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  Wszystkie Dożynki w Polskim To-
warzystwie „Zgoda”, na których w 
minionych 25 latach byłem – a byłem 
prawie na wszystkich – zawsze, mniej 
lub więcej, mi się podobały. Podoba-
ły mi się, ponieważ zwyczaj dożynek 
dobrze wpisuje się w organizację 
o chłopskiej proweniencji, jaką jest 
Zgoda, która też przez całą całe swoje 
dziewięćdziesięcioletnie istnienie czer-
pie z bogactwa kultury ludowej. 
  Pierwszy związany z tym zapis po-
chodzi sprzed osiemdziesięciu lat, kie-
dy to na swoje dziesięciolecie, i jedno-
cześnie na jubileusz starszego od Zgo-
dy o cztery dekady miasta Vancouver, 
panie z Koła Polek przygotowały na 
otwartą w końcu sierpnia wystawę Pa-
cific National Exhibition (PNE) pokaz 
robótek ręcznych i zestaw specjałów 
polskiej kuchni. Piętnaście lat później 
polonijna organizacja znów jest obe-
cna na PNE, w dniach otwarcia i za-
mknięcia tej dorocznej imprezy, tym 
razem biorąc udział w pochodzie przez 
miasto, z grupą taneczną, jadącą na 
przystrojonym polskimi flagami i 
kwiatami wozie, który otrzymuje dru-
gą nagrodę za dekorację. Ta sama gru-
pa tancerzy Zgody uczestniczy kilka-
krotnie w uroczystościach miejskich 
i jest obecna w październiku tego sa-
mego roku (1951) podczas powitania
księżnej Elżbiety i księcia Filipa, wy-
stępując w polskich strojach ludowych 
pośród reprezentacji 31 narodowości.
  Tak więc w pierwszym dwudzie-
stopięcioleciu Zgody, jak to zapisane
zostało w historycznych dokumentach 
organizacji, prezentacja polskiej kultu-
ry wśród wielokulturowej społeczno-
ści Vancouver odbywała się poprzez 
robótki ręczne i specjały polskiej kuch-
ni, oraz pojawianie się w ludowych 
strojach na różnych wydarzeniach 
miejskich. I generalnie niewiele się 
przez dziesięciolecia zmieniło – idea 
Zgodowskich prezentacji polskości 
pozostaje w swym trzonie w istocie ta 
sama do dziś. Grupa taneczna wciąż 
występuje w ludowych (narodowych) 
strojach, a o smakołykach polskiej 
kuchni nie ma i co mówić – to żelazny 
punkt polonijnych imprez. Co zaś do 
robótek ręcznych, to ich ślad znajdu-
jemy obecnie w rękodzielnictwie 
komputerowym, któremu oddaje się 
z pasją Pan Prezes Polskiego Towa-
rzystwa „Zgoda”, czego efekty podzi-
wiać można dwie strony dalej. Warto
przy okazji zauważyć, że na tej samej 
szóstej stronie znajdują się także pró-
by prozatorskie Pana Prezesa, które 
pozwalają powiedzieć, że Henrykiem 
Sienkiewiczem to Prezes „Zgody”
wprawdzie nie jest, tym niemniej je-
go twórczość ma swój urok. Widać
w niej wpływ techniki strumienia 
świadomości. Natomiast niepodwa-
żalne są organizacyjne zdolności Pana 
Prezesa i jego wielki talent do repre-
zentowania Polaków przed zaprasza-
nymi gośćmi nie-Polakami. 
  Zawartość artystyczno-kulinarnych 
propozycji Zgody pozostaje zatem ge-
neralnie od dziesięcioleci ta sama, i 
bardzo dobrze. W końcu polska trady-
cja ludowa jest jedna (tradycja to tra-
dycja – jak by powiedział Roch Ko-
walski) i nie ma tu co za wiele kombi-
nować. Właściwie od swojego po-
wstania Zgoda ma niejako copyright 
na ludowość – na tańce, stroje, golon-
kę, bigos i pierogi. To wszystko wpi-

