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  „W narodowym myśleniu i życiu 
społecznym na kuli ziemskiej nie mo-
że być kwalifikacji: lepszy, gorszy na-
ród, niżej, wyżej rozwinięty itp., czy
«przypadkowy». W myśleniu tym, 
gorszy – lepszy, musi być zastąpione 
określeniem «Inny». Uznanie naro-
dów jako narodów wyższych i niż-
szych, lepszych i gorszych jest pod-
stawą do rozwoju idei i postaw ra-
sistowskich /…/. Naród, znaki, sym-
bole narodowe i tradycje. Dziecko; 
nauczyciel; edukacja; patriotyzm 
zjednoczony z uznaniem innych na-
rodów; język polski; nadzieja; poczu-
cie misji w każdej pracy /…/. Rodzi-
na i odpowiedzialność rodzicielska; 
szacunek wobec rodziców, wycho-
wawców i starszych, wobec arysto-
kratów (najlepszych).”

Adam Karpiński (str. 22-23)

 „Rozumiany kulturowo, arystokra-
tyzm stanowi właściwość, o jaką 
trzeba zabiegać, właściwość pojętą 
jako zadanie stojące przed każdym. 
Potomek arystokraty (rozumianego 
naturalistycznie – przyp. AJ) nieko-
niecznie musi być arystokratą, chłop 
czy niewolnik może nim być. /…/ 
Arystokrata patrzy przed siebie, nie 
za siebie – na to, co winien zrobić, nie 
na to, co mu się należy. To arystokra-
ta ducha: jest nim każdy i tylko ten, 
kto na swoją naturę wkłada maskę 
kultury i wartości; i kto robi to sam, 
jako podmiot.”

Andrzej C. Leszczyński (str. 19)

   Poza tym lato. Latem szczególnie 
trudne jest redagowanie magazynu 
literackiego, wydawanego drukiem 
na obszarze zamieszkałym przez re-
latywnie niewysoką liczbę emigra-
cyjnych Polaków. (Gdyby była ona 
wysoka, byłoby jeszcze trudniej.) 
Trzeba to robić według klucza, o któ-
rym powiem ogólnie, że opiera się 
on na świadomości ogółu osób, któ-
re biorą tę gazetę do ręki – na ich po-
dziale na dwie przynajmniej grupy. 
Zawiera się w tym zresztą pewne 
sedno emigracyjnego życia Polaka.
  Trochę zdjęć z imprez polonijnych, 
na których, z różnych przyczyn, re-
dakcja „Aha!” nie była obecna. Nie 
mamy zdjęć z Dni Kultury Polskiej 
w Port Coquitlam, co nie znaczy by-
najmniej , że była to impreza mniej 
od innych godna uwagi.
   Wesołego lata.
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   Przewodniczący Zielonych w BC 
Andrew Weaver, którego partia zdo-
była w majowych wyborach trzy miej-
sca w legislaturze prowincji (historycz-
ny wynik!) podpisał porozumienie 
koalicyjne z przewodniczącym Partii 
Nowej Demokracji (NDP) Johnem 
Horganem (41 miejsc), co daje im prze-
wagę jednego głosu nad sprawujący-
mi od 16 lat rządy w tej prowincji li-
berałami (43 miejsca) i oznacza utwo-
rzenie przez NDP rządu mniejszościo-
wego.
  Co z tego płynie dla prowincji? Otóż 
głównie to, że obaj przywódcy obieca-
li zrobić co w ich mocy, aby nie dopu-
ścić do zatwierdzonej przez Ottawę i 
obecną premier Christy Clark rozbu-
dowy prowadzącego z Alberty do Van-
couver (Burnaby) ropociągu Kinder 
Morgan, a także zatrzymać rozpoczę-
tą już budowę elektrowni wodnej na 
Peace River (Site C dam), przeciwko 
której protestują szczepy indiańskie, 
obrońcy środowiska i okoliczni farme-
rzy. NDP obiecuje również podwyżkę 
minimalnej stawki wynagrodzenia do 
15 dolarów za godzinę (obecnie jest to 
$11,25).
 Aktualnie rzecz wygląda jednak tak, 
że z tym rządem NDP to sprawa nie 
jest jeszcze w stu procentach przesą-
dzona, ponieważ pani premier Christy 
Clark bardzo spodobało się bycie pre-
mierem i usiłuje trzymać się pazurami 
sprawowanego przez nią od sześciu lat 
urzędu. Postanowiła więc po pierwsze 
zwrócić się do członków legislatury o 
przegłosowanie wotum zaufania dla 
jej rządu, co wygląda jak zawracanie 
Wisły kijem. Głosowanie 22 czerwca,
już po ukazaniu się tego letniego nu-
meru „Aha!”.
  Ale jest jeszcze jedna możliwość. 
Chodzi o stanowisko spikera legisla-
tury, na które powoływany jest jeden 
z wybranych posłów. Tylko że ani dla 
liberałów, ani dla Zielonych, ani dla 
NDP nie wygląda to przy obecnym 
układzie głosów na przywilej, a wręcz 
przeciwnie – stwarza dość niewygod-

