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 Najważniejsz¹ bez w¹tpienia spraw¹ 
czwartego dziesięciolecia Zgody by³y 
dzia³ania zwi¹zane z budow¹, a na-
stêpnie utrzymaniem Domu Polskie-
go. Prace budowlane w 1957 r., z bra-
ku odpowiednich funduszy, nie po-
stêpowa³y nazbyt szybko. Zbiórka pie-
niêdzy na ten cel wynios³a w owym
roku $4802, co stanowi³o sumę dale-
k¹ od oczekiwań. Nadziej¹ na zwięk-
szenie stanu konta bez potrzeby zaci¹-
gania po¿yczki by³y starania sprzeda-
ży posiadanych przez Zgodę nierucho-
moœci – hali przy 4521 Victoria Drive 
i pola piknikowego, za ³¹czn¹ kwotê 
30000 dolarów. Panuj¹cy podówczas 
zastój w handlu nieruchomoœciami u-
trudnia³ szybk¹ tych nadziei realizacjê.  
Kiedy w końcu pojawi³ się chętny do 
kupna hali, optymizm sprzedaj¹cych 
urós³ do tego stopnia, że z miejsca 
podniesiono cenę z dotychczasowej 
wysokoœci 24000 na 25000 dolarów, 
co potencjalnego nabywcę zniechęci-
³o skutecznie.
 Nastêpne oferty kupna hali Zgody 
pojawi³y siê w maju 1959 roku. Bri-
tish Servicemen Association zapropo-
nowa³o 20 tysięcu dolarów p³atne go-
tówką w przeciągu pół roku, a członek
Towarzystwa pan S. Nowak $21000, 
które gotów by³ sp³acić w trzy miesią-
ce. Pierwszy oferent przebi³ tę cenê, 
proponuj¹c $22000 – również w ter-
minie trzymiesięcznym. W celu roz-
wa¿enia z³ożonych ofert zwo³ano ze-
branie (rzecz jasna nadzwyczajne), 
które postanowi³o zaproponować op-
cję ze strony Towarzystwa na sprze-
daż sali i dwóch parceli na okres trzech 
miesięcy za umówioną cenę, a w mię-
dzyczasie poczynić wszelkie starania
o wyjednanie pożyczki w formie dłu-
goletniego mortgage. Nie jestem pe-
wien, czy dobrze rozumiem powyż-
sz¹ uchwa³ę, ale chyba chodzi w niej 
o to, żeby przyj¹ć obie oferty i zrobić 
wszystko, żeby ani jednemu, ani dru-
giemu oferentowi hali nie sprzedać, 
tylko pożyczkę, której nie chciano za-
ciągnąć, zaci¹gn¹ć i już.  Uchwa³ę wy-
konano, bo wkrótce obie propozycje 
kupna zosta³y wycofane.
  Kolejne zebranie nadzwyczajne w 
sprawie sprzedaży hali i dwóch dzia-
³ek budowlanych przy Victoria Drive, 
których nie chciano sprzedać, odby³o 
się 20 marca 1960 roku.  Przeg³osowa-
no na nim wniosek następujący: Ze-
brani dają wolną rękę zarządowi T-wa 
Zgoda do sprzedaży nieruchomości 
przy 4521 Victoria Drive za cenę nie 
niższą jak wysokość hipoteki (mort-
gage) – $20,000, na tej nieruchomoś-
ci. W zwi¹zku z zad³użeniem Zgody 
(o czym będzie w dalszych akapitach) 
prezes ¯urowski sugeruje wystawie-
nie na sprzedaż również pola pikni-
kowego. Po d³ugiej i burzliwej dysku-
sji zebrani postanawiaj¹ zwo³ać w tej 
sprawie specjalne zebranie nadzwy-
czajne. Decyzja o wystawieniu pola 
piknikowego na sprzedaż zapada osta-
tecznie – przy 48 g³osach za, 2 przeciw 
i 2 wstrzymuj¹cych się – cztery lata 
później. Tak więc 14 maja 1964 roku 
znów można by³o zwo³ać zebranie 
nadzwyczajne, ale tym razem poświę-
cone nie tylko zagadnieniu sprzedaży 
posesji przy Victoria Drive, ale i pola 
piknikowego. Zebranie to uchwala
wniosek treści następuj¹cej: Nadzwy-
czajne Ogólne Zebranie w dniu 14 ma-
ja 1964 roku upoważnia Zarząd Pol-
skiego Towarzystwa Zgoda do sprze-
daży własności przy Victoria Drive za 
co najmniej $18 000 netto i za gotów-
kę, przy czym członkowie T-wa Zgoda 
mają pierwszeństwo kupna. Co zaś do 

