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  Czwarte dziesięciolecie

  Zanim przejdziemy do szczęśliwego 
fina³u trzydziestoletnich starań o Dom 
Polonii w Vancouver, pozwolê sobie 
na kilka uwag dotycz¹cych ostatnie-
go, opisuj¹cego lata 1957-1966, roz-
dzia³u ksi¹żki pana B. Liszkowskie-
go, z której wiadomoœci o wczesnych 
dziejach P.T. Zgoda czerpię pe³nymi 
garściami. Wykorzystywanie przeze 
mnie pracy poprzednika uzasadnia to,
że porównuj¹c przedstawiane przez 
niego fakty z zapisem protoko³owym 
odnoœnych lat, nie znalaz³em pod-
staw, aby pow¹tpiewać w faktogra-
ficzn¹ rzetelnoœæ autora. W¹tpliwoœci 
pojawiaj¹ siê pod koniec Kroniki. Do-
tychczasowa powściągliwość w osą-
dzaniu poszczególnych uczestników 
„niesnasek” zast¹piona zostaje g³osem 
mentora, z którego przebijają osobiste
sympatie i antypatie pisz¹cego. Poja-
wiaj¹ siê okreœlenia „pseudospo³ecz-
nicy”, „rozbijacka robota”, „jednostka 
wrogo nastawiona do dzia³alnoœci  
konsolidacyjnej” czy pisani w cudzy-
s³owie „ojcowie narodu”. Krótko mó-
wiąc B. Liszkowski w miejsce języka
polskiego wprowadza jêzyk peerelow-
ski.  
   Pisz¹c o „aferze bingo” z roku 1961, 
polegaj¹cej na tym, ¿e walne zebranie 
mia³o niejakie trudnoœci z uzyskaniem 
od kieruj¹cego tym przedsiêwziêciem 
p. R. ¯urowskiego informacji finanso-
wych, autor kroniki czterdziestolecia 
Zgody stwierdza, że odmowa podda-

  Na kolejnym zebraniu Tymczaso-
wy Komitet Budowy przekszta³ca siê 
w sta³y Komitet Budowy, a jego pre-
zesem zostaje p. J. Piêtkiewicz. Sta³y 
Komitet powo³uje sekcje zadaniowe: 
Sekcjê Budowlan¹ pod przewodnict-
wem pana Wa³acha, Sekcjê Zbiórki 
Pieniêdzy z panem Klepalskim na cze-
le oraz Sekcjê Propagandow¹ z panem 
Walczakiem jako g³ównym propa-
gandzist¹. Zebranie upowa¿nia zarz¹d 
Zgody do znalezienia odpowiedniego 
placu pod budowê.
 Nadzwyczajne zebranie Polonii, zwo-
łane 28 czerwca, ustala co nastêpuje: 
Polskie Towarzystwo Zgoda postana-
wia poprzeć pracę dotychczasowego 
Komitetu Budowy w kierunku budowy 
jedynego Domu Polskiego w Vancou-
ver i potwierdza dotychczasową in-
tencję ofiarowania swego majątku na 
Dom Polonii w Vancouver.  Polskie 
Towarzystwo Zgoda wyraża przeko-
nanie, że inne organizacje w Vancou-
ver pójdą po tej samej linii – budowy 
jedynego Domu Polskiego i ofiarowa-
nia swojego majątku. Budowê jedne-
go jedynego Domu Polskiego popie-
ra osób siedemnaœcie, a siedem jest 
przeciwko.
  Ale nie tylko ilość przysz³ych Do-
mów Polskich w Vancouver wywo-
³uje ró¿nicê zdañ. Emocje budzi rów- 
nie¿ kwestia kto i jak ma prowadzić 
mający budować się Dom Polonijny.
Na kolejnych zebraniach Komitetu 
Budowy, w dniach 7 i 8 lipca 1954 r.,
wszyscy przystaj¹ zgodnie na nazwê 
planowanej budowli – Dom Ogólno-
polski. Rozdźwięki wywołuje nato-
miast zagadnienie, kto w³aœciwie ma 
byæ jej w³aœcicielem. Wszystkie orga-
nizacje spogl¹daj¹ na siebie nieufnie, 
podejrzewaj¹c siê wzajemnie o chêæ 
przyw³aszczenia Domu Ogólnopol-
skiego. W zwi¹zku z powyższym pre-
zes Komitetu Budowy J. Piêtkiewicz 
proponuje odezwê treœci nastêpuj¹cej:  
Z powodu nurtujących szkodliwych 
rozdźwieków i interpretacji, które ha-
mują i utrudniają budowę Domu Po-
lonijnego, Tymczasowy Komitet Budo-
wy Domu na swym zebraniu w dniu 
8 lipca 1954 roku powziął następują-
cą rezolucję: Tymczasowy Zarząd Ko-
mitetu Budowy Domu Polonijnego 
zobowiązuje się wszędzie i zawsze 
działać i propagować budowę Domu 
Polonijnego w myśl uchwał powzię-
tych na walnych zebraniach Polonii 
w dniach 23 kwietnia 1953 i 11 kwiet-
nia 1954 r., a mianowicie:
A.  Dom Polski w Vancouver ma być 
własnością całej Polonii, a nie po-
szczególnej organizacji.
B.  Zarząd Domu Polonijnego ma 
udostępniać ten Dom wszystkim Pola-
kom, jak i istniejącym organizacjom.
(...)
  Członek Komitetu, który by działał 
wbrew powyższej uchwale, musiałby 
ustąpić z zarządu, względnie być usu-
nięty.
   Rezolucję przyjêto.
  2 stycznia 1955 roku nowy zarz¹d 
Zgody ze swym prezesem, panem 
M. Kopeckim, przedstawia na zebra-
niu ogólnym przygotowane przez sie-
bie oœwiadczenie: Członkowie Polskie-
go Towarzystwa Zgoda pragną z głę-
bi serca dopomóc, ułatwić i przyspie-
szyć budowę Domu Polonijnego dla 
Polonii w Vancouver przez wkład cał-
kowitego majątku Towarzystwa na
Dom Polski (...). Równocześnie Pol-
skie Towarzystwo Zgoda chce zazna-
czyć, że postepując w ten sposób nie
rości sobie żadnych pretensji do pro-
wadzenia budowy Domu, od tego jest 

