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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. 

Ogłoszenia i reklamy ottawskich polonijnych przedsiębiorstw zamieszczane są w 

Kwartalniku bezpłatnie 

Kontakt:  

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

                                                                        e-mail: elaijurek@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 T.Wrona teresawrona3@

gmail.com 

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 613 619 1170 

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 

http://www.kpk-ottawa.ca/
mailto:elaijurek@gmail.com
mailto:berus420@primus.ca
mailto:teresawrona3@gmail.com
mailto:teresawrona3@gmail.com


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

 

Polski program w telewizji 

Program jest emitowany w trzecia niedziele miesiąca o 12:30pm oraz powtórki w kolejna sobotę o tej samej 
porze. 
http://www.rogerstv.com/page.aspx?lid=12&rid=4&sid=2736 

 

 

Planowane uroczystości i imprezy III-ci kwartał  2016 roku *) 

 

Data Uroczystość lub impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

12 czerwiec Pielgrzymka na cmentarz 

Żołnierzy Błękitnej Dyw. 

SPK, KPK E.Poznański 

P.Nawrot 

613 591-0951  

613 820-7582 

14 czerwiec*) Lekcja tradycyjnego 

„Poloneza” 

YPCPA S.Kielar 613 828-0225 

17 lipiec Piknik SPK SPK E.Poznański 613 591-0951 

1 sierpień *) Rocznica Powstania 

Warszawskiego 

SPK, Ambasada 

RP,KPK 

J.Kulczycki 613 270-5134 

6 sierpnień Piknik SIP SIP Ela Gajewska 613 259-5015  

13 sierpień Święto Żołnierza Pol.-Bankiet SPK J.Kulczycki 613 270-5134 

14 sierpień Święto Żołnierza Pol.- Msza 

Św. 

SPK J.Kulczycki 613 270-5134 

5 listopad Bankiet z okazji 60-lecia 

Zespołu “Polanie” 

Zespół „Polanie” Emilia Pohl 613 722-4951 

*) Bliższe informacje poniżej 

* * * 
 

Ogłoszenia 
 
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że Ambasada RP w Ottawie ogłosiła dzisiaj konkurs skierowany do dzieci i młodzieży 

polonijnej pt. „MY Polska” na nakręcenie krótkiego filmu promującego związki polsko-kanadyjskie. 

Informacja o tym oraz regulamin konkursu (w załączeniu) dostępne są na stronie Ambasady 

http://www.ottawa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie_do_udzialu_w_konkursie_filmowym__my_polska_ 

(wersja angielska jest dostępna tutaj http://www.ottawa.msz.gov.pl/en/news/film_competition__my_polska_ 

). Prace należy nadsyłać do 30 września br. Po ich zakodowaniu prace zostaną przekazane profesjonalnemu 

jury. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października br.  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży polonijnej informacji o tym 

konkursie i zachęcenie najmłodszej generacji do udziału w nim.  

Z góry dziękuję.  

Z poważaniem, 

 

Aleksandra Kucy 
Konsul RP 

Kierownik Referatu Konsularnego 

Ambasada RP w Ottawie 

http://www.rogerstv.com/page.aspx?lid=12&rid=4&sid=2736
http://www.ottawa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie_do_udzialu_w_konkursie_filmowym__my_polska_
http://www.ottawa.msz.gov.pl/en/news/film_competition__my_polska_


Telefon: +1 (613) 789 0468, faks: +1 (613) 789 8835  

www.ottawa.msz.gov.pl  

 

*** 
 
 
Stowarzyszenie Młodych Polsko-Kanadyjskich Profesjonalistów serdecznie zaprasza 
wszystkich chętnych na lekcje tańca tradycyjnego poloneza, organizowane przez Ottawski 
Klub Teatralny. 
 
14 czerwca 2016 

7:30pm 

Dom Polski SPK 

279 Waverley Street 
 

DARMOWE WEJŚCIE, ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH! 
 

Prosimy tylko o potwierdzenie przybycia na stronie internetowej https://polonez-night.eventbrite.ca. 
 

Lekcje będą prowadzone w językach polskim i angielskim, zapraszamy wszystkich tancerzy niezależnie od wieku. 
Mimo, że lekcje prowadzimy z założeniem, że większość osób nie potrafi tańczyć poloneza, zapraszamy także bardziej 
doświadczonych tancerzy. 
 

Chętnie zapraszamy pary, ale zaznaczamy, że osoby bez partnerów też mogą się bardzo dobrze bawić. 
 

Zapraszamy! 

*** 
 

http://www.ottawa.msz.gov.pl/
https://polonez-night.eventbrite.ca/


 

  
 

* * * 
 

 

 

 



1 sierpnia 2016 r. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

 
      Jak co roku  Polonia Ottawska, oraz Korpus Dyplomatyczny RP zgromadzi się w Confederation Park  w 

godzinę „W” (godz.11:00 czasu ottawskiego) przed tablicą poświęconą pamięci pilotów kanadyjskich , którzy 

zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie. Zapraszamy o jak najliczniejszy udział w tej uroczystości. Koło 

nr 8 SPK w Ottawie jest odpowiedzialne za coroczne organizowanie uroczystości.  

*** 
Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim 

Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 
 

SPRAWOZDANIE / REPORT 

Rok akademicki 2015-2016 Academic Year 

 

         W dniach od 9 do 11 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda przebywał z 

wizyta w Kanadzie. Przemawiając w Ottawie na spotkaniu z Polonia oraz z korpusem 

dyplomatycznym, powiedział miedzy innymi: “Pokolenia polskich imigrantów włożyły ogromy wkład w 

rozwój Kanady”. 

         Komitet Pomocy Studiom Polskim chciałby kontynuować tradycje aktywnej, kulturotwórczej 

polskiej obecności w Kanadzie, zapewniając możliwość studiowania języka polskiego na uczelniach 

wyższych takich jak Uniwersytet Ottawski. Sprawa niezwykłej wagi dla wspólnoty polskiej w Kanadzie, 

liczącej obecnie ponad 980,000 osób przyznających sie do polskiego pochodzenia, jest, aby taka oferta 

edukacyjna była dalej obecna w stolicy Kanady. 
 

Nauczanie 

          W semestrze jesiennym bieżącego roku akademickiego (od września do grudnia 2015) na zajęcia z 

języka polskiego i kultury polskiej zapisało sie 62 studentów studiów licencjackich (undergraduate 

courses) na Uniwersytecie Ottawskim. 

