
„SĄ  WŚRÓD  NAS” 
to cykl spotkań pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu, organizowany 

od marca 2007 r. Cykl ma na celu przybliżenie działalności niektórych Rodaków z Montrealu. 

 
Serdecznie zapraszamy na kolejne, 78 spotkanie, które odbędzie się 27 sierpnia 2019 
(wtorek) o godz. 19.00 w Konsulacie Generalnym RP w Montrealu - 3501 Ave. du Musée. 

 

Gość wieczoru: Leokadia  Magdziarz 
– choreograf polskich tańców ludowych, od 1973 prowadzi zespół 

folklorystyczny Podhale. 
 

Ilustracja muzyczna: Leszek Jung - fortepian 
Spotkanie poprowadzi organizator cyklu, Jerzy Adamuszek 

 
Leokadia Magdziarz urodziła się w 1937 r. w Krukiennicach koło Rawy Ruskiej (woj. 
lwowskie). Wiosną 1940 została wywieziona z matką do Kazachstanu. Po sześciu latach w 
ramach tzw. „repatriacji” wróciły do Jarosławia, gdzie Lodzia chodziła do szkoły podstawowej 
i Technikum Handlowego. W tym czasie uczęszczała również do Państwowego Ogniska 
Baletowego. Po ukończeniu 4-letniego Studium Pedagogiczno -Tanecznego w Warszawie ze 
specjalizacją „Taniec Ludowy” i kursu dla pracowników świetlicowych rozpoczęła pracę w 
Młodzieżowym Domu Kultury i Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Została 
kierownikiem artystycznym zespołu „Bandoska” i brała czynny udział w przygotowywaniu 
programów oraz organizacji Światowych Festiwali Zespołów Polonijnych.  W 1973 Zespół 
„Podhale” zaprosił Panią Leokadię do Montrealu na pozycję choreografa. W ciągu ostatnich 
kilku dekad oprócz prowadzenia Podhala była inicjatorem wspólpracy z polska kadrą 
taneczną podczas festiwali, które miały miejsce w: Detroit, Bostonie, Ypsylanti, Chicago, 
Filadelfii, San Frncisco i Montrealu. Przez wiele lat była wolontaruiszką Instytutu Constace 
Lethbridge i Biblioteki Polskiej. Ciągle pełna energii i zapału do pracy społecznej. Interesuje 
się sztuką ludową, muzyką klasyczną i uwielbia pracować w swoim ogrodzie.  
Za osiągnięcia w dziedzinie choreografii przyznano Jej kategorię „S”, została uhonorowana 
odznaką  „Zasłużonego Działacza Kultury” oraz otrzymała „Srebrny Krzyż Zasługi”. 
 
Zespół „Podhale”. W 1965 Wiktoria Janiak zapoczątkowała działalność grupy – a nazwę „Podhale” 
przyjęto trochę później. Zespół występował na Światowej Wystawie EXPO 67 w Montrealu. Z 
rozwijającym się zespłem pracowała instruktorka tańca Zofia Boniecka i były tancerz Mazowsza i 
Śląska, Jerzy Różycki. W 1972 Podhale, w licznym już składzie, poleciało do Rzeszowa na 
Światowy Festiwal Zespołów Polonijnych. Rok później przybyła z Rzeszowa Leokadia Magdziarz, 
która zapoczątkowała nowy okres pracy w zespole. W 2015 hucznie obchodzono 50-lecie.i 
Wstęp wolny. Proszę o potwierdzenie obecności na adres:adamuszek@gmail.com  
 

31 sierpnia odbędzie się spotkanie poświęcone Rocznicy Porozumień Sierpniowych i powstania 
NSZZ Solidarność. Impreza jest organizowana przez Konsulat Generalny RP w Montrealu we 
współpracy z Montrealskim Polonijnym Forum Dyskusyjnym i spotkaniami „Są Wśród Nas”. 
Dokładne informacje są na stronie naszego konsulatu - a ode mnie otrzymacie za tydzień. 
 

Organizator cyklu: Jerzy Adamuszek  adamuszek@ gmail.com   www.sawsrodnas.ca 
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http://www.sawsrodnas.ca/


 

                                                           


