
KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ-OKRĘG STOŁECZNY

Biuletyn    Informacyjny   # 2-2017 kwiecień-czerwiec 2017 r.

Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie dzialalnosci 
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 intrenecie 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:  
Prezes KPK-Okręg Ottawa Elzbieta Komsta  ekomsta@outlook.com
 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 Paderewskiego Teresa Wrona 613 604 8517

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. Bereś 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. Jańczyk 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 E. Komsta 613 270 5134

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
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Planowane uroczystości i imprezy  2 kwartał rok 2017)

Data Uroczystość lub impreza Organizatorzy Kontakt Telefon
1 kwiecień 
godz.17:00

 Koncert poświęcony pamięci 
Św. Jana Pawła II

Ambasada Polska Informacje w
plakacie

30 kwiecień 
godz.15:00

Konkurs recytatorski Federacja Polek w 
Kanadzie

Ewa 
Zadarnowska

3 maja Podniesienie polskiej flagi
przed City Hall

KPK- Oddział Ottawa Elżbieta 
Komsta

613 270 5134

7 maja godz. 11:00 Msza św. W intencji Ojczyzny Akademia z okazji
Rocznicy Konstytucji

7 maja godz.15:00 Akademia z okazji rocznicy
Konstytucji 3-maja

Szkoła Polska Bogusławska

12 maj -godz.19:00 Spotkanie z redaktorem 
Stanisławem Michalkiewiczem

Polska Jedność Narodowa
SPK-Koło # 8

Jerzy 
Czartoryski

819 6840469

11 czerwca Pielgrzymka na cmentarz 
żołnierzy Błękitnej Dywizji

KPK -Oddział Niagara
KPA -Oddział Nowy York

KPK Niagara kpkniagara@
gmail.com

* * *
Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii

Kanadyjskiej

Na odbywającym się w dniu 29 marca zebraniu prezesów i delegatów ottawskich organizacji
należących  do  stołecznego  Oddziału  Kongresu  po  zapoznaniu  się  ze  sprawozdaniem  z
działalności  Zarządu  Prezesa  Oddziału  dr.  Piotra  Nawrota,  skarbnika  P.  Józefa  Semrau  i
odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. 
Przewodnicząca  Komisji  Nominacyjnej  Okręgu  Pani  Ewa  Zadarnowska  przedstawiła
propozycję  składu  Zarządu  na  kadencję  2017-2019  rok.  Zaproponowany  kandydaci  na
najważniejsze  stanowiska  w  nowym  Zarządzie,  a  mianowicie  na  prezesa,  vice-prezesa
sekretarza i skarbnika Oddziału zostały zatwierdzone przez delegatów Walnego Zebrania przez
aklamację. Wybrana Pani Prezes przedstawiła listę członków nowego Zarządu 

Zarząd Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Prezes - dr ElżbietaKomsta      tel .613 270 5134 e-mail:ekomsta@outlook.com
Vice-prezes - Wiesław Kuran
Sekretarz - Marek Kiejna
Skarbnik - Józef Semrau

Członkowie Zarządu:
 dr Piotr Nawrot (były prezes) 
 Roman Górny
 Maria Podsadowska
 Barbara Wożniak

Web-Master Dariusz Berus

mailto:ekomsta@outlook.com


Skład Komisji Rewizyjnej (pozostał od poprzedniej kadencji bez zmian)
Są to: 

Marzena Kuźma
Lech Pękalski
Wiesław Karpiński

Sekretarz Walnego Zebrania
Dr.Marianna Sikorska -Walker

* * *

Ogłoszenia

Canadian Polish Congress
3055 Lake Shore Blvd. W
Toronto, ON M8V 1K

tel: 416-532-2876 , kongres@kpk.org

Szanowni Państwo

Ponawiamy apel  o  przysyłanie  donacji  na Pomnik  Ofiar  Komunizmu,  które  (jeżeli  będą  w
wysokości $1000) pozwolą na umieszczenie nazwiska darczyńcy na „Wall of Remembrance”.
 Osoby, które już przekazały kwoty niższe niż $1000 mogą dopłacić różnicę, aby taka plakietkę
otrzymać.
Z góry dziękujemy za powazne potraktowanie naszej prośby.

Z poważaniem
Magdalena Lejawa

* * *
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* * *



St. Hyacinth Parish Photo Album

The  60th Anniversary  Committee  of  St.  Hyacinth’s  Parish  (1957-2017)  is  inviting  all
parishioners and their families to participate in photo taking sessions that will take place in May
2017. Each family or individual(s) who attend a photo session will receive a complimentary
8½  x 10 photo.
Please view the photo sessions above.

* * *

Informacja dla obywateli Kanady i Rzeczpospolitej Polskiej (posiadających podwójne
obywatelstwo), planujących podróż do Polski lub innego kraju strefy Schengen

W ostatnim czasie nastąpiło kilka zmian w przepisach dotyczących podróży do oraz z Polski.
Nastąpiło również ściślejsze egzekwowanie niektórych już istniejących. Oto kilka spostrzeżeń i
zaleceń.

Od 10 listopada 2016 r.  wszystkie  linie  lotnicze wymagają  od obywateli  Kanady okazania
ważnego paszportu kanadyjskiego przed lotem powrotnym do Kanady. Należy więc sprawdzić



ważności  paszportu jeszcze przed podróżą.  Paszport  powinien mieć ważność co najmniej  3
miesiące, a sugerowana ważność to co najmniej 6 miesięcy.

