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Jest 7 maja 1994 roku. Miesięczne
zebranie organizacji otwiera prezes
Bronis³aw Dukowski, który przedstawia przyjęty bez zastrzeżeń program
zebrania. W poczet cz³onków Zgody
przyjęci zostaj¹ muzycy graj¹cego na
polonijnych zabawach do tańca zespo³u Patria, którzy aspirować będ¹ wkrótce do miana organizacyjnej sekcji.
Mówi się o od³ożeniu rozbudowy
dolnej sali Domu Polskiego na okres
późniejszy z uwagi na brak wystarczaj¹cych środków finansowych oraz o
rezygnacji z przygotowania imprezy
na Dzień Ojca z powodów niewiadomych. Toczy się dyskusja, wszystko
zdaje się przebiegać normalnie. Na
końcu protoko³u pojawia się zapis:
Przyjęto ustalenia: z uwagi na stan
zdrowia prezes Bronisław Dukowski upoważnia do pełnienia funkcji prezesa
zarządu Zgody pana Juliana Twaroga.
Na kolejnym zebraniu, 5 czerwca,
okazuje się, że nie jest do końca jasne, kto „przyj¹³ ustalenia” w związku
z czym – jak zapisuje sekretarz protoko³owy – poproszono o wyjaśnienie
sytuacji, kto właściwie kieruje zarządem P. T. Zgoda. Pan Dukowski uważa, że nadal jest prezesem, a pan Twaróg Julian tylko go zastępuje na czas
choroby. Pan Dukowski nie potrafi określić czasokresu trwania tej sytuacji.
Zaprzecza także, że oficjalnie złożył rezygnację na zarządzie w dniu 9 maja
br., na którym zobowiązano pana Dukowskiego do złożenia pisemnej rezygnacji w dniu 5 czerwca podczas zebrania ogólnego. Pan Dukowski temu zaprzecza pomimo protestów członków
zarządu, którzy byli obecni na zebraniu. Nie wyraża także zgody na wycofanie wniosku do sądu koleżeńskiego
w sprawie Janusza Wijaty, pomimo
braku konkretnych zarzutów.
Zarz¹d nadal upiera się, że prezes
zrezygnowa³ i prezesem już nie jest, a
pan Dukowski twierdzi, że nie zrezygnowa³ i wci¹ż jest prezesem. Prawdopodobnie powstaje z tego niez³e zamieszanie skoro w kolejnym akapicie
protoko³u dowiadujemy się, że pomimo zdecydowanych protestów zebranych członków Towarzystwa, prowadzący zebranie pan Julian Twaróg zamyka bez głosowania zebranie i opuszcza salę wraz z Edwardem Twarogiem, Bronisławem Dukowskim, Józefem Podejko, Janem Kochanowskim.
Zdenerwowani i protestujący przeciwko takiemu postępowaniu uczestnicy
zebrania w liczbie ok. 50 osób żądają

ustalenia terminu zebrania nadzwyczajnego, którego celem byłby oficjalny wybór prezesa zarządu Zgody i dokonanie niezbędnych zmian w regulaminie P.T. Zgoda, który nie zawsze
przystaje do realiów dnia dzisiejszego.
Na czym mia³oby polegać przystosowanie regulaminu „do realiów dnia
dzisiejszego” nie zostało powiedziane, ale domyślać się można, że chodzi
o takie przystosowanie, żeby racja była zawsze po stronie przystosywujących.
Tymczasem w międzyczasie wracają panowie, którzy opuścili zebranie,
za wyjątkiem p. Kochanowskiego. Próbuje wystąpić w roli prezesa p. B. Dukowski, na co cała sala reaguje zdecydowanym protestem. W końcu na
jednomyślne żądanie zebranych (entuzjastyczne oklaski) prezes zarządu Julian Twaróg otwiera drugą część zebrania.
Czyli, innymi s³owy – jest prezes a
jakby go nie by³o. Z powyższego zapisu wynika, iż przedmiotem sporu jest
to, czy pan Dukowski upoważni³ do
pe³nienia funkcji prezesa pana Juliana
Twaroga, czy nie. Jeśli – jak tego chc¹
zebrani – upoważni³, to po co domagać się zwo³ania zebrania nadzwyczajnego, „którego celem by³by oficjalny
wybór prezesa”. Artyku³ II pkt B2 Regulaminu do Statutu Polskiego Towarzystwa Zgoda ustala, że wiceprezes
w razie delegowania przez prezesa
posiada jego uprawnienia. A zatem,
jeśli prawdziwy jest zapis z zebrania
odbytego w dniu 7 maja, iż z uwagi
na stan zdrowia prezes Bronis³aw Dukowski upoważni³ do pe³nienia pana
Juliana Twaroga do pełnienia tej funkcji, to pan Twaróg posiadał jak najbardziej uprawnienia prezesa. Jeśli zaś
pan Dukowski nie upoważni³, czyli
nie delegowa³ pana Twaroga, to legalnie wybranym prezesem jest nadal pan
Dukowski. Tak to chyba w świetle statutowego regulaminu wygl¹da, co nie?
Okazuje się jednak, że nie – bo wkrótce ani jeden, ani drugi prezesem nie
będzie, tylko pan Jan Kochanowski.
Ale po kolei. Powróćmy do atmosfery tamtych dni, która nie jest w tej opowieści bez znaczenia. Na przywo³anym wyżej zebraniu w dniu 5 czerwca pan Dukowski nie wyraża zgody na
wycofanie wniosku do s¹du koleżeńskiego w sprawie Janusza Wijaty, chociaż zapisuj¹cy to protokolant uważa,
że we wniosku wnosz¹cego sprawę
nie ma konkretnych zarzutów. Pana

