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* * *
 - Polacy nie są i nie będą tolerancyj-
ni. Zwłaszcza w stosunku do przed-
stawicieli odmiennych kultur – mówi 
w Radio Tok FM prof. Jacek Wasi-
lewski, socjolog. – Polacy uważają się 
za tolerancyjnych, czemu dają wyraz 
m.in. w badaniach sondażowych. Ale 
to, za przeproszeniem, chrzanienie. 
„Żydzi są super, Romowie są super, 
Ruscy są super”. Między bajki to na-
leży włożyć. Jesteśmy na tyle wy-
kształceni, że wiemy, co to popraw-
ność polityczna. I wiemy, że pewnych 
rzeczy się nie mówi, bo jest to źle wi-
dziane. Liczą się nie deklaracje wer-
balne, a realne zachowanie. Widzi pa-
ni, co się dzieje po niewinnym filmie, 
który doprowadza do szału z 20 pro-
cent społeczeństwa [chodzi o „Po-
kłosie” Władysława Pasikowskiego – 
red.]. Tolerancja rzeczywista, na co 
dzień, to kwestia zmian pokolenio-
wych - uważa prof. Wasilewski (cyt. 
za Gazeta.pl).
 Nie przesadzałbym z tą wiedzą o po-
prawności politycznej. Owszem, Po-
lak – nawet prawdziwy – wie albo 
czuje tak jakoś przez skórę, że bycie 
człowiekiem kulturalnym, za jakiego 
chce uchodzić, i nietolerancja nie idą 
w parze, i z miejsca oburzy się świę-
cie, gdy ktoś nazwie go rasistą. Stąd 
zanim wypowie swoje rasistowskie 
poglądy złoży werbalną deklarację: 
„Nie jestem rasistą, ale...”. Spójnik 
przeciwstawny ale, na który zwraca-
łem uwagę przy cytowaniu słów prze-
mówienia na wiecu w Vancouver sto 
lat temu, był i jest pomocny każdemu 
rasiście, który chciałby jednocześnie 
uchodzić za człowieka światłego.
  Bywa wszakże, iż formułka z uży-
ciem spójnika ale jest przez Polaka 
pomijana, ponieważ jest on tak prze-
konany o słuszności swoich poglą-
dów, że nie dopuszcza do siebie myś-
li, że ktoś może ich nie podzielać. Nie 
raz byłem świadkiem zakłopotania 
nie-Polaków, którym Polak wyłusz-
czał swoje opinie, z reguły o Chiń-
czykach, czyli o wszystkich Azjatach. 
Widzialem sytuację, w której czło-
wiek anglojęzyczny nie wytrzymał 
i krzyknął przy jednym z takich pol-
skich wywodów “This is racism!”, 

na co nasz rodak odpowiedział rzecz 
jasna: “I am not a racist, but...”. Jeśli 
więc słyszymu, że ktoś zapewnia, że 
jest tolerancyjny, ale... – możemy być 
pewni, że mamy przed sobą rasistę 
pełną gębą.
  Kłopotem jest „Polska bez stosów”, 
wbijana do głowy w peerelowskich 
szkołach. Odpowiada na to prof. Wa-
silewski: „Polska do okresu rozbio-
rów, Rzeczpospolita Szlachecka, była 
krajem, w którym katolicy stanowili 
mniejszość. Katolicy byli wprawdzie 
największą grupą wyznaniową, ale 
wyznawców wszystkich religii było 
więcej. [...] Inność była czymś normal-
nym. Kraj nie był jednolity etnicznie i 
religijnie. Ale istniały sztywne zasady 
i prawa, które regulowały, kto co mo-
że robić i gdzie się osiedlić. Konflikty 
pewnie nie były mniejsze, tylko były 
regulowane. [...] Nigdy nie było sielan-
ki – ani w II Rzeczpospolitej, ani tym 
bardziej w PRL, kiedy homogenizacja 
posunęła się już do maksimum”.

 „Antysemityzm musi zostać wyrzu-
cony z serca i z życia każdego męż-
czyzny i każdej kobiety” powiedział 
papież Franciszek 16 października 
w 70. rocznicę łapanki w rzymskim 
getcie i deportacji do Auschwitz, tłu-
macząc, że „chrześcijanin nie może 
być antysemitą”, ponieważ byłaby 
w tym jawna sprzeczność: korzenie 
chrześcijaństwa są żydowskie.
  Dziesięć lat temu pewien Polak-ka-
tolik (jeden z tych, którzy wiedzą, że 
chrześcijaństwo ma polskie korzenie) 
wytłumaczył mi, w jaki sposób po-
wstał film „Pianista”. Otóż Żydzi NA 
PEWNO znaleźli sposób na Polań-
Polańskiego, najpewniej mu zapłacili, 
żeby nakłonić go do nakręcenia filmu 
o Szpilmanie. (Tak samo pewnie sko-
rumpowany został niedawno Pasikow-
ski.) 
  Może uda mi się znów spotkać ro-
daka, który zna się na tych sprawach, 
by dowiedzieć się, dlaczego papież 
Franciszek MUSIAŁ powiedzieć, co 
powiedział.

