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Dr. Jozef A. Labedzki

SMILE VANCOUVER DENTAL CLINIC
221 - 1525 Robson Street, Vancouver

Dr. Jozef A. Labedzki & Associates
call 604 - 669 - 4114

  General and cosmetic dentistry
  Root canals, crowns and bridges, 

   extractions
  Free custom made whitening kit

     with initial exam and cleaning
  Free Botox cosmetic evaluation
  Botox cosmetic and therapeutic 

   only $10/unit
  We also treat snoring and sleep apnea

        Online appointments
        Free parking (reimbursement)

Twitter: @smilevandental
Facebook: Smile Vancouver Dental
Website: smilevancouverdental.com
Email: smilevancouverdental&gmail.com

  Odpowiadająca nie widzi żadnej 
różnicy pomiędzy bolszewickim ko-
munizmem a zachodnią socjaldemo-
kracją. Według niej PZPR była taką 
samą partią lewicową jak np. Socjal-
demokratyczna Partia Niemiec, brytyj-
ska Partia Pracy czy kanadyjska Partia
Nowej Demokracji (NDP), a kanclerz 
RFN Willy Brandt, który w grudniu 
1970r. ukląkł w Warszawie pod Pom-
nikiem Bohaterów Getta był takim sa-
mym lewicowcem jak ci, którzy krótko 
po wizycie niemieckiego socjaldemo-
kraty kazali strzelać do robotników. 
Niezłe musiało być to pranie mózgu 
w PRL-u, żeby głosić coś aż tak cho-
rego! 
  Poznański Czerwiec, Marzec 1968, 
Grudzień’70, Czerwiec 1976, stan wo-
jenny, morderstwa polityczne i wię-
zienia dla dysydentów... W tym kon-
tekście tańcem na grobach jest „roz-
czulające” wyznanie Pani Redaktor: 
„boli mnie niesprawiedliwość społecz-
na, ludzka krzywda”. A dalej: „Nie-
ważne są dla mnie nazwy rządzących 
– komuniści, socjaliści, konserwatyści, 
demokraci czy inni – ważne co robią 
dla swoich narodów.” Zastanawiają 
mnie ci „inni”... Narodowy socjalizm 
starał się robić bardzo dużo dla swo-
jego narodu – pragnął cały świat mu 
podporządkować. Zaś na poparcie 
swoich „lewicowych poglądów” pi- 
sząca powołuje się na papieża Fran-
ciszka, który „walczy o sprawy ludz-
kie” i przez to jego też – zupełnie tak
samo jak Panią Redaktor! – „komu-
nistą nazywają”.

  Peerelowska cenzura przedstawiona 
jest z kolei tak: „Jeśli chodzi o cenzurę 
[...] – to cenzura w PRL była niczym 
w porównaniu do tej, która jest teraz 
powszechna. Każde słowo [...] w te-
lefonie, e-mailu, internecie, artykule 
w gazetach, w audycjach radiowych i 
telewizyjnych jest cenzurowane. Prze-
ciwnicy tych metod [...] kończą wy-
gnaniem lub w więzieniu.”

  Rany Julek, trzeba uciekać! Skóra 
cierpnie na myśl, jakie nieostrożne ar-
tykuły zamieszczałem w „Aha!”. Jasno 
na przykład dawałem do zrozumienia 
– zwłaszcza w czasie namiotowego 
protestu Occupy pod Art Gallery – że 
premier BC, pani Christy Clark, nie 
jest ulubienicą tego pisma, zresztą tak 
samo jak jej poprzednik. A premier 
Harper? Boże drogi! – przecież „Aha!” 
było i jest widać na prawie wszystkich 
manifestacjach przeciwko forsowanej 
przez Harpera budowie rurociągów 
naftowych. Nie podoba mi się wiele 
Harperowskich ustaw. Jestem w sta-
łym kontakcie e-mailowym z organi-
zacjami ekologicznymi i obywatel-

