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Szanowny Panie Redaktorze,
 
   Byłem w te dni przedostatnie (do-
kładnie w piątek 23 września) w SPK 
na spotkaniu z Panem dr Witoldem 
Waszczykowskim, Ministrem Spraw 
Zagranicznych. Podróżujący po na-
szym kontynencie Pan Minister zna-
lazł czas, aby zaszczycić vancouverską 
Polonię swoją obecnością. Przywitał 
zebranych staropolskim „Szczęść Bo-
że”, opowiedział o swoich kościel-
nych peregrynacjach, po czym wygło-
sił prelekcję, w której naszkicował 
zasadnicze rysy polskiej polityki za-
granicznej obecnego rzadu. Poruszył 
między innymi takie sprawy, jak zre-
formowany stosunek Polski do Unii 
Europejskiej (z Unią, ale na naszych 
zasadach), ścisłą współpracę z NATO, 
problemy z agresywną w stosunku 
do Polski Rosją, polskie stanowi-
sko wobec Ukrainy, tak współczesnej 
jak i historycznej, ze szczególnym u-
względnieniem ustawy o ludobójczym 
charakterze rzezi wołyńskiej,  polskie 
relacje ekonomiczne i energetyczne, 
w końcu rolę Polonii i starania nowe-
go rządu podjęte w celu zacieśnienia 
polsko-polonijnej współpracy. 
  Klarowny i szeroko zakrojony, mó-
wiony, nie czytany, wykład pominął 
szereg, moim zdaniem, bardzo istot-
nych spraw. Było moim zamiarem po-
proszenie Pana Ministra o przedstawie-
nie jego poglądów na interesujące mnie 
tematy podczas dyskusji, do wzięcia 
udziału w której zachęcał wszystkich 
zebranych kończąc swoje wystąpienie. 
Bardzo szybko zorientowałem się, 
że zabranie głosu będzie, jeżeli nie 
niemożliwe, to na pewno bezcelowe, 
ze względu na charakter rozpoczętej 
debaty - jeśli tak można nazwać coś,
co przypominało bardziej wiec poli-
tyczny, chwilami zaś po prostu ory-
dynarną „pyskówkę”. Ponieważ nie 
posiadam daru przemawiania do
większych grup, zwłaszcza kiedy 

  Odwiedził nas w mieście naszym, 
gdzie pieprz rośnie a diabli mówią do-
branoc, Święty Mikołaj. Miał srebrne 
włosy, takąż brodę i wór pełen podar-
ków. Głos miodem ociekający. Rózgę 
tylko dla niegrzecznych dzieci.
 Słowem bożym się z nami przywi-
tał, peregrynacje kościelne opisał, 
prezenty zaczął rozdawać: głosujcie 
kochani, głosujcie, jest Was tutaj aż 
130 tyś. Nie słuchajcie tych, którzy 
uważają, że skoro nie płacicie podat-
ków, głos się wam nie należy. Przecież 
z Waszych darów więcej się naskłada, 
niż z podatków. Będziemy o Was dbać, 
będziemy dawać, będziemy wspierać, 
będziemy współpracować. Chcecie z 
krajem interesy prowadzić, ułatwimy. 
Dzieci na studia chcecie do ojczyzny 
słać, pomożemy. Na starość wrócić, 
wesprzemy.
  Pan chce wsparcia na teatr? We-
sprzemy. Pani na operę? Jak najbar-
dziej. Pan na rejsy dalekomorskie? 
Ależ oczywiście. Pan Madagaskar 
chce wykupić? Jak najbardziej, nasz 
rząd już się nad tym zastanawia. Pan? 
Wolnego dostępu do programów pol-
skiej telewizji nie możemy zapewnić, 

