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Łubu dubu, łubu dubu, 
niech żyje nam prezes naszego klubu. 

Niech żyje nam! 
To śpiewałem ja – Jarząbek. 

(„Miś” w reż. Stanisława Barei)

  Wziąłem do ręki polonijną gazetę 
z datą 17 maja 2016 (nazwa miesiąca 
z jakiegoś powodu pisana jest tam 
uporczywie wielką literą) i główną 
myślą, jaka zapaliła się w mojej gło-
wie było pytanie, jak wiele osób sięga-
jących po ową gazetę widzi w niej to 
samo co ja. Gdybym był przekonany, 
że jest to większość, nie zawracałbym 
sobie głowy mówieniem o tym. Jed-
nak takiej pewności nie mam, a nawet 
sądzę, że takich ludzi jest mniejszość i 
to według mnie jest najgorsze, naj-
czarniejsze, najbardziej ponure. Nawet 
nie chodzi o to, że wszyscy pozostali, 
przeglądający rzeczoną gazetę nie są
zdolni zobaczyć w niej rzeczy napraw-
dę okropnych, ale czasy jakieś takie, 
że ludziom nie chce się myśleć. To też 
nie jest wesołe.
  Wziąłem zatem do ręki polonijną ga-
zetę... Najpierw, jak zwykle w takich 
wypadkach, pojawił się śmiech prze-
mieszany z irytacją. Śmiech przemie-
szany z irytacją pojawia się u mnie za-
wsze, kiedy widzę jak ktoś posiadają-
cy sprawność językową na poziomie 
słabego ucznia szkoły podstawowej, 
zabiera się za pisanie dla innych, i mam 
tu rzecz jasna na myśli Panią Redaktor 
polonijnej gazety. 
  Tym razem, w swoim meteorologicz-
no-politycznym komentarzu na stro-
nie drugiej, po poinformowaniu czy-
telników, że „dopiero był kwiecień, a tu 
już minęła połowa maja“ i że „słońce 
praży jak w Meksyku“, oraz po ubo-
lewaniu zaraz po tym, że „mieszkań-
cy Fortu McMurray niestety nie mieli 
szczęścia aby cieszyć się słoneczną po-
godą“ (przypomnę: mieszkańcy 88-ty-
sięcznego miasta zostali zmuszeni do 
opuszczenia swoich domów, ucieka-
jąc przed siejącym zniszczenie żywio-
łem), tudzież, a jakże, zaanonsowaniu 
apelu Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
o dobroczynność, o którym powiem 
dalej – Pani Redaktor załamuje ręce 
nad Polską, która sprowadza do sie-
bie „obce wojska NATO“ (!!!), co na 
pewno nie spodoba się prezydentowi 
Putinowi. I wreszcie pełny śmiech, bo 
oto czytamy: „Rośnie (...) podejrzenie, 
że rusofobia Polaków doprowadzi
Polskę do wycofania się z UE. Nad 
ewentualnym wycofaniem się z UE 
zadecydują w referendum mieszkańcy 
Wielkiej Brytanii“. Tyle. Te dwa zda-
nia tłumaczą, dlaczego Polacy byli nie-
widoczni na niedawnym Festiwalu 
Europejskim w Burnaby; po prostu 
byliśmy reprezentowani przez Brytyj-
czyków.
  Oczywiście, ta językowa nieporad-
ność jest na tyle śmieszna, że nie warto 
byłoby dla niej samej sięgać po pióro. 
Poza tym, w pewnym sensie fascynu-
je mnie stałość uczucia Pani Redaktor 
do Rosji, wpojonych w czasach, gdy 
w Polsce nie było „obcych wojsk“, a 
tylko „nasza“ Armia Czerwona.
  Wystarczającym powodem do napi-
sania o polonijnej gazecie nie był rów-
nież wstręt, wywołany odnotowaniem 
przeze mnie faktu, że – mimo iż gazet-
a nie pała do mnie sympatią, a wręcz 