Komitet Budowy, czy też administro-
wania Domem Polskim – wręcz od-
wrotnie (...).
 To oœwiadczenie zosta³o tak¿e po dłu-
giej debacie zaakceptowane. Po czym 
zaraz podjęto starania po³¹czenia Ko-
omitetu Budowy z Polskim Towarzy-
stwem Zgoda, wskutek czego dosz³o 
do nie sprecyzowanych bliżej tarć. Na
13 lutego zwo³ano wiêc zebranie cz³on-
ków za³o¿ycieli, które wy³oni³o zarząd
Komitetu Za³o¿ycieli z prezesem Her-
manowiczem na czele i uchwali³o sta-
tut, który został tak ułożony, że z chwi-
lą jego przyjęcia Komitet Założycieli 
zmieniał się automatycznie w zarząd
Towarzystwa Zgoda (B. Liszkowski).  
W wyniku pertraktacji pomiędzy To-
warzystwem a Komitetem Budowy 
oraz Za³o¿ycielami, 6 marca 1955 ro-
ku stworzono jedną organizację pod 
nazwą Polskie Towarzystwo Zgoda, 
wybierając jej nowy zarząd złożony 
z prezesów wszystkich zainteresowa-
nych stron i ludzi z ich otoczenia.  I tak 
Zgoda narodzi³a siê po raz drugi. 
 W efekcie iœcie koronkowej dyploma-
cji prezesem (nowego) Polskiego To-
warzystwa Zgoda zostaje pan Harma-
nowicz (Komitet Za³o¿ycieli), a wice-
prezesem pan Kopecki (dotychczaso-
wy prezes „pierwszej Zgody”).
  Ale zabiegi dyplomatyczne wokó³ 
ustalenia przysz³ej neutralnoœci admi-
nistracyjnej Ogólnopolskiego Domu
Polonijno-Polskiego to jedno, a robota
budowlana – rzecz druga. Budowê zaœ, 
jak wszyscy wiedz¹, zaczyna siê od
sporz¹dzenia planu budowy. Szczęśli-
wie w szeregach Zgody znajdowa³ siê 
w owym czasie równie¿ architekt, pan 
R. ̄ urowski, który zaoferowa³ Towa-
rzystwu bezp³atne sporządzenie rze-
czonego planu i równie¿ bezp³atne po-
kierownie budow¹. Rzecz w tym, że
chodzi³y s³uchy, i¿ architekt ¯urowski 
wcale nie jest architektem, tylko tech-
nikiem budowlanym, co powodowa³o 
niezbyt powa¿ne traktowanie zgłoszo-
nej oferty przez czêœæ cz³onków zarz¹-
du. G³ównym oponentem powierzenia
panu ̄ urowskiemu odpowiedzialnego 
zadania by³ prezes Hermanowicz, któ-
ry negatywnie ocenił plany architekta
(bo pan ̄ urowski plany tak czy inaczej 
w maju zrobi³) twierdz¹c, że nie licz¹ 
siê one z możliwościami finansowymi
Towarzystwa, s¹ niefachowe i ca³ko-
wicie ignoruj¹ miejscowe przepisy bu-
dowlane. W zwi¹zku z tymi zarzutami
zwo³ano na 26 czerwca zebranie nad-
zwyczajne, na którym prezes Herma-
nowicz i trzech innych cz³onków za-
rz¹du z³o¿y³o rezygnacjê z zajmowa-
nych stanowisk, w związku z czym,
jak to było w zwyczaju, zwołano ko-
lejne zebranie – tym razem walne – aby
zastanowiæ siê, co z tym fantem zrobić.
  Na walnym zebraniu uradzono, by 
Domu Ogólnopolskiego na razie nie 
budowaæ, a zamiast tego zakupiæ go-
towy gmach, tzw. White Rose, przy
ulicy Broadway. Po tej decyzji prezes 
Hermanowicz i trzech jego zwolenni-
ków wycofa³o swoje rezygnacje.  Przy-
st¹piono do pertraktacji z w³aœcicielem 
obiektu, które jednak – pisze pan Lisz-
kowski – były tak prowadzone, ażeby 
nic z tego nie wyszło, co też się sta³o.  
Postanowiono więc ostatecznie zbu-
dowaæ Dom Ogólnopolski na parceli 
przy 4015 Fraser Street, któr¹ w tym 
celu wraz z przyleg³ościami zakupio-
no.
  Perturbacji wszak na tym nie koniec.
Ledwie za³atwiono formalnoœci zaku-
pu parceli, gdy oto na zarz¹d Zgody
spada jak grom z jasnego nieba wia-
domoœæ, że SPK – Ko³o nr 3 zamierza

