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  Generalnie Kongres Polonii Kanadyj-
skiej ani mnie ziębi, ani grzeje – i my-
ślę, że taki sam stosunek do tej orga-
nizacji ma ogromna większość Pola-
ków żyjących w Kanadzie. Tylko że 
w Kongresie dzieją się czasem rzeczy 
tak dziwne, że cała ta obojętność bierze 
w łeb i człowiek (dziwność zawsze jest 
frapująca) czuje przemożna potrzebę 
powiedzenia o tym głośno. A myślę tu 
o działaniach obecnych władz orga-
nu, nazywanego oficjalnie Kongresem 
Polonii Kanadyjskiej Kolumbii Bry-
tyjskiej, a od jakiegoś czasu będącego 
w rzeczywistości Kongresem Polonii 
Coquitlam, Port Coquitlam i kawałka 
Surrey. Tym, co w tych działaniach 
przyciąga uwagę, jest niezwykła szcze-
rość nowych władz KPK, które nie
dbają nawet o zachowanie pozorów 
bycia organizacją ponad koteriami i 
podziałami, ogólnopolonijną – tak jak
to wynika z sensu jej statutu i z same-
go sensu jej powstania – dążąc wyraź-
nie do oparcia się na wąskiej grupie 
pochlebców, izolowania się od całości
(zdecydowanej większości) polonijne-
go środowiska, może też do wywoła-
nia polonijnych animozji. Tak już kie-
dyś było i skończyło się źle, o czym 
powiem dalej.
 Od samego początku popełniano nie-
zręczności. Pierwszą sprawą do zasta-
nowienia było dla mnie zorganizowa-
nie przez KPK „wieczorku zapoznaw-
czego” w hotelu w Port Coquitlam.
Sądzę otóż, że o ile każdy indywidual-
ny Polak w tej prowincji może sobie 
pozwolić na powiedzenie pełnym gło-
sem, że w jego opinii „Zgoda” i sie-
dziba Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów to nędzne budy, w których 
życie tętni jak w prosektorium – o tyle 
władze Kongresu w żaden sposób 
nie powinny okazywać lekceważenia 
dla istniejących w Vancouver od dzie-
sięcioleci Polish halls, szczególnie jeśli 
SPK podaje się na stronie internetowej 
jako swoją siedzibę. Poza tym to wciąż 
Vancouver, a nie Coquitlam stanowi 
centrum tej prowincji, także polonijne. 
Mało to eleganckie zapraszać przedsta-
wicieli organizacji polonijnych, grup 
artystycznych, mediów itd. na peryfe-

rie, aby powiedzieli przez wyznaczo-
ne pięć minut o swoich planach. To 
zaproszenie do powiedzenia o swoich 
planach wyglądało jak wezwanie do 
złożenia zeznań przed wysoką komi-
sją, jako że ludzie zaproszeni na to 
spotkanie znają się od dawna jak zły 
szeląg i wiedzą z grubsza, czego mogą 
się po sobie spodziewać. 
 Władze Kongresu powinny napraw-
dę się cieszyć, że ich organizacja jest 
obojętna większości mieszkających 
w tej prowincji Polaków, dzięki cze-
mu mają jak dotychczas spokój, co 
zapewne pozwala im niebezpiecznie 
sądzić, że – skoro nikt głośno się nie 
oburza – wszystko jest dobrze.
  Jest możliwe, że ja też mógłbym się 
powstrzymać – skoro tyle lat mi się to 
udawało – od pisania o poczynaniach 
osób zarządzających tą organizacją, 
gdyby nie to, że otrzymałem wiado-
mość związaną z Kongresem, która
w jakimś stopniu zobowiązała mnie 
do poruszenia wskazanej mi sprawy, 
a co za tym idzie, także do powiedze-
nia kilku zdań więcej o ogólnym wi-
zerunku KPK w tej prowincji, jaki ry-
suje się w ostatnich miesiącach. Będę 
jednak starał się ze wszystkich sił wy-
dobyć z tych na pierwszy rzut oka nie-
przemyślanych działań coś pozytyw-
nego.
  Zacznę od końca, czyli od wspom-
nianej wyżej, przekazanej mi przez 
telefon wiadomości, że Kongres, któ-
ry szykuje się właśnie do obchodów 
kilku ważnych, zdaniem jego władz, 
rocznic, i w związku z tym wręczać 
będzie osobom zasłużonym dla pol-
skiej kultury (sprawa często dyskusyj-
na) honorowe odznaczenia, pobiera 
za te odznaczenia opłatę od uhono-
rowanych, która wynosi, jak mi po-
wiedziano, 40 dolarów. Możliwe, że 
w kasie Kongresu jest pusto; albo mo-
że chodzi na przykład o zwiększenie 
stanu konta na budowę Polonijnego 
Centrum im. Jana Pawła II w Surrey, 
no co zaczęto zbierać pieniądze jakieś 
chyba osiem lat temu (ciekawe, ile 
tam już się uzbierało na tym koncie), 
albo o inny szlachetny cel. W każdym 
razie trudno zrozumieć, dlaczego Kon-

gres trzyma opłatę za odznaczenia
w tajemnicy. Żeby wyjaśnić tę tajem-
nicę wysłałem do Pani Prezes KPK
e-mail z pytaniem o wysokość opłat 
i o przeznaczenie tych pieniędzy, za-
znaczając, że jest to pytanie prasowe.
