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  No i wreszcie, tuż przed Wielkano-
cą, wybuchła sprawa kinoteatru Rio 
przy skrzyżowaniu Broadway i Com-
mercial Drive – kina najbliższego od 
redakcji „Aha!” (góra 15 minut na pie-
chotę), w którym oglądałem m.in. 
„Bękartów wojny” Quentina Taran-
tino – wybudowanego w roku 1938. 
Osiemdziesięcioletnia budowla w his-
torii liczącego 150 lat państwa to już 
całkiem niezły zabytek. I oto właści-
ciel budynku zdecydował się wysta-
wić go na sprzedaż. Natychmiast po-
jawili się chętni do zakupu dewelo-
perzy, myślący o wzniesieniu w tym 
miejscu apartamentowca. Na ratunek 
obiektowi kultury rzucili się ludzie 
przywiązani do atmosfery tej dzielni-
cy, pamiętający i przypominający in-
nym o tym, że występowali w Rio 
całkiem nieźli artyści, jak nowojorski 
zespół The Bleachers, kanadyjski (No-
wa Szkocja) The Trews, piosenkarka 
Kathleen Edwards czy gitarzysta Co-
lin Linden; odbywały się tu między-
narodowe festiwale: artystów kome-
diowych i festiwal burleski.
  Ale przede wszystkim atmosfera, at-
mosfera, atmosfera. Ponad dwadzie-
ścia dwa tysiące ludzi podpisało pety-
cję w obronie Rio (Save the Rio).
  Na czele akcji ratunkowej stanęli 
operatorzy Rio Theatre, którzy zgło-
sili właścicielowi budynku chęć wy-
kupienia budynku za kwotę wyższą 
niż oferowane przez deweloperów 
4,3 miliona dolarów. Żeby ten zamiar 
się spełnił, potrzeba trzech milionów 
na down payment. Plan jest taki, że 
dwa miliony pochodzić będą od in-
westorów, a milion ze zbiórki publicz-
nej. Zaliczkę należało wpłacić natych-
miast, zaraz po Wielkanocy.
  W piątek, w przedostatni dzień mar-
ca, przyleciał do Vancouver z Los An-
geles amerykański scenarzysta, reży-
ser, aktor filmowy, autor komiksów i 

  Tak można by powiedzieć o stano-
wisku mieszkańców Kolumbii Brytyj-
skiej wobec budowy lub rozbudowy 
rurociągów naftowych, prowadzących 
z Alberty do portów BC. Większość 
jest temu przeciwna.
 Aktualnie najwięcej emocji wzbudza 
powiększenie rurociągu, mającej swo-
ją siedzibę w Teksasie spółki Kinder 
Morgan, do Vancouver (Burnaby), co 
zostało zatwierdzone przez premiera 
Justina Trudeau. Protest goni protest; 
23 marca aresztowana została za prze-
ciwstawianie się policji uczestnicząca 
w proteście przewodnicząca Partii Zie-
lonych Elizabeth May.
 Zwolennikiem rozbudowy nie jest też
rząd prowincji; zdaniem premiera
Johna Horgana trzykrotne zwiększe-
nie kubatury rurociągu, a przez to zwię-
kszenie ruchu tankowców, stwarza po-
ważne zagrożenie ekologiczne. Rząd 
BC ogłosił raport, że realizacja tego 
planu wymaga 1187 prowincjonalnych 
zezwoleń, obejmujących wiele konsul-
tacji z Pierwszymi Narodami. Do tej 
pory wpłynęło 587 podań w tej spra-
wie, z których 201 zostało zatwierdzo-
nych, a 386 jest rozpatrywanych.
  Premier Alberty Rachel Notley oskar-
ża rząd BC o utrudnianie zatwierdzo-
nej przez Ottawę budowy i grozi przy-
kręceniem kurka naftowego, co spo-
woduje wzrost cen i tak już wysokich 
cen benzyny. To samo oskarżenie wy-
suwa premier Trudeau, który mówi, że
nie ma pytania, czy rozbudowa ruro-
ciągu ruszy z miejsca. Ottawa grozi BC 
sankcjami – ucięciem płynących do

prowincji funduszy federalnych, czy 
np. zakazem zakupu towarów stąd 
pochodzących, w tym będącego dumą 
BC wina. Są to na razie groźby nieofi-
cjalne.
  W międzyczasie firma Kinder Mor-
gan zatrzymała inwestowanie w pro-
jekt, uzasadniając to rosnącym w BC
sprzeciwem i dając rządowi Justina 
Trudeau czas do 31 maja na rozwiąza-
nie tej sprawy.
  Kanadyjski premier, przerwał swoją
zagraniczną podróż, aby w niedzielę,
15 kwietnia, spotkać się w Ottawie
z Rachel Notley i Johnem Horganem.
  Spotkanie nie przyniosło niczego no-
wego. Premier Trudeau zapowiedział
podjęcie kroków prawnych i finanso-
sowych, które doprowadzą do budowy
rurociągu wbrew zastrzeżeniom BC.
  Irytująca jest premier Alberty, która
– nie mając żadnego pomysłu na gos-
podarkę zarządzanej przez nią pro-
wincji, poza dewastującym środowi-
sko naturalne wydobywaniem i sprze-
dażą pochodzącej z piasków bitumicz-
nych ropy. Premier Notley twierdzi, 
że budowa rurociągów naftowych jest
ważna dla wszystkich Kanadyjczyków
i przyniesie im dużo dobrego.
  Strzeżmy się polityków, którzy mó-
wią o szczęściu ogółu.

