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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
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*) 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
25 wrzesnia Piknik parafialny Komitet parafialny M. Bronowska 613.230.0804
14-16 pazdziernika Walny Zjazd KPK KPK-Oddział Hamilton Piotr Nawrot 613 820-7582
17 pazdziernika Film „Korbala”*) Ambasada RP, SPK Jerzy Kulczycki 613 270 5134
5 listopada 
godz.19:00

Gala „Polanie”- z okazji 60-cio
lecia istnienia zespołu *)

Klub młodzieżowy 
SPK
zespół taneczny Polanie

E.Pohl
A.Borowiec

613 722-4951
613 222-7778

13 listopada 
godz.11:00

Dzień Niepodległości
 -Msza Sw. - Kościół Polski

KPK-Oddział Ottawa Piotr Nawrot 613 820-7582

13 listopada
po mszy św.
Dzień 
Niepodległości 
-wizyta na 
cmentarzu Notre 
Dame

ZHP-Szczep Lechici i
        Szczep Jutrzenka

M.Gorzkowski 613 823-6649

13 listopada
godz.16:00

Dzień Niepodległosci-
Akademia-Dom Polski SPK

ZHP-Szczep Lechici i
        Szczep Jutrzenka

M.Gorzkowski 613 823-6649

18 grudzień
Opłatek SPK

  SPK-  Komitet imprez J. Kulczycki 613 270 5134

31 grudzień Bal Sylwestrowy 
w Domu Polskim SPK

Będzie podany w 
oddzielnym 
komunikacie

*) Bliższe informacje w zał. plakatach

* * *

Ogłoszenia

Pokazy filmu "Karbala" w Kanadzie

Ambasada  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Ottawie  zaprasza  na  pokazy  filmu  „Karbala”  w
Ottawie, Montrealu i Toronto.

17.10.2016 w Ottawie o godz. 19:00 w Domu Polskim SPK (349 Waverley St, Ottawa) –
pokaz współorganizowany ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów koło nr 8 w Ottawie

http://www.rogerstv.com/page.aspx?lid=12&rid=4&sid=2736


18.10.2016  w  Montrealu  o  godz.  19:00  w  Domu  Towarzystwa  Biały  Orzeł  (1956  rue
Frontenac,  Montreal)  –  pokaz  współorganizowany  z  Towarzystwem  „Białego  Orła”  i
Związkiem Polskich Kombatantów im. Marsz. J. Piłsudskiego w Montrealu

19.10.2016 w Toronto o godz. 19:00 w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II (4300
Cawthra  Rd,  Mississauga)  -  pokaz  współorganizowany  z  Konsulatem Generalnym RP  w
Toronto.

Po każdym pokazie będzie możliwość dyskusji z podpułkownikiem Grzegorzem Kaliciakiem,
dowodzącym  akcją  obrony  Ratusza  w  Karbali,  konsultantem  merytorycznym  filmu  i
pierwowzorem głównego bohatera filmu, granego przez Bartłomieja Topę.

Akcja filmu dzieje się w irackim mieście Karbala, w środku wojny w Iraku. Kilkudziesięciu
polskich i  bułgarskich żołnierzy odpiera ataki bojówki Al-Kaidy i As-Sadra, które atakują
miejscowy ratusz City Hall, w którym przetrzymywani są aresztowani terroryści. Mimo że
żołnierze tracą kontakt z bazą i niemal całą amunicję, to udaje im się odeprzeć ostatni atak,
nie  tracąc  ani  jednego  żołnierza.  Tym sposobem wygrywają  największą  polską  bitwę  od
czasów II wojny światowej.

Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Producentem jest Wytwórnia
Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie, a koproducentem jest Agora S.A. i
bułgarski  producent  Miramar  Films.  Film  jest  współfinansowany  ze  środków  Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej. Za dystrybucję odpowiada NEXT FILM. Film otrzymał m.in. w
2016 roku Orła Polskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepsze zdjęcia, był wielokrotnie
nominowany do udziału w konkursach (Festiwal Filmów w Gdyni, Camerimage).