ną sytuację pozbycia się tego cennego 
jednego głosu. Spiker nie bierze bo-
wiem udziału w głosowaniach, poza 
sytuacją remisową, która w przypad-
ku „oddania” przez NDP lub Zielo-
nych jednego ze swoich reprezentan-
tów na to stanowisko byłaby bardzo 
prawdopodobna: 43 głosy do 43 gło-
sów. Można by w pierwszej chwili po-
wiedzieć, że nie ma sprawy, bo wtedy
rozstrzygający głos należy do spikera, 
który jeśli by się wywodził z NDP
bądź Zielonych, a więc… Otóż nie. 
Nie jest to takie proste, ponieważ spi-

kera obowiązuje apolityczność i bez-
stronność.
  Taka sytuacja zapala dla Christy 
Clark kolejne światełko w tunelu: jeśli 
nie znajdzie się chętny na stanowisko 
spikera, trzeba będzie rozwiązać legis-
laturę, co stworzy konieczność ogło-
szenia nowych wyborów. A wybory
kosztują masę pieniędzy. 
  NDP i Zieloni wierzą, że w końcu 
któregoś z liberałów skusi wynagro-
dzenie, bowiem spiker oprócz pod-
stawowego wynagrodzenia członka le-
gislatury (105881 dolarów) otrzymuje 

dodatkowo 52941 dolarów rocznie. To 
jednak traktowane byłoby z kolei przez
liberałów jako zdrada interesów partii. 
Wkrótce rzecz się wyjaśni. Na wszel-
ki wypadek Christy Clark ogłosiła, 
że jest gotowa zostać liderem opozy-
cji, chociaż wielu wyborców ma już 
powyżej uszu nie schodzącego z jej
twarzy uśmiechu i jej poczynań, cze-
mu daje wyraz w różny sposób – na 
przykład jak na zdjęciu obok, gdzie 
skalę obywatelskiego zniecierpliwie-
nia wyraża jasno i dosadnie czterolite-
rowy skrót.

Po wyborach w BC. Koalicja NDP-Zieloni, ale nadal nic nie jest pewne

Andrzej Rosiewicz w „Zgodzie”

W Polskim Towarzystwie „Zgoda” wystąpił Andrzej Rosiewicz. Nasze źródła podają, że publiczność bawiła się zna-
komicie. Następna radosna impreza w „Zgodzie”, na którą warto zwrócić uwagę to polonijne świętowanie 150-lecia 
Kanady (ogłoszenie na stronie obok).

  W czerwcu minęło 30 lat od ukaza-
nia się w obiegu monety jednodolaro-
wej zwanej loonie. Z tej okazji kana-
dyjska mennica wydała oświadczenie,
że w 1987r. loonie przyjęty został ciep-
ło i szybko znalazł swe miejsce w ser-
cach Kanadyjczyków.
  Naprawdę jednak złocista moneta 
z królową Elżbietą II na awersie i po-
dobnym do dzikiej kaczki wodnym 
ptakiem – nazywającym się po pol-
sku nurem lodowcem, a po angielsku 
common loon – na rewersie, wcale nie 
została przyjęta przez ogół serdecznie,
o czym świadczy właśnie nadana jej 
nazwa – loonie – która w swoich po-
czątkach nie miała tego słodko obojęt-
nego wydźwięku co dzisiaj. Ile w koń-
cu serdeczności jest w zdrobnieniu u-
tworzonym od nura. Do tego nura lo-
dowca. Nie mówiąc o tym, że rymo-
wała się ta nazwa z ówczesnym pre-
mierem Brianem Mulroney (Mulroney 
– loonie), co żadnej ze stron sławy nie 
przysparzało. I jeszcze kelnerzy klęli
jak szewcy, że muszą ten metal dźwi-
gać w kieszeniach, zamiast dotychcza-
sowych szeleszczących banknotów.
  Dzisiaj loonie stracił połowę swojej 
wartości, a przed 2030 warty będzie
nie więcej niż ćwierć tamtego dolara. 
I tu to dopiero można kląć, ze hej!

30-lecie loonie


