
Wkład Janiny Freyman, przewodniczącej Federacji Polek, Ogniwo nr 4, 
w działalność na rzecz społeczności polsko- kanadyjskiej w Vancouver, 
BC 

Wspieranie Federacji Polek i czynne zaangażowanie Janiny mają długą, 
ponad sześćdziesięcioletnią rodzinną tradycję. Już jej matka Jadwiga 
Runcewicz po przybyciu z Polski z rodziną w 1947 r. , pomagała w 
formowaniu Federacji. Było to w latach pięćdziesiątych XX wieku. Janina 
marzy aby córki i wnuki kontynuowali tę piękną tradycję przynależności do 
Federacji.  

W duchu służby na rzecz Federacji Polek  
Janinę cechuje duża pracowitość, poświęcenie, pogoda ducha a jednocześnie 
skromność. Poza tym  jest świetną organizatorką, pełną pomysłów i 
inspiracji. To co wyróżnia Janinę to jej otwarte serce i pomoc innym. Jest 
prawdziwą i wspaniałą przyjaciółką. Członkinie Federacji zawsze mogą na 
nią liczyć, gdy pojawia się potrzeba, by odwiedzić chorych, podwieźć na 
wizytę lekarską lub załatwić ważne formalności.  

Podczas swojej dziesięcioletniej kadencji jako przewodnicząca Federacji 
Polek była wspaniałą organizatorką dorocznych  "Kawiarenek" oraz innych 
społecznych spotkań na zbieranie funduszy. Ponieważ Federacja nie ma 
swojej siedziby, dom Janiny jest zawsze otwarty, a gospodyni bardzo 
gościnna. Przed pandemią organizowano tu liczne spotkania Zarządu oraz 
celebrowano urodziny, Opłatek oraz inne uroczystości. Janina zawsze 
pamięta o zamawianiu mszy św. w kościele św. Kazimierza w Vancouver z 
okazji Jubileuszy Federacji Polek oraz w intencji żyjących i zmarłych 
członkiń. Janina z dumą i radością reprezentowała Ogniwo nr.4 na 
konferencjach regionalnych Federacji Polek w Ottawie i Edmonton.  

Wspaniałą tradycją Ogniwa nr.4 były polskie pikniki organizowane w 
Chilliwack. Odbywały się one w pięknej, wiejskiej posiadłości Janiny. 
Uczestnicy siedzieli na belach siana, delektowali się pysznym polskim 
jedzeniem przygotowane przez utalentowane panie z Federacji. W czasie 
tych spotkań odbyło się tam też wiele uroczystości takich jak pożegnanie 
polskiego konsula, celebracja urodzin wybitnych osobistości oraz ceremonia 
wręczenia dyplomów uznania.  



Zasługi  Janiny na rzecz Federacji i społeczności polskiej: 
• Złoty medal KPK (Kongres Polonii Kanadyjskiej), 2014 
• Certyfikat uznania - Konsulat RP w 2015 r: za dziesięciolecia cichej, 

systematycznej, ofiarnej i pokornej pracy na rzecz całej społeczności 
polonijnej zamieszkałej w Brytyjskiej Kolumbii oraz dostrzeganie 
problemów pojedynczych osób 

• Krzyż Kawalerski Rządu RP 8 maja 2016 
• Certyfikat uznania - Konsulat Generalny RP w 2018  

Najważniejsze chwile 
Janina przez ostatnie 10 lat pełni rolę przewodniczącej Ogniwa nr 4.  
Czuwa, by działaność Federacji Polek realizowała określone cele jakim są: 
rozwój polskiej kultury i tradycji, moralne i finansowe wsparcie kobiet oraz 
osób polskiego pochodzenia. Janina także pomaga tym którzy są daleko od 
rodziny i potrzebują wsparcia zwłaszcza w trudnych bądź dramatycznych 
sytuacjach życiowych.  

Ważnym i trwałym wkładem Janiny było również pozyskiwanie funduszy na 
pomnik papieża Jana Pawła II w archidiecezji Vancouver jako dar Polonii. 
Również będąc w zarządzie Kopernika przez 9 lat, Janina czynnie wspierała 
Fundację Kopernika, która zapewnia opiekę polskiej społeczności w 
podeszłym wieku. Do dziś pozostaje jej honorowym członkiem. 
Wielkim osiagnięciem i sukcesem Janiny oraz Ogniwa nr 4 było 
zorganizowanie wspólnym wysiłkiem wspaniałego Bankietu z okazji 
Jubileuszu 60-cio Lecia Federacji w 2018 r. z udziałem abp-a Micheala 
Millera, konsula RP Michała Boniewskiego oraz licznych gości.  

Wzmacnianie więzi 
Oprócz wielu działań wspierających Federację i polską społeczność, Janina 
dostrzegła również wielkie znaczenie budowania więzi między polskimi i  
kanadyjskimi organizacjami takimi jak: Canadian Polish Congress, Catholic 
Women's League, Catholic Health Association i Vancouver Council of 
Women Health Representative.  Dzięki wzajemnemu powiązaniu  możliwa 
była szeroka prezentacja polskiej kultury i tradycji na piknikach, dożynkach, 
dorocznym European Festival oraz Dniu Migranta i Uchodźcy. W ostatnim 
dziesięcioleciu Janina była niestrudzonym koordynatorem tych wszystkich 
wydarzeń na terenie miasta Vancouver i okolic.  



Warto podkreślić wysiłki Janiny, by docenić posługę polskich kapłanów i 
sióstr zakonnych posługujących w parafii św. Kazimierza. Inicjowała ona 
spotkanie i zapraszała ich na wspólny doroczny obiad organizowany dla 
duchownych z całej archidiecezji. Niezapomnianym był rok, w którym 
katolicka parafia wspólnoty chińskiej przygotowała wieczór prezentując 
polską kulturę, historię i kuchnię.  

Dzięki Janinie i jej przywódczym zdolnościom Ogniwo nr 4 jest bardzo 
aktywne w naszym mieście. Janina zawsze wierzyła i wierzy, że dobre życie 
to życie w służbie innym. Zastosowała to w praktyce i daje wspaniały 
przykład, który inspiruje wielu. 