skiego sprzeciwu – Care2, ForestEthics 
Advocacy, 350.org, Leadnow.ca czy 
Open Media – a tu właśnie czytam 
dziś (12 sierpnia) na pierwszej stronie 
„Vancouver Metro”, że kanadyjski 
wywiad (CSIS) oskarżany jest przez 
stowarzyszenie swobód obywatelskich 
o zbieranie informacji o działaczach 
tych ugrupowań. A co ja wygaduję 
czasem przez telefon! – i to nawet 
w rozmowach międzynarodowych. 
Cud prawdziwy, że jeszcze mnie nie 
zamknęli.
  Proszę Pani Redaktor – różnica mię-
dzy cenzurą w PRL-u a nie budzącymi 
u milionów ludzi entuzjazmu prawa-
mi antyterrorystycznymi (kanadyjski 
Bill C-51 czy amerykański PATRIOT 
Act), nazywanych przez Panią cenzu-
rą, jest taka, że w tym kraju może Pani 
bez obawy pisać krytycznie w gazecie 
o ustawach naruszających wolności 
obywatelskie, jak również głosić bzdu-
ry o wygnaniach i więzieniach. Trzeba 
było natomiast zaprotestować za mło-
du w Polsce Ludowej przeciwko za-
wieszeniu „Dziadów” Dejmka, wołać
o „niepodległość bez cenzury”, sprze-
ciwiać się antysemickiej nagonce za 
Gomułki i być generalnie w opozycji
do „dyktatury ciemniaków” – dzięki 
temu ustrzegłaby się Pani przed ga-
daniem tak wierutnych, wręcz bluź-
nierczych bredni, a ponadto miałaby 
czym dziś się pochwalić, zamiast sta-
wać na głowie, by wybielić komunę.
  Emocjonalne uniesienie autorki listu 
otwartego w czerwonej gazecie wywo-
łuje wzmianka o kompozytorze, „które 
to słowo pisze pan (chodzi o redakto-
ra od szarpidrutów) w cudzysłowie”. 
To ten cudzysłów gotuje krew w Pani 
Redaktor. A mi ręce opadają; nie trze-
ba było wagarować z lekcji polskiego! 
Cudzysłów został tu użyty nie po to, 
żeby spostponować Pana Kompozy-
tora, ale – co dla każdego, kto umie 
czytać ze zrozumieniem było jasne 
– dla oznaczenia przywołania zapisu 
(cytatu, Pani Redaktor, cytatu!) z opub-
likowanej w gazecie listy zaproszo-
nych prezesów organizacji polonij-
nych, gdzie obok imienia i nazwiska 
Kompozytora podano jako nazwę 
jego organizacji composer – co było 
niesamowicie śmieszne, i na dodatek 
– nie wiedzieć czemu – po angielsku. 
Po prostu musi Pani naprawdę mocno 
pracować, żeby opanować polski język 
na poziomie siódmej klasy i zrozumieć 
zasadę używania cudzysłowu, a może 
nawet umieć wytłumaczyć to swojej 
przyjaciółce (tej od kradzieży cudzych 
tekstów).
  Całość listu otwartego – w którym 
przy okazji znalazł się donos, kogo 
nie widać na polonijnych akademiach
(trudno jest walczyć z nałogiem) – jest 
żywcem przeniesiona z czasów głębo-
kiej komuny. A u was Murzynów biją! 
to – wyjaśnia Wikipedia – „sofizmat, 
polegający na odpowiedzi krytyką
w nowym obszarze dyskusji, zwykle
słabo, aczkolwiek w jakiś sposób po-
wiązany z obecnym. Nazwany na pod-
stawie swego częstego użycia w pro-
pagandzie ZSRR i humorze okresu 
zimnej wojny, gdy częstą odpowiedzią 
na krytykę systemu komunistycznego 
była odpowiedź «a w USA Murzynów 
biją!»”. Zamieszczony w czerwonej 
gazecie list otwarty jest właśnie sofiz-
matem, czyli odwracaniem kota ogo-
nem i dowodzeniem nieprawdy. 
  A co do Murzynów, to Pani Redak-
tor pisała niedawno temu, że w USA 
„prawie codziennie z rąk policji ginie 
jeden czarny Amerykanin”. Czym 
skorupka...


