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Po wojnie

  W życiu organizacyjnym Towarzy-
stwa Zgoda w dziesięcioleciu 1947-
-1956 na czo³o wysuwaj¹ się następu-
j¹ce wydarzenia: 1/ poczynania zwią-
zane z budow¹ lub zakupem Domu 
Ogólnopolskiego, 2/ obchody 25-lecia,
a następnie 30-lecia Zgody oraz 3/ roz-
dźwięki między Towarzystwem a po-
wsta³ym w 1947 roku Stowarzysze-
niem Polskich Kombatantów – Ko³o 
nr 3.  
   Zacznijmy jednak od spraw innych.
  Poja³tañski kszta³t Europy, a zw³asz-
cza narzucony Polsce reżim komuni-
styczny s¹ niezmiennie kości¹ w gardle 
Zgody, która broni się dzielnie przed 
jakimikolwiek wp³ywami zarazy na 
swoje szeregi. Wybrany na rok 1947
zarz¹d z prezesem Janem Dyni¹ na 
czele nie ma w swoim sk³adzie – jak
zapewnia w swojej „Kronice Zgody 
do roku 1966” pan Liszkowski – nie 
tylko ani jednego komunisty, ale także 
ani jednego sympatyka komunizmu.
Zarz¹d z prezesem Dyni¹ zademon-
struje swoje uczucia do promoskiew-
skiego reżimu, kiedy to grupa zwolen-
ników Polski Ludowej bêdzie usi³o-
wa³a urz¹dziæ w sali Zgody wiec z u-
dzia³em konsula rz¹du warszawskie-
go. Figa z makiem;  konsul i jego van-
couverscy zausznicy zastan¹ salê zam-
kniêt¹ na k³ódkê.
 Pan Dynia wybrany zostaje prezesem 
także na rok 1948, ale już 4 stycznia 
sk³ada rezygnację z powodu wyjazdu 
z Vancouver. Do końca kadencji obo-
wi¹zki prezesa sprawowaæ bêdzie pan 
Marcin Ozdoba, po którym tê funkcjê 
przejmie na rok 1949 pan Jan Czar-
necki. Nie trzeba chyba dodawaæ, że 
obaj maj¹ do komunizmu stosunek 
równie jednoznaczny jak ich poprzed-
nik. Gdy cz³onek Zgody S. Starzycki 
bierze udzia³ w zorganizowanym przez 
miejscowe Towarzystwo Demokra-
tyczne oficjalnym przyjęciu peerelow-
skiego konsula, zebranie miesięczne
udziela zb³¹kanemu cz³onkowi naga-
ny z ostrzeżeniem, iż powtórzenie się 
tego rodzaju wybryku zakończy się 
wykluczeniem z organizacji.
  Stanowcza postawa wobec Polski 
Ludowej nie ma wszak¿e nic wspól-
nego ze stosunkiem do pozostaj¹cych 
w Kraju rodaków. Akcja pomocy od-
bywa siê regularnie. Zbierane s¹ na ten 
cel pieni¹dze i u¿ywana odzie¿. Od 
1945 roku wysy³ka darów uzgadniana 
by³a przez Zgodê z Towarzystwem 
Demokratycznym; we wrześniu 1947 
Towarzystwo, niezadowolone z tej
wspó³pracy, postanawia prowadziæ tê 
dzia³alnoœæ samodzielnie, a swoje do-
konania og³aszaæ w prasie polonijnej.  
O zakresie organizowanej w tamtych 
czasach akcji pomocy œwiadcz¹ liczne 
pokwitowania oraz podziêkowania od 
dowódców jednostek wojskowych,
emigracyjnych organizacji polskich i 
indywidualnych osób.
 Kiedy latem 1947 roku przybywa do 
Vancouver polski statek „Kiliński”, 

Zgoda urz¹dza w swoim lokalu przy-
jêcie dla za³ogi oraz prowadzi zbiórkê 
odzieży i żywności, w wyniku której 
powracaj¹cy do Polski „Kiliński” za-
biera na swym pok³adzie kilkadziesi¹t 
paczek dla rodaków w Kraju.
