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  Nagroda monarchii brytyjskiej – The 
Duke of Edinburgh’s Award – usta-
nowiona została przez księcia Filipa 
w 1956 roku i jest nagrodą przezna-
czoną dla ludzi młodych (od 14 do 25 
lat) z Wielkiej Brytanii i krajów Wspól-
noty, przyznawaną im za osiągnięcia 

w społecznej aktywności, w sporcie 
lub w działalności artystycznej – także 
za śmiałą eksplorację świata.  Ma trzy 
kategorie: brązową, srebrną i złotą.
  13 września, w gmachu Parlamentu 
w Victorii odbyła się uroczystość wrę-
czenia Nagrody Księcia Edynburga 

osiemdziesięciorgu wyróżnionym 
z Kolumbii Brytyjskiej i Jukonu. Od-
znaczenia i dyplomy wręczał książę
Edward – najmłodszy z dzieci królowej 
Elżbiety II i księcia Filipa. Po części
oficjalnej był czas na rozmowy przy 
angielskiej herbacie.

  Wśród uhonorowanych złotą nagro-
dą – co jest zaszczytem, którego nie 
można przecenić – znalazła się Kata-
rzyna Przystupa (na zdjęciu z księ-
ciem Edwardem).
  Cieszyć z tego bardzo się nam nale-
ży, bo w pewien sposób ten zaszczyt 

jest udziałem nas wszystkich jako Po-
laków. Cieszyć się nam należy, że do-
strzeżone zostało społeczne zaangażo-
wanie Kasi w Simon Fraser University 
i poza nim – ale i też piętnastoletnie 
występy w polonijnym zespole „Po-
lonez”.                      zdjęcie gov.bc.ca

WIELKI SUKCES MŁODEJ POLKI

  Zacznę od uwagi językowej, żeby nie 
upowszechniać błędnej pisowni, która 
od lat jest w polonijnym użyciu i pole-
ga na manii używania wielkich liter, 
co tylko po części wynika z zapatrzenia 
się w język angielski. Piszę otóż w tym 
numerze, mówiąc o wrześniowym fes-
tynie w Zgodzie, dożynki wielką literą 
dlatego, że traktuję ten wyraz jako na-
zwę imprezy. Gdyby na Dożynkach 
w Zgodzie był chociaż jeden aktyw-
ny zawodowo żniwiarz, który skosił 
w tym roku chociaż jeden zboża łan 
–  użyłbym małej litery. Ale nie wierzę 
w obecność żniwiarza, gdyż nie trze-
ba było zanadto się przyglądać, aby 
stwierdzić że jak co roku, w Zgodzie 
byli sami miastowi.
  Byli też ważni kanadyjscy politycy 
– posłowie do prowincjonalnej legis-
latury, dwóch polskich konsulów ge-
neralnych, ksiądz proboszcz i siostry 
zakonne, pani Urszula Sulińska – pre-
zes Zrzeszenia Polaków z North Sho-
re „Belweder”, oraz wielu innych za-
cnych i nietuzinkowych ludzi.
  W tym miejscu kolejna uwaga języ-
kowa – wyjaśnienie dla tych, którzy 
nie znają języka polskiego Polaków 
zamieszkujących Amerykę Północną. 
North Shore znaczy północną stronę 

miasta, północny brzeg, północne wy-
brzeże. Można rozumieć, że użyty jest 
w nazwie organizacji jako nazwa geo-
graficzna, chociaż mniej wątpliwości 
w tym względzie budziłaby nazwa 
miasta – North Vancouver. Jeśli po-
stanowiono inaczej, to pewnie z tego 
powodu, że niektórzy członkowie zrze-
szenia mieszkają na północnym brze-
gu, ale w West Vancouver, o czym 
powinniśmy pamiętać.
  A zresztą – jak go zwał tak go zwał.
   Zaś na Zgodowskich Dożynkach by-
ło dosyć cool. O nieobecnych na nich 
garść uwag na stronie 5.

  Przez lata dożynkowy festy w Zgo-
dzie inaugurował po wakacjach nowy 
sezon polonijnych imprez. Tak było 
dopóki Polacy w metropolii Vancou-
ver nie zaczęli tworzyć różnych in-
nych, prężnych organizacji – i wszyst-
ko zaczęło być inaczej. Stąd, tydzień 
przed Dożynkami, porę rozkwitu nad 
Pacyfikiem naszej tysiącletniej kultu-
ry otworzył Polish Festival w North 
Vancouver, przygotowany przez Zrze-
szenie Polaków z North Shore „Bel-
weder” pod kierunkiem pani prezes 
Urszuli Sulińskiej (na zdjęciu). Jako 
gość specjalny wystąpił zespół „Polo-

nez” z Edmonton, bo wszystkie polo-
nijne zespoły ludowe w Kanadzie na-
zywają się Polonez, a żaden na przy-
kład Oberek.
 Szczerze mówiąc, odczuwam pewien 
przesyt Polonezów, jak i w ogóle ro-
dzimego folkloru, który występuje tak-
że na co dzień w zetknięciu się z ro-
dakami – a więc nie tylko na scenie.     
Nie jestem do końca przekonany, że 

musimy nieustannie pokazywać Pol-
skę jako kraj wiejski, gdzie w prze-
rwach między hołubcami wsuwa się 
bigos, kiełbasę i pierogi. W Chicago 
dostrzegałem, że Amerykanie mówiąc 
Polish mieli na myśli, albo wręcz wy-
powiadali odruchowo głośno: Polish 
sausage.
  Jeśli małe są możliwości prezentacji 
np. jakiegoś porządnego polskiego ze-

społu rockowego, to może by tak za-
trudnić saksofonistę Mariusza Kwiat-
kowskiego, żeby stworzył przyzwoitą 
grupę jazzową i swoją obecnością 
w niej pokazał, że Polacy nie kiełba-
sa.
  Ludzie mówią, że festyn w North 
Vancouver był w porządku.
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Otwarcie polonijnego sezonu


