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  Lubię nastrój Wielkiego Tygodnia. 
Nastrój, który zresztą sam sobie two-
rzę, co w swej istocie podobne jest 
trochę do dziecięcej zabawy „w coś” 
– w jakąś rzeczywistość poza świa-
tem realnym. Muzyka z płyt: Pasja 
według św. Mateusza Bacha, Mesjasz
Händla, Niemieckie Requiem Brahmsa 
i rzecz jasna Requiem Mozarta. Jacy 
mali i nieważni są w Wielki Tydzień 
politycy – „przywódcy narodu” – te 
ich frazesy, miny, gesty, nadymanie 
się. Miliony razy ważniejsze od nich 
są sprawy ukrytych w bezgłośnej 
modlitwie, w sekretnych prośbach,
anonimowych ludzi w cichym pół-
mroku przedpołudniowej katedry.
Tym, co różni tę świątynię od innych, 
od innego kościoła, jest także to, że
niedawno widziałem tu przechodzą-
cego przed ołtarzem w stronę zakrys-
tii człowieka w niebieskim turbanie.
Być może był to robotnik wykonują-
cy tu jakieś prace – nie wiem – tym 
niemniej był. I żadnej z nielicznych 
o tej porze, modlących się osób jego 
widok nie poruszył. Jedynie moje 
myśli poruszył, w czym nic nadzwy-
czajnego, bo myślące patrzenie jest 
u mnie constans. O czym wtedy po-
myślałem, chyba nietrudno się do-
myślić.
 „Najlepiej chodzić samemu do teat-
ru” – pisze w tym numerze Andrzej 
Leszczyński. I dodaje: „Z podobnych 
względów wielu ludzi chodzi bez to-
warzystwa do knajpy, na koncert, do 
kościoła (zwłaszcza wtedy, gdy jest 
pusty), czy na spacer po lesie.” To ja. 
To tłumaczy, dlaczego obecność na 
polonijnym festynie, gdzie ludowe 
tańce, bigos i pierogi, nie jest dla mnie 
problemem – a polonijne propozycje 
wartościowe kulturalnie, które prze- 
cież się zdarzają, omijam. Po prostu
nie umiałbym takich wydarzeń ode-
brać jak należy, mając przez cały czas 
dość męczącą świadomość widowni
– nie byłbym sam. Tak samo rzecz 
się ma z polskim kościołem. Samot-
ność i skupienie znajduję w pustej ka-
tedrze, na przedstawieniu Becketta 
w The Cultch – w nadchodzący Wiel-
ki Piątek w Orpheum Theatre na wy-
konaniu Stabat Mater Pergolesiego 
i Requiem Maurice’a Duruflé. Law-
rence Durrell: „Muzykę wynaleziono, 
żeby potwierdzić ludzką samotność”. 
W samotności czyta się poezję. 
 W Wielkim Tygodniu powinno być 
się samotnym – jazgot otoczenia nie
jest odświętny.
  Wesołych świąt.
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  Jeśli palisz i pijesz, twój niezdrowy 
tryb życia kosztować cię będzie od 
1 lipca więcej. Ale nie aż tak dużo 
więcej, żeby odmówić sobie kilku piw 
w gorące letnie dni. Dla przykładu, 
zestaw 12 butelek Molson Canadian 
podrożeje w B.C. o 42 centy, a trzy 
ćwierci przedniej kanadyjskiej whisky 
Crown Royal o 47 centów. Akcyza na 
papierosy wzrośnie z $21,3 do $21,56 
za karton (200 papierosów), więc jeśli 
ktoś dotąd nie rzucił palenia, to czas 
najwyższy to zrobić. Podwyższone o-
podatkowanie przyniesie do państwo-
wej kasy – w której, jak się zakłada, 
deficyt w roku fiskalnym 2017-2018 
wynosić będzie 28,6 miliarda dolarów 
– 55 milionów ze sprzedaży papiero-
ów i 30 milionów z alkoholu. Oba po-
datki będą podlegały regulacji każdego 
1 kwietnia, poczynając od następnego 
roku.
   Zlikwidowana zostaje również 15-
-procentowa ulga podatkowa dla pa-
sażerów komunikacji miejskiej z bile-
tem okresowym, co zaoszczędzi rzą-
dowi 150 milionów. Podstawą tej de-
cyzji jest to, że wprowadzona dziesięć
lat temu ulga podatkowa, która miała 
zachęcić ludzi wożących tyłki samo-
chodami i zatruwających spalinami 
powietrze do korzystania z transportu 
publicznego, zmieniła niewiele. Nota-
bene byłoby interesujące zestawienie, 
jakie grupy etniczne są najbardziej u-
twierdzone w przekonaniu, że woże-
nie d… samochodem to jeden z naj-
bardziej istotnych warunków godnej 
pozycji społecznej. Nie wiem, czy Po-
lacy nie lokowaliby się na takiej liście 
na drugim miejscu.
  Przedstawiony w przedostatnim ty-
godniu marca tegoroczny budżet pań-
stwa – mający na uwadze przewidy-
wane nieprzewidywalne poczynania
Donalda Trumpa (protekcjonizm i nie-
pewna przyszłość układu NAFTA), 
jak i zapobieżenie budzeniu się w Ka-
nadzie nastrojów, które doprowadziły
do wyboru tego człowieka na urząd 
prezydenta USA – przeznacza 5,2 mi-
liarda dolarów na edukację i szkolenia 
Kanadyjczyków w kierunku przysto-
sowania się do zmieniającego się ryn-
ku ekonomicznego, koncentrując się
na zawodach w branżach zaawanso-
wanych technologii,  rolno-spożywczej, 
technologii cyfrowej, czystych źródeł 
energii oraz w sektorze zdrowia i nauk 
przyrodniczych. Rząd przeznacza bez-
pośrednio 3 miliardy dolarów na roz-
wój wymienionych dziedzin.
  W naszym rejonie największe pod-
niecenie wywołuje zapisana w budże-
cie, rozłożona na 11 lat, kwota 20,1 mi-
liarda dolarów na rozwój komunikacji 
publicznej, z której 2,2 miliarda przy-
pada na Metro Vancouver, co jest su-
mą rekordową, pozwalającą władzom
miejskim myśleć o realizacji założo-
nej na 10 lat drugiej fazy rozbudowy 
transportu miejskiego, przewidującej 
m.in. przedłużenie linii skytrain (Mil-
lenium Line) wzdłuż Broadway, bu-
dowie dwóch linii elektrycznej, „tram-
wajopodobnej” ulicznej komunikacji 
szynowej (light rail transit) w Surrey
(Surrey-Newton-Guildford i Surrey-
-Langley), a także wzniesienie nowe-
go mostu w miejsce wiekowego Pat-
tullo Bridge. Deklarowana przez rząd 
federalny kwota stanowi jednak tylko 
40% procent całości kosztów realizacji 
tego przedsięwzięcia, potrzebna jest 