Osoby  posiadające  tylko  polskie  obywatelstwo,  a  nie  będące  stałymi  rezydentami  Kanady
(Canadian Permanent Resident)  muszą uzyskać przed przylotem do Kanady tzw. Electronic
Travel  Authorization  (eTA),  aby  w  ogóle  wsiąść  do  samolotu  lecącego  do  Kanady.
http://www.cic.gc.ca/english/visit/etastart.asp

Wprawdzie przepisy nie wymagają posiadania przy sobie wydruku potwierdzenia otrzymania
eTA, ale stosowana praktyka m.in. linii LOT oraz Air Canada na lotniskach w Warszawie i
Frankfurcie sugeruje, że posiadanie wydruku numeru eTA może być bardzo pomóc w trakcie
sprawdzenia dokumentów jeszcze przed wejściem do samolotu (before boarding).

Na  stronie  https://travel.gc.ca/destinations/poland#entryexit  rządu  Kanady  widnieje
informacja,  że  obywatele  Rzeczpospolitej  Polskiej  muszą  przekraczać  granice  Polski
posługując się polskim paszportem.

(Canadians who also hold Polish citizenship must  enter  and exit  Poland using their  Polish
passport).  Również  informacja  dla  służb  granicznych  RP,  dotycząca  zasad  dokonywania
odprawy  granicznej  na  polskiej  granicy  państwowej  przez  obywateli  RP  z  podwójnym
obywatelstwem, wskazuje na wymóg okazania funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas
kontroli granicznej polskiego dokumentu paszportowego lub odpowiednio dowodu osobistego
przez wszystkich obywateli polskich.

Na razie to zalecenie nie jest ściśle stosowane. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że polska
straż  graniczna  może  egzekwować  ten  przepis,  gdy  ma  podstawy przypuszczać,  że  ma  do
czynienia z polskim obywatelem (przykładowo, gdy wyjeżdżając z Polski okazujemy polskiej
straży granicznej inny paszport niż okazany przy wjeździe lub przekroczyliśmy limit 90 dni).

Co więcej, może mieć znaczenie, gdy wlatuje się do Polski bezpośrednio np. z Toronto czy
miasta  w USA.  Natomiast  jego  znaczenie  jest  ograniczone,  jeśli  wlatujemy/wjeżdżamy  do
Polski  z  innego  kraju  strefy  Schengen  (wtedy  bowiem  zwykle  nie  przechodzimy  kontroli
paszportowej na granicy Polski).

Jednakże zaleca się, aby wlatując do któregoś z krajów strefy Schengen w czasie podróży do
Polski posługiwać się kanadyjskim paszportem w celu uzyskania stempla z datą wjazdu. Może
bowiem tak  się  zdarzyć,  że  jeżeli  w  trakcie  odprawy  granicznej  przy  wyjeździe  z  Polski
funkcjonariusz  Straży  Granicznej  stwierdzi,  że  osoba  legitymująca  się  paszportem  innego
państwa nie posiada w tym paszporcie odcisku stempla kontroli granicznej poświadczającego
datę wjazdu do Polski lub też przekroczyła 90-dniowy okres pobytu w okresie 180-dniowym.
Wtedy jest on obowiązany podjąć stosowne czynności wyjaśniające, w trakcie których może
okazać się, że osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie. Od tego momentu
funkcjonariusz  Straży  Granicznej  ma  obowiązek  traktować  taką  osobę wyłącznie  jako
obywatela polskiego. W takim przypadku nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z
powodu  przekroczenia  dozwolonego  okresu  pobytu  w  Polsce  i  będzie  od  niej  wymagane



okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP: polskiego
paszportu lub dowodu osobistego.

Zgodnie  z  Kodeksem  Granicznym  Schengen,  obywatele  państw,  których  nie  dotyczy
obowiązek posiadania wiz (w tym Kanady), mogą przebywać na terytorium państw obszaru
Schengen (w tym w Polsce) przez 90 dni w okresie 180-dniowym. Przekroczenie 90-dniowego
okresu pobytu w okresie 180dniowym skutkuje dla cudzoziemca poniesieniem konsekwencji
naruszenia obowiązującego prawa.

Warto  wiedzieć,  że  odmiennie  będzie  traktowana  osoba  legitymująca  się  np.  kanadyjskim
paszportem, która przy odprawie paszportowej na granicy Polski aktywnie powoła się na fakt
posiadania  polskiego obywatelstwa.  W takiej  sytuacji  funkcjonariusz  Straży Granicznej  ma
obowiązek do traktowania takiej osoby wyłącznie jak polskiego obywatela. Konsekwencją tego
będzie konieczność okazania polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.
Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z
2012 r. poz. 161 z późn. zm.) „obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego
państwa  ma  wobec  Rzeczypospolitej  Polskiej  takie  same  prawa  i  obowiązki  jak  osoba
posiadająca  wyłącznie  obywatelstwo  polskie.  Obywatel  polski  nie  może  wobec  władz
Rzeczypospolitej Polskiej  powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie
obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. 

Reasumując:
-, jeśli ktoś posiada podwójne obywatelstwo (np. kanadyjskie i polskie) i wjeżdża do kraju 
Strefy
Schengen na kanadyjskim paszporcie, nie może przebywać w krajach Strefy Schengen (w tym 
w Polsce) dłużej niż 90 dni;

-  posiadając podwójne obywatelstwo kanadyjskie i polskie i przekraczając granicę RP na 
paszporcie kanadyjskim (i nie posiadając przy sobie polskiego paszportu), nie należy 
‘aktywnie’ deklarować faktu posiadania polskiego obywatelstwa;

-  osoby posiadające oprócz obywatelstwa polskiego również obywatelstwo innego państwa (np.
Kanady), a w przyszłości zamierzającym odbyć dłuższą niż 90 dni podróż do Polski, powinny z
odpowiednim wyprzedzeniem podjąć kroki zmierzające do uzyskania polskiego paszportu. 
Opr. MD
(Notka prawna: powyższa informacja nie posiada charakteru porady prawnej ani nie stanowi 
wykładni obowiązującego prawa. Nie powinno powoływać się na podane informacje jako 
źródło przepisów)

