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  Historyczny, zatytu³owany atramen-
towym pismem dokument – Ksi¹żka 
Protokó³owa Towarzystwa Polskiego 
Zgoda. W mieœcie Vancouver Prowin-
cji British Columbiji. Roku 1926 – ot-
wiera zapis spotkania, które – jak to 
siê oka¿e – bêdzie brzemienne w skut-
ki. W niedzielne popo³udnie, 17 stycz-
nia 1926 roku, w mieszkaniu państwa 
Skurzańskich przy 1194 Kingsway 
w Vancouver, w niewielkim gronie 
zaprzyjaŸnionych rodzin ukonstytuo-
wa³ siê komitet organizacyjny pierw-
szej na kanadyjskim brzegu Pacyfiku 
organizacji polonijnej.
  Komitet organizacyjny sk³ada³ siê 
z trzech cz³onków w osobach panów: 
Stanisława Skurzañskiego, Leona Wa-
³acha i Rudolfa S³ugockiego. Pan S.
Skurzañski przedstawiaj¹c ¿ycie tutej-
szych Polaków, naznaczaj¹c ¿e Towa-
rzystwo Polskie powinno powstaæ dla 
dobra nas samych.  Na co siê reszta 
Komitetu godzi, widz¹c ¿ycie osamot-
nione tutejszych Polaków. Pan Leon 
Wa³ach proponuje, a¿eby daæ nazwê 
Towarzystwo Zgoda. Po d³u¿szej dys-
kusji nad nazw¹ Towarzystwa zosta³o 
nadane imiê Zgoda. Co najbardziej 
nam tu na obczyŸnie jest potrzebne. 
Nastêpnie pan Leon Wa³ach wypo-
wiada siê, ażeby wybraæ tymczasowy 
zarz¹d, który zaj¹³by siê organizowa-
niem wszystkich Polaków zamieszka-
³ych w mieœcie Vancouver, jak ty¿ z
okolicy. Do zarz¹du weszli jak nastê-
puje: pan S. Skurzañski – prezes, pan 
Leon Wa³ach – wiceprezes, pan Ru-
dolf S³ugocki – sekretarz protokó³o-
wy. Nastêpnie pan L. Wa³ach przed-
stawia, a¿eby wydaæ odezwy do Po-
laków w formie rozrzutek, a¿eby w ten 
sposób zawiadomiæ Polaków, ¿eby ra-
czyli przybyæ na nastêpne posiedzenie, 
na dzieñ i miejsce naznaczone na ode-
zwie. Pan Wa³ach podejmuje siê tako-
we odezwy wydrukowaæ i rozdaæ po-
miêdzy tutejszych Polaków. Forma 
rozrzutek czyli Odezwa mia³a brzmieæ 
w tym dos³owie: „Niniejszym zapra-
szamy Sz. P. o przybycie do nowo 
organizuj¹cego siê Towarzystwa pod 
nazw¹ Zgoda, pod nr 1194 Kingsway 
o godz. 2.30 po po³udniu. Na tym po-
siedzenie zakoñczono o godz. 9 wie-
czór”. Protokó³ podpisa³ pan Stani-
s³aw Skurzañski – prezes i pan Rudolf 
S³ugocki – sekretarz protoko³owy.
 W taki to sposób narodzi³a siê orga-
nizacja, która wkrótce i po dziś dzień 
nie bêdzie obca ¿adnemu Polakowi 
w mieœcie Vancouver, jak ty¿ z okolicy.
  Postanowione na inauguracyjnym 
posiedzeniu d¹¿enie do polonijnej in-
tegracji potwierdzone zostanie na na-
stêpnym zebraniu, 7 lutego 1926, na 
którym liczba cz³onków Towarzyst-
wa zwiêkszy siê o siedmiu nowych 
spo³eczników w osobach pp. J. Kani, 
Ch. Kopecia, A. Morawskiego, A. Os-
maka, M. Pelczara, J. Smitha i M. Szy-
mańskiego. Posiedzenie otwarzy³ pan 
prezes S. Skurzañski o godz. 6.30 po 
po³udniu, zarazem witaj¹c nowo przy-
by³ych panów, ¿e raczyli przybyæ do
nowo organizuj¹cego siê Towarzyst-
wa Polskiego Zgoda. Naznaczaj¹c ¿e 
naszym zamiarem jest organizowaæ tu-
tejszych Polaków w zespó³ Towarzyst-
wa, zamieszka³ych w mieœcie Vancou-
ver, jako ty¿ spoza miasta. Bo przez 
Towarzystwo mo¿emy siê ³¹czyæ tu na 
ziemi Kanadyjskiej i staæ siê dobrymi 
obywatelami tutejszego kraju, jak i 
równie¿ zostaæ dobrymi Polakami. 

