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Jednym z zadan Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie 
    dzialalnosci organizacji terenowych. Okreg Stoleczny KPK publikuje 

Biuletyn Informacyjny, ktory zawiera Kalendarz Spotkan i Imprez,  
oraz biezace informacje z zycia ottawskiej Polonii w formie drukowanej, 
 oraz na internecie pod adresem www.kpk-ottawa.ca 
Powinien on pomoc w planowaniu aktywnosci i zapobiec konfliktowi dat. 
Kalendarz bedzie uaktualniany w ciagu 24 godz. od zgloszenia nowej imprezy,  
a biuletyn raz na kwartal. 
Kontakt:   
Vice prezes KPK-Okreg Ottawa Elzbieta Komsta tel .613 270 5134, 

                                                                        e-mail:  kpkottawa@gmail.com 
 

 
 

Spotkania regularne 
 

Dzień tygodnia Organizacja Kontakt Telefon 

Poniedziałek* 
godz.19:00 

Klub szachowy A.Daniel 613 216-8502 

Poniedziałek* Chór Padarewskiego Lena Gajewska 613 726-6929 
Poniedziałek* Grupa taneczna „Polanie” A.Borowiec 613 222-7778 
Wtorek ** 
godz.19:00-20:30 

ZHP-Zbiórki harcerskie M.Gorzkowski 613 823-6649 

Wtorek* 
godz.19:00 

Ottawski Klub Teatralny S.Kielar 613 828-0225 

Środa* godz.: 
17:00-21:00 

Biblioteka Polska S.P.K B.Beres 613 594-5948 

Środa* 
godz.:11:00-
14:00+ 

Stowarzyszenie Polskich Seniorów 
„Ognisko” 

M.Bidas 613 761-9487 

Środa 1-sza* 
godz.19:00 

Klub sportowy „Białe Orły-zebranie 
zarządu 

P.Janczyk  

Środa 2-ga* 
godz.:19:30 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów-
zebranie zarządu 

J.Kulczycki 613 270-5134 

Środa 3-cia* 
godz.:19:30 

KPK-zebranie zarządu P.Nawrot 613 820-7582 

Piątek 4-ty* 
godz.19:00 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego-
zebranie zarządu 

J.Semrau 613 741-5465 

*) Dom Polski SPK-Waverley Street 
**)St.Nicolas Adult High School 



 
Planowane uroczystosci i imprezy (rok 2015) 

 
Data Uroczystosc lub impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

3 
października 

International Brunch -w 
Domu Polskim S.P.K. 

Ethno-cultural 
Coalition, 
Federacja Polek 

Ewa 
Zadarnowska 

613 739-8663 

14 
października 

Salon Poezji-Montreal 
Wystawa plakatu 
prof.Alfreda Halasa (UQAM) 

Polski Instytut 
Naukowy w Kanadzie
S.P.K. Koło nr 8 w 
Ottawie 

prof. R. 
Sokolowski 
E.Poznznski 

613 
613 591-0951 

8 listopada Msza Sw.w intencji Ojczyzny KPK- Okręg 
Stołeczny 

Piotr Nawrot 613 820-7582 

8 listopada Składanie kwiatów na 
grobach polskich żołnierzy i 
zasłużonych Polaków 

ZHP Ottawa 
-Szczep Lechici 
-Szczep Jutrzenka 

Karol 
Gorzkowski 
Karolina Arys-
Wyszomirska 

613 826-6649 
 
613 322-1454 

8 listopada Akademia z okazji Swięta 
Niepodległosci 

SPK Ottawa, KPK 
Ottawa 

Piotr Nawrot 
Jerzy 
Kulczycki 

613 820-7582 
613 270-5134 

14 listopada Bal Parafialny-na 
zakończenie projektu 2010 

Rada parafialna Biuro 
parafialne 

613 230-0804 

13 grudnia Opłatek Koła nr 8 SPK Koło nr 8 SPK w 
Ottawie 

Jerzy 
Kulczycki 

613 270-5134 

31 grudnia Bal Sylwestrowy Czesław Wieczorek Czesław 
Wieczorek 

613 709-1863 

 

* * * 
  



 
3-go pazdziernika 
Federacja Polek w Ottawie razem z grupami etnicznymi należącymi do Ethnocultural Coalition  
zapraszają na międzynarodowy Brunch.  
Będą rożne potrawy i występy reprezentujące rożne grupy narodosciowe  Kanady. 
 

