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 Niezadługo minie 26 lat... Zupełnie 
niewiarygodne. Zastanawiam się, czy 
gdybym wtedy wiedział... gdybym
zobaczył w proroczym śnie, co mnie 
czeka – w jakiej bliskości do działa-
czy polonijnych się znajdę – czy od-
ważyłbym się wyruszyć w zamorską
podróż 13 kwietnia. Pewnie nie. Ale 
w tamtych latach lekceważyłem nie-
pomyślne znaki. Do tego pojęcia nie 
miałem, że z Polski wyjeżdża za At-
lantyk aż tylu polonijnych działaczy. 
Nie wiedziałem nawet, że tacy ludzie
istnieją. 
  Muszę jednak przyznać, że zorga-
nizowane życie polonijne ma w so-
bie coś fascynującego, zajmującego 
myśli. Aktualnie jestem pod wraże-
niem obrad zwołanej przez Kongres 
Polonii Kanadyjskiej Okręgu B. C.
Konferencji Organizacji Polonijnych, 
na której uchwalono, że przyszło-
roczna (!) akademia 3-majowa od-
będzie się w „Zgodzie”, a akademia 
z okazji 11 listopada w SPK. Taka 
decyzja, podjęta w dobie komunika-
cji internetowej i kieszonkowych te-
lefonów bezwzględnie zasługuje na 
uwagę. Zwłaszcza jeśli zauważyć, że 
nie była to konferencja dwudniowa.
  Gazeta „Aha!” nie została na to spot-
kanie zaproszona, co odebrałem jako
zaszczytne wyróżnienie.
  Powyższe uwagi prowadzą w dro-
dze asocjacji do zagadnienia różnic 
kulturowych, o których mowa m.in. 
w ciekawych spostrzeżeniach na po-
przedniej stronie. Zauważone są one 
również w tekście mieszkającego 
w Vancouver uczestnika Powstania 
Warszawskiego – pana Macieja Szy-
mańskiego: Warszawa żyjąca w jego 
pamięci – jego Warszawa – jest inna
od tej dzisiejszej, jest innym miastem.
  Łączy mi się to z pojęciem małych 
ojczyzn. To z naszymi osobistymi 
małymi ojczyznami wiążą nas uczu-
cia. Myśląc o Polsce nie widzimy jej 
przecież w naszych wspomnieniach 
od morza do Tatr, od Mieszka I po
Ewę Kopacz (no chyba, że ktoś nale-
ży do Klubu „Gazety Polskiej, wtedy 
wyłącznie – w dzień i w nocy – widzi 
Wielką Polskę Narodową).
 W numerze poza tym, dla węższego
grona czytelników, zaproszenie do 
przedświątecznej, wielkopostnej re-
fleksji, zapowiedzianej wierszem ks. 
Jana Twardowskiego. Gdyby wielu
umiało przeczytać to i zrozumieć –
świat byłby lepszy.

  „Nie ma znaczenia, czy obraz przed-
stawia Mona Lisę, banana, czy okulary 
Hansa Rittmana – ważne, żeby to było 
naprawdę pop!”
  Wystawa dzieł Andy’ego Warhola 
w vancouverskim Yaletown (Maison 
Al warehouse, 1280 Homer Street),
zatytułowana WARHOL – A Different 
Idea of Love, otwarta jest do końca 
marca. Wśród wystawionych 80 prac 
będącego ikoną pop-artu artysty – sito-
druków, rysunków i 18 płócien – nie
mogło rzecz jasna zabraknąć puszki
z zupą firmy Campbell, podobizn Ma-
rylin Monroe i Liz Taylor, czy koloro-
wych wizerunków przewodniczące-
go Mao i Lenina, jednak ta „hasłowa” 
wizja twórczości Warhola nie jest na 
tej wystawie pierwszoplanowa, ale –
żeby tak rzec – bardzo równorzędna 
(zupa Campbell wisi skromnie tyłem
do wejścia). 
 Nie bez znaczenia dla snobów powi-
nien być fakt, że zmarły 28 lat temu 
Andy Warhol jest najlepiej sprzeda-
jacym się artystą na świecie; według 
Bloomberg News w ubiegłym roku 
sprzedano 1295 jego prac za ponad 
653 miliony dolarów (na drugim miej-
scu znajduje się Pablo Picasso z 2820
dziełami sprzedanymi za prawie 449 
milionów). Przekonujące do wybrania
się do Yaletown może być także to, że 
wstęp na wystawę jest ZA DARMO).
  Zaś dwa kroki od Yaletown (jedna 
stacja Canada Line), w Vancouver Art 
Gallery wystawa Cézanne and the Mo-
dern: Masterpieces of European Art 

from the Pearlman Collection. Oprócz 
dwudziestu czterech dzieł Paula Cé-
zanne’a, płótna Edgara Degas, Vin-
centa van Gogha, Amedeo Modiglia-
niego, Claude’a Monet, Camille’a Pis-
saro, urokliwe pejzaże miejskie Hen-
ri’ego Le Sidanera, obrazy kilku innych 
przedstawicieli europejskiego moder-
nizmu. Także rzeźby Paula Gauguina,
Wilhelma Lembrucka i Jacquesa Lip-
chitza. Wystawa trwa do 18 maja.

   Na zdjęciu: Akt leżący (1917) Ame-
deo Modiglianiego w redakcji „Aha!”.

