
8    nr 230 - SIERPIEŃ 2016

9 lipca 1982

  Minął już miesiąc trwania w ame-
rykańskim śnie. Nadal nie czuję Ame-
ryki, która gdzieś obok mnie żyje 
swoim własnym życiem. Mam takie 
dziwne wrażenie, że wcale nie wyjeż-
dżałem z Pieszyc. Tak się po prostu 
czuję. Jak to wytłumaczyć, nie wiem. 
Pokój, który zajmuję absolutnie nie 
mogę uznać za swoje mieszkanie i 
nie czuję się w nim wygodnie. Pijący 
sąsiad, o niezrozumiałej dla mnie psy-
chice, tracę z nim kontakt. On już nie 
mówi, z niego wydostaje się bełkot. 
Atmosfera ciężka jak kamienny topór,
jego żona coraz bardziej rozkłada się 
z garnkami w kuchni, gdzie praktycz-
nie moje miejsce już znikło, a raczej
zostało pokryte wszelkiego rodzaju 
garnkami, patelniami, talerzami, tareł-
kami do owoców itd. Uległa wobec 
jego kaprysów, z podniesioną głową 
znosi swoje przeznaczenie. 
 Czas najwyższy, po raz kolejny ucie-
kać, szukać ratunku wśród swoich. 
Udałem się do Domu Polskiego, mie-
szczącego się na 22-giej ulicy, w dziel-
nicy meksykańskiej. Był to mój pierw-
szy od kilku tygodni kontakt z więk-
szą grupą Polaków – i to nie tylko z fa-
li solidarnościowej, ale i z tymi którzy 
przybyli do Ameryki zaraz po wojnie.
Pierwszy raz w życiu zobaczyłem to 
zjawisko, zwane przedwojenną Pol-
ską, na własne oczy. Z bijącym sercem
przyglądałem się starcom, którzy za
ojczyznę oddawali życie, najpiękniej-
sze lata swojego życia spędzili z kara-
binem w ręku. Dzisiaj wrogowie oj-
czyzny, przed którymi tak bardzo nas 
młodych ostrzegano. Oszukani przez 
rządy sprzymierzeńców, a obecnie 
strażnicy polskości nad Oceanem Spo-
kojnym. 
  Spotkanie w Domu Polskim miało 
formę wykładu z historii. Wykład wy-
głosił profesor Jerzy Lerski, znany po-
lityk i działacz polonijny w San Fran-
cisco. Profesor co trzecie zdanie na-
bierał głębokiego oddechu, rozglądał 
się po zebranych, jakby szukał wśród 
nich szpiegów i zdrajców, ostrzegał
przed komunizmem i niebezpieczeń-
stwem grożącym naszej ukochanej 
ojczyźnie. Wśród nas nowo przyby-
łych było przekonanie, że jak więk-
szość starych Polonusów profesor nie
darzył nas wiekszą sympatią. Przede 
wszystkim był podejrzliwy i właści-
wie jak większość starej Polonii zu-
pełnie nas nie rozumiał, jednocześnie 
obawiając się. Byliśmy czymś wydaje 
mi się, gorszym w ich mniemaniu. 
  Wykład był bardzo ciekawy i od-
krywczy. Zwłaszcza, że dotyczył naj-
nowszej historii Polski, której według
słów profesora, nikt z nowo przyby-
łych nie może znać – ponieważ ko-
muniści zrobili wszystko, aby ją za-
tuszować. Słuchacze, młodzi chłopcy 
(bo oni to stanowili 90% wszystkich 
zebranych) łatwo i szybko zgodzili się 
z profesorem. Ale po zakończonym 
wykładzie zamiast zadawać pytania, 
wnikać w dalsze szczegóły historii, 
zaczęli wypytywać profesora o pra-
cę, tanie mieszkania. Byli nawet tacy, 
którzy chcieli z Domu Polskiego (w 
którym kiedyś odbywały się polskie 
niedzielne msze święte) zrobić tanc-
budę. Wielu chłopaków było samot-
nych, bez rodzin i żon, jeszcze więcej 
kawalerów. Dla nich problem numer 

Zapiski znad Zatoki San Francisco
  Towarzystwo liczy w tym czasie 
– jak wykazano na koniec 1944 roku 
– 181 członków zarejestrowanych, 
z czego stu płaci regularnie składki 
członkowskie, a pozostali wręcz od-
wrotnie. Pan Liszkowski zauważa, że 
o ile takie wymigiwanie się od płace-
nia składek znajdowało swoje wytłu-
maczenie w latach kanadyjskiego kry-
zysu, o tyle w roku wspomnianym i 
latach następnych uznać należy, iż jest 
to choroba chroniczna, prześladująca 
wszędzie i wszystkie polskie organiza-
cje społeczne.

