


Dostojni goście, członkinie Federacji Polek, Panie i Panowie 
 
Dzisiejszy koncert został zorganizowany przez Zarząd Główny Federacji Polek w 
Kanadzie w hołdzie wszystkim członkiniom Federacji, z okazji 50-lecia naszej 
organizacji. Wiele z naszych członkiń juz odeszło. Cześć ich pamięci. Doceniamy 
ich  trud, poświęcenie i osiągnięcia. Dały nam przykład, porwały do działania i 
włączyły w swoje szeregi. Są też z nami członkinie, które działają już ponad 25, 
30, 40 lat – służą nam swoim doświadczeniem. Dziękujemy Wam za to. Dobrze, 
że Wasz wysiłek nie poszedł na marne i nasza organizacja wciąż odmładza się 
przez napływ nowych członkiń. 
A więc pragnę teraz podziękować wszystkim członkiniom Federacji za  ich pracę 
dla dobra naszej organizacji, Polonii I Polski. 
 
A teraz proszę aby wszystkie obecne na sali członkinie Federacji powstały – 
składamy Wam gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów. 
 
Pragnę szczególnie powitać Panie przybyłe spoza Toronto: 
 
- Ewa Zadarnowska, Prezes Ogniwa nr 8 w Ottawie, WicePrezes ZG 
- Lidia Łobodzińska, Prezes Ogniwa nr 2 z London (Ogniwo to będzie też 
 obchodzić 50-lecie powstania w lutym 2007) 
- Katarzyna Grandwilewska, prezes Ogniwa nr 18 – Hamilton 
 
Witam wszystkie członkinie założycielskiego Ogniwa nr 1, które powstało w 
r.1956 w Toronto. Szczególnie najdłużej działającą - p. Annę Norton - 
Nowakowską. 
 
Witamy członkinie Ogniwa nr 15 (Mississauga) z pp. Prezes - Teresą Wierzbicką, 
Ogniwa nr 17 - Prezes - Urszulą Kubik i najmłodsze Ogniwa: nr 22 z Prezes 
Dadmarą Ulanowską i 24 (Oshawa) z wiceprezes: Krystyną Swirską. 
 
Nie da sie tu wymienić i opisać zasług wielu Pań, które pracują w naszej 
organizacji. Mogę tylko pokrótce stwierdzić, że zbudowały one mocną 
organizację, której celem była praca charytatywna, pomoc Polsce, utrzymanie 
polskiego języka i kultury oraz działalność społeczna w Kanadzie.  
Organizacja nasza sięga od morza do morza - oddziały w Vancouver, Winnipeg, 
Edmonton, Montreal, Ottawa, London, Windsor. Wydajemy” Informator” - trwały 
dokument pracy Ogniw. Znajdziemy tam akcje pomocy Polsce w czasach 
Solidarności i teraz - pomocy kobietom i dzieciom w Domach Dziecka w Polsce 
oraz na Wschodzie. Są tam działania na polu kultury: odczyty, koncerty, 
konkursy recytatorskie, współpraca z innymi organizacjami polonijnymi, 
szczególnie Kongresem Polonii Kanadyjskiej, uczestniczenie w życiu Kanady. 
Wiele członkiń zostało odznaczonych za pracę ochotniczą -Volunteer Awards 
przez Rządy Prowincjonalne, Federalny i Rząd Polski. 
 
W tym roku Zarząd Główny wydał książkę “Ogniwa jednego łancucha”, która 
opisuje historię Ogniw, zarówno jak i pracę wspólną pod egidą ZG – jak np. 
aktywność w Provincial i National Council of Women, współpracę z Polską, 
działalność w ramach Światowego Zjednoczenia Polek wraz z Amerykankami. 



Są w tej książce biografie wielu zasłużonych członkiń – fascynujace historie 
przeżyć wskazujących na ich odwagę, siłę i przedsiębiorczość. Historie te maja 
wartość dokumentalną – są to przeżycia osób, które przeszły zawieruchę 
wojenną lub spięcia polityczne lat powojennych w Polsce. Były to trudne czasy – 
wiele kobiet musiało ratować rodzinę, pracować ciężko aby przejść najgorsze 
momenty, wreszcie osiedlić się w nowym kraju – wykazały się one chartem 
ducha, patriotyzmem, umiejętnością  przetrwania i pomagania innym. 
 
