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  Trzynastolatek z Port Coquitlam 
– od niedawna kadet – mówi, a gazety 
to piszą, że zasmuciło go zabójstwo 
kaprala Nathana Cirillo, pełniącego 
wartę honorową przy pomniku nie-
znanego żołnierza (National War Me-
morial) w Ottawie, przez sympatyzu-
jącego z dżihadystami psychopatę. 
Chłopiec postanowił zaprezentować
ten swój smutek szerszej publicznoś-
ci, w związku z czym przez dwa dni 
ustawiał się dobrowolnie na dwugo-
dzinnej warcie przy miejscowym obe-
lisku ku czci poległych w wojnach żoł-

nierzy. Pierwszego dnia stał tam w 
swoim nowiutkim mundurze kadeta, 
co fotografowały gazety – a drugiego 
dnia, ponieważ Ministerstwo Obrony 
Narodowej, w związku z zabójstwem 
żołnierza w Quebecu (dwa dni przed 
strzałami w Ottawie), zaapelowało do 
wojskowych o ograniczenie parado-
wania w mundurze w miejscach pub-
licznych, trzynastolatek stał przy obe-
lisku ubrany jak normalny trzynasto-
latek, co – łącznie z salutowaniem do 
tekstylnej czapki bez daszka – poka- 
zała telewizja.

 W telewizji powiedziano, że to wzru-
szające – a prasa dała do zrozumienia, 
że czyn jest wielki. Na pewno byłoby 
nie od rzeczy, gdyby życzliwe zainte-
resowanie kadetowi z Port Coquitlam 
okazali też psychiatrzy (ale ci z wyż-
szej półki). Żeby okazali to życzliwe 
zainteresowanie zawczasu – zanim mi-
litarne zamiłowanie i przekonanie, że
w życiu liczy się zwrócenie na siebie 
uwagi telewizji nie zaczną narastać 
do poważnych rozmiarów i być może 
znajdować upust w czynach nieko-
niecznie telewizję wzruszających.

Szanowny Panie Redaktorze,

  Moja poczta internetowa przyniosła
mi dzisiaj wiadomości polonijne w o-
pracowaniu Krystyny Połubińskiej, a 
w nich odezwę skierowaną do miesz-
kańców Surrey zatytułowaną „Wybie-
ramy nowego burmistrza miasta Sur-
rey”, którą pozwolę sobie przytoczyć: 
„Zachęcam środowisko polskie 
z Surrey do uczestniczenia w tego-
rocznych wyborach na burmistrza 
naszego miasta. To ważne, abyśmy 
wszyscy głosowali, jeżeli nie chce-
my aby wygrali ci, którzy liczebnie 
stanowią nad białymi przewagę!”
  Ta niesłychana, rasistowska odezwa 
pani Połubińskiej szokuje i oburza.  
Oto emigrantka z kraju, który w wy-
niku obłąkanego niemieckiego rasiz-
mu stracił 6 milionów (prawie jedną 
czwartą) swoich obywateli, ośmiela 
się – w swojej ignorancji czy bezmyśl-
ności – ostrzegać swoich czytelników 
przed grożącym im „niebezpieczeń-
stwem”.

  Być może pamięć pani Połubińskiej 
nie sięga czasów, kiedy blondyni o 
niebieskich oczach byli przekonani o 
swojej wyższości nad kędzierzawymi 
brunetami, i co z tego wynikło. Być 
może nie pamięta, czy nie chce pa-
miętać o Kielcach, Jedwabnem i „Po-
kłosiu”. Na pewno przywiozła z sobą 
ze „Starego Kraju” podejrzliwość, 

