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Pan Andrzej Jar
Redaktor Naczelny „Aha!”

  Korzystając z Pańskiej uprzejmości, 
chciałbym podzielić się swoimi od-
czuciami z obchodów 72. rocznicy 
Powstania Warszawskiego w Stowa-
rzyszeniu Polskich Kombatantów w 
Vancouver, w dniu 31 lipca br.
  Skromne i bardzo serdeczne spotka-
nie członków Armii Krajowej żyją-
cych w Vancouver z nami dało mi 
powód do tych kilku słów refleksji, 
które kieruję do Pana z prośbą o pub-
likację mojego listu.
  Otóż rozczarowanie moje spowodo-
wane zostało nieobecnością przedsta-
wiciela Konsulatu RP na tej uroczy-
stości. Z wiadomości zasłyszanych, 
Konsul, pan Marcin Trzciński rozpo-
czął urlop dzień wcześniej znając do-
skonale polski kalendarz rocznicowy! 
Na jego miejscu zdecydowałbym się 
rozpocząć urlop o dzień później dając 
wyraz hołdu i szacunku Tym, co wal-
czyli w Powstaniu. 
  Jest Ich trzech żyjących między na-
mi. Jeden z Nich nie przybył na uro-
czystość z powodu choroby. Zebra-
ni odśpiewali mu gromkie 100 lat. 
Obecność dwóch pozostałych stano-
wiła dla nas, zebranych, powód do du-
my, bez względu na ocenę narodowe-
go zrywu przez niektórych tworzących 
historię. Żołnierze ci położyli swoje 

  Powiedzmy jednak ku pokrzepieniu 
serc, ¿e o ile czytelnictwo nie stanowi-
³o najmocniejszej strony vancouver-
skiej Polonii, to umi³owanie muzyki 
fortepianowej by³o ogromne (zupe³nie 
tak samo jak dzisiaj, co mo¿e braæ siê 
st¹d, ¿e jak siê czyta ksi¹¿kê, to z regu-
³y ma³o kto to widzi). Koncert Artura 
Rubinsteina w roku 1963 odby³ się 
przy wype³nionej do ostatniego miej-
sca sali Queen Elizabeth Theatre, a
kilka miesiêcy póŸniej, na wystêpie 
Witolda Ma³cu¿yñskiego nie tylko że
trzeba by³o dostawiaæ krzes³a, ale jesz-
cze kilkaset osób odesz³o od kasy bi-
letowej z kwitkiem. Koncert Małcu-
¿yñskiego przyjêto owacyjnie, a – jak 
pisze p. Liszkowski – entuzjazm pub-
liczności doszedł do zenitu w momen-
cie, kiedy delegacja Polonii wręczała 
opuszczającemu estradę Małcużyń-
skiemu piękny bukiet kwiatów. Innymi 
słowy, entuzjam polonijnych meloma-
nów „doszedł do zenitu”, kiedy artysta 
skończył grać. Rubinsteinowi bukiet 
kwiatów od Polonii wrêcza³a córecz-
ka pañstwa Latek. 
 Powróæmy jednak do statystyki zwi¹-
zanej z budow¹ „ambasady”. Ochot-
nicy przepracowali przy niej spo³ecz-
nie ³¹cznie 18 tysięcy 232 godziny, co 
mno¿¹c przez minimaln¹ naówczas 
stawkê godzinow¹ w budownictwie, 
wynosz¹c¹ pó³tora dolara, daje kwotê 
27 348 dolarów. (Internacjonalistycz-
n¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w tej bez-
p³atnej pracy uczestniczy³o równie¿ 
dwóch Wêgrów i Czech). W sumie 
wiêc wartoœæ pracy spo³ecznej i ofiar-
noœæ pieniê¿na zbli¿y³y siê ³¹cznie do 
50 tysiêcy dolarów, co sum¹ by³o du-
¿¹, nie na tyle jednak, aby zlikwido-
waæ potrzebê zaci¹gania po¿yczek 
bankowych i od osób prywatnych. 
Pomijaj¹c tu zawi³oœci finansowe (np. 
po¿yczki zaci¹gane dla sp³acenia in-
nych po¿yczek), szczery podziw nale-
¿y wyraziæ, i¿ ze swych zobowi¹zañ 
kredytowych Zgoda potrafi³a wyjœæ na 
prost¹ ju¿ w po³owie lat 60.  Zapocząt-
kowana akcja oddłużeniowa przez za-
rząd kierowany przez R. Żurowskiego 
w roku 1964 i kontynuowana przez za-
rządy pod kierownictwem prezesa F. 
Mazurka w latach 1965 i 1966 uwień- 
czona została pomyślnym rezultatem. 
Z zestawienia rachunkowego za rok 
1966 wynika, że po spłaceniu wszyst-
kich zobowiązań kredytowych T-wa
i kosztów gospodarczych powstała 
nadwyżka w gotówce – $ 5433.70.
  A wszak czas koncentracji nad bu-
dow¹, rozbudow¹ i utrzymaniem Do-
mu Polskiego nie by³ dla Zgody cza-
sem wolnym od statutowej dzia³alno-
œci spo³eczno-kulturalnej oraz syste-
matycznej pomocy udzielanej roda-
kom w Kraju i tym, których wojna 
porozrzuca³a po œwiecie. Rok 1956 
przyniós³ co prawda zsowietyzowanej
Polsce pewne rozluŸnienie re¿imu, ale 
ludziom nadal nie ¿y³o siê lekko. Prze-
prowadzona przez Zgodê w 1957 r.
zbiórka pieniêdzy na rzecz zainicjowa-
nej przez Kongres Polonii Kanadyj-
skiej akcji pomocy biednym w Polsce 
przynios³a niebagateln¹ sumê 625 do-
larów. W nastêpnych latach z pieniędz-
mi by³o gorzej, tym niemniej pomoc 
ta – g³ównie dziêki zaangażowaniu
Ko³a Polek – nie usta³a. Têtni³o tak¿e 
¿ycie kulturalne. Œcis³¹ wspó³pracê 
ze Zgod¹ nawi¹zuje kierowany przez 
pana Buczkowskiego chór „Lutnia”.
W marcu 1957 r. dotychczasowy kie-
rownik chóru ust¹pi³ miejsca panu 
K. Rekliñskiemu, który zadebiutował
z batut¹ w rêku na uroczystoœci nada-
nia (komuœ) kanadyjskiego obywatel-

