Spotkanie Biznesmenów w Windsor
z udziałem młodych liderow Polonii
Kolejna, już XVII doroczna kolacja Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów w Windsor odbyła
sie 23 listopada br. w Windsor. Wzięło w niej udział około 100 osób, w tym, jedna czwarta studentów i
młodych profesjonalistów z Montrealu, Ottawy, Toronto oraz Windsor.

program

PCBPAW panel

Wieczór tradycyjnie rozpoczął się od VIP recepcji, w czasie której uczestnicy mogli poznać się, nawiązac
kontakty i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

spotkanie VIP
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Młodzi liderzy Polonii korzystając z obecności wyjątkowego gościa Hon. Howard Pawley, byłego premiera
Manitoby, odbyli z nim ciekawe spotkanie przy “okrągłym stole”. W trakcie rozmowy okazało się, że jego
żona ma polskie korzenie. W programie wieczoru Pan Premier miał jeszcze możliwość publicznie skierować
słowa uznania do młodych liderów za ich zainteresowanie polityką i ciekawą dyskusję oraz do organizatorów
za popieranie młodzieży.

spotkanie młodzieży z Hon. Howard Pawley

Hon. Howard Pawley

Spotkanie tradycyjnie otworzył Jerzy Barycki dlugoletni prezes tej organizacji. Kolejni mówcy podkreślali
pracę i osiągnięcia tej niezwykle aktywnej w Windsor i Kanadzie organizacji polonijnej. Spotkanie sprawnie i z
zegarmistrzowską punktualnością poprowadził dobrze znany w Polonii Dr. Frank Simpson.

Frank Simpson

Jerry (Jerzy) Barycki
2

Smaczna kolacja miała tradycyjna “polską wkładkę” złożona z pierogów i wina pochodzacego z polskiej
winiarni w Leamington. W czasie trwania kolacji pokazany był najnowszy film-video promujacy miasto
Windsor i Hrabstwo Essex.
Głównym mówcą wieczoru był posel federalny Winsor-Tecumsech, niedawno wybrany na pozycje
wicemarszałka Izby Gmin Kanady, Joe Comartin. W ciekawy sposób przedstawił swoje uwagi dotyczace
powstania i funkcjonowania polskiej demokracji oraz dobrze prosperującej polskiej gospodarki. Był on z wizytą
w Polsce w 2006 roku. Odwiedził wtedy Warszawę i Lublin, misto bliźniacze Windsor od 2000 roku.
Przedstawił kilka przykładów dobrej wspołpracy gospodarczej Kanady z Polska oraz swoje uznanie dla Polskiej
aktywności politycznej nie tylko w Europie, ale i na świecie. Wspomniał, że sa plany wzajemnych wizyt grup
parlamentarnych polskiej do Kanandy i kanadyjskiej do Polski w 2013 roku.

Joe Comartin

z zona Maureen

Kolejnymi mówcami wieczoru byli przedstawiciele młodej Polonii: Ania Barycka z Ottawy i Natalia
Kusendowa z Toronto. Przedstawily one rezultaty konfrencji Quo Vadis (QV) 2012 w Calgary i Chicago.
Wszystkie dotychczasowe konferencje miały ciekawe programy szkoleń i warsztatów rozwijających
umiejętności młodych liderow Polonii. Dotychczasowa liczba wszystkich uczestników konferencji QV wynosi
ok. 700 osób pochodzących z 17 krajow, a ruch “QV” jest już evenementem w skali światowej i cieszy się
rosnącym zainteresowaniem. Młodzi prezenterzy przedstawili nastepne konferencje QV planowane w 2013
roku Connecticut/USA, 2-4 sierpnia oraz Sydney/Australia, 27-29 września. Amanda Chałupa i Artur Klima
zrobili ciekawą wizualną prezentację planowanej konferencji QV w Montrealu, 16-18 sierpnia 2013 roku.
Dodatkowo, Artur Klima ogłosił powstanie nowego oddziału Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie
(PISK) w Montrealu.
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Ania Barycka

Natalia Kusendova

Amanda Chałupa i Artur Klima wręczają Jerzemu Baryckiemu koszulkę
konferencji QV w Montrealu 2013
Następnie płk. Walter Perchal, przykuwający uwagę mówca na wszystkich dotychczasowych konferencjach
QV, przekonywująco podkreślił wysoką jakość programów oraz zdolności organizacyjne młodych liderow
polonijnych. Podkreslił, że pomimo swoich licznych obowiazków rodzinnych, nauki czy pracy młodzi liderzy
potrafia stworzyc wizję projektu i ją doskonale wykonać.
Kolejni mówcy konsul Andrzej Janik z Toronto, Karen Majewski, burmistrz Hamtramck/USA oraz Drew
Dilkens, radny miasta Windsor podkreślali i gratulowali organizatorom aktywności w środowisku kanadyjskim
i promocji Polski w Kanadzie. Przekazali słowa uznania za wspieranie działań młodej, ambitnej Polonii.
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Walter Perchal

Andrzej Janik

Karen Majewski

Drew Dilkens

Niezwykle cenną prezentacją tego wieczoru była wznowiona obecnie wystawa fotograficzna obrazująca
odyseję narodowych skarbów wawelskich 1939-1961. Wystawa ta jest formą podziękowania rządowi
kanadyjskiemu za przechowanie naszych cennych pamiątek narodowych w tym trudnym dla Polski okresie.
Obecną edycję wystawy łączącej Polskę, Kanadę i Polonię zainicjowała Polsko-Kanadyjska Organizacja
Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie.
Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od przyszlego
roku wystawę będzie można wypożyczać z Ambasady Polskiej w Ottawie.
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wystawa “Odyseja Skarbów Wawelskich 1939-1961”

sponsorzy
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Pod koniec wieczoru podziękowano wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe a organizatorom za ich
udzial w realizacji tej imprezy. Rozmowy, wymiany informacji i wizytowek oraz wywiady w telewizji i radiu
były integralną częścią spotkania biznesowej Polonii oraz gosci. Program zakończony został imponującym
występem zespołu Piesni i Tańca “Tatry” w tradycyjnym żywieckim tańcu, nagrodzonym burzliwymi
oklaskami.

zespół Piesni i Tańca “Tatry”
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uczestnicy spotkania

Korzystając z tej okazji warto dodać, ze Polonia w Windsor planuje juz następny piąty Polski Tydzień w
Windsor w dniach 10-16 listopada 2013 roku. Będzie to kolejna okazja do promocji polskiej kultury i jej
bogatego dziedzictwa w Kanadzie.

Ewa Barycka

Zdjęcia wykonał: John Livero

Windsor, 27.11.2012.

8