Przez Towarzystwo mo¿emy równie¿ 
ocaliæ nasze dzieci od prêdkiego zapo-
minania polskiej mowy i obyczajów.
  Sens powy¿szych s³ów znajdzie od-
zwierciedlenie w najwa¿niejszych, bo 
deklaruj¹cych ideê organizacji, punk-
tach Statutu i Regulaminu Polskiego 
Towarzystwa Zgoda, gdzie zapisano, 
¿e zamierzeniem Towarzystwa jest 
zjednoczenie wszystkich Polaków, mó-
wi¹cych i czuj¹cych po polsku, w mieœ-
cie Vancouver i okolicy, w celu kultu-
ralnym, narodowym, oœwiatowym i to-
warzyskim – oraz, że Towarzystwo za-
wsze bêdzie staæ na gruncie lojalnym 
wobec Rz¹du Kanadyjskiego, bêd¹c 
organizacj¹ œwieck¹ i apolityczn¹, neu-
traln¹ wobec przekonañ poszczegól-
nych jej cz³onków. Statut Towarzyst-
wa zatwierdzony zostaje przez w³adze 
prowincji decyzj¹ z 29 wrzeœnia 1926 
roku, któr¹ to datê przyjmuje siê za 
dzieñ oficjalnego powstania Zgody.
  Wczeœniej za³o¿yciele Towarzystwa 
prowadz¹ kampaniê na rzecz pozys-
kania nowych cz³onków i na niere-
gularnych zebraniach w prywatnych 
mieszkaniach okreœlaj¹ kwestie for-
malne organizacyjnej dzia³alnoœci, jak 
na przyk³ad wysokoœæ sk³adek człon-
kowskich (50 centów miesiêcznie od
mê¿czyzny i 25 centów od kobiety, 
a wpisowe po dolarze niezależnie od 
p³ci), zasady pomocy finansowej dla 
bezrobotnych cz³onków Zgody (2 do-
lary tygodniowo), na koszty pogrze-
bów itp.  Towarzystwo stara siê po-
wiêkszyæ swoje zasoby finansowe 
organizuj¹c w mieszkaniach tzw. her-
batki towarzyskie, przygotowywane 
ofiarnie przez ¿ony i córki cz³onków 
organizacji.
  Na zebraniu 7 marca, w którym 
uczestniczy 17 cz³onków, wybrany zo-
staje pierwszy sta³y zarz¹d organizacji 
na rok 1926 w sk³adzie nastêpuj¹cym: 
S. Skurzañski – prezes, S. Starzycki 
– wiceprezes, R. S³ugocki – sekretarz 
i W. Smith – sekretarz finansowy. Po 
wyborze zarz¹du proponuje siê wybór 
cz³onków komitetów, a¿eby praca 
mog³a pójœæ w Towarzystwie bieg³ym 
krokiem. Jednakowo¿ cz³onkowie wy-
mawiali siê od wziêcia pracy w Ko-
mitecie, tak ¿e ¿aden Komitet nie po-
wsta³. Udaje siê to natomiast miesi¹c 
póŸniej. W ramach organizacji tworzy 
siê komitet zabawowy, którego zada-
niem – jak sama nazwa wskazuje –
by³o organizowanie zabaw, wycieczek
itp. oraz Komisjê Chorych, która by 
mia³a pieczê, czyli za zadanie odwie-
dziæ chorego cz³owieka i daæ znaæ To-
warzystwu o jego po³o¿eniu.
  Na koniec roku Towarzystwo liczy 
42 cz³onków. 5 grudnia na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym dokona-
ny zostaje wybór zarz¹du na rok na-
stêpny. W g³osowaniu, które odbywa 
siê w sposób tajemny, to jest za kartka-
mi prezesem Towarzystwa na rok 1927 
wybrany zostaje pan Jan Maœlanka, 
a wiceprezesem pani A. Skurzańska. 
Stan kasy na koniec pierwszego roku 
istnienia organizacji przedstawia³ siê 
nastêpuj¹co: po stronie dochodów 202 
dolary i 68 centów, wydatki wynios³y 
101 dolarów i 96 centów, a wiêc kasie 
pozostawa³o dolarów 100 i centów 72, 
z których w kolejnym roku dzia³alnoœ-
ci wyp³acono pierwsze zasi³ki choro-
bowe w wysokoœci oœmiu, a miesi¹c 
póŸniej 12 dolarów.
  Koniec pierwszego roku kalendarzo-
wego Towarzystwa Zgoda to tak¿e 