Pragnę zaznaczyć, że historia Federacji jest na tyle ciekawa, że przyciągnęła 
uwagę kanadyjskich filmowców: Bert Deveaux i Leony Gilbert, którzy są z nami 
dzisiaj na sali. Produkują oni film dokumentalny “Red on White: Journeys to 
Freedom” - opisujący przeżycia 3 polskich kobiet,  które przeżyły obozy na 
Syberii i wygnanie poza Ojczyznę. Bohaterki tego filmu są tu z nami: Jadwiga 
Filipowicz, Alicja Mirshak, Anna Dzięciołowski. Film ten już był prawie gotowy 
gdy Leona Gilbert skontaktowala się ze mna w celu nagrania wywiadu. 
Zafascynowała Ją historia naszej organizacji - stąd powstał pomysł nagrania 
także dzisiejszej uroczystości. I would like to welcome Leona and Bert. It is a 
good opportunity for us to be able to share our experiences with you and other 
fellow Canadians. It will be a lasting document of our contribution to Canadian 
life. Thank you. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 

 
50 lat Federacji Polek w Kanadzie 

 
29 kwietnia 1956, dzialaczka polonijna, Jadwiga Dobrucka  zorganizowala 
zalozycielskie zebranie Ogniwa Nr.1. Pierwsza grupa Pan liczyla 50. Pomysl ten 
zrodzil sie na skutek potrzeby utrzymania polskiej kultury wsrod rodzin polskich 
imigrantek w Kanadzie oraz potrzeby niesienia pomocy Polsce. Kobiety te 
przeszly trudne czasy w czasie drugiej wojny swiatowej poza granicami kraju. 
Przemogly rozne trudnosci, znalazly przystan w Kanadzie. Wiele z nich musialo 
pracowac zarobkowo, zajmowac sie rodzina i wychowac w duchu polskim swoje 
dzieci. Budujac nowe zycie w Kanadzie pamietaly o kraju, Byly to Polki patriotki -
poswiecaly swoj wolny czas na prace spolecznej. Mialy wewnetrzna potrzebe 
pomagania innym. Pracowaly ciezko organizujac charytatywne imprezy aby 
zebrac fundusze na wysylke paczek z zywnoscia, odzieza, sprzetem medycznym 
i lekarstwami do Polski. Laczylo te kobiety zainteresowanie utrzymaniem 
polskich tradycji I jezyka, chec pomagania Polsce i wiez z Polonia. Praca 
spoleczna dawala im duzo zadowolenia, podbudowywala je psychicznie na 
obczyznie. Kobiety te mialy silny character, determinacje dzialania, jasny cel. 
Umialy sie dobrze zorganizowac. Cechowala Je pracowitosc, chec pomozenia 
innym, wytrwalosc.  W Ogniwie nr.1 bylo wiele zasluzonych dzialaczek znanych 
w Polonii: p. Irena Ungar, Halina Daszkiewicz, Irena Berezowska, Anna 
Pilacinska, Maria Bieniasz, Dr. Krystyna Zurowska, Anna Norton- Nowakowska, 
Alina Kennedy, Ludwika Sas-Korczynska, Teresa Kott-Malachowska – wiele 
innych. Kobiety te dzialalytakze w KPK, Fundacji Millenium, SPK, ZHP. Byly 
znane i cenione w Polonii.- oddaly cale swoje zycie pracy w organizacjach. 
 



