
Gdy 15 sierpnia 2007r. przygotowywałam się do wyjazdu do Ottawy, nie zdawałam sobie sprawy 
z tego, że będzie to tak wspaniałe doświadczenie w moim życiu. W Ottawie spędziłam 5 dni, od 
15 do 19 sierpnia, uczestnicząc w konferencji zorganizowanej przez Canadian Ethno-Cultural 
Council, na której rozmawialiśmy o rozwiązywaniu konfliktów kulturowych. Forum dyskusyjne było 
zorganizowane przez grupę “YOUCAN” zajmującą się głównie pomaganiem młodym ludziom w 
Kanadzie w realizowaniu ich marzeń. 
 
Na spotkanie przyjechało ponad 100 osób z najmłodszej generacji Kanadyjczyków wywodzących 
się z różnych grup kulturowych. Podzielono nas na 4 zespoły, które były oznaczone kolorami: 
zespół czerwony, zielony, żółty i granatowy. Ja należałam do zespołu czerwonego. Wszyscy 
spotykaliśmy się codziennie rano, zaczynaliśmy od słuchania prelegentów, z których każdy mówił 
o rozwiązywaniu konfliktów kulturowych pomiędzy różnymi narodowościami. Po prelekcji, już w 
naszych mniejszych zespołach dyskutowaliśmy o problemach w różnych środowiskach, o 
rasiźmie i o tym, jak te problemy rozwiązywać. Każdy z nas zaczął uświadamiać sobie, że my, 
młodzież, jako pokolenie przyszłości możemy ulepszać świat jeżeli wszyscy razem będziemy w 
tym kierunku współpracować. 
 
Organizacja ”YOUCAN” poprosiła każdą grupę kulturową o podanie propozycji, co można zrobić 
dla poprawienia stosunków z innymi środowiskami. Adrian Kremblewski, który był drugim polskim 
uczestnikiem tej konferencji, zdecydował wraz ze mną, że my możemy pomóc polskiej młodzieży 
poprzez zorganizownie spotkania, na którym będziemy rozmawiać o naszych problemach na 
styku z innymi kulturami i ich rozwiązywaniu. 
 
Poprzez uczestnictwo w tym zjeździe nie tylko dowiedziałam się bardzo dużo, ale również 
poznałam nowych przyjaciół z całej Kanady, z którymi do tej pory utrzymujemy wzajemne 
kontakty. Nowe przyjaźnie, przełamanie wielu kulturowych barier, zrozumienie dyskutowanych 
problemów, uczyniły to spotkanie niezapomnianym wydarzeniem. 
Dlatego serdecznie dziękuję przewodniczącej Federacji Polek w Kanadzie, pani dr Iwonie 
Bogorya-Buczkowskiej i pani Katarzynie Grandwilewskiej za to, że zorganizowały taką grupę i że 
mogłam uczestniczyć w konferencji organizowanej przez “YOUCAN”. 
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