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czy Vancouver.) Do tej pory wyborcy 
w Kolumbii Brytyjskiej, gdy liberało-
wie tracili ich sympatię, głosowali na 
NDP. Teraz sytuacja zrobiła się taka, 
że z powodu Rachel Notley, NDP nie
jest żadnym rozwiązaniem dla tej nie-
zwykle ekologicznej prowincji. Co 
znaczy, iż otwiera się szansa dla przy-
wódcy tutejszych Zielonych Andrew 
Weavera.
 Miło było patrzeć na idącą w niedzie-
lę Dnia Ziemi w barwnym pochodzie 
młodzież.

„I znów księżniczka Anna spadła 
z konia”

  W następną niedzielę był pierwszy 
dzień maja. Jakiś pan w moim wieku 
– będący najwyraźniej bardzo, ale 
to bardzo na bakier z kapitalizmem – 
przyniósł ze sobą do Grandview Par-
ku, gdzie jak co roku odbywał się wiec 
pierwszomajowy, czerwoną flagę 
z sierpem i młotem. Jednak nikt przed 
nim nie uciekał. Myślę, że ów pan 
chciał pokazać, że jest wściekły. 
  Do pierwszomajowych rozruchów 
doszło w niedalekim Seattle i, za przy-
kładem Paryża, w Montrealu – a tutaj,
w Vancouver, było to raczej letnie 
popołudnie na trawie, nie ma o czym 
mówić.
  Nie ma o czym mówić tym bardziej, 
że nie jest to rzecz, która mogłaby za-
interesować jakąś znaczącą ilość tu-
tejszych Polaków, którzy – jak można 
by sądzić – nie z soli ani roli, tylko 
z dziada pradziada z dworskiej arysto-
kracji, więc co by ich tam jakieś świę-
to pracy miało obchodzić.
  Inna sprawa z Trzecim Maja, co 
bardzo by mi się podobało, gdyby nie 
przeświadczenie, że dla miejscowej 
Polonii to święto gestów, którego ob-
chodzenie nie tyle z miłości do oświe-
conej szlachty się bierze, co z zasejfo-
wanej na twardym dysku mózgu for-
mułki, że Pierwszy Maja to święto 
komunistyczne, a Trzeci Maja nie, co 
miało sens za komuny, jako demon-
stracja sprzeciwu i oporu wobec na-

rzucanych przez władzę obrzędów 
i ideologicznych zachowań. W Kana-
dzie jednak takie kurczowe trzymanie 
się nowej, pokomunistycznej obrzę-
dowości wygląda cokolwiek śmiesz-
nie i bezwzględnie wymaga wypeł-
nienia obchodów rocznicy uchwalenia 
Trzeciomajowej Konstytucji i zwią-
zanej z tym radości jakąś konkretną 
treścią, a nie akademiowego odfajko-
wania.
 W Polsce, jak podano na stronie par-
lamentarny.pl, przedstawiciele rządu 
uczcili 225. rocznicę próby naprawy 
Rzeczpospolitej rzutem na taśmę pię-
ciokilometrowym 26. Biegiem Kon-
stytucji 3 Maja, uczestniczenie w któ-
rym – co stało się tradycją – było też 
akcją charytatywną, tym razem na 
rzecz 5-letniego Emila, który urodził 
się ze skomplikowaną wadą serca i 
szansą na jego wyleczenie i uratowa-
nie mu życia jest operacja w USA.
 Rzecz jasna, ani mi w głowie oczeki-
wać od naszych dostojnych działaczy 
polonijnych, żeby biegali. Jest jednak 
wiele innych możliwości pożytecznie 
patriotycznego przeżycia tego święta. 
Ogromnie pożyteczne byłoby na przy-
kład, gdyby Pani Prezes lokalnego
Kongresu Polonii Kanadyjskiej pod-
jęła się w związku z 3 Maja wysiłku
podreperowania swoich, przywiezio-
nych ze sobą do Kanady niedostatków
w posługiwaniu się językiem polskim 
– poprzez, dajmy na to, przeczytanie 
od deski do deski jakiejś książki po 
polsku, podkreślenie w niej podczas 
czytania wyrazów niezrozumiałych 
i sprawdzenie ich znaczenia w spec-
jalnie w tym celu nabytym słowniku 
języka polskiego. Byłoby to bardzo 
pożądane, szczególnie jeśli Pani Pre-
zes miejscowego Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej zamierza publikować 
kolejne arcykretyńskie oświadczenia 
„dotyczące negatywnych komentarzy 
zamieszczanych w Magazynie ‘aha!’” 
(pisownia oryginalna), w których, w 
obronie głupoty „wyraża w imieniu 
społeczności polonijnej dezaprobatę 
na propagowane wrogie komentarze 

