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  Popełniłem na tegorocznych Dożyn-
kach w Polskim Towarzystwie Zgo-
da grzech śmiertelny: wyrzuciłem do 
śmieci dobrą żywność. Bardzo dobrą. 
Tylu ludzi na świecie głoduje, a ja tu
takie rzeczy. Chodzi o to, że pozwo-
liłem sobie w tym roku na pieczoną 
golonkę. (Wiem, że jeśli powiem, że 
nie pamiętam czy kiedykolwiek jad-
łem golonkę, mało kto w to uwierzy 
– ale nie pamiętam.) Golonka – ser-
wowana przez pana Edwarda Rycha-
luka (na środkowym zdjęciu po pra-
wej) była pyszna. Problemem była tyl-
ko jej wielkość! Wiedziałem od razu, 
że – chociaż pewnikiem nie wyglą-
dam na niejadka – jeśli skonsumuję 
połowę tego rozmiaru, będzie to wy-
czyn, więcej nie dam rady. I tak właś-
nie było, dobrnąłem prawie do poło-
wy. A co z resztą potrawy? Przecież 
nie polecę z tym do Downtown East-
side szukać głodnego.
 Zacząłem od kuchni, ponieważ uwa-
żam, że dożynkowa kuchnia – nadzo-
rowana przez pana Pawła Romanow-
skiego – ma wielkie znaczenie dla fre-
kwencji, jaka towarzyszy co roku tej 
imprezie. Kuchnia i zaraz potem bar 
z polskim piwem w roli głównej. 
W kuchni pracowało dużo ludzi. Da-
nia – oprócz golonek, pierogi, bigos 
rzecz jasna, kiełbasę na gorąco i różne 
wypieki – podawały uwijające się jak 
w ukropie, bo kolejka po pyszności 
ani przez chwilę nie malała, sympa-
tyczne panie. W barze natomiast – 
czego doświadczyłem osobiście – aby 
zmniejszyć tłok do kasy po kupony
na piwo, wprowadzono ciekawy re-
gulamin: należało kupić od razu dwa 
piwa. Kiedy zapytałem, czy trzeba też
wypić oba piwa od razu, jedno po dru-
gim z krótką przerwą na oddech, u-
usłyszałem w odpowiedzi, że tak wła-
śnie trzeba – i zaraz przyjść po na-
stępne. Czy przepis dotyczył również 
mocniejszych trunków, nie wiem.
  Uważam, że w kuchni i barze tkwi 
tajemnica sukcesu zgodowskich Do-
żynek. (Nie byłbym polonistą, gdy-
bym nie wyjaśnił, że piszę tu dożyn-
ki wielką literą, jako nazwę imprezy 
nawiązującej do ludowego zwyczaju.) 
Może być deszcz, jak w tym roku, mo-
mentami ulewny, a i tak dolna (bar) 
i górna sala (scena) Zgody są pełne
ludzi, a przy ustawionych na zewnątrz 
pod brezentowym dachem stołach zna-
lezienie wolnego miejsca było prawie 
niemożliwe.
   Owszem, nie ma Dożynek w Zgo-
dzie (tak jak nie ma września bez Do-
żynek) bez dożynkowego korowodu, 
na czele którego kroczą z bochnem 
chleba Państwo Bacowie, Janina i Cze-
sław Matyga (górne zdjęcie) oraz wy-
stępów artystycznych, które w tym ro-
ku, z powodu deszczu, odbywały się 
nie na scenie zewnętrznej, ale na sce-
nie górnej sali. To bezwzględnie być 
musi. Ale bądźmy szczerzy – ludzie 
nie przybywają tłumnie na Dożynki 
przede wszystkim po to, żeby zoba-
baczyć jak zespół Polonez tańczy po-
loneza, tudzież śledzić inne popisy ar-
tystyczne – ale po to, aby zjeść golon-
kę, pierogi, bigos z kiełbasą na gorąco, 
napić się piwa albo wódeczki, spotkać 
znajomych i pogadać, wymieniając 
się w roli donoszącego kolejne piwa 

albo wódeczkę. Dlatego na dolnej sa-
li i przy stołach na zewnątrz ludzi było 
więcej niż na sali górnej. Występy ar-
tystyczne mają tu nieco klezmerski 
charakter. Przygrywający w restaura-
cji do kotleta klezmer tworzy nastrój, 
przecież jednak dla klienta spożywany 
kotlet jest ważniejszy od tworzonego 
przez klezmera nastroju. Tym nie-
mniej – powtarzam – dożynkowa 
część artystyczna była, jest i będzie 
nieodłącznym elementem tego do-
rocznego wydarzenia. A w tym, że 
ludzie traktują Dożynki jako okazję 
do nadrobienia zaległości towarzy-
skich naprawdę nie ma nic złego.
  Patrząc na całość tej imprezy myśla-
łem z podziwem o Zarządzie Zgody 
– przygotowanie tego wszystkiego to
kawał roboty. Jeśli chodzi o Pana Pre-
zesa, to miałem wrażenie, że jest wszę-
dzie, w kilku miejscach jednocześnie, 
czuwając nad całością i, zdaje się, bar-
bardzo to przeżywając.
  Wśród gości wypatrzyłem, obecnego 
tu od kilku lat, prawie każdego roku, 
posła do Parlamentu z mojego okręgu 
wyborczego – Vancouver Kingsway – 
Dona Daviesa (dolne zdjęcie), czło-
wieka sympatycznego, którego spoty-
kam również przy innych okazjach.
  Oczywiście na polonijnej imprezie 
nie może zabraknąć polskich akcen-
tów obyczajowych. Podziwiałem pa-
na, który przez jakieś trzy kwadranse 
krążył między stolikami na zewnątrz 
i wewnątrz, zaglądając pod nie i wo-
łając „- Kto zabrał mój parasol?!”. 
W końcu zobaczyłem go, jak uszczę-
śliwiony maszeruje przez dolną salę 
z biało-czarnym parasolem pod pachą.
  Na tej samej sali zostałem wyproszo-
ny od stolika z powodu butelki piwa, 
przez panią, która zarządziła, że jest 
to stolik dla niepijących, ponieważ 
ona jest z dziećmi. Hm. Po pierwsze to 
nie ja dosiadłem się do dzieci – które 
notabene były w wieku, w którym po 
szkole pociąga się nielegalnie zdobyte 
piwo – ale dzieci przysiadły się sekun-
dy potem, a pani abstynentka jeszcze 
trochę później. Po drugie, wszyscy wo-
koło pili piwo, więc pani z dziećmi, 
zamiast siedzieć w tej alkoholowej at-
mosferze, powinna przenieść się na 
górną salę i oglądać występy artystycz-
ne, zwłaszcza że żadne z nich nic nie 
jadło ani nic bezprocentowego nie pi-
ło. Ale co tam, przecież nie będę kłó-
cił.
  Ogólnie Dożynki mają jakąś ma-
giczną moc gromadzenia ludzi sym-
patycznych. Patrzyłem na mieszane, 
damsko-męskie, towarzystwo przy są-
siednich stolikach – na szczerze roze-
śmiane twarze, brak jakiejkolwiek po-
zy, która często towarzyszy tak wielu 
rodakom, nie tylko tym „ważnym”. 
Mam w oczach wylewne witanie się 
ze sobą pań (które jakby lata się nie 
widziały) na innych polonijnych im-
prezach – widoczne z odległości gra-
ne, udawane gesty, które nie wywołu-
ją pozytywnych myśli, są kiczem.
  Lubię Dożynki w Zgodzie.
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