
KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ-OKRĘG STOŁECZNY 
 

Biuletyn    Informacyjny   # 3-2017                    czerwiec-sierpień 2017 r. 
 

Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie dzialalnosci 

organizacji terenowych. 

Okręg Stołeczny KPK publikuje Biuletyn Informacyjny zawierający informacje z 

życia ottawskiej Polonii w formie drukowanej, oraz na internecie pod adresem 

www.kpk-ottawa.ca Biuletyn będzie ukazywał się raz na kwartał.  

Na tej samej stronie internetowej zamieszczony jest Kalendarz Oddziału 

Ottawakiego KPK. 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 tel .613 270 5134 

e-mail: ekomsta@outlook.com lub  kpkottawa@gmail.com  

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

 

Spotkania regularne 
 

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.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 E.Komsta 613 270 5134 

Piątek 4-ty* 

godz.19:00 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego-

zebranie zarządu 

Semrau 613 741-5465 

*) Dom Polski SPK-Waverley Street 

**)St.Nicolas Adult High School 

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


Ogłoszenia 
 

OSKAR HALECKI INSTITUTE wraz z Parafią św. Jacka Odrowąża w Ottawie  

  

Zapraszają na pokaz filmu dokumentalnego „ My wszyscy z Niego” w reż. Aliny Czerniakowskiej (2016) (47 

min.)   

Sobota, 17 VI 2017 godz. 18:00 w sali Parafii św. Jacka Odrowąża 201 Lebreton Street North, Ottawa  

Wolne datki mile widziane  

  

W ramach # 28 Pokazu Ottawskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego, Oskar Halecki Institute przedstawia 

polski film dokumentalny My wszyscy z Niego w reż. znakomitej polskiej dokumentalistki Aliny 

Czerniakowskiej. Film, zrealizowany na zamówienie tygodnika katolickiego ,,Niedziela”, oparty jest na serii 

wywiadów przeprowadzonych przez ks. infułata Ireneusza Skubisia z ważnymi świadkami życia  św. Jana 

Pawła II. Swoje świadectwa o św. Janie Pawle II składaja: Kard. Stanisław Dziwisz, Abp Mieczysław 

Mokrzycki, Kard. Marian Jaworski, Kard. Stanisław Nagy SCJ, Abp Józef Michalik, Bp Adam Dyczkowski, 

Bp Ryszard Karpiński, Abp Stanisław Nowak, Dr Wanda Półtawska, S. Zofia Zdybicka USJK, O. Jan Góra OP, 

Eugeniusz Mróz i Arturo Mari. Film przybliża sylwetkę świętego Papieża-Polaka, Jego życie i Jego 

najważniejsze posłanie: Nie lękajcie się!  

 

 

 

* * * 
 
OSKAR HALECKI INSTITUTE przy współpracy  Teatru Słowa im.Mieczysława Kotlarczyka w 

Ottawie zapraszają na    Spotkanie autorskie  z wybitnym polski reżyserem teatralnym, pisarzem i teatrologiem  

Prof. Kazimierzem Braunem State University of New York at Buffalo  

Sobota, 24 VI 2017 godz. 18:00 w sali Parafii św. Jacka Odrowąża 201 Lebreton Street North, Ottawa  

  

Wolne datki mile widziane  

  



 
 
Prof. dr hab. Kazimierz Braun ur. 1936, ukończył studia z filologii polskiej w Uniwersytecie im. Adama 

Mickiwicza w Poznaniu (magisterium 1958) i reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w 

Warszawie (dyplom 1962). Doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim (1971)  i habilitował na 

Uniwersytecie Wrocławskim (1975) w dziedzinie teatrologii i również w Akademii Teatralnej w Warszawie 

(1988) w dziedzinie reżyserii. Został mianowany Full Professor w USA w 1989 r., a w Polsce w 1992 r. (na 

podstawie uchwały Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z 1984 r., wtedy zablokowanej 

przez władze komunistyczne). Pracował w teatrach Gdańska, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Torunia, Tarnowa, 

