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Konferencja Quo Vadis w Montrealu
W dniach 16-18 sierpnia br. odbyła się w Montrealu piąta edycja konferencji Quo Vadis, która zgromadziła prawie 120 
delegatów z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii i Polski. Młodzi Polacy i osoby z polskiego 
pochodzenia przybyli z Nowej Szkocji, Quebeku, Ontario, Alberty i Kolumbii Brytyjskiej, oraz ze stanów Michigan, Illinois, 
Wisconsin, Connecticut, New Jersey, New York i California. Wiekszość uczestników (61%) to młodzi profesjonaliści o 
rożnych zawodach: prawnicy, lekarze, artyści i biznesmeni. 

W piątek wieczorem w Hyatt Regency Hotel, uroczyście otwarto konferencję. Brytyjska śpiewaczka Katy Carr 
odśpiewała hymny narodowe Kanady i Polski. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Jego Ekscelencja 
Zenon Kosiniak-Kamysz, kończący swoją misję w Kanadzie, wygłosił wzruszającą mowę pożegnalną. Wśród 
najważniejszych gości honorowych, poza sponsorami i prelegentami, byli m.in.: Tim Uppal (kanadyjski Minister 
Wielokulturowości), Ted Opitz (deputowany do parlamentu z Etobicoke Centre), Hélène Leblanc (deputowana do par-
lamentu z LaSalle), Andrzej Szydło (Konsul Generalny w Montrealu), Grzegorz Morawski (Konsul Generalny w Toronto), 
Mateusz Reszczyk (Konsul Generalny w Ottawie), i Michel Bissonnet (reprezentant miasta Montreal). Myśl przewodnią 
wygłosił Pan Roy Eaton, muzyk i pianista, laureat pierwszej nagrody Kościuszko Foundation Chopin Award, w której 
podkreślił znaczenie przezwyciężenia przeciwności. Wieczór zakończono jazzowym recitalem Jacques Kuby Séguin. 

W sobotę i niedzielę, delegaci uczestniczyli w warsztatach, prezentacjach i spotkaniach integracyjnych, mogli 
wysłuchać 25 wybitnych prelegentów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Uczestnicy dyskutowali o 
najważniejszych zagadnieniach wsród Polonii: utrzymywaniu wiedzy o Polskiej kulturze i historii, tworzeniu dynamicz-
nych polskich wspólnot, wspieraniu polskiej gospodarki, inspirowaniu nowych projektów wsród Polonii, oraz pokonaniu 
luki między młodszym a starszym pokoleniem Polaków w naszych wspólnotach. By kontynuować dalej misję Quo Vadis, 
w końcowym fragmencie konferencji rozpisano konkretne plany akcji na następne miesiące na poziomie osobistym, 
lokalnym i międzynarodowym.

Zakończenie odbyło się w Konsulacie RP, gdzie oficjalny patron konferencji Konsul Generalny Pan Andrzej Szydło 
uroczyście podziękował organizatorom i pożegnał delegatów. 

Do ogromnego sukcesu konferencji Quo Vadis V w wielkiej mierze przyczynili się patroni, sponsorzy, prelegenci, deleg-
aci, wspólpracownicy, oraz cały komitet organizacyjny, którym należą się szczere podziękowania. 


