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List otwarty
do Pani Beaty Grotkowskiej,
Prezesa Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej okręgu B.C.

Szanowna Pani Beato,

  Jestem bardzo wdzięczny za zapro-
szenie na spotkanie robocze w dniu 
22 września w 3090 Dayanee Springs 
Blvd, Coquitlam BC.
 Jako przedstawiciel Polskiego Towa-
rzystwa „Zgoda”, najstarszej polskiej 
organizacji na terenie Brytyjskiej Ko-
lumbii, jestem zobowiązany do prze-
dyskutowania z Zarządem Towarzys-

List otwarty
do Pani Teresy Berezowskiej,
Prezesa Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej

Szanowna Pani,

  Jako prezes Polskiego Towarzyst-
wa „Zgoda”, z siedzibą w Vancouver 
BC, tym listem chciałbym zakończyć 
wszelką współpracę naszego Towa-
rzystwa z Kongresem Polonii Kana-
dyjskiej. Wieloletnie spory, nieporozu-
mienia a nawet oszczerstwa, powin-
ny skończyć się raz na zawsze. Z ża-
lem przyjmuję fakt, że od 2010 roku 
ze strony Kongresu nie otrzymaliśmy 
nigdy wsparcia czy współpracy. Brak 
konkretnej, opartej na autentycznych 
faktach odpowiedzi na list skierowany 
przez członka Polskiego Towarzystwa 
„Zgoda” do Zarządu Głównego KPK
w roku 2010, jak również brak od-
powiedzi na list skierowany do Pani 
w dniu 24 stycznia br., są przykładem 
lekceważenia członków naszej organi-
zacji. 
  Polskie Towarzystwo „Zgoda”, naj-
starsza polska organizacja w Kolum-
bii Brytyjskiej, od lat była bezpłatną 
siedzibą KPK. Przez lata nasze Towa-
rzystwo należało i wspomagało KPK 
okręgu BC.
  Sprawując funkcję Prezesa Kongre-
su Polonii Kanadyjskiej na teren Ka-
nady jest Pani zobowiązana do udzie-
lenia odpowiedzi na sprawy związane 
z działaniem KPK. Podkreślam, nie 
otrzymanie żadnej odpowiedzi równa 
się brakowi poszanowania i świadczy 
o lekceważeniu naszej organizacji.

  Jako dwie organizacje polonijne na 
terenie Kanady powinniśmy ze sobą 
współpracować, jednak brak chęci ze 
strony Kongresu zmusza mnie do za-
kończenia tej zależności.
  Proszę przyjąć ten list jako oficjalne 
zawiadomienie.

Z poważaniem,

Andrzej Matuszewski, Prezes

Za Zarząd Polskiego Towarzystwa 
„Zgoda”

Vancouver, 11 sierpnia 2014 r.

twa spraw, które wypłynęły na wody
Polonii kanadyjskiej w ostatnich ty-
godniach. 
  Polskie Towarzystwo „Zgoda” stara 
się współpracowac z każdą polonijną 
organizacją na równej platformie spo-
łecznej i politycznej. Od zawsze Pol-
skie Towarzysto „Zgoda” pomaga or-
ganizacjom polonijnym, udzielając 
pomieszczeń, wspierając organizowa-
ne imprezy, rozpowszechniające na-
szą kulturę i sztukę narodową. Muszę 
Panią powiadomić, że kłamstwa i po-
mówienia opublikowane w „Gazecie 
Informacyjnej” wzburzyły Zarząd i 
członków Towarzystwa oraz Polonię 

niezrzeszoną w organizacjach. Pani 
jako Prezes, która miała za zadanie po-
łączyć organizacje i środowisko polo-
nijne, spaliła mosty współpracy mię-
dzy naszymi organizacjami.
  Umieszczenie listu i fałszywe, nie-
zgodne z prawdą komentarze właści-
cielki „Gazety”, pani Kozar, oszkalo-
wały mnie i wszystkich członków Pol-
skiego Towarzystwa „Zgoda”. Środo-
wisko polonijne zdaje sobie sprawę, 
że „Gazeta Informacyjna” od wielu lat 
atakuje organizacje polonijne, roz-
powszechnia kłamstwa i paszkwile – 
„Czeka na sensacje polonijne” – które 
ogłasza nie znając prawdy. Akcja Pani 
jest nietaktowna i szkodliwa dla całej 
Polonii zamieszkującej okolice miasta 
Vancouver.
  Jeżeli Pani jako Prezesowi KPK za-
leży na przyjaznej współpracy mię-
dzy naszymi organizacjami nie jest 
dopuszczalne publikowanie listów 
szkalujących organizację polonijną, 
znając tylko fakty z jednej strony. Na-
si członkowie, działający w P.T. „Zgo-
da” i w KPK okręgu BC, nie mogą 
uwierzyć, że organizacja, która przez 
lata łączyla Polonię, próbuje ją teraz 
„rozmontować”.
  Chciałem Panią powiadomić, że 
w Polskim Towarzystwie „Zgoda” 
decyzje podejmuje wybrany przez 
członków Zarząd.

Z poważaniem,

Andrzej Matuszewski, 
Prezes PT Zgoda

Vancouver, 18 września 2014
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