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  Lata pierwsze

  Historyczny, zatytułowany odręcz-
nym pismem dokument – Książka 
Protokółowa Towarzystwa Polskiego 
Zgoda. W mieście Vancouver Prowin-
cji British Columbiji. Roku 1926. Dnia 
17 stycznia – otwiera zapis spotkania, 
które – jak to się miało okazać – było 
brzemienne w skutki. W niedzielne 
popołudnie, 17 stycznia 1926 roku,  
w mieszkaniu państwa Skurzańskich 
przy 1194 Kingsway w Vancouver, 
w niewielkim gronie zaprzyjaźnionych 
rodzin ukonstytuował się komitet za-
łożycielski pierwszej w Prowincji Bri-
tish Columbiji organizacji polonijnej.
  Komitet składał się z trzech człon-
ków w osobach panów Stanisława 
Skurzańskiego, Leona Wałacha i Ru-
dolfa Sługockiego. Pan S. Skurzański 
przedstawiając życie tutejszych Pola-
ków, naznaczając że Towarzystwo Pol-
skie powinno powstać dla dobra nas 
samych. Na co się reszta Komitetu go-
dzi, widząc życie osamotnione tutej-
szych Polaków.  Pan Leon Wałach pro-
ponuje, ażeby dać nazwę Towarzystwo 
Zgoda. Po dłuższej dyskusji nad na-
zwą Towarzystwa zostało nadane imię 
Zgoda. Co najbardziej nam tu na ob-
czyźnie jest potrzebne. Następnie pan 
Leon Wałach wypowiada się, ażeby 
wybrać tymczasowy zarząd, który za-
jąłby się organizowaniem wszystkich 
Polaków zamieszkałych w mieście 
Vancouver, jak tyż z okolicy. Do Za-
rządu weszli jak następuje: pan S. Sku-
rzański prezes, pan Leon Wałach – wi-
ceprezes, pan Rudolf Sługocki – sek-
retarz protokółowy. Następnie pan 
L. Wałach przedstawia, ażeby wydać 
odezwy do Polaków w formie rozrzu-
tek, ażeby w ten sposób zawiadomić 
Polaków, żeby raczyli przybyć na na-
stępne posiedzenie, na dzień i miejsce
naznaczone na odezwie. Pan Wałach 
podejmuje się takowe odezwy wydru-
kować i rozdać pomiędzy tutejszych 
Polaków. Forma rozrzutek czyli Ode-
zwa miała brzmieć w tym dosłowie: 
Niniejszym zapraszamy Sz. P. o przy-
bycie do nowo organizującego się To-
warzystwa pod nazwą Zgoda, pod nr
1194 Kingsway o godz. 2.30 po po-
łudniu. Na tym posiedzenie zakończo-
no o godz. 9 wieczór.
 Protokół podpisał pan Stanisław Sku-
rzański – prezes i pan Rudolf Sługocki 
– sekretarz protokołowy.
 Postanowione na inauguracyjnym 
posiedzeniu dążenie do polonijnej in-
tegracji potwierdzone zostanie na na-
stępnym zebraniu, 7 lutego 1926, na 
którym liczba członków Towarzystwa 
zwiększy się już o siedmiu nowych 
społeczników w osobach pp. J. Kani, 
Ch. Kopecia, A. Morawskiego, A. 
Ośmaka, M. Pelczara, J. Smitha i M. 
Szymańskiego. Posiedzenie otworzył 
pan prezes S. Skurzański o godz. 6.30 
po południu, zarazem witając nowo 
przybyłych panów, że raczyli przybyć 

