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Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie 

    działalności organizacji terenowych. Okręg Stołeczny KPK publikuje 

Biuletyn Informacyjny, który zawiera Kalendarz Spotkań i Imprez,  

oraz bieżące informacje z życia ottawskiej Polonii w formie drukowanej, 

 oraz na Internecie pod adresem www.kpk-ottawa.ca 

Powinien on pomoc w planowaniu aktywności i zapobiec konfliktowi dat. 

Kalendarz będzie uaktualniany w ciągu 24 godz. od zgłoszenia nowej imprezy,  

a biuletyn raz na kwartał. 

Kontakt:   

Vice prezes KPK-Okreg Ottawa Elżbieta Komsta tel. .613 270 5134, 

                                                                        e-mail:  kpkottawa@gmail.com  

Webmaster Dariusz Berus – e-mail: berus420@primus.ca 

 
 

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 

http://www.kpk-ottawa.ca/
mailto:kpkottawa@gmail.com
mailto:berus420@primus.ca


 

Planowane uroczystości i imprezy (I –szy kwartał rok 2016) 
 

Data Uroczystość lub 

impreza 

Organizatorzy Kontakt Telefon 

20 luty* Salon poezji PKTM Ott.organizacje 

polonijne 

S.Kielar 613 828 0225 

23 luty** Odczyt-

Auschwitz......... 

Ambasada RP sekretariat 613 789 0468 

28 luty*** Msza Św. –Żołnierze 

Wyklęci 

SPK, ZHP J.Kulczycki 613 270 5134 

28 luty*** Filmy dokumentalne 

IPN 

SPK R.Górny  

1marzec**** KUL-wykład 

prof.Kruszewskiego 

P.I.N.K. 

Uniwersytet 

Ottawski 

Prof Sokoloski 613 562 6800 

ex.3766 

 

 

* * * 
 

Uroczystości i imprezy 

 

20 luty 2016 *) 
 

Szanowni Państwo:  
W sobotę, dnia 20 lutego, bieżącego roku, w Domu Polskim SPK , o godz. 5:00 p.m. odbędzie się widowisko 

słowno-muzyczne pod tytułem Dobry wieczór Monsieur Chopin. 

W widowisku wystąpią znane i wysoce cenione Aktorki z Salonu Muzyki, Poezji i Teatru PKTM  w Toronto,: 

Maria Nowotarska i Agata Pilitowska. Opracowanie muzyczne Jerzy Boski. 

Po spektaklu, który trwa niecałe półtorej godziny, Aktorki będą, przy kawie, odpowiadały na pytania 

publiczności “o blaskach i cieniach pracy na scenie”.  

Wstęp wolny zapewnili sponsorzy. 

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszają Ela Nowicka i Stach Kielar. 



 

 

 



23 luty 2016 **) 
 

The Embassy of the Republic of Poland in collaboration with the Centre for Israel and Jewish Affairs and the 

Centre for Holocaust Education and Scholarship have the pleasure to invite you to a lecture by Piotr Cywiński, 

PhD, Director of the Auschwitz-Birkenau State Museum: "Auschwitz and its authenticity- how to preserve 

memory", Tuesday, 23
rd

 of February 2016, from 11:30 am to 13:00 pm. 
  

 
 



28 luty 2016 ***) 
 

Dzień Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych) – obchody w Ottawie 

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych ustanowionego na dzień 1 Marca będziemy obchodzić wczesniej, bo już  w 

niedzielę 28-go lutego. Rozpoczniemy to jak co roku Mszą Sw. w Ich intencji, która zostanie odprawiona w 

Kosciele Polskim p.w. Sw.Jacka Odrowąza o godz.11:00. Po Mszy Sw. Koło nr 8. SPK zaprasza na projekcję 

filmów dokumentalnych IPN na godz. 15:00 do Domu Polskiego SPK. 

Po emisji zapraszamy na dyskusję przy kawie. 