* * *



5 listopada –Galowy Bankiet Grupy Tanecznej „Polanie”-Koło Dziecięco-Młodzieżowe przy
Kole nr 8 SPK w Kanadzie

* * *



Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim
Committee for Polish Studies at the University of Ottawa

Sierpień / August 2016

Szanowni Państwo!
W imieniu Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim chciałbym 
serdecznie podziękować Polonii Kanadyjskiej za moralne i finansowe poparcie naszego apelu
o utrzymanie Studiów Języka Polskiego na Uniwersytecie Ottawskim.
Zebrane fundusze w ostatnich dwóch lat pozwoliły kontynuowanie Polskich Studiów w roku 
akademickim 2015-2016.
Nasza akcja pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim rozpoczyna swoja 
działalność na bieżący rok akademicki 2016-2017.
Zwracamy sie do wszystkich darczyńców z apelem o poparcie naszej działalności i prosimy 
pamiętać ze ten dar przyczyni sie do zachowania i utrwalenia na terenie Kanady wielu 
najcenniejszych symboli polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Dear Friends!
It is with great pleasure that the Committee for Polish Studies at the University of Ottawa 
announces that, thanks to your most generous donations, Polish language courses were 
offered at the University of Ottawa.
The funds raised over the past two years have helped the continuation of Polish courses 
during the 2015-2016 academic year.
Our fundraising campaign to support Polish Studies at the University of Ottawa continues for 
the upcoming 2016-2017 academic year.
We appeal to all donors to financially assist us and ask that you remember that your generous 
contribution will maintain the symbols of Polish heritage and culture in our Canadian mosaic.
W imieniu Komitetu serdecznie dziękuje--On behalf of the Committee, sincere thanks.

J. Semrau
Przewodniczący Komitetu—Committee Chairperson
==========================================

Formy dotacji – Ways to donate

Dotacje Indywidualne – Individual donations
Czek wystawiony na: – Cheques made payable to:

Polish Heritage Foundation



lub/or Internet:
https://www.canadahelps.org/en/charities/polish-heritage-foundation-of-canada-inc/

Zapisy Testamentowe – Bequests through Wills
Dlaczego zapis w testamencie może pomoc Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie?
How can your bequest assist the Polish Heritage Foundation in Canada?
Zapis w testamencie na rzecz Fundacji to jedna z najbardziej znaczących i trwałych form 
pomocy naszej organizacji. Jedna osoba, może zmienić przyszłość wielu. Spadki od naszych 
darczyńców przeznaczamy na projekty które wspomagają polonie kanadyjska oraz 
młodzieży.
A bequest in a will for the Foundation is one of the most significant and sustained forms of 
assistance to our organization. One person can change the future of many. Bequests from our 
donors are dedicated toward projects that support the Canadian Polonia and youth.

Kontakt/Contact:
Oczywiście Państwo mogą pozostać anonimowo, ale gorąco zachęcamy do kontaktu z 
Fundacja. Będziemy mieli okazje, aby Państwu podziękować oraz porozmawiać o tym, jak 
najlepiej w przyszłości wykorzystać dar od Państwa.
Of course, you may remain anonymous, but we strongly encourage you to contact the 
Foundation. We would have the opportunity to thank you and talk about how best to utilize 
the gift from you.

Tadeusz Kulisz (Prezes/President) 613-296-5490

Aby zapewnić, ze kursy języka polskiego będą wykładane w nadchodzących 
latach, oto mój 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



* * *
Z życia Polonii ottawskiej

Pożegnanie Ambasadora Rzeczpospolitej Polski Marcina Bosackiego z ottawską Polonią

Uroczystość pożegnania kończącego swoją misję w Kanadzie Ambasadora 
Rzeczpospolitej Polski zorganizował Zarząd Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej przy udziale: Federacji Polek w Kanadzie,  Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów Kanadzie, Koła Młodzieżowego przy SPK -Zespołu Tanecznego „Polanie” , 
Szkoły Polskiej im. W.Padoskiego, Chóru Polskiego im. I.Paderskiego, Klubu Teatralnego im.
J.Domańskiej ,Klubu Sportowego „Białe Orły”, oraz Polonii nie zrzeszonej.

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości pióra Pani Olgi Jabłońskiej przedstawiamy 
poniżej.



Dziękujemy ambasadorowi Marcinowi Bosackiemu za zainteresowanie sprawami Polonii, za
wsparcie  dla  naszych inicjatyw,  szczególnie  programu studiów polskich  na  Uniwersytecie
Ottawskim i wolę współpracy, na którą zawsze mogliśmy liczyć – powiedział Piotr Nawrot,
prezes  Kongresu  Polonii  Kanadyjskiej  Okręg  Ottawa  podczas  pożegnania  ambasadora  z
ottawską Polonią.

Uroczystości została zorganizowana przez KPK w związku z zakończeniem misji ambasadora
w Kanadzie i odbyła się w Domu Polskim 26 lipca 2016 r.

