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  Dość lubię dożynkowy festyn w Zgo-
dzie. Jest to chyba jedyne, może jed-
no z nielicznych, wydarzenie z cyklu 
Polish festivals, które nie wywołuje 
u mnie zażenowania. Dlatego też na 
różnych polonijnych festynach bywam 
raz na parę lat – na Zgodowskie Do-
żynki zaglądam każdego roku.
 Myślę, że wynika to z tego, że ta ca-
ła, wypełniająca tę imprezę bez reszty 
ludowość (za którą na co dzień – za 
ludowymi tańcami, rękodzielnictwem,
strojami, łowickimi pasiakami itd. –
nie przepadam) nie razi mnie prawie
zupełnie, ponieważ z góry jestem na 
nią przygotowany; jest ona przypisa-
na Zgodzie, jako organizacji o chłop-
skiej proweniencji, w sposób natural-
ny, i nawet myślę czasem, że Zgoda 
powinna mieć w tym mieście copy-
right na polską ludowość, aby inne, 
dużo młodsze organizacje nie powie-
lały tej ludowości na swoich „polskich 
festiwalach”, gdyż takie naśladownic-
two staje nieuchronnie na granicy ki-
czu.

  Po drugie, jest to impreza bardzo 
swojska. Zgoda nie wygłupia się z dą-
żeniem do – jak to często powtarza 
miejscowa gazeta polonijna – „zapre-
zentowania polskiej kultury innym”, 
przy czym podstawą takiego chwale-
nia sie przed innymi jest przekonanie 
organizatorów danego festynu, że na-
leży pokazywać to, co im indywidual-
nie się podoba, bo jeśli im się podoba, 
to na pewno jest to wspaniała polska 
kultura, którą należy się chwalić. A po-
za tym, jeśli organizuje się festyn, to 
trzeba go czymś zapchać.
 Powiedzieć o Dożynkach za wiele się 
nie da, jako że co roku są one w isto-
cie takie same. Bo i cóż można by tu 
zmienić? Chyba najwyżej dałoby się 
dorzucić do dzielonego bochna chle-
ba butelkę żytniówki i kiełbasę, naj-
lepiej kaszankę, co ma swój precedens 
w dziejach. Kształtu, idei, nastroju tej 
imprezy nie zmienia zapraszanie do 
występu na niej artystów innych na-
rodowości – co jest bardzo miłe, dob-
rze zaznacza kanadyjską wielokultu-
rowość i stanowi interesujące urozma-
icenie, ale klimatu nie zmienia, gdyż 
większość widowni pragnie, żeby to 
co dzieje się na scenie nie zakłócało 
im zbytnio konsumpcji golonki i pie-
rogów i delektowania się polskim pi-
wem. I dobrze.

  Nowością na tegorocznym Polish 
harvest festival była zauważalna nie-
obecność prezesów Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej na tę prowincję. Zdaje 
się, że taka absencja zdarzyła się po raz 
pierwszy w siedemdziesięcioleciu ist-
nienia KPK, jest więc ona niewątpli-
wie wyczynem oryginalnym, chociaż 
mnie akurat zupełnie to nie zaskakuje, 
gdyż od początku działalności nowych 
władz KPK okręgu B.C. przewidywa-
łem takie skutki i wydaje mi się, że 
mogę przepowiedzieć, co będzie dalej 
– aż do (bolesnego prawdopodobnie) 
upadku obecnych zarządców Kongre-
su, którzy ubzdurali sobie, że można 
bez konsekwencji popisywać się nie-
mądrymi poczynaniami.
 Zasadniczym, największym nieszczę-
ściem dwóch Pań Prezes/Wiceprezes 
i jednego Pana Prezesa jest to, że nie 
wiedzą po co w ogóle są prezesami 
(poza tym, że mogą pochwalić się 
rodzinie i znajomym w Polsce, że są 
kimś ważnym), a nawet więcej – ma-
ją mgliste pojęcie o sensie istnienia 