na jej temat”. W związku z czym o-
świadczam, że propagowanie kulawe-
go języka polskiego wśród Polonii jest 
dążeniem do tworzenia i pogłębiania 
analfabetyzmu funkcjonalnego (patrz:
tekst Andrzeja Kwiatka na str. 3) – jest 
zbrodnią na polskiej kulturze, w obro-
nie której staje jakoby Pani Prezes, pi-
sząc: „Dobro Ojczyzny w przeszłości 
jak i teraz jest naszym niezaprzeczal-
nym życzeniem i obowiązkiem” (!!!). 
Pani Prezes może otóż wyrażać deza-
probatę na siedząco, na stojąco, na le-
żąco lub na zebraniu – jeśli jednak 
chce powiedzieć, że coś jej nie przy-
padło do gustu, to powinna wyrazić 
dezaprobatę dla tego czegoś lub wo-
bec tego czegoś.
  Pani Prezes postanowiła zaprezento-
wać Polonii swój analfabetyzm funk-
cjonalny, odnosząc się niby do artyku-
łu, którego ani w ząb nie zrozumiała i 
stąd, nie będąc w stanie z tym artyku-
łem polemizować, wydała „oświad-
czenie”. A ponieważ nie zrozumiała, a 
prawdopodobnie – jak się domyślam 
– jedynie nie znany jej język polski ją 
przeraził, to kłamie ludziom w żywe 
oczy pisząc, „że redaktor Andrzej Jar 
przedstawia społeczność polonijną ja-
ko nieudaczników”. Otóż, Droga Pani, 
po pierwsze, nigdy jeszcze nie zdaży-
ło mi się pisać „o wszystkich”, tworzyć 
jakieś stereotypowe sądy wobec jakiejś 
narodowości, jak robi to Pani ulubio-
na gazeta polonijna, która twierdzi na 
przykład, że „uchodźcy są agresywni” 
– a po drugie, tekst mówił o pewnych 
konkretnych zachowaniach, a nie „o 
społeczności”. Trzeba było zadzwo-
nić, chętnie bym to Pani wytłumaczył.
  Zostańmy przy społeczności. Autor-
ka „Oświadczenia” zapewnia, że wy-
stępuje „w imieniu społeczności polo-
nijnej”. Według danych ze spisu po-
wszechnego sprzed pięciu lat, mieszka 
w tej prowincji jakieś 16 czy 17 tysięcy 
Polaków. Pani prezes występuje w ich 
imieniu niczym Najwyższy Przywód-
ca Korei Północnej w imieniu narodu. 
W jaki też sposób pani prezes posiad-
ła serca tych kilkunastu tysięcy Pola-