stwa w New Westminster, a potem 
– w tym samym roku – poprowadzi³ 
wystêp „Lutni” piêciokrotnie, a wiêc 
tyle, ile narodowych rocznic by³o ku 
temu okazj¹ (Trzeci Maja, 11 listopa-
da, 1 wrzeœnia, oraz rocznice powstań
1830 i 1863).  Potem chór nieco pod-
upada z powodu niedostatku œpiewa-
waków. Apele K. Reklińskiego, po-
wtarzane prawie na każdym zebraniu 
miesięcznym, ażeby każdy kto posiada
głos zgłaszał się bez żenady do wy-
próbowania go (...) dały słabe wyniki.
Tym niemniej chór istnia³, przy ró¿-
nych okazjach wystêpowa³ i podoba³ 
siê s³uchaczom. Ró¿ne natomiast opi-
nie towarzyszy³y dzia³alnoœci m³o-
dzie¿owej grupy tanecznej. Na zebra-
niu 4 sierpnia 1964, była przewodni-
cz¹ca Ko³a Polek, pani Klepalska za-
rzuci³a panu ¯urowskiemu (który po-
œród rozlicznych funkcji by³ tak¿e kie-
rownikiem tañcz¹cej młodzieży), że
dzieci te tańczą nie wiadomo gdzie 
i po co, są wykorzystywane przez Ca-
nadian Society, są bez należytej opieki 
i marzną. Kierownik zespo³u prezes
¯urowski odpar³ owe zarzuty twier-
dz¹c, ¿e dzieci s¹ pod dobr¹ opiek¹ i 
nie marzn¹, ale pani Klepalska nie by-
³a w swoich s¹dach odosobniona. Jej 
opiniê, ¿e grupa taneczna była wyzy-
skiwana dla zaspokojenia osobistych
ambicji jej kierownika oraz że idea, 
w imię której grupa taneczna młodzie-
ży została zorganizowana jest wypa-
czona, podziela miêdzy innymi autor 
kroniki czterdziestolecia Zgody, dając
tak¹ owej idei wyk³adniê: Założeniem 
ideowym jest uprawianie tańców lu-
dowych polskich w oryginalnych stro-
jach ludowych na uroczystościach na-
rodowych polskich oraz na uroczysto-
ściach organizowanych przez społe-
czeństwo kanadyjskie. (...)  Dla osiąg-
nięcia tego celu nie ma potrzeby prze-
męczania młodzieży dwoma lekcjami
w tygodniu (...). Dzieci i młodzież nie 
mogą być wykonawcami ‘zamówień’ 
na tańce różnych organizacji i osób 
pragnących tanim kosztem organizo-
wać imprezy ku zadowoleniu pseudo-
społeczników nimi kierujących. Na 
przemêczenie skar¿¹ się także człon-
kowie chóru, którzy dzieæmi nie s¹, 
ale ich ¿alów pan Liszkowski nie po-
dziela, wyliczaj¹c ¿e chór osób doro-
słych odbywa jedną próbę w tygod-
niu i występuje w ciągu całego roku 
nie wiele więcej, jak grupa taneczna 
w jednym miesiącu.
 Nieporozumienia wokó³ „idei upra-
wiania tañców” by³y jednak najmniej-
szymi poœród przypadaj¹cych na de-
kadę 1957-1966 niesnasek. W roku
1961, podczas uroczystoœci poświęce-
nia sztandaru Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów Ko³a Nr 3 dosz³o do 
incydentu, o którym pan Liszkowski
wspomina w swojej ksi¹¿ce bardzo 
oglêdnie, pisz¹c jedynie, ¿e incydent
ów sta³ siê powodem ponownego o-
ch³odzenia stosunków bilateralnych 
pomiêdzy Zgod¹ a kombatantami.
  Zebranie sprawozdawcze ustêpuj¹-
cego zarz¹du, 3 grudnia 1961, ujawnia 

