
XVII ZJAZD FEDERACJI POLEK W KANADZIE 

Po pracowitym 3 letnim okresie od XVI Zjazdu Federacji Polek w Kanadzie w Toronto, 

obfitującym w realizację wielu nowych projektów i powstanie nowych Ogniw, odbył się kolejny, 

XVII Walny Zjazd Federacji. Miał on miejsce w Ottawie w dniach 18 do 20 maja 2012 r.  

Do stolicy Kanady przybyły delegatki z Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Windsor, Hamilton, 

Mississauga, Scarborough i Toronto, które wraz z paniami z miejscowego Ogniwa #8 w Ottawie 

obradowały w przyjaznej i serdecznej atmosferze.  

Po obradach w sobotę miałyśmy uroczysty bankiet, na którym zaszczyciło nas swoją obecnością 

wielu gości: Ksiądz Proboszcz Janusz Jajesniak - OMI, JE Ambasador RP pan Zenon Kosiniak - 

Kamysz, Konsul RP pani Katarzyna Kosiniak-Kamysz, Attaché do Spraw Kultury w Ambasadzie RP 

pani Maria Zdunowska, prezes ZG SPK pan Andrzej Ruta, honorowy prezesa SPK pan dr Andrzej 

Garlicki, prezes Ottawskiego Koła SPK pan Jerzy Kulczycki oraz wiceprezes KPK pan Piotr Nawrot 

i wielu innych dostojnych gości.  

Po wykwintnym obiedzie miała miejsce część artystyczna, w której wystapili artyści z 

Montrealu: Andrzej Stec - tenor i portugalska śpiewaczka Sylvi de Macedo – sopran. 

Akompaniowała im Anna Moszczyńska, znana pianistka i akompaniatorka. 

Następnego dnia przystąpiłyśmy do podsumowania naszych obrad, wytyczenia pracy na kolejne 

lata oraz wybór nowego Zarządu Głównego. 

Zjazd zakończył się podziękowaniami dla ustępujacego Zarządu i jego przewodniczącej Iwony 

Bogoryi- Buczkowskiej oraz powitaniem nowo wybranej przewodniczącej Ewy Zadarnowskiej, 

której pierwszą misją było uformowanie nowego Zarządu. Życzeniom pomyślności i owocnej 

pracy, podziękowaniom za pracę w poprzedniej kadencji wraz z wręczaniem pięknych bukietów 

kwiatów nie było końca.  

Zjazd zakończył się ustaleniem miejsca  i daty kolejnego spotkania - odbędzie się ono w maju 

2015 r. w Ancaster, ON. 

Nowy Zarząd Główny Federacji Polek w Kanadzie 
wybrany  na XVII Walnym Zjeździe w Ottawie 

 
 Przewodnicząca - Ewa L. Zadarnowski – Ogniwo #8 Ottawa- ewazadar@hotmail.com 

 Była przewodnicząca i Public Relations - Iwona Bogorya- Buczkowski – Ogniwo #1 
Toronto, y.bogorya@rogers.com 

 I Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Grandwilewski - Ogniwo #18 Hamilton, 
jkgrand77@gmail.com 
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 Wiceprzewodnicząca na  Kanadę Zachodnią - Aleksandra Kosińska - Ogniwo #3 
Edmonton, olatola@hotmail.com 

 Wiceprzewodnicząca na Kanadę Centralną - Edyta Tobiasz -  Ogniwo #13 Mississauga, 
Edytaf.t@gmail.com 

 Skarbnik - Jadwiga Święcicka,   Ogniwo #8 Ottawa 

 Webmaster - Małgorzata Boczkowska - Ogniwo #8 Ottawa 
 

Komisja Rewizyjna 

 Maria Ambroszkiewicz   Ogniwo #18 Hamilton 

 Beata Ciesielczuk  Ogniwo #13 Mississauga 

 Marzena Kuźma   Ogniwo #8 Ottawa  

 Ewa Pachucka   Ogniwo #17 Scarborough 

 Arleta Sziler  Ogniwo # 20 Windsor 

Nowy Zarząd będzie kontynuował pracę swoich poprzedniczek, czyli jak powiedziala w swoim 

przemówieniu Jadwiga Dobrucka, założycielka Federacji Polek w Kanadzie: ”Podstawowym 

celem jest pomoc wzajemna przez tworzenie i organizowanie placówek, ktore  kobiecie 

mogłyby być pomocą, podporą, zapleczem i częścia kanadyjskiej społecznosci.” 

Biorąc pod uwagę rozwój technologii i tempo życia możemy usprawnić porozumiewanie się 

między sobą w Polonii i z innymi grupami etnicznymi. 

Mamy też nadzieję, że dołączą do nas nowe członkinie, które zechcą współpracować z nami dla 

dobra  Polonii. 

Kontakt – ewazadar@hotmail.com ; Tel.: 613-739-8663 
www.federacjapolek.ca  
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