* * *



* * *



Join us on April 1st for the Concert in memory of John Paul II at Notre Dame Cathedral
Basilica

To my wonderful friends and colleagues

I  am honoured to  invite  you to an  evening concert  organized by Polish  Embassy,  held  in
remembrance of Saint Pope John Paul II, on the 12th anniversary of his death and on Canada's
John Paul II Day as established by Parliament in 2014. The evening concert beginning at 7:00
pm at Notre Dame Basilica in Ottawa, includes singer Jolanta Bauszek, mezzo soprano Stefania
Baraniak, cellist Julian Armour, the Ottawa Classical Choir, the Belcanto Vocal Ensemble and
the New World Philharmonic Society String  Ensemble  under the direction of Maestro Michel
Brousseau. I will also be performing with these illustrious artists and musicians.
This  free  concert  takes  place  at  Notre  Dame  Cathedral  Basilica,  385  Sussex  Dr,  Ottawa,
onApril 1, 2017, at 7:00 pm.  I sincerely hope to see you there.

Maria Knapik

* * *

* * *



Fundacje Charytatywne

The Charitable Foundation of the Polish Combatants’ Association in Canada, Inc. (CFPCA)
Fundacja Charytatywna Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

379 Waverley Street ,  Ottawa, ON       K2P 0W4        
Charitable Registration Number:  BN:  89600 7572 RR0001

Nasza Misja

Fundacja Charytatywna Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Kanadzie, to 
duchowy i materialny testament byłych 
żołnierzy II Wojny Światowej zamieszkałych
w Kanadzie. 

Zadanie fundacji jest:
 zabezpieczenie dorobku kulturowego 

i społecznego byłych żołnierzy 
polskich osiadłych w Kanadzie

 kultywowanie wśród Polonii, a w 
szczególności wśród młodego 
pokolenia, ducha polskich tradycji 
narodowych i kombatanckich oraz 
historii walk Żołnierza Polskiego w 
obronie wolności

 szerzenie i pogłębianie wśród Polonii 
i społeczeństwa kanadyjskiego 
znajomości kultury polskiej i jej 
wkładu do kultury świata

 udzielanie pomocy i opieki 
inwalidom i ich rodzinom

 udzielanie pomocy finansowej 
instytucjom polonijnym w Kanadzie, 
jak szkoły, wydziały uniwersytecki, 
biblioteki, wydawnictwa itd.

 popieranie studiów i badan nad 
historia żołnierzy polskich osiadłych 
w Kanadzie oraz wydawnictw tego 
dotyczących

 utrzymanie liczności kulturowej z 
Narodem Polskim, obronne jego 
interesów i dobrego imienia oraz 
szerzenie prawdy historycznej o 
Polsce

Mission Statement

The Charitable Foundation of the Polish 
Combatants’ Association in Canada is a 
spiritual and material testament of the former 
soldiers of World War II residing in Canada.

The objectives of the Foundation are:
 protecting cultural and social 

traditions of former Polish soldiers 
living in Canada 

 cultivating among the Polish 
community, and especially among the
younger generation, the spirit of 
national traditions of Polish veterans 
as well as the history of Polish 
Soldiers fighting in defense of 
freedom 

 transmitting and deepening among the
Polish community and Canadian 
society knowledge of Polish culture 
and its contribution to world culture 

 providing assistance and care to the 
disabled and their families

 providing financial assistance to 
institutions in the Polish community 
in Canada, such as schools, university
faculties, libraries, publishers, etc. 

 promoting the study and research of 
the history of Polish soldiers living in 
Canada and publications on this topic

 maintaining cultural ties with the 
Polish nation, its defense of interests 
and good reputation, with the focus of
ensuring the historical truth about 
Poland 



 czynne działanie na rzecz pomocy, 
szczególnie charytatywnej, dla Polski 
wolnej niezależnej i demokratycznej

 udzielanie pomocy studentom i 
naukowcom z Polski, studiującym w 
Kanadzie

 udzielanie pomocy studentom 
Kanadyjskim polskiego pochodzenia, 
studiującym w Polsce

 actively assisting, especially by 
charitable means, a free, independent 
and democratic Poland

 assisting students and researchers 
from Poland, studying in Canada

 assisting Canadian students of Polish 
background, studying in Poland

* * *

The Charitable Foundation of the Polish Combatants’ Association in Canada, Inc. (CFPCA)
Fundacja Charytatywna Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

379 Waverley Strett ,  Ottawa, ON       K2P 0W4 
       

A P E L
Fundacja Charytatywna Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (FC-SPK) w Kanadzie poszukuje ochotnika do
obsługi strony internetowej jako Webmaster Fundacji.
  
Praca takiego wolontariusza posiada szereg zalet:

• Pozwala na zdobycie i rozwijanie doświadczenia zawodowego!
• Dodaje dodatkowej pozycji w „Resume”!
• Pomaga Fundacji poprzez pokazywanie jej osiągnięć!
• Jest bardzo ważną pracą społeczną!

 FC-SPK jest apolityczną organizacją charytatywną, której głównym zadaniem jest utrzymanie obyczajόw oraz 
krzewienie dorobku kulturowego i społecznego byłych żołnierzy polskich osiadłych w Kanadzie poprzez 
zachęcanie do propagowanie i pogłębiania znajomości historii, kultury oraz języka polskiego rόwnież i wśród 
Kanadyjczykόw polskiego pochodzenia.

Fundacja poszukuje wolontariuszy ze znajomością prac webmaster-όw.

Do głównych obowiązków Webmastera należą:
• sprawdzanie czy serwery internetowe, sprzęt i oprogramowanie działają prawidłowo
 • projektowanie strony internetowej
 • generowanie i przeglądy stron internetowych, testy A / B
 • badanie ruchu w witrynie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z:
José Semrau (Przewodniczący)



jgsemrau@rogers.com

The Charitable Foundation of the Polish Combatants’ Association (CFPCA) in Canada is providing an 
opportunity for a volunteer webmaster to:

* gain excellent experience!
* enhance his or her resumé!
* help promote the best of the Foundation!
* and most importantly, give back to the community!

