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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

  Mijamy Korotyńskiego. Po lewej 
ogródki działkowe, a w nich – jeszcze
– szare renety, jonatany i koksy po-
marańczowe. Tej ostatniej, jabłka nie-
zwykle smacznego, nie uświadczysz  
w sklepie. Dlaczego? Bo jest nieod-
porne na mróz, podatne na choroby i 
źle znosi transport. Produkcja się nie 
opłaca. Prymat polityki nad ekono-
mią wieszczony pod koniec dziewięt-
nastego wieku jest dzisiaj oczywisty. 
Na rynku dóbr materialnych i ducho-
wych mamy do czynienia z prymatem
reklamy produktu nad informacją o 
produkcie, gdyż jest on wytwarzany 
jest „na sprzedaż”, nie do konsump-
cji.  Usłużna nauka dwoi się i troi, aby 
opłacalności sprostać, w efekcie mamy 
dzisiaj rozmaite krzyżówki jabłek za-
ledwie z namiastką starych niezapom-
nianych smaków. 
 „Orientację na” pojedynczego osob-
nika kształtuje zmasowany atak poli-
tyki i reklamy, w wyniku czego nie 
faktyczna pozycja, jaką konkretny 
człowiek zajmuje w podziale pracy i 
strukturze społecznej, lecz pobudze-
nia pozaekonomiczne – zmysłowo-
-intelektualne, estetyczno-etyczne itp. 
–  generują orientacje i sympatie. Jak
inaczej wyjaśnić miłość słabo wy-
kształconego trzydziestolatka, pracu-
jącego dorywczo, bez umowy, lub na 
umowę-zlecenie za marne grosze, do 
konserwatywnego liberalizmu i mo-
narchizmu? Wymagania adresatów 
nie są wygórowane, wystarczy odro-
bina pozłoty i perswazji, by połknęli  
przynętę.
  A propos przynęty – dzisiaj w spo-
sób identyczny łowi się ryby. Tak zwa-
ne woblery są kwintesencją przycią-
gania i zawładnięcia za pomocą iluzji. 
Kim jest ofiara? Co robić, aby nią nie 
być? Najprościej byłoby powiedzieć, 
iż nie należy dać się nabrać. A ofiara? 
Jak się rzekło: ktoś o „mało wygóro-
wanych wymaganiach”. O wszystkim 
zatem decyduje walka o wymagania, 
czyli jakość edukacji. Edukowanie  
zbyt wymagającego „nie leży w inte-
resie”, w efekcie studia marketingu 
i reklamy biorą górę nad sztuką roze-
znania, samoobrony i dobrego smaku 
– jak świat długi i szeroki.  
 Doniesienia z kraju są aktualnie trak-
towane przez władzę jako doniesienia 
na kraj. Trzeba się mieć na baczności 
i liczyć z zarzutem plucia we własne 
gniazdo, czyli utratą moralnego prawa 
do bycia Polakiem. W zarzucie dono-
szenia założona jest pretensja do by-
cia swoją własną mocą – jak u owej 
muchy na grzbiecie wołu.  
  Kukiz chce zmieniać konstytucję  
i woła o referendum w sprawie imi-
grantów. „Naród niech się wypowie”, 
mówi i podkreśla „rozumną oczywi-
stość” własnego żądania. W jego przy-
padku „rozumna oczywistość” jako 
granica myślenia, jest nieświadoma 
pytań: Czy nie należałoby zrobić refe-
rendum w sprawie zasady referendum? 
Czy w referendum wypowiada się 
cały naród na „tak”, jeśli jest wynik 
51% - 49%, czy też tylko połowa na-
rodu? Czy może jedna czwarta, jeśli
udział w głosowaniu weźmie tylko 
połowa uprawnionych? Czy w spra-
wach niebłahych nie należałoby zre-
zygnować ze sportowych kryteriów 
„wypowiadania się narodu”? Poza 
tym nie jest jasne, jakie kryterium mia-

łoby sytuować w tym samym naro-
dzie pana Kukiza i na przykład człon-
ków Episkopatu Polskiego, którzy za-
apelowali głośno i wyraźnie o pomoc 
dla uchodźców.  