odwrotnie – bez zahamowania korzys-
ta się tam z mojej pracy (trzy zrobione 
przeze mnie ogłoszenia) i bierze za to 
pieniądze.
  To wszystko to drobiazgi wobec o-
brzydzenia, jakie poczułem w dwóch
innych miejscach polonijnego pisma. 
Na stronie dziesiątej zdjęcie prezyden-
ta miasta Surrey z polską rasistką, któ-
ra w 2014 r., podczas wyborów muni-
cypalnych, agitowała Polaków do gło-
sowania na panią Lindę Hepner, roz-
syłając (4 listopada 2014 r. o godz. 
13.22) e-mail zatytułowany „Na kogo 
głosować w Surrey“, z następującym 
wezwaniem: „Zachęcam środowisko 
polskie z Surrey do uczestniczenia 
w tegorocznych wyborach na bur-
mistrza naszego miasta. To ważne, 
abyśmy wszyscy głosowali, jeśli nie 
chcemy aby wygrali ci, którzy liczeb-
nie stanowią nad białymi przewagę!“. 
Na oburzenie, jakim zareagował na tę 
chamską odezwę („Aha!“ nr 213, lis-
topad 2014) żołnierz powstania war-
szawskiego, zmarły przed rokiem Ma-
ciej Szymański, bezczelna prostaczka 
odpowiedział kolejnym rozsyłanym 
mailem, w którym szydziła ze zwraca-
jącego jej uwagę człowieka, że wpro- 
wprowadza cenzurę („cenzura się ode-
zwała!“).
  W pierwszym odruchu chciałem o-
strzec panią Hepner, że nieświadomie 
kompromituje się zdjęciami z rasis-
towskim bęcwałem, ale zaraz uzna-
łem, iż należy poczekać, odczekać, na 
reakcję Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej, ponieważ powiadomienie wy-
słane przez tę organizację – w którym
obok poinformowania adresatki o nie-
zręcznej sytuacji, w jaką została wpro-
wadzona, powiedziane byłoby jasno, 
że poglądy ociężałego bęcwała nie od-
zwierciedlają poglądów polskiej spo-
łeczności, że autorka rasistowskiego 
wystąpienia nie ma żadnego upoważ-
nienia do występowania w imieniu 
Polonii („nie chcemy aby wygrali...“!),  
– bez cienia wątpliwości podniosłoby 
sympatię pani Hepner do Polaków.
  Oczywiście, Kongres może wierzyć, 
że jest to sprawa, którą da się zamieść 
pod dywan, udawać, że sprawy nie 
było... Jeśli uzna, że tak właśnie nale-
ży postąpić, musi zdawać sobie spra-
wę z tego, że podejmuje ryzyko ściąg-
nięcia niechęci kanadyjskich polity-
ków nie tylko na siebie, ale na całą
Polonię. Kto się na gorącym sparzył, 
ten na zimne dmucha. Jeśli ktoś ma 
wątpliwości co do reakcji pani Hep-
ner na wiadomość, że polski rasistow-
ski mamut usiłuje pociągnąć ją na swo-
je dno, ten niech przeczyta artykuł na 
str. 2 tego numeru „Aha!“. Są w tym 
kraju normy najważniejsze – tworzące 
nation, przestrzegane przez wszystkie 
partie polityczne, wspólne i obowiązu-
ujące dla wszystkich Kanadyjczyków 
– i jeśli osoby uważające się za repre-
zentację Polonii tego nie rozumieją, 
mogą reprezentować co najwyżej po-
lonijną gazetę i umysłowego mamuta 
z Surrey, ale na pewno nie kanadyj-
skich Polaków. Brak kindersztuby, nie- 
dostatek rozumu i kultury, nie jest tu
okolicznością łagodzącą.
 W ostatnich dwudziestu pięciu latach 
były w działalności organizacji polo-
nijnych rzeczy wstydliwe, w których 
udział miał Kongres (na czele ze spra-