Jerzy Kulczycki, szef ottawskiego koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów odczytał list
prezesa tej organizacji Andrzeja Ruty, w którym podziękowano ambasadorowi za trzy lata
owocnej współpracy, a w szczególności za wsparcie okazywane polskim weteranom II wojny
światowej w Kanadzie.

-  Jestem  szczęśliwy,  że  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  miałem  okazję  współpracować  z
Państwem pokazując Kanadzie polskie dziedzictwo kulturowe, historię naszego kraju, Polskę
nowoczesną, która tak wiele osiągnęła w ciągu ostatnich 27 lat. Mogłem liczyć na Państwa
zaangażowanie przy organizacji wielu wydarzeń, jak choćby Gal Wolności czy Polskiej Nocy
z Ottawa Senators. Dziękuję też za wsparcie, jakim ja i moja rodzina mogliśmy się cieszyć z
Państwa  strony  –  powiedział  ambasador  podczas  uroczystości.  –  Moja  misja  w Kanadzie
przypadła na okres intensyfikacji polsko-kanadyjskich relacji politycznych i gospodarczych.
Wizytę w Polsce złożył Gubernator Generalny, Minister Spraw Zagranicznych, trzykrotnie w
naszym  kraju  gościli  Premierzy  Kanady,  pięciokrotnie  kolejni  szefowie  tutejszego
Ministerstwa Obrony. W maju tego roku gościliśmy w Kanadzie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę. Była to pierwsza wizyta polskiej głowy państwa w Kanadzie od 22
lat. Niebagatelnie wzrosła wymiana handlowa między Polską a Kanadą, w tym polski eksport
do Kanady o ponad 60%. Od ponad dwóch lat 200 żołnierzy kanadyjskich stacjonuje w Polsce
ćwicząc z polskimi żołnierzami – dodał ambasador.

Podczas  wydarzenia  ambasador  Bosacki  odznaczył  także  Jerzego  Kulczyckiego  Krzyżem
Wolności i Solidarności przyznanym mu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jerzy Kulczycki
został odznaczony za swoją działalność antykomunistyczną. – Jestem dumny, że jako młody
działacz Solidarności w latach 80tych ubiegłego stulecia mogę pochwalić się częścią biografii
wspólną z niezwykle zasłużonym i doświadczonym aktywistą antykomunistycznym, panem
Jerzym Kulczyckim – powiedział ambasador podczas ceremonii odznaczenia.

W  uroczystości  udział  wzięli  m.in.  przedstawiciele  Kongresu  Polonii  Kanadyjskiej,
Stowarzyszenia  Polskich  Kombatantów,  Federacji  Polek  w  Kanadzie,  Stowarzyszenia
Młodych  Polsko-Kanadyjskich  Profesjonalistów,  zespołu  folklorystycznego  Polanie,
Ottawskiego Koła Teatralnego Klubu Sportowego Białe Orły.



Przemówienie prezesa KPK Ottawa drPiotra Nawrota

Wręczenie upominków ambasadorowi Przez Prezesa dr. Nawrota i vice-prezesa Elżbietę Komstę



Wręczenie kwiatów  ambasadorowi przez tancerzy z zespołu Polanie

Wręczeni” ambasadorowi  koszulki klubowej Klubu „Białe orły” przez p.Bojarskiego



J.E. Ambasador odznacza Prezesa Koła nr.8 SPK dr Jerzego Kulczyckiego Krzyżem Wolności i Solidarności

Przemówienie JE Ambasador Marcina Bosackiego



Podziękowania od Federacji Polek w Kanadzie przekazała prezes organizacji Ewa Zadarnowska

Stanisław Kielar, Ottawskie Koło Teatralne



Część artystyczna w wykonaniu śpiewaczki operowej Marii Knapik
Fot. Olga Jabłońska:

Przemówienie  pożegnalne ambasadora - jest zamieszczone na stronie internetowej 
Ambasady Polskiej w Ottawie

* * *

Obchody 72-giej Rocznicy Powstania Warszawskiego 
Powstańcy  Warszawscy  mieszkający  obecnie  w  Ottawie,  przedstawiciele