do nowo organizującego się Towarzy-
stwa Polskiego Zgoda. Naznaczając 
że naszym zamiarem jest organizować 
tutejszych Polaków w zespół Towarzy-
stwa, zamieszkałych w mieście Van-
couver, jako tyż spoza miasta. Bo przez 
Towarzystwo możemy się łączyć tu na 
ziemi Kanadyjskiej i stać się dobrymi 
obywatelami tutejszego kraju, jak i 
również zostać dobrymi Polakami. 
Przez Towarzystwo możemy również 
ocalić nasze dzieci od prędkiego zapo-
minania polskiej mowy i obyczajów.
 Sens powyższych słów znajdzie swo-  
je odzwierciedlenie w najważniej-
szych, bo deklarujących ideę organi-
zacji, punktach Statutu i Regulaminu 
Polskiego Towarzystwa Zgoda, gdzie 
zapisano, że zamierzeniem Towarzy-
stwa jest zjednoczenie wszystkich Po-
laków, mówiących i czujących po pol-
sku, w mieście Vancouver i okolicy w 
celu kulturalnym, narodowym, oświa-
towym i towarzyskim oraz że Towa-
rzystwo zawsze będzie stać na gruncie
lojalnym wobec Rządu Kanadyjskie-
go, będąc organizacją świecką i apo-
lityczną, neutralną wobec przekonań
poszczególnych jej członków. Statut 
Towarzystwa zatwierdzony zostaje
przez władze prowincji decyzją z dnia 
29 września 1926 roku, od którego to 
momentu datuje się oficjalne istnienie 
Zgody.
  Zanim jednak do tego dojdzie zało-
życiele Towarzystwa prowadzą kam-
panię na rzecz pozyskania nowych 
członków i na nieregularnych zebra-
niach w prywatnych mieszkaniach o-
kreślają kwestie formalne organizacyj-
nej działalności, jak na przykład wyso-
kość składek członkowskich (50 cen-
tów miesięcznie od mężczyzny i 25
centów od kobiety, a wpisowe po do-
larze niezależnie od płci), zasady po- 
mocy finansowej dla bezrobotnych 
członków Zgody (2 dolary tygodnio-
wo), na koszty pogrzebów itp.  Towa-
rzystwo stara się powiekszyć swoje za-
soby finansowe organizując w miesz-
kaniach tak zwane herbatki towarzy-
skie, przygotowywane ofiarnie przez 
żony i córki członków organizacji.
   Na zebraniu 7 marca, w którym 
uczestniczy 17 członków. wybrany 
zostaje stały zarząd organizacji na 
rok 1926 w składzie następującym: 
S. Skurzański – prezes, S. Starzycki 
– wiceprezes, R. Sługocki – sekretarz 
i W. Smith – sekretarz finansowy. Po 
wyborze zarządu proponuje się wy-
bór członków komitetów, ażeby praca
mogła pójść w Towarzystwie biegłym 
krokiem. Jednakowoż członkowie wy-
mawiali się od wzięcia pracy w Ko-
mitecie, tak że żaden Komitet nie po-
wstał. Udaje się to natomiast miesiąc 
później. Powołany zostaje Komitet 
Zabawowy, którego zadaniem – jak 
sama nazwa wskazuje – było organi-
zowanie zabaw, wycieczek itp. Two-
rzy się także Komisję Chorych, która 
by miała pieczę, czyli za zadanie od-

wiedzić chorego człowieka i dać znać 
Towarzystwu o jego położeniu.
  Na koniec 1926 roku Towarzystwo 
liczy 42 członków. 5 grudnia, na ze-
braniu sprawozdawczo-wyborczym 
dokonany zostaje wybór zarządu na 
rok następny. W głosowaniu, które 
odbywa się w sposób tajemny, to jest 
za kartkami prezesem Towarzystwa 
na rok 1927 wybrany zostaje pan Jan 
Maślanka, a wiceprezesem pani Sku-
rzańska. Stan kasy na koniec pierw-
szego roku istnienia organizacji przed-
stawiał się następująco: po stronie do-
chodów 202 dolary i 68 centów, wy-
datki wyniosły $101.96, a więc w ka-
sie pozostawało sto dolarów i 72 cen-
ty, z których w kolejnym roku dzia-
łalności wypłacono pierwsze zasiłki 
chorobowe w wysokości ośmiu, a mie-
siąc później 12 dolarów.
  Koniec pierwszego roku kalendarzo-
wego Towarzystwa Zgoda to także 
pierwszy ślad nieporozumień w łonie 
organizacji. W protokole z 10 grudnia 
1926 zapisano: Pan Szymański wsta-
wia wniosek (...), ażeby sekretarz pro-
tokółowy wystosował list do pana 
Leona Wałacha, dlaczego opuścił salę 
w czasie posiedzenia, nie wracając się 
wcale do Zarządu. Dlaczego to czyni, 
kompromitując w ten sposób całe To-
warzystwo przed będącymi gośćmi na 
posiedzeniu. 4 września 1927 nastę-
puje zmiana na stanowisku prezesa: 
obowiązki pana Jana Maślanki prze-
jmuje do końca roku wiceprezes, pani 
A. Skurzańska. W dokumentach nie 
ma informacji o przyczynach tej zmia-
ny.
  Jednak pomimo drobnych zawiro-
wań działalność organizacji w drugim 
roku istnienia nabiera tempa. Pojawia
się między innymi postulat budowy 
własnej siedziby – Domu Polskiego. 
Członek Towarzystwa, pan W. Osmół-
ka ofiaruje na ten cel 20 dolarów, któ-
rych ślad znajduje się zapewne gdzieś 
w fundamentach wybudowanego 
dwadzieścia parę lat później Domu.
  W październiku 1927 katastrofalna 
powódź w Małopolsce uaktywnia To-
warzystwo do zbiórki pieniędzy na po-
moc powodzianom. Zebrano 158 do-
larów i 55 centów, co – biorąc pod 
uwagę fakt, iż Zgoda liczy wówczas 
około 50 członków – stanowiło kwotę 
niebagatelną.
 Ożywia się również działalność kul-

