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Polonijne życie kulturalne
Urodziłem się tam.
Nie wybierałem miejsca.
Chętnie bym się urodził po prostu
[w trawie.
Trawy rosną wszędzie.
(Bogdan Czaykowski,
Bunt wierszem)
W Syrii reżim Asada, wspierany
przez bandyterkę Putina, używa najcięższej broni do mordowania swoich obywateli, w tym dzieci. Polska,
w czasach pokoju i obfitości, odmówiła przyjęcia 500 syryjskich sierot.
I jednocześnie Polak wykłóca się
ze światem, że w czasie wojny, pod
groźbą śmierci, jego rodacy przez
24/7 byli Sprawiedliwymi Wśród
Narodów Świata. To pokomusze pokolenie wydaje się nienaprawialne,
ale przyjdą nowe pokolenia Polaków, które będą dźwigać ten wstyd.
Polski konsulat rozesłał, z prośbą
o rozpowszechnianie, oświadczenie
Rzecznika Rządu RP, które zapewnia, że polski premier na Konferencji
Bezpieczeństwa w Monachium nie
powiedział tego, co powiedział. To
jest po prostu robienie idiotów z ludzi,
którzy mają uszy. A Polska jest coraz
bardziej izolowana w świecie.
O Wielką Polskę Narodową, rasowo
czystą, walczą też miejscowi „prawdziwi” Polacy, mający w swoich szeregach ludzi o takich „prawdziwie
polskich” nazwiskach, jak powstałe
od nazwy miejscowości (typu: Henryk Warszawski) albo utworzone od
imion męskich z końcówką -owicz
(jak wygnany z Polski w 1968 r. „syjonista” Serafinowicz), zdradzające
pochodzenie „prawdziwych” Polaków, którzy albo chcą je zamazać,
albo – co równie prawdopodobne –
pojęcia o swojej śmieszności nie mają, pozbawieni zarówno świadomości językowej, jak i wiedzy o swoich
przodkach. I odwołują się do ledwie
przez nich liźniętej historii Rzeczpospolitej szlacheckiej. I jeszcze lepiej:
popierają polski antysemityzm!
Nadchodzą najważniejsze dla chrześcijanina święta. Czas stanąć w ogonku do konfesjonału i pokarm w polskim kościele poświęcić. O tym, że
Wielki Tydzień to bardzo dobry czas
do autorefleksji nie ma co i mówić,
bo ilu stać na taką refleksję.
Byłem głodny, a daliście Mi jeść;[...]
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie
(Mt 25, 35-36)
Wesołych świąt.
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Po raz piąty odbyła się w Port Moody
doroczna, organizowana przez stowarzyszenie Polonez Tri-City wystawa
polskich artystów – Art Fusion Exhibition. To ważne wydarzenie; artyści
muszą mieć okazję, żeby się prezentować – inaczej sczezną w swoich pracowniach, w swoich domach, przy
swoich sztalugach.
W tym roku poplątały mi się różne
sprawy i nie uczestniczyłem w wernisażu. Przytoczę więc przysłaną mi relację organizatorów, którzy zapewniają, że imprezy była bardzo udana i nie
ma najmniejszego powodu, żeby w to
nie wierzyć.
„Po oficjalnym powitaniu, na którym
zostały odczytane listy od Premiera
Kanady […], od Rona McKinnon, MP
oraz Konsula RP Marcina Trzcińskiego, a później krótko przemawiali Antoni Kostka, Mayor Port Moody – Mike Clay, Mayor Coquitlam – Richard
Stewart oraz Councillor Port Coquitlam – Mike Forrest, goście mieli czas
na podziwianie wystawianych prac
oraz poczęstunek przy pięknej muzyce skrzypcowej Bohdana Grzymały-Siedleckiego. W wystawie wzięło udział 26 polskich artystów z BC oraz
Collage Group – grupa artystów malujących razem. Około 4pm wszyscy
przeszli do teatru, gdzie odbyło się wręczenie medalu pamiątkowego pani
prof. Annie Gradowskiej. Następnie
wszyscy uczestnicy konkursu (18) otrzymali dyplomy i małe nagrody oraz
ogłoszono zwycięstwo Danuty Kowalczyk-Frydrych. Po tym odbyła się bardzo ciekawa i inspirująca prelekcja artysty Dominika Modlińskiego.”
Nie było mnie na wystawie w Port
Moody w tym roku, ale byłem przed
rokiem i wcześniej, mam więc wyobrażenie o wystawianych pracach. Nie
jestem jednak znawcą tej dziedziny
sztuki na tyle, żeby wygłaszać jakieś
„zobowiązujące” sądy, ani specjalnie
się wymądrzać. Mogę jedynie przekazać swoje impresje.
Poziom prezentowanych obrazów
był różny. Odniosłem wrażenie, jakby
– obok tych dobrych czy bardzo dobrych – były i takie, jakby malowane
pod czyimś dyktatem, jakby ktoś narzucał temat. Co oczywiście nie ma
sensu; artysta powinien być wolny,
kierować się własnym wyborem – powinien być indywidualistą. Kolektywizm jest dobry przy zbiorze truskawek, wznoszeniu budowli albo przy
składce na coś do picia. Ale tak czy
inaczej miło patrzeć na radość artystów
z tej danej im odświętności, a przygotowanie tego wydarzenia przez Polonez Tri-City – związany z tym trud
– jest dla mnie wręcz niewyobrażalny.
Innym dorocznym, odbywającym się
od lat bodaj trzynastu, ważnym wydarzeniem jest Mały Memoriał Bronisława Czecha – impreza sprawiająca
wielką uciechę starszym i młodszym,
rodzicom i dzieciom. Tutaj także podziwiam wysiłek organizatorów, ale…
Nie mogę zaprezentować ładnych zdjęć,
przysłanych z informacją, że zrobione
zostały przez różnych fotografów. Są
pewne reguły. Skąd mogę wiedzieć,
że ci różni fotografowie nie mają nic
przeciwko temu, żebym ich ładne zdjęcia wykorzystał. Jest w tym środowisku takie przekonanie, że ta cała kultura to taka na niby. Najważniejsze jest

Art Fusion Exhibition – zbiorowa wystawa polskich artystów
to, żeby było „pod patronatem konsu- wiary w siebie dzieciaków – napisać
latu”.
lekko coś w rodzaju: „W tym roku najPoza tym… Ilekroć organizuje się lepsi okazali się…”? Praca z dziećmi
imprezę dla dzieci i młodzieży czuję i młodzieżą to delikatna sprawa – nikt
coś w rodzaju przerażenia. Organiza- nigdy nie powinien czuć się przegratorskiemu zapałowi powinna towarzy- ny.
szyć pewna wiedza pedagogiczna. Czy
naprawdę konieczna jest przy Małym
Najważniejsze, żeby było pod patroMemoriale biurokracja, tworzenie ta- natem konsulatu, a dalej może być bybel? Pisanie, kto był pierwszy, kto o- lejakość. Na przykład językowa. Ktoś
statni? Czy nie lepiej – z korzyścią dla przysyła informację, która świadczy,

fot. Honorata Kostka
że jej autor cierpi na dysleksję – tekst
pełen jest wykoślawionych wyrazów,
z poprzestawianymi albo pozamienianymi literami, co aż niewiarygodne,
żeby mogło nie zostać zauważone
przez piszącego. Powinienem właściwie wzruszyć na to ramionami, ale ta
pogarda dla języka nie daje mi spokoju, więc tracę czas na dodatkową robotę
zamiast zająć się czymś twórczym…
A.J.

