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Rozważania i dyskusje na temat Polonii i Polaków za granicą sprowadzają nas 

nieuchronnie do podstawowej konstatacji, która mówi, że Polska to nie tylko terytorium - 

Polska to także naród, historia, tożsamość. A jeśli także naród, to nie jedynie mieszkańcy 

obszaru zakreślonego współczesnymi granicami naszego kraju. To także ci wszyscy, których 

historia pozostawiła poza wschodnią granicą, ci, którzy w minionych, wiekach i ubiegłych 

dziesięcioleciach z różnych przyczyn opuścili ojczystą ziemię. Jednym słowem to także 

dwadzieścia milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, żyjących z dala od Polski, 

rozumianej jako organizm państwowy. 

Wielu Polakom Kanada wydaje się miejscem szczególnego oddalenia, całkowitego 

niemal zerwania z ojczyzną, przecięcia korzeni, dzięki którym nasza tożsamość narodowa 

może być pielęgnowana. Tymczasem żywotność, zorganizowanie i liczebność Polonii 

kanadyjskiej przeczą temu popularnemu mniemaniu. Wiele środowisk polonijnych, 

rozrzuconych po całym świecie, może zazdrościć osiągnięć rodakom, których los posłał na 

północne rubieże amerykańskiego kontynentu. Przepojona patriotyzmem, wsławiona piękną 

bojową kartą emigracja czasu wojny i późniejsze fale wędrowców, peregrynujące w 

poszukiwaniu lepszego losu i życia w wolnym świecie, znalazły w Kanadzie nowy dom. 

Dom, który nie zaćmił pamięci o dalekiej ojczyźnie, w którym prawdziwie rozkwitło życie 

polonijnych organizacji i stowarzyszeń.  

Od sześćdziesięciu już lat jednym z filarów polskiej społeczności w Kanadzie jest 

Federacja Polek w Kanadzie. Bilans osiągnięć organizacji pozwala mówić o prawdziwym 

sukcesie i skłania do wyrażenia przekonania, że kolejne dziesiątki lat będą jeszcze bardziej 

udane. 

Trudna historia Polski przyczyniła się do wyjątkowej na tle innych narodów pozycji, 

jaką w polskich rodzinach zajmuje kobieta i matka. To na niej spoczywało wychowanie 

kolejnego pokolenia w duchu patriotyzmu i miłości ojczyzny, to one tworzyły polski dom, 

niwelując wysiłki zaborczych rządów, zmierzających do pozbawienia Polaków tożsamości. 

Kobiety nadal są najważniejszym ogniwem w łańcuchu przekazywania z pokolenia na 

pokolenie polskiej kultury i języka i to one kreują postawy i tożsamość najmłodszych. 

Pragnę tą drogą, podziękować wszystkim Paniom działającym w Federacji za 

dotychczasową pracę, trud i entuzjazm, z jakim budują polskie życie w Kanadzie oraz 

zapewnić, że w Polsce ich wysiłek jest dostrzegany i doceniany. 

Proszę także o przyjęcie najgorętszych życzeń, aby kolejne lata aktywności, jakiej się 

Panie oddają, przynosiły równie obfite owoce i aby satysfakcja dorównywała tej, którą dzisiaj 

bez wątpienia cała Federacja Polek w Kanadzie powinna odczuwać. 
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