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  Kiepskiego stanu organizacyjnych 
finansów nie s¹ w stanie poprawiæ 
polonijne zabawy, coraz czêœciej defi-
cytowe. Charakterystyczny dla kryzy-
sowej sytuacji Zgody w tamtych la-
tach jest taki na przyk³ad zapis w pro-
tokole z 21 maja 1931, kiedy to na ze-
braniu poœwiêconym organizacji po-
lonijnego pikniku uchwala siê sprawę 
urz¹dzenia tańców (...), z tem iż or-
kiestra ma pobrać za granie do tańca 
10 dolarów, a nie jak dotychczas 14 
dolarów, z powodu ciężkich warun-
ków finansowych. Doceniæ wszak trze-
ba dba³oœæ Towarzystwa o sprawy 
w¹t³ej jeszcze naówczas kultury polo-
nijnej, której problemy rozwi¹zuje siê 
w miarê możliwoœci. I tak, na zebraniu 
7 lutego 1932 roku, podczas dyskusji 
o kó³kach amatorskich pojawia siê 
wniosek, aby amatorom, którzy jeżdż¹ 
na próby, dawać tykiety tramwajowe 
z funduszu Towarzystwa, co stanowi 
jeden z najbardziej wzruszaj¹cych do-
wodów troski o rozwój polonijnej 
kultury w tamtych nie³atwych latach, 
a może nawet w ca³ej dotychczasowej 
historii stowarzyszenia Zgoda.
  Problemy finansowe nie s¹ jednak 
kwesti¹, gdy w grê wchodzi organi-
zacyjna solidarnoœæ. Na posiedzeniu 
14 maja 1933 roku pan prezes przed-
stawia sprawę p. Lubzińskiego, wice-
prezesa naszego Towarzystwa, który 
jest obecnie w kolizji z ustaw¹ s¹dow¹ 
i z tego powodu jest mu koniecznie 
potrzebna kwota 200 dolarów celem 
zap³acenia grzywny, w przeciwnym 
bowiem razie grozi takowemu d³uższe 
więzienie. Pożyczkê uchwalono jed-
nog³oœnie, a z protoko³ów wynika, że
pan Lubziński, wolny i zdrowy, szczê-
œliwie znów zacz¹³ pojawiaæ siê na 
kolejnych zebraniach, uczestnicz¹c 
w nich aktywnie.
  Jedyn¹ w³aœciwie perspektywiczn¹ 
akcj¹ Towarzystwa w latach 1930-33 
jest organizacyjna aktywnoœæ na rzecz 
tworzenia polskiej biblioteki (sekcji 
polskiej w bibliotece publicznej), któ-
ra to dzia³alnoœæ przynosi wymierne 
efekty w postaci darowanych przez ro-
daków ksi¹żek, powiêkszaj¹cych wy-
datnie zasoby polskiego ksiêgozbioru 
w Vancouver.
  Z pocz¹tkiem lat 30. organizacja tra-
ci niestety wyraŸnie na popularnoœci. 
Ze 177 osób zapisanych do Towa-
rzystwa wed³ug danych z końca 1932 
roku, do koñca nastêpnego roku wy-
trwa w cz³onkostwie jedynie osób 
osiem. I znów: jedn¹ z przyczyn, obok 
trwaj¹cej w Kanadzie recesji gospo-
darczej, s¹ wewn¹trzorganizacyjne 
nieporozumienia. Wybrany na rok 
1930 zarz¹d Zgody z prezesem Mar-
czakiem na czele sk³ada rezygnacjê 
ju¿ w pierwszych miesi¹cach swojej 
dzia³alnoœci. W kwietniu 1930 - jak 
wynika z pochodz¹cych z tego okresu 
zapisów - na funkcjê prezesa powo³a-
ny zostaje pan Józef Żurawiak, cho-
ciaż mniej wiêcej w po³owie tego ro-
ku jego nazwisko znika z zebranio-
wych zapisów, a w roli prezesa poja-
wia siê, nie bardzo wiadomo w jaki 
sposób, pan Albert Kaski. W protoko-
³ach z tego okresu widoczny ba³agan; 
nie bardzo wiadomo na przyk³ad, jak 
zrealizowano postawiony na którymœ 
z zebrań wniosek zorganizowania ob-
chodów 150 rocznicy powstania listo-
padowego, a czêœæ zebrań - jak krótko 
zapisano - zostaje po prostu odwo³ana 
z powodu nieobecnoœci wystarczaj¹-
cej liczby cz³onków.