suje się w Zgodę w sposób naturalny. 
Gdyby więc w dożynkową uroczys-
tość przy Fraser Street włączono na 
przykład recital fortepianowy, należa-
łoby postukać się wymownie palcem 
w czoło.
 Dlatego najmniej w minionym dwu-
dziestopięcioleciu podobały mi się 
Dożynki w roku dziewięćdziesiątym 
którymś, kiedy to nazwę „Dożynki” 
zmieniono na pretensjonalne Dni Pol-
skie. Nie zapomnę tamtego pochodu 
z polskiego kościoła do siedziby Zgo-
dy, z jakąś podczepioną do vana przy-
czepą, na której jechali (zdaje się, że 
wbrew przepisom drogowym) smętni 
grajkowie, coś tam popiskujący na 
akordeonie i fujarce. Nieliczni na 
szczęście w niedzielne południe prze-
chodnie przystawali zaskoczeni sur-
realistycznym widokiem, zastanawia-
jąc się pewnie, skąd tych ludzi wy-
puszczono.
 Jakoś tak na przełomie wieków za-
częto powracać do Dożynek, zosta-
wiając najpierw nieszczęsne Dni Pol-
skie w doczepce, a potem pozbywa-
jąc się ich zupełnie. Ale ziarno nie-
szczęścia zostało zasiane w głowach 
niektórych tutejszych Polaków i przy-
niosło plon w postaci nazywania u-
rządzanych przez „okręgowe” organi-
zacje polonijne festynów festiwalem 
lub dniem kultury polskiej. To tak, 
jakby właściciel jamnika, na spółkę 
z sąsiadem, który ma rottweilera, za-
prosili ludzi na pokaz swoich psów, 
nazywając to wystawą psów raso-
wych. Co byłoby prawdą... Jednakże, 
wracając do zabaw ludowych, co przy-
stoi Zgodzie, niekoniecznie pasuje in-
nym – jako że wtórność i naśladowa-
nie są cechami kiczu. Tak to obiek-
tywnie wygląda i nie ma tu większe-
go znaczenia, czy atmosfera polonijnej 
rozrywki na świeżym powietrzy była 
miła, czy niemiła – ani to, czy ludowe 
tańce prezentowała grupa taneczna 
z Vancouver, czy z Victorii, czy z Ed-
monton – bo zupełnie nie ma to nic 
do rzeczy. Co nie znaczy, że mam coś 
przeciwko takiej rozrywce; uważam 
jedynie, że nie należy w ich wypadku 
przesadzać z zachwytami.
  Nie mogę powiedzieć z całą pewno-
ścią, że tegoroczne Dożynki podobały 
mi się najbardziej ze wszystkich, bo 
być może były jakieś jeszcze lepsze, 
których nie pamiętam – ale na pewno 
te niedawne bardzo przypadły mi do 
gustu. Były lepsze od poprzednich, 
już choćby dlatego, że ludzi było zde-
cydowanie – przypuszczam, że kilka-
krotnie więcej – niż w ubiegłym roku. 
Może ma to związek ze słoneczną, 
letnią pogodą. W każdym razie ta 
frekwencja jest zjawiskiem pozytyw-
nym.
  Przede wszystkim jednak chodzi o 
to, że w tym roku – prawdopodobnie 
dlatego, że jest to rok 90-lecia Zgo-
dy – widać było wielką staranność 
w przygotowaniu całości.
  Najlepsze wrażenie wywarło na 
mnie przemówienie prezesa, skiero-
wane w głównej mierze do dostoj-
nych gości Dożynek – posła Dona 
Daviesa i przedstawicieli Rady Miasta, 
Andrei Reimer i Raymonda Louie. 
Podobało mi się to przemówienie bar-
dzo, ponieważ słuchając go miałem 
pewność, że podoba się ono również 
tym, do których było kierowane. Jasno 
i wyraźnie podkreślona została w nim

kanadyjska wielokulturowość, w któ-
rej i my – Polacy – bardzo dobrze się
znajdujemy. Prezes „Zgody” nie za-
pomniał nawet wspomnieć w swoim
wystąpieniu o pierwszych mieszkań-
cach i właścicielach tej ziemi. To 
musiało podobać się zaproszonym 
gościom. Jestem pewien, że ich sym-
patia dla Polaków, wyrażana przez 
mikrofon i wcześniej w nieoficjalnej 
rozmowie, nie jest ani trochę kurtua-
zyjna, udawana.
  Odczuwałem coś w rodzaju osobi-
stej satysfakcji, kiedy Pan Prezes mó-
wił o tym, że Don Davies – poseł z mo-
jego okręgu wyborczego (Vancouver 

Kingsway) – przyczynił się do uzyska-
nia przez Zgodę dofinansowania od 
rządu federalnego. Rok temu, krótko 
po Dożynkach, w których Don Davies 
również uczestniczył, spotkałem go
na ulicy, „kolędującego” od domu do 
domu w związku z wyborami, i (pi-
sałem o tym przed rokiem) nie o-
mieszkałem wspomnieć przy tej oka-
zji o jego obecności na polskiej im-
prezie. Był nią zachwycony, a teraz, 
na tych Dożynkach, zapewniał, że pa-
mięta tamto spotkanie, co może być
prawdą, ponieważ dodał, że był nie-
dawno w moim sąsiedztwie.
  Jak cię widzą, tak cię piszą. Od za-

wsze uważam, że mówienie innym 
narodowościom o wielkich czynach 
w historii Polski i o wielkich Polakach 
ma sens i pomaga budować szacunek 
dla nas, ale najważniejsze, najistotniej-
sze jest nasze indywidualne zachowa-
nie, nasz bezpośredni kontakt z inny-
mi, wrażenie jakie robimy. Ani So-
bieski pod Wiedniem, ani Solidarność 
nam nie pomoże, jeśli komuś pozo-
stanie w pamięci wywołujący uza-
sadnione zastrzeżenia obraz Polaka. 
Z przyjemnością więc patrzyłem na 
rodaków, którzy przybyli licznie na te-
goroczne Dożynki – miło jest widzieć 
tyle jasnych, inteligentnych twarzy.
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