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  Parę dni temu wróciłem z wakacji, 
które spędziłem w Polsce. Było bardzo 
sympatycznie. 
  Jako rodowity wrocławianin, ostat-
nich parę dni wizyty w Polsce spędzi-
łem z rodziną we Wrocławiu – mieś-
cie, w którym się urodziłem i wycho-
wałem – w mieście, które w przy-
szłym roku będzie Europejską Stolicą 
Kultury.
  Jak chyba każdy wrocławianin, je-
stem bardzo dumny z tego, że moje 
miasto w końcu wygrało bardzo pre-
stiżowy konkurs i będzie gospoda-
rzem wielkiej europejskiej imprezy 
kulturalnej. Wrocław od dawna starał 
się o taką imprezę – między innymi 
o Expo, ale bez rezultatów. Podczas 
mojej wizyty bardzo mnie zastanawia-
ło, dlaczego tak mało się reklamuje i 
promuje Wrocław jako przyszłoroczną 
Europejską Stolicę Kultury. Żadnych 
plakatów, transparentów, ulotek. Cie-
kawe, przecież to już za rok.
 Dopiero mój brat Irek, który ma sze-
rokie znajomości we wrocławskim 
świecie nauki i kultury, sam bardzo 

Maria Anna Jarochowska
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

  Profesor geografii, badaczka dziejów 
Polonii kanadyjskiej, autorka wielu 
opracowań na temat losów Polaków 
przybyłych do Kanady po 1939 roku 
została odznaczona 6 sierpnia 2015 r. 
przez Krzysztofa Olendzkiego, Kon-
sula Generalnego RP w Vancouver, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasłu-
gi RP, przyznanym przez Prezydenta 
RP. 
  W uzasadnieniu decyzji Prezydenta 
podkreślono wybitne zasługi prof. 
Marii Jarochowskiej w działalności na 
rzecz środowisk polonijnych i komba-
tanckich w Kanadzie. Książki napisa-
ne w ostatnich latach przez prof. Ja-

rochowską stanowią znakomity prze-
kaz dziejów polskiej inteligencji, której 
przedstawiciele na skutek II wojny 
światowej znaleźli się w Kanadzie. 
„Chciałam pokazać między innymi 
dokonania polskich inżynierów, którzy 
współtworzyli kanadyjski przemysł 
lotniczy, budowali pod kanadyjską fla-
gą wspaniałe budowle na całym świe-
cie, rozsławiając imię Polski budując 
nowy, mądry patriotyzm wiedzy” po-
wiedziała prof. Maria Jarochowska 
dziękując za odznaczenie.

www.vancouver.msz.gov.pl
fot. Jerzy Pławski

Posierpniowe sierpniowe refleksje

Coś w końcu trzeba wybrać
dla siebie
dla potomnych 
na jutro
epitafium na pomnik
na nagrody medale ordery
już sam wybór
konformizm
trafić w gusta czytelnicze
w bezguście 
dzisiejszy rynek
przypodobać się krytyce
gdy ona
wymarły gatunek
na brak mistrzów narzeka
pokolenie szczęściarzy
martwych cuci
gdy samo bez twarzy
gówniarzy bałamuci
nie dostrzega końca własnego nosa
co tam przyszłość
forsa forsa forsa
nie potrafi zasłużyć 
na zwykły dzień
i deszczową pogodę
próbowało powstawać
ustać na własnych nogach
nie może

Gwiazdy spadają, ktoś wspomina osiemdziesiąty rok, na plaży sopockiej tłumy...

Srebrne gody sierpnia

Prawda jest względna
bezwzględną bywa coraz rzadziej
prawdziwą też tylko bywa
obwieszona znakami zapytania
jak choinka świecidełkami
zmienia się w czasie
histerycznym i historycznym
giba się
z lewa na prawą
i z prawej na lewą
nie unika makijażu
a do twarzy jej najlepiej w druku
uroczo wyborczo dostojnie
przelewana z próżnego w próżne
budzi się z kacem na porannych 

[łamach
ma swoje chody i szerokie plecy
na zgiętych
czuje się tylko słabowitą półprawdą
i staje się przynętą
dla znudzonego głodem tłumu
któremu tak
NAPRAWDĘ
stała się dawno
obojętną

BOŻENA PTAK
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zaskoczony, podzielił się ze mną frag-
mentami różnych rozmów ze swoimi 
znajomymi.
  Dowiedziałem się w ten sposób, że 
pan Adam Chmielewski, główny au-
tor zwycięskiej aplikacji o Europejską 
Stolicę Kultury, jak i cały zespół jego 
współpracowników, zostali przez pre-
zydenta Wrocławia odsunięci od pro-
jektu, kiedy dowiedziano się, że mia-
sto wygrało ten konkurs. Dowiedzia-
łem się, że duża część wrocławskiego
środowiska kulturalnego została po-
minięta, odsunięta lub po prostu znie-
chęcona do udziału w przygotowa-
niach do przyszłorocznych wydarzeń. 
Mówiąc krótko – ludzie, którym Wroc-
ław zawdzięcza zwycięstwo w tak
prestiżowym, międzynarodowym 
konkursie zostali w najważniejszej dla 
projektu fazie, czyli w fazie jego rea-
lizacji, zastąpieni ludżmi prezydenta, 
którzy w większości nie mają nic 
wspólnego z Wrocławiem.
 A miała to być impreza wrocławska, 
przygotowana i zrealizowana przez 
wrocławian... Tak mi się przynajmniej 

wydawało. Po kanadyjsku można to 
skwitować jednym słowem: Hello!
  Tak czy inaczej, w przyszłym roku 
Wrocław będzie Europejską Stolicą 
Kultury i jestem pewien, że wszystko 
się uda i nasze miasto zabłyśnie we 
wszystkich galeriach, na wszystkich 
scenach, na ulicach i w parkach, w ka-
wiarniach i w klubach. Jestem pewien,
że Europa odkryje nasze miasto, że 
Wrocław będzie inspiracją i przykła-
dem dla innych miast.
  Jestem także pewien, że wrocław-
ski sukces będzie miał wielu ojców. 
Szkoda tylko, że tak wielu z nich spra-
wia wrażenie ludzi pozbawionych kul-
tury.

Wojciech Ułasewicz
Maple Ridge, 9 sierpnia 2015
zdjęcie autora

PS    Zachęcam do zajrzenia na stronę 
http://publica.pl/teksty/esk_obce_cial-
48609.html , na której znajdują się do-
datkowe, bardzo ciekawe wiadomości 
na temat ESK.

Wrocław Europejską Stolicą Kultury

  Na Robson Street stanęła ślicznie 
kolorowa instalacja Porch Parade, 
uznana w marcu b.r. przez władze 
miasta za najlepszy projekt artystycz-
ny, który miał cieszyć oczy spaceru-
jących tego lata po deptaku przy Art 
Gallery. Nikt jednak nie przewidział, 

że barwna konstrukcja najbardziej spo-
doba się bezdomnym, dla których sta-
ła się nocnym schroniskiem. No i sy-
pią się skargi, że to zdaje się nie o to
chodziło, żeby sztuka służyła za sy-
pialnię dla ludzi bez dachu nad głową;
a w ogóle – pieklą się właściciele oko-

licznych biznesów – dajcie już sobie 
siana ze sztuką i przywróćcie normal-
ny ruch uliczny. Jednym słowem ma-
my sytuację jak z dziećmi rysującymi 
kredkami po świeżo malowanej ścia-
nie, o której pisze na poprzedniej stro-
nie Jarosław Kordziński.

Kłopoty ze sztuką