Lublina, gdzie był kierownikiem artystycznym Teatru im. E. Osterwy (196775) oraz jego dyrektorem (1971-

74). W latach 1975-84 był kierownikiem artystycznym i dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu, 

skąd został zwolniony w trybie nagłym z powodu działalności opozycyjnej. Wykładał w Uniwersytecie 

Wrocławskim (1974-85), w PWST w Krakowie i we Wrocławiu (1978-85) oraz w licznych uniwersytetach 

amerykańskich. Ostatnio jako Profesor w State University of New York at Buffalo. Od 1961 wyreżyserowal 

ponad 150 przedstawień teatralnych w tym kilkadziesiąt poza Polską (w USA, Irlandii, Kanadzie i w innych 

krajach) oraz 17 spektakli w telewizji, w tym cykle sztuk Norwida i Różewicza, a także Wyspiańskiego, 

Brechta i Szekspira (w USA), dwukrotnie Dziady Mickiewicza (1978, 1982), Annę Livię wg 

Joyce’a/Słomczyńskiego (1977), Dżumę wg Camusa/Defoe (1983) i in. Opublikował 50 książek i ponad 500 

artykułów i esejów z dziedziny historii i zagadnień warsztatowych teatru (w jęz. polskim, angielskim, 

francuskim, hiszpańskim i in.). Publikował również utwory prozatorskie i dramatyczne oraz tłumaczenia. Od 

1985 r. mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Prof. Kazimierz Braun otrzymał liczne odznaczenia, m.in. 

Krzyż Komandorski Polonia Restituta, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP i Złoty Medal Zasłużony dla 

Kultury Gloria Artis. Otrzymał szereg nagród artystycznych i  naukowych w kraju i za granicą, m.in. nagrody 

za reżyserię na festiwalach teatralnych w Polsce i innych  krajach, a także nagrody Fundacji Fulbrighta, 

Fundacji Guggenheima, Fundacji Japońskiej i Fundacji Turzańskich. Należy do stowarzyszeń twórczych i 

naukowych, jak m.in. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, PEN Club, Związek Artsystów Scen Polskich, Instytut 

Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, Międzynarodowy Instytut Teatralny w Paryżu, Polski Instytut 

Naukowy w Ameryce, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. 

  

 

* * * 
 

 



Oferta stypendialna Europejskiej Akademii Dyplomacji 

 
Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Europejskiej Akademii Dyplomacji z siedzibą w Warszawie, mam zaszczyt przesłać Państwu 

informację na temat Akademii Młodych Dyplomatów - rocznego programu adresowanego do osób, które 

planują karierę zawodową w środowisku międzynarodowym. 

 

XIV już edycja Akademii Młodych Dyplomatów pozwala na doskonalenie umiejętności praktycznych, 

uzupełniając w ten sposób ofertę akademicką. Program umożliwia także poszerzenie sieci kontaktów 

międzynarodowych oraz przyczynia się do promocji Polski i podtrzymywania więzi młodego pokolenia z 

Ojczyzną i językiem polskim. Uczestnicy mają możliwość spędzenia 7 weekendów w Warszawie oraz 1 w 

Krakowie, w ramach jednej z trzech specjalizacji: International Organizations (w j. angielskim), International 

Security (w j. angielskim) oraz Polska Służba Zagraniczna (w j. polskim). 

 

Co roku otrzymujemy świetne aplikacje reprezentantów młodego pokolenia Polonii, dlatego też pozwalam 

sobie napisać do Państwa z prośbą o możliwie szerokie rozpowszechnienie załączonej informacji poprzez 

Państwa sieć kontaktów lub rekomendowanie osób, które byłyby zainteresowane programem. Termin 

nadsyłania aplikacji upływa 30 czerwca br. Najlepsi kandydaci mają możliwość ubiegania się o stypendia 

(aplikacje stypendialne przyjmujemy do 31 maja br.). Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: 

https://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow/ 

 

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pozarządową organizacją non-profit, z dwunastoletnim 

doświadczeniem w kształceniu młodych liderów, mającą obecnie 5500 absolwentów z ponad 75 krajów. Wielu 

absolwentów EAD z sukcesem ukończyło aplikację dyplomatyczno-konsularną, pozytywnie zdało egzaminy 

European Personnel Selection Office (EPSO) i podjęło pracę w instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy czy Banku Światowym. Wielu zagranicznych alumnów AMD pracuje 

obecnie w swoich narodowych ministerstwach spraw zagranicznych. 