         W semestrze zimowym (styczeń - maj ) zapisało sie 10 studentów na poziomie programu 

magisterium ‘Littératures et cultures du monde’ (La poésie baroque et la traduction) i 6 studentów 

licenjackich (Język polski dla studentów awansowanych). 

 

Badania 

          Pan dr hab. Wojciech Kruszewski napisał komentarz do ostatniej książki przygotowanej przez 

prof. Richarda Sokoloskiego zatytułowanej Aleksander Bednawski. Listy z Quebecu 1852 / Aleksander 

Bednawski. Letters from Québec 1852. Praca ta, powstala we współpracy Uniwersytetu Ottawy oraz 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, i została opublikowana na początku roku 2016. 

Zawiera ona pierwszy znany opis Kanady w języku polskim. Autorem tej najstarszej polskiej relacji był 

polski emigrant przebywający w Sherbrooke w Quebecu, a odbiorcami jego pism Polacy w Europie 

(Hôtel Lambert w Paryżu). 

 
W. Kruszewski: Odczyty, wykłady, inne. 

I. Odczyty i wykłady 

  1) Odczyt o poezji Tadeusza Rozewicza podczas wieczoru poświeconego temu twórcy,  

     14 października 2015, Ottawa, Dom Polski SPK. 

  2) Adam Jerzy Czartoryski’s Introduction to Lithuanian History, or Why Did a Polish Prince 

Compose a Mythology on the Origins of Lithuania, 15 marca 2016, University of Ottawa. 

  3) Publiczna lektura Hamleta (scena w języku polskim), Hamlet Day, 8 kwietnia 2016, University of 

Ottawa. 

  4) Wykład o najnowszej polskiej literaturze i współczesnym języku polskim, ‘Kawiarenka Literacka’, 



sponsorowana przez Federacje Polek w Kanadzie-Ogniwo Nr. 8,  3 kwietnia 2016, Ottawa, Dom Polski 

SPK. 

  5) Wykład, ‘Katolicki Uniwersytet Lubelski: Historia i współczesność’, 13 kwietnia 2016, Ottawa, 

Dom Polski SPK. 

  6) The Intentionality of the Medium: on the Margins of ‘Introduction to the History of Lithuania’ by 

Prince Adam Jerzy Czartoryski, konferencja Textual Ecologies (Carleton University, Society for 

Textual Scholarship), Ottawa 16 kwietnia 2016. 

 

II. Inne 

  Juror XXXIV Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży, organizowany przez Federacje Polek w 

Kanadzie-Ogniwo Nr. 8, 17 kwietnia 2016 Ottawa, Dom Polski SPK. 

   Członek Komitetu pomocy studiom polskim na Uniwersytecie Ottawskim. 

 

Działania na rzeczy Polonii 

          Pan dr hab. Wojciech Kruszewski wygłosił wykład o poezji Tadeusza Rozewicza podczas 

wieczoru poświeconego temu twórcy 14 października 2015 roku w ottawskim Domu Polskim SPK. 

Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie, Polski 

Instytut Naukowy w Kanadzie – Bibliotekę Polską im. Wandy Stachiewicz, The Slavic Research Group 

of the University of Ottawa oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie. 

         Dnia 29 listopada odbyła sie w Montrealu wystawa pt. Samaritans from Markowa. The Ulmas – 

Poles murdered by Germans for Aiding Jews;  wziął udział m.in. dr hab. Wojciech Kruszewski. 

Wystawa, której częścią oprócz samej ekspozycji wykładał prof. Mateusz Szpytma (IPN), odbyło sie na 

Uniwersytecie McGill. Organizowali: Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Instytut Pamięci 

Narodowej, Wydział Historii Uniwersytetu McGill oraz Slavic Research Group of the University of 

Ottawa. 

         Pan dr hab. Kruszewski aktywnie wspierał działalność Stowarzyszenia Studentów Polskich na 

Uniwersytecie Ottawskim, biorąc udział w pracach członków tego stowarzyszenia. Podczas konsultacji 

na Uniwersytecie udzielał  studentom częstych porad w zakresie języka i kultury polskiej. 

 

         Pragniemy także poinformować, ze w wyniku działań komitetu ds. utrzymania studiów polskich 

na Uniwersytecie Ottawy oraz wspólnoty polskiej w Ottawie podjęte zostały prace nad stworzeniem 

programu slawistycznych studiów licencjackich, programu, którego integralna częścią miąłby być kurs 

polonistyczny. 

 

J. Semrau - przewodniczacy 

Ottawa, Ontario 

maj 2016r. 

 

 

          From May 9 to 11, 2016 Canada welcomed the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej 

Duda. Speaking at a reception in Ottawa, he acknowledged and commended highly the many 

contributions made by Canadians of Polish origin throughout Canada’s almost 150 year history. The 

Polish Studies Committee wishes to continue this tradition by ensuring that institutions of higher 

learning, such as the University of Ottawa, continue to offer Polish language courses. With over 980,000 

Canadians of Polish origin, it is only fitting that there be strong Polish language courses offered in the 

nation’s capital. 
 

Teaching: 

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

undergraduate courses at the University of Ottawa. In the winter semester (January-May) 10 students 

were enrolled in the M.A. Programme ‘Littératures et cultures du monde’ (La poésie baroque et la 



traduction) and 6 students on the undergraduate level.   

 

Research: 

         Prof. Kruszewski has contributed a Commentary 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, was published in early 2016, and 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 (Hôtel 

Lambert, Paris). 

 

W. Kruszewski: Lectures, etc. 

 

I. Lectures 

  1) Tadeusza Rozewicz, October 14, 2015, Ottawa, Dom Polski SPK. 

  2) Adam Jerzy Czartoryski’s Introduction to Lithuanian History, or Why Did a Polish Prince 

Compose a Mythology on the Origins of Lithuania, March 15,2016, University of Ottawa. 

  3) Hamlet Day, April 8, 2016, University of Ottawa. 

  4) Polish Literature, April 3, 2016, Ottawa, Dom SPK. 

  5) Polish Catholic University: History and Current Affairs, April 13, 2016, Ottawa Dom Polski SPK. 

  6) The Intentionality of the Medium: on the Margins of ‘Introduction to the History of Lithuania’ by 

Prince Adam Jerzy Czartoryski, konferencja Textual Ecologies (Carleton University, Society for 

Textual Scholarship), Ottawa April 16, 2016. 