wą sądową w latach 90., w której pro-
wadzący ją sędzia nie mógł uwierzyć, 
iż ma do czynienia z dorosłymi ludź-
mi), ale tym razem Kongres Polonii
Kanadyjskiej stanął przed dziejową 
szansą skompromitowania nie tylko 
siebie, ale wszystkich Polaków. I jes-
tem przygotowany na to, że z powodu 
toksycznego uzależnienia prezesa tej 
organizacji od wyjątkowo tępej, pry-
mitywnej i złej osoby, szansę tę wy-
korzysta.
  Przypadek wspomnianej osoby to 
zresztą pewien fenomen. To nie jest 
jakieś „zwyczajne“ zło, na które czło-
wiek się wścieka, pomstuje, zaciska
pięści i zgrzyta zębami – czyli po pro-
stu normalnie odreagowuje. W tym
umysłowym prostactwie dostrzegam 
metafizyczne wręcz zło. Ktoś powie-
dział mi ostatnio w rozmowie, wcale 
nie żartobliwym tonem, że w tym ob-
jawie zła potrzebne byłoby odprawie-
nie egzorcyzmów... Wszyscy, którzy 
są od tego zła uzależnieni powinni być 
przygotowani na to, że mogą być do-
tknięci nim boleśnie; wielu już to od-
czuło. Nie zapomnę reakcji Ryszarda 
Wojciechowskiego – wielkiego artys-
ty, człowieka mało wybuchowego, 
który w swojej ufności legitymizował 
swoją osobą powstanie Stowarzysze-
nia „Pegaz“ – a który u schyłku życia 
eksplodował gniewem, dostawał białej 
gorączki, piany na ustach na najmniej 
nawet znaczącą wzmiankę o tym u-
osobieniu zła i tępoty.
  Mówiąc o polonijnym Kongresie, 
zwracam się do tych znajdujących się 
w jego składzie osób, które potrafią roz-
miar tego nieszczęścia zrozumieć. Bo 
nie wierzę, że zrozumieć to jest w sta-
nie Pani Prezes KPK, którą – według 
mnie – licho podkusiło, aby zostać 
panią prezes, a więc, zamiast żyć so-
bie spokojnie, objąć funkcję, na której 
Polacy powinni widzieć osobę wyso-
kiej kultury i powinni żądać takich 
kwalificji od każdego, kto chciałby ich 
reprezentować. Tymczasem po nie-
dawnym oświadczeniu Pani Prezes, 
dotyczącym „negatywnych komenta-
rzy w Magazynie ‘aha!’”, znów, i to 
bez porównania bardziej, ręce załama-
łem, widząc w polonijnej gazecie jej 
„Apel do Polonii”.
 Apel Pani Prezes dotyczy pożaru 
„w rejonie Fort McMurray”, który 
„zdewastował życie wielu tysięcy 
osób”. Przypuszczam, że podpowie-
dzią był tu dla niej artykuł w poprzed-
nim wydaniu „Aha!”, co jest pozytyw-
ne. Nie jest natomiast pozytywne to, że 
Pani Prezes nie zrozumiała (i znów!) 
sensu owego artykułu. Pisałem w nim 
otóż na zakończenie o potrzebie ludz-
kiej solidarności i o latwości włącze-
nia się w akcję pomocy (poprzez tele-
fon komórkowy czy np. wrzucenie
kilku dolarów do puszki przy zakupie 
piwa w monopolowym). Dla Pani Pre-
zes taka dobroczynność jest jednak 

niewystarczająca, ponieważ nurtuje ją 
pytanie, jaka korzyść z pomagania
płynie dla pomagającego, jeśli nikt 
nie wie o tym, że pomaga. Postanowi-
ła zatem „ulepszyć” akcję pomocy: 
zamiast za pośrednictwem telefonu, 
Internetu czy puszek, Polacy powinni 
przekazywać datki do Kongresu, żeby
Pani Prezes mogła potem „przekazać 
pieniądze na Red Cross jako Polonia”, 
przez co byłoby „widać nasz gest soli-
darności z ofiarami”, a więc najpew-
niej odnotować to wzmianką w polo-
nijnej gazecie, może nawet ze zdję-
ciem z przekazywania. Mówiąc ina-
czej, chodzi o to, żeby pomóc ofiarom 
pożaru, ale z zaznaczeniem, że to po-
magam ja – Jarząbek. Przy czym film 
Barei jest komedią – natomiast to, co 
proponuje Pani Prezes jest jakimś ok-
ropnym brakiem wychowania – jest 
żenujące i, przynajmniej dla mnie, 
przerażające! Podpowiedziałbym Pani 
Prezes przeczytanie wiersza Antonie-
go Słonimskiego „Ten jest z ojczyzny
mojej”, ale jakoś nie wierzę, że zrozu-
miałaby coś po tej lekturze.
  Na początku czerwca przewodniczą-
cy Kanadyjskiego Czerwonego Krzy-
ża (bo Red Cross to po polsku Czer-
wony Krzyż) oznajmił, iż zebrano do 
tej pory ponad 125 milionów dolarów 
(kwotę zebranych do 31 maja datków 
wyrówna rząd federalny i rząd Alber-
ty). Te ponad 125 milionów zebrali 
Kanadyjczycy – ludzie różnego po-
chodzenia, różnych kultur, różnych 
wyznań, różnego koloru. (Okropne sa- 
mo w sobie jest to, że muszę po polsku 
pisać takie banały.) Jedyną wzmianką 
w mediach, dotyczącą konkretnej na-
rodowości zbierającej pieniądze na po- 
gorzelców, była wiadomość o uchodź-
syryjskich. (Syrian refugees living in 
Canada for a matter of months are 
among those raising funds to support 
victims of the Fort McMurray fire.)
Między innymi około 60 rodzin syryj-
skich w Edmonton zebrało 3500 do-
larów. Dziennikarze zwyczajnie nie 
mogli zrezygnować z pokazania tej 
solidarności, współuczestniczenia 
w życiu kraju i współczucia (wspólne-
go z ofiarami kataklizmu czucia nie-
szczęścia, empatii) ze strony ludzi, któ-
rzy sami uciekli z ognia, którzy mówią 
o sobie „We know what fires mean”,
którzy mają bardzo niewiele, ale od-
czuwają potrzebę serca, ludzką przy-
zwoitość, podzielenia się tym, co mo-
gą z tymi, których domy obróciły się 
w popiół. Z jakiego powodu Pani Pre-
zes obmyśliła sobie ośmieszyć Pola-
ków, pokazując, że chcieliby oni na-
bijać sobie punkty na cudzym nie-
szczęściu, to zdaje się już powiedzia-
łem wyżej. Zdecydowanie wolałbym, 
bardziej byłoby to dla mnie wytłuma-
czalne, gdyby ewakuowani z Fortu 
MacMurray nie dostali do podziału 
kilkuset czy kilku tysięcy dolarów wię-
cej od KPK, niż to, aby porządni Po-