The CFPCA is a not-for-profit organization whose main mission is to protect the cultural and social traditions 
of former Polish soldiers living in Canada by encouraging a knowledge of Polish language, history and culture 
among the residents of Polish background to foster a well-informed, self-confident, and culturally-rich 
community.
 The Foundation is seeking a volunteer with a webmaster background. The main duties of the webmaster would
be: 

•  ensuring that the web servers, hardware and software are operating correctly
• designing the website
• generating and revising web pages, A/B testing
  examining traffic through the site

Interested parties should contact: 
José Semrau (Chairperson)
jgsemrau@rogers.com

* * *

Polish Heritage Foundation of Canada
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie

Wojciech Rogoziński
Memorial Scholarship—2017

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy o decyzji komitetu stypendialnego Fundacji Dziedzictwa Polskiego
w  Kanadzie,  które  w  roku  2017  przyznało  panu  Konradowi  Górskiemu  stypendium  imienia  Wojciecha
Rogozińskiego.   Pan  Górski  obecnie  kontynuuje studia  na  uniwersytecie  Laurentian  w  Sudbury,  Ontario. 
Wysokość stypendium, według decyzji Rady Nadzorczej, wynosi 1,000.00 dolarów.   Serdecznie gratulujemy
panu Górskiemu, życząc mu zarazem dalszych sukcesów w studiach.
    It  is  with great  pleasure  that  the  Scholarship Committee  of  the  Polish Heritage  Foundation  of  Canada
announces that Mr. Konrad Górski is the 2017 recipient of the Wojciech Rogoziński Memorial Scholarship. 
Mr.  Górski  is  currently  attending  Laurentian  University  in  Sudbury.  The  amount  of  the  scholarship,  as
stipulated by the Board, is $1000.00.  We sincerely congratulate Mr. Górski and wish him continued success in
his studies.
     W ciągu ostatnich 10 lat, stypendium (1.000 dolarów  rocznie) zostało udzielone następującym studentom:
     Over the last 10 years, this scholarship ($1,000 per year) was presented to the following students:

Jessica-Ann Buchta

mailto:jgsemrau@rogers.com
mailto:jgsemrau@rogers.com


Kamil Mróz
Natalia Kusendova

Christina Dudek
Natalia Romaniuk

Monika Królikowski
Monika Drobnicki
Elizabeth Pawlica
Natalia Jureczek
Konrad Górski

       Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie jest niezwykle dumna, że mogła uczestniczyć w tym 
stypendium i pragnie wyrazić swoje najgłębsze podziękowanie i uznanie jego fundatorom, dr Jerzemu 
Tymowskiemu i pani Danucie Tymowskiej.
      The Polish Heritage Foundation of Canada is extremely proud to have been a partner with regard to this 
scholarship and wishes to express its deepest thanks and appreciation to its founders, Dr. Jerzy Tymowski and  
Mrs. Danuta Tymowska.

* * *

Z życia Polonii ottawskiej

11 luty Śledzik harcerski
Szczepy Jutrzenka i Lechici zaprosiły nas na organizowaną w Domu SPK tradycyjną zabawę harcerską. Była to
niezwykle udana impreza, na której miały okazję spotkać się harcerze trzech pokoleń.
Przy takich imprezach mamy okazję zobaczyć jak wspaniałą mamy naszą polonijną młodzież i mieć nadzieję, 
że właśnie z kręgów harcerskich wyłonią się nowi, zahartowany w pracy zespołowej -  do jakiej przygotowuje 
ich harcerstwo działacze polonijni i zastąpią nas, którym coraz szybciej „tyka” zegar biologiczny.
J.K. 

* * *

25 luty Pożegnanie Karnawału
Od dawna się nie zdarzyło, aby na imprezę organizowaną przez SPK zabrakło biletów i było więcej chętnych 
niż miejsc w Sali Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Ottawie. Szampańska zabawa przygotowana
przez zespół pod” dowództwem „kol. Mariana Baraniaka była niezwykle udana i trwała do późnych godzin 
nocnych lub jak kto woli do wczesnych godzin rannych. 
Wynika z tego wniosek, że imprezy takie potrzebne są w naszym środowisku polonijnym. Przy muzyce kol. 
Czesława Wieczorka bawili się dobrze nie tylko „Polonusy”, lecz również zaproszeni przez nich kanadyjscy 
goście.
J. Kulczycki

* * *
26 luty Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Ottawie 
Tegoroczne obchody poświęcone pamięci Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych rozpoczęliśmy w Ottawie przez 
Kapelana Koła w niedzielę dn.26-go lutego. Mszą św. w Ich intencji odprawioną w Kościele Polskim p.w. Św. 
Jacka Odrowąża przez kapelana Koła nr 8 SPK o. dr Tomasza Krzesika.
Również w niedzielę zaprosiliśmy Polonię i pracowników Ambasady Polskiej do Domu Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów na projekcję filmów: „Podziemna Armia wraca



Goście z Ambasady na czele z Chargé d’affaires P. Łukaszem Weremiukiem, Attaché Obrony płk. Cezarym 
Kiszkowiakiem, Konsulem RP w Ottawie i Montrealu P. Aleksandrą Kucy dopisali, gorzej było z Polonią. 
Dziwi nas nieobecność tych uważających się za prawdziwych polskich patriotów. Mam nadzieję, że inaczej 
będzie w przyszłym roku. Naszym moralnym obowiązkiem jest czcić pamięć tych Niezłomnych, którzy złożyli 
swoje życie na ołtarzu Ojczyzny.
Jerzy Kulczycki
Prezes Koła nr 8
SPK w kanadzie

* * *

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

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.

