
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okreg BC informuje Īe z dniem 24/06/2015 Mgr. InĪ. 
Iwona Swiątczak zostaáa wybrana na funkcjĊ Prezesa KPK OkrĊg BC.  
Pani Iwona dotychczasowo peániáa funkcjĊ Vice Prezesa.  
Gratulujemy i Īyczymy sukcesów w pracy spoáecznej na rzecz Kongresu, organizacji 
polonijnych i calej polonii w Kolumbii Brytyjskiej.  
 
Zarząd KPK BC  
�

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - 
INFORMACYJNE KPK OKR. BC 

Sprawozdanie  

Czerwiec 24, 2015 
Na pierwszym  zebraniu we Wrzeœniu 2013,  po objêciu funkcji Prezesa KPK Okr. BC, wytyczy!am 

sobie cele do osi"gniêcia na okres mojej kadencji. By!y one nastêpuj"ce: 
· Za!o¿enie strony internetowej dla KPK Okr. BC z linkami do wszystkich polonijnych 

organizacji. 
· Koordynacja kalendarza polonijnych wydarzeñ wszystkich organizacji. 
· Informacja do polonijnych i miejscowych gazet o tych imprezach/wydarzeniach 
· Otwarty list  do polonijnych organizacji zachêcaj"cy do cz!onkostwa w KPK Okr. BC 
· Nagroda KPK Okr. BC dla najprê¿niej  dzia!aj"cej polskiej organizacji, i indywidualnych 

dzia!aczy spolecznych oraz wyró¿niaj"cych siê polonijnych rodzin. 
· Uczestnictwo KPK Okr. BC w zebraniach innych organizacji 
· Rozpropagowanie historii Polonii w Vancouver wœród m!odzie¿y akademickiej 
· Spotkania w Koperniku 
I z satysfakcj" stwierdzam, ¿e uda!o siê wype!niæ wszystko z powy¿szej listy, a tak¿e osi"gn"æ 

znacznie wiêcej. 
Powsta!a strona internetowa KPK Okr. BC, o nie tylko przyci"gaj"cej uwagê szacie graficznej,  ale  

pe!nej informacji z linkami do prawie wszystkich organizacji polonijnych. Przedstawiaj"ca historiê 
polonijn" z wyszczególnieniem osób wyj"tkowo zas!u¿onych dla naszego œrodowiska. I wci"¿ tych osób 
przybywa. 

Kalendarz  internetowych wydarzeñ polonijnych, pomagaj"cy dzia!aczom planowaæ i koordynowaæ  
dzia!alnoœæ , a polonii  planowaæ obecnoœæ na tych wydarzeniach . 

Nasza strona internetowa informuje i przypomina o nadchodz"cych w najbli¿szym czasie 
wydarzeniach polonijnych, jak równie¿ przekazuje krótkie reporta¿e po ich odbyciu. 

Zorganizowaliœmy dwukrotnie konferencje  organizacji polonijnych, co zaowocowa!o powstaniem 
wspólnej polonijnej polityki -  “Wzajemnego Szacunku i Wspó!pracy” .  

KPK Okr. BC w!"czy! w swoje szeregi Polsko-Kanadyjskie Stowarzyszenie Taneczne Polonez, 
Towarzystwo Kultury Polskiej w Kelownie oraz North Shore Polish Association Belweder.  

Zorganizowaliœmy  uroczyst"  rocznicê 70-lecia KPK po!"czon" z obchodami Œwiêta Konstytucji 3 
Maja, na której goœciliœmy:  Prezes Zarz"du G!ównego KPK  Teresê Berezowski,  Konsulat Generalny   
RP,  na czele z ówczesnym  Konsulem Generalnym Krzysztofem Czapl",  przedstawicieli Polskiej Parafii 
œw Kazimierza,  ksiêdza Jana Staszela opiekuj"cego siê spo!ecznoœci" katolicko-polonijn" w Surrey, 
przedstawicieli  wszystkich organizacji polonijnych dzia!aj"cych na terenie BC.  Swoj"  obecnoœci" 



zaszczycili nas równie¿ :  Minister of Labour & Minister of Status of Women, Kelli Leich, Mayor 
Richard Steward and Council Brent Asmundson City of Coquitlam.  

