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  Z początkiem lat 30. organizacja traci 
niestety wyraźnie na popularności. Ze 
177 osób zapisanych do Towarzystwa 
według danych z końca 1932 roku, 
do końca następnego roku wytrwa 
w członkostwie jedynie osób osiem.
I znów: jedną z przyczyn takiego sta-
nu rzeczy, obok trwającej w Kanadzie
recesji gospodarczej, są wewnątrz-
organizacyjne nieporozumienia. Wy-
brany na rok 1930 zarząd Zgody z pre-
zesem Marczakiem na czele składa
rezygnację już w pierwszych miesią-
cach swojej działalności. W kwietniu 
1930 – jak wynika z pochodzących 
z tego okresu zapisów – na funkcję 
prezesa powołany zostaje pan Józef 
Żurawiak, chociaż mniej więcej w po-
łowie tego samego roku jego nazwi-
sko znika z zebraniowych zapisów, a 
w roli prezesa pojawia się, nie bardzo 
wiadomo w jaki sposób, pan Albert 
Kaski. W protokołach z tego okresu 
widoczny jest bałagan; nie bardzo 
wiadomo na przykład, jak zrealizowa-
no postawiony na którymś z zebrań
wniosek zorganizowania obchodów 
150 rocznicy powstania listopadowe-
go, a część zebrań – jak krótko zapi-
sano – zostaje po prostu odwołana 
z powodu braku na nich wystarczają-
cej liczby członków.
  O tym że w organizacji nie dzieje się 
dobrze również w roku 1931 za pre-
zesury pana Starzyckiego świadczyć 
może wniosek formalny postawiony 
przez pana Wałacha na zebraniu 7 
czerwca, który brzmi jak następuje: 
Z powodu często pojawiających się 
plotek między członkami Towarzystwa, 
począwszy od dnia dzisiejszego, jeżeli 
osoba którakolwiek bądź w jakikol-
wiek sposób ubliży osobie drugiej, na-
leżącej w skład naszego Towarzystwa, 
lub też będzie rozsiewać nieprawdziwe 
wieści – podlegać ma karze 1 dolara.  
Wniosek przyjęto jednogłośnie. Groź-
ba surowej kary nie ustrzegła zarządu 
Zgody przed kolejnymi zawirowania-
mi już we wrześniu tego roku, których 
efektem były dalsze rezygnacje i zmia-
ny. Prezesem do końca roku będzie 
pan Skurzański.
  Z kryzysu w szeregach organizacji 
korzysta, jak pisze autor Kroniki Zgo-
dy do roku 1966, pan B. Liszkowski,  
grupa komunistyczna, ukrywająca się 
pod bałamutną nazwą Towarzystwa
Robotniczo - Farmerskiego, która sta-
je się przejściowym schroniskiem dla 
malkontentów, którzy dla obiecanych 
korzyści opuścili małodusznie Zgodę.
  Prezesem na rok 1932 zostaje pan 
Leon Wałach, który w związku z nie-
snaskami odsunięty został od prezesu-
ry z końcem roku 1929, ustępując miej-
sca panu Marczakowi, który kilka mie-
sięcy potem zrezygnował z funkcji, 
a na jego miejsce wybrany został pan 
Żurawiak, którego wkrótce zastąpił 
pan Kaski, zastąpiony następnie przez 
pana Starzyckiego, którego wymienił 
pan Skurzański, zastąpiony teraz przez 
pana Wałacha.
  Pan Wałach sprawuje funkcję długo, 
bo aż do stycznia 1933 roku, kiedy to 
podczas jego nieobecności na zebra-
niu, prezesem wybrany zostaje pan 
Kamieński. Na kolejnym zebraniu po-
jawia się wniosek, żeby wysłać do by-
łego prezesa Wałacha list dopomina-
jący się zwrotu 62 dolarów przezna-
czonych na zakup działki pod budo-
wę Domu Polskiego. Z kolei pod adre-
sem nowego prezesa, p. Kamieńskie-
go, oraz jego zastępcy, wspomnianego 
już wyej pana Lubziskiego, zostanie
wyrażone w czerwcu przez pana Jó-
zefa Grębskiego wotum nieufności, za 