      Jadwiga Dobrucka, z zawodu nauczycielka, miala za soba doswiadczenie        
organizacyjne. W r.1918 zorganizowala powrot nauczycieli jez. Polskiego z Rosji, 
potem pracowala w gimnazjum w Warszawie. W r.1939 zalozyla tajne gimnazjum 
w podziemiu.  Od poczatku Federacji realizowala nowe inicjatywy – stworzenie 
podstaw dzialania organizacji, zalozenie Biuletynu –“Informator” ktory istnieje do 
dzisiaj. Wlaczyla sie w prace Local Council of Women oraz  Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej, zorganizowala zbiorki na pomoc Polsce, ufundowala stypendium 
dla studentki KuL. Ogniwo nr.1 organizowalo odczyty, konkursy recytatorskie, 
sprzedawalo ksiazki, wyroby artystyczne. W r.1956 zebrano fundusze na 
wyslanie 6 ton odziezy do Polski. Opiekowano sie chorymi i starszymi. 
Stworzono Fundacje im. Jadwigi Dobruckiej aby zebrac fundusze na poparcie 
akcji mlodziezowych (np. Konkursy recytatorskie, wystawy mlodziezowe jak 
“Zlota Rybka” byly zasilane z tego funduszu). 
  
  W latach 70-tych Ogniwo zorganizowalo pierwsza polska choinke w ramach    
wystawy “Christmas Around the World” w City of Toronto (istnieje do dzisiaj)  
Czlonkinie Federacji kultywowaly polskie tradycje. Corocznie Ogniwo nr 1 
organizuje tradycyjnego wilenskiego “Kaziuka”. Jest to zywe przypomnienie 
dawnych zwyczajow z Wilna: sprzedaz ksiazek, wyrobow artystycznych, 
wyrobow domowych: barszcz, kolduny, flaczki, ciasta. Dochod otrzymany ze 
sprzedazy idzie na cele charytatywne. Te tradycje Federacji przetrwaly probe 
czasu i dalej sa aktualne. W tych czasach rozwinela sie tez dzialalnosc Komisji 
Kulturalno- Oswiatowej pod kierunkiem p. Marii Bieniasz ktora zorganizowala 
mlodziezowy Teatr Arabeska. Mlodziez urodzona w Kanadzie wystepowala w 
teatrze w ten sposob kultywowac jezyk polski. Organizowano podwieczorki przy 
mikrofonie, odczyty z Polskim Instytutem Naukowym. W latach 80 tych 
przekazano pomoc finansowa Zwiazkowi “Solidarnosc” w Polsce, Przez wiele lat 
p. Anna Norton-Nowakowska, niestrudzona dzialaczka, organizowala wysylke 
paczek do Polski- akcja “Operation Lifetline” Pomagano kobietom na 
Wschodzie.W latach 90-tych wraz z ZG przekazano pomoc dla Szkol polskich na 
Litwie przez Fundacje Charytatywna Janiny Ochojskiej. Obecnie Ogniwem 
przewodzi corka czlonkini Anny Pilacinskiej, Elzbieta Sulatycka.urodzona w 
Kanadzie. Dzialalnosc Ogniwa nr1 zapoczatkowalo otwarcie nowych Ogniw w 
calej Kanadzie. Trudno opisac dokladnie  osiagniecia kazdego Ogniwa. Jest ich 
duzo. Zrobiono to w ksiazce “ Ogniwa Jednego Lancucha “wydanej w tym roku 
przez ZG Federacji I Polski Instytut Badawczy (red : A. Labieniec, J. Matejko). 
Ksiazka ta opisuje szczegolowo prace Ogniw oraz biografie zasluzonych 
czlonkin. Warto nabyc ta ksiazke jako prezent dla przyjaciol (mozna w niej 
znalezc krotki zarys Historyczny w jez. Angielskim). Mozna zamowic te ciekawa 
ksiazke przez e-mail: ybogorya@rogers.com  
 
Ogniwa wspoldzialaja z Zarzadem Glownym ktory nadaje ogolny kierunek 
organizacji  ale daje swobode dzialania Ogniwom na swoim terenie. Jest to 
zasada organizacji dynamicznej opartej na elastycznosci dzialania.  
 