budować swój w³asny dom. Zaniepo-
kojeni cz³onkowie zarz¹du zwo³uj¹ 
pod patronatem Kongresu Polonii Ka- 
nadyjskiej kolejne zebranie w celu 
ostatecznego zdecydowania czy należy 
budować jeden Dom Polonijny (...), 
czy dwa takie domy, na którym zdecy-
dowano ostatecznie, że Dom będzie 
jeden. Zdaniem prezesa Hermanowi-
cza by³o to postanowienie decyduj¹-
ce o jednoœci vancouverskiej Polonii.  
- Dzięki temu porozumieniu – mówi³ 
prezes – nie tylko sprawa budowy Do-
mu posuwa się naprzód, ale utrzyma-
no także harmonijną współpracę kul-
turalno-oświatową wszystkich organi-
zacji polonijnych. W następnym roku,
jak nietrudno się domyślić, Stowarzy-
szenie Kombatantów Polskich – Ko³o 
nr 3 rozpocznie starania o zakup w³as-
nego domu przy 7670 Joffre Street. 
Widać kwestia, kto bêdzie faktycznym 
w³aœcicielem Domu Ogólnopolskiego 
– pomimo licznych uchwa³, rezolucji, 
postanowień, porozumień, zebrań zwy- 
czajnych, walnych i nadzwyczajnych 
– wciąż rodzi³a w¹tpliwoœci.  
  Prezesem Zgody na rok 1956 wybra-
ny zostaje pan R. ̄ urowski (architekt, 
o którym chodzi³y s³uchy, ¿e nie jest 
architektem), a rok ten jest kolejnym 
rokiem jubileuszowym, który posta-
nowiono obchodziæ uroczyście. W tym
celu powo³ano specjalny komitet pod 
przewodnictwem pana M. Ozdoby.  
Komitet zorganizował 27 września bal
w dotychczasowej sali Zgody przy 
Victoria Drive, na którym to balu wrę-
czony zosta³ Towarzystwu ufundowa-
ny przez Ko³o Polek sztandar.
   4 listopada prezes ¯urowski, autor 
planu architektonicznego Domu Polo-
nijnego, oznajmia na zebraniu, ¿e jego
plan zosta³ przez odpowiednie w³adze 
zatwierdzony i budowê mo¿na rozpo-
cz¹æ choćby za kilka dni. Prezes apelu-
je do cz³onków o spo³eczn¹ pomoc 
przy budowie, co popiera prezes Ko-
mitetu Budowy. pan Woœ, wzywaj¹c 
do czynu nie tylko cz³onków Zgody, 
ale wszystkich Polaków w Vancouver.  
Gor¹ca owacja zebranych jest podzię-
kowaniem i dowodem uznania dla pa-
na ¯urowskiego za bezinteresowne
sporz¹dzenie planu budowy. Uprze-
dzaj¹c fakty, dodajmy ¿e pan Żurow-
ski będzie prezesem przez kolejne
cztery kadencje (lata 1956-1960), a po-
tem znów w roku 1964.
  Po poświęceniu placu pod przysz³y 
Dom Polonii odbywa siê bal. Uroczy-
ste po³ożenie kamienia wêgielnego ma
miejsce 3 lipca 1957. Owiane tajem-