którym opowiada się wiekszość gło-
sujących. Jednak na zebraniu 10 dni 
później wynik głosowania jest już in-
ny i zarówno pan Kamieński, jak i pan 
Lubziński okażą się ludźmi godnymi 
zaufania i zachowają swoje stanowi-
ska. Pan Grębski wybrany zostaje pre-
zesem na rok 1934, w chwili gdy orga-
nizacja liczy ośmiu członków.
  Od tego momentu, pisze pan Lisz-
kowski, sprawy zaczynają się toczyć 
dużo lepszym torem. Starzy członko-
wie, zbałamuceni wrogą Towarzystwu 
agitacją, wracają powoli i przybywają 
nowi spośród zwiększającego się do-
pływu do Kanady emigrantów z Kra-
ju. Panie reorganizują podupadłe Ko-
ło Polek. Ożywiają się prace na niwie 
kulturalno-oświatowej.  Znów w sezo-
nie letnim odbywają się pikniki, a w 
porze chłodów polonijne zabawy. Ko-
ło teatralne przygotowuje program na
okres zimowy. Nowy zarząd stara się 
jak może przezwycieżać niedobre,
wywołane w znacznym stopniu trwa-
jącą wciąż ekonomiczną depresją, na-
stroje wśród Polonii. Zgoda po raz 
pierwszy wysyła swojego delegata na 
II Zjazd Polonii Kanadyjskiej Winni-
peg’34. Liczba członków zwiększa się 
do końca tego roku do 131.
  Problemem jest brak stałej siedziby 
Towarzystwa, które z powodu podnie-
sienia czynszu za wynajmowaną salę
przenosi się ponownie do prywatnego 
mieszkania udostępnionego tym ra-
zem przez państwo Marczaków. Poja-
wiające się na zebraniach wnioski bu-
dowy Domu Ogólnopolskiego wywo-
łują burzliwe dyskusje, kończące się
niezmiennie tak samo: na realizację 
projektu wciąż jeszcze brak pieniędzy.
   Przecież jednak, mimo trwającej 
„bezdomności”, Zgoda uaktywnia jak 
może swoją działalność na rzecz Po-
lonii. Jest organizatorem życia spo-
łeczno-kulturalnego i wydarzeń o cha-
rakterze patriotyczno-narodowym (jak 
np. nabożeństwo żałobne po śmierci 
marszałka Józefa Piłsudskiego). Cały
czas także, w miarę swoich możliwo-
ści, udziela pomocy finansowej po-
trzebującym rodakom.
  Kolejnym prezesem wybrany zosta-
je na rok 1936 pan R. Sługocki, który 
pełnić będzie tę funkcję aż do końca
1939 roku. Pierwszy rok jego preze-
sury to także jubileusz 10-lecia Zgody, 
który z powodu wspomnianego bra-
ku własnego lokalu ma jednak nader 
skromny charakter. Również miasto 
Vancouver obchodzi w tym samym 
roku jubileusz swojego 50-lecia, a w 
licznych imprezach z tej okazji ucze-
stniczą również mieszkający tu Polacy. 
Na doroczną, organizowaną w końcu
sierpnia wystawę Pacific National Ex-
hibition panie z Koła Polek przygoto-
wują prezentację robótek ręcznych i 
specjałów polskiej kuchni.
   Polonijna idylla nie może wszak 
trwać zbyt długo. Terenem nieporo-
zumień staje się tym razem założona
i prowadzona przez Zgodę sobotnia 
szkółka dla dzieci. W rezultacie zatar-
gów na tle programu nauczania Towa-
rzystwo zakłada na rok szkolny 1937-
-1938 drugą szkołę, wyłącznie dla po-
ciech swoich członków. Kolejny rok 
szkolny w sobotniej szkółce Zgody już 
się nie rozpocznie z powodu znikomej 
liczby chętnych do nauki.
  Pozytywne natomiast jest to, że sy-
tuacja gospodarcza w Kanadzie ulega 
poprawie, w związku z czym obniżone 
na czas kryzysu do 25 centów składki 
członkowskie mogą zostać zwiększone 
do poprzedniej wysokości 50 centów 
miesięcznie. W roku 1938 Zgoda de-

