
2   nr 213 - LISTOPAD 2014

Published in Canada by

THE AHA! SOCIETY
FOR CULTURAL DEVELOPMENT

#316-3640 Victoria Drive
Vancouver, BC, V5N 5P1

tel. 604-251-1485
e-mail: jarand@telus.net

Editor 
Andrzej Jar

  
The Aha! accepts 

no responsibility for,  
and will not necessarily respond to, 

unsolicited manuscripts and art.

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej

Sprawy prawne:  vancouver.legal@msz.gov.pl 
Sprawy paszportowe i wizowe:  vancouver.passport-visa@msz.gov.pl 

Tel: (604) 688-4730
Tel. alarmowy: 778-968-5187
Fax: (604) 688-3537
e-mail: vancouver.info@msz.gov.pl

Godziny przyjêć interesantów:  
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki: 10.00 - 13.00 
œrody: 13:00-16:00

KONSUL GENERALNY KRZYSZTOF OLENDZKI

1177 West Hastings Street, Suite 1600
Vancouver, BC, V6E 2K3

www.vancouverkg.polemb.net

  Przerwana dekada Edwarda Gierka 
– KC za zamkniętymi drzwiami. Ga-
binety członków drużyny I sekreta-
rza... Franciszek Szlachcic, Edward 
Babiuch, Jan Szydlak, Jerzy Łuka-
szewicz, humanista Wincenty Kraś-
ko... Wszyscy zapracowani, a najbar-
dziej – od świtu do późnego popo-
łudnia – Gierek.
 Dekada hasła „Aby Polska rosła w si-
łę, a ludzie żyli dostatniej”, epoka ko-
lorowych telewizorów, małych fiatów
i kartek na cukier – przerwana Sier-
pniem...
  Początkiem końca był rok 1974. 
„Kraje zrzeszone w OPEC kilka-
krotnie podniosły cenę ropy. Ten fakt 
sprawił, że rozpoczął się proces schył-
kowy polityki Edwarda Gierka”. 
  Co w ostatnich dniach swojej wła-
dzy zamierzał Gierek powiedzieć 
Wałęsie, i dlaczego nie miało to więk-
szego sensu? Który znany satyryk był
najczęstszym gościem w biurze sek-
retarza do spraw propagandy, co pod-
czas tych wizyt ustalono i co w związ-
ku z tym wydaje się po latach czymś
śmiesznym.
  Jaką kobietą była pani Stanisława 
Gierek i dlaczego towarzysze z Biu-
ra Politycznego nie przepadali za jej 
mężem?
 Odpowiedzi na te i inne, dotyczą-
ce tamtego okresu pytania w tekście 
Czesława Dziekanowskiego „Czło-
wiek znikąd” na str. 16-21. Tam rów-
nież o wielkiej miłości i popełnionym 
przez pannę z dobrego domu meza-
liansie. Także interpretacja przegra-
nia w karty przez Edwarda Stachurę 
szpanerskich dżinsów, czyli co dob-
rego może przynieść poecie przegra-
nie spodni.
  Człowiek znikąd to profesor nauk 
ekonomicznych Paweł Bożyk – oso-
bisty doradca ekonomiczny Edwar- 
da Gierka i autor autobiograficznej 
książki, którą omawia Czesław Dzie-
kanowski. Książki, na której zawar-
tość i termin wydania miały wpływ 
„argumenty służby bezpieczeństwa”.
  Osobom zainteresowanym tema-
tem pozostaje zasiąść w fotelu... Tak
sobie marzę.
 Niewątpliwie ciekawe to były czasy: 
zagraniczne podróże na dowód oso-
bisty, dyskoteki, Studio 2 w „Dwój-
ce”... Wspominając z kimś w tych 
dniach tamtą rzeczywistość, zdziwi-
łem się odkryciem, jak dawno temu
to było.

Kiedy budowniczowie ośrodka dla 
nieuleczalnie chorych nazwali te wie-
rzenia zabobonem, oburzenie protestu-
jących wzrosło i odpowiedzieli oni na 
to, że nie jest to żaden zabobon, ale 
wierzenie liczące sobie pięć tysięcy lat. 
Na co z kolei pojawiły się głosy, że li-
czący pięć tysięcy lat zabobon nie prze-
staje być zabobonem – jest po prostu 
pięciotysiącletnim zabobonem.
  Koniec końców władze uniwersytetu 
decyzji nie zmieniły i Hospicjum św. 
Jana zostało otwarte.
  Najwięcej krzywdy ta cała awantura 
wyrządziła oczywiście Chińczykom, 
dla których było jasne, że zgłaszane 
przez kilkudziesięcioosobową grupę 
ich rodaków zastrzeżenia wobec hos-
picjum nie oddaja ducha chińskiej kul-
tury, są jedynie przesądami „wiochy”. 
Ale nagłośnienie sprawy przez anglo-
języczne media zrobiło swoje: bardzo 
wielu uznało, że kultura Państwa Środ-
ka jest kulturą ciemniaków – w jednej z 
audycji radiowych wyrażono się o niej 
podobno jako o „śmieciowej kulturze” 
(garbage culture), co rzecz jasna było 
strasznie głupie. W „Georgia Straight” 
ukazała się 23 stycznia 2011 r. cieka-
wa (i pełna zarazem zniecierpliwienia) 
wypowiedź na ten temat, autorstwa 
Gabriela Yiu: “Why we called a news 
conference on the UBC hospice con-