Jerzy Kulczycki 

Prezes Koła nr 8.SPK 
 

1 marzec 2016 ****) Dom Polski SPK w Ottawie - godz.19:00  
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie , Uniwersytet Ottawski, Kongres Polonii Kanadyjskiej-Okreg Ottawa oraz 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie, zapraszaja na wykład prof. dr hab. Wojciecha Kruszewskiego 

(Kierownik, Katedra Tekstologii i Edytorstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawla II) pod tytulem: 
 

        ”Katolicki Uniwersytet Lubelski: Historia i współczesność” 
 

Prof. Wojciech Kruszewski - wykładowca Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II w Lublinie. (Kierownik, Katedry Tekstologii i Edytorstwa). 

 Prof. Kruszewski został zaproszony do Kanady na podstawie umowy o wzajemnej współpracy naukowej, 

podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Ottawskim i KUL-em. 

Spotkanie z Polonią organizuje Polski Instytut Naukowy w Kanadzie 

 

17 kwiecień 2016  
 

Dom Polski SPK w Ottawie - godz.15:00 „XXIVKonkurs Recytarski dla dzieci i młodzieży” 

 

* * * 



Ogłoszenia, sprawozdania, komunikaty 
 
Komunikat Zarządu Głównego KPK 
 

Szanowni Państwo,  

Jak co roku będzie możliwość zatrudnienia studentów w okresie wakacyjnym w Państwa organizacjach. 

Wzorem lat ubiegłych zgłoszenia wysyła KPK. 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do biura Kongresu do końca stycznia  2016 roku. 

W związku z tym uprzejmie proszę o przysłanie poniższych informacji:  

 

1.  ”Employer Contact Person” (ktoś z zarządu Okręgu - osoba, która będzie zajmowała sie studentami)  

Imię i nazwisko  

Email adres  

Numer telefonu  

 

2.  Adres pocztowy organizacji  

3.  Liczba studentów  

4.  Czas zatrudnienia:  

Ile tygodni  

Ile godzin w tygodniu  

Kiedy mogą zacząć  

 

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRACY (PLAN) W JEZYKU ANGIELSKIM  to najważniejszy punkt 

ponieważ od tego głównie zależy decyzja czy apl. zostanie rozpatrzona pozytywnie (proszę korzystać z 

opisów z poprzednich lat)  

 

Jak co roku nasze biuro będzie składać aplikacje w Państwa imieniu, ponieważ potrzebny do tego jest nasz 

Canada Revenue Agency Registration Number.  

Bardzo proszę o przysłanie jak najszybciej tych wiadomości ponieważ chcemy być przygotowani jak najlepiej 

w momencie wypełniania aplikacji.  

Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek pytania prośże o kontakt.  

 

Organizacje, które pierwszy raz starają sie o studenta mogą otrzymać od naszego biura wzór opisu pracy 

studenta z poprzednich lat – bardzo proę dać mi znąć.  

 

Pozdrawiam  

 

Biuro ZG KPK 

"Canadian Polish Congress" kongres@kpk.org 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kongres@kpk.org


Pięć polskich kursów na Uniwersytecie Ottawskim  (Polacy w Kanadzie, Top News) 

 

 

Prof. Richard Sokoloski 

W nowym roku akademickim 2015-16 Uniwersytet Ottawski oferuje pięć kursów polskiego języka i 

kultury. 
Wykłady prowadzić będzie prof. slawistyki z University of Ottawa Richard Sokoloski oraz literaturoznawca, prof. 
Wojciech Kruszewski z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 
Prof. Kruszewski został zaproszony do Kanady na podstawie umowy o wzajemnej współpracy naukowej, podpisanej 
pomiędzy Uniwersytetem Ottawskim i KUL-em. 

 

Dr. hab. Wojciech Kruszewski 

Jego wizyta stała się możliwa dzięki cennemu wsparciu ze strony Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie 
Ottawskim czyli dzięki licznym 
darowiznom ze strony środowiska Polaków w Kanadzie. 
Informacje dodatkowe: Prof. R. Sokoloski (613) 562-5800 ex. 3766. 

 

*** 

http://bejsment.com/category/polacy-w-kanadzie/
http://bejsment.com/category/top-news/


Fundacja Charytatywna poszukuje skarbnika 
 

 
 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie umozliwia zawodowemu ksiegowemu: 

* uzyskanie doskonalego doswiadczenia! 

