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  3 maja oddziela od 1 maja – co bar-
dzo łatwo obliczyć – zaledwie jedna 
doba. Ale to w kalendarzu. W życiu 
Polaka po roku 1990 te dwie daty 
dzieli od siebie ogromna przepaść 
– większa niż Wielki Kanion w naj-
szerszym miejscu, przeogromna – po 
której jednej stronie jest obgryzanie 
w duchu (albo i fizycznie) paznokci, 
a po drugiej – cudowne antidotum na 
kompleksy, możliwość zaistnienia i 
wizja społecznej nobilitacji. Z czego 
przemożna potrzeba ustawienia się 
po tej drugiej stronie przepaści się 
bierze, wyjaśnia Andrzej Kwiatek; 
który to tekst – wciąż, i jeszcze dłu-
go, aktualny – przypominam bardzo 
świadomie w przededniu polonij-
nych akademii 3-majowych.
 To wspaniale, że pamięta się ważne 
wydarzenia w dziejach narodu. Tyl-
ko że mi się wydaje, że obchodom 
rocznic Konstytucji 3 maja towarzy-
szy umiarkowana myśl historyczna. 
Mniej więcej taka sama jak trzeciej 
wyprawie inflanckiej Stefana Bato-
rego. Celebrowanie Ustawy Rządo-
wej z dnia 3 maja nie zakłóca nawet 
to, że uchwalenie tego wiekopom-
nego aktu było zasługą masonów 
– na co dzień dla Polaka strasznych. 
W tym jednak wyjątkowym wypad-
ku – mniejsza o masonów, bo nie o
pogłębianie wiedzy historycznej tu 
chodzi, a przede wszystkim – prze-
możnie, głównie i straszliwie – cho-
dzi o to, że każdy pokomunistyczny 
Polak – który do dziś wciąż walczy
z komuną – pragnie być za wszelką
cenę Felusiem Czartkowskim, mnie-
mając, że jeśli pokaże, iż celebruje 
historię Rzeczypospolitej szlachec-
kiej, to będzie wyglądało to tak, jak-
by sięgał swoim rodowodem poza
PRL. Podobnie jest ze Świętem Nie-
podległości czy Dniem Żołnierzy Wy-
klętych .Jest w tym dość rozpaczliwe 
szukanie sposobu na przedłużenie 
własnej historii, znalezienie starszych 
w niej korzeni.
 „Dlaczego Słowacki wzbudza w nas 
zachwyt i miłość? (...) Dlatego, pano-
wie, że Słowacki wielkim poetą był!” 
Dlaczego obchodzimy rocznice Kon-
stytucji 3 maja? Dlatego, że Konsty-
tucja 3 maja wielka była! Wysiłek 
umysłowy nie cieszy się dziś popu-
larnością.
  Ale co tam. Ważne, że jest wios-
na, pora pieśni. Jak pisał poeta: „A 
wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę 
zobaczę”.
  Wszystkiego najlepszego.
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  Opublikowane w kwietniu wyniki 
tegorocznego spisu bezdomnych po-
kazują, że ich liczba w Metro Vancou-
ver wzrosła od poprzedniego spisu 
w 2014 r. o 30 procent. Przeprowa-
dzone 8 marca całodobowe liczenie 
wykazało, że mamy na naszym tere-
nie 3605 ludzi bez dachu nad głową, 
z których 1032 znaleziono śpiących 
pod gołym niebem – na ulicach, na ty-
łach domów, w parkach itp. – a 2573 
korzystało w dniu przeprowadzania 
spisu z tymczasowego schronienia
w różnego rodzaju przytułkach, znaj-
dowało się w areszcie lub detoksach. 
W metropolii jest w tej chwili w róż-
nych miejscach 70 prowizorycznych 
miasteczek namiotowych. Wszystko
wskazuje na to, że problem bezdom-
ności – od lat podobno rozwiązywa-
ny – rośnie szybciej niż skierowane na 
jego rozwiązanie działania.
 Prezydent Vancouver Gregor Robert-
son – który jest także współprzewod-
niczącym powołanej do przeciwdzia-
łania bezdomności grupy roboczej 
(Metro Vancouver’s Regional Home-
lessness Task Force) wezwał wszyst-
kie partie prowincji do współdziałania 
z władzami miejskimi nad urzeczy-
wistnieniem planu udostępnienia ty-
siąca przejściowych mieszkań rocznie 
w ciągu najbliższych trzech lat.
  Najwięcej bezdomnych – 2138 osób, 
o 335 więcej niż w 2014 r. – jest w sa-
mym Vancouver; następne jest Surrey 
z 602 bezdomnymi, o 199 więcej niż 
trzy lata temu. Problem, jak niektórzy
chcą sądzić, nie dotyczy tylko osła-
wionego Downtown Eastside. Mówi 
o tym prezydent Port Moody Mike 
Clay, który zauważa, że mieszkający 
na przedmieściach ludzie maja skłon-
ność do udawania, że w ich sąsiedzt-
wie bezdomność nie występuje.
  Jedynie po północnej stronie Zatoki 
Burrard ilość bezdomnych spadła w 
ciągu minionych trzech lat o 17 pro-
cent, co chyba nie powinno dziwić 
(niekoniecznie jest w tym komple-
ment, jeśli przyjąć – co prawdopodobne 
– że bezdomni przenoszą się w miej-
sca bardziej im życzliwe). W North 
Vancouver i West Vancouver spiso-
wi rachmistrze natrafili na sto takich 
osób.