Zbigniew Namysłowski w Zgodzie – jedna z jasnych chwil w dziejach tej organizacji. Za nim, pośrodku,
Mariusz Kwiatkowski, twórca Wieczorów Jazzowych,
fot. Tomasz Przystupa
Dukowskiego nie wzrusza nawet gest
pana Wijaty, który spontanicznie podchodzi (...), wyciągając pojednawczo
rękę, prosząc dla zachowania dobrej
atmosfery w Towarzystwie Zgoda o
wycofanie wniosku w swojej sprawie.
Po przerwie wakacyjnej, na zebraniu
braniu 4 września og³oszony zostaje
wyrok s¹du koleżeńskiego w sprawie
pana Janusza Wijaty, który zgodnie z
orzeczeniem s¹du przeprasza wszystkich za winy popełnione i te, które
jeszcze popełni. Na tym jednak nie koniec spraw s¹dowych, gdyż po dowcipnych przeprosinach pana Wijaty
prezes Julian Twaróg informuje zebranych, że przewodniczący sądu koleżeńskiego pan Edward Twaróg odczyta
wyrokorzeczenie w sprawie Andrzeja
Kopczyńskiego, co spotyka się ze sprzeciwem zebranych, a pan Roman Sopoliński informuje zebranych o skierowaniu sprawy do sądu koleżeńskiego
przeciwko panu Julianowi Twarogowi,
na co pan Józef Podejko stwierdza, że
zgodnie ze Statutem prezes nie może
być podany do sądu. Statutowe rozterki pana Podejko próbuje rozwiać pan
Feliks Mazurek, który stwierdza, że
pan Julian Twaróg nie jest prezesem
P. T. Zgoda, gdyż pan Bronisław Dukowski złożył przedchwilą rezygnację
z funkcji prezesa i w związku z tym,
zgodnie ze Statutem, należy odbyć wybory. Masz babo placek. Przecież po-
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Dożynki 1994, nazwane po raz pierwszy Dniami Polskimi. Na zdjęciu rebelianci, którzy doprowadzili do upadku
dwutygodnika „Pacyfik”, zakładając „Gazetę Informacyjną”,