leguje swojego prezesa na organizo-
wany w Warszawie sześciotygodnio-
wy kurs dla pracowników społecznych 
na emigracji, a pod koniec tego roku 
deponuje w banku kwotę 500 dola-
rów jako fundusz żelazny na budowę 
Domu Ogólnopolskiego. Z początkiem 
następnego roku wpływają pierwsze
wsze deklaracje składek na ten cel. Na 
jednym z zebrań zarządu uchwalony 
zostaje wniosek założenia Złotej Księ-
gi Ofiarodawców, który nie zostanie 
jednak zrealizowany.

Lata wojny

  Rozpoczynając prezentację drugiego 
dziesięciolecia “Zgody”, pan B. Lisz-
kowski odnotowuje w jednym z pier-
wszych akapitów co następuje: W van-
couverskim czasopiśmie “Sun” uka-
zał się po raz drugi napastliwy arty-
kuł pod adresem polskich emigrantów
z okazji aresztowania opryszka po-
dającego się za polskiego obywatela.  
Na skutek interwencji zarządu T-wa 
Zgoda, policja zbadała dokładniej na-
rodowość i przynależność państwową 
aresztowanego i okazało się, że z Pol-
ską i jej obywatelstwem nie ma on nic 
wspólnego. List do “Sun”, wysłany 
w tej sprawie przez członka T-wa 
J. Grębskiego nie został umieszczony.  
W każdym razie od tej pory policja
sprawdzała staranniej tożsamość 
aresztowanych opryszków.
  Wkład Towarzystwa w poprawę ja-
kości pracy vancouverskiej policji od-
notować należy zapewne po stronie 
odniesionych przez organizację sukce-
sów. Porażką natomiast zakończyła
się podjęta w tym samym mniej wię-
cej czasie kolejna próba założenia mło-
dzieżowego kółka gimnastycznego.  
Po raz trzeci to cenne przedsięwzię-
cie spełznie na niczym, jako że jego 
zwolennicy muszą znów przyjąć do 
wiadomości smutny fakt, że ani sali 
do ćwiczeń, ani pieniędzy na zakup 
gimnastycznego sprzętu póki co nie 
posiadają. Tym niemniej odbyło się
kilka zebrań poświęconych tej spra-
wie.
  Tymczasem w Europie groźba wy-
buchu wojny staje się coraz bardziej 
realna. Po aneksji Austrii i Sudetów 
narastająca agresja hitlerowskich Nie-
miec, ośmielonych uległością zachod-
nich mocarstw, kieruje się w stronę 
Polski. 24 października 1938 r. Hitler 

występuje z żądaniem zgody na za-
anektowanie Wolnego Miasta Gdań-
ska i oddania „eksterytorialnego kory-
tarza”, tj. 25-kilometrowej szerokości
pasa przez Pomorze Gdańskie, który 
ma rzekomo ułatwić komunikacje z 
Prusami Wschodnimi. W marcu 1939 
roku wojska Rzeszy wkraczają do Pra-
gi, co jest jawnym pogwałceniem u-
kładu monachijskiego, a krótko po 
tym zajmują Kłajpedę. 7 kwietnia fa-
szystowskie Włochy zajmują Albanię.
Fiasko prób zapobieżenia wojnie po-
przez polityczne układy z Hitlerem 
staje się oczywiste.
  W Zgodzie też nie ma sielanki.  Pisze 
pan Liszkowski: Trwający trzy lata 
spokój w stosunkach między organiza-
cjami ponownie zostaje zakłócony; tym 
razem w samym Zarządzie na tle po-
krycia kosztów przyjęcia konsula RP,
i ze Zjednoczeniem Zrzeszeń Polskich 
w Kanadzie w sprawie składek człon-
kowskich.
  Jednak mimo niesnasek nie słabną 
dowody organizacyjnego patriotyzmu.  
Wzorem lat ubiegłych zorganizowa-
no rocznicowe obchody Konstytucji 
Trzeciego Maja oraz uczczono pa-
mieć marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na skierowany do Polaków w USA 
i w Kanadzie apel rządu Rzeczpospo-
litej zawiązuje się w Vancouver, zło-
żony wyłącznie z członków Zgody,  
Komitet Obrony Narodowej, który ze-
brał doraźnie na rzecz Polski 205 do-
larów, z czego $25 ofiarowała sama 
Zgoda. Pieniądze przekazano do Kra-
ju za pośrednictwem konsulatu RP 
w Winnipeg.
  Trwa również zbiórka pieniędzy na
budowę Domu Polskiego, w której 
przoduje Koło Pań, organizując w do-
mach tzw. herbatki.
 Po napadzie Niemiec na Polskę, Zgo-
da zwołuje w dniu 10 września wiec 
polonijny, na którym po uchwaleniu 
odpowiednich rezolucji zebrano do-
raźnie 185 dolarów, przekazując je 
Komitetowi Obrony Narodowej.
    W listopadzie 1939 roku, kiedy 
w Europie ZSRR szykuje się do ataku 
na Finlandię (wojna zimowa 1939-
-1940), Towarzystwo Zgoda staje się 
nareszcie właścicielem zakupionej za 
5,250 dolarów posesji. Obiekt wyma-
gał przeróbek i remontu, co odzwier-
ciedlała niska cena zakupu, ale entu-
zjazm członków organizacji był za-
pewne zaiste wielki, skoro już w stycz-