 
Szczegółlowe informacje-Ewa Zadarnowska-tel 613 839 8663  
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salon poezji 

 
* * * 



John Paul II Scholarship 
 

INTRODUCTION 
The scholarship, named in honour of one of Poland’s greatest sons, Saint John Paul II, is intended to 
commemorate the pontiff’s ardent love of foreign languages. 

 
PURPOSE OF FUND 

Assist undergraduate or graduate students who have exhibited scholarly excellence in their study of Polish 
language and literature within the Department of Modern Languages and Literatures of the University of 
Ottawa. 

 
SCHOLARSHIP DETAILS 

Eligibility Criteria 
The applicant must: 

1. be a Canadian citizen, a permanent resident, a person with the protected/refugee status or an 
international student; 

 
2. be registered as a full-time student and have completed 2 courses (6 credits) in Polish Language and 

Literature at the Department of Modern Languages and Literatures of the Faculty of Arts at the 
University of Ottawa; and 

 
3. demonstrate scholarly excellence in their study of Polish language and literature. 

 
Value of the award: Minimum $1,000 

Number of awards: One 
Frequency of the award: Annual 

Level or program of study: Undergraduate or graduate 
Application contact: Financial Aid and Awards Service 

Application deadline: October 31 
 

APPLICATION PROCEDURE 
Applications must be made through Online Scholarships and Bursaries, which can be accessed through 
www.uozone.uOttawa.ca, and should include: 

 
1. the Curriculum Vitae on Online Scholarships and Bursaries; and 

 
2. an unofficial copy of the applicant’s university transcript. 

 
 

* * * 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie 
 

LICZYMY NA WASZĄ POMOC, BO JEŚLI POLONIA 
KANADYJSKA NAM NIE POMOŻE -- TO KTO? 

 

Ottawa, wrzesień, 2015r. 
 

Szanowni Państwo, 
 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie rozpoczyna kolejną doroczną akcję zbierania 
funduszy na prowadzenie swojej charytatywnej działalnosci. 
Z funduszy uzyskanych przez Fundacje Dziedzictwa Polskiego stale utrzymywane są dwa 
stypendia dla studentów wyzszych uczelni oraz dofinansowanych jest wiele projektów 
przygotowywanych przez Organizacje Polonijne w Kanadzie, m.in. Konkurs Recytatorski, Quo 
Vadis (zjazd mlodzieży), Polski program telewizyjny, oraz kursy języka polskiego na 
Uniwersytecie Ottawskim. 
Od czasu powstania Fundacji w roku 1993 na przeróżne cele polonijne przekazano już ponad 
75,000$. 
Dzisiaj zwracamy się z gorącą prośbą o poparcie naszej działalnosci i o przekazanie dotacji dla 
naszej Organizacji. 
Z góry dziękujac za poparcie i pomoc finansową. 

 
 

Z wyrazami szacunku, 
 

Tadeusz Kulisz 

Prezes 
 

====== 
 

Dear Sir/Madam, 
 

The Polish Heritage Foundation of Canada (PHF) is pleased to announce its Annual Fundraising 
campaign to support its charitable initiatives. 
Your donations to the PHF have enabled us to provide two yearly scholarships to Polish youth 
attending university as well as sponsoring many projects organized by various Polish 
organizations including most recently: continuation of Polish Studies at the University of Ottawa 

The Foundation has given back to the Polish community over $75,000 in awards, scholarships, 
and grants since 1993. 
Today, we are seeking your financial support for our initiatives by making a donation to our 
organization. 
We wish to thank everyone for their continued support. 

