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MAKE ZGODA GREAT AGAIN
ANDRZEJ JAR

Najpierw powitanie toast w gronie ważnych gości za pomyślny przebieg Dożynek 2017.

Pan Prezes zachęca młodzież do utrzymania polskości.

Serce rośnie, co nie?

Trawestując autora Pieśni powiedziałbym, iż serce roście patrząc na tę
ilość ludzi, którzy przybyli na doroczne Dożynki w Polskim Towarzystwie
„Zgoda”. Chyba było ich więcej niż
w roku ubiegłym, co cieszy. Cieszy
dlatego, że Dożynki to od lat główne,
najważniejsze wydarzenie polonijne –
adresowane do wszystkich tutejszych
Polaków, bez względu na ich wiek,
wykształcenie, pochodzenie społeczne, kolor oczu, wykonywany zawód,
stan majątkowy, kształt nosa, kolor
włosów, personalne sympatie i antypatie, przeszłość, długość emigracji,
zainteresowania, poglądy polityczne
(lub ich brak) itd.
W dożynkową niedzielę, krótko przed
wyjściem do Zgody przejrzałem publikowane niegdyś w „Aha!” teksty o
działalności tej organizacji mniej więcej ćwierć wieku temu, który to czas
wielu – w tym także ja – może przywołać w pamięci. Myślę, że można
śmiało powiedzieć, że był to dziwny
czas. Dziwny dlatego, że pierwsza połowa ostatniej dekady XX wieku była
okresem ścierania się – jak w Odzie
do młodości Adama Mickiewicza –
dwóch światów: „starych” i „młodych”. Młodymi byli rodacy przybywający w tamtych latach do Kanady,
mający inne niż dotychczasowe pokolenia emigracyjne zapotrzebowania
kulturalne – inną, mówiąc ogólnie,
wizję polonijnego życia.
Dążenie do realizacji nowych dążeń
– dla długoletnich działaczy Zgody
czy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów prawie że rewolucyjnych – napotykało, rzecz jasna, opór „starych”.
Kiedy na przykład grupa młodych zamierza stworzyć godzinną audycję radiową w ramach spółdzielczej radiostacji Co-op Radio i zwraca się do
Zgody o wsparcie tej inicjatywy, wielu członków Towarzystwa staje okoniem wobec tego pomysłu, uznając
– co zapisane jest w protokole zebrania członków tej organizacji w 1991 r.
– że radiostacja Co-op Radio za wiele czasu spędza przy realizacji audycji
na tematy związane z lesbijkami i homoseksualistami. Kiedy – bodaj trzy
lata później – na pierwszej stronie nowo powstałej „Gazety Informacyjnej”
(jakże innej od tej dzisiejszej!) ukazała się grafika nie żyjącego już artysty
Ryszarda Kiełba (występującego wtedy na pierwszej stronie w każdym numerze) zatytułowana Tygrys lubi świeże mięso, przedstawiająca oprócz tygrysa nagą kobietę (narysowaną!), oburzenie było ogromne; dzieło uznano za pornografię i grzech śmiertelny
(„- Nawet proboszcz tak uważa” – oznajmił jeden z ważnych kombatantów, co dźwięczy mi w uszach do dzisiaj).
Sytuacja polonijna pierwszej połowy
lat 90. była nader schizofreniczna, co
widoczne było najbardziej w działalności Zgody. Z jednej strony jej działacze kisili się na organizacyjnych zebraniach w ciężkiej atmosferze kulturalnego zadupia – z drugiej zaś siedziba Towarzystwa, przez jego działaczy
nazywana coraz donośniej Domem
Polskim, była miejscem bardzo przyzwoitych wydarzeń artystycznych.
W 1992 r. wystąpił w Zgodzie Wojciech Młynarski, dwa lata później zaprezentował się Andrzej Mleczko; od-

była się tam pierwsza w Vancouver
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a Wieczory Jazzowe Mariusza
Kwiatkowskiego były nowością ściągającą do Zgody tłumy (co brało się
prawdopodobnie nie tyle z miłości do
jazzu, co z silnej w tamtych czasach
potrzeby poszukiwania wspólnoty)..
Dożynki w 1994 r. miały rekordową
liczbę uczestników – po części na pewno dlatego, że nadano im w owym roku górnolotną nazwę Dni Polskich,
z którą kłopoty trwać będą przez kilkanaście lat.
Jednak bakcyl dżumy nie znikał. Co
więcej, pojawili się nowi jego nosiciele – „nowi starzy”. Wśród przybywających w tamtych latach do Kanady
polskich emigrantów nie brakowało
(co zresztą do dziś widoczne) ludzi
przesiąkniętych peerelem do szpiku
kości – językiem peerelowskim, atmosferą partyjnych czy choćby pracowniczych zebrań, intryganctwem i klikowością. Uważam, że to przede wszystkim oni, realizując partykularne interesy, doprowadzili do wielkiej awantury, w którą wplątana została cała
miejscowa społeczność polska i która
zdominowała tamte czasy. Centrum
tej awantury była Zgoda, gdzie stworzyła się, przy wydatnym współudziale Kongresu Polonii Kanadyjskiej, silna klika, usiłująca zawładnąć tymi organizacjami bez reszty – dla zaspokojenia swoich chorych ambicji i stworzenia sobie warunków do życia, do
którego przywykli, które mieli we
krwi, które było ich środowiskiem naturalnym; do życia jak w domu, czyli
w PRL-u.
Efektem wywołanej przez nich wielkiej wojny polonijnej było to, że ludzie
zaczęli odsuwać się od Zgody jak od
miejsca skażonego zarazą. Niektórzy
zaczęli tworzyć „własne Zgody” – nowe organizacje, niekoniecznie świeże
w pomyśle. A sama Zgoda miała coraz
mniej do zaproponowania, poza zabawami w klimacie zabawy w remizie,
nieśmiertelnymi dyskotekami i mającymi coraz mniejsze zainteresowanie
Dożynkami (Dniami Polskimi).
Trudno jest mi określić dokładnie,
kiedy ta sytuacja zaczęła się zmieniać.
Przypuszczam, że nastąpiło to pod koniec ubiegłego wieku, za prezesury
Stefana Ozdoby, który zdecydowanie
zakończył okres społecznikowskiego
awanturnictwa. Z nastaniem nowego
stulecia Zgoda zaczęła otwierać się na
kanadyjską wielokulturowość, zapraszając do udziału w Dożynkach inne
narodowości. Co nie znaczy, że było
dobrze: raz było lepiej, raz gorzej.
Wciąż nie jest dobrze, ale jest nieźle.
Widać to najlepiej w rosnącej z roku
na rok ilości sprzedawanych na Dożynkach golonek i pierogów. W tym
roku ogonek amatorów tych pyszności był szczególnie długi. Było naprawdę bardzo dużo ludzi – ludzi o twarzach jasnych, bez śladu niechęci do
innych – i miło było być wśród nich
Polakiem (co czasem nie budzi entuzjazmu). Tak samo jak w poprzednich
latach podobało mi się przemówienie
prezesa Matuszewskiego, który nie zapomina o podkreśleniu kanadyjskiej
wielokulturowości, w którą my również się wpisujemy – daj Boże, żeby
jak najlepiej.