* wzbogacenie CV! 

* udzial w promocji  polskiego dziedzictwa kulturalnego! 

* i co najwazniejsze, dzialanie na rzecz wspolnoty polskiej w Kanadzie! 

 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie poszukuje wolontariusza na stanowisko skarbnika fundacji. 

Poszukujemy osoby doswiadczeniem w dziedzinie rachunkowosci, mogacej podjac obowiazki na okres 

przynajmniej trzech lat. 

 

Fundacja powstała jako narzędzie do pracy nad utrzymaniem i propagowaniem wiedzy o języku, historii i 

kulturze polskiej wśród mieszkańców Kanady, którzy świadomi są swojego polskiego dziedzictwa. 

Do obowiazkow skarbnika bedzie nalezec nadzor nad zarzadzaniem finansami fundacji, rewizja procedur i 

raportow finansowych, doradzanie zarzadowi w kwestiach strategii finansowej oraz przygotowywanie raportow 

finansowych dla zarzadu. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 

Tadeusz Kulisz (President) 613-296-5490 

tadeuszkulisz@yahoo.com 

 

  

The Polish Heritage Foundation has an opportunity for a professional accountant to: 

* gain excellent experience! 

* enhance his or her resumé! 

* help promote the best of Polish cultural heritage! 

* and most importantly, give back to our community! 

 

The Polish Heritage Foundation of Canada is seeking a volunteer Treasurer with a professional accounting 

background for a minimum three-year term position. 

 

The PHF is a not-for-profit organization whose mission is to preserve and actively encourage knowledge of 

Polish language, history and culture among the residents of Polish background so as to foster a well-informed, 

self-confident, and culturally-rich community. 

 

The main duties of the Treasurer are to oversee the financial administration of the organization, review 

procedures and financial reporting, advise the board on financial strategy, and present financial reports to the 

Board. 

 

Interested parties should contact: 

Tadeusz Kulisz (President) 613-296-5490 

tadeuszkulisz@yahoo.com 

*** 

mailto:tadeuszkulisz@yahoo.com
mailto:tadeuszkulisz@yahoo.com


  

Sprawozdanie Fundacji za r.2015 
 

 
Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim 

Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 

 
8go grudnia / December 8, 2015  

 
SPRAWOZDANIE / REPORT 2015 

Nauczanie 

       W semestrze zimowym biezacego roku akademickiego (od wrzesnia do grudnia 2015) na zajecia z jezyka 

polskiego i kultury polskiej zapisalo sie 62 studentow studiow licencjackich (undergraduate courses) 

Uniwersytetu Ottawy. Kolejne dwa kursy zostaly zaplanowane na semestr zimowy. Niestety, liczba studentow, 

ktorzy wybiora te kursy w nastepnym semestrze nie jest dzisiaj znana, gdyz zapisy na zajecia rozpoczynajace 

sie od stycznia 2016 zostana zakonczone w pozniejszym terminie. 

 

Badania 

       Pan dr hab. Wojciech Kruszewski napisal przedmowe do ostatniej ksiazki przygotowanej przez prof. 

Richarda Sokoloskiego zatytulowanej Aleksander Bednawski. Listy z Quebecu 1852 / Aleksander Bednawski. 

Letters from Québec 1852. Praca ta, powstala we wspolpracy Uniwersytetu Ottawy oraz Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, ma zostac opublikowana na poczatku roku 2016. Zawiera ona 

pierwszy znany opis Kanady w jezyku polskim. Autorem tej najstarszej polskiej relacji byl polski emigrant 

przebywajacy w Sherbrooke w Quebeku, a odbiorcami jego pism Polacy w Europie (Hotel Lambert w Paryzu). 

Obecnie trwaja prace nad ustaleniem zakresu przyszlych wspolnych dociekan badawczych naukowcow z 

Uniwersytetu Ottawy oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II. 