 
II. Various 

  Member of the Jury,  XXXIV Poetry Recital/Contest, April 17, 2016 Ottawa. 

  Member, Support Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 
 
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 delivered two public lectures (see 

above), one in Polish and one in English, at the University of Ottawa.   

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

University of Ottawa, often taking part in their activities. He regular office hours and often conversed 

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. 
 



J. Semrau - Chairperson 

Ottawa, Ontario 

May 2016 

 
Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 

Financial Statement 

Revenue 2014-2016                        $30,485.00 

Expenditures                                  $24,198.00 

Current Balance May 2016              $6,287.00 
                                                        

            Actual expenditures            

         Sept. 2015 - Apr. 2016                 

        Lecturer      $15,000.00                            

         Housing        $6,050.00                     

         Utilites          $1,930.00                     

         Insurance         $408.00                        

         bus pass           $810.00                        

         Total            $24,198.00 
 

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 
 
Ottawa, 30 kwietnia, 2016r. 
 
prof. dr hab Wojciech Kruszewski 
Katedra Tekstologii i Edytorstwa 
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawla II 
Lublin, Polska 
 
Szanowny Panie Profesorze! 

 
         W imieniu czlonkow Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim, oraz 
wlasnym, pragne zlozyc Panu najwyzsze wyrazy szacunku i wdziecznosci za nieoceniona prace 
oraz glebokie zaangazowanie Pana podczas pobytu jako profesor wizytujacy na Uniwersytecie 
Ottawskim w roku akademickim 2015-2016. Dziekujemy Panu za prowadzenie zajec ze studentami, 
za wygloszone wyklady oraz wlaczenie sie do zycia naszej spolecznosci. 
 
         Zyczymy Panu Profesorowi duzo zdrowia, pomyslnosci oraz wielu owocnych lat pracy w 
kierunku rozpowszechniania dobra polskiej kultury, nauki i literatury. 
  
Z powazaniem i uznaniem, 
Jozef Semrau 



Przewodniczacy 
Komitet Pomocy Studiom Polskim 
na Uniwersytecie Ottawskim 

 

*** 
 
 

Z życia Polonii ottawskiej - sprawozdania z uroczystości i imprez 
 

 

W minionym kwartale niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w życiu Polonii ottawskiej 

była wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polski w Ottawie Pana Andrzeja Dudy. 
A oto kilka migawek z wizyty 

 

Wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Pana Andrzeja Dudy w Ottawie w dniach 10 - 

11 maja 2016 

Na zaproszenie Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Toronto do Kanady przybył z trzydniową 

wizytą roboczą Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Andrzej Duda w towarzystwie 

Małżonki-Pierwszej Damy Rzeczpospolitej Pani Agaty Kornhauser-Dudy oraz pracowników 

Kancelarii Prezydenta z jej kierownikiem min. Adamem Kwiatkowskim. 

O spotkaniach w Toronto,Mississauga, i Niagara on -the- Lake pisała już prasa polonijna.  

W pierwszym dniu wizyty w Ottawie poza spotkaniami oficjalnymi z Premierem Kanady i 

Gubernatorem Generalnym Para Prezydencka zaszczyciła swoją obecnością organizowane 

przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polski obchody 125-tej Rocznicy Konstytucji 3-go Maja i 

1050-tej Rocznicy Chrztu Polski. 

W sali Sir Macdonald Building Para Prezydencka spotkała się z zaproszonymi członkami 

Parlamentu, korpusem dyplomatycznym  ambasad państw zaprzyjaźnionych oraz działaczami 

organizacji polonijnych.   
 

 

 



 

Przemawia  Prezydent RP. Pan Andrzej Duda  (photo: A. Hrechorowicz) 

 

 

Weterani WW II. na spotkaniu z Prezydentem         (photo: A.Hrechorowicz) 



 

Publiczność ottawska na spotkaniu z Prezydentem podczas obchodów Święta Konstytucji 

3-Maja i 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski 

 

 

Koncert Krzysztofa Jabłońskiego podczas akademii,   (photo: Sam Garcia) 



W następnym dniu Pierwsza Dama Rzeczpospolitej spotkała się z dziećmi i młodzieżą 

polonijną w Domu Polskim SPK. 

Pani Prezydentowej towarzyszyła żona Ambasadora RP w Kanadzie Pani Katarzyna Bosacka, 

oraz Kierownik Kancelarii Prezydenta - min. Adam Kwiatkowski. Na spotkanie przybyło ok. 

50-cioro dzieci i młodzieży z polskich szkół w Ottawie, ottawskich szczepów harcerskich, 

oraz Koła młodzieżowego przy SPK w Ottawie-Grupy tanecznej „Polanie”. 

Na progu Domu Polskiego SPK Dostojnego Gościa przywitał Prezes Stołecznego Koła SPK.  

Spotkanie sprawnie prowadziła Pani Aleksandra Kucy-Konsul RP w Ottawie przebiegało w 

bardzo przyjemnej atmosferze. 

Dzieci zadawały Dostojnemu Gościowi wiele pytań, a szczególnie były zainteresowane tym 

jak zmieniło się jej życie po wybraniu jej męża na Prezydenta i jakie obowiązki ma Pierwsza 

Dama Rzeczpospolitej. Spotkanie trwało prawie 2 godziny, a trwałoby na pewno znacznie 

dłużej, gdyby Dostojni Goście nie musieli wracać tego dnia do kraju. 
 

 
Od lewej: Konsul RP w Ottawie P. A. Kucy, siedzą Pani A Kornhauser-Duda, Pani D.Bosacka 



 
Pierwsza Dama Rzeczpospolitej ze swoimi gośćmi w Domu Polskim SPK 

 

  
Pożegnanie 



Na zakończenie kilka uwag dotyczących niedomówień i nieścisłości związanych z wizytą 

Pary Prezydenckiej w Ottawie. 

Para Prezydencka przybyła z wizytą roboczą na zaproszenie Kongresu Polonii Kanadyjskiej w 

Toronto. Informacje na temat programu wizyty zamieszczone zostały na stronie internetowej 

Kancelarii Prezydenta. Lista gości zaproszonych na spotkania przygotowywana była przez 

Kancelarię Prezydenta w uzgodnieniu z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Kanadzie, 

co było podyktowane względami bezpieczeństwa. Kongres Polonii Kanadyjskiej nie miał 

żadnego wpływu na ustalenie listy gości zaproszonych na spotkania. Sami byliśmy tylko 

gośćmi. Podobnie było w Domu Polskim SPK na spotkaniu Pani Prezydentowej z dziećmi. 

