KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ-OKRĘG STOŁECZNY
Biuletyn Informacyjny # 4/2017

Sierpień-wrzesień 2017 r.

Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie
działalności organizacji terenowych. Okręg Stołeczny KPK publikuje
Biuletyn Informacyjny, który zawiera Kalendarz Spotkań i Imprez,
oraz bieżące informacje z życia ottawskiej Polonii w formie drukowanej,
oraz na Internecie pod adresem www.kpk-ottawa.ca
Powinien on pomoc w planowaniu aktywności i zapobiec konfliktowi dat.
Kalendarz będzie uaktualniany w ciągu 24 godz. od zgłoszenia nowej imprezy,
a biuletyn raz na kwartał.
Kontakt:
Prezes KPK-Okręg Ottawa Elżbieta Komsta teł .613 270 5134,
e-mail: ekomsta@outlook.com
Webmaster Dariusz Berus – e-mail: berus420@primus.ca

Spotkania regularne
Dzień tygodnia

Organizacja

Kontakt

Telefon

Poniedziałek*
godz.19:00
Poniedziałek*

Klub szachowy

A. Daniel

613 216-8502

Chór Paderewskiego

Teresa Wrona

613 604-8517

Poniedziałek*
Wtorek **
godz.19:00-20:30
Wtorek*
godz.19:00
Środa* godz.:
17:00-21:00
Środa*
godz.:11:0014:00+
Środa 1-sza*
godz.19:00
Środa 2-ga*
godz.:19:30
Środa 3-cia*
godz.:19:30
Piątek 4-ty*
godz.19:00

Grupa taneczna „Polanie”
ZHP-Zbiórki harcerskie

A Borowiec
613 222-7778
M. Gorzkowski 613 823-6649

Ottawski Klub Teatralny

S.Kielar

613 828-0225

Biblioteka Polska S.P.K

B.Beres

613 594-5948

Stowarzyszenie Polskich Seniorów
„Ognisko”

M.Bidas

613 761-9487

Klub sportowy „Białe Orły-zebranie
P.Janczyk
zarządu
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów- J.Kulczycki
zebranie zarządu
KPK-zebranie zarządu
E.Komsta

613 619 1170

Fundacja Dziedzictwa Polskiegozebranie zarządu

613 741-5465

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

Semrau

613 270-5134
613 270 5134

Ogłoszenia
W 150-tą Rocznicę powstania Kanady Okręg Stołeczny Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprezentuje w Sali
Parafialnej Kościoła Polskiego p.w.Św. Jacka Odrowąża wystawy przygotowane przez POLISH CANADIAN
BUSINESS AND PROFESSIONAL ASSOCIATION OF WINDSOR, podkreślające wkład Polonii w budowę
Kanady.
Wystawa czynna będzie w dniach 4-go i 5-go listopada 2017 po Mszach Św.
Dr Elżbieta Komsta
Prezes KPK-Okręg Ottawa

***

POLISH
Language and Culture
POLONAIS
Langue et culture
Język polski jest trudny, co?
Na Uniwersytecie Ottawskim? Nigdy!
[Polish is a hard language, isn’t it?]
[At the University of Ottawa? Never!]
Five undergraduate courses will be offered at the University of Ottawa during the 2017-2018 academic
year. They will be taught by Prof. Richard Sokoloski of the University of Ottawa and Prof. Ewelina
Bańka of the Department of American Literature and Culture of the John Paul II Catholic University of
Lublin (KUL).
The visit of Prof. Bańka is made possible by a formal Agreement on Scientific Co-operation between
the University of Ottawa and the John Paul II Catholic University of Lublin and invaluable assistance
from the Support Committee for Polish Studies at the University of Ottawa - an initiative established as
the result of generous financial contributions from a variety of Polish-Canadian institutions and from the
support of outstanding members of the Polish community in Canada.
Automne / Fall 2017
PLN 1901 Cours élémentaire de polonais I / Elementary Polish
Alphabet et phonétique; vocabulaire de base; étude de quelques règles élémentaires de la grammaire;
conversation; travail de laboratoire. Ce cours est destiné aux étudiants n'ayant aucune (ou à peu près aucune)
notion du polonais.
Alphabet and phonetics; basic vocabulary; some fundamental rules of grammar; conversation; laboratory work.
This course is intended for students with little or no previous knowledge of Polish.
Ce cours comporte 1 h. de laboratoire par semaine ou l'équivalent.
This course includes 1h. of laboratory per week or its equivalent. /
lundi / Monday 5:30 – 7:00 FTX 315
mercredi/ Wednesday 5:30 – 7:00 LMX 315
7:00 – 8:00 (lab)
PLN2901
Cours intermédiaire de polonais / Intermediate Polish
Étude plus avancée de la grammaire; composition et conversation; travail de laboratoire. Further study of
grammar; composition; conversation; laboratory work.
Ce cours comporte 1 h. de laboratoire par semaine ou l'équivalent.
This course includes 1 h. of laboratory per week or its equivalent.