trzeba walczyć o prawo do głosu,
kiedy nie można na spokojnie przed-
stawić własnego punktu widzenia, 
kiedy jest się podmiotem nieuprzej-
mych werbalnych przepychanek, sie-
działem i słuchałem, wpadając w co-
raz bardziej minorowy nastrój.
  Pragnę więc na Pańskich szpaltach 
poruszyć dwie  sprawy o zasięgu i kon-
sekwencjach szerszych niż partykula-
ryzm polskiego „podwórka”. Wszyscy 
mamy interesy polskie na sercu. Ale
pozwalam sobie przypomnieć, że Pol-
ska nie jest pępkiem świata. Zresztą, 
myśląc racjonalnie, żadne państwo 
nim nie jest. Co więcej, z dekady
na dekadę, interesy poszczególnych 
państw coraz bardziej się zazębiają 
(niestety częściej w formie samolub-
nej agresji niż prób współpracy, opar-
tej na rzetelnych kompromisach); cały
współczesny nam świat domaga się 
rozwiązań o charakterze globalnym.  
Nigdy słowa angielskiego poety W. H.
Audena, z jego poematu „Pierwszego 
września 1939” (napisanego w 1939) 
nie były bardziej aktualne niż dzisiaj:  
„We must love one another or die” 
(„Musimy miłować jeden drugiego 
albo zginąć”). Oczywiście, trzeba zro-
zumieć to posłanie nie w sposób płyt-
ki, sentymentalny; lecz w sensie głę-
bokiej humanistycznej prawdy, tak 
ciekawie od jakiegoś czasu propago-
wanej przez Papieża Franciszka.
  Pierwsza sprawa. Uderzyło mnie, 
iż nikt, ani Pan Minister, ani żadna 
z osób walczących o głos w dyskusji, 
nie poruszył problematyki globalnego 
ocieplenia. Sprawa szczególnie odnosi 
się do Polski, gdzie jednym z podsta-
wowych źródeł energetycznych jest 
węgiel. A jak wiadomo, emisja dwu-
tlenku węgla jest jednym z głównych 
czynników przyśpieszających global-
ne ocieplenie. Czyżby polityka ener-
getyczna PiS-u ignorowała to zagro-
żenie?  Czy chińska wizyta prezy-
denta Andrzeja Dudy, szukającego 

porozumienia na „planie węglowym” 
z Chińczykami, była realizacją poli-
tyki energetycznej jego partii? Dziwne 
jest to beztroskie podejście do spraw 
przegrzewającego się środowiska na-
turalnego, zwłaszcza w przypadku 
stronnictwa politycznego wyraźnie 
podkreślającego swą chrześcijańskość.
W końcu nie kto inny, jak papież 
Franciszek oznajmił w swojej ency-
klice Laudato Si, że mamy obowiązek 
opiekować się ziemią, Matką ludzko-
ści, i dążyć do ochrony środowiska 
naturalnego.
  Druga sprawa jest i pilniejsza, i bar-
dziej bolesna. Chodzi o uchodźców 
wojennych z Bliskiego Wschodu.
  W tej dziedzinie karta polskiej so-
lidarności z prześladowanymi naroda-
mi nie jest piękna. We wrześniu 1939 
stałem się wraz z rodzicami uchodźcą, 
i w ciągu wielu uchodźczych lat do-
świadczyłem mnóstwa dobroci oraz 
gościnności zwłaszcza ze strony Ang-
lików. Tysiące Polaków: ludzi starych, 
dzieci, kobiet, sierot doświadczyło po-
dobnego traktowania w takich krajach, 
jak Persja, Palestyna, Liban, Kenia, 
Indie, Meksyk, Afryka Południowa, 
Argentyna, nie mówiąc już o Anglii, 
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ze względu na licencje. Ale możemy 
podarować kilka czarnych toma-
hawków z Mielca. A pan? Ja proszę, 
aby rząd pana ministra okazał więcej 
szacunku niezgadzającym się ze spo-
sobem sprawowania przez was rzą-
dów. I tu rózga poszła w ruch, przy 
„burnych apładismjentach” całej sali.
  I głosy się podniosły. Tradycję w pol-
skim dyskursie mające głęboką jako te 
korzenie dębów. Opozycja od Żydów 
pieniądze bierze. Soros za wszystkim 
stoi. To za żydowskie pieniądze zbie-
ranina maszeruje, wrzeszczy, demo-
kracji broni. A demokracja ma się do-
brze – mogą w końcu maszerować, 
wrzeszczeć, od Żydów pieniądze brać.
  A Święty Mikołaj wielką, demokra-
tyczną wyrozumiałością się wykazał.
Nie grzmiał, nie gromił, nie nawoły-
wał do porządku, rózgi się nie chwy-
tał. W końcu każdy ma prawo do ta-
kich poglądów, z jakimi mu po dro-
dze. Sam srebrnowłosy Święty Miko-
łaj nie lubi ani wegetarian, ani tym 
bardziej cyklistów. Wniosek? W no-
wej krajowej rzeczywistości, świętego 
spokoju pragnąc, najlepiej zostać ma-
sonem.