Glowne cele Federacji to: 
 
- dzialalnosc charytatywna  - pomoc Polakom I polskim dzieciom w Polsce,                         
Kanadzie na Litwie, Ukrainie I Bialorusi,  



- dzialalnosc spoleczna- opieka nad chorymi, samotnymi., status kobiet, pomoc 
nowym imigrantkom 
-  dzialalnosc kulturalna – wystawy, konkursy recytatorskie, odczyty                           
imprezy kulturalnych  
- wspolpraca z organizacjami kanadyjskimi: Canadian Red Cross, Salvation        
Army, Local, Provincial, National Council of Women,  Zabieranie glosu w  
sprawach dotyczacych kobiet I rodzin- briefy do Parlamentu. 
 - wspolpraca z polonijnymi organizacjami - Okregi KPK,  Zarzad KPK i Rada  
KPK,  Fundacje: im. Adama Mickiewicza, Millenium, Reymonta, Turzanskich itp. 
Zwiazek Nauczycielstwa Polskiego, ZHP, Polsko-Kanadyjski Instytut Badawczy, 
Polski Instytut Naukowy 
- praca na Forum Miedzynarodowym: Swiatowe Zjednoczenie Polek                    
Swiatowe Zjednoczenie Polek stworzonego przez p. Marie Krupska z Australii 
przekazalo zarzad Federacji Polek w Kanadzie. Federacja wspolpracuje ze 
Zwiazkiem Polek w Ameryce (p. Virginia Sikora)   
 
Powrocmy do historii organizacji. Wkrotce po Ogniwie 1, z inicjatywy Dr. K. 
Zurowskiej, powstalo Ogniwo nr 2 w London (8.12.1956) - jedno z najstarszych 
Ogniw aktywnie wspolpracujace z polskimi szkolami w London. Zasluzone 
czlonkinie: Zofia Adel-Czlowiekowska - zalozycielka polonijnego harcerstwa; 
Janina Pawlik, Zofia Pokusa. Ogniwo uczestniczylo w akcji ZG - Operation Life 
Line wspierajac dzieciece szpitale w Polsce oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Przekazywalo wsparcie dla Polakow zamieszkalych na terenie dawnego ZSRR. 
Jolanta Pawluk prowadzac radio “Skaner” pomaga zbierac fundusze na 
odbudowe szpitala w Indiach gdzie byly osierocone polskie dzieci. Czlonkinie 
braly udzial w pracach International House dla emigrantow..Obecna 
Przewodniczaca: Lidia Łobodzińska.  
 
W r. 1958 zostalo zalozone przez p. Wande Buska Ogniwo nr 3 – Edmonton. 
Najliczniejsze Ogniwo Federacji silnie osadzone zarowno w srodowisku 
kanadyjskim jak I polonijnym. Pierwsza przewodniczaca byla Irena Domecka. 
Znane dzialaczki: Zosia Wojcicka, Joanna Matejko, Teresa Ignasiak, 
Jadwiga.Pierzchajlo, Janina Muszynska   Praca czlonkin doprowadzila do 
sukcesu- w r.1990 zakupily Panie dom Federacji ktory jest miejscem spotkan i 
pracy adminstracyjnej. W r.1977 zorganizowano pomoc nowym imigrantkom, 
dano dotacje na Uniwersity of Alberta, publikowano ksiazki. funduwano 
stypendia. W r.1987 zorganizowano wystawe polskiej sztuki ludowej w Muzeum  
Alberty.  Bogata historia Ogniwa zostala opisana w ksiazce (red. Marii Carlton) – 
“40 lat Federacji Polek w Kanadzie Wydano tez ksiazke kucharska “My Kitchen” 
red. Wandy Buskiej. Obecna przewodniczaca: Ewa Miles-Dixon. 
 
         W r. 1958 powstalo Ogniwo Nr.4 w Vancouver. Znane dzialaczki : Jadwiga 
Keats, Jadwiga Runcewicz, Grazyna Pawlikowska. Obecna Przewodniczaca: 
Maria Karulis. Ogniwo dziala na polu kulturalnym oraz spoleczno –politycznym ( 
Vancouver Council of Women, Vacouver Multicultural Society, Citizenship & 
Immigration Council  Jednym z osiagniec bylo ustanowienie funduszu  
stypendialnego na Universytecie Kolumbii Brytyjskiej dla mlodziezy studiujacej 
jezyk i literature polska. Z inicjatywy Jadwigi Keats powstala pierwsza grupa 
zuchow w Vancouver. Organizowano przedstawienia, konkursy recytatorskie, 



jaselka, stypendium dla mlodej pianistki z Polski. Ogniwo wspiera wiele 
wydarzen kulturalnych np wystawe Mlodej Polski w Vancouver Art Gallery.  
 