Stowarzyszenia  Polskich  Kombatantów,  Kongresu  Polonii  Kanadyjskiej,  Ambasady
Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Ottawie  oraz  mieszkańcy  Ottawy  uczcili  minutą  ciszy  72.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia 2016 r. o godzinie 11:00 (godzina „W”) czasu ottawskiego (17:00 w Warszawie) w
Parku Konfederacji  w Ottawie,zebrali  się  przed pomnikiem kanadyjskich  lotników, którzy
zginęli niosąc pomoc walczącej Warszawie.
 -Po  przywitaniu  zgromadzonych  przez  Prezesa  Koła  nr  8  SPK w Ottawie  –kol.Jerzego
Kulczyckiego wieńce pod pomnikiem złożyli Ewa Konopacka i Stanisław Kielar – żołnierze
Armii  Krajowej walczący w Powstaniu oraz w imieniu władz Rzeczypospolitej  Polskiej  –
attaché obrony płk Cezary Kiszkowiak oraz chargé d’affaires  a.i.  RP w Kanadzie  Łukasz
Weremiuk.
Po  odegraniu  przez  Pana  Kazimierza  Samujłło  „The  Last  Post”  krótkie  przemówienie
wygłosił attache obrony RP w Kanadzie Pan płk Cezary Kiszkowiak
-  Zebraliśmy  się  tu  dziś  przede  wszystkim aby  uczcić  pamięć  tych,  którzy  walczyli  dla
wyzwolenia Ojczyzny i byli gotowi ponieść dla niej największą ofiarę. Ale dziś pamiętamy
także o kanadyjskich sojusznikach,  lotnikach,  którzy ponieśli  śmierć  w drodze na ratunek
walczącej stolicy Polski – zaznaczył podczas swojego przemówienia płk Cezary Kiszkowiak.



– Cieszę się, że są tu dziś obecni młodzi ludzie, którzy dają gwarancję, że pamięć o tych,
którzy walczyli za kraj nie zginie – dodał.

Pani Ewa Konopacka i pan Stanisław Kielar, Powstańcy Warszawscy, składają wieniec pod pomnikiem
upamiętniającym kanadyjskich lotników niosących pomoc walczącej Warszawie

Płk Cezary Kiszkowiak i pan Łukasz Wereszczuk składają wieniec pod pomnikiem upamiętniającym
kanadyjskich lotników niosących pomoc walczącej Warszawie



Last post w wykonaniu na  trąbce przez P. Kazimierza Samujłłę    
Przed tablicą:Płk Cezary Kiszkowiak, pan Łukasz Weremiuk, pan Stanisław Kielar i pani Ewa konopacka

Przemówienie płk Cezarego Kiszkowiaka



Młodzi mieszkańcy Ottawy z panią Ewą Konopacką

* * *
15-16 sierpnia – Święto Żołnierza Polskiego
Bankiet  Z okazji  Swięta  Wojska  Polskiego odbył  się  w sobotę  dnia  15–go sierpnia.  Swą
obecnoscią  pod nieobecnosć  Attache   Obrony  RP zaszczycili  nas  Chargé  d'Affaires   Pan
Łukasz Weremiuk,Konsul RP w Ottawie Pani Aleksandra Kucy z mężem 3-cim sekretarzem
ambasady, Prezesa Oddziału ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej dr. Piotr Nawrot
Stronę  kanadyjską  reprezentowali:  człanek  Parlamentu-gen.   Andrew  Leslie,  a  następnie
gen.Robert  Williams,  Ms.  Margot  Doey-Vick,  Chair  of  Canadians  for  Veterans. Mr.Jerry
Kovacs-Director Canadian Veterans Advocacy
Kolega  Prezes  po  przywitaniu  gosci  podał  komendę  wprowadzenia  sztandaru  I  odegrania
hymnów . Po uczczeniu chwilą ciszy pamięci żołnierzy, którzy oddali swe życie w obronie
Ojczyzny , oraz członków naszego Koła, którzy odeszli „na wieczną wartę” oddał głos  vice-
prezesowi  Koła  kol.  Edwardowi  Poznańskiem,  który  przypomniał  najważniejsze  walki
Rzeczpospolitej,  po  czy  przesłanie  z  Ojczyzny  przekazał  Charge  d’affaires-Pan  Łukasz
Wereszczuk.  Generałowie  kanadyjscy,  którzy  następnie  zabrali  głos  nawiązali  do  polsko-
kanadyjskiego braterstwa broni. 
Następnie wyemitowano krótki film autorstwa kol. Romana Górnego o współczesnym wojsku
polskim.
Madlitwę przed kolacją odmówił pod nieobecnosć kapelana Koła kolega Stanisław Kielar.
Po kolacji prezes Zarządu Głównego SPK  kol.Andrzej Ruta w asysccie prezesa i sekretarza
Koła kol.kol. Jerzego Kulczyckiego i  Marianny Sikorskiej-Walker wręczył członkom Koła
odznaki za wysługę lat.
Po odprowadzeniu Sztandaru rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin
nocnych.