 

Dzialania na rzeczy Polonii 
       Pan dr hab. Wojciech Kruszewski wyglosil wyklad o poezji Tadeusza Rozewicza podczas wieczoru 

poswieconego temu tworcy 14 pazdziernika 2015 roku w ottawskim Domu Polskim SPK. Wydarzenie to 

zostalo zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantow w Kanadzie, Polski Instytut Naukowy w 

Kanadzie – Biblioteke Polska im. Wandy Stachiewicz, The Slavic Research Group of the University of Ottawa 

oraz Ambasade Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie. 

Dnia 29 listopada odbyla sie w Montrealu wystawa pt. Samaritans from Markowa. The Ulmas – Poles murdered 

by Germans for Aiding Jews; wzial udzial m.in. dr hab. Wojciech Kruszewski. Wystawa, ktorej czescia oprocz 

samej ekspozycji wykladal prof. Mateusza Szpytmy, odbylo sie na Uniwersytecie McGill. Organizowali: Polski 

Instytut Naukowy w Kanadzie, Instytut Pamieci Narodowej, Wydzial Historii Uniwersytetu McGill oraz Slavic 

Research Group of the University of Ottawa. 

W semestrze letnim (od stycznia do kwietnia 2016) pan dr hab. Wojciech Kruszewski wyglosi dwa odczyty 

(jeden po polsku i jeden w jezyku angielskim) na Uniwersytecie Ottawskim. Tematy i daty tych wystapien 

zostana wkrotce ustalone. 

Pan dr hab. Kruszewski aktywnie wspiera dzialalnosc Polish Students Society of the University of Ottawa, 

biorac udzial w pracach czlonkow tego stowarzyszenia. Podczas konsultacji na Uniwersytecie udziela on 

studentom czestych porad w zakresie jezyka i kultury polskiej. 

Pragniemy takze poinformowac, ze w wyniku dzialan komitetu ds. utrzymania studiow polskich na 

Uniwersytecie Ottawy oraz wspolnoty polskiej w Ottawie podjete zostaly prace nad stworzeniem programu 



slawistycznych studiow licencjackich, programu, ktorego integralna czescia mialby byc kurs polonistyczny. 

Z zwiazku z powyzszym, Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim zwraca sie z 

uprzejma prosba do Panstwa o dalsze poparcie finansowe, umozliwiajac kontynuacje nauczania jezyka 

polskiego na Uniwersytecie Ottawskim. 

================================================================================ 

Teaching: 

       During the Fall semester (Sept.-Dec. 2015), 62 students were enrolled in four Polish undergraduate courses 

at the University of Ottawa. Two additional courses are scheduled for the Winter semester; however, the 

number of registrations is not available at this time. 

 

Research: 
       Prof. Kruszewski has contributed a Foreword to the latest book by Prof. Sokoloski entitled “Aleksander 

Bednawski. Listy z Québec 1852 / Aleksander Bednawski. Letters from Québec 1852”. The book, jointly 

published by the University of Ottawa and the John Paul II Catholic University of Lublin and due to appear in 

early 2016, comprises the first known description of Canada in the Polish language written by a Polish emigre 

in loco (Sherbrooke, Québec) and read by Poles in Europe (Hotel Lambert, Paris).  

Future joint research initiatives involving UO and KUL im. Jana Pawla II are presently being formulated. 

 

Scholarly Service to the Community: 
       On October 14, 2015 in the Dom Polski SPK in Ottawa, Prof. Kruszewski delivered an introductory lecture 

on the poetry of Tadeusz Rozewicz, as part of a larger evening of poetry devoted to the late Polish poet. The 

evening was a joint initiative organised by the Polish Combatants Association in Canada, the Polish Institute of 

Arts and Sciences in Canada, The W. Stachewicz Polish Library in Montreal, The Slavic Research Group of the 

University of Ottawa, and the Embassy of the Republic of Poland in Canada.  

On November 29, 2015 Prof. Kruszewski was invited to participate in an exhibition entitled “Samaritans from 

Markowa. The Ulmas - Poles murdered by Germans for Aiding Jews”. The poster exhibition, and a public 

lecture in English by Prof. Mateusz Szpytma, was held at McGill University and was a joint initiative of the 

Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, The Institute of National Memory in Poland, the Department of 

History of McGill University, and the Slavic Research Group of the University of Ottawa.  