 

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 
Łączę wyrazy szacunku, 

Katarzyna Waksmundzka 

 
Zastępca dyrektora 

 

Europejska Akademia Dyplomacji 

 
Katarzyna Waksmundzka | EAD Deputy Director <kwaksmundzka@diplomats.pl> 

www.diplomats.pl  

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

Dear Madames & Sirs, 

 

On behalf of the European Academy of Diplomacy in Warsaw, it is my great pleasure to bring to your attention 

our flagship program, the Academy of Young Diplomats, addressed to young leaders who wish to pursue a 

career in international environment.  

https://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow/
mailto:kwaksmundzka@diplomats.pl
http://www.diplomats.pl/


 

The 14th edition of the European Academy if Diplomacy allows participants to polish practical skills thus 

complementing their formal education. It allows to expand their network of professional and personal contacts 

and, since the group are highly international, it also promotes Poland. By inviting participants to Warsaw and 

Cracow it builds on efforts of Polish communities abroad aiming at sustaining and strenghtening ties with the 

Homeland and Polish language. 

 

The participants can choose one of three specializations: International Organization (held in English), 

International Security (held in English) and Polish Foreign Service (held in Polish). 

 

Every year the Academy receives excellent applications from young leaders of Polish descent, that is why I 

allow myself to kindly request your assistance in reaching out to the Polish communities abroad and spreading 

the information attached to this email via your networks or recommending participants who would be interested 

in joining us for the 14th edition. The application deadline is 30 June 2017. Candidates fulfilling the criteria can 

apply for scholarships (scholarship application deadline: 31 May 2017). Detailed information and application 

can be found here: https://diplomats.pl/academy-of-young-diplomats/. 

 

The European Academy of Diplomacy (EAD) is a non-for-profit, nongovernmental institution with over 12 

years’ experience in educating future leaders, which today include over 5,500 alumni from over 75 countries. 

Many graduates from the EAD have successfully passed the European Personnel Selection Office (EPSO) 

exams, and have gone on to work for European institutions, but also other international organizations such as 

the United Nations, Council of Europe or the World Bank. We are proud to say that a number of our former 

students also work in Ministries of Foreign Affairs and a variety of public institutions of their respective 

countries. Do not hesitate to contact us should you have any questions. 

 

Sincerest regards, 

 

Katarzyna Waksmundzka 

 

Deputy Director 

European Academy of Diplomacy 

www.diplomats.pl 

 

https://diplomats.pl/academy-of-young-diplomats/
http://www.diplomats.pl/


 

* * * 



Z życia Polonii w Ottawie 

 
Obchody „Dnia Żołnierzy Wyklętych” w Ottawie 

Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – 

tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i 

Niezawisłość”. 

W Ottawie hołd niezłomnym żołnierzom patriotycznego podziemia oddajemy w niedzielę najbliższą daty 

rocznicy. W tym roku przypadła ona 26-go lutego. Po Mszy  

 Św. odprawionej w Ich intencji, na której wystawiono poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów -Koła nr 8, oraz ottawskich harcerskich szczepów w Domu Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów wyświetlono film „Armia Podziemna wraca” nakręcony przez IPN.  

* * * 
3 Maj 2017 r.  Obchody Święta Konstytucji 

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji organizowanymi przez ottawski oddział Kongresu Polonii 

Kanadyjskiej zbiegły się z organizowanymi przez Ambasadę Polską w Kanadzie Dzień Polski w Ottawie z 

okazji Święta Narodowego 3 maja i uroczystości 150-lecia Kanady 

 

Obchody rozpoczęto podniesieniem flagi Polski przed ottawskim Ratuszem, czemu asystowali poza licznie 

zgromadzoną Polonią Mer miasta Ottawa Pan Jim Watson oraz polscy dyplomaci w osobach Chargé d’Affaires 

Pana Łukasza Waremiuka, Attaché obrony płk. Cezarego Kiszkowiaka, oraz Konsula Pani Aleksandry Kucy. 