mardi / Tuesday 5:30 – 7:00 SMD 429
jeudi / Thursday 5:30 – 7:00 SMD 429
7:00 – 8:00 (lab)
PLN2102
Polish Post-War Cinema (3 r.)
The evolution of Polish cinema since 1945: the New Wave, the Cinema of Moral Anxiety, recent postcommunist trends. Study of representative directors, such as: Wajda, Polanski, Kawalerowicz, Has, Zanussi,
Hoffman, Kieslowski. Screenings in Polish with English subtitles. No knowledge of Polish required. Screenings
in Polish with English subtitles.
lundi /Monday 7:00 – 10:000 FTX 316
Hiver / Winter 2017
PLN 1902
Cours élémentaire de polonais II / Elementary Polish II
Essentials of grammar; acquisition of additional vocabulary; dictation; conversation; laboratory work. Étude
des règles essentielles de la grammaire; acquisition de vocabulaire additionnel; dictées; conversation; travail
de laboratoire.
This course includes 1h. of laboratory per week or its equivalent. / Ce cours comporte 1 h. de laboratoire par
semaine ou l'équivalent.
mercredi / Wednesday 5:30 – 7:00 TBT 315
vendredi / Friday
5:30 – 7:00 TBT 315
7:00 – 8:00 (lab) )
PLN3101

Conversation polonaise / Conversational Polish

mardi / Tuesday 14.30-16.00
vendredi / Friday 16.00-17.30
automne / Autumn 2015
Ce cours est destiné aux étudiants ayant une connaissance de base du polonais qui veulent améliorer leur
compréhension orale et leur capacité de parler.
Intended for students with a basic knowledge of Polish who wish to improve their comprehension and speaking
skills.
Préalable : Permission du Département.
Prerequisite: Permission of the Department.
mardi / Tuesday 2:30 – 4:00 VNR 5040
jeudi / Thursday 5:30 – 7:00 VNR 5040
7:00 – 8:00 (lab)

Inscription en ligne. / Online registration:
http://www.registraire.uottawa.ca/default.aspx?tabid=2768
http://www.registrar.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2767
De plus amples renseignements / Information:
Prof. R. Sokoloski (613) 562-5800 x3766

***

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
w Kanadzie, Inc.
Koło Nr 8, Ottawa
379 Waverley Street, Ottawa, ON
K2P 0W4