  Ożywia się również życie towarzy-
sko-kulturalne. Powraca siê ponow-
nie do pomys³u wyœwietlania w Zgo-
dzie filmów, w zwi¹zku z czym kilku 
cz³onków oddelegowanych zostaje na 
kurs obs³ugi projektora. Czas ocze-
kiwania na projekcje filmów umilaj¹ 
znane od lat tak zwane herbatki, przy
których mo¿na sobie pogadaæ, zacieœ-
niaj¹c tym samym stosunki personal-
ne cz³onków Towarzystwa.
  Odbywaj¹ się także polonijne zaba-
wy. Do Vancouver przybywa kilka-
naście polskich dziewcz¹t, by³ych 
więźniarek niemieckich obozów kon-
centracyjnych, którym Zgoda oferuje 
darmowy wstęp na sobotnie tańce, że-
by u³atwić im nawi¹zanie kontaktów
osobistych. W siedzibie Towarzystwa
zostaj¹ też zorganizowane kursy języ-
ka angielskiego dla nowo przybywa-
j¹cych, które jednak – z powodu mar-
nej frekwencji – zostaj¹ wkrótce zlik-
widowane.
  Obok istniej¹cych od chwili powsta-
nia Zgody planów zwi¹zanych z po-
siadaniem Domu Ogólnopolskiego, na 
zebraniu miesiêcznym 7 marca 1948 
przeforsowana zostaje sprawa realiza-
cji innego marzenia: zakupu terenu na
polonijne pikniki. Marzenie, po ener-
gicznych poszukiwaniach odpowied-
niego terenu, zostaje szybko spe³nio-
ne. Zakupiony zostaje obszar, który 
pan Liszkowski opisuje nastêpuj¹co: 
Wobec istnienia licznych i odpowied-
nio urządzonych terenów piknikowych 
w samym Vancouver oraz dalszej i bliż-
szej okolicy, odpowiednio oczyszczo-
nych, zaopatrzonych w stoły, ławki i 
paleniska z przygotowanym drewnem 
opałowym, zapał posiadania dziewi-
czej i brudnej dżungli – bo taką naby-
to – dla tego, kto nie zna polskiej psy-
chiki wydać się musiał bardzo dziw-
nym. Nabyty w końcu taki teren był 
przez szereg lat tylko źródłem kłopo-
tów wszystkich kolejnych zarządów aż 
do czasu, kiedy w roku 1965 został o-
statecznie sprzedany.
  Dziwnym równie¿ – ¿eby przesko-
czyæ nieco w chronologii zdarzeñ – 
wydaje siê upór z jakim cz³onkowie 
Zgody powracaj¹ do idei stworzenia 
m³odzie¿owej grupy sportowej. 
Wniosek taki pojawia się po raz trzeci 
w grudniu 1955 roku i po raz trzeci, 
po krótkotrwa³ych wysi³kach organi-
zacyjnych zostaje zaniechany z tych
samych co w poprzednich latach po-
wodów: brak odpowiedniego wnętrza
do ćwiczeń, bark pieniędzy na zakup
sprzętu i brak chętnych do gimnasty-
kowania się pod egidą Zgody. Doce-
niaj¹c wagê, jak¹ cz³onkowie Towa-
rzystwa przywi¹zywali do krzepy fi-
zycznej polskiej m³odzie¿y, nie sposób
nie zauważyć, i¿ d¹¿enie do urzeczy-
wistnienia tej wizji i ujêcia jej w karby 

organizacyjne zaczyna przypominaæ 
upór maniaka.
