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  Początek lat 90. to w dziejach Pol-
skiego Towarzystwa „Zgoda” przede 
wszystkim okres rysuj¹cych się coraz
wyraźniej zmian jakościowych orga-
nizacji. Najnowsza fala emigracji pol-
skiej, co dostrzegalne by³o już w po-
przedniej dekadzie, różni się w widze-
niu wielu aspektów życia spo³eczne-
go od swych organizacyjnych antece-
sorów. Ma za sob¹ inne doświadcze-
nia, inne horyzonty, odmienne zapo-
trzebowania kulturalne. Jest otwarta 
na nowości, zmiany, jakby bardziej 
niecierpliwa w osi¹ganiu postawio-
nych sobie celów. Reprezentanci tej 
generacji wchodz¹ również w szeregi 
Zgody. 
  Powstaje polonijna gazeta – dwuty-
godnik „Pacyfik” – oraz godzinna au-
dycja radiowa pod nazwą Radio Nofa 
(nowa fala). Zgoda wspiera polonijny
periodyk sum¹ 100 dolarów miesięcz-
nie jako op³at¹ za zamieszczane regu-
larnie og³oszenie; poprzez darmowe 
udostępnienie swej sali na organizowa-
n¹ przez pismo zabawę, tudzież jed-
nego z pomieszczeń na zebrania re-
dakcyjne „Pacyfiku” i Radia Nofa.
  Tymczasem nie wszyscy d³ugoletni 
dzia³acze Towarzystwa s¹ na dokonu-
j¹ce się zmiany przygotowani. W Zgo-
dzie coraz bardziej uwidacznia się po-
dzia³ na obóz zachowawczy i grupę 
przychyln¹ nowym tendencjom, o-
twart¹ na kulturowe przeobrażenia, 
rozumiej¹c¹ ich potrzebę i sens ani-
macji polonijnej kultury. Jest to po-
dzia³ zapowiadaj¹cy konflikt, którego 
zwiastunem jest rok 1993.
  Najpierw dochodzi do sporów na te-
mat kosztów związanych z wyjazdem 
zespołu Polonez na Festiwal Polonij-
nych Zespołów Folklorystycznych w 
Rzeszowie (dziesięć tysięcy dolarów) i 
uszycia 24 śląskich strojów ludowych 
(drugie dziesięć tysięcy).
  Zespół wyjeżdzą do Rzeszowa i pre-
zentuje się tam godnie.
  Na zebraniu 5 września pani Lucy-
na Ozdoba referuje sprawy związane 
z wyjazdem na Festiwal Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych w Rze-
szowie. W samych superlatywach wy-
raża się o organizatorach i przyjęciu 
jakiego doznała grupa Polonez. Opi-
suje ogromny wkład pracy kierownict-
wa oraz poszczególnych członków ze-
społu w uświetnieniu światowej im-
prezy. Przekazuje P. T. Zgoda prezenty 
oraz upominki, które zespół otrzymał 
z rąk organizatorów oraz osób pry-
watnych w dowód uznania za wzru-
szenia artystyczne przekazane polskiej 
publiczności. Zespół otrzymał trady-
cyjnie klucze od miasta Rzeszowa. Pa-
ni Lucyna Ozdoba serdecznie dzięku-
je członkom zespołu za wiele pracy, 
ćwiczeń i silnej woli, co pozwoliło ze-
społowi Polonez odnieść sukces na 
zmęczonej ziemi naszych ojców.
  Na tym samym zebraniu wiceprezes
ds. remontowo-budowlanych pan Wła-
dysław Twaróg omawia sprawy zwią-
zane z pracami wykończenia dolnej  
sali, informuje o przepracowaniu spo-
łecznie 1595 godzin, o wyremontowa-
niu łazienki damskiej oraz męskiej, za-
instalowaniu metalowych drzwi, wyre-
montowaniu urządzeń sanitarnych,
podwyższeniu linii telefonicznej na 