  Wciąż Grójecka. Gdzieś tam Gró-
jec… za nim Biała Rawska… Pudzia-
nowski z Białej Rawskiej chce pało-
wać imigrantów, w dodatku nie pol-
skim drągiem, lecz amerykańskim ki-
jem bejsbolowym. Z małą ojczyzną 
naszego strongmana jestem kilkoma 
nitkami związany od dziecka. Jedna 
z nich, chyba najważniejsza, łączy 
z ostatnią wojną. Mój sąsiad, pan Sta-
nisławczyk, również pochodził z Bia-
łej Rawskiej, gdzie jego ojciec był ko-
walem. W czasie wojny znalazł u nich
schronienie profesor medycyny ze 
szpitala Dzieciątka Jezus w Warsza-
wie. Profesor był Żydem. Musiał się
chować gdzieś za miechem w kuźni. 
Niemcom, którzy często przychodzili  
podkuwać konie, do głowy nie przy-
szło, że ktoś może się tam ukrywać. 
Siostra pana Stanisławczyka utykała 
z powodu wady w nodze, profesor 
zbadał dziewczynę i zapewnił, że wa-
dę można operacyjnie usunąć i że 
zaraz po wojnie sam się tego pode-
jmie. – Będziesz skakała jak kózka 
– powiedział. Słowa jednak nie do-
trzymał, gdyż pewnego razu, gdy wy-
szedł o zmierzchu na spacer, napadły 
na niego jakieś skurwysyny, pobiły 
okrutnie, oko wybiły. Profesora zabra-
li hitlerowcy i ślad po nim zaginął. 
Dwie tradycje, jak widać, wypływają 
z tej samej Białej, jak Biała i Czarna 
Wisełka z Babiej Góry, spadkobiercą 
jednej z nich jest nasz atleta.  
  Mam dwóch szwagrów, w podob-
nym miasteczku. Jeden – katolik nie-
praktykujący, drugi – praktykujący. 
Niepraktykujący mówi: - Mogę przy-
jąć ze trzech imigrantów. Mam ogró-
dek, jakiś barakowóz się dostawi i bę-
dzie wesoło. Praktykujący mówi: - Nie 
daj Boże. A gdy słyszy, że przecież  
papież zaapelował do każdej parafii 
o przyjęcie jednej rodziny, odpowiada 
z lekceważeniem: -  Eee, on tam się 
zna.
  W USA jest pięć milionów muzuł-
manów, czyli jedna sześćdziesiąta 
obywateli. Jeśli chcemy naprawdę we
wszystkim dorównać Ameryce, po-
winniśmy przyjąć co najmniej pół mi-
liona muzułmanów, lub też, jeśli taka 
strona Ameryki napawa nas grozą, 
wspomóc jakoś biednych rodaków za 
oceanem ustawicznie „zagrożonych 
islamizacją”. 
 Konserwatywni mędrkowie chrześci-
jańscy straszą islamizacją Europy. Nie-
wykluczone, że jacyś konserwatywni
wyznawcy islamu, patrzą ze zgrozą na
rozchodzących się po Europie uchodź-
ców i drżą przed „europeizacją isla-
mu”. Jedni warci drugich.
 Dwa rodzaje widzenia uchodzących i 
poparzonych z płonącego domu. Jed-
ni widzą uciekających w kolejności: 
ludzie, dzieci, starcy, kobiety, mężczyź-
ni, chudzi, grubi itd. „Muzułmanów” 
i „terrorystów” nie widzą wcale, lub 
widzą jako ostatnich. Mędrek-kołtun 
widzi na odwrót: najpierw terrorystów 
i islamistów, ludzi zaś na samym koń-
cu, lub nie dostrzega ich wcale. W dzie-
jach świata nikt nie kwestionował praw 
ludzkich, problemem zawsze było tyl-
ko to, kogo  uznać za człowieka.
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