Do zarzuty jakie skierował Pan Kujbida  w związku z wizytą Pary Prezydenckiej w Kanadzie 

pod adresem Ambasady i Konsulatu RP w Kanadzie na łamach internetowej gazety Pana 

Piasty „Komunikaty ottawskie” oraz w telewizji Republika podczas wywiadu nt. Filmu 

 ”Jedwabne” ustosunkował  się rzecznik prasowy Ambasady- Pani Jabłońska, której list za jej 

zgodą zamieszczamy poniżej. List ten adresujemy przede wszystkim do czytelników 

„Komunikatów Ottawskich”- P.Czesława Piasty 

 

J.Kulczycki 
 
Pan Wacław Kujbida 
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej Ottawa 
  
Pan Czesław Piasta 
Redaktor Naczelny   
Komunikaty Ottawskie 
  
Szanowni Panowie, 
  
W odpowiedzi na informacje dot. wizyty Prezydenta RP w Kanadzie opublikowane w biuletynie „Komunikaty 
Ottawskie” z 5 maja 2016 r. uprzejmie informuję: 

1.      Informacja o wizycie Prezydenta w Kanadzie została opublikowana przez Kancelarię Prezydenta 
Rzeczypospolitej 22 kwietnia 2016 r. Tego samego dnia umożliwiono dziennikarzom akredytację i 
tego samego dnia otrzymali Panowie również tę informację drogą elektroniczną ode mnie, skutecznie 
akredytując się na wizytę. 

2.      Procedury bezpieczeństwa i protokolarne nie pozwalają na publiczne ujawnianie szczegółów wizyty 
z dużym wyprzedzeniem a niektóre dane nie są ujawniane w ogóle. 

3.      Program prasowy wizyty, także ze względów wspomnianych wyżej, został opublikowany na stronie 
internetowej Kancelarii 5 maja i rozesłany do wszystkich dziennikarzy akredytowanych na wizytę. 

4.      Nieprawdą jest, że Konsul RP w Ottawie Aleksandra Kucy nie udzieliła Panu Wacławowi Kujbidzie 
odpowiedzi na przesłane wiadomości e-mailowe. Korespondencja od Pani Konsul trafiła do Pana 
Kujbidy 27 kwietnia i 4 maja br. Konsul Kucy poinformowała, że spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy 
z Polonią, zgodnie z decyzją Kancelarii Prezydenta, odbędzie się 9 maja w Mississaudze i 
organizowane jest przez Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz że Prezydent zaszczyci 
swoją obecnością wydarzenie organizowane 10 maja przez Ambasadę RP w Ottawie upamiętniające 
225. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i że zwyczajowo jest to spotkanie z udziałem przede 



wszystkim przedstawicieli władz kanadyjskich, parlamentu oraz korpusu dyplomatycznego. Lista gości 
na to wydarzenie została ponadto uzgodniona z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.      Informacja o spotkaniu prezydenta z Polonią została opublikowana na stronie Konsulatu RP w 
Toronto 27 kwietnia 2016 r. 

6.      Spotkanie Pierwszej Damy z dziećmi w Ottawie zgodnie z decyzją Kancelarii Prezydenta jest 
adresowane właśnie do najmłodszych przedstawicieli Polonii i ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc w Domu Polskim, jak również ze względów bezpieczeństwa spotkanie to, co do zasady ma być 
utrzymywane w formule z rodzicami oczekującymi z tyłu sali, bez innych przedstawicieli Polonii. 
Zaproszenie na spotkanie z najmłodszą generacją Polonii zostało skierowanie do Szkoły Polskiej, 
Związku Harcerstwa Polskiego oraz zespołu folklorystycznego Polanie, organizacji polonijnych 
skupiających dzieci. 

Jednocześnie proszę o opublikowanie mojego listu w kolejnej edycji „Komunikatów Ottawskich”. 
  
Z poważaniem 
  
Olga Jabłońska 
I sekretarz ds. prasowych i protokolarnych 
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie 

      * * * 
 

W odstępie zaledwie dwóch tygodni ottawskie Ogniwo Federacji Polek w Kanadzie 

zorganizowało dwie bardzo udane imprezy:  

1. 3 kwietnia miała miejsce kolejna Kawiarenka Literacka. Tym razem gościem 

Kawiarenki był dr hab. Wojciech Kruszewski, wykładowca Wydziału Nauk 

Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, 

przebywający w roku akademickim 2015/2016 w Ottawie, gdzie współpracował z 

Wydziałem Języków Słowiańskich Uniwersytetu Ottawskiego.  

Prof. Wojciech Kruszewski w swoim wykładzie skupił się na literaturze polskiej 

powstałej po 1989 r. Mówił o poczytnych polskich autorach i współczesnym języku, 

którym się posługują w swojej twórczości. Nie tylko wskazał pisarzy, którym udaje się 

trafić do „zwykłego" czytelnika, ale też wspomniał o trudniejszej literaturze, którą warto 

przeczytać, zrozumieć i polubić. 

Swoje wystąpienie zawęził do najnowszych trendów w czterech popularnych gatunkach: 

kryminał, romans, historia i fantastyka. Wspomniał o pewnego rodzaju modzie na 

pisarstwo „retro”, gdzie autorzy starają się jak najwierniej oddać charakter czasów i 

miejsc, w których osadzona jest fabuła książki. Wymienił też kilka nowych firm 

wydawniczych. 

Był to wspaniały wykład o tym, jakie książki obecnie się wydaje i chętnie czyta, 

przedstawiony prostym, barwnym i przystępnym, a jednocześnie wyrazistym i starannym 

językiem.   

Prof. Kruszewski chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez słuchaczy, a dyskusjom 

po zakończonym wykładzie nie było końca...  



Po spotkaniu prezes Ewa Zadarnowska podziękowała prof. Wojciechowi Kruszewskiemu 

za interesujący wykład i cenne informacje, które często nie są dla nas, żyjących z dala od 

kraju, łatwo dostępne... 