In the Winter semester (Jan.-April 2016) Prof. Kruszewski will deliver two public lectures, one in Polish and 

one in English, at the University of Ottawa. The subjects and dates of the lectures are to be confirmed. 

Prof. Kruszewski maintains an active involvement with the Polish Students' Association of the University of 

Ottawa, often taking part in their activities. He has regular office hours and often converses with them during 

their frequent visits. 

Please note that, as a result of the action of the Support Committee for Polish Studies at the University of 

Ottawa and of the Polish-Canadian community at large, concerted efforts are now underway to establish an 

undergraduate programme in Slavic Studies at the University of Ottawa, of which Polish courses in language 

and culture will comprise an integral part. 

With the above, the Committee for Polish Studies at the University of Ottawa, once again, appeals for your 

continuing financial support, allowing for the continuation of Polish Studies at the University of Ottawa.  

 

Na zblizajace sie Swieta, w imieniu Komitetu, pragne zlozyc Panstwu zyczenia przezywania Bozego 

Narodzenia w zdrowiu, radosci i cieplej rodzinnej atmosferze! 

 

On behalf of the Committee, I wish to extend to all of you a most blessed Christmas! 

 

Z wyrazami szacunku / With kindest regards 

J. Semrau 

Przewodniczacy / Chairperson 

 



Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 

Financial Statement 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Donations 
received  

 Estimated 
expenditures  

 Actual 
expenditures  

 Projected 
expenditures 

2014-2015 

 
 Aug.-Dec. 2015 

 
 Aug.-Dec. 2015 

 
 Jan.-Dec. 2016 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

$24,400.00 

 
 Lecturer $7,500.00 

 
 Lecturer $7,500.00 

 
 Lecturer $16,000.00 

 
 

 
 Housing $4,800.00 

 
 Housing $3,150.00 

 
 Housing $9,000.00 

 
 

 
 bus 

pass 

$225.00 

 
 Utilites $325.00 

 
 Utilities $650.00 

 
 

 
 admin $500.00 

 
 Insurance $150.00 

 
 Insurance $300.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 bus pass $225.00 

 
 bus pass $450.00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 admin $500.00 

 
 admin $500.00 

$24,400.00 

 
 

 
 $13,025.00 

 
 

 
 $11,850.00 

 
 

 
 $26,900.00 

Total 

 
 

 
 Total 

 
 

 
 Total 

 
 

 
 Total 

 

Aby zapewnic, ze kursy jezyka polskiego beda wykladane w nadchodzacych 

latach, oto moj dar na apel. 

To ensure that Polish language courses will continue to be offered in the 

coming years, here is my gift for the appeal. 

 

$50 $100  $500 $1000  inna suma/other amount _________ 

Name __________________________________________ 

Address _______________________________City_______________Postal 
Code____________ 

 

PAY BY CHEQUE: Polish Heritage Foundation of Canada 

MAILING ADDRESS:  
Polish Heritage Foundation of Canada 

P.O. Box 81008 All donations receive a receipt for income tax purposes. 
Ottawa, ON K1P 1B1 Charitable Registration Number: BN 89097 6673 
RR0001 

 

*** 
 

 

 

 



Komunikat Ambasady RP w sprawie ksiązki Flight and Freedom 

Szanowni Państwo,  

W książce „Flight and and Freedom. Stories of Escape to Canada” wydanej w 2015 r. w Kanadzie przez 

wydawnictwo „Between the Lines” znalazło się obraźliwe dla Polski i Polaków i szokujące sformułowanie 

„polskie SS”.  

Użycie tego sformułowania spotkało się ze zdecydowaną reakcją Ambasady RP w Ottawie. W załączeniu 

przekazuję Państwu kopię mojego listu do głównego redaktora wydawnictwa „Between the Lines”, w którym 

domagam się wycofania całości nakładu książki, opublikowania przeprosin i sprostowania.  

Bardzo Państwa proszę o wsparcie naszych wysiłków i wystosowanie własnych listów do wydawcy, a także 

rozpropagowanie protestu, np. wśród członków Państwa organizacji, znajomych, w mediach 

społecznościowych. Wiem, że niektórzy członkowie społeczności polskiej w Kanadzie myślą o podjęciu 

kroków prawnych przeciw wydawcy. Rozważylibyśmy ich popracie. 