równie¿ antagonizmy istniej¹ce w sa-
mym zarz¹dzie Towarzystwa i apelu-
je do cz³onków aby dla dobra nie tyl-
ko organizacji, ale i dla całej Polonii,
zaniechali złośliwych krytyk, które nie 
budują, lecz niszczą. Krytyka konstruk-
tywna, bez podłoża osobistych ambicji,
jest wskazana i może stać się poży-
teczną. Wo³anie o konstruktywn¹ kry-
tykê nie przyniosło jednak pożąda-
nych efektów, a wrêcz przeciwnie. Na 
fali wewn¹trzorganizacyjnych niesna-
sek w sierpniu 1962 odp³ywa z funk-
cji prezesa pan L. Szczepulski. Jego 
obowi¹zki przejmie do koñca roku 
pan J. Grêbski, który wybrany bêdzie 
prezesem równie¿ na rok nastêpny.
  Z nastaniem lat 60. kronikarz Zgody 
odnotowuje pewne znamienne dla ¿y-
cia polonijnego zjawisko. Na fali pol-
skiej odwil¿y roœnie liczba nap³ywają-
cych z Kraju emigrantów. Do Kana-
dy, a w tym i do Vancouver, przyby-
waj¹ tak¿e Polacy z ró¿nych stron 
œwiata. Tymczasem oficjalna statysty-
ka kanadyjska, która w roku 1961 po-
dawa³a, i¿ Polaków w tym mieœcie jest 
12 tysiêcy – rok póŸniej odnotowuje, 
¿e osób podaj¹cych siê za Polaków
jest tysiêcy szeœæ. Przy czym zagadk¹ 
jest nie tylko zmniejszająca się liczba
Polaków w miarê ich nap³ywu, ale tak-
¿e towarzysz¹cy temu organizacyjny
regres. Zainteresowanie polonijnym 
¿yciem zorganizowanym maleje, ilość
„posiadaj¹cych g³os” i chêtnych do 
œpiewania w chórze topnieje do po³o-
wy stanu poprzedniego, brak kandy-
datów na aktorów grupy teatralnej, a 
o stanie czytelnictwa powiedzieliœmy 
już wyżej. Pan Liszkowski widzi przy-
czynê takiego rzeczy stanu w aspołecz-
nej postawie rodaków i w konkuren-
cyjnych inicjatywach (Istnienie chó-
ru kościelnego uważane jest za jedną
z przyczyn utrudniających należyty 
rozwój chóru Towarzystwa czy Nie u-
lega wątpliwości, że budowa (...) Do-
mu Kombatantów przez SPK miała 
ujemny wpływ na wynik zbiórki go-
tówki na budowę Domu Polonijnego), 
ale – jak to powiedzia³em na wstêpie
niniejszego rozdzia³u – niekoniecznie 
nale¿y siê z tymi ocenami zgadzaæ. 
 Bo może jednak opinie autora Kroni-
ki dotycz¹ce problemów Towarzystwa 
w czwartym dziesiêcioleciu brzmi¹ 
w niektórych miejscach nazbyt nega-
tywnie. Pamiêtaæ bowiem trzeba, ¿e to 
w³aœnie w owym dziesiêcioleciu po-
wsta³ jednak Dom Polski, perturbacje 
finansowe zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹g-
niêtych po¿yczek zosta³y pomyœlnie 
zakoñczone w roku 1966, a protoko³y 
z koñca lat 60. nie dostarczaj¹ powo-
dów, aby mówiæ o kryzysie wewn¹trz 
organizacji. Przeciwnie, wydaje siê, iż
po wybudowaniu w³asnej siedziby 
następuje okres dużo większej stabili-
zacji. Ale nie znaczy to wcale, ¿e tem-
perament i indywidualne rozumienie 
istoty organizacyjnej dzia³alnoœci, pre-
zentowane przez niektórych cz³onków
ków Polskiego Towarzystwa Zgoda,
nie pozostaną wciąż co najmniej dys-
kusyjne.