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,  że 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, że zapisane pieniądze
mają  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

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


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 się trwające do dzisiaj prace organizacyjne
nad stworzeniem zdrowych podwalin finansowych dla działalności Fundacji i Polonii. 
Fundacja stała się ogromnym polem do popisu dla każdego, kto chciałby się 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
. Kontakt: Jerzy Czartoryski-Prezes 

   Tel.: 819 684 0469
 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 
***

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

Biuro SPK czynne w każdą środę 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

mailto:elaijurek@gmail.com
mailto:gajewscy@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  współpracę  z  organizacjami  społecznymi  i
instytucjami  Polonii  Kanadyjskiej,  których  cele  są  zgodne  z  ideologia  Stowarzyszenia,  oraz
organizowanie  w  swoim  Domu  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 szpotawa.
Jerzy Kulczycki (wyjątki ze Statutu SPK w Kanadzie)

***

Biblioteka Polska im. Mariana Ruty przy Domu  S.P.K.
Czynna w środy w godz. 17:00-21:00
Tel.:613 594 5948
Kontakt: Barbara Bereś-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
TEL.: 613 604 8517 

***

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

mailto:ewazadar@hotmail.com
http://www.spkottawa.ca/


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 jednoaktowe 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 SPK”  
379   Waverley St. w Ottawie. 
Zarząd wybierany jest na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie Wyborcze Klubu.
Przynależność do Klubu jest bezpłatna zaś wszyscy Członkowie 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 mają 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

mailto:marysiapodsadowska@gmail.com
tel:613%20731%206417
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mailto:kuba@rogers.com
tel:613%20828%200225


***

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  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, stu kurze 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

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


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

***

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

Klub sportowy „Białe Orły”
Kontakt: Piotr Jończyk-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.
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.

* * *
Piszą do nas

 Proszę podać dalej w ramach Biuletynu KPK
Wojtek Remisz

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


Intriguing new Bridge Documentary BRIDGING URBAN AMERICA – 
The Story of Ralph Modjeski airs on PBS stations across North America

SYNOPSIS: How an impassioned European immigrant and influential 20th century 
bridge designer contributed to the building of a modern America. Riveting stories about
spectacular 20th century bridges, such as the controversial SF-Oakland Bay Bridge, 
the monumental Ben Franklin in Philadelphia, and the catastrophic construction and 
reconstruction of the Quebec Bridge, pivotal in engineering history. The melding of 
Science + Art, Math + Music, Mother Nature + Man's ability to transcend.

"The filmmakers have resurrected one of the unjustly forgotten giants of American civil
engineering: Ralph Modjeski...” - Gary Brechin, Department of Geography, UC 
Berkeley

“This outstanding film about a visionary engineer and America’s bridges could not 
have come at a better time, showing as it does the importance of infrastructure to a 
nation’s economy, culture, and sense of self-worth.” –Henry Petroski, Duke University 
and author of Engineers of Dreams 

A film by Basia + Leonard Myszynski
Produced by sOlar eye communications / Co-produced by Modjeski and Masters, Inc. /
National Steel Bridge Alliance/ US-Polish Trade Council / Made possible by Eric 
Wintemute/ Piasecki Steel Construction Corporation/ Tadeusz Ungar Foundation/ 
POLAM Federal Credit Union/ Polish American Congress Charitable Foundation/ Jan 
Plachta/ and numerous other organizations and private donors

Media Contact: Basia Myszynski  bridginguamerica@solareye.biz /basia@solareye.biz
www.facebook.com/bridgingurbanamerica 

POLISH/ENGLISH dual language DVD available www.bridginguamericafilm.com   
   $20 for home viewing plus S/H

Chicago Tribune http://www.chicagotribune.com/news/ct-modjeski-bridges-getting-
around-0213-20170212-story.html

AISC/Modern Steel News http://msc.aisc.org/modernsteel/news/2016/february/new-
bridge-documentary-offers-an-intriguing-view-of-american-engineering-and-
celebrity/#.V5k6PSMrLzI

* * *
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Wojciech Rogoziński 

Danuta Tymowska 
Historia życia Wojciecha Rogozińskiego oparta jest na jego pamiętnikach i na wspomnieniach 
rodziny.       Ottawa, luty 2017

 Życie mego wuja, Wojciecha Rogozińskiego, podobnie jak życie wielu ludzi jego pokolenia,
pełne było dramatycznych wydarzeń i stanowiło odbicie historycznych zdarzeń dwudziestego
wieku.  Urodził  się  28 stycznia  1909 roku w Warszawie.  Matką  jego była  Anna (z  domu
Migurska),  a jego ojciec,  Tadeusz,  prawnik, był dobrze znanym filantropem.  Rodzina była
zamożna  i  jako  młodzieniec,  Wojtek  prowadził bardzo  wesoły  tryb  życia.  Po  ukończeniu
szkoły  średniej  przyłączył  się  do  grupy  “złotej  młodzieży”,  biorąc  udział  w  wyścigach
motocyklowych i samochodowych, polując, obracając się w wyższych sferach towarzyskich i
podróżując. W 1937 roku popłynął statkiem S/S Puławski do Brazylii i Argentyny.  Tropikalny
klimat, bogata roślinność i egzotyczne zwyczaje tak go zachwyciły, że wyjeżdżał z ciężkim
sercem, obiecując sobie jak najszybszy powrót.
     W 1938 roku młody Wojtek rozpoczął karierę kierowcy rajdowego, w tym samym czasie
studiując ekonomię na uniwersytecie warszawskim.  Wkrótce po uzyskaniu dyplomu wybuchła
Druga  Wojna  Światowa i  wuj  został  powołany  do wojska  jako  oficer.  We wrześniu  jego
jednostkę otoczyły oddziały niemieckie i wszyscy dostali się do niewoli.  Po kilku dniach, 24
września 1939 roku, wujowi cudem udało się wydostać z silnie strzeżonego konwoju dzięki
temu, że w nocy schował się w kupie gnoju.  Dopiero później dowiedział się, że ten właśnie
dzień był poświęcony Najświętszej Matce, Patronce Niewolników.  Od tej chwili uwierzył, że
Matka Boska wzięła go pod Swą opiekę.
     W końcu Wujowi udało się przedostać do Warszawy. Niestety, 6 czerwca 1942 roku został
aresztowany w kawiarni przez Gestapo, które w poszukiwaniu członków polskich podziemnych
organizacji  zwykło  urządzać  w  mieście łapanki.  Tego  samego  dnia  Wuja  przewieziono  na