artysta komediowy Kevin Smith – ab-
solwent vancouverskiej szkoły filmo-
wej. Przyleciał i wystąpił na scenie 
Rio przy pełnej widowni w ramach 
zbiórki pieniędzy, mimo że dopiero co, 
w lutym, przeszedł zawał serca.
  W Niedzielę Wielkanocną o szóstej 
wieczorem wystartował w Rio 30-go-
dzinny internetowy maraton rozryw-
kowy połączony ze zbiórką pieniędzy 
(telethon). Maraton zakończył się w 
poniedziałek o północy, a we wtorek 
powiadomiono zainteresowanych 
akcją, że zebrano 355 tysięcy dolarów, 
na które złożyło się mniej więcej trzy 
tysiące osób. We wtorek ogłoszono 
również, że właściciel budynku prze-
dłużył o dwa tygodnie termin wpłaty
zaliczki, co przyjęte zostało owacją. 
  Organizatorzy akcji obrony Rio wie-
rzą, że zbiorą potrzebną kwotę. We can 
do this! W końcu chodzi o atmosferę 
The Drive.
 Niestety, 16 kwietnia na stronie inter-
netowej Save the Rio jest wciąż ta sa-
ma optymistyczna wiadomość sprzed
dwóch tygodni o przedłużenia dead-
line do tej właśnie daty. Być może 
organizatorzy akcji pertraktują jeszcze 
z właścicielem budynku; na Twitte-
rze aktualne – dzisiejsze – posty, że 
zbiórka pieniędzy wciąż trwa, że wciąż 
jeszcze We can do this! Zapowiadano 
wcześniej, że jeśli nie uda się zebrać 
miliona od ludzi, możliwe jest zgro-
madzenie potrzebnej kwoty poprzez 
inwestorów.
  Jednak ten brak świeżej radości nie 
nastraja optymistycznie – pozwala 
przypuszczać, że celu nie osiągnięto. 
W takim wypadku pieniądze wrócą do 
ofiarodawców, a multimedialne Rio 
istnieć będzie do wygaśnięcia umowy 
o wynajem. Serca mieszkańców The 
Drive i ludzi bliskich im duchem to 
nie złamie, ale żal.

Na zachodzie bez zmian

   Zdjęcie zrobione zostało przez re-
portera CBC w Vancouver  (Burnaby)
23 marca i pokazuje moment wypro-
wadzania przez policjantów areszto-
wanej za ignorowanie nakazu trzyma-
nia się z daleka od miejsca budowy
rurociągu Kinder Morgan, uczestni-
czącej w proteście przeciwko tej bu-
dowie, przewodniczącej kanadyjskiej
Partii Zielonych Elizabeth May. Jest 
to zdjęcie przykre dla kogoś kto uwa-
ża, że udział w proteście obrońców śro-
dowiska naturalnego jest słuszną spra-
wą. Pocieszające jest to, że wyprowa-
dzający przewodniczącą Zielonych 

policjanci, na twarzy których błąka się 
uśmiech, udzielili aresztowanej swo-
jego ramienia, a nie odwrotnie – czyli 
nie prowadzą aresztowanej trzymając 
ją za ramiona – zaś sama zatrzymana 
przyjmuje swój los z podniesioną gło-
wą.
  Równocześnie widzę w tym zdjęciu 
coś, co tłumaczy moją niechęć do za-
glądania na polskie strony internetowe,
na które już dość dawno przestałem za-
glądać, czując całkowity brak ochoty 
do czytania o tym, co tam w Starym 
Kraju się dzieje, bo po co mam sobie 
nerwy szarpać.

  Z Facebooka dowiaduję się o piel-
grzymce faszyzującej młodzieży na 
Jasną Górę (ciekawe, czy przeor zna 
słowa „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody”) i demonstracji ONR-owców 
w Gdańsku.
  Piszę w tym numerze o wystawionej 
przez Theatre in the Raw sztuce Arthu-
ra Millera „Incydent w Vichy”, która 
mówi o tym, w jaki sposób faszyzm 
i Holokaust były i wciąż są możliwe. 
  W rządzonej przez Prezesa Polsce 
bardzo widoczne są te możliwości.
  Jakby coraz mniej na świecie normal-
nych krajów.

Zdjęcie, które coś mówi

AJ