życie na szaniec! Przeżyli „przemarsz 
przez piekło”!!! Im należy się hołd i 
szacunek. Zabrakło go ze strony Kon-
sulatu RP, a szkoda! W tej sprawie 
przekazałem swoją opinię do Dyrekto-
ra Departamentu Konsularnego MSZ 
w Warszawie.
  Na równi godnym ubolewania jest 
fakt nieobecności tego dnia w SPK 
przedstawiciela Kongresu Polonii Ka-
nadyjskiej. Jest to kompromitacja 
głównie Zarządu tej organizacji, który 
preferował prawdopodobnie letni re-
laks w czasie weekendu. Można i tak.
  Czuję się bardzo dotknięty zachowa-
niem tych, którym rocznica Powsta-
nia powinna być dniem szczególnym 
– nie do przeoczenia! Ukłon i szacu-
nek dla żyjących uczestników walki 
narodowo-wyzwoleńczej został zło-
żony przez obecnych na sali, którzy 
nie zapomnieli i wykazali swój pa-
triotyczny obowiązek i narodową po-
winność.
 Raz jeszcze chcę wyrazić gorycz, żal, 
smutek i zniechęcenie do osób, które 
nie wykonały powinności do nich na-
leżących. Mam nadzieję, że więcej się 
to nie powtórzy!
  Tego rodzaju zachowanie było obel-
gą dla żołnierzy AK w Vancouver oraz 
dla obecnych na sali.

Poruszony do głębi 
Marek Sapieha
Vancouver, 3 sierpnia 2016

ADAM LIZAKOWSKI

Kiełbasa i pierogi

Pewnym krokiem wszedł do kawiarni,
na umówione spotkanie ze znajomymi
/nic o jego ojczyźnie nie wiedzieli,
nawet gdzie ona jest? gdzieś blisko Rosji?
chyba/.

On pochodził z kraju o tysiącletniej
pięknej historii, gdzie mieszka tradycja
całowania kobiet w rękę na dzień dobry
i na do widzenia, dumny z siebie i kraju
patrzył na nich z politowaniem i wyższością.

Był młody, subtelny, dobrze ułożony,
rano kształcił się /chciał zostać profesorem
literatury swojego kraju/,
popołudniami przesiadywał w kawiarniach
/tam, gdzie mieszkają ludzki gwar i muzyka/,
wieczorem ciężko pracował w brygadzie
sprzątającej wielkie sklepy
/tam wysiłek mięśni i pot zamieniał na
wino i papierosy, chleb i kawę/.

Amerykańskim znajomym opowiadał
z dumą o swojej ojczyźnie,
wspominał sukcesy, najpiękniejsze momenty jej historii,
z jego ust padały niezliczone pochlebstwa.
Opowiadał o niesprawiedliwości, jaka ją spotkała,
dowodził jej prawości.

Jego słowa płynęły bezszelestnie przez pola i łąki,
szybowały ponad górami i miastami,
dźwięk ich mieszał się z tupotem nóg,
galopem końskich kopyt, warkotem czołgów,
unosiły się ponad stolikami kawiarnianymi,
nasiąkały dymem papierosowym i wonią kawy.

Dla nich nie miało sensu to, o czym mówił,
jakieś tam niepotrzebne żale,
fatum ciężące nad jego ojczyzną,
wygrane bitwy, przegrane wojny.

Widzieli jak bladł i jaki sprawiają mu ból
mówiąc:
– Nic o twoim kraju nie wiemy poza tym,
że słyniecie w świecie z kiełbasy i pierogów.