nic¹ otwarcie Domu nast¹pi³o praw-
dopodobnie w końcu listopada 1959.  
W każdym razie 6 grudnia tego roku 
zebranie miesięczne Towarzystwa od-
by³o się w nowej siedzibie.  Ale to już 
wydarzenia mieszcz¹ce siê w przedzia-
le czasowym następnego rozdzia³u.

nia kontroli działalności bingo była 
rezultatem przeczulenia prestiżowego 
kierownika bingo. Dodaje do tego, i¿ 
na zebraniu miesięcznym w sierpniu 
prezes Żurowski informuje, że bingo, 
z którego spodziewano się poważnych 
dochodów, jak do tej pory jest raczej 
deficytowe. W egzemplarzu, z którego 
korzystam, rêka nieznanego recen-
zenta podkreœli³a to zdanie, dopisuj¹c 
o³ówkiem opatrzony trzema wykrzyk-
nikami wyraz kłamstwo!!!.
 W innym miejscu inkryminowanego 
rozdzia³u pojawia siê frapuj¹ce zda-
nie: że wśród członków Zgody mogła 
być komunistyczna wtyczka, nie ulega 
wątpliwości. Czy¿by chodzi³o tu o pe-
netracjê vancouverskiej Polonii przez
peerelowskie s³u¿by specjalne i brak 
ideowej czujnoœci w szeregach orga-
nizacji? A mo¿e pan Liszkowski po-
trzebuje „wtyczki”, ¿eby w razie po-
trzeby pod³¹czyæ do niej któregoś ze
swoich adwersarzy (kto nie z nami, ten 
komunista!)? Dziwny to jêzyk. Cza-
sem irytuj¹cy, czasem wiêcej zabaw-
ny. Ubolewaj¹c nad stanem sekcji 
kulturalno-oœwiatowej, autor Kroniki 
pisze, ¿e zabrak³o jej inteligentnego 
i ideowego pracownika społecznego 
(...), który miałby nie tylko czas, ale 
i potrzebne kwalifikacje, a więc: dużo 
czasu, średnie wykształcenie, odpo-
wiedni poziom kulturalny, no i własny 
samochód, a o ile możliwe, też pewne 
doświadczenie w obchodzeniu się 
z młodzieżą.
  Sk¹d wziê³o siê to nag³e „ideowe za-
anga¿owanie”  kronikarza, domyœliæ 
siê nietrudno. W kwietniu 1962 roku 
pan Liszkowski został cz³onkiem Zgo-
dy i wygl¹da na to, ¿e sam zapadł na
coœ w rodzaju „przeczulenia presti¿o-
wego”. Tym niemniej zdarzenia przez
niego przedstawiane s¹ wci¹¿ oparte 
na zapisie protoko³owym. W¹tpliwo-
œci budz¹ jedynie rozbudowane ko-
mentarze autora ksi¹¿ki i jednoczeœnie 
– o co idzie przede wszystkim – osoby 
zaanga¿owanej w wewnêtrze organi-
zacyjne uk³ady. St¹d te¿, chocia¿ pan 
Liszkowski, bêd¹c œwiadkiem opisy-
wanych czasów, wie na pewno o to-
cz¹cym siê wówczas ¿yciu organiza-
cyjnym du¿o wiêcej ode mnie, nie 
mogê mieæ pewnoœci, ¿e wyk³adane 
przez niego racje s¹ obiektywne. Nie 
mogê jednak powstrzymaæ siê przed 
przywo³aniem niektórych z jego ory-
ginalnych myœli. Proszę jednak pa-
miêtaæ, ¿e nie musz¹ to byæ s¹dy, z któ-
rymi trzeba siê zgadzaæ. Po którym to 
zastrze¿eniu do rzeczy przechodzê.

Akademia 3-majowa w Polskim Towarzystwie Zgoda