 

With kindest regards, 
Tadeusz Kulisz 

President 
 
 



 

DONATION CARD 

   

  
  
Name __________________________________________ 
  
  
Address ___________________________________City___________Postal Code____________ 
  
  
DONATION AMOUNT:  $__________ 
  
PAY BY CHEQUE:  Polish Heritage Foundation of Canada 
  
MAILING ADDRESS:  
Polish Heritage Foundation of Canada 
P.O. Box 81008 
Ottawa,  ON   K1P  1B1 
  
All donations receive a receipt for income tax purposes. 
Charitable Registration Number:  BN 89097 6673 RR0001 

 

* * * 
 
 
 

Stypendia /Scholarships 
 

W. Rogozinski Memorial Scholarship $1000.00 
 

(Deadline December 31, 2015) 
 

Application/information available at 
 

http://www.polishheritagefoundation.org/phf/ 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komitet Pomocy Studiom Polskim 
na Uniwersytecie Ottawskim 

Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 
 

 
Z lewej strony: dr. Piotr. Nawrot; Katarzyna Rydel; Prof. dr. Ryszard Sokoloski; Prof. dr. hab. Wojciech 

Kruszewski; Emilia Pohl; Jozef Semrau 
 

Sierpień-August 2015 
 

Szanowni Panstwo – Dear Friends! 
 

W imieniu Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim chciałbym 
serdecznie ponownie podziękować Polonii Kanadyjskiej za moralne i finansowe poparcie 
naszego apelu o utrzymanie Studiów Języka Polskiego na Uniwersytecie Ottawskim. 

 

Witamy Profesora dr. hab. Wojciecha Kruszewskiego!! 
 

It is with great pleasure that once again the Committee for Polish Studies at the University of 
Ottawa announces that, thanks to your most generous donations, Polish language courses will be 
offered this academic year at the University of Ottawa. 

 

We welcome Professor Wojciech Kruszewski!! 
 

Dr. hab. Wojciech Kruszewski (ur. 1973 w Łomży) – polski literaturoznawca, naukowiec, 
edytor, redaktor serii wydawniczej, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. 

 

Obecnie Prof. Kruszewski wykłada sztukę edytorską oraz prowadzi seminaria nt. współczesnej 
literatury polskiej w perspektywie edytorskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II. 

 

Prof. Wojciech Kruszewski (b. 1973 Lomza) - Polish literary critic, scholar, editor, lecturer at 
the John Paul II Catholic University of Lublin. 



 

Currently, Prof. Kruszewski teaches the art of editorial writing and conducts seminars on 
contemporary Polish literature in the perspective of editorial writing at the John Paul II Catholic 
University of Lublin. 

 
* * * 

 
 

Zachęcamy do wstępowania do Organizacji Polonijnych. W tym numerze 
Biuletynu zamieszczamy niekompletny spis organizacji działających w 
Ottawie. Polonia silna, to Polonia zorganizowana, a siła KPK zależy od 
liczebnosci i siły  organizacji członkoskich do niego należących. 
 

 
 

OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE 
(należące do Oddziału ottawskiego KPK) 

 
 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie (SPK)- Kolo nr 8 w Ottawie 
Kontakt: 

Biuro SPK czynne w każdą środe w godz.19:00-21:00 
Tel.:613 594 5948 
E-mail  spkottawa@rogers.com 
Prezes: Jerzy Kulczycki 
Tel.:613 594 5948 
e-mail elaijurek@gmail.com 

 

