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Gloria Artis dla Jerzego Kopczewskiego
Order Kanady
dla Tragically Hip

Najwyższe kanadyjskie odznaczenie
cywilne Order Kanady otrzymali – za
zasługi na polu kultury, w działalności
społecznej i na rzecz ochrony środowiska – muzycy zespołu Tragically
Hip: Rob Baker, Johnny Fay, Paul
Langlois i Gord Sinclair. Zmarły miesiąc przed listopadową uroczystością
wręczenia Orderu wokalista zespołu,
Gord Downie, otrzymał to odznaczenie w czerwcu tego roku.
Order Kanady ustanowiony został
w 1967 r., w stulecie państwa, jego łacińską dewizą jest Desiderantes meliorem patriam („Pragnący lepszej ojczyzny”), a wręczany jest w imieniu
królowej Elżbiety II ludziom zasłużonym w różnych dziedzinach życia
przez Generalnego Gubernatora Kanady, który to urząd sprawuje obecnie,

od początku października, astronautka
Julie Payette.
Zespół Tragically Hip – jeden z najbardziej znanych kanadyjskich zespołów rockowych – powstał ponad 30 lat
temu, nagrał 14 studyjnych płyt długogrających i dwie koncertowe, z których
dziewięć zajmowało pierwsza pozycję
na kanadyjskiej liście przebojów.
Wśród pozostałych osób odznaczonych 17 listopada Orderem Kanady
jest także urodzony w prowincji Ontario, obywatel amerykański Alex Trebek – prowadzący od ponad 33 lat teleturniej Jeopardy!.

Spostrzegawczością wykazali się najpierw użytkownicy mediów społecznościowych, którzy zauważyli, iż w ozdobnych świątecznych kubkach do
kawy Starbucksa ukryte jest pewne
przesłanie. Chodzi o rysunek umieszczonych nad stanowiącym logo Starbucksa wizerunkiem syreny dłoniach,
trzymających się pieszczotliwie i opatrzonych buchajacym miłością sercem
– które to dłonie, zdaniem spostrzegawczych, są – jedna i druga – kobiece, co doprowadziło do wniosku, że
świąteczny kubek jest totally gay, czy-

li że Starbucks daje do zrozumienia,
że jest mu całkowicie obojętne, kto pała do siebie uczuciem popijając świątecznie kawę z kubków z logiem syreny, byle kawa była dobra.
Do tej pory oburzeni sprawą są jedynie obrońcy środowiska naturalnego,
których wkurzają świąteczne (jak i nie
świąteczne) kubki Starbucksa, ponieważ, powlekane od 20 lat cieniutką
warstwą plastiku, nie są one w stu procentach recyclable, co jest jasnym i racjonalnym powodem do oburzenia.

Na zdjęciu: Gubernator Generalny Kanady Julie Payette i gitarzysta Tragically Hip Rob Baker.

Jakie przesłanie zawiera
świąteczny kubek Starbucksa

W sobotę, 18 listopada, w cichym
zakątku Port Coquitlam odbyła się odkładana od miesięcy uroczystość wręczenia medalu „Zasłużony Kulturze
Gloria Artis” aktorowi i reżyserowi,
twórcy polskiego teatru w Vancouver,
Jerzemu Kopczewskiemu „Bułeczce”.
Ceremonia odkładana była od miesięcy z powodu artystycznych wojaży odznaczonego. Medal – przyznany Je-

rzemu Kopczewskiemu w 2016 r., na
pięćdziesięciolecie jego pracy artystycznej – wręczył artyście konsul Marcin
Trzciński. Ludzi było dużo.
Pięćdziesiąt lat – kawał czasu; wspomnienia zajęły więc chwilę. Piwnica pod
Baranami, teatr Jerzego Grotowskiego, teatry dramatyczne, monodramy,
występy w USA i w Kanadzie, wyjazd z Polski na stałe, osiedlenie się na

początku tego stulecia w Vancouver i
stworzenie tu polskiego teatru… Podziękowania tym, którzy pomogli artyście w zadomowieniu się w tym mieście i w dziele teatralnym były długie.
Uroczystość przygotowana została
przez Konsulat Generalny RP w Vancouver i Stowarzyszenie Polonez Tri-City.