niu następnego roku Zgoda przeniosła 
się do własnej, wyremontowanej sali 
z nadzieją na dużo bardziej ustabili-
zowaną pracę organizacyjną, w której 
ważnym wyzwaniem jest tocząca się 
w Europie wojna. Członkowie Zgody 
tworzą Oddział Polski Kanadyjskiego 
Czerwonego Krzyża i Komitet Polski, 
które mają na celu niesienie pomocy 
ofiarom wojny i reorganizującej się
w Wielkiej Brytanii polskiej armii, 
współpracując ściśle ze wspomnianym 
wyżej Komitetem Obrony Narodowej.
Niestety, szlachetne wysiłki zatruwają 
nowe niesnaski; tym razem z Kołem
Młodzieży. Pomimo osiągniętego na 
początku marca 1940 roku porozumie-
nia o harmonijnej współpracy młodzi 
brykają nadal i już po miesiącu całe 
porozumienie bierze w łeb. W rezulta-
cie Koło zostaje rozwiązane, a na jego
miejsce usiłuje się stworzyć nową 
grupę młodzieżową wewnątrz Towa-
rzystwa. Akcja ta – odnotowuje pan 
Liszkowski – nie dała jednak pomy-
ślnych rezultatów z przyczyn niezbyt 
jasnych.
  Dobrze natomiast układa się współ-
praca ze Związkiem Żydów Polskich,
który w roku 1941 zgłosił chęć wstą-
pienia w szeregi Zgody, co zostaje za-
akceptowane. Udaje się także zlikwi-
dować w znacznej części środowisko-
we rozłamy, czego dowodem powrót 
na organizacyjne łono dawnych człon-
ków, którzy przez jakiś czas tworzyli 
na wyspie Lulu niechętny Zgodzie 
Klub Polski.
  Konsolidacyjne sukcesy skłaniają do 
poszerzenia zabiegów propagujących 
działalność Towarzystwa. Na jednym 
z zebrań postanowiono w tym celu
wydawać biuletyn miesięczny, który 
ukazuje się kilka razy w różnych od-
stępach czasu, po czym znika z pola 
widzenia.
  Nie bardzo jednak udaje się włączyć 
w Zgodowskie szeregi napływających 
do Vancouver coraz szerszą falą na 
skutek trwającej wojny uchodźców
z Polski – cywilnych i wojskowych 
(głównie inwalidów wojennych). Roz-
mowy integracyjne nie przynoszą spo-
dziewanych efektów i nowo przyby-
wający nie uczestniczą raczej ani w 
organizowanych przez Zarząd w se-
zonie zimowym 1940/41 wieczorkach 
tanecznych, ani w przygotowanych 
rok później jasełkach i gwiazdce dla 
dzieci.  

Dożynki 2015. Przemawia poseł do parlamentu Don Davis, po lewej prezes Zgody Andrzej Matuszewski