Stowarzyszenie jest emigracyjną organizacją założoną przez byłych żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczpospolitej Polski w r.1947, ktorzy nie mogli wrócić do zniewolonej Ojczyzny.  
Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją-jest członkiem Federacji Swiatowej Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantow. 
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której działalność jest oparta na obowiązujących w 
Kanadzie przepisach o stowarzyszeniach. 
Stowarzyszenie ma na celu utrzymanie lącznosci z Narodem Polskim, obronę Jego dobrego imienia 
oraz szerzenie prawdy historycznej o Polsce.  
W dziedzinie kulturalnej, kultywowanie wśród młodego pokolenia ducha polskich tradycji 
narodowych, szerzenie i pogłębianie wsród Polonii znajomosci kultury polskiej,zaznajamianie 
Polonii i spoleczenstwa kanadyjskiego z polskim wkladem do kultury kanadyjskiej. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspolprace z organizacjami spolecznymi i 
instytucjami Polonii Kanadyjskiej, ktorych cele sa zgodne z ideologia Stowarzyszenia,oraz 
organizowanie w swoim Domu Polskim SPK spotkan Polonii i zaproszonych kanadyjskich gosci  
na uroczystosci patriotyczne i wystepy kulturalne, jak rowniez udzial czlonkow Stowarzyszenia w 
zyciu gospodarczym, politycznym i spolecznym Kanady. 
Czlonkiem Stowarzyszenia moze zostac osoba pochodzenia polskiego, ktora ukonczyla 18-cie lat, 
wyznaje ideologie Stowarzyszenia, popiera jego cele i pragnie pracowac dla ich realizacji. 



Czlonkiem Stowarzyszenia nie moga zostac byli czlonkowie aparatu ucisku PRL: ZOMO,ORMO, 
UB i SB, oraz wyzsi funcjonariusze PZPR.Nie moze byc rowniez osoba dzialajaca w jakikolwiek 
sposob na szkode Narodu Polskiego, Polonii, Kanady i jej demokratycznego ustroju. 
Informacje o dzialalnosci Kola nr 8. Znalezc mozna na stronie internetowej spkottawa. 
Jerzy Kulczycki (wyjatki ze Statutu SPK w Kanadzie) 
 

*** 
 
Biblioteka Polska im. Mariana Ruty przy Domu Polskim S.P.K. 
Czynna w srody w godz. 17:00-21:00 
Tel.:613 594 5948 
Kontakt: Barbara Beres-Kierownik 
Bibliotekarka: Zofia Behr 
Biblioteka zawiera bogaty zbior literatury polskojezycznej (ok. 3000 pozycji) sukcesywnie 
uzupelnianej o nowe polskojezyczne pozycje. 
Katalog dostepny na stronie internetowej spkottawa. 
   

*** 
 
Chór Polski im. Ignacego J. Paderewskiego w Ottawie 
Kontakt-Lena Gajewska-Prezes 
TEL.: 613 726 6929 

*** 
 
Federacja Polek w Kanadzie- Ogniwo nr 8 w Ottawie 
Kontakt-Ewa Zadarnowska-Prezes  
Tel.:      613 739 8663 
e-mail  ewazadar@hotmail.com 

Federacja Polek w Kanadzie została założona przez Jadwigę Dobrucką w 1956 r. w Toronto, w 
celu zrzeszenia kobiet polskiego pochodzenia, dla utrzymania polskości i wniesienia pozytywnych 
wartości do kanadyjskiego społeczeństwa. Charytatywna działalność organizacji jest oparta na 
demokratycznych i chrześcijańskich zasadach. 

W czasie swojej działalności, Federacja rozrosła się do 19 Ogniw na terenie całej Kanady. 
Federacja jest członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Światowego Zjednoczenia Polek, The 
Canadian National Council of Women, oraz The National Citizenship Council. Jesteśmy częścią 
światowego ruchu kobiecego. 

Federacja wydaje "Informator", który pomaga w kontaktach między Ogniwami oraz w wymianie 
doświadczeń i osiągnięć. Ważnym celem Federacji jest zajmowanie stanowiska w sprawach kobiet 
i rodziny. Działalność Federacji koncentruje się na polu kultury, oświaty i integracji w 
społeczeństwo kanadyjskie. 