pierwszy œlad nieporozumieñ w ³onie 
organizacji. W protokole z 10 grud-
nia 1926 zapisano: Pan Szymañski 
wstawia wniosek (...), a¿eby sekretarz 
protoko³owy wystosowa³ list do pana 
Leona Wa³acha, dlaczego opuœci³ salê 
w czasie posiedzenia, nie wracaj¹c siê 
wcale do Zarz¹du. Dlaczego to czyni, 
kompromituj¹c w ten sposób ca³e To-
warzystwo przed bêd¹cymi goœæmi na 
posiedzeniu. 4 wrzeœnia 1927 nastê-
puje zmiana na stanowisku prezesa: 
obowi¹zki pana Jana Maœlanki prze-
jmuje do koñca roku wiceprezes, pani 
A. Skurzańska. W dokumentach nie 
ma informacji o przyczynach tej zmia-
ny.
  Jednak pomimo drobnych zawiro-
wañ dzia³alnoœæ organizacji w dru-
gim roku istnienia nabiera tempa.  
Pojawia siê miêdzy innymi postulat 
budowy w³asnej siedziby – Domu 
Polskiego. Cz³onek Towarzystwa, pan 
Osmó³ka, ofiaruje na ten cel 20 do-
larów, których œlad znajduje siê za-
pewne gdzieœ w fundamentach wybu-
dowanej dwadzieœcia parê lat póŸniej 
siedziby Zgody.
  W paŸdzierniku 1927 roku katastro-
falna powódŸ w Ma³opolsce uaktyw-
nia Towarzystwo do zbiórki pieniêdzy 
na pomoc powodzianom. Zebrano su-
mê 158 dolarów i 55 centów, co – bio-
r¹c pod uwagê fakt, i¿ Zgoda liczy

wówczas oko³o 50 cz³onków – stano-
wi³o kwotê niebagateln¹.
 O¿ywia siê równie¿ dzia³alnoœæ kul-
turalna. Powstaje chór i kó³ko gim-
nastyczne, które jednakowo¿ szybko 
znikaj¹ z pola widzenia, bo chór nie 
ma gdzie æwiczyæ, a kó³ko gimnas-
tyczne nie ma na czym, jako ¿e brak 
w³asnej sali i brak przyrz¹dów gimnas-
tycznych. Tworzy siê teatr amatorski, 
którego premierowy wystêp w dniu 
26 marca 1927 roku przynosi dochód 
w wysokoœci $10,95, zasilaj¹c fundu-
sze Towarzystwa. Zgoda organizuje 
równie¿ kursy jêzyka angielskiego dla 
nowych emigrantów z Polski.
  Nie udaje siê natomiast odpowie-
dzieæ pozytywnie ksiêdzu Antoniemu 
Górce z Fort William, który w 1928 r.
zwróci³ siê do w³adz organizacji z py-
taniem o mo¿liwoœæ zorganizowania 
w Vancouver polskiej parafii rzym-
sko-katolickiej. Na ogólnopolonijnym 
zebraniu stwierdzono, ¿e Polaków-
-katolików w tym mieœcie jest jeszcze 
za ma³o, aby podo³aæ kosztom budo-
wy koœcio³a i utrzymania polskiego 
ksiêdza.
 Niezbyt zadowalaj¹ce efekty przyno-
si także prowadzona przez ca³y czas 
agitacja na rzecz wstêpowania w orga-
nizacyjne szeregi. Iloœæ cz³onków To-
warzystwa wzros³a do końca 1929 r.
zaledwie do 78 osób. Pan B. Liszkow-

ski w swojej Kronice Towarzystwa
Zgoda pisze: Jedn¹ z przyczyn tego 
skromnego wyniku by³y rozpoczyna-
j¹ce siê niesnaski, nie tylko w samym 
zarz¹dzie, ale i w niektórych sekcjach. 
W zwi¹zku z niesnaskami wybory za-
rz¹du na rok 1930 przynosz¹ wyraŸne 
zmiany. Na funkcjê prezesa w miejsce 
pana Leona Wa³acha wybrany zostaje 
ponownie pan Franciszek Marczak, 
który przewodniczy³ ju¿ Towarzystwu 
w roku 1928. Sytuacja wewn¹trz orga-
nizacji ulega na jakiœ czas unormowa-
niu, ale niestety – paskudne niesnaski 
znów niezad³ugo dadz¹ znaæ o sobie.

 Postêpuj¹cy z pocz¹tkiem lat 30. kry-
zys gospodarczy w Kanadzie nie sprzy-
ja pracy organizacyjnej. Znacz¹cemu 
ograniczeniu ulega dzia³alnoœæ kultu-
ralno-oœwiatowa Towarzystwa, zmi-
nimalizowana zostaje pomoc finanso-
wa dla cz³onków organizacji. Roz-
miary bezrobocia, które dotyka rów-
nież w znacznym stopniu należ¹cych 
do Zgody Polaków, zmuszaj¹ orga-
nizacjê do obni¿enia stawek człon-
kowskich, które od 1 lutego 1931 roku 
ustalone zostaj¹ na 25 centów od mê¿-
czyzn i 15 centów od kobiet, a trzy lata 
póŸniej wynosiæ bêd¹ 10 centów od
wszystkich, chocia¿ i tak nie każdego 
staæ bêdzie na ich p³acenie.
(przewróć kartkę) 
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