Pawiak.  Do dzisiaj ja, jako dziecko, pamiętam rozpacz i przerażenie, gdy rodzina dowiedziała
się o aresztowaniu Wojtka Wszyscy wiedzieli, że tylko nielicznym uda się przeżyć te straszliwe
więzienie.
     Po kilku miesiącach brutalnych przesłuchiwań, gdzie co nocy wyciągano więźniów z cel i
prowadzono na stracenie, Wuja przetransportowano do Oświęcimia, gdzie otrzymał nr 60086. 
Jako małe dziecko dobrze pamiętam, jak mój dziadek regularnie przesyłał Wojtkowi paczki
żywnościowe z  sucharami,  kiełbasami  i  papierosami;  tylko później  dowiedzieliśmy się,  że
tylko kilka dotarło do celu.
     Z Oświęcimia Wuja przetransportowano do Flossenburga,  w górach Harzu, do miejsca,
które  okazało  się  prawdziwym  obozem  śmierci.  Więźniowie  pracowali  w  nieludzkich
warunkach,  osiemnaście  godzin dziennie,  głodni,  przemoczeni  i  zziębnięci.  Gdy brakowało
żywności, niektórzy jedli zgniłe kartofle, a nawet zdechłe szczury.  Jeżeli Niemcy złapali kogoś
na jedzeniu szczura, zmuszali ofiarę do stania przez dwanaście godzin na publicznym placu z
rozkładającym  się,  śmierdzącym  gryzoniem  w  ustach.  Karą  za  nieposłuszeństwo  była
natychmiastowa śmierć.  Niewielu ludzi przeżyło Flossenburg; wuj ważył wtedy zaledwie 33
kg, podczas gdy jego normalna waga wynosiła 77 kg.
     Następnym obozem był Dachau, w którym na szczęście polscy księża wzięli więźniów pod
swoją opiekę, karmiąc ich i udzielając podstawowej opieki lekarskiej.  W 1943 roku, po tym
trzecim obozie koncentracyjnym, Wuja przewieziono do Friedrichshafen am Bodensee, gdzie
pracował przy montażu rakiet V1 i V2, przeznaczonych do bombardowania Londynu.  Wkrótce
wuj  został  członkiem  grupy  więźniów,  uczestniczących  w  sabotażu,  w  wyniku  którego
rakiety albo wybuchały  w powietrzu,  albo  musiały  być z  powrotem przesyłane  do fabryki,
ponieważ wymagały długiego i kosztownego remontu.
     Po kilku miesiącach Wuj i trzech innych więźniów zaczęli planować ucieczkę, jednakże w
jakiś sposób Niemcy dowiedzieli się o tym zamiarze, złapali jednego uczestnika, Alzatczyka, i
po  długich  przesłuchaniach  i  torturach  zamordowali  go.  Człowiek  ten  był prawdziwym
bohaterem, ponieważ do końca nie wydał swych kolegów. 
     W kilka tygodni później tysiące amerykańskich bombowców dosłownie zrównały z ziemią
całą  fabrykę,  w  tym  obóz  jeńców.  Podczas  nalotu  zginęła  większość  więźniów,  Niemcy
natomiast  poukrywali  się  w  specjalnych  podziemnych  schronach.  Tych  więźniów,  którzy
jakimś cudem ocaleli,  a  do których należał  i  wuj,  przetransportowano do Dora.  Tam Wuj
otrzymał numer 91644.  W tym obozie do jego zadań należało codzienne notowanie liczby
więźniów,  których w tym okresie  było  około 40 000 z  różnych krajów,  przybywających i
odchodzących, czyli martwych.  Była to bardzo dobra praca z dobrym wyżywieniem, wiadomo
było jednak, że po kilku miesiącach osoba,  prowadząca rejestr,  po prostu znikała.  Niemcy
likwidowali wszystkich świadków.
     Na szczęście po upływie kilku tygodni wuj zachorował, dostał wysokiej gorączki i poszedł
do szpitala z podejrzeniem tyfusu.  Polscy księża, również więźniowie, udzielili mu Ostatniego
Sakramentu, ponieważ stał na progu śmierci.  Pewnego dnia pacjentów poinformowano, że cały
obóz zostanie ewakuowany w związku ze zbliżaniem się Aliantów, jednakże chorzy, którzy są
zbyt  słabi,  mogą  zostać,  ponieważ  zajmą  się  nimi  Amerykanie.  Znając  Niemców,  wuj
zdecydował się dołączyć do transportu; miał rację.  Później dowiedział się, że wymordowano
wszystkich więźniów, którzy pozostali w obozie.