Do wszystkich zainteresowanych:
Pragnę powiadomić o nawiązaniu kontaktu z kustoszem Działu Militariów, Muzeum Narodowego w Krakowie.
Muzeum Narodowe wykazuje gorące zainteresowanie możliwością pozyskania dla kolekcji muzealnej,
artefaktów związanych z II wojna światowa (części umundurowania, medale, dokumenty), które niewątpliwie
pozostają w posiadaniu polskich weteranów II wojny światowej lub ich rodzin zamieszkujących w Ottawie.
Zarząd SPK w Ottawie zdecydowanie popiera te inicjatywę, która mogłaby zaowocować znalezieniem godnego
miejsca do wyeksponowania pamiątek po naszych weteranach a także pomogłaby w dalszym rozsławieniu
polskiego czynu zbrojnego w kraju i na zachodzie. Lokalizacja pamiątek w Muzeum Narodowym w Polsce
wydaje się być właściwym miejscem, mającym największa możliwość edukacji historycznej przyszłych
pokoleń.
Muzeum Narodowe zdaje sobie sprawę z emocjonalnego przywiązania do pamiątek rodzinnych. Dlatego
ewentualne dotacje mogą mieć formę czasowego przyzwolenia na eksponowanie artefaktów podczas
muzealnych wystaw tematycznych bez utraty prawa własności ofiarodawców. Wszystkie formalności związane
z przesyłkami odbywałyby się na koszt muzeum.
Na koordynatora tej inicjatywy z ramienia SPK w Ottawie wyznaczam Dr. Jana Zbigniewa Gałuszkę. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 613 832 8084 lub e-mailowy 22janga@gmail.com.
Pamiątki po uprzednim skatalogowaniu (fotografie i opis) będą czasowo składowane w Domu Polskim aż do
weryfikacji z Muzeum Narodowym i formalizacji przekazu. Dla wygody dawców przewidujemy możliwość
dokonania przekazu w miejscu wskazanym przez zainteresowanych, oczywiście po wcześniejszym
uzgodnieniu.
Jerzy Kulczycki
Prezes Koła nr 8 w Ottawie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kanadzie

Z życia Polonii ottawskiej
23 lipiec godz.13.00
Piknik pod dachem Domu SPK w Ottawie.
Eksperymentalny piknik pod dachem Domu SPK spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Już długo przed
godz. 13:00 (godzina rozpoczęcia pikniku) zaczęli zbierać się członkowie Koła z rodzinami oraz zaprzyjaźnieni
z nami członkowie Klubu Seniora „Ognisko”, Chóru im. I Paderewskiego, Kabaret „Po ósmej” i oczywiście

przedstawicieli afiliowanego do naszego Koła Klubu Młodzieżowego -Zespołu Tanecznego „Polanie”. Nie
zabrakło również przedstawicieli polskiej ambasady w osobach Attache Obrony RP w Kanadzie płk. Cezarego
Kiszkowiaka i Radca Ambasady – Pan Zbigniew Chmura.

***
Obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Obchody Rocznicy zainaugurowano w Ottawie w przeddzień wybuchu Powstania Mszą Św. (30 lipca) w
intencji żołnierzy i ludności cywilnej Warszawy, którzy oddali swe życie walcząc o wolność Ojczyzny.
Główna uroczystości odbyła się 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:00 czasu ottawskiego (17:00 w Warszawie) w
Parku Konfederacji w Ottawie, pod tablicą poświęconą kanadyjskim lotnikom, którzy zginęli niosąc pomoc
walczącej Warszawie.
Obchody otworzył Prezes Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Pan Jerzy Kulczycki.
Powstańcy Warszawscy mieszkający obecnie w Kanadzie, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie oraz
przedstawiciele Polonii ottawskiej uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar Powstania - żołnierzy Armii
Krajowej i innych formacji wojskowych oraz cywilną ludność Warszawy, która utraciła życie w czasie działań
wojennych i ludobójstwa, jakiego dopuścili się okupanci w czasie powstania.
Po odegraniu na trąbce przez Pana Samujło Last Post, przystąpiono do składania wieńców.
Wieńce pod tablicą złożyła Ewa Konopacka i Stanisław Kielar – żołnierze Armii Krajowej walczący w
Powstaniu oraz w imieniu władz Rzeczypospolitej Polskiej – chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w
Kanadzie Łukasz Weremiuk, I radca Zbigniew Chmura oraz attaché obrony płk Cezary Kiszkowiak.
Po złożeniu wieńców i odegraniu ponownie przez p. Samujłę „Ciszy” głos zabrał płk Kiszkowiak:
- Zebraliśmy się tu dziś przed tym jedynym pomnikiem w Kanadzie upamiętniającym Powstanie Warszawskie,
aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o wyzwolenie Ojczyzny i byli gotowi ponieść dla niej największą
ofiarę. Dziś pamiętamy także o kanadyjskich sojusznikach, lotnikach, którzy ponieśli śmierć pomagając
walczącym powstańcom. Dziękuję wszystkim kombatantom i weteranom, zgromadzonym tutaj w godzinie „W”
73 lata później, za kontynuowanie tradycji i pamięć o powstańcach – powiedział podczas swojego
przemówienia płk Cezary Kiszkowiak. – Jestem przekonany, że młode pokolenie Polonii kanadyjskiej oraz
harcerze będą w przyszłości pielęgnować pamięć o powstaniu oraz oddawać hołd jego uczestnikom – dodał.
Pomnik poświęcony 26. lotnikom Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych (Royal Canadian Air Force,
którzy w czasie powstania warszawskiego wchodzili w skład dywizjonów 148. i 178. RAF dokonujących
zrzutów zaopatrzenia dla walczących powstańców, odsłonięty został w 1964 r. przez premiera Kanady Lestera
B. Pearsona. Siedmiu lotników kanadyjskich zginęło w trakcie wykonywania tej misji. W 1995 r. pomnik został
przyozdobiony Krzyżem Armii Krajowej.