  Inną sytuacją kryzysową jest ilość 
śmierci z przedawkowania narkotyku, 
która nie wykazuje tendencji spadko-
wej. W marcu było w prowincji 120 
zgonów z tego powodu, co jest liczbą 
dotychczas rekordową. W styczniu 
śmierci z przedawkowania było nie-
wiele mniej – 119, a w lutym 108, zaś 
najwięcej z nich przypada na Vancou-
ver, gdzie średnia wynosi 58 zgonów 
z przedawkowania na 100 000 ludzi 
(drugi jest Okanagan ze średnią 39,9 
zgonów na sto tysięcy mieszkańców).  
Główna przyczyną śmiertelnego prze-
dawkowania są setki razy silniejsze od 
heroiny opioidy – fentanyl i jeszcze 
bardziej od niego mocniejszy karfen-
tanyl – o czym pisaliśmy na tych ła-
mach kilkakrotnie.
  Ludzie umierają z tego powodu 
w różnych miejscach – w zaułkach, 
we własnych domach, czasem w sa-
mochodach – jedynie bezpieczne są
istniejące w mieście punkty zapobie-
gania przedawkowaniu (overdose 
preventions sites), z których pierwszy 
otwarty został w Downtown Eastside 
we wrześniu ub.r. przez grupę wolon-

tariuszy, którzy rozpoczęli działalność 
ratunkową bez oglądania się na urzę-
dową biurokrację. W grudniu tworze-
nie takich punktów – gdzie użycie nar-
kotyków odbywa się pod okiem osób 
gotowych do udzielenia w razie czego 
pomocy – rozpoczęły oficjalne insty-
tucje rządowe.

 Prezydent Vancouver Gregor Robert-
son nazywa kryzys fentanylowi truly 
heartbreaking i wzywa rząd prowin-
cji do przemyślanego wykorzystania 
otrzymanych na ten cel od rządu fede-
ralnego 10 milionów dolarów – w tym 
rozszerzenia dostępu do czystych (nie 
skażonych opioidem) narkotyków dla 

ludzi uzależnionych oraz tworzenia 
centrów leczenia narkomanii i prowa-
dzenia działań profilaktycznych.
  W roku 2016 w prowincji były 922
zgony z przedawkowania, z których 
blisko 25% przypada na Vancouver.

fot. A. Jar

Na zdjęciu rzeźba pod vancouverską katedrą, będąca wierną kopią stojącej w Watykanie rzeźby bezdomnego Chrys-
tusa, która jest dziełem kanadyjskiego artysty Timothy’ego Schmalza. Rzeźbiarz zatytułował swoje dzieło „Cokolwiek 
uczyniliście” – co jest odwołaniem do słów Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

Problemy wielkiego miasta

 Według prezydenta Donalda Trumpa 
zmiana klimatu to humbug, wymysł 
naukowców. Według ministra Szysz-
ko drzewa nie są lasom niezbędne i 
nawet w Puszczy Białowieskiej jest 
ich za dużo. Według ludzi, którzy ma-
ja poukładane w głowie jak należy 
– zmiana klimatu jest bolesną prawdą, 
a drzewa są niezbędne człowiekowi 
do życia.
  Jak co roku, 22 kwietnia obchodzo-
no na Commercial Drive Dzień Zie-

mi. Barwna parada przeszła wczes-
nym popołudniem od Broadway do
parku Grandview, gdzie po przemó-
wieniach nastąpiły występy muzycz-
ne. Organizatorem obchodów Dnia 
Ziemi była młodzież z organizacji 
Youth for Climate Justice Now, wśród 
mówców wystąpili m.in. wielki wódz
Stewart Phillip, znany działacz indiań-
ski, aresztowany w listopadzie 2014 r. 
za udział w proteście przeciwko roz-
budowie rurociągu Kinder Morgan, 

a także Ta’Kaiya Blaney – 15-letnia 
Everyday Community Action Hero 
– która wystąpiła również w dalszej 
części jako piosenkarka (Ta’Kaiya jest 
współautorką piosenki Earth Revolu-
tion, której klip filmowy nominowany 
został do nagrody najlepszego wideo 
na tegoroczny 42. Festiwal Filmów 
Indian Amerykańskich, który odby-
wać się będzie w dniach 3-11 listopa-
da w San Francisco.
  A deszcz lał w tym dniu jak należy.

Dzień Ziemi na Commercial Drive


