Zebranie Światowego Zjednoczenia Polek w Polsce
Dnia 21 września 2007 w Warszawie, w przededniu III Zjazdu Polonii i Polaków zagranicą,
odbyło się zebranie Światowego Zjednoczenia Polek. Z Kanady przybyły: Iwona BogoryaBuczkowska, Irena Kremblewski, Zofia deWitt, Teresa Szlamp-Fryga i Ewa Miles-Dixon; z
Australii Krystyna Misiak, Anglię reprezentowała Helena Miziniak, Unię Europejską - Maria
Olsson (Szwecja) i p. Zdzislawa Molarne-Sagun (Węgry).
Delegatki te zostały zaproszone do rozszerzonego tymczasowego Zarządu na czas do
następnego Walnego Zjazdu Światowego Zjednoczenia za dwa lata. Należące do Zarządu
panie: Virginia Sikora (USA), Bogumiła Padowicz (USA), Emilia Chmielowa (Ukraina) oraz
Halina Sobotowicz-Romanowa z Rosji nie mogły uczestniczyć w tym zebraniu, ale
potwierdziły swoje uczestnictwo w SZP. Dodatkowo zaproszono na zebranie p. Władyslawę
Majewską z Belgii i p. Krystynę Klinkowicz z Argentyny. Zarząd został poszerzony o
reprezentanki Unii Europejskiej
Dyskutowano sprawy bieżące - dotychczasowe działanie Światowego Zjednoczenia - jego
historię oraz ostatnie spotkania, w czasie których nawiazała się ścisła współpraca między SZP
z Kanady i Ameryki. Omawiana była wysokość składek, korespondencja z Australią,
zmieniające się cele działania Zjednoczenia. Delegatki stwierdziły, że łączy je dalej wspólny
cel: dbałość o polski język i kulturę oraz o dobre imię Polaka, a szczególnie Polek. Niesienie
pomocy Polsce i Polakom na Ukrainie, Bialorusi i w Kazachstanie jest nadal naszym celem.
Wspólne problemy to: jak utrzymać język polski w krajach osiedlenia i jak przyciągnąć do
organizacji młodzież. Kanada i USA organizują projekty włączające w działanie młodzież i
młode kobiety. Pani Maria Olsson postawiła sprawę pozytywnego wizerunku kobiet
emigrantek. Należy popracować nad opracowaniem informacji, które podniosłyby prestiż
kobiet imigrantek na świecie. Ponieważ cele organizacji z czasem się zmienają, postanowiono
stworzyć Komisję do zmian Statutu, w skład której weszły: Zofia de Witt (Kanada), Krystyna
Misiak (Australia) i Maria Olsson (Unia Europejska). Poprawki do Statutu będą opracowane i
przedstawione na następnym Zjezdzie.
Na propozycję Iwony Bogorya-Buczkowskiej Prezydium SZP zobowiązało się przygotowywać
elektroniczny Biuletyn, który pozwoli na sprawniejsze komunikowanie się i dzielenie
informacjami. Przygotowania Biuletynu podjął się Zarząd Federacji Polek w Kanadzie - będzie
to wkład Kanady do Światowego Zjednoczenia. Nawiązując kontakty możemy tworzyć
wspólne projekty. Omawiano sprawę składek, ale ponieważ nie było to Walne Zebranie, jak
zauwazyła p. Misiak, sprawa ta nie mogła być przegłosowana, a więc pozostały poprzednie
ustalenia - większe kraje płaca $400, a mniejsze $200. Kraje wschodnie zostają na razie z tych
opłat zwolnione. Ważne jest, aby zobowiazać kraje do wpłacania składek na Zjednoczenie.
Niestety parę ważnych osób, które należą do Zarządu SZP, nie mogło być na zebraniu: pp.
Virginia Sikora, Bogumiła Padowicz i Iwona Puc (reprezentujące Polish Women’s Alliance of
Canada w Chicago), p. Joanna Kalinowska (Poludniowa Afryka) oraz p. Alicja Dzik-Juracz
(przewodnicząca Komisji Porozumiewawczej z Wielkiej Brytanii). Zostaną one powiadomione
korespondencyjnie o tym co zostało ustalone.

W czasie III Zjazdu w Warszawie i w Pultusku odbyły się mniejsze zebrania SZP. Rozdana
została informacja o historii Zjednoczenia oraz deklaracje członkowskie, które należy wypełnić
i przesłać do biura Prezydium w Kanadzie. Według Statutu Biuro Przezydium SZP jest tam,
gdzie jest siedziba przewodniczącej, natomiast może się to zmienić po następnym Zjeździe.
Jak dotąd spotykałyśmy się w ramach Zjazdów Polonii Świata, ponieważ jesteśmy formalnie
afiliowane do Polonii Świata i mamy przyznane dwa mandaty. Postanowiłyśmy to dalej
kontynuować oraz porozumiewać się między zjazdami elektronicznie.
Należy się też zastanowić nad tym, czy nie warto zorganizować osobnego Zjazdu Światowego
Zjednoczenia Polek, może w Polsce. Należałoby w tym celu mieć bardziej sformalizowane
sprawy członkowskie i zobowiazać kraje należące do Zarządu do promowania konferencji
wsród członkiń swoich organizacji. Należy na ten temat utrzymać korespondencję.
Iwona Bogorya Buczkowska
Przewodnicząca

Na zdjeciu - (pierwszy rząd od lewej):Helena Miziniak (Anglia), Iwona Bogorya-Buczkowska
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