ków? Czy naprawdę prezesa organi-
zacji, w której założeniu leży reprezen-
towanie kanadyjskich Polaków, nie za-
stanawia to, jak bardzo – jak straszli-
wie bardzo! – zmalała w ciągu kilku-
nastu lat frekwencja na polonijnych 
imprezach i co jest tego przyczyną? 
Pamiętam dobrze pękające w szwach 
sale w końcówce minionego wieku,
na zabawach, występach, na praktycz-
nie wszystkim. Może tutejsi Polacy 
oczekują od organizacyjnych przy-
wódców jakiejś powagi, przemyśla-
nego działania, świeżych pomysłów 
– a nie pisania idiotycznych oświad-
czeń. Może oczekują, że to oni będą 
swoją osobowością nadawać rangę 
pełnionej przez siebie funkcji, a nie 
odwrotnie, jak myśli Pani Prezes.
    Bo ja nie wierze w to, w co chce 
wierzyć Pani Prezes, że kilkanaście ty-
sięcy Polaków w tej prowincji prezen-
tuje poziom intelektualny zbliżony do 
poziomu jej otoczenia. To jest zakli-
nanie rzeczywistości. Tak jak zaklina-
niem rzeczywistości jest wciskanie lu-
dziom swojej nienawiści do „Aha!” i 
powtarzania, że „nikt tego nie czyta”, 
o czym i szkoda mówić. Może tylko 
to, że w języku Pani Prezes i jej za-
uszników, wyraz „czytać” znaczy o-
glądanie swoich zdjęć w bratnich ga-
zetach polonijnych, za które to „czy-
tanie” występujący na zdjęciach „czy-
telnicy” rewanżują się owym gazetom 
(kolejny popularny wyraz w tej grupie) 
„popieraniem”. Swoich popieramy, a 
niepokornych nie popieramy.
  Prezes polonijnej organizacji, która 
jakoby dba o dobre imię Polaków 
w Kanadzie wydaje oświadczenie o 
„wrogich komentarzach”, nie reagując 
natomiast zupełnie na gazetowe popi-
sy niejakiej Połubińskiej, która poka-
je jasno, że uważa swoich rodaków za 
społeczeństwo debili, którym można 
wciskać (jako recenzję kulturalną!!! 
– mój Boże) kompletny bełkot, ule-
piony w całości ze zdań kradzionych 
z wielu różnych, dostępnych w Inter-
necie tekstów. Dla Pani Prezes wystę-
pującej „w imieniu społeczności polo-
nijnej” taki obrażający ogół Polaków 
popis kretyństwa (nie mówiąc już o 
tym, że jest to ordynarne przestęp-
stwo) to nic takiego, co świadczy, że 
w opinii Pani Prezes jesteśmy wszys-
cy durniami.
  Bo – z czego każdy normalny czło-
wiek musi zdawać sobie sprawę – nie 
chodzi tu w rzeczywistości o żadne
tam „wrogie artykuły” ani nic takiego. 
„Oświadczenie” Pani Prezes to po 
prostu kolejne, jedno z wielu, wystą-
pień grupy osób, walczących o utrzy-
manie status quo głupoty. Kiedy wo-
kół głupio – własna głupota czuje się 
raźniej. Kto nie chce głupoty wspie-
rać, ten przeciwko nam! To nie ważne, 
że jest to walka beznadziejna – ważne, 
że kiedy ani chęci, ani predyspozycji 
do stałego podciągania się w wiedzy,
jak czynią to normalni ludzie, nie ma 
– to nic innego, jak pisać „oświadcze-
nia” nie pozostaje. Grupa kilkudzie-
sięciu może osób ubzdurała sobie, 
że jest przewodnią siłą Polonii – że 
wszyscy z nią, jak kiedyś „Młodzież 
zawsze z partią”.
   O tym, że chodzi tu o utrzymanie 
stanu posiadania głupoty, świadczy 
dobrze to – co jest do sprawdzenia – że 
przez długi czas, przez całe lata „Aha!” 
nie zajmowało się właściwie zupełnie 
sprawami polonijnymi, mając głównie 
na uwadze pozyskanie czytelników 
i współpracowników w Polsce. Ale 
sama obecność na tym terenie pisma 
różniącego się od istniejącej gazetowej 