pola piknikowego, na które w³aœnie
znalaz³ się chętny, oferuj¹c $8000 – to 
sprawa ta zostaje od³ożona na później, 
gdyż zarz¹d uważa, iż kwota na jaką
można przystać, powinna wynosić 
$9000 – przy czym większość g³osu-
j¹cych myśli o cenie jeszcze wyższej.  
Zebranie (tak, tak – nadzwyczajne) 
28 lipca zatwierdza sprzedaż hali i pla-
ców przy Victoria Drive za $28 000.
 Po kilku jeszcze zebraniach, przeważ-
nie nadzwyczajnych, 7 marca 1965 ro-
ku komisja wybrana do zakończenia 
sprawy sprzedaży terenu piknikowego
informuje o pomyślnym dla T-wa za-
kończeniu tej sprawy zgodnie z upo-
ważnieniem, jakie otrzymała od Wal-
nego Zebrania w dniu 10 stycznia 1965
r.oku Zgodnie z tym wynikiem Towa-

rzystwo Zgoda otrzyma zamiast $7400 
- $10 000 płatnych gotówką i bez po-
trąceń za pośrednictwo.  
  Kto kupi³ Zgodowskie obiekty, jak to
siê ostatecznie dokona³o i czy wszyscy 
byli z tego powodu happy – nie bar-
dzo wiadomo. W przeciwieństwie do 
kilkuletnich dyskusji, sporów, braku 
zdecydowania – dane o samej transak-
cji s¹ bardzo lakoniczne. Ale co tam –
najważniejsze, że w¹tek handlowy do-
czeka³ wreszcie pomyślnego fina³u.
  Sprzedaż posiadanych przez Zgodę 
obiektów nie by³a przecież jedynym 
rozwi¹zaniem prowadz¹cym do po-
mniejszenia wysokoœci zaci¹ganych 
na budowę Domu Polskiego pożyczek,
a później ich sp³aty. Liczono również 
na hojność tutejszych Polaków, którzy

finansowo b¹dź wk³adem pracy ze-
chc¹ wesprzeć budowę – jak to nazy-
wano – Ambasady Polaków na Emi-
gracji.  Jeszcze w roku 1957 do prze-
prowadzenia zbiórki pieniędzy na ten
cel zg³osili się na ochotnika panowie 
L. Klepalski, K. Makowski, J. Podej-
ko i W. Z³amañczyk. Ich czteroletnie 
wysi³ki, polegaj¹ce często – jak pisze 
pan Liszkowski – na wędrówce po 
domach, w których nie zawsze byli mi-
le widziani, przynios³y ogó³em 16 917
dolarów – z czego 15 623 pochodziło
od indywidualnych ofiarodawców, a 
reszta od instytucji polonijnych i kana-
dyjskich (466 dolarów od polonijnych, 
a 753 od kanadyjskich). Polaków by- 
ło wówczas Vancouver by³o co naj-
mniej osiem tysięcy, co w przelicze-

niu daje poniżej 2 dolarów hojności na
statystyczn¹ polsk¹ g³owę. A jeśli już 
jesteśmy przy statystyce, to uzupe³nij-
my te dane informacj¹ liczbow¹ z in-
nej beczki: z założonej przez Zgodę 
polskiej biblioteki korzystało w owym
czasie (dane z roku 1961) 20 osób, 
z czego wynika, iż g³ód polskiego s³o-
wa na kanadyjskim wybrzeżu Pacyfi-
ku odczuwa³o poniżej 0.25 procenta 
polskich emigrantów, zaś pozosta³e 
99.75 procenta miałoby duże szanse
na objęcie posady po zwolnionym dys-
cyplinarnie latarniku Skawińskim. Pod
koniec następnego roku liczba zagl¹-
daj¹cych do biblioteki zmniejszy się 
do trzech moli ksi¹żkowych.
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