W czasie tej¿e akademii: 
· odby!a siê premiera  przez nas zrobionego filmu o historii KPK Okr BC. 
· odznakami KPK zosta!o uhonorowanych  22 osoby  
· dyplomami KPK zosta!o uhonorowanych 42 osoby w tym 19 osób m!odzie¿y 
· wyró¿niona zosta!a jedna rodzina polonijna za zas!ugi i pracê  dla naszej spo!ecznoœci. 
· honorowe plakietki trafi!y do 2 polonijnych instytucji i 3 osób 
· obchodziliœmy 10-t"  rocznicê powstania Polskiego Teatru w Vancouver oraz 20-t" rocznicê 

istnienia Gazety Informacyjnej. 
Z okazji 70 lecia KPK zosta!o podanych 20 osób do odznaczeñ pañstwowych -13 osób do Z!otego 

Krzy¿a Zas!ug , 7 osób do Srebrnego Krzy¿a Zas!ugi. 
KPK Okr. BC patronowa! i sponsorowa!  konferencjê  m!odzie¿y polonijnej Quo Vadis, która odby!a 

siê w sierpniu 2014. 
Ponadto zorganizowaliœmy ju¿ dwie akademie z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg!oœci.  W czasie 

pierwszej akademii w Listopadzie 2013 wyró¿niliœmy honorowymi dyplomami jedn" rodzinê polonijn"  
oraz 9 osób m!odzie¿y za dzia!alnoœæ w naszej spo!ecznoœci. Ostatnia akademia (Listopad 2014) by!a 
dla nas szczególnym wydarzeniem, poniewa¿ uczestniczy!a w niej m!odzie¿ i dzieci z polskich szkó! 
oraz zespo!u tanecznego “Polonez”.  Za co dziêkujemy z g!êbi serc dyrektorom i 
nauczycielom/instruktorom tych¿e organizacji. 

Przywróciliœmy do ¿ycia funkcjê Kuratora Millennium Fund, wysy!aj"c jednego z cz!onków naszego 
zarz"du do Toronto na konferencjê szkoleniow". Zaowocowa!o to pomoc" materialn" dla polskich 
szkó! w Vancouver i Surrey oraz organizacji polonijnych,  jak równie¿  stypendiami  dla studentów 
polskiego pochodzenia. Stypendia te  zosta!y uroczyœcie wrêczone na ostatniej akademii z okazji Œwiêta 
Niepodleg!oœci. 

Ponadto zosta! zorganizowany, na razie na ma!" skalê,  Koncert Polonijnych Talentów ze  
szczególnym  naciskiem na nasz" utalentowan"  m!odzie¿. 

Dochody z zorganizowanego przez nas  Balu Sylwestrowego przeznaczone zosta!y na pomoc   dla 
szkó! polskich w Vancouver, Surrey i Kelownie, oraz dla grupy tanecznej “Polonez” i  Klubu 
Studenckiego „¯ak”. 

Jednak¿e najwa¿niejszym osi"gniêciem KPK Okr. BC by!o uregulowanie zaleg!ych  od 11 lat Society  
Annual Report  for  BC Registry Services,  co uda!o nam siê uzupe!niæ i co pozwala nam ubiegaæ  siê  o 
fundusze od rz"du kanadyjskiego na dzia!alnoœæ polonijn". 

W tym roku uroczyst" akademiê z okazji Œwiêta Konstytucji 3 Maja  zorganizowaliœmy wspólnie z 
Konsulatem RP w Vancouver pod patronatem Konsula Generalnego  Krzysztofa Olendzkiego i przy 
wspó!pracy z z pani" Joann" Olendzk". Na uroczystoœci goœciliœmy:   przedstawicieli Polskiej Parafii œw 
Kazimierza oraz wspólnoty  katolicko-polonijnej z Surrey, Burnaby i Vancouver, oraz przedstawicieli  
wszystkich organizacji polonijnych dzia!aj"cych na terenie BC. 

  Swoj" obecnoœci" zaszczycili nas równie¿: Major Pawel Dudek - Quartier  General 39 Groupe De 
Brigade Canadiens, Mr. Jack Lohman - Chief Executive Officer of the Royal BC Museum in Victoria 
oraz przedstawicele Korpusu Dyplomatycznego Niemiec, W!och, Chin, Japoni, USA, Cypru. 

W trakcie akademii odznaczeniem KPK zosta!a odznaczona jedna osoba, a 24 osoby otrzyma!y 
honorowe dyplomy KPK. Obchodziliœmy  jednoczeœnie 20 -lecie gazety “Takie ¯ycie”, której redaktor 
Andrzej Manuski otrzyma! jubileuszow" plakietkê KPK. 

