
Młoda Polonia przejmuje stery!  
Konferencja Quo Vadis X, 20-22.09.2019, Toronto, Kanada 



Trzydniową Konferencję Quo Vadis X, zakończyło wspólne odśpiewanie przeboju ”Wind of change”. Czuło się 
entuzjastyczny przypływ fali energii do wspólnego działania oraz podmuch ”wiatru zmian”, które mogą stać się inspiracją 
potrzebną do budowania silnej Polonii wszędzie tam, gdzie się osiedliła. 
 
Zacznijmy jednak od początku. ”Od wielu lat obserwujemy spadek aktywności organizacji polonijnych w Kanadzie. Wiele 
organizacji przestaje istnieć, traci swoich członkόw, coraz trudniej znaleźć liderόw do pracy w Polonii. Brak napływu 
nowych emigrantόw, ktόrzy uzupełniliby te braki. Mimowolnie nasuwa się pytanie: Quo Vadis Polonio? W 2009 roku 
grupa studentόw, na czele z Kamilem Mrozem, zainicjowała Konferencje Quo Vadis w Ottawie. Potem nastąpiły kolejne 
edycje, a każda z nich była unikalna, miała swoje przewodnie hasło i program, z czasem zostały powielone w USA i 
Australii. Na kolejnych konferencjach, stało się widoczne, że coraz większa liczba uczestnikόw to młodzi profesjonaliści. 
I tak powstał fenomen ruchu młodych liderόw Polonii, ktόry systematycznie odpowiadał na pytanie: Quo Vadis Polonio?”  

To był fragment mojego wstępu do pięknie wydanej książki „Quo Vadis, the first ten years”, którą 
otrzymali uczestnicy i goście konferencji Quo Vadis. Było to największe tegoroczne 
międzynarodowe forum młodej Polonii i Polaków poza granicami Polski z udziałem 
przedstawicieli z ośmiu państw. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy przy współfinansowaniu Senatu RP oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnoty 
Polskiej. W ceremonii otwarcia konferencji w Parlamencie Ontario uczestniczyło ponad150 osób, 
a wśród gości honorowych obecni byli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Minister 
Adam Kwiatkowski, Ambasador RP w Kanadzie, Andrzej Kurnicki, Konsul Generalny RP w 
Toronto, Krzysztof Grzelczyk, polskiego pochodzenia Posłanki Prowincji Ontario Hon. Kinga 
Surma oraz Natalia Kusendowa. Obecni byli też Prezes KPK, Janusz Tomczak oraz Wiceprezes 
Krzysztof Lachmański wraz z Magdaleną Rzepniewską ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
(SWP).  

Program konferencji zawierał bardzo szczegółowe wskazówki: gdzie, kiedy oraz co się 
odbędzie, a także informacje o obowiązującym stroju oraz mapkę poszczególnych 
lokalizacji wydarzeń. Z zainteresowaniem delegaci partycypowali w ciekawym programie, 
gdzie kompetentni profesjonaliści oraz liderzy Polonii, dzielili się swoimi doświadczeniami. 
Wielokrotnie komentowali, że ich udział w konferencjach QV pomógł im uzyskać lepsze 
pozycje zawodowe oraz społeczne. Paneliści mówili o swoich problemach i jak je 
pokonywali, o tym jak osiągali zamierzone cele. Podkreślali, że ich polskie korzenie, 
narodowe wartości stanowią fundament, który ich łączy. SWP przeprowadził panel 
dyskusyjny ”Polonia XXI wieku” nawiązując do wizji I Zjazdu Młodej Polonii Świata, 
planowanego w Polsce w 2020 roku. Dynamika spotkań wskazywała na potrzebę 
rozbudowy networku.  

https://www.facebook.com/krzysztof.grzelczyk.3?__tn__=K-R&eid=ARBarijDxR1hOLplnEaddbXyId1NQq0DmIOUh8yamMDPSQQJB2IrDXy6c2CCnI9UoU9zP3FGskgfk9jw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwnVGa7OVwzO679QXCjzwf8CqwQdD991FKl6ZGJNvYKNDg7SXDy3DwIDJD0qSLqTga317iHRLw0CqXc4IR


Niewątpliwie współczesne 
media, diametralnie zmieniły 
sposób komunikacji. Warto 
wspomnieć o dużym 
zainteresowaniu mediów, 
podczas konferencji  byli 
obecni: TV Polonia z 
Warszawy, Polish Studio TV z 
Toronto, Gazeta – dziennik 
Polonii w Kanadzie z Toronto 
oraz konferencyjny servis 
video i fotografii 
dokumentujący wydarzenia.  