Nie pozwólmy, by prawda historyczna ulegała zatarciu. 

Z wyrazami szacunku,  

Marcin Bosacki 

Ambasador RP w Kanadzie 

 



 



 
 

 

*** 



 

ORGANIZACJE POLONIJNE 
 

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 członkowskich do niego należących. 
 

 

OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE 

(należące do Oddziału ottawskiego KPK) 
 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie 
Kontakt: 

Tadeusz Kulisz, Prezes 
Tel.:   613-196-5490 
E-mail: bod@polishheritagefoundation.org lub tadeuszkulisz@yahoo.ca 

 

Sekretarz: Jose Semrau 

Skarbnik: Grażyna (Grace) Ratkowska 

Członkowie: Piotr Anweiler; Stanisław Kielar; Wiesław Kuran; Janusz Pietryga; Ewa 

Zadarnowska 

Webmaster: Andrzej Poluchowski 
 

*** 
 

 

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: jakulczycki@gmail.com 

 

. 
 

*** 
 
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. 

mailto:bod@polishheritagefoundation.org
mailto:tadeuszkulisz@yahoo.ca


Katalog dostepny na stronie internetowej www.spkottawa.ca. 
   

*** 

 
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 
 

*** 

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

  

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" 
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 www.zhpottawa.ca/stolica.html 
 

http://www.spkottawa.ca/
mailto:ewazadar@hotmail.com
tel:613%20828%200225
mailto:kuba@rogers.com
tel:613%20741%205569
mailto:baraniak@rogers.com
tel:613%20731%206417
mailto:marysiapodsadowska@gmail.com
mailto:bidas.marian@gmail.com
http://www.zhpkanada.ca/
http://www.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 

 

 
*** 

 

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. 
 

*** 
 

Sylwetki Polaków  
 

     Wśród Poloni Kanadyjskiej mamy wiele postaci które  maja niemały wkład i zasługi w szerzeniu 

dobrego imienia Kanady i kraju rodzinnego Polski na arenie międzynarodowej.  

Jednym z takich przykładów jest mieszkaniec Ottawy pan Marek Kiejna. 

 

Kiejna przyjechał do Kanady w 1984 z Indii jako uchodźca polityczny po  zakończeniu 7 letniego pobytu w 

Indiach jako wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Delhi gdzie prowadził wykłady w 

językach angielskim i hindi.. Marek po kilkuletniej pracy w rządzę kanadyjskim  (External Affairs, Rrevenue 

Canada) w 1993 został skierowany przez siedzibę ONZ w Nowym Jorku do pracy w Misji Pokojowej ONZ w 

Kambodży  (UNTAC) zajmującej się rozwiązaniem konfliktu i ustanowieniem warunków dla pokojowej 

odbudowy tego kraju. po zbrodniczych i krwawych rządach dyktatury Khmer Rouge. 

Po Kambodży potoczyły się inne misje pokojowe w rożnych zakątkach świata na trzech kontynentach wszędzie 

tam gdzie ONZ  angażował sie na rzecz rozwiązywania konfliktów zbrojnych i przywrócenie pokoju. 

Z Kambodży znalazł sie w Rwandzie (Afryka Centralna) gdzie zajmował się zaprowadzeniem bezpieczeństwa 

po Genocide którego ofiarami były setki tysiące Rwandyjczykow. 

http://www.kpk-ottawa.org/kaszuby/
http://www.whiteeagles.net/
mailto:info@whiteeagles.net
tel:613-216-8502


Następnie spędził kilka  lat w ramach misji ONZ w Sarajewie, Bośni i Hercegowinie. Z Sarajewa został 

przerzucony do Baghadadu, Irak gdzie w Sierpniu 2003 został poważnie  ranny w czasie zamachu 

terrorystycznym na siedzibę ONZ w którym zginęło 24 jego kolegów. vide. zał. artykuł z Globe and Mail, 

Toronto, August 2003. 

