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 Polskiej wrogości do obcych nie jest 
w stanie przemóc ani papież, ani na-
wet Ewangelia. Naczelna redaktorka 
polonijnej gazety pisze więc na przy-
kład, że uchodźcy „są agresywni” (nie 
jacyś pojedynczy, ale wszyscy!), cho-
ciaż prawdopodobnie nie widziała 
żadnego uchodźcy na oczy, a już na 
pewno nie z bliska. Ona po prostu wie, 
że obcy jest zły. Zresztą nie ona jedna 
w tym środowisku. Polscy księża też 
na ogół nie są tej miary, co Ludwik 
Wiśniewski OP.
  Naprawdę więc nie ma co się dzi-
wić, że polska emigracja drugiej po-
łowy i końca XX wieku, złożona pra-
wie w całości z ludzi pochodzących 
(jeśli już nie w tym pokoleniu, to 
w poprzednim) z roli, tak zamyka się 
w obrębie „swojej wsi” – nieufna wo-
bec obcych. I tworzy wiochę. Polski 
lekarz kradnie moje teksty i umiesz-
cza je w Internecie, chcąc zadziwić 
zaglądających na jego blogi w Salo-
nie24 rodaków swoim talentem lite-
rackim, i zadziwia – bowiem użytkow-
nicy owej platformy blogowej znali go 
do tej pory z tępogłowej nienawiści 
do innych (ludzi biednych, czarnych, 
żółtych itd.), w najmniejszym stopniu 
nie wierząc, iż byłby on zdolny wy-
dobyć z siebie jakiś ludzki głos.
  Inna upośledzona kulturalnie osoba 
(o której także trzeba stale przypomi-
nać, bo niepokojąco dużo w tym śro-
dowisku głów, którym nie dość dwie 
słowie) usiłuje przekonać tutejszych 
Polaków o swojej mądrości, przepisu-
jąc bez ładu i składu zdania z tekstów 
różnego autorstwa (nawet Prezydenta 
RP i arcybiskupa!) albo opisuje przed-
stawienie polonijnego teatru zdaniami 
kradzionymi ze znalezionej w Interne-
cie recenzji przedstawienia w Teatrze 
Polskim w Poznaniu. No i cóż to ta-
kiego – wzrusza ramionami polonijne 
środowisko z Kongresem Polonii Ka-
nadyjskiej na czele; polonijni działa-
cze nie odczuwają żadnego wstydu, 
nadal pokazując się i pozując do foto-
grafii ze złodziejskim umysłowym 
mamutem. Najbardziej zabita decha-
mi wieś gdzieś w Polsce „B” prezen-
tuje się przy tym jak społeczność za-
dziwiająco wysokiej kulturalnej ogła-
dy. Bardzo mądry człowiek stąd po-
wiedział nie tak dawno, że „Aha!” 
to nie jest pismo na to środowisko… 
Myślę, że ma rację, mimo że staram 
się wypośrodkować wymagania czy-
telników poza Kanadą i miejscowy 
brak wymagań.
 Że jednak środowisko polskie w Van-
couver doświadcza kulturalnego awan-
su? Niewątpliwie. Jest dla mnie jasne,
że na przykład, gdyby nie emigracja 
i dotarcie do Vancouver, ogromna 
większość tutejszych, awansujących 
kulturalnie rodaków nigdy w życiu nie 
byłaby w teatrze. A tak, proszę bardzo, 
regularnie pokazują się sobie nawza-
jem w świątyni Melpomeny, ale wy-
łącznie w polonijnej świątyni Melpo-
meny, albo na sporadycznych gościn-
nych występach polskich aktorów. 
Oczywiście, że dobre i to. Gdyby tak 
jeszcze potrafili wyzbyć się tej swojej 
„kulturalnej wiedzy”, że w teatrze za-
wsze klaszcze się na stojąco…
 Wiocha chce trwać w izolacji od „ob-
cych”. Kiedy cała Kanada składa się 
na pomoc dla ofiar wielkiego pożaru 
– Kongres Polonii Kanadyjskiej w tej 
prowincji organizuje osobną składkę, 
żeby „widać było nasz wkład”. Nota-
bene mało coś o tej zbiórce wiadomo,
być może dlatego, że „Aha!” wspom-
niało o tym, że około 60 rodzin sy-
ryjskich w Edmonton (jedyna nacja 

