nas zgarnie, jak bê-
dziecie wracaæ”. Hotele: - Pretensje, 
¿e Niemiec dosta³ pokój z widokiem 
na morze, a my z ¿on¹ nie, chocia¿ 
w biurze nam obiecali. Straszenie 
reklamacjami, narzekanie na kelne-
rów, jedzenie i wyposa¿enie pokoi 
to klasyka. Chocia¿ zdarza³y mi siê 
te¿ pretensje o wodorosty w morzu, 
zbyt ma³y ekran telewizora w pokoju 
i za s³abe piwo w hotelowym barze 
– opowiada Tomek.”