     Na wiosnę 1945 roku więźniów przetransportowano w nieludzkich warunkach do Bergen,
bez jedzenia  i  picia,  w zaplombowanych wagonach.  Wielu zmarło.  W Bergen wuj  przeżył
następny  nalot,  tym razem brytyjski.  Kiedy  i  on,  i  drugi  więzień,  Stasio,  gotowali  się  na
śmierć, nagle zobaczyli przed sobą staruszka z siwymi włosami i z długą brodą, który podał im
kilka papierosów i bochenek chleba. Bardzo się zdziwili, ponieważ zupełnie nie pamiętali, by
go kiedykolwiek przedtem widzieli. Gdy zaspokoili głód, chcieli podziękować temu dobremu
człowiekowi za uratowanie życia, ten, jednakże zniknął i nigdy więcej już go nie spotkali.
     W Bergen więźniowie, a było ich wiele tysięcy, dalej żyli bez żadnego jedzenia i picia. W
pobliżu  baraków znajdował  się  stos  brukwi,  jednakże  więźniom nie  wolno  było  wyjść  na
zewnątrz. Mimo zakazu, od czasu do czasu duża grupa ludzi wybiegała, chwytała co mogła i
wracała.  Niemcy,  jednakże  byli przygotowani  i  otwierali  ogień,  po  prostu  dla  zabawy,
zabijając i raniąc wielu.   Ta straszliwa scena powtarzała się raz za razem – wygłodniali ludzie
ryzykowali życiem, by uniknąć śmierci głodowej.  Komendant obozu, Kramer, wydał rozkaz
zatrucia  żywności  przeznaczonej  dla  40  000 więźniów w dniu 16 kwietnia  1945 roku.  Na
szczęście dzień wcześniej, 15 kwietnia, obóz uwolnili Anglicy.
     Po wyzwoleniu, więźniowie pozabijali wszystkich Niemców, którym nie udało się uciec.
Wuj  nigdy  nie  uczestniczył  w  tych  czynach,  był,  jednakże  świadkiem  straszliwych  scen. 
Większość  Niemców,  odpowiedzialnych  za  zbrodnie  wojenne,  była  później  schwytana,
postawiona pod sąd i powieszona.
     Po  zakończeniu  wojny  w  1945  roku  Wuj  ze  swoją  żoną,  Grażyną,  polską  aktorką  z
Krakowa,  którą poznał  w Bergen-Bel  sen i  która  była więźniarką w Ravensbrucku,  obozie
koncentracyjnym dla kobiet, wyjechali najpierw do Stanów, a następnie do Wenezueli. Tam
pracowali  po  prostu,  by  przeżyć,  robiąc  w  domu  pierogi  dla  restauracji;
później prowadzili hotel i restaurację.  Wuj został też przewodnikiem bogatych amerykańskich
turystów i  prowadził  ciężarówkę,  rozwożąc Coca-Colę po całym kraju.  Następnie  zajął  się
sprzedażą gruntów budowlanych.
     Wuj  czynnie  działał  w  miejscowych  organizacjach  polonijnych  i  przez  wiele  lat  był
prezesem Stowarzyszenia Polaków w Caracas.  Otrzymał również Krzyż Oświęcimia.  Lata te
były  niezwykle  interesujące.  Wuj  zawsze  lubił  polować,  tak więc,  kiedy tylko mógł,  latał
małym samolotem  czy  też  jeździł  samochodem do  interioru  na  wyprawy  myśliwskie  albo
zwiedzał bezludne wyspy na morzu Karaibskim.
     W 1990 roku zmarła żona wuja, Grażyna.  Sytuacja polityczna w Wenezueli zaczęła się
szybko pogarszać i stała się niebezpieczna.  Wielu Polaków, którzy się tam osiedlili po wojnie,
ponownie zdecydowało się na wyjazd.  Ponieważ wuj miał rodzinę w Kanadzie, przeniósł się
do niej i wkrótce został landed immigrant.  Zmarł  12 stycznia 2001 w Belleville i tam jest
pochowany.
     Dopiero  po  śmierci  wuj  otrzymał  odszkodowanie  z  rządu  niemieckiego  za  długie  lata
cierpień w siedmiu  obozach koncentracyjnych.  Jego rodzina,  pragnąc  uczcić  Jego  pamięć,
zdecydowała się przeznaczyć te pieniądze na stypendium, które pomoże polskim studentom w
Kanadzie.

Bardzo nam Go brakuje!
Ottawa, luty 2017

Danuta Tymowska 



Historia życia Wojciecha Rogozińskiego oparta jest na jego pamiętnikach i na wspomnieniach 
rodziny
****************************************************************************

     The life of Wojciech Rogoziński, like the life of many people of his generation, was full of
dramatic  turns and reflected the historical  events of the twentieth century. He was born on
January 28, 1909 in Warsaw. His mother was Anna (born Migurska), and his father, Tadeusz, a
lawyer, was a well-known philanthropist. The family was wealthy and Uncle Wojtek enjoyed a
very privileged life. After finishing high school he became one of the “golden youths”, racing
motorcycles and cars, hunting, attending various high society events and travelling. In 1937 he
went  to  Brazil  and  Argentina.  The  tropical  climate,  lush  vegetation  and  exotic  customs
fascinated  him,  so he left  with a  heavy heart,  promising himself  to  come back as soon as
possible.
     In 1938, young Wojtek started his career as a rally driver, and at the same time he was
studying economics at the Warsaw University. Just after graduation, the Second World War
broke  out  and  Uncle  Wojtek  joined  the  army  as  an  officer.  In  September,  his  unit  was
surrounded by the Germans and all were taken prisoner. A few days later, on September 24,
1939, Uncle Wojtek managed to escape the heavily guarded convoy by hiding in a pile of
manure.  Later on, he learned that that day was consecrated to Holy Mary as the Patroness of
Slaves. From that day forward, he believed that Mary would take care of him.
     Eventually, Uncle Wojtek  managed to return to Warsaw.  On June 6, 1942 he was arrested
by the Gestapo, who randomly raided cafés, looking for  members of the Polish underground
movement. He was immediately sent to  Pawiak prison. To this day his Niece remembers the
horror and despair, when the family learned about Wojtek's arrest.  Everyone knew that not
many people left that notorious prison alive.
     After a few months of interrogations in Pawiak, where every night prisoners were dragged
from their cells to be executed, Uncle Wojtek was transported to Oświęcim, where he received
No. 60086.  His Niece remembers how her Grandfather regularly  sent food parcels containing
sausages,  dry bread and cigarettes to Wojtek , but later on Wojtek would learn that  only a few
of those ever reached their destination.
     From Oświęcim, Uncle Wojtek was transported to Flossenburg, in the Harz Mountains, the
true death camp. The prisoners there worked in inhuman conditions: 18 hours-a-day, cold, wet,
and hungry. When there was no other food, some ate rotten potatoes and even dead rats. The
latter was strictly  forbidden.
      If the Germans noticed anyone eating a rat, he had to  stand for 12 hours in a public place
with the rotting, smelling rodent in his mouth. The punishment for disobedience was death. Not
many people survived Flossenburg and at that time Uncle Wojtek weighed a mere 33 kg instead
of his normal 77 kg.
     Next was Dachau, where luckily Polish priests took the prisoners under their care, feeding
and providing them with some basic medical help. In 1943, after the third concentration camp,
Uncle Wojtek was taken to Friedrichshafen am Bodensee, where he worked on the assembly
line building VI and V2 rockets, destined for the destruction of London. There he joined a
group of prisoners committing acts of sabotage, resulting in the rockets blowing up in mid-air
or at least being sent back for costly and prolonged repairs.



