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  Jest jeszcze jedna dość zabawna dla 
mnie sprawa. Otóż tak mniej więcej 
do połowy pierwszej dekady tego stu-
lecia obie gazety nie były ze sobą, de-
likatnie mówiąc, w zbyt przyjaznych 
stosunkach. I nagle nastąpiło ocieple-
nie, które trwa aż do dzisiejszego 
„uzupełniania się”. Co spowodowało 
taką diametralną zmianę stosunków? 
W 2003 roku ukazał się pierwszy nu-
mer „Aha!” – polonijni redaktorzy 
uznali, że zagrożony jest obszar ich 
kultury, nazywanej przez nich polską 
kulturą, który wymościli sobie waze-
liniarstwem i promocją bylejakości. 
Trzeba było zewrzeć szeregi. Pani Re-
daktor dodatkowo powtarza systema-
tycznie wezwanie do zjednoczenia się 
w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, nie 
wyjaśniając jednakże celu takiego zjed-
noczenia lub przeciwko komu trzeba 
się zjednoczyć. Myślę, że chodzi tu 
wyłącznie o zjednoczenie „naszych”, 
ponieważ problemem Kongresu jest 
to, że od kilku ładnych lat jego preze-
si nie mają żadnego sensownego po-
mysłu na istnienie tej organizacji.
  Tylko że doradzałbym tym „na-
szym” nie ufać za bardzo temu co na 
wierzchu – ludzie byłej partii mają 
we krwi działanie za plecami. Wiem 
co nieco na przykład o tym, jak jedna 
gazeta traktuje drugą zabiegając o zdo-
bycie ogłoszenia dla siebie.

Polska kultura

  Oświadczenie inżyniera Mamonia 
z filmu Piwowskiego, że podobają mu 
się piosenki, które już kiedyś słyszał
nie jest wcale – jeśli pominąć oko-
liczności jego złożenia – takie bez 
reszty śmieszne. Parafrazując słowa 
z przytoczonego fragmentu z książki 
Tadeusza Pawłowskiego, można by 
powiedzieć, że inżynierowi Mamo-
niowi chodziło o to, że osiąganie przez 
niego zadowolenia estetycznego od-
bywa się na drodze wielokrotnego po-
wtarzania bodźca muzycznego. „Istot-
nym elementem procesu uczenia się
jest wielokrotne powtarzanie określo-
nej czynności” – pisze T. Pawłowski, 
dodając że ów trening dotyczy również 
„powtarzania kontaktu z przedmiotem 
pięknym”. Inna sprawa, że inżynier 
Mamoń, jak się domyślamy, zbyt czę-
sto piosenek nie słuchał, przez co nie 
mógł się wznieść ponad te, które mu 
się podobały.
 Istotnym elementem procesu ucze-
nia się, percepcji i przeżywania dzieł 
sztuki, a także ich oceny jest wg Ta-
deusza Pawłowskiego „wielokrotne 
powtarzanie określonej czynności”. To 
tylko w otoczeniu obu gazet i Kongre-
su uważa się, iż ogłada kulturalna wy-
nika z samego faktu bycia Polakiem.
 Weźmy taką Połubińską na przykład. 
Przed opuszczeniem Polski nigdy do 
głowy jej nie przyszło, żeby pójść do 
teatru, a teraz – proszę uprzejmie – nie 
tylko że ją widać na przedstawieniach 
polonijnego teatru i gdzie się da, ale 
nawet jest recenzentem kulturalnym 
uzupełniających się dwutygodników, 
lepiąc „swoje recenzje” z kradzionych 
z Internetu kawałków czyichś tekstów, 
co ma tworzyć całość wyglądającą 
mądrze, a tworzy całość bez reszty 
głupią, ponieważ Połubińska nie ro-
zumie ni w ząb tego co kradnie, jak i 
w ogóle polskich wyrażeń (walka Don 
Kichota z wiatrakami jest według niej 
dążeniem do realizacji marzeń o lep-
szym świecie!!!). Normalny człowiek 
ma przy tym prawo sądzić, że jeśli ta-
ki złodziej miałby jakąś, najmniejszą 
choćby resztkę przyzwoitości, to po 

