
                               nr 224 - STYCZEŃ 2016   3

Dr. Ming Liu
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

   Cała prawda chce pełnej władzy,  
pełna władza pragnie całej prawdy.  
Obie pełnie wyrastają z fobii, kom-
pleksów, resentymentów, ignorancji 
i diabli wiedzą z czego jeszcze. Miny 
mają ponure, naburmuszone, wykrzy-
wiane na przemian napuszoną powagą 
i świętoszkowatym grymasem. Wiem 
coś o tym, bo oglądam telewizję oraz
rozmawiam z sąsiadami przed osied-
lowym sklepem. Jeszcze przed wybo-
rami prezydenckimi jedna z sąsiadek 
zapytała na kogo będę głosował i gdy 
odparłem, że najchętniej bym nie gło-
sował, bo nie bardzo jest na kogo, po-
wiedziała z wyrzutem:
- Zawiodłam się na panu. Trzeba być 
patriotą i głosować na patriotę-katoli-
ka. Moja sąsiadka była jednym z pię-
ciu milionów obywateli, którzy dwu-
krotnie w minionym roku głosowali 
patriotycznie, dzięki czemu „naród 
wybrał” pełną prawdę i samo dobro. 
Niestety o pięknie jakby zapomniał.
   Trudno się oprzeć wrażeniu, że 
w owym „naród wybrał”, tkwi brzyd-
ka uzurpacja – groteskowa, zaścian-
kowa, niedouczona, chłopsko-klery-
kalna, anachroniczna, ksenofobiczna, 
pogańska w swej religijności i religij-
na w pogaństwie; gotowa do poświę-
ceń z gromkimi okrzykami na ustach. 
Nie „Allah akbar! wprawdzie, lecz 
z identycznym obłędem w oczach: 
„Polska górom”, „Hańba! Hańba!”, 
„Precz z żydokomunom!”.
   Szpetne oblicze kibola jak na ironię 
promienieje w tym samym czasie, kie-
dy piłkarze z kadry narodowej grają 
na co dzień w zagranicznych klubach 
a rodzimą ligę zasilają dziesiątki za-
wodników z całego świata.  
   Jakiego rodzaju doświadczenia in-
dywidualne i zbiorowe, jaka wiedza 
o przeszłości, jakie urazy rzeczywiste 
i fałszywe, wreszcie jakie i czyje ma-

terialne interesy leżą u podstaw tych 
„atrakcyjnych” postaw i idei? Niech 
się głowią socjologowie, filozofowie, 
historycy. Mnie osobiście, w związku 
uzyskaniem przez „prawdziwych Po-
laków” poparcia większości Polonii 
na Zachodzie, cisną się na usta pyta-
nia, by tak rzec, estetyczno-retoryczne. 
  Czy wypada żyć samemu w pań-
stwie świeckim, a rodakom w kraju 
fundować wyznaniowe? Czy wypada 
żyć samemu w społeczeństwie demo-
kratycznym, a w kraju wspierać tęs-
knoty autorytarne? Czy wypada być 
samemu cząstką tego wszystkiego, co
nazywa się pluralizmem, tolerancją, 
światowością i zarazem hołdować za-
ściankowości, nietolerancji, rasizmo-
wi i ksenofobii nad Wisłą? Wygląda 
na to, że owa większość pragnie  utrwa-
lenia w kraju przodków porządku, 
jakiego sama nie doświadcza, żyjąc 
w Wielkiej Brytanii, USA czy Kana-
dzie. 
- Za ludźmi, panie, nie nadążysz – 
mawiał stary Zdziechowski. – Czasa-
mi po głowie nie tyle im chodzi nie 
wiadomo co, ile buzuje niczym woda 
w klozecie. 
  Jest i światełko w tunelu: - Giertych 
zdobył się na ironię. Ten, który kilka 
lat temu usuwał Gombrowicza z lek-
tur szkolnych, podskakiwał niedawno 
i skandował na wiecu „hop!” hop!” 
w obronie Trybunału Konstytucyjne-
go, jakby wbrew sobie, bo przecież 
na przekór „prawdziwym Polakom”. 
Można by powiedzieć, parafrazując 
Lutra, że autor „Trans - Atlantyku”, 
który był okropną zarazą dla byłego
ministra edukacji, stał się dzisiaj jego 
śmiercią. Trudno uwierzyć, że minis-
ter zabił w sobie Polaka i został czło-
wiekiem, ale tak to troszkę wygląda-
ło, trzeba przyznać – budująco. 

ANDRZEJ KWIATEK

Światełko w tunelu

  „Unio, ręce precz od Polski.” Przedstawiciele Polonii protestowali w niedzie-
lę, 17 stycznia, przed konsulatem niemieckim w Nowym Jorku przeciw „szka-
lowaniu Polski w niemieckich mediach”. Zdjęcia zrobił i relacjonował protest 
na Twitterze Paweł Żuchowski, korespondent Radia RMF FM w Stanach Zjed-
noczonych. (więcej na następnej stronie)