dobno, jak twierdzi się to w protokole
z 5 czerwca, pan Dukowski oficjalnie
złożył rezygnację na zarządzie w dniu
9 maja i nikt wówczas nie widzia³
przeszkód, by na jednomyślne żądanie zebranych (entuzjastyczne oklaski)
prezes zarządu Julian Twaróg otworzy³ drug¹ część zebrania.
Problematyczny prezes będzie jeszcze prezesem na pocz¹tku następnego
zebrania miesięcznego, 2 października, a na końcu już nie będzie. W trakcie zebrania sekretarzem protoko³owym przestanie być pan Zbigniew
Owczarzak, który widz¹c się w organizacji na bardziej eksponowanym
miejscu, na wstępie odczytuje swoj¹
pisemn¹ rezygnację z funkcji (co każdego kto czytał protoko³y pisane ręk¹
pana Owczarzaka cieszyć musiało niezmiernie). Tematem wiod¹cym październikowego zgromadzenia jest podsumowanie zorganizowanych w roku
1994 po raz pierwszy Dni Polskich,
które zast¹pi³y tradycyjne zgodowskie
Dożynki. (W tym miejscu nie mogę
powstrzymać się od uwagi, że nazwa
Dni Polskie jest tyle megalomańska,
co pozbawiona sensu. Organizować
Dni Polskie dla Polaków? Bo inne narodowości uczestniczyły w tamtym
czasie w tej imprezie w ilości co najwyżej śladowej. Po drugie, to tak jakby dni polskie w Zgodzie zdarzały się
rzadko, były czymś wyjątkowym, ponieważ normalnie, na co dzień odbywaj¹ się tu imprezy wietnamskie, chińskie czy innej narodowości. Chociaż,
jeśli popatrzeć na dzia³alność Zgody
dziesięć i więcej lat po wprowadzeniu
rzeczonej nazwy, chyba rzeczywiście
tak jest – imprezy polskie w Domu
Polskim coraz bardziej są ewenementem i st¹d Dni Polskie mog¹ mieć jednak sens.)
Dożynki 1994 (nazwane Dniami Polskimi) roku zgromadzi³y wielk¹ ilość
uczestników i przebiega³y w bardzo
dobrej atmosferze polonijnego festynu,
z dostatkiem jad³a i napojów, tudzież
wielości¹ wystaw i występów artystycznych, za co ich organizator, pan
Owczarzak, otrzyma z różnych stron
wiele gratulacji i podziękowań, w tym
przede wszystkim od prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej w BC, pana
Andrzeja Kopczyńskiego. Oburzenie
obu wyżej wymienionych wywo³uje
to, że Dni Polskie nie spodoba³y się
gazecie „Nowy Pacyfik”, która piórem
readaktora Jerzego Paleczka oceni³a je
jako „nazbyt jarmarczne”. Wprawdzie

już starożytni Rzymianie powiadali, że
gusty nie podlegaj¹ dyskusji, ale przecież zebranie 2 października 1994 r.
nie by³o zebraniem starożytnych Rzymian, więc w rewanżu za krytyczne
s³owa podjęte zostaje postanowienie
o nie zap³aceniu rachunku za zamieszczane w „Nowym Pacyfiku” ogłoszenie Zgody, co uzasadnia się tym, że
informacje podawane są mylnie, a rachunki powinny być wystawiane miesięcznie. „Nowy Pacyfik” za niedługo
zniknie z rynku.

Na tym samym zebraniu, na którym
satysfakcja z dobrze zorganizowanej
imprezy przemiesza³a się z nisk¹ chęci¹ odwetu za krytykę prasow¹, w finale organizacyjnej debaty w sprawach
zaległych prezes J. Twaróg wypowiada się na temat listy i pisma członków
P. T. Zgoda, które wpłynęły do zarządu
celem zwołania zebrania nadzwyczajnego dla wyboru prezesa, iż uważa, że
lista ta jest niezgodna z prawem i pani Kopczyńska dostanie odpowiedź listowną odnośnie tej sprawy. Na co pani Kopczyńska odpowiedziała, że ta
lista nie należy do korespondencji i według statutu jest podpisane 2/3 członków Zgody, którzy chcą przegłosować
na dzisiejszym zebraniu tę sprawę, a
pan prezes J. Twaróg manipuluje, korzystając ze swojego stanowiska i wobec powyższych faktów (...) daje panu
Twarogowi wotum nieufności. Zebranie ogólne na wniosek pana Kochanowskiego głosowało za nadzwyczajnym zebraniem z wynikiem 33 osoby
za zebraniem, dwie osoby przeciwko.
Zebranie nadzwyczajne odbędzie się
w listopadzie.
Zebranie nadzwyczajne nie odbędzie
się w listopadzie, ponieważ nie będzie
potrzeby go odbywać, jako że wobec
burzliwego przebiegu zebrania pan
prezes Twaróg złożył pisemną rezygnację z funkcji prezesa P. T. Zgoda,
którą odczytała pani S. Smoleń. Następne zebranie miesięczne, 7 listopada 1994 roku, otworzy prezes Jan Kochanowski. W poprawce do październikowego protoko³u zapisano, że wotum nieufności, który (sic!) złożyła pani Kopczyńska do prezesa J. Twaroga
nie zostało przegłosowane przez zebranie ogólne.