Reportaż zdjęciowy z tego wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Federacji 

Polek w Ottawie: www.federacjapolek.ca/ottawa/index_p-sprawozdania.html 

 

2. 17 kwietnia odbył się XXXIV Konkurs Recytatorski poezji i prozy dla dzieci i 

młodzieży. W tym roku wzięło udział 27 młodych recytatorów z Ottawy, Montrealu i 

Toronto. Najmłodsi uczestnicy recytowali klasyczne wierszyki dziecięce; wśród starszych 

przewijała się poważniejsza poezja oraz fragmenty prozy. Bardzo cieszy nas fakt, że 

konkurs ma coraz wyższy poziom artystyczny.  

Od zeszłego roku w ramach Konkursu działa „kącik rysunkowy”. Kącik cieszy się dużym 

zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych dzieci, które zajmując się 

kolorowankami pozwalają widowni na wysłuchanie w skupieniu poważniejszych recytacji 

starszych koleżanek i kolegów.  

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy „za udział” wraz ze słodkim 

dodatkiem, a wyłonieni przez jury laureaci są honorowani w swoich grupach wiekowych 

złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami wraz z nagrodami pieniężnymi. Jury przyznaje 

również wyróżnienia dla uczestników, których recytacje charakteryzują się specjalnymi 

walorami. 

Konkurs ma wieloletnią historię. Dzisiejsi uczestniczy są często drugim pokoleniem 

biorącym w nim udział. Widownię stanowią nie tylko rodzice, ale i dziadkowie, którzy 

przyprowadzali swoje pociechy 20, 30 lat temu, a teraz kibicują wnukom... 

O historii Konkursu bogato ilustrowanej zdjęciami można przeczytać na stronie 

internetowej naszej organizacji:  

www.federacjapolek.ca/ottawa/index_p-sprawozdania.html 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy popierają Konkurs i wspomagają nas 

finansowo poprzez ufundowanie nagród dla uczestników. 

Obie imprezy odbywały odbywały się w Domu Polskim SPK. Tą drogą dziękujemy 

ottawskiemu Stowarzyszeniu Kombatantów za współpracę i udostępnianie sali na nasze 

imprezy.  

 

Ewa Zadarnowska 

Prezes Federacji Polek 

            w Kanadzie 

 

http://www.federacjapolek.ca/ottawa/index_p-sprawozdania.html
http://www.federacjapolek.ca/ottawa/index_p-sprawozdania.html


 
Uczestnicy i laureaci XXXIV Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej wraz z 

jurorami i przewodniczącą Ogniwa nr 8 FPK w Ottawie, Ewą Zadarnowską 

 

*** 

23 kwiecień  2016 r.  Roczna Gala Grupy Tanecznej „Polanie 
 
Sala widowiskowa Domu Polskiego SPK w Ottawie od dawna nie gościła tak licznie zebranej 

publiczności. Na występ Grupy Tanecznej „Polanie”-Klubu Dziecięco-Młodzieżowego przy 

Kole nr 8 SPK przybyły tłumy; a warto było. Każdy taniec czy to wykonany przez dzieci, czy 

też przez naszą wspaniałą młodzież nagradzany był rzęsistymi oklaskami. Na zakończenie 

imprezy Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej-dr Piotr Nawrot udekorował Pana Andrzeja 

Borowca-(Prezesa, Choreografa, trenera i tancerza w jednej osobie) Srebrną Odznaką KPK za 

Zasługi.  

 

 
Zespól  Taneczny “Polanie” – zdjęcie zbiorowe 

 



 
Rząd pierwszy-dzieci  Zespołu  “Polanie”; rząd drugi -Chór im. „I.Paderewskiego” 

 

 
Młodzież Zespołu “Polanie” 

 

   
 



 
 

 
 

*** 



1-3 maj 2016 r. Obchodu 125 Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Ottawie 
Obchody Dnia Konstytucji rozpoczęliśmy w Ottawie już w niedzielę  1-go maja uroczystą 

Mszą Św. w Kosciele Polskim p.w. Sw. Jacka  Odrowąża.  

Podczas Mszy Św., w której licznie uczestniczyła ottawska Polonia i przedstawiciele korpusu 

dyplomatycznego RP prezentowane były sztandary Koła nr 8. SPK w Kanadzie, oraz 

ottawskich Szczepów „Jutrzenka” i „Lechici” Związku Harcerstwa Polskiego. 

Po południu w Domu Polskim SPK odbyła się uroczysta Akademia zorganizowana w tym 

roku przez Polskie Liceum.  

Kulminacyjnym punktem obchodów było podniesienie polskiej flagi przed Ratuszem  

w Ottawie. W uroczystości zorganizowanej, przez Ottawski Oddział KPK udział wzięła 

licznie zgromadzona Polonia. Prezes Oddziału dr Piotr Nawrot po krótkim przypomnieniu 

historii stworzenia Konstytucji oddał głos merowi miasta Ottawa Panu Jimowi Watson, a 

następnie Ambasadorowi R.P. w Kanadzie Panu Marcinowi Bosackiemu.  

Po odegraniu hymnów Polski i Kanady flagę na maszt wciągnęli ubrani w stroje narodowe 

członkowie Zespołu „Polanie” z Klubu Młodzieży przy SPK w Ottawie. 

 

 
Moment podnoszenia flagi-Adam Pachulski i Joanna Pachulska z Koła 

Młodzieżowego przy Kole nr. 8 SPK-Grupa "Polanie" 



 
Attache Obrony RP w Kanadzie, oraz prezes SPK w Ottawie z pocztem sztandarowym 

(Od lewej; dr. Jerzy Kulczycki,Joanna Pachulska, Adam Pachulski, Kamila LaGall, płk Cezary 

Kiszkowiak) 

 

 
Przemawia Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej-Oddział Ottawa dr.Piotr Nawrot 



 
Od lewej: Attache Obrony RP. Płk Cezary Kiszkowiak, Konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy,Mer 

miasta Ottawa Pan Jim Watson, JE Ambasador RP w Kanadzie Pan Marcin Bosacki, Prezes KPK-Okręg 

Ottawa dr Piotr Nawrot 

 

 
Uczestnicy uroczystosci od lewej: Prezes Klubu teatralnego im.Jadwigi Domańskiej Pan Stanisław 

Kielar, Prezes Federacji Polek w Kanadzie Pani Ewa Zadarnowska, Pani Weronika Ramik (SPK, 

Federacja Polek),N.N.,Joanna i Adam Pachulszy ("Polanie"), płk. Cezary Kiszkowiak, Pani Kinga 

Kiszkowiak 

*** 



20 luty 2016 r. Echa Salonu 
Jak to już informowaliśmy  w poprzednim wydaniu Biuletynu mieliśmy w m-cu lutym 

przyjemność gościć w Ottawie aktorów „Salonu literackiego” z Toronto. 