Aby zebrać fundusze potrzebne do realizacji naszych zadań, organizujemy różne imprezy 
zarobkowe (zabawy, kiermasze, występy). 

Przynależność do Federacji to nie tylko praca, ale wspaniała możliwość ciekawych kontaktów, 
wymiana informacji dotyczących kobiet i ogromna satysfakcja z udanych działań 



Zapraszamy Panie do nas. 
*** 

Ottawski Klub Teatralny im. Jadwigi Domańskiej (O.K.T.)  

Za początek dzialaności  przyjmuje się dzień 9 maja 1953 roku, kiedy to grupa entuzjastów pod 

kierownictwem inż. Ryszarda Hegeta wystawiła jednoaktową komedie L. Koziebrodzkiego pod 

tytułem “Stryj Przyjechał” Od tego czasu w pracach  Teatru  brało 

udział około  tysiąca  wykonawców oraz kilkudziesięciu reżyserów. Od  początku  1966 

roku  i  przez następne 30 lat  pracami zespołu  kierowała  wielce utalentowana artystka scen 

polskich oraz założycielka  Teatru Dramatyczngo II Korpusu Armii Polskiej  Pani Jadwiga 

Domańska. Kiedy odeszła do “Wiecznego Teatru”  dla uczczenia Jej pamięci nazwa zespołu 

została zmieniona  na “Ottawski Klub Teatralny im. Jadwigi Domańskiej”    

Ottawski Klub Teatralny prowadzi swoją działalność  korzystąjąc bezpłatnie z gościnności i 

poparcia  Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło #8 w “Domu Polskim SPK”    

379   Waverley St. w Ottawie.  

Zarząd  wybierany jest na dwuletnią kadencję  przez Walne Zebranie Wyborcze  Klubu. 

Przynależność do Klubu jest bezpłatna zaś wszyscy  Członkowie sa wolontariuszami  i  za swoją 

prace nie otrzymują wynagrodzenia  finansowego 

Obecnie w  skład  O.K.T. wchodzą trzy zespoły: Grupa Teatralna  pod kierownictwem  Reżysera, 

Grupa Taneczna “Vistula” pod kierownictwem Choreografa oraz Zespół  Współpracy ze 

Szkołą  Polską  w Ottawie.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy maja  zapał do pracy spolecznej  oraz pomysły 

techniczno-sceniczne o dołączenie do dzialalności Ottawskiego Klubu Teatralnego im. Jadwigi 

Domańskiej.  

W imieniu Zarządu  dodatkowych informacji udzielają:  

Stanislaw Kielar tel. 613 828 0225 kuba@rogers.com 

Stefania Baraniak tel. 613 741 5569 baraniak@rogers.com 

Maria Podsadowska tel. 613 731 6417 marysiapodsadowska@gmail.com 

 
*** 

Stowarzyszenie Polskich Seniorów "Ognisko" 

Organizacja powstała w 1973 roku w ramach owczesnego programu „New Horizons” rzadu 

federalnego w skutek staran Jozefa i Ireny Dobrowolskich, Franciszka Staub’a i gen.Stefana 

Sznuka. Miejscem  cotygodniowych spotkan (w kazda srode) jest Dom Polski SPK. 

”Ognisko” zrzesza  osoby w wieku emerytalnym. Dla wielu starszych osob,czesto nie znajacych 

dobrze jezyka angielskiego ,jest to najlepsza okazja zawarcia przyjazni z innymi osobami w 

podobnym polozeniu. 

Przy wspolnie spozytym posilku „Ognisko” urzadza pokazy filmow,organizuje gry i zabawy. 