dopłata pozostałych 60% przez rząd 
prowincji, który póki co staje okoniem 
wobec tego oczekiwania, twierdząc, 
że zadeklarowane wcześniej pokrycie 
33% brakującej sumy pieniędzy to 
wszystko na co go stać, zaś pozostałe 
27% powinno być wygospodarowane 
przez władze municypalne.
 Także, w ramach National Trade Cor-
ridors Fund, przeznacza się 2 miliardy 
na modernizację autostrad i korytarzy 
kolejowych, włączając w to rejon Van-
couver, określony w budżecie jako is-
totny w rozwoju handlu z Azją.

 Miasta w B.C. ubiegają się poza tym 
o 11,2 miliarda z budżetowego fun-
duszu na budownictwo mieszkań dla 
ludzi niezamożnych, nie jest jednak 
jasne, ile z tych pieniędzy trafi do Van-
couver, i ile mieszkań po przystępnych 
cenach z tego przybędzie.
  Na placówki wczesnego nauczania 
i opieki nad dziećmi rząd w Ottawie 
przeznaczył 7 miliardów w ciągu naj-
bliższych 11 lat. Ile z tego otrzymają 
poszczególne regiony, nie wiadomo. 
Wcześniej, w budżecie prowincji prze-

znaczono na ten cel dodatkowe 20 mi-
lionów w tym roku, co powinno do-
dać 5000 nowych miejsc opieki przed-
szkolnej do 113 tysięcy istniejących 
obecnie. Przed majowymi wyborami 
w prowincji Partia Nowej Demokracji 
(NDP) obiecuje utrzymać subsydio-
wanie tych placówek ($10-a-day day 
child care), co zdaniem liberałów jest 
obietnicą przekraczającą finansowe
możliwości prowincji. Ten temat sta-
nowi z pewnością ważną kwestię nad-
nadchodzących wyborów (9 maja).
  Budżet federalny obiecuje też doło-
żyć 35 milionów do zadeklarowanych 
wcześnie 65 milionów na przeciw-
działanie kryzysowi opioidowemu, a 
B.C. jest pośród prowincji najbardziej 
dotkniętych tą plagą, notując w ubieg-
łym roku ponad 900 zgonów z prze-

dawkowania (śmiertelny fentanyl!), 
która to liczba nie wykazuje tendencji 
spadkowej. Zniesiony też zostaje po-
datek na neutralizujący działanie fen-
tanylu, rozdawany bez recepty nalok-
son.
  Budżet zawiera również pieniądze 
na sfinansowanie zawartego z prowin-
cjami porozumienia o opiece zdrowot-
nej. Podpisane w lutym porozumienie 
z Kolumbią Brytyjską ustala kwotę 785 
milionów dolarów na opiekę domową 
i 650 milionów na programy zdrowia 
psychicznego, rozłożoną na dziesięć 
lat.
 A 13,2 miliona przeznaczone zostało 
na pomoc dostawcom usług interne-
towych we wprowadzeniu taniego pa-
kietu internetowego dla ubogich ro-
dzin.

Ottawa, 22 marca 2017, Izba Gmin. Minister finansów Bill Morneau 
i premier Justin Trudeau prezentują egzemplarze tegorocznego budżetu.

Budżet 2017
i co z niego ma nasza prowincja