  Nie bez wpływu na wewnątrzorga-
nizacyjne perturbacje Zgody pozostają 
sprawy wielkiej polityki. Dotyczące 
Polski postanowienia konferencji w 
Jałcie są wstrząsem dla Polonii w Van-
couver. Już wcześniej, po spotkaniu 
Wielkiej Trójki w Teheranie, Zgoda
zainicjowała wysłanie memoriału pro-
testującego do Churchilla i Roosevelta.  
Po Jałcie jednak nikt w Towarzystwie 
nie ma głowy do pisania memoriałów, 
jako że ukryte dotychczas wtyczki ko-
munistyczne wśród członków Zgody, 
aczkolwiek nieliczne (...) rozpoczęły 
nowy ferment, aby spowodować pod-
danie Towarzystwa całkowicie swoim
wpływom. Ale wtyczkom się nie uda-
ło, gdyż na szczęście chwilowe wpły-
wy tej propagandy zostały szybko opa-
nowane przez świadomą większość.  
Opanowanie polegało z grubsza na 
tym, że prowodyra wtyczek wyrzuco-
no z organizacji, a w ślad za nim po-
szły pozostałe wtyczki, które potem 
– po wojnie – pod egidą urzędującego 
w Ottawie konsula PRL próbowały się 
zorganizować w Stronnictwo Demo-
kratyczne. Ich jedynym pozytywnym 
wyczynem przed opuszczeniem Zgo-
dy było, zdaniem pana Liszkowskie-
go,było przegłosowanie decyzji o nie
wysyłaniu delegata Towarzystwa na 
zebranie Kongresu Polonii Kanadyj-
skiej w Winnipeg na koszt organiza-
cji. Do Winnipeg pojechał były pre-
zes Grębski. Na koszt własny.
 Życie organizacyjne, po tym okresie 
fermentu powraca z wolna do normy
w 1946 r., za prezesury pana Marcza-
ka, uważanego za sympatyka komuni-
zmu, który się widać wszak nawrócił, 
gdyż w roku tym nie jest ze Zgodą 
najgorzej. Stopniowo powracają do 
organizacji zbałamuceni wrogą pro-
pagandą członkowie. Przygotowane 
zostaje powitanie przybyłej do Van-
couver pierwszej większej grupy pol-
skich żołnierzy. Po raz kolejny tworzy 
się Koło Młodzieży, jako integralna 
część Zgody. Ponownie startuje so-
botnia szkoła dla dzieci polskich, a 
w obchodach 60-lecia miasta bierze 
udział udekorowany polskimi i kana-
dyjskimi barwami wóz, a na nim dwa-
dzieścioro naszych rodaków w stro-
jach ludowych.  

jeden to niewiele dziewcząt na emi-
gracji. Ci co byli z rodzinami, przynaj-
mniej na samym początku wygrali.
Rodziny, które miały mieć najgorzej 
i najciężej zawsze były faworyzowane 
i puszczano ich przodem, dopiero po 
nich inni.
  Dom Polski w San Francisco to tak-
że siedziba kilkunastu organizacji, a
także 60-letnia historia polskości, któ-
ra jest co najmniej dwa razy starsza 
w San Francisco. W siedzibie tej mają 
swoję miejsce takie organizacje, jak: 
Kongres Polonii Amerykańskiej, To-
warzystwo Literacko-Dramatyczne, 
zespoły tańca, biblioteka, Kółko św.
Stanisława, etc. Dom swym wyglą-
dem przypomina remizę strażacką i
składa się z dwóch pomieszczeń. Z le-
wej strony znajduje się duża sala z ma-
łą sceną. Tu odbywały się raz w mie-
siącu polskie niedzielne msze święte. 
Z prawej strony znajduje się duży bu-
fet i sala oraz maleńka kuchnia. Na
nach tej sali wymalowane są tańczące 
pary w strojach ludowych. 
  W chwili obecnej najważniejszym 
aspektem spotkań w Domu Polskim 
są darmowe kanapki, które robią na 
przybyłych słuchaczach jak najlepsze 
wrażenie. Świadczą o staropolskiej
gościnności a nawet życzliwości. Poza 
miłością bliźniego są nam najbardziej 
potrzebne. Karmienie nas historią Pol-
ski i Polonii kalifornijskiej niestety 
niewiele nas nasyci, jak już wspom-
niałem. Jesteśmy zainteresowani rze-
czami materialistycznymi, a patrioci 
z nas chyba żadni. Ojczyzna, z której 
uciekliśmy tak naprawdę niewielu in-
teresuje. Zresztą kto chce oglądadać 
się za siebie, przyszłość jest ciekaw-
sza. Ci, co chcą walczyć z wrogiem
komunistycznym, rozpamiętywać nie-
dawne wydarzenia znajdą niewielkie
uznanie w oczach tutejszych „nowych”
Polaków. Widać to jak na dłoni, nie 
trzeba być znawcą ludzkiej psychiki.
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   Kilka dni temu złożyłem wizytę 
w następnej polskiej organizacji o 
pięknie brzmiącej nazwie: Polska Fun-
dacja Kulturalna, czyli Polish Arts and 
Culture Foundation, która mieści się
w bardzo dobrym miejscu, bo na rogu
ulic Sutter i Van Ness. Siedziba Fun-
dacji znajduje się w wielkim, pięknym,
starym, murowanym budynku sece-
syjnym, w którym ulokowane są także 
siedziby kilku innych amerykańskich
organizacji oraz duże ładne kino, przed 

