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   Na wieczorkach tanecznych nie za-
pomina się wszakże o wojnie i jej ofia-
rach. Zgoda bierze udział we wszel-
kich akcjach pomocy dla Kraju. dla
rodaków w Armii Polskiej, dla pol-
skich jeńców w obozach bolszewic-
kich oraz na rzecz rozsianych po róż-
nych krajach polskich uchodźców.  
Włącza się w przedsiewzięcia inicjo-
wane przez instytucje kanadyjskie. 
Była pierwszą organizacją, która od-
powiedziała na apel Kanadyjskiego 
Czerwonego Krzyża, wpłacając udział
w wysokości 25 dolarów, co z wiel-
kim uznaniem odnotował miejscowy 
The Sun. Lista organizowanych na 
miarę swoich możliwości akcji pomo-
cy jest dłuższa, a ofiarność niewielkiej 
społeczności polskiej w Vancouver 
trudno zaiste przecenić.
  Prezesem Zgody w latach 1940-42 
jest pan J. Pietkiewicz.
  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
w ostatnim dniu 1942 roku odnotowu-
je, iż Polonia w Vancouver liczy w tym 
czasie około 3,000 osób, z czego 148 
należy do Zgody.  Prezesem na kolejny 
rok wybrany zostaje pan J. Maślanka, 
którego kadencja rozpoczyna się od 
podjęcia wyzwania stworzenia w tym 
mieście polskiej parafii rzymsko-kato-
lickiej.  Postanowiono, że do czasu 
wybudowania polskiego kościoła na-
bożeństwa odbywać się bedą w sali 
Zgody. Obowiązki kierowania para-
fią objął ks. Franciszek Kosakiewicz, 
który przybył w czerwcu następnego 
roku do Vancouver i 10 września w ko-
ściele pod wezwaniem św. Andrzeja 
odprawił pierwszą msze świętą dla 
rodaków, na której zjawiło się ponad 
sto osób. Pierwszą zaś dotację na rzecz 
budowy polskiego kościoła, w wyso-
kości tysiąca dolarów złożył pan Fran-
ciszek Schell z Kitchener w Ontario, 
pragnąc uczcić w ten sposób pamięć 
syna, który zginął w wypadku lotni-
czym nad Vancouver.
  Jednak, jak nie trudno odgadnąć, 
również kadencja prezesa Maślanki 
nie może się obyć bez tradycyjnych 
już niesnasek. Zatarg w zarządzie To-
warzystwa skłania prezesa do złożenia 
rezygnacji ze stanowiska, która wszak-
że nie zostaje przyjęta i pan Maślanka 
pełni swoją funkcję do końca kadencji, 
a burza w łonie organizacji, jak to już 
wcześniej bywało, stopniowo się uspo-
kaja. Prezesem na rok 1944 zostaje
pan Józef Grębski, a jedną z pierw-
szych uchwał nowo wybranego zarzą-
du jest postanowienie ufundowania 
sztandaru Towarzystwa.
  O okresie urzędowania prezesa Gręb-
skiego tak pisze pan B. Liszkowski: 
Rok 1944 zaznaczył się wzmożoną 
działalnością Towarzystwa. Organizo-
wana pomoc obejmuje nie tylko Kraj 
i uchodźstwo, ale udzielana jest rów-
nież polskiej prasie w Kanadzie i orga-
nizacjom polonijnym, a mianowicie: 
Towarzystwu Budowy Domu Polskiego
w Ottawie – $25, czasopismu „Czas” 
w Winnipeg – $25 (jak co roku), Ka-
nadyjskiemu Czerwonemu Krzyżowi
– $100, na zakup filmów polskich – 
$27.  (...)
  Bardzo ważnym osiągnięciem było 
również doprowadzenie do likwidacji 
dwutorowości w organizowaniu po-
mocy dla polskich uchodźców wojen-
nych przez Polonię w Vancouver.  Taką 
pomoc na drugim torze zorganizowa-
ła grupa Polaków nie należących do 
Zgody. Wprowadzało to zamieszanie
to zamieszanie w całej akcji; obdziela-
no jednych dwukrotnie, a (...) innych, 
nie mniej potrzebujących – wcale. Na 
najbliższym zebraniu miesięcznym pan

M. Ozdoba zgłosił wniosek treści na-
stepującej: Towarzystwo Zgoda goto-
we jest współpracować ze wszystkim 
organizacjami i grupami polskimi znaj-
dującymi się w Vancouver, o ile praca 
ich ma na celu ogólny polski interes 
narodowy. Wniosek został uchwalony 
jednogłośnie.
  Na skutek tej uchwały wspomniana 
grupa chodzących luzem członków 
Polonii przyłączyła się do Komitetu 
Obrony Narodowej, który, jak już 
wspomniano, powstał w ramach orga-
nizacyjnych T-wa Zgoda.
  Drugim poważnym wystąpieniem 
Zgody był ostry protest wysłany do jed-
nej ze stacji radiowych prowadzącej 
kampanię przeciwko legalnemu pol-
skiemu rządowi w Londynie. Kierow-

nictwo tej radiostacji nadesłało swoje 
usprawiedliwienie w tej sprawie i na-
gonka na Polaków i rząd w Londynie 
nie powtórzyła się więcej.
  Prezes Grębski uczestniczy latem 
tego roku w zjeździe przedstawicieli 
kanadyjskich organizacji polonijnych 
w Toronto, którego celem jest stwo-
rzenie Kongresu Polonii Kanadyjskiej.  
Przedstawiciel Zgody zgłasza tam 
wniosek wysłania do rządów Kanady 
i Wielkiej Brytanii depeszy postulują-
cej udzielenie pomocy walczącej War-
szawie. Ktoś zakrzątnął się, wołał, że
należy niezwłocznie, natychmiast, 
nie rozchodząc się wystosować jakąś 
wspólną depeszę i wysłać ją zaraz 
(M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata).  
Depeszę wysłano.