wymieniana z oczywistego powodu 
przy okazji tej zbiórki) zebrało 3500 
dolarów. Biorąc pod uwagę, że Po-
laków – nawet w samym Metro Van-
couver, nie mówiąc o całej prowincji 
– jest znacznie więcej niż Syryjczy-
ków w Edmonton, Kongres – żeby nie
przynieść nam kompletnego wstydu 
– jest niejako zobowiązany zebrać od-
powiednio więcej od „islamistów”, 
wielokrotność zebranej przez nich 
kwoty.
  Dla naczelnej redaktorki polonijnej 
gazety pojawiające się w Polsce, która 
od ponad 17 lat jest członkiem NATO, 
wojska Paktu Północnoatlantyckiego 
są obcymi wojskami. Miejscowy czło-
wiek, dość wiekowy, który łyknął 
propagandę rządzącej w Polsce partii, 
mówi mi niedawno w telefonicznej 
rozmowie, że opozycja w Polsce się 
ośmiesza „donosami do Brukseli”, no 
bo przecież – dodaje – po wyborach 
w Kanadzie nikt nie leci skarżyć się 
na ich wynik Obamie. Tak jakby Unia 
Europejska była obcym państwem, a 
nie stowarzyszeniem państw, którego 
pełnoprawnym członkiem jest także 
Polska. Właściwe – jak już – byłoby 
powiedzenie, że nikt po wyborach 
w Kolumbii Brytyjskiej nie leci na
skargę do Ottawy. No ale… „tu jest 
Polska, nie Bruksela”… Dobrze przed-
stawił oczekiwania „prawdziwych”
Polaków wobec Unii satyryk Andrzej 
Mleczko na rysunku, na którym przed-
stawiciel wiadomego narodu mówi do 
reprezentantów UE: „No więc umowa 
stoi. Wy nam dajecie kasę, my wam 
dajemy wartości.” 
  W polonijnej wiosze pojęcie „obce-
go” nie ogranicza się wyłącznie do in-
nych narodowości; w przypadku Van-
couver do Chińczyków (choćby żyli 
w Kanadzie od kilku pokoleń) i tych,
„którzy liczebnie stanowią nad biały-
mi przewagę”, jak to określił polski 
nosorożec z Surrey. Obcym jest rów-
nież ktoś jakby swój, ale nie swój 
– czyli każdy, kto nie godzi się na u-
staloną przez polonijną wiochę granicę 
wyznaczającą jej rozumienie polskiej 
kultury i poziom „mądrości”, w któ-
rym należy trwać. Bo kiedy normalne 
umysły nieustannie widzą kolejny sto-
pień wiedzy, douczenia, do osiągnięcia 
– wiocha ustaliła już dawno, że żaden 
tutejszy Polak nie powinien w żaden 
sposób przekraczać poziomu inteligen-
cji i kultury, prezentowanego przez 
polonijne gazety, tudzież polskiego le-
karza i polskiego krokodyla z Surrey.
  Najwyraźniejszym tego przykładem 
– wręcz plagiatem z Reymonta – jest 
zdanie z jednego z kretyńskich tek-
stów wspomnianego wyżej krokodyla 
(„Czy Polonia potrzebuje pismo aha?),
odnoszące się do mnie: „Jeżeli jest mu
z nami aż tak źle, powinien wycofać 
się z życia polonijnego…” – które jest 
po prostu zrodzonym w krokodylej 
głowie warunkiem, że albo podpo-
rządkuję się wymaganiom wiochy, 
albo z wiochy wynocha. No przecież
to jak z Jagną w Chłopach, napiętno-
waną przez rodzinną wieś za swoją 
inność; rzeczniczka naszej wiochy, 
nie wiedząc o tym, powiela ten wzór, 
wzywając do wyrzucenia mnie poza 
Polonię, która ma być na miarę jej 
umysłowego poziomu.
  Wszystko to jest odpowiedzią, dla-
czego to – jak napisał w mailu Andrzej 
Bandelak – „szkoda, że Polacy nie 
mogą zorganizować coś takiego…” 
No bo wyobraź sobie, zdolny fotogra-
fie, że na polonijnej imprezie pojawi-
liby się modele z Commercial Drive; 
na przykład pan, „który nie mając part-

nerki, tańczył tuląc do siebie pieska” 
albo „osobnik – ni to facet, ni kobita – 
biust ponad zerówka, prawie jedynka”, 
albo „ci, którzy liczebnie stanowią nad 
białymi przewagę”. Wyobrażasz so-
bie, co to by się działo? Jak zareago-
wałaby na to złożona z samych sołty-
sów i naczelników wiochy nasza miej-
scowa „polska kultura”? My możemy 
co najwyżej zaprosić obcych, żeby dla 
nas zatańczyli na scenie, przez co po-

kazujemy jacy to jesteśmy światowi.
  To dlatego, „Polacy nie mogą zorga-
nizować coś takiego”, czyli zabawy 
po miejsku.
  A na zakończenie… Na zakończe-
nie nie od rzeczy byłoby przywołać 
Modlitwę dziękczynną z wymówką 
Andrzeja Bursy, nie chcę jednak tru-
dzić panią prezes miejscowego Kon-
gresu Polonii Kanadyjskiej pisaniem 
kolejnego oświadczenia w sprawie 

„negatywnych komentarzy w Maga-
zynie aha!”, chociaż tym razem było-
by to chyba raczej oświadczenie do-
tyczące negatywnej wymówki pol-
skiego poety. To spokojnie może po-
czekać do czasu, gdy pani prezes za-
kończy pisanie listu do Pani Prezydent 
Surrey, ostrzegającego panią Hepner
przed kompromitowaniem się zdję-
ciami z rasistowskim krokodylem.

zdjęcia Andrzej Bandelak


