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Wojciech Śniegowski
Producent telewizyjny, działacz polonijny i municypalny, 
sędzia do spraw obywatelstwa.

Urodzony w 1955 roku w Krakowie. W  1978 
roku ukończył Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytułem magistra 

administracji. 

Od sierpnia 1983 roku przebywa  na stałe w Kanadzie. W 
latach 1988 - 1990  współstworzył i prowadził firmę Nasz 
General Consulting, która pomogła  w uzyskaniu stałego 
pobytu w Kanadzie 10 000 Polaków. 

Od 1991 roku pracował dla kanadyjskiej stacji telewizyjnej 
OMNI TV (poprzednio znanej jako CFMT TV) początkowo 
jako reporter w programie “Rozmaitości”, a od 2000 do 2012 
roku jako producent programu kulturalno rozrywkowego 
„Na Luzie” oraz producent, oraz prowadzący magazyn 
społeczno-polityczny „Z UKOSA”. 
Od 1993  roku jest właścicielem korporacji PAZO 
Enterprise Ltd. zajmującej się doradztwem biznesowym, 
produkcją telewizyjną, oraz organizowaniem wydarzeń 
kulturalnych na dużą skalę. Równocześnie między 
1996 – 2004 roku współtworzył i współprowadził firmę 
Polish Day Corporation. Głównym celem tej firmy było 
propagowanie polskiej kultury, historii oraz potencjału 
gospodarczego w Kanadzie. Cele te realizowane były 
poprzez organizowanie masowych imprez; kulturalnych 
i rozrywkowych, stanowisk wystawowych na targach 
handlowych, oraz misji gospodarczych, w tym dorocznie 
organizowanej imprezy rozrywkowej pod nazwą Polski 
Dzień na Ontario Place, jednej z największych imprez 
polonijnych na świecie, z występami czołowych zespołów 
muzycznych i solistów z Polski, na ktorą przychodziło do 
14,000 osób. 

W 2009 został mianowany przez rząd Kanady na 
stanowisko sędziego do spraw obywatelstwa. W pierwszej 
kadencji 2009 – 2012 sprawował tą funkcję na pół etatu, 
a w drugiej kadencji od 2012 do chwili obecnej na pełny 
etat. W Kanadzie jest 34 sędziów do spraw obywatelskich, 
którzy zajmują się weryfikacją podań o obywatelstwo, 
prowadzeniem przesłuchań, podejmowaniem formalnych 
pisemnych decyzji oraz nadawaniem obywatelstwa 
Kanady w trakcie uroczystych ceremonii. 
W życiu społecznym w Polsce należał do ZHP w szkole 
podstawowej i w liceum oraz do Solidarności w roku 1981. 
W Kanadzie, między innymi w latach 1986 - 1990 był 
członkiem Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg 
Toronto, a w kadencji 1991 - 1993 piastował funkcję vice 
prezesa Okręgu Toronto KPK. 

W latach 1991 - 1995 zasiadał jako członek Rady 
Doradczej przy Metropolii Torontońskiej (Community 
Reference Group on Ethno-Racial and Aboriginal Access 
to Metropolitan Services). W ramach tej rady w komisji 
do spraw finansowania społecznych organizacji pracował 
nad reformą zasad przyznawania subwencji jak również 
nad innymi aspektami działalności biurokracji Metropolii 
torontońskiej mającymi wpływ na życie grup etnicznych. 

Od 1997 jest członkiem Kanadyjsko Polskiej Izby 
Handlowej w Toronto (Canada Poland Chamber of 
Commerce of Toronto). W latach 1998-99 był vice-
prezesem, a od 1999 do 2009 roku pełnił funkcje prezesa 
Izby. Obecnie od 2009 jest przewodniniczącym zarządu 
Izby (chairman). 

„Ciekawym momentem, w historii Izby było spotkanie 
z Jason Kenney, jesienią 2006 roku, po tym jak 
Partia Konserwatywna zdobyła pozycję rządu 
mniejszościowego. Ówczesny sekretarz parlamentarny do 
spraw wielokulturowości spotkał się z własnej inicjatywy 
z zarządami Izby i SPK. Ku zdumieniu zebranych nie 
dopytywał się o ilość głosów, które może mu Polonia 
zapewnić w następnych wyborach, tylko spytał się co 
rząd może dla Polonii zrobić. Zwróciliśmy się do rządu 
Kanady o zniesienie wiz dla Polaków podróżujących do 
Kanady, oraz przywrócenie statusu weteranów, polskim 
kombatantom, którzy walczyli na zachodzie w czasie II 
Wojny światowej. Obie sprawy zrealizowano w 3 lata, 
trzeba dodać że walkę o zniesienie wiz prowadziły też 
polonijne media, oraz tysiące Polaków, którzy podpisywali 
petycje.” - wspomina Wojciech Śniegowski.

Od 2005 roku jest w radzie doradczej komendanta Policji 
w Toronto (Chief of Toronto Police Advisory Council).  
Odznaczony za pracę społeczną Diamond Jubilee Medal. 
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