Polonia Ottawska przed pamiątkową tablicą przed rozpoczęciem uroczystości

Delegacja SPK składa wieńca

Delegacja Ambasady RP składa wieniec

Przed tablicą pamiątkową.
Od lewej: Prezes SPK Ottawa dr Jerzy Kulczycki, chargé d’affaires a.i. Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie Łukasz
Weremiuk, kpt. rez.Ewa Konopacka, kpt. Piotr Miętus CAF, attaché obrony płk Cezary Kiszkowiak, Prezes SPK w K.
Andrzej Ruta, por. rez. Stanisław Kielar

***

4 sierpnia 2017r
Wizyta Vice-ministra Spraw Zagranicznych w Ottawie
Na zaproszenie Ambasady Polskiej w Kanadzie przybył do Ottawy z jednodniową wizytą odpowiedzialny za
kontakty z Polonią wiceminister Spraw Zagranicznych Pan Jan Dziedziczak w towarzystwie Pana Jana
Badowskiego-doradcy sekretarza stanu i Pana Mateusza Stęsieka -Dyrektora Departamentu d.s.Współpracy z
Polonią. Delegacja złożyła wieniec przed tablicą pamiątkową poświęconą kanadyjskim lotnikom, którzy zginęli
nad Polską niosąc pomoc powstańcom Warszawy, po czym dostojni goście mimo nawału spotkań z oficjelami
kanadyjskimi znaleźli czas aby spotkać się z Polonią i zapoznać z nurtującymi ją sprawami.
Spotkanie w Domu SPK odbyło się w miłej atmosferze. Gospodarzem spotkania była Ambasada Polska, której
pomocy udzieliło stołeczne Koło SPK oddając do jej dyspozycji Dom SPKi udzielając pomocy przy
serwowaniu poczęstunku. Tym razem Polonia nie zawiodła i licznie przybyła na spotkanie.
Prezes Okręgu Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej -dr Elżbieta Komsta podziękowała Panu Vice
ministrowi i towarzyszącym mu osobom za przybycie na spotkanie z Polonią, oraz podziękowała Ambasadzie
Polskiej w Kanadzie oraz nieobecnemu na spotkaniu Konsulowi Polskiemu w Ottawie Pani Aleksandrze Kucy
za bardzo dobrą i wydajną współpracę.
Pan Minister w swoim przemówieniu skoncentrował się na trzech sprawach, a mianowicie:
-zakomunikował, że władze Polski przyznały wszystkim uczniom uczęszczających do szkól polonijnych prawo
do posiadania polskiej legitymacji szkolnej. Jest to szczególnie ważne dla dzieci odwiedzające Polskę, gdyż
mają wszystkie przywileje przysługujące polskiej młodzieży szkolnej (ulgowe bilety na komunikację miejską i
krajową, bilety na imprezy i.t.d.)
-poinformował o pomocy państwa dla repatriantów z dawnych republik radzieckich
-zaapelował o wzmożenie wysiłku w wychowanie dzieci i młodzieży w polskim duchu patriotycznym.
W dyskusji po wystąpieniu pana Ministra padł zarzut, że Kongres nie reaguje na publikowane w prasie
artykuły obrażające dobre imię Polski i Polaków. Za przykład podano opublikowany ostatnio artykuł w Globe
and Mail na co natychmiast odpowiedziała Prezes Okręgu Ottawskiego KPK dr. Komsta informując zebranych,
że riposta Zarządu Głównego była natychmiastowai już po dwóch dniach protest został opublikowany w w.w.
gazecie. Zainteresowanych skierowała na stronę internetową ZG KPK. Padł również do ministra zarzut, że
Polonia nie ma dostępu do literatury polskiej. Odpowiedział na to Prezes SPK dr.Kulczycki i poinformował że
Oddział Ottawski SPK posiada bogatą bibliotekę sukcesywnie wzbogacaną o książki sprowadzane z Polski i
aby nie być gołosłownym zaprosił Pana Ministra do obejrzenia biblioteki.
Reasumując należy uznać spotkanie za bardzo udane i końcowy apel Pana Ministra o jedność w Polonii i
wspólne budowanie polskiego lobby w Kanadzie potraktować poważnie.