lacy w Kanadzie czuli się zakłopotani 
tym, że są Polakami.
 Z powyższego płynie moje przeko-
nanie, że trujący związek z rasistow-
skim prostakiem, z wcieleniem zła 
z Surrey, dążącym z jakąś szatańską 
zawziętością do ściągania innych (łącz-
nie z panią prezydent Surrey) na dno, 
już nie za bardzo może zaszkodzić 
Pani Prezes KPK – chociaż zupełnie 
nie wykluczam, że, tak jak inni przed 
nią, odczuje ona to zło na własnej 
skórze, osobiście, kiedy stanie się dla 
tej diabelskiej natury bezużyteczna. 
Jestem natomiast pewien, że z wszel-
kich związków z tą osobą wynika 
ogromne i stale narastające zło dla 
kanadyjskich Polaków, a przez to dla 
wszystkich Polaków.
  Jeśli zaś ktoś wciąż ma trudność ze 
zrozumieniem, dlaczego poruszam te 
sprawy, czy też – jak uważają niektó-
rzy – przysparzam sobie wrogów, za-
miast płynąć lekko i wygodnie z prą-
dem, to wskażę tu kilka spraw, które 
powinny dopomóc w znalezieniu na to 
odpowiedzi. Po pierwsze, na pewno
nie zabiegam o żadne polonijne „god-
ności”, a przeciwnie – mam to głębo-
ko w nosie, z czego m.in. wynika to, 
że nigdy nie pcham się do zasiadania 
w pierwszym rzędzie na polonijnych 
imprezach. Po drugie, wydawanie tej 
gazety nie przynosi mi żadnych ko-
rzyści finansowych, nad czym nie bo-
leję, ponieważ moje potrzeby mate-
rialne są prawie zawstydzająco małe; 
jedną z największych moich radości są 
godziny spędzone z książką w parku. 
Dalej: pracując (powiedziałbym, że 
ciężko) nad tą gazetą nie pozwalam 
sobie na ulgę, na pójście na skróty, po 
najmniejszej linii oporu, gdyż cały czas 
zakładam, że odbiorca „Aha!” to oso-
ba wysoce wymagająca.

  Poza Vancouver zmarł ksiądz Marek 
Czyżycki, który przez lata był postacią 
tutejszego życia polonijnego. Mam 
jego pisane do mnie odręcznie listy
sprzed lat. Pisze w nich na wstępie, że 
widzi we mnie takiego jak on misjo-
narza. W wielu sprawach z nim się nie 
zgadzałem. Nie miałem jednak i nie 
mam nic przeciwko byciu misjona-
rzem, a nawet w pewien sposób mi 
się to podoba. Nie czuję jednak żad-
nej radości, a więcej ciężar jakiś czuję, 
kiedy ta „misja” dotyczy rzeczy pod-
stawowych, które człowiek powinien 
przyswoić w dzieciństwie. „Strzeżcie 
się, żebyście uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi po to, aby 
was widzieli […] Kiedy więc dajesz 
jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak 
obłudnicy czynią w synagogach i na 
ulicach, aby ich ludzie chwalili.” (Mt 
6-1, 6-2)
  Jakoś nie mogę uwierzyć, że możli-
wość przyswojenia w młodości tych
nauk miały tylko niektóre roczniki Po-
laków.

ANDRZEJ JAR

Łubu dubu


