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Nasza ulubiona córka polskiego konsula (byłego) i nasz ulubiony baca

Niech żyje Polska

Jarmark artystyczny w North Vancouver. Trzy panie prezes (od lewej): Maria Placewicz ze Stowarzyszenia Barka,
Janina Freyman z Federacji Polek i Urszula Sulińska ze Stowarzyszenia Belweder

  Trzy zdjęcia na tej stronie, z Dnia 
Kultury Polskiej w Port Coquitlam, 
są dziełem Tomasza Przystupy, który 
też w krótkich słowach zrecenzował 
tę doroczną, przygotowaną przez Sto-
warzyszenie Polonez Tri City impre-
zę, mówiąc, że uczestniczyło w niej 
dużo młodzieży i ogólnie było bardzo 
przyjemnie, co z przyjemnością po-
wtarzam.
  Tej samej ostatniej niedzieli maja, 
kiedy fotograf Tomasz robił piękne 
zdjęcia w Port Coquitlam, na Swan-
gard Stadium w Burnaby odbywał się 
dwudniowy, rozpoczęty poprzedniego 
dnia Festiwal Europejski. Spędziłem 
na nim mniej więcej godzinę i prawie 
nic mi się tam nie podobało. Przede 
wszystkim nie podobało mi się jawne 
nadużycie w nazywaniu Festiwalem 
Europejskim czegoś, na co organi-
zatorzy nie mają żadnego pomysłu 
poza tym, żeby ściągnąć przy wejściu 
dziesięć dolarów od człowieka. Stoi-
ska „europejskich”, ociekających chci-
wością sklepikarzy oferują „narodo-
we” żarcie za wygórowaną cenę, beer 
garden oferuje szklankę piwa za sie-
dem pięćdziesiąt, po stadionie wałęsa-
ją się przebierańcy w ludowych stro-
jach, którzy mają potwierdzać, że to
festiwal europejski, a na scenie tańczą 
ludowe zespoły, na co patrzy grupka 
znudzonych widzów, zaś tancerze (wi-
działem Bawarczyków i tupiące Hisz-
panki) sprawiali na mnie wrażenie, że 
powinni jak najprędzej udać się do 
dentysty. Sprzedawano też jakieś ciu-
chy i na przykład okulary przeciwsło-
neczne. Jedyną narodowością, która
poważnie potraktowała nazwę impre-
zy, w której kontekst wpisana jest kul-
tura, byli… Armeńczycy, którzy usta-
wili tablice z hasłami History i Culture 
swojego kraju, przed którymi napraw-
dę ludzie przystawali. Reprezentacji 
Polski nie było, ale to nie miało dla 
mnie większego znaczenia. Szczęśliwi 
na Festiwalu Europejskim byli chyba 
wyłącznie ci, którzy nażarci wylegi-
wali się na murawie boiska.

 Pomysł miała natomiast pani prezes 
Zrzeszenia Polaków z North Shore 
„Belweder”, która w kooperacji ze Sto-
warzyszeniem Barka zorganizowała 
Jarmark Artystyczny, który odbywał 
się też w niedzielę, ale wcześniejszą, 
15 maja. Były stoiska z wystawiony-
mi przez artystów na sprzedaż obra-
zami, z przedmiotami kolekcjonerski-
mi czy z polską porcelaną. Odniosłem 
wprawdzie wrażenie, że sprzedających 
było więcej niż chętnych do zakupie-
nia czegokolwiek, co samo w sobie 
nie powodowało jeszcze kręcenia no-
sem. Kręcenie nosem wywołuje po-
wszechny polonijny fakt, że kiedy, ra-
czej rzadko, pojawi się jakiś świeży 
pomysł – wychodzący poza piwo, 
kiełbasę i pierogi – to jest to efemery-
da. Tak było na przykład z jazzem 
w SPK, który zastąpiono szybko jaki-
miś politycznymi deklaracjami, pro-
jekcjami jakichś upolitycznionych fil-
mów czy czymś takim – czymkolwiek 
byle nie wysiłkiem organizowania wi-
downi, przyciągania widzów wartoś-
ciowymi propozycjami. Zastanawiam
się, czy nie ma w tym błędnego ko-
ła; być może Polacy, którzy chętnie 
uczestniczyliby w tych wyższych kul-
turalnie imprezach, nie przychodzą na 
nie, ponieważ uważają, że wszystkie 
polonijne imprezy to piwo i pierogi – a 
kiedy dociera wreszcie do nich, że da-
na impreza warta jest ich uwagi, to im-
prezy już nie ma, bo polonijnym dzia-
łaczom nie chce się wysilać (zupełnie 
tak samo jak organizatorom Festiwa-
lu Europejskiego). Myślę, że Jarmark 
Artystyczny w North Vancouver moż-
na by zaliczyć do tych lepszych gatun-
kowo polonijnych wydarzeń – m.in.
dlatego, że wydaje mi się, iż widzia-
łem pewien entuzjazm na twarzach 
sprzedających swoje obrazy artystów, 
przynajmniej niektórych – ale coś nie 
bardzo wierzę, że ta propozycja nie 
zostanie szybko zapomniana. Może
już została. Szczególnie, że nowe pro-
pozycje należałoby wprowadzać jesie-
nią, nie przed wakacjami. A. J.

Chwila oddechu


