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HANDCRAFTED FREE-RANGE CHICKEN BONE BROTH BASED VEGETABLE 
SOUPS AND STEW ARE DELIVERED TO YOUR HOME OR OFFICE.

Our techniques and commitment to quality set us apart from other soup makers.
We want to provide you with the healthiest and tastiest soups and stews that you and your family can enjoy. We are 
passionate about creating the finest tasting recipes, complete with high levels of nutrients and even higher levels of 
mouth-watering flavour!
All our soups and stew contain zero preservatives and are non-GMOs. The ingredients are mostly locally grown, 
organic, and non-GMO conventionally grown vegetables, along with chicken broth using free-range chicken bones 
and organic chicken feet, necks. The broth is simmered over 24 hours.
Our delicious recipes are inspired by traditional European recipes and by Dr. Weston Price research about the health 
and eating habits of isolated traditional societies living entirely on local foods. They are also modified to accom-
modate gluten intolerant individuals. 
Currently we are offering free-range chicken bone broth based soups and stew, and one vegetarian choice as fol-
lowing:

- SPLIT PEA SOUP
- BEAN AND CHORIZO SOUP      
- CAULIFLOWER SOUP
- CHICKEN PAPRIKASH STEW
- CHICKEN VEGETABLE SOUP
- CREAM OF KALE AND LEEK SOUP
- GREEN BEAN AND MUSHROOM SOUP
- GREEN PEA AND QUINOA DUMPLING SOUP
- STEAMED BROCCOLI AND CREAM OF PARSNIP SOUP   
- ROASTED RED PEPPER AND TOMATO SOUP CREATION (VEGETARIAN)

Pickup at 477 Powell Street: 
Monday: by appointment
Wednesday: 12:00 pm – 3:30 pm
Thursday: 12:00 pm – 3:30 pm
Friday: 12:00 pm - 3:30 pm. 
Delivery:
Monday or Friday: 12:00 pm – 4:00 pm.   

Please see www.esoups.ca and contact us: info@tastyandnourishing.ca 
Phone: (604) 565-1595; Fax: (604) 565-4400
Commercial Kitchen Address: 477 Powell Street, Vancouver, BC V6A 1G7

TASTY & NOURISHING
www.esoups.ca

 Z czytelnictwem to jest tak, że albo 
się czyta, albo nie czyta. To, że ktoś 
nie czyta stwierdzić nie jest trudno – 
to widać, słychać i czuć. Stąd można 
śmiało powiedzieć, że „prawdziwy” 
Polak opowiada się zdecydowanie po 
stronie nieczytania. Przypuszczam, że 
nawet „Gazety Polskiej” nie czyta, tyl-
ko czeka, że ktoś mu powie, co tam 
prawdziwego o złodziejach napisali. 
I zwykle się doczekuje, dowiaduje się 
co tam prawdziwego o złodziejach 
napisali od kogoś, kto dowiedział się 
o tym wcześniej od kogoś innego… 
Metafizyka bije w oczy. Tajemnica 
łańcuszkowa w tym tkwi oczywista, 
znana jedynie wtajemniczonym, któ-
rzy łączą się w Kluby Gazety Polskiej,
tworzone na podobieństwo Hogwarts 
School of Witchcraft and Wizardry, 
w których wiedzę tajemną sobie na-
wzajem przekazują. Nikt prawdy o 
złodziejach nie czyta, ale z ust do ust 
– z ust do ucha, z ucha do ust i do ucha 
– przekazywana jest prawda o zama-
chu smoleńskim, albo o Tusku. Albo 
o gender. Dopuszczony do tajemnicy 
członek Hogwarts dobrze wie, kto za 
tym wszystkim – i w ogóle za wszyst-
kim – stoi.
  W wyborze przez „prawdziwego” 
Polaka nieczytania tkwi głęboki sens. 
Bo co z tego, że przeczytałby na przy-
kład któregoś z tych poetów, których 
nie czyta – skoro nic by z tego nie zro-
zumiał. Teoretycznie mógłby spróbo-
wać, ale praktycznie nie spróbuje, wie-
dząc że taka próba z góry skazana jest 
na niepowodzenie. Do zrozumienia 
(czego nie potrafi nazwać, a więc o 
tym nie wie) potrzebna jest bowiem 
zdolność abstrakcyjnego myślenia, a
on wszystko, każdy zapis, przyjmuje 
dosłownie – literackość jest terminem 
mu nie znanym – niuansów nie do-
strzega, jedynie toporna dosłowność 
odbioru jest mu znana. Jeśli dajmy na 
to, przykład pierwszy z brzegu, poeta 
pisze Na brzegu rzeki, rozciągnięty 
w trawie,/ Już dawno, dawno, pusz-
czam łódki z kory, to znaczy, że za-
miast uczciwie wziąć się do pracy, 
pisać pilnie jak Mickiewicz w Wilnie, 
nad ojczyzną ręce załamywać, poeta 
leży sobie w trawie i zabawia się pusz-
czaniem łódeczek z kory. A sprawa 
polega na tym, że umiłowanie przez 
„prawdziwego” Polaka nieczytania nie 
zwalnia poety od obowiązku pisania,
nie stanowi dla niego żadnej taryfy u-
lgowej. Poeta ma zapier… i przynosić 
jako poeta chwałę ojczyźnie. Chyba że 
jest poetą antypolskim, to wtedy nie.
  W programowym nieczytaniu jest 
jednak pewien problem. Gdzieś z tyłu 
głowy „prawdziwego” Polaka tłucze
się myśl – ledwo, prawie wcale sły-
szalna wprawdzie, ale jednak myśl, 
która jest, którą się czuje jak odrobinę 
za mały numer kołnierzyka – że nie-
czytanie jest nieuctwem, które tworzy 
chama. Że nieuctwo – mimo że w tłu-
mie nieuków nie jest czymś wstydli-
wym – w miejscu nazywanym pod-
świadomością jest jednak wstydliwe. 
To wywołuje palącą potrzebę uspra-
wiedliwienia swojego wyboru konse-
kwentnego nieczytania. I tak, biedny 
człowiek, żeby ukryć swoje nieuctwo, 
bełkoce coś o ich „antypolskości” pi-
sarzy i poetów, z których twórczości 
nie przeczytał w życiu ani linijki – u-
siłuje sprowadzić wielką literaturę do
poziomu swojej biedy. Trochę kłopot-
liwe są literackie Nagrody Nobla dla 