KPK. Może i są formalnie capo di tutti 
capi, jednak na pewno nie w znacze-
niu, jakie sobie przypisują. Na przy-
kład, bez żadnych wątpliwości nie jest 
tak, że prezes Kongresu – co zdarzyło 
się nie tak dawno temu – może wystę-
pować w imieniu Polonii, prezentując 
swoje prywatne poglądy polityczne, 
co zresztą skłania do przypuszczenia, 
że w tej prawicowej gorliwości preze-
sa kryje się pragnienie zatuszowania,
także we własnej pamięci, przyna-
leżności bardzo lewicowej w czasach 
PRL – dajmy na to w zakładzie pracy 
w Gdyni. Prezesostwo w KPK nie 
oznacza władzy nad organizacjami i 
nie daje przyzwolenia na poczynania
według własnego widzimisię, a wręcz 
przeciwnie – będąc funkcją reprezen-
tacyjną, zobowiązuje do łączenia róż-
nych zapatrywań, do wystąpień akcep-
towanych przez wyraźną polonijną 
większość.
  Nie jestem człowiekiem kolektyw-
nym, nie należę do żadnej organizacji 
i ogólnie jest mi wszystko jedno, kto 
jest prezesem, kto skarbnikiem, jed-
nak popełniane przez obecne władze 
Kongresu od chwili ich nastania błędy 
są tak jaskrawe i tak zadziwiająco bez-
rozumne, że nie sposób mi o nich nie 
powiedzieć. Chodzi przede wszystkim 
o to, że prezesowie nie rozumieją, że 

ich organizacja nie jest jakąś super-
władzą, a nawet na dobrą sprawę nie 
jest sama w sobie organizacją. Jest or-
ganem kolegialnym tworzonym przez 
różne organizacje polonijne, których 
współpracę i odrębną działalność ko-
ordynuje. Koordynuje na pierwszym 
miejscu przez to, że stara się zażegnać 
ewentualne spory, pogodzić odmienne 
zapatrywania i interesy. Zatem orga-
nizacje polonijne wchodzące w skład 
Kongresu są nie tyle jego członkami, 
co po prostu Kongres tworzą. Innymi
słowy – to nie poszczególnym orga-
nizacjom zależy jakoś nadzwyczaj na
Kongresie, bo na dobrą sprawę mogą 
się bez niego obejść (Zgoda istniała
prawie dwadzieścia lat zanim utwo-
rzono KPK) – to Kongresowi powin-
no zależeć na organizacjach, bo bez 

nich by go zwyczajnie nie było).
 Tymczasem polityka Pań Prezes jest 
od początku taka, że bliska ich sercu 
nie jest organizacyjna różnorodność, 
a jedynie ci, którzy im się przypochle-
biają. Z tego powodu zaraz po obję-
ciu swoich funkcji zaczęły tworzyć 
nowe de facto ugrupowanie: Kongres 
Polonii Port Coquitlam i Kawałka Sur-
rey (KPPCiKS). Obwarowały się na
wschód od Vancouver City, znajdu-
jąc tam poparcie, bardzo złudne, osób 
mało jakoś mądrych.
  Ja przepraszam, ale trzeba być nie-
spełna rozumu, żeby rzecznikiem swo-
jej (Kongresowej?) sprawy uczynić ga-
zetę, bez reszty kretyńską, i na dodatek 
związać się z nią w ciasny supeł. Zaiste 
trzeba mieć coś z głową, aby piórem 
delegowanej do boju Pani Redaktor 

pisać, iż Kongres jednoczy Polonię, 
w momencie kiedy zaledwie po kilku 
miesiącach panowania Panie Prezes 
doprowadziły do wystąpienia z KPK 
najważniejszej bądź co bądź organi-
zacji polonijnej w BC – Polskiego To-
warzystwa Zgoda.
 Notabene wspomniany wyżej pe-
riodyk jest tak graficznie niechlujny, 
świadczący o braku jakiegolwiek po-
czucia estetyki jego wydawcy, że nie 
protestowałbym zbytnio, gdyby ktoś 
chciał uznać to biedne estetycznie i 
umysłowo pismo za wizytówkę tute-
jszych Polaków. Wysłałem zresztą 
kilka jego egzemplarzy (można się do-
myślać których) znajomym w Polsce, 
żeby przypadkiem sobie nie myśleli, 
że emigracja polska w tych stronach 
jest mądra. (str. 7)
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