 

Po powitaniu gości i krótkim przedstawieniu historii powstania Konstytucji przez Prezesa Oddziału 

Ottawskiego KPK Panią dr Elżbietę Komsta głos zabrał Mer Miasta Ottawa, który w swym przemówieniu 

podkreślił związki jakie łączą Polskę i Kanadę i wkład polskiej diaspory w budowaniu Kanady. 

 

 
Polska Flaga przed Ratuszem w Ottawie (Zdj. G.Pachulski) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87


 

 
Prezes Okręgu Ottawskiego KPK dr. E. Komsta wita zebranych dygnitarzy (Zdj. G.Pachulski) 

 

 
Przemawia Mer Miasta Ottawa Pan JimWatson (Zdj. G.Pachulski) 



 

Po uroczystości podniesienia flagi część uczestników udała się do Lansdown Park (Horticulture Building) na 

organizowany z okazji 150-cio lecia Kanady przez Ambasadę Polską  Dzień Polski w Ottawie. 

Licznie zgromadzoną publiczność powitali młodzi tancerze z działającego przy Stołecznym Kole SPK 

Zespołu „Polanie” 

 

 
Inauguracja Dnia Polskiego w Ottawie Przez Zespół Taneczny „Polanie (Zdj. G.Pachulski) 

 
Podczas Dnia Polskiego Maria Knapik, znana polska kanadyjska śpiewaczka wraz ze swymi uczniami 

zaprezentowała specjalny recital "Od klasyki do Tango”, w którym arie operetki mieszały się ze słynnymi 

melodiami tanga, śpiewanymi przez Marię, w towarzystwie profesjonalnych tancerzy 

Dla miłośników jazzu przygotowano koncert artysty Dutkiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich 

pianistów i kompozytorów jazzowych. Dutkiewicz zaprezentował kompozycje z jego solowego albumu 

"Mazurkas". 

 Po jego recitalu wystąpił gościnnie Litania Projekt Trio.  

Podczas obchodów można było obejrzeć również wystawę, na której zaprezentowano sylwetki Polaków, którzy 

przyczynili się do budowy Kanady już od XIX wieku. Wystawa została przygotowana przez Federację Polek w 

Kanadzie. 

Zaprezentowano również piękną polską porcelanę oraz arcydzieła zarówno tradycyjnej, jak i nowoczesnej 

architektury polskiej. 



Dzień Polski w Ottawie był wielkim sukcesem. Zgromadził nie tylko publiczność polonijną, lecz również a 

szczególnie kanadyjską, do której był adresowany. 

* * * 
7 maj 2017 r. 

Kulminacją odbywających się pod patronatem Kongresu obchodów Święta Konstytucji Majowej 

przypadła w Ottawie na niedzielę 7-go Maja.  

Po uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny odbyła się w Domu SPK Akademia przygotowana przez 

Polską Szkołę im. W. Podoskiego. Dyrektorowi szkoły Pani Renacie Bogusławskiej, gronu pedagogicznemu, a 

przede wszystkim młodym aktorom należą się podziękowania i duże brawa za pięknie przygotowaną 

uroczystość.  

* * * 
 

29 kwietnia Pokaz robienia pierogów – Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo #8, Ottawa  

29 kwietnia w Domu Polskim SPK nasze Ogniwo zorganizowało pokaz robienia pierogów i ich degustację dla 

Social Planning Council i ottawskich seniorów z cyklu : "Sharing Our Food - Our Culture. Food for Friends". 

Polska kuchnia jest zdrowa i smaczna, popularność pierogów w Kanadzie jest niewątpliwa. Pokaz na żywo 

robienia ciasta, farszu, potem wspólne lepienie pierogów, ich gotowanie i jedzenie było ciekawym przeżyciem 

dla uczestników. Pierogi z sera i ziemniaków, ale i z soczewicy z dodatkiem masła, śmietany lub podsmażonej 

cebuli zachwyciły naszych gości. 