ujawnieniu jego bezczelności rozwa-
żałby skok z mostu, wiedząc że jego 
czyn stanowi i tak kulturalne harakiri. 
Ale nie Połubińska. Połubińska jest
wciąż recenzentem kulturalnym polo-
nijnych dwutygodników i nadal roz-
syła do ludzi swoje „wiadomości po-
lonijne”. Bo wielka tam rzecz kraść 
cudze teksty...
  To jest kultura gazetowo-kongreso-
wej sitwy, nazywana przez tę sitwę 
polską kulturą. Kulturą jest tu m.in. po-
pisywanie się przez Połubińską ma-
tolstwem zatytułowanym „Czy Polo-
nia potrzebuje pismo Aha”, w którym 
stawia jako zarzut to, że „Aha!” jest 
sponsorowane przez polski konsulat –
rozsyła ten popis kretyństwa e-mailo-
wo, a czerwona gazeta to drukuje – i
dopiero potem wysyła w sobotni wie-
czór e-mail do konsula z pytaniem, 
czy konsulat sponsoruje „Aha!”. Zaś 
konsul, przestraszony jak wszyscy 
konsulowie – zamiast odpowiedzieć 
chamskiemu babsztylowi, że to nie jej 
sprawa i podać godziny otwarcia kon-
sulatu – odpowiada potulnie, że to nie-
prawda. Ale kłamstwo matoła o spon-
sorowaniu przez konsulat „Aha!” żyje 
już wśród ludu, bo ani matoł, ani czer-
wona gazeta nie uważa za konieczne 
podanego łgarstwa sprostować. Bo to 
z kolei byłoby niezgodne z ich kulturą.
  Przy pewnym wysiłku dałoby się 
określić granice obszaru tej kultury, 
gdyż czuje się od razu, że jest to taka 
kultura odtąd dotąd. Fortepian, jak 
sama nazwa wskazuje, jest polską 
kulturą, a więc również napisana i 
wykonywana przy fortepianie piosen-
ka „Gdy nie ma cię to jest mi źle”, 
umieszczona w czerwonej gazecie 
w „Kąciku kompozytora”, należy do 
polskiej kultury. W skład polskiej kul-
tury wchodzą także rzecz jasna zapa-
miętani ze szkoły wielcy Polacy, któ-
rzy zmarli przed wojną: Kopernik, 
Szopen, Maria Skłodowska-Curie...
Należą oni do polskiej kultury w spo-
sób tak samo naturalny jak kiełbasa, 
pierogi, bigos i golonka.
 W obszarze tej polskiej kultury miesz-
czą się też rzeczy naprawdę wstrząsa-
jące...
 W swoim lipcowym „editorial” Pani 
Redaktor oznajmia najpierw, na sa-
mym początku, rzecz ważną (pisow-
nia oryginalna): „Kocham lato i pięk-
ną słoneczną pogodę ale te ostatnie 
tygodnie dały mi się zdrowo we zna-
ki”, by zaraz po tym „z wielkim ża-
lem i smutkiem” zawiadomić o nagłej 
śmierci „oddanego długoletniego przy-
jaciela mojej rodziny”, który „był mę-
żem mojej bliskiej niestety nieżyjącej 
przyjaciółki” (bez śmiechów proszę). 
Na szóstej stronie – pod ogłoszeniami 
sklepu spożywczego, usług kompute-
rowych i podatkowych – umieszczo-
ne zostały nekrologi Kongresu Polo-
nii Kanadyjskiej i Zrzeszenia Polaków 
Belweder. Była wprawdzie bardziej  
odpowiednia do tego strona, ale po-
trzebna była, żeby zająć ją w całości 
ważniejszą sprawą – sporządzoną róż-
nej wielkości czcionką listą sponsorów 
i pomocników... no, czego? Zgadujcie 
państwo. Tak jest! – sponsorów i po-
mocników Dni Kultury Polskiej. Boże 
drogi...
  Jeden i drugi nekrolog jest wstrząsa-
jący w swojej niechlujności, ale nekro-
log Kongresu normalnie wykrzywia
zęby. Organizacja mieniąca się repre-
zentacją tutejszych Polaków, żegnając 
„męża znanej wszystkim założycielki 
i byłej przewodniczącej...” i składając 
wyrazy współczucia rodzinie i innym 
„w imieniu całej Polonii”, nie potru-

dziła się nawet o umieszczenie w nek-
rologu polskich liter. Ludzie, na Boga, 
miejcie chociaż do śmierci szacunek!
  Ale może polonijny Kongres nie ma 
Polish fonts w swoim komputerze, a 
spiesząc się bardzo, aby zdążyć w po-
rę z wyrazami żalu, nie miał czasu 
o polską czcionkę się postarać? Ale 
gdzie ta, ale gdzie ta. W czerwcowym 
numerze czerwonej gazety znajdują
się dwie ważne informacje Kongresu, 
w których, co prawda nie wszędzie 
(to pewnie byłoby zbyt wielkie wy-
zwanie dla Kongresu), znalazły się pol-
skie litery. Prawdopodobnie dlatego,
że były to żywotne dla Polonii infor-
macje, a zwłaszcza jedna z nich, za-
wiadamiająca (cytat bez korekty): „że 
z dniem 24/06/2015 Mgr. Inż. Iwona 
Swiątczak została wybrana na funkcję 
Prezesa KPK Okręg BC. Pani Iwona 
dotychczasowo pełniła funkcję Vice 
Prezesa.”