turalna. Powstaje chór i kółko gimna-
styczne, które jednakowoż szybko zni-
kają z pola widzenia, bo chór nie ma 
gdzie ćwiczyć, a kółko gimnastyczne 
nie ma dodatkowo na czym. Tworzy 
się teatr amatorski, którego premiero-
wy występ w dniu 26 marca 1927 ro- 
ku przynosi dochód w wysokości 
$10.95, zasilając fundusze Towarzyst-
wa. Zgoda organizuje również kursy 
języka angielskiego dla nowych emi-
grantów z Polski.
   Nie udaje się natomiast odpowie-
dzieć pozytywnie księdzu Antoniemu 
Górce z Fortu William, który w roku 
1928 zwrócił sie do władz organizacji 
z pytaniem o możliwość zorganizo-
wania w Vancouver polskiej parafii 
rzymsko-katolickiej. Na ogólnopolo-
nijnym zebraniu stwierdzono, że Po-
laków-katolików w tym mieście jest 
jeszcze zbyt mało, aby podołać kosz-
tom budowy kościoła i utrzymania 
polskiego księdza.
 Niezbyt zadowalające efekty przyno-
si także prowadzona cały czas agitacja 
na rzecz wstępowania w organizacyjne 
szeregi. Ilość członków Towarzystwa 
wzrosła do końca 1929 roku zaledwie 
do 78 osób.  Pan B. Liszkowski w swo-
jej Kronice Towarzystwa Zgoda z ro-
ku 1966 pisze: Jedną z przyczyn tego 
skromnego wyniku były rozpoczynają-
ce się niesnaski, nie tylko w samym za-
rządzie, ale i w niektórych sekcjach.  
W związku z niesnaskami wybory za-
rządu na rok 1930 przynoszą wyraźne
zmiany. Na funkcję prezesa w miejsce 
pana Leona Wałacha wybrany zostaje 
ponownie pan Franciszek Marczak, 
który przewodniczył już Towarzystwu 
w roku 1928. Sytuacja wewnątrz orga-
nizacji ulega na jakiś czas unormowa-
niu, ale niestety – paskudne niesnaski 
znów niezadługo dadzą znać o sobie.

Lata kryzysu

  Postępujący z początkiem lat 30. kry-
zys gospodarczy w Kanadzie nie sprzy-
ja pracy organizacyjnej. Znacznemu 
ograniczeniu ulega działalność kultu-
ralno-oświatowa Towarzystwa, zmi-
nimalizowana zostaje pomoc finanso-
wa dla członków organizacji. Rozmia-
ry bezrobocia, które dotyka w znacz-
nym stopniu również należących do 
Zgody Polaków, zmuszają organizację 
do obniżenia stawek członkowskich, 

które od 1 lutego 1931 roku ustalone 
zostają na 25 centów od mężczyzn i 
15 centów od kobiet, a trzy lata później 
wynosić będą 10 centów od wszyst-
kich, alei tak nie każdego stać będzie 
na ich płacenie. Kiepskiego stanu or-
ganizacyjnych finansów nie są w sta-
nie poprawić polonijne zabawy, coraz 
częściej deficytowe. Charakterystycz-
zny dla kryzysowej sytuacji Zgody  
w tamtych latach jest taki na przykład 
zapis w protokole z 21 maja 1931, gdy 
na zebraniu poświęconym organizacji 
polonijnego pikniku uchwala się spra-
wę urządzenia tańców (...), z tem iż
orkiestra ma pobrać za granie do tań-
ca 10 dolarów, a nie jak dotychczas 
14 dolarów, z powodu ciężkich wa-
runków finansowych. Docenić wszak 
trzeba dbałość Towarzystwa o sprawy 
wątłej jeszcze naówczas kultury polo-
nijnej, której problemy rozwiązuje się 
w miarę możliwości. I tak, na zebra- 
niu 7 lutego 1932 roku podczas dysku-
sji o kółkach amatorskich pojawia się
wniosek, aby amatorom, którzy jeżdżą 
na próby dawać tykiety tramwajowe 
z funduszu Towarzystwa, co jest jed-
nym z najbardziej wzruszających do-
wodów troski o rozwój polonijnej kul-
tury w tamtych niełatwych latach, a 
może nawet w całej dotychczasowej 
historii stowarzyszenia Zgoda.
  Problemy finansowe nie są jednak 
kwestią, gdy w grę wchodzi organi-
zacyjna solidarność. Na posiedzeniu 
14 maja 1933 roku pan prezes przed-
stawia sprawę pana Lubzińskiego, wi-
ceprezesa naszego Towarzystwa, który 
jest obecnie w kolizji z ustawą sądową 
i z tego powodu jest mu koniecznie 
potrzebna kwota 200 dolarów celem 
zapłacenia grzywny, w przeciwnym 
bowiem razie grozi takowemu dłuższe 
więzienie. Pożyczkę uchwalono jedno-
głośnie, a z protokołów wynika, że pan 
Lubziński, zdrowy i wolny, pojawił się 
szczęśliwie na kolejnych zebraniach, 
uczestnicząc w nich aktywnie.
  Jedyną właściwie perspektywiczną 
akcją Towarzystwa w latach 1930-33 
jest organizacyjna aktywność na rzecz 
stworzenia polskiej biblioteki (sekcji 
polskiej w bibliotece publicznej), któ-
ra to działalność przynosi wymierne 
efekty w postaci darowanych przez ro-
daków książek powiększających wy-
datnie zasoby polskiego księgozbioru 
w Vancouver.
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