Zaprezentowany  w Domu Polskim SPK spektakl  „Dobry wieczór Monsieur Chopin” był bez 

wątpienia wielkim wydarzeniem kulturalnym.  

Zamieszczamy poniżej kilka informacji o Salonie” pióra  Pani Marii Nowotarskiej 

 
W 2016 roku Echa Salonu nie mogą pozostać bez echa. W historii naszego teatru jest to rok 

wyjątkowy. Doczekaliśmy się wspaniałej rocznicy 25-lecia Salonu, który nie tylko świętuje, 

lecz nadal pracuje i poprzez intensywną działalność pełni swoją ważną powinność promocji 

kultury polskiej na emigracji. Rozpoczęliśmy ten rok spektaklem “Dobry wieczór Monsiuer 

Chopin”. Przedstawienie to miało swoją prapremierę w Sao Paulo w Brazylii, a potem było 

grane w wielu miejscach na świecie, m.in. w: Paryżu, Sztokholmie, Las Vegas… 20 stycznia 

w Toronto zaplanowaliśmy dwa przedstawienia w Maja Prentice Theatre. Jedno z nich z 

myślą o polskiej młodzieży. Zarówno temat życia Chopina, jego muzyka oraz poezja 

związana z osobą kompozytora mogą być ważnym przeżyciem nie tylko dla dorosłego widza, 

lecz również wspaniałą lekcją historii, a także literatury dla polskiej młodzieży. Jest też okazją 

do usłyszenia pięknego polskiego języka płynącego ze sceny. Niestety polskie szkoły, które 

były powiadomione o tym wydarzeniu, a także młodzież akademicka nie wykorzystały tej 

pożytecznej okazji. 
 

 
Spektakl “Dobry wieczór Monsieur Chopin” w Maja Prentice Theatre w Mississaudze 

 



Z przyjemnością zawiadamiamy czytelników Gazety, że w 2016 ukaże się długo oczekiwana 

książka-album autorstwa Beaty Gołembiowskiej, obrazująca 25 lat działalności naszego 

Salonu. Autorka ukończyła tę niezwykle pracochłonną historię naszego torontońskiego 

teatrum bogato udokumentowaną zarówno poprzez zdjęcia, plakaty, recenzje, biografie i 

wspomnienia. Salon Poezji, Muzyki i Teatru zrodzony i działający w Toronto i Missisaudze, 

stał się już od wielu lat teatrem o zasięgu światowym i właśnie dlatego nasza książka nosi 

tytuł “Teatr bez granic”. 

Książka została przesłana do druku i w Polsce będzie do nabycia w Empikach oraz we 

wszystkich najważniejszych księgarniach wysyłkowych, a w Toronto i Mississaudze w 

księgarniach Pegaz jak również poprzez stronę internetową Zarządu Teatru. 

Powracając do kalendarza naszych przedstawień, przypomnę, że dnia 20 lutego wraz z Agatą 

Pilitowską zagrałyśmy w Ottawie spektakl “Dobry wieczór Monsieur Chopin”, 

zorganizowany przy współpracy Ambasady Polskiej, reprezentowanej przez panią konsul 

Aleksandrę Kucy. Przedstawienie odbyło się w domu SPK, która to organizacja zawsze z 

prawdziwą troską i gościnnością użycza swej sali teatralnej naszym spektaklom. Z radością 

muszę podzielić się z czytelnikami Gazety, że sala była wypełniona po brzegi, a spektakl 

przyjęty entuzjastycznie. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim jego organizatorom: 

Prezesowi SPK Jerzemu Kulczyckiemu, Państwu Elżbiecie i Stanisławowi Kielarom, jak 

również sponsorom: Ambasadzie RP w Ottawie, Fundacji Dziedzictwa Polskiego KPK 

Oddział Stołeczny w Ottawie oraz Klubowi Teatralnemu SPK Koło nr. 8 w Ottawie. 
 

 
Spektakl Dobry wieczór Monsieur Chopin w Ottawie – Teresa Bożek, Stanisław 

Kielar, Elżbieta Kulczycka, M. Nowotarska, prezes Jerzy Kulczycki, A.Pilitowska, 

Elżbieta Kielar, M. Szczerba 



“Helena rzecz o Modrzejewskiej” w mojej interpretacji znów żyje na scenie. W listopadzie 

2014 roku grałam “Helenę” na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Jednego Aktora we 

Wilnie, w Teatrze na Pohulance. Wspomnienia i wzruszenie po tym przedstawieniu pozostały 

we mnie na zawsze. W bieżącym roku Polsko- Amerykański Klub Polonez zaprosił mnie do 

zagrania tej sztuki w Fort Lauderdale. Ta scena i wspaniali społecznicy prowadzący tę tak 

ważną dla trwania kultury polskiej placówkę gościli nasz teatr z takimi sztukami jak: 

Opowieści Poli Negri, Promieniowanie, Tajemnice Ordonki. Przyszła więc kolej na Helenę. 

Dnia 3 marca miałam wylecieć o godz. 3 po południu do Fort Lauderdale. Usterka samolotu 

spowodowała oczekiwanie do godziny 7 wieczór. Wreszcie wystartowaliśmy, ale po godzinie 

wylądowaliśmy z powrotem w Toronto – znowu usterka samolotu, – aby czekać do 12. w 

nocy na następny samolot. Do miejsca przeznaczenia dotarłam po 3 nad ranem. Takie 

przygody w podróżach teatralnych zdarzają się nierzadko. 
 

 
Maria Nowotarska w roli Heleny Modrzejewskiej 

 



Tuż po przyjeździe trzeba było urządzić salon Heleny Modrzejewskiej i przeprowadzić próbę. 