troversy”, sprzeciwiająca się w mądry 
sposób tworzeniu stereotypów.
 Patrząc w kontekście tego wydarze-
nia na nasze polonijne podwórko, na-
suwa się myśl, że byłoby bardzo po-
żądane, żeby Kongres Polonii Kana-
dyjskiej – chcący uchodzić za repre-
zentację kanadyjskich Polaków – zde-

cydowanie reagował na odzywające 
się w tym środowisku nieodpowie-
dzialne głosy, które mogą przyczyniać 
się do tworzenia stereotypu Polaka-
-ciemniaka. Przede wszystkim na wy-
powiedzi o zabarwieniu rasistowskim, 
na które ten kraj jest uczulony szcze-
gólnie. I byłoby mi bardzo przyjem-

nie dowiedzieć się, że Kongresowi 
nie trzeba tego tłumaczyć, ponieważ 
sam doskonale rozumie, dlaczego dla 
nas wszystkich jest to bardzo ważne. 
Chociaż, kto wie? Może ludzie Kon-
gresu są zdania, że racist remarks 
w wydaniu polskim są czymś natural-
nym – bośmy wiocha.

Według danych Statistics Canada z 2011 roku 6,8 miliona mieszkańców Kanady to osoby pochodzące z innych krajów, co 
stanowi 20,6 procenta populacji. Wyższy odsetek ludności legitymującej się innym krajem urodzenia (26,8 procenta) ma 
jedynie Australia. W Metro Vancouver liczba ludzi urodzonych poza Kanadą wynosi ponad 45 procent. Miasta, w których 
ten procent jest większy to Dubaj, Bruksela i Toronto.

(dokończenie ze str. 1)

  „- Myślę, że uścisnę pańską dłoń, ale mam panu do powiedzenie tylko jedno: macie się wynieść z Ukrainy” – powiedział 
Stephen Harper, witając się z prezydentem Rosji na spotkaniu przywódców państw G20 w Australii.
  „- To niemożliwe, bo nas tam nie ma” – Putin poszedł w zaparte, ale minę podobno miał kwaśną.
   Dzięki swojej  postawie wobec przywódcy Rosji premier Kanady zyskał popularność i szacunek internautów w Polsce.

Jak Stephen Harper przywitał Putina

   Nie spełniło się niestety życzenie 
młodzieży szkolnej w Vancouver, wy-
pisywane na murach przed 15 listo-
pada jako jej hasło wyborcze: „Pani 
Daubtfire na kuratora oświaty”. Nie 
tylko pani Daubtfire nie została wy-
brana, ale w ogóle nie było żadnych 
zaskoczeń.  Na urzędach prezydentów 
miast i burmistrzów na terenie Lower 
Mainland pozostały w większości te 
same osoby.
 Wygranej Gregora Robertsona w Van-
couver – po raz trzeci z rzędu – można 
było oczekiwać. Mieszkańcom mia-
sta podobają się główne punkty jego 
programu: uporanie się z bezdomnoś-
cią, uczynienie z Vancouver najbar-
dziej zielonego miasta na świecie i (jak 
na miłośnika roweru przystało) ulep-
szanie transportu publicznego. Ugrupo-
waniu Robertsona, Vision Vancouver, 
nie powiodło się natomiast w Komisji 
Parków – z zajmowanych do tej pory 
pięciu na siedem miejsc pozostało im 
obecnie jedno, co przypuszczalnie ma 
związek z kwestią trzymanych w Van-
couver Aquarium morskich ssaków.
  Ogromne zwycięstwo po raz piąty 
odniósł w Burnaby Derek Corrigan 
– przeciwnik rozbudowy rurociągu 
naftowego Kinder Morgan, który za-
pewnia, że własnym cialem zagrodzi 
drogę spychaczom.
  W Surrey odchodząca ze stanowiska 
Dianne Watts zastąpiła jej protegowana 
Linda Hepner. Nowym burmistrzem 
Maple Ridge została Nicole Read, 
w Pitt Meadows i w New Westminster 
zwyciężyli dotychczasowi radni (przez 
trzy kadencje) – John Becker i Jona-
than X. Cote – a w Abbotsford nie-
wielką przewagą wygrał Henry Braun.
  W Mission były poseł do legislatury 
prowincji Randy Hawes zastapił na fo-
telu burmistrza Teda Adlema.
  Jednym słowem – nuda, nic się nie 
dzieje. Aż dziw bierze, że nie wzorują
się na polskich wyborach samorządo-
wych.
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