W okresie swietnosci Stowarzyszenie liczylo ponad 100 czlonkow (lata 80-te i 90-te) .W chwili 

obecnej  liczy okolo 20 osob. 
Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marian Bidas.  
Stowarzyszenie Polskich Seniorów jest członkiem KPK Okręg Ottawa i zawsze może liczyć na 
pomoc SPK. 
Kontakt: 
W kazda srode miedzy godz.11:00 a 13:00 w Domu Polskim SPK-Waverley St. 
lub 
 Marian Bidas-Prezes 
e-mail  bidas.marian@gmail.com  

 
*** 

 
Zespól taneczny « Polanie « -Organizacja dziecięco-młodzieżowa afiliowana przy Kole nr 8. SPK 
Kontakt: 
Andrzej Borowiec-Prezes-instruktor 
Tel 613 222 7778 
Zespol taneczny Polanie Zaprasza dzieci od 5 do 13 lat i mlodziez od14 lat na nauke polskich 
tancow ludowych. 

*** 
 

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP) 
Szczegolowe informacje o programie ideowym, dzialalnosci, stukurze organizacyjnej mozna 
znalezc na stronie internetowej zhpottawa.ca/stolica.html 

 
*** 

 
Polski Instyt Kaszuby 
Adres:  
The Polish Heritage Institute, Kaszuby 
P.O. Box 94 
Barry's Bay, Ontario 
K0J 1B0 
tel. (613) 756 2015 

 

Polski Instytut Kaszuby powstał w roku 1985 z inicjatywy osób związanych z okolicami 
"Kanadyjskich Kaszub" w rejonie Barry's Bay i Wilna. Założycielem i pierwszym prezesem 
Instytutu był dr Teodor Blachut. W maju 1987 roku Instytut otrzymał w Ottawie "Charter" jako 
"non profit organization". Członkowie Instytutu postawili sobie za cel podtrzymywanie polskich 
tradycji na "Kanadyjskich Kaszubach" i udokumentowanie historii tego regionu, począwszy od 
przybycia pierwszych kaszubskich osiedleńców w roku 1858. 
 

*** 
 
 
 
 
 
 



OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE 
( nienależące do Oddziału ottawskiego KPK) 

 
 

Klub sportowy „Białe Orły” 
Kontakt: PiotrJonczy-Prezes 
Strona www: http://www.whiteeagles.net 
Email: info@whiteeagles.net 

 
*** 

 
Klub szachowy przy Domu Polskim SPK 
Spotkania-poniedziałki od godz. 19:00 

 

W Domu Polskim w Ottawie odbywają się spotkania klubu szachowego w poniedziałki (nie 
wszystkie)o godzinie 19:00. 
Zaninteresowani proszeni są przed przyjściemo kontakt z Arkiem Danielem pod numerem telefonu 
613-216-8502, wieczorami lub podczas weekendu. 
Wszyscy są mile widziani zarówno panie i panowie, dzieci, młodzież oraz osoby starsze, w każdym 
wieku. Osoby, które nie umieją grać, a chciałyby spróbować, czy spodoba im się ta królewska gra, 
początkujący oraz bardziej zaawansowani. 
Dla dzieci i młodzieży jest to okazja do nauki planowania, przewidywania oraz strategicznego 
myślenia. 
Osoby starsze mogą szachy traktować jako jedna z rozrywek, które ćwiczą umysł, a które pomogą 
nam odwlec naszego ''Alzheimera'' w czasie. 

 
* * * 

 
 
 
 

Piszą do nas 
 
 

Do Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
Okreg Stoleczny-Ottawa 

 
Uprzejmie prosze o zamieszczenie  tego wyjasnienia w Biuletynie KPK. Chcialbym zdementowac 
plotki krazace po Ottawie, a dotyczace Domu Polskiego SPK. 
Do napisania tego listu sklonil mnie artykul niejakiego pana Kujbidy, przedstawiajacego sie jako 
wlasciciel stacji TV Niezalezna w Ottawie  a  opublikowanego w Krakowie na stronie internetowej 
„Krakow Niezalezna”, a nastepnie w Komunikatach Ottawskich p.Piasty oraz w tygodniku „Glos 
Polski” nr 37 . Artykulu nie bede komentowal, gdyz jest to stek bzdur i insynuacji obrazajacych 
kanadyjskie organizacje polonijne ,Kongres Polonii Kanadyjskiej, jak rowniez dzialaczy polonijnych. 
skompleksialego i. 
Chcialbym tylko wyjasnic czym jest Dom Polski SPK w Ottawie i jakim celom sluzy, gdyz klamstwo 
czesto powtarzane zaczyna uchodzic za prawde. 
Dom Polski SPK zostal zakupiony przez Stowarzyszenie, ktore jest jego wylacznym 
wlascicielem. Utrzymywany jest ze skladek czlonkoskich, dochodow z wynajmowania jego 