Przyjaciele teatru z entuzjazmem zwozili meble, dywan, lampy, kufry, świeczniki, pragnąc 

wyczarować jak najpiękniejszy salon Modrzejewskiej w Ardenie. Byłam szczęśliwa, że los i 

postawa wielkiej aktorki-emigrantki tak jednoczy współczesnych widzów i budzi wspaniałe 

emocje. Wielka to zasługa Kazimierza Brauna, autora sztuki, który w mistrzowski sposób 

wprowadził na scenę życie tej wielkiej aktorki. Żegnając Fort Lauderdale dziękuję zarówno 

wiernej publiczności jak i wspaniałym organizatorom w osobach prezesa Krzysztofa 

Poprawskiego, Ewy Spychalskiej-Domingues, Haliny Malińskiej, Eugenii Biedrzyckiej, 

Elżbiety Tarchała. Wrócimy do tego miasta w listopadzie br., aby w Dzień Niepodległości 

zagrać “Dobry wieczór Monsiuer Chopin”. 

Maria Nowotarska 
 

*** 
 

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 liczebności i siły organizacji członkowskich 

do niego należących. 

 

OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE 

(należące do Oddziału ottawskiego KPK) 
 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie    
Strona internetowa:   www.phfweb.ca 
 
Kontakt Tadeusz Kulisz, Prezes 
Tel   613-296-5490 
 E-mail: jgsemrau@rogers.com   
      lub  tadeuszkulisz@yahoo.ca 
  
 Rada Nadzorcza Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie 

Przewodniczący: Tadeusz Kulisz 

Sekretarz: Jose Semrau 

Skarbnik:  Wiesław Kuran 

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

Zadarnowska    Grażyna Ratkowska 

Webmaster: Andrzej Poluchowski 

  

Kamień węgielny pod założenie fundacji położono wiele lat temu kiedy rodzina dr Jerzego 

Dobrowolskiego postanowiła, ze pieniądze, które zostały zebrane na pogrzebie ojca, sp. 

Józefa Dobrowolskiego, zamiast ofiar kwiatów, zostaną zapisane na fundusz edukacyjny. 

W styczniu 1993 r. Szkoła Polska otrzymała spadek pieniężny po sp. Zofii Podoskiej, siostra 

sp. Wiktora Podoskiego, założyciela patrona szkoły. W testamencie zastrzeżono, ze zapisane 

mailto:jgsemrau@rogers.com
mailto:tadeuszkulisz@yahoo.ca


pieniądze maja służyć celom szkoły. Pieniądze te zasiliły istniejący przy szkole Fundusz 

Oświatowy i należało poważnie rozważyć dysponowanie funduszem. Komitet Spadkowy 

wyłoniony spośród członków Komitetu Rodzicielskiego i Grona Pedagogicznego wypracował 

kilka rozwiązań jego zagospodarowania. Ostateczna decyzje podjęto podczas Walnego 

Zebrania Szkoły Polskiej 29 maja 1994 r., kiedy uchwalono przekazanie pieniędzy Funduszu 

Oświatowego na konto nowej organizacji o charakterze charytatywnym, Fundacji 

Dziedzictwa Polskiego w Ottawie. Fundacja została formalnie zarejestrowana jako Polish 

Heritage Foundation of Ottawa Inc. 29.grudnia 1993 r. 

W marcu 1994 r. organizacja została formalnie zarejestrowana jako „non-profit corporation” 

w Revenue Canada umożliwiając odpisywanie od dochodu wszelkich donacji na Fundacje. 

W wyniku prac koncepcyjnych w trakcie przygotowań organizacyjnych wypracowano 

formule Fundacji, która wychodzi poza problematykę szkol polonijnych i obejmuje szeroko 

społeczność polonii kanadyjskiej. Celem przewodnim Fundacji stały sie trwające do dzisiaj 

prace organizacyjne nad stworzeniem zdrowych podwalin finansowych dla działalności 

Fundacji i Polonii. 

Fundacja stała sie ogromnym polem do popisu dla każdego, kto chciałby sie przyczynić i 

wyżyć w ważnej i dającej ogromna satysfakcje pracy społecznej. 

 

Rada Nadzorcza Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie 

Przewodniczący: Tadeusz Kulisz 

Sekretarz: Jose Semrau 

Skarbnik: Grażyna (Grace) Ratkowska 

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

Ewa Zadarnowska 

Webmaster: Andrzej Poluchowski 

      

*** 
 

 

Polska Jedność Narodowa 

Polska Jedność Narodowa Inc. powstała w Kanadzie w 2008 r. w oparciu o 

środowiska polsko-kanadyjskie w Ottawie i w Calgary. Wtedy głównym celem 

nowopowstałej organizacji było instytucjonalne wspieranie powstałego prawie 

równocześnie pierwszego większego projektu, mianowicie TVinter POLONIA - 

portalu telewizji internetowej służącej Polonii zarówno w Kanadzie jak i w innych 

krajach osiedlenia. Powstała nowoczesna i w pełni niezależna platforma 

komunikacyjna dla wszystkich, którzy chcą poznać historię, kulturę, a także 

skomplikowaną współczesność zarówno Polonii jak i Polski. 

Polska Jedność Narodowa prowadzi zgodnie ze swoim statutem budowę nowej 

płaszczyzny wzajemnej współpracy dla środowisk polonijnych w Kanadzie i poza nią. 

Czas nie stoi w miejscu i jest konieczny stały rozwój form naszej działalności i by 

włączyło się do niej młodsze pokolenia wyrosłe już całkowicie na emigracji. Otwarcie 

się na młodzież ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju nie tylko Polonii 

kanadyjskiej, ale całej Polonii w obecnym tak złożonym współczesnym świecie. Cele 



działalności musza podlegać pozytywnej ewolucji i spełniać oczekiwania naszego 

środowiska. 

Czynnikami łączącymi nas jest nie tylko wspólny język, ale przede wszystkiem 

polskie i polonijne dziedzictwo narodowe. To jest wyznacznikiem naszych 

wzjemnych więzi, a  

przede wszystkiem naszej więzi z Polską. 

 

Kontakt: 

 

Jerzy Czartoryski-Prezes  

 e-mail:jerzy@czartoryski.ca 

*** 
 

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Ottawa.  

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP) w Kanadzie powstało w maju 1941roku w 

Ottawie, pod ówczesną nazwą Stowarzyszenie Techników Polskich (STP) w Kanadzie. 

Nazwa ta nawiązywała do STP działającego w Polsce międzywojennej.  Zupełnie 

przypadkowo, ta nazwa nawiązuje do bezpośredniego tłumaczenia angielskiego określenia 

„engineer” w odniesieniu do terminologii polskiej, w której osoby o wykształceniu 

technicznym obejmowały zarówno inżynierów jak i techników.  STP zostało utworzone przez 

polskich inżynierów sprowadzonych do Kanady na potrzeby przemysłu wojennego. Główną 

siedzibą SIP jest Toronto z Oddziałami w głównych miastach Kanady.  