parkingu Domu Polskiego, zaznaja-
mia zebranych z wytężoną pracą przy 
remoncie, wielkim zmęczeniu fizycz-
nym i psychicznym, zaniedbaniu spraw
wybitnie osobistych oraz wielkim za-
dowoleniu z zakończenia spraw re-
montowych. Zebrani nagradzaj¹ pana 
W³adys³awa Twaroga jakże zasłużo-
nymi rzęsistymi brawami.
   Mniej entuzjazmu budz¹ natomiast 
sukcesy zespo³u Polonez „na zmęczo-
nej ziemi naszych ojców”. Pos³uchaj-
my. Głos zabiera pan Jan Kochanow-
ski, który wypowiada się na temat wy-
jazdu zespołu i stwierdza, że P. T. Zgo-
da jako najstarsza organizacja polo-
nijna na terenie B.C. powinna być bar-
dziej wyeksponowana w trakcie wy-
stępów grupy Polonez w Polsce. Na-
kłady finansowe związane z grupą ta-
neczną zobowiązują grupę do większe-
go respektu i reklamy nie tylko zespołu, 
ale także zarządu, ich założycieli oraz 
Domu Polskiego, czego nie zauważo-
no w bukletach informacyjnych przy-
wiezionych przez zespół z Polski. Pan
Kochanowski pyta: gdzie jest serce, 
poczucie polskości i poczucie przyna-
leżności do P. T. Zgoda? 
 Następnie wypowiada się pani Lesz-
czyńska, która nawołuje do głębszego 
zastanowienia się nad rozbudową li-
czebną grupy tanecznej. Stwierdza, że 
zespół składający się ze stu osób jest
kompletnie nieprzemyślany, tym bar-
dziej że w tej chwili nasze stowarzy-
szenie boryka się z problemami finan-
sowymi. Niestety, ale nie stać nas na 
zespół tak duży liczebnie. Prosi, abyśmy 
nie nastawiali się na zawodowstwo i 
wstrzymali się z wydatkami związany-
mi z zespołem Polonez.
   Pani Lucyna Ozdoba z oburzeniem 
stwierdza, że nie spodziewała się tego 
typu wypowiedzi skierowanych pod 
adresem grupy tanecznej. Stwierdza, 
że ciężka, wytężona praca, ćwiczenia, 
próby i gorączka przed wyjazdem po-
winny przynieść pozytywny oddźwięk 
wśród członków. Jak stwierdza, są mo-
menty, że wstydzi się, że przynależy do
organizacji, która żyje przeszłością 
i wszystkie próby związane z przyszło-
ściowymi poczynaniami spotykają się 
z nieuzasadnioną krytyką ze strony nie-
których członków.
  Pani Smoleń, panowie Kochanowski 
i Mazurek są urażeni wypowiedzią pa-
ni Lucyny Ozdoby. Sugerują, że jeżeli 
Polskie Towarzystwo jako najstarsza
organizacja polonijna nie odpowiada 
wymogom i oczekiwaniom pani Ozdo-
by, najlepszym wyjściem z sytuacji by-
łoby opuszczenie szeregów Towarzyst-
wa. (A tak przy okazji, czy zauważasz
Szanowny Czytelniku, że jakby wszy-
scy członkowie tej organizacji mieli 
fioła na punkcie najstarszości?)
  Tak to część cz³onków najstarszej 
organizacji polonijnej podsumowa³a
występy swojego zespo³u w Polsce.  
Ta sama grupa wysunie wkrótce argu-
ment przeciwko podwyżce skromne-
go wynagrodzenia choreografa zespo-
³u Polonez pana Jacka Niemirskiego, 
przytaczając przykłady z przeszłości, 
które powinny być przykładem wytę-
żonej pracy społecznej byłych choreo-
grafów, którzy pracowali bezpłatnie, 
krzewiąc folklor kraju ojczystego.
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The X-Files po polsku, czyli 
z archiwum Zgody

W swoim niedługim wystąpieniu Pre-
zes zachęcał też młodzież, aby nie za-
pominała o swoim polskim rodowo-
dzie, włączała się i uczestniczyła w ży-
ciu polonijnym. To pozytywna zachę-
ta, jednak to, by nie pozostała ona je-
dynie wishful thinking zależy od ich 
rodziców, od ludzi dziś dorosłych, od 
nas – od tego, co ta Polska przez nas
reprezentowana ma do zaproponowa-
nia młodym (poza golonką, bigosem 
i ludowymi tańcami).
  Ludzi było więc dużo na tegorocz-
nych Dożynkach, z czego widać, że 
Zgoda ma szansę stać się znów polo-
nijnym centrum. Ale to zależy od te-
go, jakie oferty kulturalne nam przed-
stawi. Przy czym nie chodzi tu o przy-
padkowość propozycji, a o wypraco-
wanie idei działalności kulturalnej – o 
solidny wysiłek umysłów, burzę móz-
gów. Polskie Towarzystwo „Zgoda” 
(po naturalnej zmianie statusu „kon-
kurencyjnego” SPK, wywołanej nie-
dostatkiem kombatantów) stoi wciąż 
na pozycji najbardziej autentycznej 
organizacji polonijnej.
  Powodzenia.

Dożynki w Zgodzie nie mogą się odbyć bez państwa Matygów.

Golonki sprzedawały się jak świeże bułki.