Ogniwo nr 5 w Sudbury zalozone w r.1959 przez Dr. Krystyne Zurowska  niestety 
zawiesilo swoja dzialalnosc po Jej smierci w r.1977. Przez 18 lat swojej 
dzialalnosci pracowalo nad utrzymaniem kultury polskiej w Kanadzie przez 
propagowanie polskich ksiazek, wspolprace z Uniwersytetem I Katolicka Lige 
Kobiet. Praca charytatywna polegala na pomocy Polsce –np.  na ociemnialych w 
Laskach. 
 
W r.1963 powstaje Ogniwo nr. 7 w Winnipeg zalozone przez p. Walerie 
Szczygielska I Marie Panaro.  Dziala tu zasluzona w Polonii I w srodowisku 
kanadyjskim Zofia de Witt. Jest to jedyna Polka reprezentowana w Zarzadzie 
Manitoba Advisory and Advocacy Council oraz Winnipeg Chinese Cultural and 
Community Centre. Przez wiele lat umiejetnie przewodniczy Walnym Zjazdom 
KPK. Ogniwo to zasluzylo sie praca w czasie obchodow 100 lecia Kanady - 
Festiwal zorganizowany przez bractwo Sw. Ducha. Szczegolnym osiagnieciem 
bylo zbudowaniem Domu Federacji z dochodow osiagnietych z bingo. Dom ten 
miesci obecnie zalozone przez Federacje Polskie Muzeum. W r.1994 Ogniwo 
dalo sume $30.000 na utworzenie lektoratu jez. Polskiego na Uniwersytecie 
Manitoba, a takze wysylalo fundusze do Polski na pomoc Solidarnosci, 
Zakladowi w Laskach, na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
 
W r.1964  powstaje Ogniwo nr 8 w Ottawie. Pierwsza przewodniczaca byla Ewa 
Konopacka. Dzialaly w nim znane dzialaczki: Miroslawa Gawalewicz, Zosia 
Zawidzka, Ludwika Rzepecka, Jadwiga Domanska, Wanda Garlicka, 
Bronislawa Nawrot. Obecna Przewodniczaca Ogniwa Ewa Zadarnowska,  
wiceprezes Federacji na Wschodnia Kanade. Ogniwo nr 8 charakteryzuje sie 
zywa aktywnoscia w srodowisku kanadyjskim. Sa Friends of National Library and 
Archives, organizuja  konkursy poetyckie, koncerty i odczyty. Sa reprezentowane 
w Ottawa Council of Women i National Council of Women. Jednym z sukcesow 
Ogniwa bylo zorganizowanie Polish Heritage Day w r. 2000 w merostwie 
Nepean, a potem wystawy o polskich pionierach w Bytown Muzeum wraz z 
Ottawa Historical Society i Instytutem Kaszuby. Corocznie bierze udzial w 
walkathonach zorganizowanych przez kanadyjskie instytucje w celu zbierania 
funduszy na cele lecznicze.  Ewa Zadarnowska i Malgorzata Boczkowska   
prowadza strone internetowa Federacji: www.federacjapolek.ca. 
 
W  r. 1966  powstaje Ogniwo nr. 9 w Montrealu zalozone przez Marie Zaborska. 
Dzialaja tam: Hanna i Wanda Poznanska, Wanda Stachiewicz 
( fundatorka Bibilioteki przy Polskim Instytucie Naukowym na McGill Univ), 
Wanda Gavsie. Obecna przewodniczaca, Danuta Wroblewska-Padowicz. 
Czlonkinie sa aktywne w KPK, SPK  Organizuja odczyty, wystawy, opiekuja sie 
starszymi. W r.1998 Ogniwo ufundowalo tablice upamietniajaca dar  p. Wandy 
Poznanskiej ktora przekazala do Polski cenne dokumenty dyplomatyczne Jej 
meza, przedwojennego Konsula RP- Karola Poznanskiego do Muzeum 
Dyplomacji I Uchodzstwa Polskiego w Bydgoszczy.  
 