 

 
Lepienie pierogów 

 



 
Degustacja 

 

 
Panie w akcji 

(Tekst i zdjęcia Ewa Zadarnowska) 

* * * 
 



30 kwietnia w Domu SPK w Ottawie 

 Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo #8, Ottawa  
      

35 KONKURS RECYTATORSKI 2017 

POEZJI I PROZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Wyniki Konkursu, który odbył się 30 kwietnia 2017 r. w Domu Polskim SPK. Udział brały dzieci z Ottawy, 

Montrealu i Toronto. 

GRUPA 1 - nagrody: 

  Nazwisko Tytuł wiersza Autor 

I  Tomek Lerch  "Na straganie"  Jan Brzechwa 

II  Juliana Stach  "Katar"  Jan Brzechwa 

III  Robert Cedzyński  "Stefek Burczymucha"  Maria Konopnicka 

Wyróżnienia: Alina Borowiec za wiersz "Bajkowe Tęsknoty" Juliana Tuwima 

oraz Jérémy Boisvert za wiersz "Tydzień" Wandy Chotomskiej 

GRUPA II - nagrody: 

  Nazwisko Tytuł wiersza Autor 

I  Natalia Polańska  "Nasze kwiaty"  Maria Konopnicka 

II  Karolina Deptuła  "Kłótnia rzek"  Jan Brzechwa 

III  Clara Morel  "Wisła"  Czesław Janczarski 

Wyróżnienie: Aleksandra Payement za wiersz "Globus" Jana Brzechwy 

GRUPA III - nagrody: 

  Nazwisko Tytuł wiersza Autor 

I  Jacob Ruminski  "Miasto"  Czesław Miłosz 

II  Michael Ossowski  "Nauka"  Julian Tuwim 

Poza konkursem wystąpił Oscar Ossowski z wierszem "Dziewczyna" Bolesława Leśmiana 

Dzieci otrzymaly dyplomy, medale, nagrody pieniezne i pudelka czekoladek. 

 



Jury Konkursu: p. Liliana Arkuszewska, p. Elżbieta Gajewska, p. Ewa Karpińska, p. Zbigniew Chmura, p. 

Roman Górny 

Komitet Organizacyjny Konkursu serdecznie dziękuje następującym sponsorom za pomoc w ufundowaniu 

nagrόd dla laureatow tegorocznego konkursu: 

 Fundacji Dziedzictwa Polskiego (PHF), Ottawa 

 Funduszowi Wieczystemu MILLENIUM 

 Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, Okręg Stołeczny 

 Konsulowi RP w Ottawie 

 Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Oddział Ottawa 

 Ottawskiemu Klubowi Teatralnemu 

 Adams Sausages and Meat Product 

 Stowarzeniu Inżynierów Polskich w Ottawie 

 Serwisowi Informacyjnemu PolishCanadians.ca 

Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Chmurze za przygotowanie kolorowanek i patronowanie Kącikowi 

Rysunkowemu oraz panu R. Górnemu za nagłośnienie i p. R. Bojarskiemu za przygotowanie sali w Domu 

Polskim SPK.  

     

 



 
Najmłodsza uczestniczka konkursu 

 

 
Uczestnicy konkursu (rząd pierwszy) Jury (rząd drugi) 

Zdjęcia i tekst Ewa Zadarnowska 

* * * 



 Piszą do nas 

Cenny dar kombatantów z Kanady 

Zasoby Sali Tradycji Czarnej Dywizji wzbogaciły się o dar przekazany przez Koło Nr 8 Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów w Kanadzie. 

 

W trakcie spotkania w żagańskiej Sali Tradycji pułkownik Cezary Kiszkowiak - Attache Obrony RP w 

Kanadzie przekazał Szefowi Wydziału Wychowawczemu podpułkownikowi Waldemarowi Szczepaniakowi dar 

polskich kombatantów z Ottawy. Jest to mundur „battle dress” w barwach 1.pułku artylerii przeciwpancernej, 

który należał do Mieczysława Makucha żołnierza generała Maczka. 