 Wróæmy jednak do chronologii orga-
nizacyjnych dziejów. W spisie osobo-
wym Zgody na dzieñ 31 grudnia 1947 
figuruj¹ nazwiska 283 cz³onków zare-
jestrownych od chwili poczêcia stowa-
rzyszenia, czyli od stycznia roku 1926.  
Ilu faktycznie p³aci sk³adki członkow-
skie – nie wiadomo.  Prezesem na rok 
1950 wybrany zostaje pan Józef Grêb-
ski. Ze spraw bież¹cych jego urzêdo-
wania odnotowaæ należy: ponowne po 
latach powo³anie do ¿ycia Sekcji Cho-
rych (która to sekcja wbrew swojej na-
zwie nie skupia³a w swych szeregach 
osób z³o¿onych niemoc¹, ale spieszyła
chorym z pomoc¹ materialn¹), utwo-
rzenie Komisji Statutowej do opraco-
wania aktualnego statutu Towarzyst-
wa, a przede wszystkim rozpoczęcie
przygotowañ do obchodów przypa-
daj¹cego na rok nastêpny jubileuszu 
25-lecia organizacji. W tej ostatniej 
sprawie Zarz¹d podejmuje uchwa³ê 
treœci nastêpuj¹cej: Zarząd na specjal-
nym zebraniu powziął uchwałę, aby 
godnie uczcić Jubileusz 25-lecia Towa-
rzystwa, które pomimo trudności miej-
scowych, kryzysu światowego i II woj-
ny światowej potrafiło nie tylko prze-
trwać, ale tu, nad Pacyfikiem, stać na 
straży dobrego imienia Polski, szerzyć
kulturę i zwyczaje polskie nie tylko 
wśród swoich, ale i obcych, nieść po-
moc moralną i materialną rodakom, 
których wojna pozbawiła domów i ro-
dzin – postanawia się, aby w ciągu te-
go roku wszystkie imprezy i wystąpie-
nia przypominały wszystkim o tych 
Srebrnych Godach Towarzystwa.
 W roku jubileuszowym na fotelu pre-
zesa zasiada ponownie pan Dynia, któ-
ry – jak z tego wynika – powróci³ po
woja¿ach do Vancouver. Uroczysto-
œci rocznicowe, zgodnie z ide¹ szerze-
nia kultury i zwyczajów polskich, za-
inaugurowane zosta³y 6 stycznia ba-
lem maskowym i zorganizowanym
trzy tygodnie póŸniej turniejem ping-
ponga, a więc tradycyjnymi uciechami 
polskiego ludu. Na początku lutego 
pokazano przedstawienie kółka teatral-

nego Zgody, a dwa dni potem odby³a 
siê zabawa ostatkowa, z której dochód 
w wysokoœci 68 dolarów przeznaczo-
ny został na potrzeby polonijnej kultu-
ry, w tym m.in. na Fundusz Prasowy 
polskich czasopism w Kanadzie i po-
wiêkszenie zasobów w³asnej bibliote-
ki.  
  W sali Zgody odbywa siê akademia 
3-majowa przygotowana przez Kon-
gres, w sk³ad którego wchodz¹ ju¿ od 
ponad roku również delegaci Towa-
rzystwa. Grupa taneczna obchodz¹cej 
jubileusz organizacji bierze parokrotnie
udzia³ w uroczystoœciach miejskich
oraz w paradnym pochodzie przez 
miasto w dniach otwarcia i zamknięcia 
wystawy Pacific National Exhibition.  
Wóz, na którym grupa jedzie, otrzy-
muje drug¹ nagrodê za dekoracjê (pol-
skie flagi i kwiaty). Z okazji paździer-
nikowej wizyty w Vancouver pary 
ksi¹żecej, księżny Elżbiety i księcia
Filipa, grupa polska obecna jest w stro-
jach narodowych pośród reprezentacji 
31 narodowoœci. 11 listopada Kongres 
organizuje kolejn¹ akademiê z okazji 
Święta Niepodleg³ości, a w okoliczno-
œciowym programie wystêpują człon-
kowie Zgody. Jubileuszowy rok koń-
czy się bankietem wydanym dla po-
nad 400 osób, wœród których obecni 
s¹ przedstawiciele w³adz i organizacji 
kanadyjskich.