W r.1987 powstaje Ogniwo nr.11 w Toronto zalozone za rada  Ludwiki Sas-
Korczynskiej. Przewodniczy: p. Jadwiga Sztrumf.  Ogniwo nr 11 organizowalo 
doroczne festiwale Chorow Polonijnych oraz konkursy recytatorskie. Zbieralo 
fundusze na pomoc Domom Dziecka w Polsce oraz organizowalo doroczne 
wycieczki i pielgrzymki. Ogniwo zdecydowalo sie odlaczyc od Federacji Polek w 
grudniu 2000 poczem zalozylo niezalezna organizacje.  
 
W r.1990 powstaje Ogniwo nr.15 w Mississauga. Od r.1991 organizuje Stoly 
Wielkanocne w City Hall (“Easter Around the World) - Community Folk Arts 
Council of Metro Toronto. 1994-2004- przewodniczy Ogniwu Bozena Fogel, 
Ogniwo opiekuje sie Domem Dziecka w Stargardzie Szczecinskim i Mostach kolo 
Szczecina. Obecnia przewodniczaca Teresa Wierzbicka jest takze czlonkiem 
Zarzadu KPK ( Mississauga)  
 
W r. 1993 powstaje Ogniwo nr.16 w Surrey z inicjatywy Jadwigi Keats. . Ogniwo 
propaguje polskie szkolnictwo, organizuje konkursy recytatorskie. Czlonkinie 
wspieraja dzialalnosc sobotniej szkoly jez. polskiego w Surrey, organizuja 
odczyty, spotkania z pisarzami i pikniki. 
 
Ogniwo nr.17(Etobicoke) powstaje w r. 1995 z inicjatywy Ani Szufnary jako forma 
wlaczenia najnowszego pokolenia emigracji do dzialania w Polonii. Dzialaja w 
nim Marianna Piwoni, Ewa Pachucka, Grazyna Szczecinska, Elzbieta 
Giedrowicz. Obecna przewodniczaca: Urszula Kubik. Ogniwo  wspolpracowalo z 
ZG Federacji I Komitetem Mlodziezowym przy  organizacji mlodziezowego 
konkursu artystycznego “ Zlota Rybka”. ktory otrzymal fundusze z Ontario 
Trillium Foundation. Szczegolna dzialalnosc: pomoc charytatywna Osrodek 
“Nadzieja” w Nowym Saczu dla dzieci dotknietych porazeniem mozgowym. Z 
dochodu ze organizowanych imprez Ogniwo zakupilo sprzet rehabilitacyjny i 
wyslalo paczki zywnosciowe i odziezowe dla dzieci w Polsce i na Wschodzie. 
  
W r. 1999 -z inicjatywy ZG Federacji- Iwony Bogoryi - Buczkowskiej powstalo 
Ogniwo nr.18 w Hamilton zalozone przez Katarzyne Grandwilewska Dzialaja w 
nim: Zofia Kata, Janina Mazun (Prezes Choru “Symfonia) Maria Noworyta 
(Komisja Rewizyjna), Prof. Nina Kolesnikoff (McMaster University) – 
przewodniczy Fundacji im. Jadwigi Dobruckiej. W r.2000 z inicjatywy Ogniwa w 
kosciele sw. Stanislawa Kostki zostala zainstalowana Tablica Pamieci 
Meczenstwa Narodu Polskiego z okazji  60-tej rocznicy wywozek Polakow na 
Syberie. Na uroczystosc przybyl z Polski ks. Pralat Zdzislaw Peszkowski. 
Zorganizowano wysylke paczek dla dzieci polskiego przedszkola we Lwowie I 
wystepy Marii Krupowes z Uniwersytetu w Wilnie .Szczegolnym osiagnieciem 
jest pomoc w budowie Domu Seniora im. Marii Curie-Sklodowskiej I pomoc w 
zbiorce funduszy na utrzymanie lektoratu jez. Polskiego na Uniwersytecie Mc 
Master w Hamilton (akcja prowadzona przez wiele lat przez niestrudzona p. 
Wande Bujalska). Ogniwo nr 18  organizuje Walny Zjazd oraz Bankiet z okazji 
50-lecia Federacji w Hamilton w r. 2006. 
 