Pułkownik Kiszkowiak przybliżył sylwetkę właściciela munduru, który walczył w obronie Polski we wrześniu 

1939 roku w składzie 10 Brygady Kawalerii, a później jako przeciwpancerniak przemierzył cały szlak bojowy 

1. Polskiej Dywizji Pancernej (1.PDPanc) od Normandii do Wilhelmshaven. Podkreślił także dużą aktywność 

środowisk kombatanckich i ich rodzin, które kultywują tradycje żołnierzy generała  Stanisława Maczka w 

Kanadzie. Wiele stowarzyszeń i prywatnych kolekcjonerów posiada w dalszym ciągu bezcenne pamiątki ze 

szlaku bojowego 1.PDPanc, które prezentowane są w czasie ceremonii integrujących środowiska polskich 

kombatantów, promują historię polskiego oręża, umacniają polsko-kanadyjskie relacje. 

Warto zauważyć, że Kraj Klonowego Liścia przyjął wielu Maczkowców, którzy kontynuowali swoje życie i 

swoich rodzin na uchodźstwie. Stowarzyszenie 1 Dywizji Pancernej w Kandzie kierowane w latach 90- tych 

przez Adama Krautzera, wielkiego przyjaciela Czarnej Dywizji, było jednym z najbardziej aktywnych 

stowarzyszeń Światowego Związku Kół 1.Polskiej Dywizji Pancernej. Jednym z najbardziej znanych jego 

członków był m.in. generał brygady Michał Gutowski. Pułkownik Kiszkowiak uczestniczył czynnie w 

sprowadzeniu z Kanady do Polski prochów jego brata kapitana Zbigniewa Gutowskiego, w czasie II wojny 

światowej pilota Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. W grudniu minionego roku urna z jego prochami 

spoczęła w grobowcu gen. Gutowskiego na warszawskich Powązkach. 

Wizyta polskiego attaché w Kanadzie była również okazją do zapoznania się wystawą dedykowaną właśnie 

generałowi brygady Michałowi Gutowskiemu, a zatytułowaną „Trzy marzenia generała Gutowskiego”, którą 

zaprezentował jej autor kustosz Sali Tradycji Waldemar Kotula. 

 
Płk. Cezary Kiszkowiak w Sali tradycji „Czarnej Dywizji” 

Tekst: WAK, Zdjęcia: st.chor. Rafał Mniedło; WAK 



Zachęcamy do wstępowania do Organizacji Polonijnych. W tym numerze Biuletynu zamieszczamy kompletny 

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    Grazyna 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 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 

http://www.phfweb.ca/
mailto:jgsemrau@rogers.com
mailto:tadeuszkulisz@yahoo.ca


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 
*** 

 

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

Biuro SPK czynne w każdą środe w godz.19:00-21:00 

Tel.:613 594 5948 

E-mail  spkottawa@rogers.com 
Prezes: Jerzy Kulczycki 
Tel.:613 594 5948 
e-mail elaijurek@gmail.com 

 

Stowarzyszenie jest emigracyjną organizacją założoną przez byłych żołnierzy Sił Zbrojnych 

Rzeczpospolitej Polski w r.1947, ktorzy nie mogli wrócić do zniewolonej Ojczyzny.  

Stowarzyszenie jest samodzielną organizacją-jest członkiem Federacji Swiatowej Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantow. 

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

Kanadzie przepisach o stowarzyszeniach. 

Stowarzyszenie ma na celu utrzymanie lącznosci z Narodem Polskim, obronę Jego dobrego 

imienia oraz szerzenie prawdy historycznej o Polsce.  