„antypolskich” poetów. Ale przecież 
nie tak trudno to wytłumaczyć. – Wia-
domo kto za tym stoi – mówi członek 
Hogwarts – kto, nam na złość, nagra-
dza antypolskich poetów, bo jest na 
Polskę zawzięty.
 Polski jest Sienkiewicz, co „prawdzi-
wy” Polak wie na pewno, bo widział
film Kawalerowicza. Widział film Ka-
walerowicza kilkanaście lat temu w
Vancouver, na projekcji poprzedzonej 
słowem wstępnym obwożonego z fil-
mem księdza, który tłumaczył ludziom, 
o czym jest ten święty film, który za-
raz zobaczą. Ksiądz nie miał ze sobą 
kropidła, żeby gniota poświęcić, ale i 
bez tego skala wniebowzięcia na wi-
downi była potężna.
  Zastanawiam się, czy gdyby „praw-
dziwy” Polak wiedział, że pięćdzie-
siąt lat temu Kawalerowicz był potę-
piany przez kościół za „Matkę Joannę 
od Aniołów”, to Sienkiewicz byłby 
przez to mniej polski.
  Polski jest też poeta, którego druku-
je „Gazeta Polska”. Członek tajemnej 
Hogwarts School of Witchcraft and 
Wizardry też go wprawdzie nie czyta 
(niczego nie czyta), ale wie, że prawdę 
on pisze, gdyż inaczej organ ludowych 
mas walczących z „antypolskością” by 
go nie drukował.
 Mickiewicz jest polski, mimo że je-
go korzenie są żydowskie („Z matki 
obcej”), a „prawdziwy” Polak obcych 
korzeni, zwłaszcza takich, nie lubi. 
Pewnie „prawdziwy” Polak o tych  
Mickiewiczowskich korzeniach nie 
wie, Jakie on sam ma korzenie, tego 
„prawdziwy” Polak też nie wie. Jego 
pamięć sięga jako tako do dziadków, 
ale wiedza o nich nie jest głęboka. 
Notabene ciekawe jest to hołubienie 
przez niego żołnierzy wyklętych,  któ-
rych hołubi, chociaż zupełnie nie wie, 
czy aby na pewno żołnierze wyklęci 
byli przyjaźnie nastawieni do jego 
dziadka czy pradziadka. Bo mogli nie 
być. Na przykład z powodu przyjęcia
ziemi z reformy rolnej.
  Jeszcze bardziej tragicznie śmieszne 
są antysemickie wypowiedzi „praw-
dziwych Polaków”, których pocho-
dzenie – z twarzy, z nazwiska – widać 
gołym okiem. Głupota fontanną try-
ska, jaja nie do wytrzymania. 
 Literatura uczy refleksji, skłania do 
refleksji. Człowiek czytający nie boi 
się różnorodności świata, rozumie ją. 
Patriotyzm nie polega na wydzieraniu 
się o miłości do ojczyzny – patriotyzm 
to postawa wobec ojczyzny, danie jej 
z siebie czegoś. Dzisiaj na szczęście, i 
niech tak trwa, nie jest to ofiara krwi. 
Co więc dzisiaj mamy do dania, co jest 
naszym obowiązkiem dania z siebie? 
Na pewno, bezwzględnie, na sto pro-
cent, patriotyzm to szacunek wobec 
ojczyzny – poważny, mądry szacunek; 
świętości ojczyzny nie można szargać 
zadymami. Szacunek jest w wiedzy, 
w naszym języku ojczystym, jakiego 
używamy do wyrażania swoich uczuć. 
W podstawie sprowadza się to do po-
chylenia nad książką, która tego sza-
cunku uczy i która obdarza tym dresz-
czem emocji, tą cichą dumą, że tak 
bardzo uczestniczymy w świecie z na-
szą literaturą, sztuką, nauką. Patriotyzm
mie ma nic wspólnego z szowinizmem
– patriotyzm to radość z bycia inte-
lektualnie dobrym i stałe, nieprzerwa-
ne dążenie do bycia jeszcze lepszym.
To ciągłe staranie, aby być bardzo do-
brym, wspaniałym i jeszcze lepszym, 