* Snobizm nie ma jednoznacznie ujem-
nego znaczenia. Między innymi Ta--
deusz Pawłowski zauważa, iż „sno-
bizm może odegrać pożyteczną rolę 
jako czynnik wzmagający dążenia per-
fekcjonistyczne, potrzebę doskonalenia 
własnych możliwości, w tym również 
zdolności do inteligentnej percepcji 

dzieł sztuki o wysokich walorach arty-
stycznych”. (Tadeusz Pawłowski, 
Pojęcia i metody współczesnej huma-
nistyki, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk 1977). Jednak, naszym zda-
niem, nieodzownym do tego warun-
kiem w rzeczywistości życia Polaków 
w Ameryce Płn. jest odpuszczenie so-
bie, przynajmniej w jakimś stopniu, 
kiszenia się w kręgu kultury artystycz-
nej w wydaniu polonijnym.

Propozycje dla wykwintnych snobów*

  Od 16 marca rozsyłane są pocztą do 
mieszkańców Metro Vancouver karty 
do głosowania w referendum w spra-
wie transportu miejskiego (2015 Metro 
Vancouver Transportation and Tran-
sit Plebiscite). Każdy wyborca w tym 
mieście powinien otrzymać tę prze-
syłkę do 27 marca, a gdyby ktoś do 
tego dnia jej nie dostał, powinien inter-
weniować w Elections BC (tel. 1-800-
661-8683 lub online: elections.bc.ca/
ovr).

  Pośrodku karty do głosowania znaj-
duje się ramka z wypunktowaną wizją 
lepszego transportu: rozwoju komuni-
kacji miejskiej, troski o jakość głów-
nych dróg, budowy nowego mostu 
w miejsce starego Pattullo Bridge... 
Komu ta wizja się podoba – kto chce 
przemieszczać się w tej metropolii 
wygodniej (kto by nie chciał) – ten po-
winien przy pytaniu o poparcie pół-
procentowego antyzatorowego podat-
ku (congestion improvement tax) po-
stawić krzyżyk w kółku przy Yes. 
Proste? Większość poprze tę propozy-
cję? Otóż wcale nie jest to takie pew-
ne. Nie jest to pewne pomimo trwa-
jącej kampanii na rzecz przekonania 
ludzi do głosowania na tak, na którą 
przeznaczono około 6 milionów dola-
rów. Referendum firmuje Rada Pre-
zydentów Miast (Mayor’s Council).

  Zacznijmy od proponowanego po-
datku. Praktycznie będzie to 0,5 pro-
centa dodane do obecnej wysokości 
podatku prowincjonalnego (PST), któ-
ry płacimy przy korzystaniu z niektó-
rych usług i zakupie określonych to-
warów. Wylicza się, że wprowadzona
podwyżka kosztowałaby najbiedniej-
szych mieszkańców naszej metropolii,
stanowiących jakieś 20% ogółu, do-
datkowe 50 dolarów rocznie, a prze-
ciętnego posiadacza domu dwa i pół 
raza więcej. To opodatkowanie przy-
niosłoby miejscowemu przedsiębior-
stwu transportu miejskiego TransLink 
jakieś 250 milionów ekstra w pierw-
szym roku, co wspomogłoby obecny, 
wynoszący 1,4 miliarda dolarów rocz-
ny budżet firmy. Pieniądze te – zda-
niem wielkiej liczby podatników – zo-
stałyby przez TransLink lekką ręką 
zmarnowane, tak jak marnowany jest 
dotychczasowy budżet. Poniżej kilka 
tego przykładów.
  Żeby wyeliminować straty wynika-
jące z jazdy środkami komunikacji 
miejskiej na gapę, w 2010 roku roz-
poczęto pracę nad wprowadzeniem 
systemu Compass Card, czyli elektro-
nicznych biletów i takowej ich kontro-
li. Przedsięwzięcie kosztować miało 
171 milionów, ale wskutek inflacji 
i różnych takich koszt wzrósł do 194 
milionów. W 2012 r. na stacjach sky-
trainu ustawiono stosowne bramki, 
które miały działać w roku następnym, 
ale przeprowadzane testy pokazywały 
uparcie, że nie działają one jak nale-
ży, w związku z czym ogłoszono, że 
cały system będzie gotowy do końca 
2014 roku. Obecnie w ogóle nie mówi 
się, kiedy – jeśli w ogóle – ta mądra 
nowość zadziała.

 Przygotowując się do wprowadzenia
elektronicznych biletów, zlikwidowa-
no z początkiem ubiegłego roku cie-
szące się popytem bilety w zestawie 
po dziesięć (FareSaver tickets), z ulgą
cenową przy ich zakupie, a także Emp-
loyer Pass Program oferujący 15-pro-
centową zniżkę przy zbiorowym za-
kupie biletów dla pracowników przez 
zakłady pracy. Po wprowadzeniu tej 

zmiany TransLink odnotował ze zdzi-
że w pierwszych trzech kwartałach ro-
ku 2014 z jego usług korzystało o po-
nad 10 milionów mniej pasażerów niż 
zakładano. (Jeśli tak było rzeczywiście, 
znaczyłoby to, że problem congestion 
nie istnieje lub przynajmniej zmalał; 
chyba że te 10 milionów to gapowi-
cze, których chciano się pozbyć, robiąc 
całe to zamieszanie z biletami.)

Referendum w sprawie zrzutki na transport miejski
Metro Vancouver’s transportation referendum, March 16 - May 29, 2015