pomieszczen, jak rowniez domow mieszkalnych i parkingu bedacego wlasnoscia Stowarzyszenia. 
Nieprawda jest , ze Dom Polski SPK zostal zbudowany dla potrzeb KPK, a obecnie jest wlasnoscia 
kilku prywatnych osob. 
 Dom Polski SPK jest wlasnoscia Stowarzyszenia Polskich Kombatantow , ktore wyrazilo zgode na 
nieodplatne udostepnianie swych pomieszczen na potrzeby Kongresu Polonii Kanadyjskiej , oraz 
organizacji skupionych w KPK  ( zebrania i uroczystosci patriotyczne np. Swieto Konstytucji 3-go 
Maja, Czy Swieto Niepodleglosci). Na wszystkie inne uroczystosci, czy imprezy dochodowe istnieje 
cennik zamieszczony na stronie internetowej SPK Ottawa. 
Nie jest prawda rowniez, ze SPK odmowilo Klubowi  GP prawa do niekomercjalnego wynajmowania 
Domu Polskiego w Ottawie. 
 O ile mi wiadomo dom taki nie istnieje. Istnieje natomiast Dom Polski SPK i pan Kujbida zwracal sie 
do mnie osobiscie o udostepnienie Domu Polskiego SPK na spotkanie z ksiedzem  Isakiewiczem-
Zalewskim. Musialem mu odmowic, gdyz staral sie wprowadzic mnie w blad,podajac ze ksiadz 
przybywa na zaproszenie Klubu GP, co bylo nieprawda. Spotkanie odbylo sie w Domu Polskim SPK, 
ale zapraszajacym byl Pan Olszowka-sponsor Fundacji im Brata Alberta, oraz Kolo nr 8. SPK .Nie 
jest rowniez prawda, ze pan Kujbida przy odmowie (ktorej nie bylo) spotkal sie z argumentem,ze Klub 
GP Ottawa „podwaza demokratycznie wybrany w Polsce rzad”, gdyz rozmowy takiej nigdy nie bylo.  
Na zakonczenie chcialbym oswiadczyc, ze mnie osobiscie nie interesuja przekonania polityczne pana 
Kujbidy, a Stowarzyszenie Polskich Kombatantow w Kanadzie nie jest organizacja,ktora 
ingerowalaby w wewnetrzne sprawy Polski i optowala za jakas partia polityczna w Polsce. Te sprawe 
pozostawiamy mieszkancom Polski, ktorzy ponosza konsekwencje swojego wyboru. 
 
Dr Jerzy Kulczycki 
Prezes Kola nr 8 w Ottawie 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantow 
 w Kanadzie 

*** 
 

 
 Do Redakcji 
 Biuletynu Oddzialu Ottawskiego 
 Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
 
Uprzejmie prosze o zamieszczenie w Biuletynie listu-prosby ktory wplynal do naszego Kola. Nasza 
organizacja nie dysponuje niestety funduszami na prowadzenie akcji charytatywnych. Mamy jednak 
nadzieje, ze moze ktos, kierowany potrzeba serca wesprze rodzine walczaca o utrzymaniu przy zyciu 
dziecka. 
 
Prezes Kola nr 8 . 
SPK w Ottawie 
Dr Jerzy Kulczycki 

 
 

 
 
 
 



 
 
 



 



 
 
 
 
 

 
 
 



 