mamałygi burzyła spokój wspomnia-
nej grupy, co wywołało eksplozję sza-
rych komórek niejakiej Połubińskiej i 
publikację w polonijnej gazecie słyn-
nego manifestu kretyństwa: „Czy Po-
lonia potrzebuje pismo Aha!”. Kto nie 
z nami, ten przeciw nam. Kto nie z kre-
tyństwem, ten przeciw kretyństwu. No 
bo jak ktoś śmie publikować własne 
teksty i używać innego języka polskie-
go niż ten znany ciotkom rosołowym. 
Wszak polonijna gazeta oburzała się 
kiedyś, że w „Aha!” pełno wyrazów 
na b, d, f, h, k, m, n, o, p i nawet na ż.
W obronie tej grupy wystąpiła Pani 
Prezes miejscowego Kongresu Polo-
nii Kanadyjskiej w swoim „Oświad-
czeniu”.
  Muszę jeszcze coś powiedzieć, żeby 
ludzie mądrzy – zwłaszcza ci w Pol-
sce, zupełnie nie znający polonijnych 
realiów – nie dziwowali się, dlacze-
góż to tracę czas na zajmowanie się 
takimi pierdołami. Sprawa wygląda 
tak, że – mimo iż lubię wszelkie pole-
miki, czuję się w nich wręcz w swoim 
żywiole – to jednak od lat, których 
przybywa, usiłuję machać ręką na po-
dobne do opisanej zaczepki, tłumacząc 
sobie przede wszystkim, że odpowia-
danie na nie to rzecz zbyt łatwa, więc 
nie warto, że ludzie sami dobrze wi-
dzą głupotę tych zaczepek (jak zresztą 
jest). Jednak też mam swoje nerwy i 
to deptanie mi po odciskać wraca mi 
w pamięci falami i burzy krew. Cza-
sem to przezwyciężam, czasem nie. A 
jak nie, to głos się odzywa: a co tam 
będziesz sobie żałował, napisz sobie 
łatwy tekst, w końcu też – jak mawiał 
w Polsce mój kolega aktor – wet za wet 
to po wielkopańsku. Wtedy krzyk się 
podnosi „zaatakowanych”, że jakże 
tak można, żeby odpowiadać na pro-
wokacje – na „oświadczenia” i temu 
podobne błazeństwa, zamiast uszy po-
łożyć po sobie i pokornie durne wy-
skoki przyjmować.
 Swoją drogą umieram z ciekawości, 
co też Pani Prezes chciała przez to po-
wiedzieć, pisząc, że „dobro ojczyzny 
w przeszłości jak i teraz jest naszym
niezaprzeczalnym życzeniem i obo-
wiązkiem”. Może wyjaśni to w na-
stępnym oświadczeniu. A póki co są-
dzę, że tak się wyraża patriotyzm Pani
Prezes.

  Dobrze w maju pochodzić po mie-
ście, popatrzeć na jasne twarze, zdję-
cia zrobić. Vancouver, jak pokazała 
chociażby pierwszomajowa majówka 
w Grandview Parku, to miasto poko-
ju, dobrych w większości ludzi. 
 Tylko, kiedy wracałem wczoraj auto-
busem z pomarańczami z Commercial 
Drive, jakiś nastolatek chciał mi ustą-
pić mi miejsca, czym wkurzył mnie 
niesamowicie.

Z ostatniej chwili

  W niedzielę, 8 maja, pojawiła się 
nadzieja dla Fortu McMurray, spadł 
deszcz. Obszar pożaru zmalał z 200 
tysięcy hektarów do 161 tysięcy, co 
jest nieco mniej niż trzykrotna wiel-
kość Edmonton. Jednak silny wiatr 
przenosi płomienie na wschód, w głąb 
Saskatchewan.
  Płoną też lasy w B.C. W chwili za-
mykania tego numeru „Aha!”, w pro-
wincji było 78 pożarów lasów, dwie 
trzecie z nich w rejonie Prince George. 
Ogółem zanotowano w tym roku do 
tej pory 224 pożary lasów. Słoneczna, 
letnia pogoda nie jest taka bez reszty 
radosna. 