  Po pierwsze scyzoryk mi się w kie-
szeni otwiera zawsze na widok „Vice 
Prezesa” (wajs prezesa!) zamiast pol-
skiego wiceprezesa. (W tym drugim 
komunikacie Kongres chwali się, że 
dał pięć stów na polską szkołę para-
fialną, może tam potrafiliby pomóc 
dowództwu KPK douczyć się języka 
polskiego?) Po drugie – rozumiem, że 
te wielkie litery w zapisie tytułu (po 
korekcie) „mgr inż.” wprowadzone 
zostały w znaczeniu Jej Wysokości 
Prezesa.
 Zawsze, biorąc do ręki czerwoną ga-
zetę (po tę drugą prawie zupełnie nie 
sięgam) mam uczucie, że się pobru-
dzę. Tak zwyczajnie, fizycznie.
  I jeszcze jedna rzecz o tej specyficz-
nej polskiej kulturze. Pani Redaktor, 
donosząc w swojej gazecie, kogo nie 
widać na imprezach, na których ją wi-
dać, rozdaje w związku z tym łaski 
w imieniu konsulatu – kto powinien 
być przez konsulat wspomagany fi-
nansowo, a kto nie. Całość jej pisem-
nych wystąpień sugeruje, że jest ona 
w zażyłych stosunkach z konsulatem. 
W liście otwartym do redaktora od 
szarpidrutów wzywa na przykład (cy-
tat bez korekty): „Niech Pan zosta- 
wi w spokoju Konsulat – bo zarówno 
Konsul Generalny Krzysztof Olen-
dzki jak i Konsul Marcin Trzciński 
uczestniczą w polonijnych imprezach, 
popierają polonijne organizacje w tym 
Kongres” itd. Moje pytanie do Kon-
sulatu Generalnego RP w Vancouver 
dotyczy plenipotencji, udzielonych 
przez tę placówkę wydawcy czerwo-
nej gazety. Odpowiedź może być wy-
rażona wręczeniem kolejnego dyplo-
mu uznania.

Piwo Sapporo

  Niskoprocentowy alkohol pomie-
szany ze słońcem rozleniwia. Senność, 
myśli płyną wolniej – ale jednak pły-
ną...
  Chyba lubię ten stan, dobrze się 
czuję sam na sam z myślami, będąc 
– powiedziałbym, że będąc w dużej 
części – typem samotnika. Uważam, 
że samotność pozwala przeżywać głę-
boko wzruszenia. Nie wyobrażam so-
bie, abym w towarzystwie mógł do-
świadczyć tego dreszczu emocji, jaki 
pojawia się, gdy słucham wieczorem 
z płyty The Nightfly Donalda Fagena 
czy nokturnów Chopina. Żal mi ludzi 
pozbawionych takich przeżyć.
  Ale to nachylenie w stronę samot-
ności przeżywania nie jest zasadni-
czym powodem, że nie widać gazety 
„Aha!” na polonijnych imprezach, cze-
go nie może przeboleć Pani Redaktor.

A sądząc, iż nazbyt abstrakcyjnie brzmi 
dla wielu mówienie o zażenowaniu za-
chowaniem innych, przedstawię naj-
bardziej konkretną wśród wszystkich 

konkretnych przyczyn przyczynę te-
go, że bojkotuję wszelkie polonijne 
imprezy organizowane pod egidą lub 
z widocznym udziałem Kongresu.
  W listopadzie ub.r., przed wyborami 
municypalnymi w Metro Vancouver 
naczelny polonijny matoł Połubińska 
– wierząca od dawna, że jej porażają-
ce matolstwo jest normą wśród miejs-
cowych Polaków – rozesłała elektro-
nicznie po ludziach swoją matolską 
agitację pt. „Wybieramy nowego bur-
mistrza miasta Surrey”, w której po-
pisała się swoim tępym, matolskim ra-
sizmem, głosząc obawę, że do władz 
miejskich w Surrey mogą zostać wy-
brani „kolorowi”. Na tę rasistowską 
publikację matoła zareagował oburze-
niem zmarły niedawno żołnierz Po-
wstania Warszawskiego, człowiek jas-
nego umysłu, Maciej Szymański, któ-
rego list ukazał się w listopadowym 
numerze „Aha!”. Połubińska odpo-
wiedziała na to jak na matoła przysta-
ło, czyli chamstwem, rozsyłając znów 
swoje kretyństwa, w których wyśmie-
wa Macieja Szymańskiego, oskarżając 
go o wprowadzanie cenzury („cenzura 
wróciła...” ha, ha!).
 Kongres na to nie zareagował, mimo 
że wysłałem e-mail z pytaniem o sta-
nowisko w tej sprawie. Kongres nie 
zareagował, ponieważ Połubińska wy-
stępuje w roli przydupasa Kongresu,
pustogłowej wazeliniary, co dla władz 
KPK najwyraźniej znaczy dużo wię-
cej niż zabieganie o uznanie wśród 
szerokiej społeczności polonijnej. Brak 
reakcji na rasistowskie wystąpienie jest 
poparciem rasizmu. Nawet jeśli rasis-
towskie nastawienie nie jest, niestety, 
obce w tutejszych masach ludu pol-
skiego – pośród ludzi zakompleksio-
nych i zagubionych – to Kongres po-
winien być organizacją światłą, poma-
gającą rodakom zrozumieć i przyjąć
główne zasady, na jakich opiera się 
życie społeczne tego kraju – zasady, 
które także nam pozwalają czuć się tu 
jak u siebie, na równi z wszystkimi in-
nymi.