W 2002 r. powstalo Ogniwo nr 19 w Etobicoke zalozone przez Elzbiete Iles-
Sokolowska. Ogniwo to reprezentuje najmlodsza fale emigracji. Zajely 



sie pomoca dzieciom w Polsce. Organizuja imprezy aby wyslac pomoc dla  
Domu Dziecka w Gorze kolo Poznania I w Tarnowie oraz dla dzieci chorych na 
cukrzyce. Wysylaja paczki z odzieza, zabawkami aby pomoc dzieciom.  
 
W r. 2003 powstaje Ogniwo w Windsor (nr20 ) zalozone przez Arlete Sziler  
Organizuja imprezy kulturalne, wspolpracuja z polska szkola przy Parafii Sw. 
Trojcy. Pomogly ZG w zorganizowaniu spotkania ze Zwiazkiem Polek w Ameryce 
z Chicago ( Prezes Virginia Sikora) w ramach Swiatowego Zjednoczenia Polek. 
Ze wzgledu na lokalizacje czlonkinie Ogniwa moga uczestniczyc w imprezach 
Polonii Amerykanskiej w Detroit.  
 
W tym samym roku powstalo Ogniwo nr.21 w Etobicoke zalozone przez Lidie 
Basinska. Wspieraja finansowo kilka rodzin w Polsce oraz Dom Samotnej Matki 
w Glogowie. Otrzymane z “Grand& Toy” przybory szkolne wysylaja do dzieci 
tego Domu. Mlode to Ogniwo dopiero rozwija skrzydla – to dopiero dwa lata a 
poczatki czesto sa trudne.  
 
Ogniwo Nr.22 – Missisauga zorganizowane w r.2004 przez Justyne Tymowska, 
Ewe Zarkada, Magde Szewczyk, Anne Wolochacz. Pierwsza przewodniczaca - 
Izabela Lizon a obecna: Dagmara Ulanowska. Zaczelo sie od pomocy ZG 
Federacji Polek w zorganizowaniu wystawy artycznej “Zlota Rybka”, potem 
wciagnely sie w akcje zbierania odziezy aby wysylac paczki do biednych rodzin 
w okolicy Nowego Sacza. Organizuja pikniki, zabawy w celach charytatywnych. 
W r.2005  wziely udzial w wystawie “Celebrating Women” zorganizowanej przez 
National Council of Women na CNE  
 
W listopadzie 2004  powstaje Ogniwo nr. 23 w Peterborough na ktorego czele 
stoi Aneta Targowska. Pomaga w tej inicjatywie Bozena Fogel.. Ich pierwsza 
akcja bylo zorganizowanie Bazaru z ktorego dochod bedzie przeznaczony na 
Hospicjum w Myslowicach. . 
 
Najmlodsze Ogniwo nr.24 zawiazalo sie w Oshawie 24 grudnia 2004 – 
 z inicjatywy Magdy Sobockiej oraz Miroslawy Wesolowskiej, Jednym z projektow 
jest zorganizowanie polskiego domu Seniora. Planowane sa spotkania 
kulturalno- towarzyskie. Wiceprzewodniczaca jest Krystyna Swirska, 
nauczycielka jez. Polskiego.  
 
Jak widac duzo inicjatyw, planow na przyszlosc. Federacji udalo sie przyciagnac 
mlode czlonkinie, rozwinac nowe Ogniwa- teraz bedziemy rozwijac sie dalej. 
Przyswieca nam cel pomagania innym i kontynuowanie najlepszych tradycji 
Federacji. Mamy przed soba wiele mozliwosci. 
  