wrogość i strach jednocześnie, przed 
wszystkim co inne i obce. Brak tole-
rancji jest niestety polską cechą. 
  Przypuszczam, że pani Połubińska 
przyjechała do Kanady dobrych parę 
lat temu i jest dzisiaj – jak wielu z nas – 
pełnoprawnym obywatelem tego kra-
ju, korzystającym z wszystkich przy-
wilejów i spełniającym wszystkie te-
go kraju obowiązki. Jak długo trzeba 
mieszkać w Kanadzie, żeby poznać jej 
„tajemnicę”? Odkryć i zrozumieć sek-
ret Kanady, tego dziwnego państwa, 
które powstało w wyniku konfliktu 
dwóch kultur, dwóch języków i dwóch 
religii, które mimo różnic i sporów po-
trafiło dojść do porozumienia.  
  Tolerancja często rozumiana jest 
jako pobłażliwość, wyrozumiałość 
czy zdolność do zawierania kompro-
misów. Wydaje się, że w życiu spo-
tykamy dwa rodzaje toleracji. Pierw-
szy rodzaj, to ten, który tolerancję spro-
wadza do niestosowania przemocy 
wobec drugiego. Ta szkoła myślenia 
uważa, że to, że kogoś czy coś toleru-
jemy znaczy tyle, że go nie zwalcza-
my.  Jest to tolerancja bierna, niepeł-
na, zaledwie akomodująca obecność 

wśród nas jekiejś innej wspólnoty czy 
idei. Tolerancja taka nie interesuje się 
tym, jakie wartości ta inna wspólnota 
czy idea wyznaje i co reprezentuje. 
Nie szuka z nimi porozumienia czy 
dialogu. Takie zrozumienie tolerancji 
jest błędne.
  Tolerancja prawdziwa, czyli życzli-
we otwarcie się na drugą stronę, nie 
musi prowadzić do wyrzeczenia się 
własnych poglądów i rezygnację z 
własnych zasad, do akceptacji tego co 
uważamy za złe lub błędne. Głębsza 
i najważniejsza forma kontaktu mię-
dzykulturowego i międzyideowego 
musi zawierać element czynny – wy-
chodzenie naprzeciw, próbę nawiąza-
nia dialogu. Powinniśmy iść dalej niż 
tylko akceptować innych. Taka szero-
ka i rozumna tolerancja musi zawie-
rać próbę poznania racji jakimi kieru-
ją się inni.  Dialog bowiem zakłada po-
znanie, ewentualne zrozumienie in-
nych racji, a nie konieczność ich ak-
ceptacji. 
 Jak wspomniałem na początku, nie-
tolerancyjny, rasistowski list pani Po-
łubińskiej przeczytałem ze zdziwie-
niem i oburzeniem. Jej obca mi i nie-
bezpieczna ksenofobia była impulsem 
do napisania tego listu. Chciałem za-
sygnalizowac, dać znać Panu i czytel-
nikom „Aha!”, że nie wszyscy Kana-
dyjczycy polskiego pochodzenia myś-
lą podobnie do pani Połubińskiej... 
Mam nadzieję, że większość z nas 
właściwe zasady toleracji rozumie i 
kieruje się nimi tak w życiu prywat-
nym jak i społecznym.  
 Na zakończenie chcę przytoczyć frag-
menty z Canadian Charter of Rights 
and Freedoms. Kto wie – gdyby ze-
chciał Pan umieścić tekst tego listu na 
łamach swego miesięcznika – może 
przeczytałaby to i pani Połubińska.

CANADIAN CHARTER 
OF RIGHTS AND FREEDOMS

EQUALITY RIGHTS

15 (1) Every individual is equal before 
and under the law and has the right to 
the equal protection and equal benefit 
of the law without discrimination and, 
in particular without discrimination 
based on race, national or ethnic origin, 
colour, religion, sex, age or mental or 
physical disability.

ENFORCEMENT

24 (1) Anyone whose rights or free-
doms, as guaranteed by this Charter, 
have been infringed or denied may 
apply to a court of competent jurisdic-
tion to obtain such remedy as the court 
considers appropriate and just in the 
circumstance.

Pozostaję z szacunkiem,

Maciej Matthew Szymański
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Kadet, który wzruszył telewizję