W dziedzinie kulturalnej, kultywowanie wśród młodego pokolenia ducha polskich tradycji 

narodowych, szerzenie i pogłębianie wsród Polonii znajomosci kultury polskiej,zaznajamianie 

Polonii i spoleczenstwa kanadyjskiego z polskim wkladem do kultury kanadyjskiej. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wspolprace z organizacjami spolecznymi i 

instytucjami Polonii Kanadyjskiej, ktorych cele sa zgodne z ideologia Stowarzyszenia,oraz 

organizowanie w swoim Domu Polskim SPK spotkan Polonii i zaproszonych kanadyjskich gosci  

na uroczystosci patriotyczne i wystepy kulturalne, jak rowniez udzial czlonkow Stowarzyszenia w 

zyciu gospodarczym, politycznym i spolecznym Kanady. 

Czlonkiem Stowarzyszenia moze zostac osoba pochodzenia polskiego, ktora ukonczyla 18-cie lat, 

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

mailto:spkottawa@rogers.com
mailto:elaijurek@gmail.com


Czlonkiem Stowarzyszenia nie moga zostac byli czlonkowie aparatu ucisku PRL: ZOMO,ORMO, 

UB i SB, oraz wyzsi funcjonariusze PZPR.Nie moze byc rowniez osoba dzialajaca w jakikolwiek 

sposob na szkode Narodu Polskiego, Polonii, Kanady i jej demokratycznego ustroju. 

Informacje o dzialalnosci Kola nr 8. Znalezc mozna na stronie internetowej spkottawa. 
Jerzy Kulczycki (wyjatki ze Statutu SPK w Kanadzie) 

*** 

 
Biblioteka Polska im. Mariana Ruty przy Domu Polskim S.P.K. 
Czynna w srody w godz. 17:00-21:00 

Tel.:613 594 5948 

Kontakt: Barbara Beres-Kierownik 

Bibliotekarka: Zofia Behr 

 

Biblioteka zawiera bogaty zbior literatury polskojezycznej (ok. 3000 pozycji) sukcesywnie 

uzupelnianej o nowe polskojezyczne pozycje. 

Katalog dostepny na stronie internetowej www.spkottawa.ca. 
*** 

 
Chór Polski im. Ignacego J. Paderewskiego w Ottawie 
Kontakt- Chór Polski im. Ignacego J. Paderewskiego w Ottawie 
Kontakt-Teresa Wrona-Prezes 
Tel.:613 604 8517 

e-mail   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). 

http://www.spkottawa.ca/
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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 komedię 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. 

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:  

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

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

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

 

 

Polska Jedność Narodowa 

.Kontakt: Jerzy Czartoryski-Prezes  

   Tel.: 819 684 0469 

 e-mail:jerzy@czartoryski.ca 
*** 

     

Stowarzyszenie Polskich Seniorów „Ognisko” 

tel:613%20828%200225
mailto:kuba@rogers.com
tel:613%20741%205569
mailto:baraniak@rogers.com
tel:613%20731%206417
mailto:marysiapodsadowska@gmail.com


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 każda srodze) 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 każdą środę między godz.11:00 a 13:00 w Domu Polskim SPK-Waverley St. 
lub 
Marian Bidas-Prezes 

e-mail  bidas.marian@gmail.com  
*** 

 

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie  

  

THE OSKAR HALECKI INSTITUTE IN CANADA 

 

President  Dr. Aleksander Maciej Jablonski, P.Eng.      

Tel: (613) 820-1616 

  

The Oskar Halecki Institute is a Canadian, not-for-profit organization founded in 2014. The 

Institute organizes public lectures and cultural events on Polish-Canadian and European 

heritage and history, and arts and sciences. The Institute is supported by the general public 

through donations. www.halecki.org   
*** 

 

Zespól taneczny „Polanie „-Organizacja dziecięco-młodzieżowa afiliowana 

przy Kole nr 8. SPK 
Kontakt: 

Andrzej Borowiec-Prezes-instruktor 

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, stu kurze organizacyjnej można 

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

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

*** 

 

OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE 

(nienależące do Oddziału ottawskiego KPK) 
 

 

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

*** 

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

 

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

wszystkie)o godzinie 19:00. 

Zaninteresowani proszeni są przed przyjściemo kontakt z Arkiem Danielem pod numerem telefonu 

613-216-8502, wieczorami lub podczas weekendu. 

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. 

* * * 
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