Powy¿sze osi"gniêcia nie by!y by mo¿liwe gdyby nie zgodne zaanga¿owanie ca!ego zarz"du KPK 
Okr. BC.  

Pragnê szczególnie podziêkowaæ: 
 Pani  Iwonie Swi"tczak za stworzenie i prowadzenie naszej strony internetowej,  
 Panu Andrzejowi Kopczyñskiemu za podjêcie siê zadania  uzupe!nienia brakuj"cych od 11 lat  

Society Annual Report i planowaniu Gaming Budget Plan 2014/2015, 



 Panu Andrzejowi Dobrowolskiemu za pracê nad Millennium Fund.  
Pani Joannie Mazur za skrupulatne prowadzenie ksiêgowoœci i przygotowywanie dokumentów 

wymaganych przez rz"d kanadyjski. 
Pani Iwonie Œwi"tczak, panu  Andrzejowi Kopczyñskiemu i kapitanowi Jerzemu Kuœmiderowi za 

opisanie historii Polonii w BC oraz stworzenie filmu o KPK Okr. BC. 
  Pani Gra¿ynie Kapusciñskiej za przygotowywanie programów artystycznych , a Teatrowi Polskiemu 

w Vancouver za pomoc w realizowaniu tych¿e programów. 
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów na czele z prezes  pani" El¿biet" Skrzymowsk" za 

wspó!pracê oraz  udzielenie siedziby dla  KPK Okr. BC. 
Polsko- Kanadyjskiemu Stowarzyszeniu Tanecznemu, „Polonez” polskim szko!om oraz polonijnym 

artystom za udzia! w naszych akademiach. 
Stowarzyszeniu Polonez Tri City za pomoc w organizowaniu  loterii , a Federacji Kobiet za 

przygotowywanie zawsze wspania!ych recepcji . 
Panu Jerzemu Kuœmiderowi za podjêcie funkcji operatora filmów  dokumentuj"cych ¿ycie polonijne 

w BC. 
Polonijnym mediom: gazetom „Takie ¯ycie”, Gazecie Informacyjnej, Radio „Nofa” IKS,MIKS za 

wspó!pracê, i propagowanie naszej dzia!alnoœci 
. 
Dziêkujê Wszystkim Pañstwu za poparcie i udzia! w ¿yciu polonijnym.  
 

“Together  We Matter” 

 
Beata Grotkowska 

UstĊpujący Prezes KPK Okr BC 

 

PODSUMOWANIE 
Dotacje dokonane przez Kongres Polonii 

Kanadyjskiej BC: 
· Quo Vadis Conference of BC - UBC Polish Club Zak   $ 500.00 
· Polonez Polish Dance Society                                       $ 500.00 
· St. Kazimir’s Polish School                                            $ 500.00 
· Polish Program of Religious Educ. Surrey School         $500.00 
· Polish Veteran Association                                            $500.00 
· Polonez TriCity Polish Association                                $500.00 
· Jakub Muda - GPS system, Wedrowka przez Kanade $ 189.28 
                                                                                 Razem $ 4189.28 
Imprezy sponsorowane przez KPK BC: 
· 70-lecie KPK BC wraz z obchodami Œwiêta Konstytucji 3 Maja w 2014  
· May 3 Gala 2015  
· Swieto Niepodleg!oœci 11 Listopada 2013 i 2014 
· New  Year’s Gala 2015 
· 10 -lecie Teatru Polskiego w Vancouver 



· 20-lecie “Gazety Informacyjnej” 
· 20-lecie gazety ” Takie ¯ycie” 
· Koncert M!odych Talentów 
Wyro¿nienia: 
· 20 osoby zosta!o podanych do odznaczeñ pañstwowych 
· 23 osoby zosta!y uhonorowane odznaczeniami KPK 
· 70 osob otrzyma!o honorowe dyplomy KPK BC i honorowe plakietki KPK BC 
· 3 polonijne rodziny zosta!y uhonorowane dyplomami KPK BC 
· 3 instytucje polonijne i 3 osoby prywatne otrzyma!y honorowe plakietki KPK BC 
 
Organizacje,które wst"pi!y do KPK BC: 
· Towarzystwo Kultury Polskiej w Kelownie 
· Polonez Polish Dance Society 
· North Shore Polish Association Belweder 
Dotacje od prywatnych sponsorów     $ 3862.50 
Stan konta bankowego KPK BC  27 czerwcua 2013  - $   373.00 
Stan konta bankowego KPK BC 29 maja 2015 -          $ 6527.83 
 

“Together����We����Matter” 