Pragniemy zaprosic cala Polonie na zorganizowany przez nas Koncert z okazji 
naszego 50-letniego Jubileuszu w dn.26 listopada.. Chcemy oddac hold naszym 
czlonkiniom tym, ktore odeszly oraz tym ktore dalej dzialaja. Jest to wielka praca 
nad budowaniem silnej polonijnej organizacji ktora sluzy Polonii I Kanadzie. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 



 

 



 

 





 

 









 



 



 
 
 
 



P R O G R A M 
 
Powitanie     Małgorzata Jedlewska, Ogniwo nr 15 
Słowo od Przewodniczącej  Iwona Bogorya-Buczkowska 
“Gaude Mater”    - kompozytor Grzegorz Gorczycki  
      Chór “Symfonia”  Hamilton  
“Znaszli ten kraj “    - słowa: Adam Mickiewicz 
      - muzyka: Jan Maklakiewicz 
      Chór “Symfonia” Hamilton 
      - dyrygent: Michał Kuleczka 
“Hymn Polaków na obczyźnie”  - Jan Lechoń 
      Maria Nowotarska 
“Rozszumiały się wierzby płaczące” - Stanisław Mieczkowski 
      Chór “Symfonia” Hamilton 
“Maki”     - muzyka: Stanislaw Niewiadomski 
      Chór “Symfonia” 
“Pod jaworem”     - pieśń ludowa 
      - muzyka: Michał Karlowicz 
      Malgorzata Maye 
“Spóźniony słowik”   - słowa: Julian Tuwim 
      - muzyka: Witold Lutoslawski 
      Malgorzata Maye 

 
P R Z E R W A 

 
 „Pieśń Wieczorna”   - kompozytor: Stanisław Moniuszko 
      Chór “Symfonia” 
„Czego chcesz od nas Panie”  - słowa: Jan Kochanowski                                
      - muzyka: Józef Świderski 
      Chór “Symfonia” 
“Don Juan”     - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska                                
      Maria Nowotarska 
“To Ja Twój cień”    -  muzyka: S.Kenz 
      - słowa Kazimierz Winkle 
      Małgorzata Maye I Michał Kuleczka 
“Morze”     - duet z operetki “Panna Wodna” 
      - muzyka Lawina Świętochowski 
      - słowa: O. Obarska 
      Małgorzata Maye i Michał Kuleczka  
“Juz nie zapomnisz mnie”  - muzyka: Henryk Wars 
      - słowa: Ludwik Starski 
      Małgorzata Maye  
      - pianista: Alexander Katz 
”Biala Roza”    - autor nieznany 
      Chór „Symfonia” 
“Marsz marsz Polonia“   - oprac. Jerzy Kołaczkowski  
      Chór „Symfonia” 
      Dyrygent: Michał Kuleczka 
 



 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
Dziękujemy artystom: 

 
Marii Nowotarskiej 
Małgorzacie Maye, 

Michałowi Kuleczce 
Chórowi „Symfonia” z p. Prezes - Janiną Mazun 

 
za poświęcenie swego czasu i zaoferowanie 

honorowego występu w  darze dla wszytkich członkiń Federacji 
Polek w Kanadzie  z okazji Ich Jubileuszu 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom 
Koncertu: 

 
 

St. Stanislaus’ & St.Casimir’ Polish Parishes Credit Union 
Copernicus Lodge, Toronto 

Fundacja im. Adama Mickiewicza 
Dr Richarda Russ 

Grand Health Academy – Katarzyna Grandwilewska 
Piast Travel 

Victoria Flowers 
Teresa  Wierzbicka 

Bożena Fogel 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 



 
Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie 

2102-61 Richview Rd. Toronto ON 
 
 
 
Prezes dr Iwona Bogorya-Buczkowska i członkinie 
Federacji Polek w Kanadzie 
 
Z okazji Waszego „Złotego Jubileuszu” składamy tak zasłuźonej 
organizacji najlepsze życzenia dalszego pomyślnego rozwoju i 
sukcesów w pracy społecznej. Wasza działalność jest głęboko 
doceniana w społeczności polonijnej. Jesteście wzorem i 

przykładem dla wielu organizacji polonijnych. 
                           
     Ryszard Tyndorf, Prezes 
     Anna i Ryszard Paudyn, Kuratorzy 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 
 



 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 



 



 

 



 