- Pani Zofio, dzień dobry! Czy wie 
pani, że dzisiaj  jest  Dzień Języka Pol-
skiego?
- Nie wim. Że co, że po polsku mumy 
godać?
- No tak, trzeba się starać poprawnie 
i ładnie mówić. Jeden znany profesor 
tak powiedział.  Musimy dbać o język 
ojczysty.
- Sumsiad wi, co godo? Powim ino ty-
le: pierdolinie na kuminie, nic wincy.
- Ale dlaczego, naprawdę cała Polska 
świętuje dzisiaj…
- Niech me pocałujum w dupe!
- Widzę, że pani dzisiaj nie w humo-
rze.
- Je wariotym, cy strugo wariota? Jak 
póde do miasta i godum w ojcystym  
jnzyku, to sie zy mnie śmiejum i po-
prawiajum. Godajum, jak sumsiod go-
do. Tak samo urzyndniki godajum i
ksiunc, i te z pielgzymki, co idum do 
Cynstochowy. Ide do likoza – un tyz 
tak godo. Sumsiady posyłajum dzie-
cioki do miasta do skoły i tyz muszum 
się ucyć pisać i godać, jak każum na-
ucyciele. Przychodzum póni do cha-
łupy i godajum po naszymu, ale juz 
coraz mnij i mnij, niedługo wcale nie 
bedum godać i nie bedzie jnzyka ojcy-
stego.
 Bo tyn, co rzundził, przyjzdzoł do wsi
i kozoł godać po swoimu. Po nasymu 
nie chcił sie ucyć. Ucta sie, godoł, ucta 
po moimu, to bedzieta miały dobze 
w zyciu, robote znajdzieta.

  Jo godum po swoimu na swoi wsi 
i w drugi wsi za rzekum, i w trzeci za 
lasym, i nie śmiejum się zy mnie, bo 
godajum tak samo. Ksinzoki godajum 
po swoimu, tamte drugie Mazury cy 
Ślunzoki – tyz po swoimu. To sum ich 
ojcyste jnzyki. A jak sumsiod godo, to 
godajum te, co rzundziły i rzundzum. 
Bo uny chcum, zeby wszystkie godały 
i pisały jak uny, wtyncas im bedzie 
lży rzundzić. Ucta sie, mówium, bo 
my po waszymu nie bedzimy sie ucyć 
– wy musita po naszymu. No i co mu-
my robić? Chces telewizor mić, mu-
sis słuchać po ichnimu, z radim tak 
samo – cały cas. Po naszymu – ino jak 
pódzie sie do sumsiatki, abo spotko 
kogo w polu. A na świecie to samo. 
W Indi, cy drugim kraju, pełno jnzy-
ków je, najwincy ze wszystkich na 
świecie, ale te, co rzundzum, kożum 
godać po swoimu, zeby wszystkie lu-
dzie miliunamy godały tak samo. Jak
jus bedum godać, to to rzund powi: 
Widzita, mota tyn sum jnzyk i to je was 
ojcysty jnzyk, i bedzimy robić świnto 
jnzyka ojcystego. A te, co całym świa-
tym  rzundzum, tyż kożum ucyć sie 
po swoimu, i wszystkie sie ucum, żeby 
im było lży zyc. Kto sie nie naucy, to 
mówium, że głupi i cimny. A jak be-
dzie cała zimia całkim pod jednym 
rzundym, wtyncas bedzie jedyn jnzyk, 
jnzyk zimi, i to będzie jzyk ojcysty – 
tak powita. A  jo powim, co pedziałam 
– pierdolinie na kuminie.

ANDRZEJ KWIATEK

Dzień Języka Ojczystego

jeszcze mądrzejszym – i chociaż nikt
nigdy nie będzie najwspanialszym, naj-
lepszym, najmądrzejszym, to najważ-
niejsze jest to, żeby iść w tym kierun-
ku. Bo to jest właśnie patriotyzm, speł-
nianie obowiązku wobec ojczyzny.
  Patriotyzm to trud, a nie puste gesty. 
Ojczyzna to ja, jakim mnie inni widzą 
i słyszą.
  Patriotyzm to świadomość uczest-
nictwa w świecie, troska o świat, a nie 
wywyższanie się ponad inne narody.
  Tylko obawiam się, że ktoś, kto wy-
brał uporczywe nieczytanie, niewiedzę, 
niechęć do stałego uczenia się, pozna-
wania – dla którego wszystko, czego
przez to nieczytanie nie rozumie jest 
„antypolskie” – potrzeby trudu nie wi-
dzi i całe swoje życie, aż do końca, na 
pustych gestach zmarnuje.

ANDRZEJ JAR

Słowo o czytelnictwie „prawdziwego” Polaka