  O tym, że w organizacji nie dzieje 
siê dobrze również w roku 1931 za 
prezesury pana Starzyckiego œwiad-

czyæ mo¿e wniosek formalny posta-
wiony przez pana Wa³acha na zebra-
niu 7 czerwca, który brzmi jak nastê-
puje: Z powodu często pojawiaj¹cych 
się plotek między cz³onkami Towarzy-
stwa, pocz¹wszy od dnia dzisiejszego, 
jeżeli osoba którakolwiek b¹dŸ w ja-
kikolwiek sposób ubliży osobie dru-
giej, należ¹cej w sk³ad naszego To-
warzystwa, lub też będzie rozsiewać 
nieprawdziwe wieœci - podlegaæ ma 
karze 1 dolara. Wniosek przyjêto jed-
nog³oœnie. We wrzeœniu tego samego
roku kolejne zawirowania w zarz¹dzie 
Towarzystwa - rezygnacje i zmiany. 
Prezesem do końca roku bêdzie pan 
Skurzański.
  Z kryzysu w szeregach organizacji, 
jak pisze autor kroniki Zgody do ro-
ku 1966, pan B. Liszkowski, korzysta 
grupa komunistyczna, ukrywaj¹ca się 
pod ba³amutn¹ nazw¹ Towarzystwa 
Robotniczo - Farmerskiego, która sta-
je siê przejœciowym schroniskiem dla 
malkontentów, którzy dla obiecanych 
korzyœci opuœcili ma³odusznie Zgodê.
  Prezesem na rok 1932 zostaje pan 
Leon Wa³ach, który w zwi¹zku z nie-
snaskami odsuniêty zosta³ od prezesu-
ry z końcem roku 1929, ustêpuj¹c 
miejsca panu Marczakowi, który kilka 
miesiêcy potem zrezygnowa³ z funk-
cji, a na jego miejsce wybrany zosta³ 
pan Żurawiak, którego wkrótce zast¹-
pi³ pan Koski.  
 Pan Wa³ach sprawuje funkcjê d³ugo, 
bo a¿ do stycznia 1933 roku, kiedy to 
pod jego nieobecnoœć prezesem wy-
brany zostaje pan Kamieñski. Na ko-
lejnym zebraniu pojawia siê wniosek,
aby wys³aæ do by³ego prezesa Wa-
³acha list dopominaj¹cy siê zwrotu 
62 dolarów przeznaczonych na zakup 
dzia³ki pod budowê Domu Polskiego. 
Z kolei pod adresem nowego prezesa, 
p. Kamieñskiego, oraz jego zastêpcy, 
wspomnianego wy¿ej p. Lubziñskie-
go, zostanie wyra¿one w czerwcu przez 
pana Józefa Grêbskiego wotum nieuf-
noœci, za którym opowiada siê wiêk-
szoœæ g³osuj¹cych, jednak na zebraniu 
10 dni póŸniej wynik g³osowania jest 
ju¿ inny, i zarówno pan Kamieñski, 
jak i pan Lubziński zachowuj¹ swoje 
stanowiska. Pan Grêbski wybrany zo-
staje prezesem na rok 1934, w chwili 
gdy - przypomnijmy - organizacja li-
czy oœmiu cz³onków.
 Od tego momentu sprawy, pisze pan 
Liszkowski, poczynaj¹ się toczyć dużo 
lepszym torem. Starzy cz³onkowie, zba-
³amuceni wrog¹ Towarzystwu agita-
cj¹, wracaj¹ powoli i przybywaj¹ no-
wi spoœród zwiêkszaj¹cego siê przy-
p³ywu do Kanady emigrantów z Kraju.  
Panie reorganizuj¹ podupad³e Ko³o 
Polek. O¿ywiaj¹ siê prace na niwie 
kulturalno-oœwiatowej. Znów w sezo-
nie letnim odbywaj¹ siê pikniki, a 
w porze ch³odów polonijne zabawy. 
Ko³o teatralne przygotowuje program 
na okres zimowy. Nowy zarz¹d stara 
siê jak mo¿e przezwyciê¿aæ niedob-
re, wywo³ane w znacznym stopniu 
trwaj¹c¹ wci¹¿ ekonomiczn¹ depresj¹, 
nastroje wœród Polonii. Zgoda po raz 
pierwszy wysy³a swojego delegata na 
drugi zjazd Polonii kanadyjskiej Win-
nipeg’34. Liczba cz³onków zwiêksza 
siê do koñca tego roku do 131.
  Problemem jest brak sta³ej siedziby.  
Z powodu podniesienia czynszu za 
wynajmowan¹ salê Zgoda przenosi siê 
ponownie do prywatnego mieszkania.  
Pojawiaj¹ce siê na zebraniach wnioski 
budowy Domu Polskiego wywo³uj¹ 
burzliwe dyskusje, lecz koñcz¹ siê nie-
zmiennie tym samym: na realizacjê 
projektu wci¹¿ jeszcze brak pieniêdzy.