Celem organizacji jest utrzymanie i rozwój tradycji polskiej kultury technicznej w Kanadzie, 

utrzymanie łączności z inżynierami polskimi w kraju i na emigracji oraz współdziałanie w 

dziedzinach zawodowych, kulturalnych i społecznych z organizacjami polsko-kanadyjskimi.  

Warunkiem przyjęcia do SIP jest złożenie podania o członkostwo w tej organizacji bez 

konieczności posiadania wykształcenia technicznego oraz rekomendacja dwóch członków 

SIP. Warunek wykształcenia technicznego nie jest już konieczny gdyż tradycyjne pojęcie 

zawodu inżyniera zmieniło się diametralnie pod koniec dwudziestego wieku. Wiele osób 

pracuje bowiem w dziedzinach o profilu mniej lub bardziej technicznym.  

Adres kontaktowy:  

Bogdan Gajewski – Przewodniczący Oddziału Ottawskiego SIP w Kanadzie   

1945 South Lavant Rd. Lanark, ON   

Tel. (613) 259-5015,   

e: gajewscy@gmail.com  

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

mailto:gajewscy@gmail.com


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, którzy nie mogli wrócić do zniewolonej Ojczyzny.  

Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją-jest członkiem Federacji Światowej 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której działalność jest oparta na obowiązujących w 

Kanadzie przepisach o stowarzyszeniach. 

Stowarzyszenie ma na celu utrzymanie łączności 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 wśród Polonii znajomości kultury polskiej zaznajamianie 

Polonii i społeczeństwa kanadyjskiego z polskim wkładem do kultury kanadyjskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współprace z organizacjami społecznymi i 

instytucjami Polonii Kanadyjskiej, których cele są zgodne z ideologia Stowarzyszenia oraz 

organizowanie w swoim Domu Polskim SPK spotkań Polonii i zaproszonych kanadyjskich 

gości na uroczystości patriotyczne i występy kulturalne, jak również udział członków 

Stowarzyszenia w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym Kanady. 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pochodzenia polskiego, która ukończyła 18-cie 

lat, wyznaje ideologie Stowarzyszenia, popiera jego cele i pragnie pracować dla ich realizacji. 

Członkiem Stowarzyszenia nie mogą zostać byli członkowie aparatu ucisku PRL: 

ZOMO,ORMO, UB i SB, oraz wyżsi funkcjonariusze PZPR. Nie może być również osoba 

działająca w jakikolwiek sposób na szkodę Narodu Polskiego, Polonii, Kanady i jej 

demokratycznego ustroju. 

Informacje o działalności Kola nr 8. Znaleźć można na stronie internetowej spkottawa. 

Jerzy Kulczycki (wyjątki ze Statutu SPK w Kanadzie) 
 

*** 
 
Biblioteka Polska im. Mariana Ruty przy Domu Polskim S.P.K. 
Czynna w środy w godz. 17:00-21:00 
Tel.:613 594 5948 
Kontakt: Barbara Beres-Kierownik 
Bibliotekarka: Zofia Behr 
 
Biblioteka zawiera bogaty zbiór literatury polskojęzycznej (ok. 3000 pozycji) sukcesywnie 

uzupełnianej o nowe polskojęzyczne pozycje. 

Katalog dostępny na stronie internetowej www.spkottawa.ca. 

   

mailto:elaijurek@gmail.com
http://www.spkottawa.ca/


*** 

 
Chór Polski im. Ignacego J. Paderewskiego w Ottawie 
Kontakt - Teresa Wrona - Prezes 
teresawrona3@gmail.com 

*** 
 
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 działalności 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 Dramatycznego 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 korzystając 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. 

mailto:teresawrona3@gmail.com
mailto:ewazadar@hotmail.com


Przynależność do Klubu jest bezpłatna zaś wszyscy Członkowie są 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 społecznej oraz pomysły 

techniczno-sceniczne o dołączenie do działalności Ottawskiego Klubu Teatralnego im. 

Jadwigi Domańskiej.  

W imieniu Zarządu dodatkowych informacji udzielają:  

Stanisław 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 ówczesnego programu „New Horizons” rządu 

federalnego w skutek starań Józefa i Ireny Dobrowolskich, Franciszka Staub’a i gen.Stefana 

Sznuka. Miejscem  cotygodniowych spotkań (w każdą środę) jest Dom Polski SPK. 

”Ognisko” zrzesza  osoby w wieku emerytalnym. Dla wielu starszych osób, często  nie 

znających dobrze języka angielskiego, jest to najlepsza okazja zawarcia przyjaźni z innymi 

osobami w podobnym położeniu. 

Przy wspólnie spożytym posiłku „Ognisko” urządza pokazy filmów, organizuje gry i zabawy. 

W okresie świetności Stowarzyszenie liczyło ponad 100 członków (lata 80-te i 90-te) .W 

chwili obecnej  liczy około 20 osób. 

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marian Bidas.  

Stowarzyszenie Polskich Seniorów jest członkiem KPK Okręg Ottawa i zawsze może liczyć 

na pomoc SPK. 

 

Kontakt: 
W każda środę 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%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


Tel. 613 222 7778 
 

Zespól taneczny Polanie Zaprasza dzieci od 5 do 13 lat i młodzież od14 lat na naukę polskich 

tańców ludowych. 

*** 

 

Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHP) 
Szczegółowe informacje o programie ideowym, działalności, strukturze organizacyjnej można 

znaleźć na stronie internetowej www.zhpottawa.ca/stolica.html 

 

*** 

 

 

 

Polski Instytut 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 

( nie należące  do Oddziału ottawskiego KPK) 

 

 

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

*** 

 

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

http://www.zhpkanada.ca/
http://www.zhpottawa.ca/stolica.html
http://www.kpk-ottawa.org/kaszuby/
http://www.whiteeagles.net/
mailto:info@whiteeagles.net


 

W Domu Polskim w Ottawie odbywają się spotkania klubu szachowego w poniedziałki (nie 

wszystkie)o godzinie 19:00. 

Zainteresowani  proszeni są przed przyjściem o 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. 

 

* * * 

tel:613-216-8502