  I tak sobie z tym wszystkim żyjemy. 
Cieszyć się wypada, że redaktorzy The 
Prowince nie wiedzą o nas zbyt wiele.

Chinatown w Vancouver, 1967 r.

  Był rok 1995, gdy 12-letni uczeń 
szkoły katolickiej w Thornhill w On-
tario, Craig Kielburger, dowiedział 
się z Toronto Star o zamordowaniu 
Iqbala Masiha, dwunastoletniego pa-
kistańskiego chłopca, który zmuszony 
w wieku czterech lat do pracy w fab-
ryce dywanów, uciekł z niej po sześ-
ciu latach, włączając się w działalność 
Frontu Wyzwolenia Pracujących Dzie-
ci i stając się znanym na świecie dzia-
łaczem na rzecz likwidacji niewolni-
czej pracy nieletnich. Wzburzony prze-
czytaną wiadomością uczeń z Ontario 
postanowił działać. Z grupą kolegów 
z klasy założył organizację Free the 
Children, której pierwszym pomysłem 
był program „Zaadoptuj wieś” (Adopt 
a Village), mający na celu pomoc dzie-
ciom w zacofanych regionach Chin, 
Ekwadoru, Ghany, Haiti, Indii, Kenii, 
Nikaragui i Sierra Leone. Jak widać, 
inicjatorzy przedsięwzięcia od samego 
początku mierzyli siły na zamiary.
  Dzisiaj Free the Children ma na 
swoim koncie ponad 650 szkół po-
wstałych w krajach rozwijających się, 
posiada w ww. państwach koordyna-
torów programu, a biura organizacji 
znajdują się w Toronto, Montrealu, 
Vancouver, w Palo Alto (Kalifornia) i 
w Londynie. Pieniądze na działalność 

pochodzą ze zbiórek prowadzonych 
pod hasłem „Dzieci pomagają dzie-
ciom” przez młodzież w Ameryce 
Północnej i w Wielkiej Brytanii, z da-
rowizn osób prywatnych i firm, oraz
z dochodów założonego przez braci 
Craiga i Marca Kielburgerów przed-
siębiorstwa o profilu społeczno-gospo-
darczym Me to We, z których 50% 
zasila kasę Free the Children.
 Każdej jesieni od roku 2007 w mias-
tach Kanady i USA odbywa się wiel-
ka impreza pod nazwą We Day, gro-
madząca dziesiątki tysięcy młodych 
ludzi, która jest połączeniem wystę-
pów artystów (muzyków, aktorów)
z przemówieniami aktywistów spo-
łecznych i znanych osobistości. Wi-
dzowie (impreza nie jest biletowana) 
zapraszani są na to wydarzenie w uzna-
niu ich uczestnictwa w działalności or-
ganizacji społecznych albo ich samo-
rzutnej pomocy innym, wszystko jed-
no czy w skali globalnej, czy lokalnie. 
O ruchu We Day i jego programie edu-
kacyjnym We Act przeczytać można 
na stronie internetowej tego przed-
sięwzięcia takie m.in., krzepiące serce, 
zdania: […] we are the first genera-
tion that can truly end the worst forms 
of poverty, embrace we thinking and 
we acting and remove the barriers to 

youth being agents of social change. 
And there’s no time to waste: every 
single day we have the opportunity to 
make this world a better place. Nota-
bene każdy może w prosty sposób 
wesprzeć tę wielką akcję pomocy, wy-
starczy lajkować (polubić) We Day na
Facebooku: 1 Like = 1 dolar wpłaca-
ny przez sponsora na konto Free the 
Children.
  W tym roku na We Day w Rogers 
Arena w Vancouver wystąpili m.in.: 
chór chłopięcy z Kenii (ten sam, który 
występował na inauguracji prezydenta 
Baracka Obamy w 2009 r.), zespoły 
Hedley i Down with Webster (DWW), 
Avril Lavigne, aktor Adam Beach. 
Z mówców wymienić należy byłego 
sekretarza generalnego ONZ, laureata 
Pokojowej Nagrody Nobla Kofi An-
nana i syna sławnego Martina Luthera 
Kinga Juniora („I have a dream”) Mar-
tina Luthera Kinga Trzeciego (miesiąc 
wcześniej jego siostra Berenice King 
przemawiała w Vancouver na Marszu 
Pojednania – patrz „Aha!” nr 203). 
   A na widowni osiemnaście tysięcy 
młodych ludzi, wyrażających entuzjas-
tycznie swą aprobatę potrzeby zmiany 
świata na lepsze.

zdjęcia ze strony WeDay.com

Free the Children
WE DAY w Vancouver