Jak nietrudno się domyślić, odpowie-
dzi nie otrzymałem. Nie znalazłem jej 
także w statucie Kongresu, dowiadując 
się tylko (Rozdział I, paragraf 7) że: 
„Środki materialne [...] czerpie Kon-
gres Polonii Kanadyjskiej z: 1) składek 
i opłat członkowskich, 2) ofiar, zbiórek 
i imprez na rzecz Kongresu, 3) daro-
wizn i zapisów, 4) własnego majątku 
ruchomego i nieruchomego.” W ca-
łym statucie nie ma słowa o środkach 
materialnych czerpanych z przydziela-
nia odznaczeń, chyba żeby opłatę za nie 
uznać za ofiarę, darowiznę albo impre-
zę na rzecz Kongresu. Statut skierował 
mnie do Regulaminu Odznaczeń Ho-
norowych Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej, w którym również nie ma nic o 
płaceniu za kongresowe ordery, za to 
już na wstępie podkreśla się, iż „należy 
nadawać Odznaczenie po starannym 
rozpatrzeniu, aby w żadnym wypadku 
nie spowodować obniżenia jego po-
wagi i znaczenia”.
  Przypuszczam, że brak odpowiedzi 
na moje pytanie wziął się stąd, że Pani 
Prezes uznała, iż jest to pytanie niewy-
godne, a na pytania niewygodne, jak 
wiadomo, się nie odpowiada, szcze-
gólnie gdy jest się prezesem organi-
zacji polonijnej. Tymczasem pytałem 
po prostu z chęci wyjaśnienia sprawy, 
która utrzymywana jest w sekrecie 
z zupełnie niejasnych dla mnie powo-
dów, jako że według mnie, opłata za 
odnaczenie nie jest wcale złym po-
mysłem, który polecałbym gorąco 
uwadze polskiego konsulatu w Van-
couver, gdzie od czasu do czasu wrę-
cza się różnym ludziom Krzyże Za-
sługi RP za osiągnięcia kulturalne, co 
zwykle spotyka się z pytaniem dużej 
części mieszkających tu rodaków, o 
jakie to zasługi kulturalne właściwie 
chodzi. Gdyby konsulat zechciał wzo-
rować się na KPK i zamiast, jak do-
tychczas, występować o odznaczenia 
państwowe dla osób protegowanych 
przez prezesów organizacji polonij-
nych, albo też dla prezesów tychże 
organizacji, którzy domagają się od-
znaczenia dla siebie, ponieważ są pre-
zesami – gdyby więc zamiast tej pro-
cedury wprowadzona została aukcja i 
odznaczenie przyznawane byłoby te-
mu, kto więcej za nie zapłaci – wyeli-
minowane zostałyby w ten sposób 
pytania „za co właściwie?”. A tak przy 
okazji to ciekawe, czy w postanowie-
niach Prezydenta RP dotyczących 
przyznawania Krzyża Zasługi też ist-
nieje gdzieś zapis o tym, „aby w żad-
nym wypadku nie spowodować ob-
niżenia jego powagi i znaczenia”.
  Honorowe odznaki KPK wręczone 
będą 4 maja na Galowym Koncercie 
Jubileuszowym, w którym „wystąpią 
znani i lubiani wykonawcy polonij-
ni”. Jubileuszowy koncert  miał być 
początkowo koncertem dla uczczenia  
70-lecia Kongresu, 20-lecia „Gazety 
Informacyjnej” i 10-lecia Teatru Pol-
skiego, ale chyba ktoś z organizatorów 
tego wydarzenia zajrzał wreszcie do 
Regulaminu Odznaczeń Honorowych 
KPK i zobaczył, że ustalono w nim, 
iż odznaczeń nie przyznaje się z oka-
zji 10-lecia teatrów ani 20-lecia gazet 

– tylko w dzień obchodu rocznicy
Konstytucji 3 maja lub w Święto Nie-
podległości – wskutek czego do wyżej 
wymienionych jubileuszy dorzucono 
także „rzutem na taśmę” 223 rocznicę 
Konstytucji 3 maja. W końcu jedna 
rocznica więcej, jedna mniej różnicy 
nie robi.
  Takie łączenie rocznic również mi 
się podoba; już chodzi mi po głowie, 
że do ewentualnej uroczystości jede-
nastej rocznicy powstania „Aha!” 