Wszyscy sponsorzy mieli również możliwość wziąć udziału w EXPO, prezentując swoją firmę. Każdy z uczestników QVX 
otrzymał piękną torbę z napisem ”Pamiętam o korzeniach”, w których znajdowały się upominki z biura Prezydenta RP, 
MSZ oraz książka „Mieszkania na wynajem” Sławka Muturi.  

Na uroczystej gali, w podziękowaniu za pracę, poprzedni organizatorzy oraz doradcy 
konferencji QV (2009-2019) otrzymali medale Sir C. S. Gzowski Lidership Award, 
promujące sylwetkę lidera, najwybitniejszego kanadyjczyka polskiego pochodzenia w 
Kanadzie. Była to również okazja do wysłuchania cennych komentarzy jak konferencje 
QV zmieniły ich życie. Stały się one dla wielu kuźnią doskonalenia telentów liderskich i 
dobrze służą młodej Polonii. Mówiąc o liderach, wypada nadmienić, że młoda Polonia w 
Kanadzie obejmuje stery na wielu frontach. Przykładem tego jest powstanie i aktywne 
działanie od kilku lat organizacji młodych profesjonalistów w różnych miastach. W samym 
Zarządzie Głównym, Kongresu Polonii Kanadyjskiej w tej kadencji jest sześciu młodych 
liderów, w tym Sekretarz Generalny i Sekretarz Finansowy. Niedawno kolejna młoda 
liderka przejęła ster w Stowarzyszeniu Kombatantów Polskich, oddział Toronto. Wreszcie, 
od zeszłego roku mamy dwie młode posłanki w Prowincji Ontario polskiego pochodzenia. 
Młoda Polonia w Kanadzie jest aktywna i coraz bardziej widoczna. Podczas Gali miłą 
niespodzianką było losowanie dwóch biletów lotniczych (Toronto-Warszawa- Toronto) 
ufundowanych przez Polskie Linie Lotnicze LOT.  



W trakcie konferencji powstawało wiele filmów oraz zdjęć, które natychmiast trafiały na strony social media tj. Facebook, 
Instagram, zyskując duże zainteresowanie wśród odbiorców, np. wywiad w TV Polonia, który pojawił się 25.09, w 
przeciągu pięciu dni obejrzało ponad 1,600 osób. Nic dziwnego, że konkluzją konferencji stała się potrzeba dalszego 
wspólnego działania, utrzymywania kontaktów, kontynuowania konferencji QV. Padły też wstępne propozycje kolejnych 
miejsc przyszłych edycji: Litwa, Szkocja, Wielka Brytania czy USA. Jednak w końcowej części programu, Rajmund 
Klonowski z Wilna, ogłosił publicznie, że są zainteresowani zorganizowaniem następnej edycji konferencji QV 2020. 
Jest więc nadzieja na spotkanie, tym razem w Wilnie, a może też na I Zjeździe Młodej Polonii Świata w Polsce 
planowanym w tym samym roku, jeżeli uda się zsynchronizować terminy. 
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Kontrybutorzy opracowania: tekst i grafika, Jerry Barycki (“Mr. B”), zdjęcia: Fotografia Boutique, Time-
less Portraits – oznaczone watermarks, Piotr Sypek – oznaczone PS, Jerry Barycki – nieoznaczone. 
Kanada, 01.10.2019 - FINAL 1 
Kolekcję zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej quovadisconferences.com oraz Facebook  

Walter Perchal od 2009 roku jest motywacyjnym mówcą konferencji 
QV oraz ulubieńcem młodej Polonii. W tym roku Walter także nie 
zawiódł, jego słowa trafiły do serc delegatów z powtarzającym się 
motywem ukrytym w słowach: ”remember and do”. Swoje wystąpienie 
zakończył przebojem ”Wind of change”. Wszyscy obecni na sali 
zgromadzili się wokół Waltera, aby razem zaśpiewać utwór, tworząc 
przy tym las rąk poruszający się w rytm melodii. Wśród uczestników 
była widoczna siła, entuzjazm oraz uśmiech i łzy szczęścia. Ania 
Barycka, współprzewodnicząca konferencji wraz z Joanną Marks, 
oficjalnie zakończyły konferencję, dziękując wszystkim którzy ją 
zorganizowali i poparli, te słowa wywołały owacje na stojąco. Tak 
zakończyło się jedno z najciekawszych spotkań Quo Vadis ostatniej 
dekady.       “Mr. B”  

Rajmund Klonowski 
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