 Później  pracował przez kilka lat w Misjach ONZ w Liberii i w Dem. Republice Kongo w miejscowości Goma 

na pograniczu Rwandy i Ugandy gdzie w ramach tzw. Eastern Coordination Unit koordynował działalność 

wojskową (les Casques blue), policyjną i cywilną ONZ w ogarniętej konfliktem zbrojnym wschodniej części 

Kongo. Później pracował również jako Cicil Affairs Officer w Cote d’Ivoire w Afryce Zachodniej gdzie m.in. 

zajmował się przygotowaniami do przeprowadzonych ostano wybów prezydenckich w tym kraju.  

Mark Kiejna retired recently from active duties in the United Nations peacekeeping operations. However he 

remains active as a consultant on the United Nations  Panel of Experts on Conflict Resolutions in UNHQ, New 

York. Jego pracę ułatwiała mu biegła znajomość 4 oficjalnych jeżyków ONZ: angielskiego, francuskiego, 

rosyjskiego,. hindi/urdu jak również znajomość paru języków regionalnych. 

Przez cały czas swojej działalności w misjach pokojowych Kiejna chociaż wysłany przez Kanadę udzielał 

pomocy pracującymi razem z nim polskimi wojskowymi, policjantami i cywilami co było doceniane przez jego 

polskich kolegów i ich zwierzchników. M.in. za swoje zasługi w Bośni został odznaczony specjalnym medalem 

jednostki Wojsk Specjalnych GROM. vide. Wojskowa  Formacja Grom. by Hubert Krolikowski, Gdański Dom 

Wydawniczy. Gdańsk 2001. Str.69,170.    

Marek  przez cały czas swojej kilkunastoletniej działalności w najbardziej niebezpiecznych zakątkach świata 

pozostawał dumny że godnie reprezentuje dwie swoje Ojczyny: rodzinną Polskię i swoją nową ojczyznę 

Kanadę.  

Kiejna  mimo że oficjalnie reprezentował Kanadę był znany wśród szerokiej rzeszy pracowników 

międzynarodowych jako “Polak z Kanady,”  co podkreślało jak bardzo był on przywiązany do swoich “Polish 

Roots”. 

Obecnie w Ottawie Marek działa aktywnie w środowisku polonijnym szczególne poprzez wspieranie 

działalności lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie Ottawskim (Prof. Sokoloski) 

W uznaniu swojej działalności Kiejna był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez najwyższe władze ONZ 

i Kanady: 

W uznaniu zasług dla Kanady został odznaczony przez b. Ministra Spraw Zagranicznych (i Defence) Kanady, 

Peter Mc Kay, Kanadyjskim Medalem za zasługi dla Kanady  na specjalnej uroczystości w Parlamencie Kanady 

w grudniu 2005.(vide zał. zdjęcie wręczania medalu przez D-ty Speaker of Parliament RH Royal Galipeau w 

Churchill Root of the Canadian Parliament). 

Wyroznieniem osobistym b. Sekreatarza Gen ONZ Kofi Anana za  odwagę , cierpienie i poświecenie w czasie 

ataku na Siedzibę ONZ/Canal Hotel w Bagdadzie./gdzie był porwanie ranny/ 

 Specjalnym wyróżnieniem i zaproszeniem przez Sekretarza Generalnego ONZ  Ban ki Moona na uroczystości 

5 rocznicy bombardowania Canal Hotel  siedziby ONZ w Palcu Narodow, Genewa w 2008 r.,  

Za pomoc i współprace z GROM odznaczony specjalnym medalem GROM przez kierownictwo GROM.  w 

Sarajewie. B&H. 

Nagrodzony licznymi medalami misji pokojowych ONZ, Rwanda, Liberia, Bośnia i Hercegowina. 

W Polsce władze jego miasta rodzinnego Dobrzynia n/Wisła  przyznały mu Nagrodę im, A. Kochanskiego 

(wcześniejszym laureatem jest również Lech Wałęsa) jego portret wraz z portretami  jego trzech braci również 

laureatów tej nagrody wisi na ścianie w Sali honorowej Ratusza w Dobrzyniu nad Wisła.. 

 



 
 

 
*** 