którym kilka razy w miesiącu ustawia
się wielka, naprawdę wielka kolejka 
chętnych do zobaczenia najnowszego 
filmu. 
 Założycielką fundacji jest pani Wan-
da Tomczykowska, osoba energiczn-
na, bardzo operatywna dająca sobie 
świetnie radę w promowaniu polskiej
kultury wśród Amerykanów. A wiem 
to stąd, że wielu rodaków chyba jej 
zazdrości tej operatywności. Kobieta 
o rudych włosach i zielonych oczach, 
pięknej twarzy na której czas położył 
się zmarszczkami, mająca o sobie bar-
dzo wysokie mniemanie, chyba nawet 
zarozumiała. To bardzo odróżnia ją od 
Polaków z Domu Polskiego, którzy 
są tak po ludzku spracowani i po pol-
sku zaganiani sprawą obrony ojczyzny 
przed wrogami, że zapominają o roli 
kultury w ich środowisku i życiu. 
   Fundacja pani Wandy znajduje się 
na parterze w dużym pomieszczeniu 
w kształcie prostokąta, w którym zna-
jduje się tak dużo różnych rzeczy, że 
brakuje w nim tylko „dziada z babą”. 
Meble ze wszystkich epok i stylów,
ale można tutaj dostać polski dżem i 
prasę polonijną, a także gobeliny i in-
ne wyroby polskiej Cepelii. Na ścia-
nach wisi tyle różnych wielkości ob-

razów, że wbicie jeszcze jednego gwo-
ździa byłoby nie lada jakim proble-
mem. W fundacji mówi się po angiel-
sku – i jest ona przede wszystkim dla 
Amerykanów – a nie dla Polaków. Im 
to pani Wanda pokazuje naszą polską 
kulturę poprzez organizowanie wszel-
kiego rodzaju spotkań z ciekawymi 
ludźmi i tymi, którzy według pani 
Wandy, mają coś do powiedzenia. Są 
to przeważnie przybysze z komuni-
stycznej Polski, dlatego pani Wanda 
w oczach większości miejscowej Po-
lonii uchodzi za „komunistkę”. 
  Po raz pierwszy na emigracji spot-
kałem się z tak wielką niechęcią jed-
nej grupy Polaków do drugiej. Takie-
go lekceważenia i mówienia o sobie 
prawie z pogardą nigdy wcześniej nie 
spotkałem. Pomimo tego, że jedni i 
drudzy pracują w pocie czoła dla Pol-
ski. Warto zastanowić się dla jakiej 
Polski, lub której Polski, ponieważ 
nie wyobrażam sobie, aby ci ludzie
mogli kiedyś zamieszkać w jednej Pol-
sce. Jakakolwiek linia porozumienia
nie wchodzi w rachubę, każda z grup 
ma własną koncepcję walki o ojczy-
znę. Najgorsze jest jednak to, że na-
wzajem nie tolerują się, i wkładają ca-
łą energię w przeszkadzanie sobie.
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ADAM LIZAKOWSKI

God Bless America

Mowy rodziców nauczył się w kraju swego urodzenia
w Ameryce, w której czuł się jak cudzoziemiec,
żyjąc pomiędzy sąsiadami z Meksyku i Korei.
Po polsku mówił ze śmiesznym angielskim akcentem.
Lubił słuchać wspomnień rodziców o Polsce,
marzących o powrocie do niej z wielką walizką dolarów.
Rodzice nie zdążyli, umarli, pozostawili mu jedynie znajomość
polskiego języka oraz smak słodkości ojczyzny,
polskiego ciasta, kwaśność kiszonych ogórków.

Ożenił się z Amerykanką irlandzkiego pochodzenia,
zapamiętale przekonywał ją do polskiej kuchni,
przestrzegał też polskich obyczajów.
Żona z czasem wyniosła do garażu zakurzone polskie
srebrne orły w złotych koronach nad głowami,
z górnych półek zdjęła lalki w strojach ludowych,
przy przeprowadzce do innej lepszej dzielnicy
dużo rzeczy z garażu wyrzucili do śmietnika
i tak polskie srebrnopióre orły wywieźli na śmiecie
śmieciarze, synowie tych z ziemi włoskiej.

On za każdym razem, gdy przyszło mu śpiewać
God Bless America, trzymając prawą rękę
na sercu zawsze w myślach dodawał and Poland too.