Składanie wieńca
Od lewej: Charge d’Affaires Ambasady RP, Attache obrony płk Kiszkowiak, wice Minister S Z Jan Dziedziczak, Dyrektor
Departamentu Jan Badowski.W głębi chorąży SPK Mirosław Lorenc

Od lewej:
I Radca Ambasady P. Zbigniew Chmura, Doradca Sekretarza Stanu Mateusz Stąsiek,Dyrektor Departamentu d.s. Polonii
Jan Badowski,attache obrony płk.Kiszkowiak, Charge d’affaires Ł.Wereniuk ,Prezes Okręgu Ottawskiego KPK dr. E.Komsta,
Wice minister Spraw Zagranicznych P. Jan Dziedziczak, Prezes Koła nr 8 SPK dr Jerzy Kulczycki, Prezes ZG SPK w K.
Andrzej Ruta, Chorąży SPK P. Mirosław Lorenc

Spotkanie w Domu SPK
Przy stole prezydialnym od lewej: Charge d’affaires Ł.Wereniuk, Wice minister Spraw Zagranicznych P. Jan Dziedziczak,
Dyrektor Departamentu d.s. Polonii Jan Badowsk Doradca Sekretarza Stanu Mateusz Stąsiek

***
Zachęcamy do wstępowania do Organizacji Polonijnych. W tym numerze
Biuletynu zamieszczamy niekompletny spis organizacji działających w Ottawie.
Polonia silna, to Polonia zorganizowana, a siła KPK zależy od liczebności i siły
organizacji członkowskich do niego należących.

OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE
(należące do Oddziału ottawskiego KPK)
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
strona internetowa: www.phfweb.ca
Kontakt Tadeusz Kulisz, Prezes
Tel 613-296-5490
E-mail: jgsemrau@rogers.com lub tadeuszkulisz@yahoo.ca

Rada Nadzorcza Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
Przewodniczący: Tadeusz Kulisz
Sekretarz: Jose Semrau
Skarbnik: Wiesław Kuran
Członkowie: Piotr Anweiler; Stanisław Kielar; Wiesław Kuran; Janusz Pietryga; Ewa
Zadarnowska 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
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.
***
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,
email: gajewscy@gmail.com
***

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.
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).
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
***
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 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
***
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

***

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.
Zainteresowani proszeni są przed przyjściem 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.
***

