Cykl pt.: „Spotkania Podróżnicze”
jest organizowany pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu od marca 1994.

Zapraszamy na 140-te spotkanie, które odbędzie się 16 października 2018
(wtorek) o godz. 19:00 w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu - 3501 Ave
du Musée.

Maria Rogińska i Ewa Snarska:
Islandia – pokaz filmu.
Maria Rogińska: przybyła do Montrealu w1982 roku z mężem i dwojgiem dzieci. Z dyplomem
Uniwersytetu Warszawskiego (Filologia Angielska) została zatrudniona w English Montreal School
Board jako nauczyciel języka angielskiego w szkole średniej. Zawsze bliska społeczności polskiej,
przez wiele lat uczyła w sobotniej szkole im. Emilii Plater. Wykorzystując długie wakacje
podróżowała do najodleglejszych stron świata - a po przejściu na emeryturę tzw. „cruisy” stały się Jej
fascynującym hobby (była z mężem na 28-miu). Nigdy jednak nie stroniła od wycieczek lądowych,
czego przykładem jest Jej niezwykła wycieczka do unikalnego kraju, jakim jest Islandia.
Ewa Snarska: do czasu osiedlenia się na stałe w Kanadzie – w 1982 roku – pracowała jako
pielęgniarka na legendarnym „Stefanie Batorym”. W Montrealu nadal pracowała w swoim zawodzie.
Jest szczęśliwą babcią, a Jej pasją od zawsze są podróże. Islandia była jednym z Jej podróżniczych
marzeń, które udało się spełnić w tym roku. Jej hobby to filmowanie i obróbka filmów. Fascynacja ta
rozpoczęła się od uwieczniania wydarzeń rodzinnych, osiągnięć wnuków, spotkań towarzyskich. Do
chwili obecnej zarejestrowała na taśmie filmowej i opracowała między innymi ponad dwadzieścia
spotkań w Konsulacie RP w Montrealu z cyklu „Są wśród nas”. Pierwsze spotkanie poświęcone było
Jej mężowi, Ryszardowi Snarskiemu.
W czerwcu bieżącego roku obie panie wybrały się na Islandię. Reykjavik (stolica kraju), służył jako
baza wypadowa do niezwykłych, trwających osiem dni, podróży w głąb tej urzekającej wyspy. Z
zarejestrowanego na taśmie materiału powstał film, który obejrzymy. Dowiemy się również
ogólnych informacji o Islandii i innych ciekawostek.
UWAGA: W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko

uczestników spotkania) na mój adres adamuszek@gmail.com Proszę również zabrać ze sobą jakiś dokument.
Wstęp wolny

30 października, "Są Wśrod Nas”. Gość wieczoru: Dominik Wernic – doktor chemii, naukowiec i artysta.
Ilustracja muz: Dominik Wernic – śpiew, Jerzy Peter – gitara.
Organizator, Jerzy Adamuszek: adamuszek@gmail.com www.sawsrodnas.ca