* * *
16-go sierpnia odprawiona została w  Kosciele Polskim Msza Sw. w intencji obrońców 
Ojczyzny, oraz  zmarłych członków naszego Koła.
Jerzy Kulczycki

* * *
18-go wrzesnia – 76-ta Rocznica Bitwy o Anglię
Urządzana co roku przez Royal Canadian Air Force uroczystosć upamiętnienia  bohaterów
walki  z niemiecką Luftwafe latem i jesienią 1940r. zawsze zawiera silne polskie akcenty.
Kanadyjczycy w przeciwieństwie do Anglików zawsze podkreslali i podkreslają bohaterstwo i
wkład w obronę angielskiego nieba polskich pilotów. Było tak również i  na  uroczystosci
tegorocznej,  gdzie  poczty  sztandarowe  przemaszerował  z  flagami  angielską,  kanadyjską  i
polską z zaznaczoną na niej szachownicą polskiego lotnictwa. Również w przemówieniach
powtarzano często „polscy lotnicy”, a przede wszystkim „Dywizjon 303”. 
Na  uroczystosć  jest  zawsze  zapraszany   przedstawiciel  Polskich  Sił  Zbrojnych  –  Attache
Obrony  RP  w  Kanadzie.  Zapraszany  jest  również  reprezentant  Stowarzyszenia  Polskich
Kombatantów w Kanadzie, oraz Stowarzyszenia Polskich Lotników –Skrzydło Warszawa z
Toronto. W tym roku Polskę w uroczystosci reprezentował płk Cezary Kiszkowiak-Attache
Obrony RP, natomiast  kanadyjską Polonię Prezes Skrzydła „Warszawa” Pan Kus , Prezes
Ottawskiego Koła Stowarzyszenia  Polskich Kombatantów w Kanadzie  dr  Jerzy  Kulczycki
oraz  wielce  zasłużony  weteran  II-ej  Wojny  Swiatowej  –  Kawaler  Francuskiej  Legii
Honorowej-major Zbigniew Pierscianowski.

 Tekst-Elżbieta Komsta 
 Zdjęcia-Amadeusz Kiszkowiak

Kanadyjscy weterani – widoczna flaga polska



Przemarsz Orkiestry Kanadyjskich Sił Zbrojnych (Central Band of the Canadian Armed Forces)

Orkiestra Gwardii Szkockiej



Wieniec składa w imieniu SPK w Kanadzie Jerzy Kulczycki

Przelot kanadyjskich samolotów militarnych

* * *



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

 Zachęcamy do wstępowania do Organizacji Polonijnych

 Polonia silna, to Polonia zorganizowana, a siła KPK zależy od liczebności i siły 

organizacji członkowskich do niego należących.

Adresy kontaktowe

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie   
Strona internetowa:   www.phfweb.ca

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

***

Polska Jedność Narodowa
. Kontakt:

Jerzy Czartoryski-Prezes 
 e-mail:jerzy@czartoryski.ca

***

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Ottawa. 

: 
Bogdan Gajewski – Przewodniczący Oddziału Ottawskiego SIP w Kanadzie  
1945 South Lavant Rd. Lanark, ON  
Tel. (613) 259-5015,  
e: gajewscy@gmail.com 

***

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


Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie (SPK)- Koło nr 8 w 
Ottawie

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

***

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.

***

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

***

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

mailto:marysiapodsadowska@gmail.com
tel:613%20731%206417
mailto:baraniak@rogers.com
tel:613%20741%205569
mailto:kuba@rogers.com
tel:613%20828%200225
mailto:ewazadar@hotmail.com
mailto:teresawrona3@gmail.com
http://www.spkottawa.ca/
mailto:elaijurek@gmail.com


***

Stowarzyszenie Polskich Seniorów "Ognisko"
.

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. 613 222 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

***

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

http://www.kpk-ottawa.org/kaszuby/
http://www.zhpottawa.ca/stolica.html
http://www.zhpkanada.ca/
mailto:bidas.marian@gmail.com


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

***

Klub szachowy przy Domu Polskim SPK
 Arek Daniel pod numerem telefonu 613-216-8502, wieczorami lub podczas weekendu.

Spotkania-poniedziałki od godz. 19:00-Dom Polski SPK-Pokój konferencyjny

tel:613-216-8502
mailto:info@whiteeagles.net
http://www.whiteeagles.net/
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