ROMAN SABO-WALSH

Szkocji, Stanach Zjednoczonych, czy 
też Kanadzie. Następne fale polskich 
uchodźców z lat końcowych XX wie-
ku skorzystały z podobnego dobro-
dziejstwa. Kiedy jako pięciolatek topi-
łem sie w Jeziorze Galilejskim w Pa-
lestynie, kto mnie wyratował? Arab-
scy chłopcy. Tacy sami jak ci, którzy 
nie mogąc wytrzymać życia pod 
izraelską okupacją, marzą o nowym 
wolnym życiu gdziekolwiek w za-
sobnej Europie – włącznie z Polską. 
Ale nasi, pozdrawiający się staropol-
skim „szczęść Boże” rodacy za żadne 
skarby nie chcą ich do Polski wpuścić. 
Ciekaw jestem, ilu warszawiaków jest 
świadomych analogii pomiędzy tym,
co dzieje się w tej chwili w Aleppo 
(jeszcze do niedawna jednym z naj-
bardziej kosmopolitycznych miast 
świata, nieco większym od Warsza-
wy), a losem naszej stolicy w sierpniu 
1944. Kolejne pokolenie Rosjan 
(oczywiście młodsze od tego, które, 
zatrzymawszy się na lewym brzegu 
Wisły, czekało spokojnie aż Niemcy 
zrównają z ziemią rozległe europej-
skie miasto, w którym Chopin szlifo-
wał swój pianistyczny kunszt) dziś
bombarduje wschodnią część syryj-

skiego miasta bombami kasetowymi i 
burzącymi. I nie daj Boże, żeby jakiś 
syryjski nastolatek (bez względu na to,
czy jest muzułmaninem, czy chrześci-
janinem) zjawił się na lotnisku Chopi-
na – w imię tzw. polskiej racji stanu 
naszą pierwszą reakcją będzie odesłać 
go do piekła, które właśnie porzucił.
  O takich sprawach na spotkaniu 
w SPK nie mówiono – choć wyda-
wało by się, że wchodzą w zakres za-
interesowań ministerstwa spraw za-
granicznych. Pan Minister pożegnał 
nas ponownie pięknym katolickim 
„Szczęść Boże” i odjechał (o ile się 
nie mylę) wielkim czarnym furgonem 
marki Mercedes, spalającym, tak na 
oko, 20 litrów na 100 km.
  A ja wróciłem do domu niewiele 
mądrzejszy, ale na pewno o wiele 
bardziej smutny.
 
Andrzej Busza,
Professor Emeritus
na Wydziale Filologii Angielskiej 
i Porównawczej
Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej 
w Vancouver

fot. Tomasz Przystupa

Mikołaj w październiku

  Zakończył się doroczny, piąty już Festiwal Polskich Filmów. W ciągu trzech dni pokazano dwanaście filmów. Gośćmi 
tegorocznego festiwalu byli Janusz Zaorski i Agnieszka Żulewska. fot. Tomasz Przystupa

Festiwal Polskich Filmów w Vancouver