  Na radość 25-lecia k³ad¹ się cieniem 
zgrzyty w stosunkach Zgody ze Sto-
warzyszeniem Polskich Kombatantów 
– Ko³em nr 3. Pierwszym zwiastunem 
dysharmonii w miêdzyorganizacyjnej 
wspó³pracy jest zg³oszony na zebra-
niu Zgody, 1 października 1950 roku, 
wniosek, aby więcej nie udostępniać 
kombatantom sali Towarzystwa za 
darmo. Wprawdzie wniosek póki co 
upada, ale samo jego zg³oszenie œwiad-
czy, że widmo nowych niesnasek za-
wis³o nad polonijnymi organizacjami.  
Z pocz¹tkiem nowego roku zarząd To- 
warzystwa z prezesem Dyni¹ na czele 
doprowadza do rozmów obu organi-
zacji, które koñcz¹ siê ustaleniem pro-
jektu wzajemnej wspó³pracy, przewi-
duj¹cym g³ównie koncentracjê wysił-

ków nad planem budowy Domu Pol-
skiego, czyli zobowi¹zanie do wk³a-
dów finansowych na ten cel z docho-
dów osi¹ganych z organizowanych 
imprez. Ustalenia te pozostaną jednak 
tylko na papierze.  
  Do rozmów powrócono w czerwcu 
1951 roku. Tym razem, obok zawoa-
lowanego sformu³owania o równo-
rzêdnoœci obu stowarzyszeñ („obec-
ność obu organizacji na terenie Van-
couver jest dla sprawy polskiej koniecz-
nością”), postanawia siê powo³aæ trzy-
osobowy komitet miêdzyorganizacyj-
ny czuwaj¹cy nad: 1/podzia³em do-
chodów z imprez według ustalonego 
rozdzielnika, 2/ koordynacją imprez,
3/ łagodzeniem i zacieraniem sporów  
i różnic, które by współpracy przeszka-
dzały lub ją utrudniały. Czy¿ trzeba 
nadmieniaæ, że komitet – w sk³ad któ-
rego wchodzi³o dwóch cz³onków Zgo-
dy i jeden przedstawiciel SPK – za-
jmowa³ siê g³ównie trzecim z powyż-
szych punktów? Rok póŸniej Zgoda 
przestaje udostêpniaæ sw¹ salê na ze-
brania Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów.
   Rok 1953 (prezes K. Rekliński) to 
przede wszystkim wizja urealnienia 
projektu budowy Domu Ogólnopol-
skiego. Z uwagi na rangê zagadnie-
nia zarz¹d Towarzystwa postanawia 
zwo³aæ na dzieñ 26 kwietnia walne ze-
branie ca³ej vancouverskiej Polonii, li-
cz¹cej w tym czasie oko³o 4000 dusz, 
z czego 322 figurowa³y w rejestrze
Zgody. W oczekiwaniu na tłumy ro-
zes³ano liczne zaproszenia. W efekcie
rozwiniêtej kampanii informacyjno-
-propagandowej na rzecz uczestnict-
wa w dyskusji nad ¿ywotn¹ spraw¹ 
posiadania w³asnego centrum polonij-
nego, w zebraniu udzia³ wziê³y ogó-
³em 34 osoby, spoœród których wy³o-
niono oœmioosobowy Tymczasowy 
Komitet Budowy. Komitet z godnym 
podziwu optymizmem opracowuje i 
wydaje odezwê do Polonii, wzywaj¹-
c¹ do wstêpowania w swoje szeregi i 
sk³adanie datków pieniê¿nych na sza-
cowany w przybli¿eniu na kwotê 125-
-150 tysiêcy dolarów koszt budowy.
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