(3 września) można by dołączyć 75-
-lecie wybuchu II wojny światowej i 
331. rocznicę bitwy pod Wiedniem, a 
w listopadzie Kongres mógłby zorga-
nizować obchody 19-lecia Polskiego 
Klubu Brydżowego w Vancouver ra-
zem z 96. rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości, co po dodaniu 
do siebie obu cyfr (19+96) daje 115, 
a więc liczbę nie byle jaką.
  Jednak to nowatorskie świętowanie 
przez Kongres czterech rocznic za jed-
nym zamachem budzi też pewne za-
strzeżenia. Panie prezes mogą nie pa-
miętać, a wydawca „czerwonej gaze-
ty” może o tym nie wiedzieć, że świę-
towanie jej 20-lecia to równoczesne
świętowanie największej w historii 
Vancouver wojny polonijnej, zaini-
cjowanej i podgrzewanej przez zawią-
zaną w „Zgodzie” sitwę przy moc-
nym wsparciu ówczesnego dowódz-
twa Kongresu – wojny, na fali której 
powstała wcale nie neutralna „Gazeta 
Informacyjna”. Kto był tej burzy wi-
nien, można dowiedzieć się z wyroku 
Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyj-
skiej (początek 1996 r.). Świętowanie 
przez Kongres polonijnej awantury
roku 1994 jest, może niechcący, wiel-
ce znaczące. 
 Myślę, że światło alarmowe powin-
no zapalić się w głowie, gdy historia 
jakiejś polonijnej grupy przedstawia-
na jest w widoczny sposób tak, żeby 
coś przemilczeć, czegoś niedopowie-
dzieć. Tak jest w przypadku Teatru 
Polskiego w Vancouver. Kiedy czyta 
się na stronie internetowej (www.
polishtheatrevancouver.ca), w dziale 
„O Teatrze”, zarys dziejów przedsta-
wiony w wyliczeniu jego kolejnych 
zarządów, bardzo trudno nie zauwa-
żyć, że nie ma tam nic, co pozwalało-
by się domyślać, w jaki sposób doszło 

do powstania tej instytucji kulturalnej. 
Po prostu wyłoniła się ona z niebytu, 
sama z siebie. Każdy średnio inteli-
gentny czytelnik tych „dziejów” musi 
zauważyć (i chyba roześmiać się przy 
tym gromko), że od 2004 r. do końca 
sezonu 2009/2010, przy każdym skła-
dzie teatralnego zarządu podaje się na
końcu, w odstępie, imię i nazwisko 
pani księgowej, a następnie, jeszcze ni-
żej, po kolejnym odstępie, dopisuje się: 
„Jerzy Kopczewski – opiekun artys-
tyczny”. Dopiero w połowie 2010 r. 
stworzone zostaje w Teatrze Polskim 
w Vancouver stanowisko dyrektora 
artystycznego, a obecny przez siedem 
lat świętowanego dziś dziesięciolecia 
opiekun artystyczny gdzieś przepadł.
 Przy tym wszystkim narzuca się py-
tanie: po co, w jakim celu, dzisiejszy 
Kongres demonstruje tę „bratnią przy-
jaźń” z akurat tymi organizacjami, 
ujawniając przy tym swoje preferen-
cje kulturalne, których przecież wielu 
Polaków może nie podzielać? Po cho-
lerę Kongresowi się narażać na oskar-
żenie o tworzenie podziału na równych 
i równiejszych?! Moim zdaniem, od-
powiedź na to pytanie jest niezwykle 
prosta, jednak jej wypowiedzenie po-
zostawiam innym.
  Według mnie, miejscowy Kongres 
Polonii Kanadyjskiej zupełnie nie ma 
pomysłu na jakieś działanie, a pewnie 
też nie bardzo wie, po co istnieje. Pod-
pisuje się pod jakimiś, zupełnie od nie-
go niezależnymi, przedsięwzięciami 
polonijnymi i przyjmuje na siebie rolę 
agencji reklamowej, rozsyłając zawia-
domienia o imprezach. Jeśli pobiera za 
to opłatę, tak jak za swoje odznaczenia, 
to da się to jakoś wytłumaczyć – ale 
jeśli robi to za darmo, to ze zrozumie-
niem tej działalności usługowej mogą 
być kłopoty.
  Już dawno temu nabrałem przekona-
nia, że jakieś 90 procent tych, którzy 
unoszą się na powierzchni tutejszego 
życia polonijnego, żyje w stałej fikcji – 
w świecie, gdzie nic nie jest naprawdę 
– gdzie „wszystko to zabawa, wszystko 
to jest jedna gra” i wszystko odbywa 
się wyłącznie na podstawie „wydawa-
nia się”. I dlatego wiem, że niniejszy 
tekst jest jedynie przeszkadzaniem 
w zabawie, gdyż na nic więcej w żad-
nym wypadku liczyć nie można.
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Odznaczenia, rocznice, sami swoi