     After several months, Uncle Wojtek  and three other prisoners began to plan an escape, but
somehow the Germans learned about it, caught one participant, an Alsatian, and executed him.
That man was a real hero, but he did not betray his colleagues in spite of being interrogated by
the Gestapo. A few weeks later thousands of American planes completely destroyed the whole
factory, including the prisoners' camp.
     During that raid, most of the prisoners were killed, while the Germans were hiding in special
underground shelters.  Prisoners  who miraculously  survived,  including Uncle Wojtek,  were
transported to Dora. At Dora, Uncle Wojtek became No. 91644. Here, his job was to record
every day the actual  number of prisoners, at that time about 40,000 of various nationalities,
those arriving and those leaving, which meant dead. It was a good job that  provided him with
plenty of food, but he knew that after a few months a person responsible for counting would
also disappear. The Germans liquidated all witnesses.
     Luckily, after a few weeks, Uncle Wojtek became ill with a high fever, presumably typhoid,
and was sent to a hospital.  The Polish priests,  also prisoners, gave him the Last Sacrament
because he was so close to dying.
     One day,  the hospital  patients were informed that  the whole camp would be evacuated
because the Allies were coming, but those too sick to move could stay and be taken care of by
the Americans. Knowing the Germans, Uncle Wojtek  decided to join the transport, and he was
right. Later on he learned that all the prisoners who were left in the camp were murdered.
     In the Spring of 1945, the prisoners were transported in inhuman conditions, without any
food or water, in sealed cars, to Bergen. Countless died.   In Bergen,  Uncle Wojtek survived
another  air  raid,  this  time  by  the  British.  When  he  and  his  fellow prisoner,  Stasio,  were
preparing for death, they both suddenly saw a very old man with white hair and long beard,
who offered them some cigarettes and a loaf of bread. They were very much surprised because
they did not remember ever seeing him before. When they finished eating, they wanted to thank
that kind person for saving their lives, but he disappeared and they never saw him again.
     In  Bergen,  prisoners,  and there were thousands and thousands of  them,  were still  kept
without any food and water. Uncle Wojtek remembered that close to the barracks was a pile of  
rutabaga, but the prisoners were forbidden to go outside. In spite of that, from time to time, a
big group of  men  would run to  it,  grab  whatever  they could  carry  and run back.  But  the
Germans were prepared and just for fun used to open fire, killing and wounding many. That
horrific scene was repeated again and again – hungry people risking their lives rather than
dying of hunger. The commander of the camp, Kramer,  ordered to poison the food for the
40,000 prisoners on April 16, 1945.  Luckily, a day before, on April 15, the camp was liberated
by the British.
     After the liberation, the prisoners killed all the Germans that did not manage to escape.
Uncle Wojtek never participated in those acts of violence, but was a witness to the terrifying
events that followed.  Most Germans responsible for war crimes were later caught, judged, and
hanged.
     After the liberation, in 1945, Uncle Wojtek and his wife, Grażyna, a Polish actress from
Kraków, whom he met in Bergen-Belsen and who had also been a prisoner in Ravensbruck,
moved first to the United States, and then to Venezuela.
     In Venezuela, they worked simply to survive: cooking pierogies to sell in restaurants.   Later
on  they  operated  their  own  hotel  and  restaurant.  Uncle  Wojtek  became  a  guide  for  rich



American tourists and worked as a lorry driver,  delivering Coca-Cola to the interior of the
country. He then became a real estate agent selling land
     Uncle Wojtek was very active in local Polish organizations and for many years was the
President of the Polish Association in Caracas. He also received  the Oświęcim Cross. The
years in Venezuela were extremely interesting. Uncle Wojtek always liked hunting and so, 
whenever he could, he used to fly or drive to the interior for hunting trips or explored small,
uninhabited islands in the Caribbean.
     In 1990, Uncle Wojtek’s wife, Grażyna, passed away. The political situation in Venezuela
began to rapidly deteriorate and became dangerous. Many Poles, who settled there after the war
decided to leave, yet again. Because Uncle Wojtek had a family in Canada, he moved here and
soon became a landed immigrant. He died on January 12, 2001 in Belleville, Ontario, and is
buried there.
     Only  after  his  death,  Uncle  Wojtek  received  some  compensation  from  the  German
government  for  his long years of  suffering in seven concentration camps.  His family,  who
wanted to honour his memory, decided to use that money to fund a scholarship that would help
Polish students in Canada.

We will forever miss him!

Ottawa, February 2017
Danuta Tymowska

Wojciech Rogoziński’s life story is based on his diaries and family memoirs.

* * *
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