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Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie
działalności organizacji terenowych. Okręg Stołeczny KPK publikuje
Biuletyn Informacyjny, który zawiera Kalendarz Spotkań i Imprez,
oraz bieżące informacje z zżycia 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 now
imprezy, a biuletyn co dwa miesiące.
Kontakt:
Prezes KPK-Okręg Ottawa Elzbieta 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

Bereś

613 594-5948

Stowarzyszenie Polskich Seniorów
„Ognisko”

M.Bidas

613 761-9487

Klub sportowy „Białe Orły-zebranie
zarządu
Stowarzyszenie Polskich Kombatantówzebranie zarządu
KPK-zebranie zarządu

P. Jańczyk

613 619 1170

J.Kulczycki

613 270-5134

E.Komsta

613 270 5134

Fundacja Dziedzictwa Polskiegozebranie zarządu

Semrau

613 741-5465

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

Planowane uroczystości i imprezyIV kwartał rok2017-I kwartał 2018)

Data
8 grudzień
12 grudzień
17grudzień
31grudzień
7 styczeń 2018
20 styczeń 2018
4 luty 2018
10 luty2 018

Uroczystość lub
impreza
Christmas Social
Świąteczny Wieczór
Harcerski
Opłatek SPK
Bal Sylwestrowy *)
Opłatek parafialny
Bal sportowca
Kawiarenka literacka
Śledzik harcerski

Telefon

Organizatorzy

Kontakt

YPCPA
ZHP-Ottawa

Patrz plakat
Hm.M.Gorzkowski 613 889 0683

Koło#8 SPK
Koło#8 SPK
Rada parafialna
K.S.„Białe orły”
Federacja Polek
ZHP Ottawa

J.Kulczycki
W.Karpiński
A.Kuratowska
R.Bojarski
E.Zadarnowska
Hm.M.Gorzkowski

613 270 5134
613 590 7255
613 739 9384
613 736 9517
613 739 8663
613 889 0683

***

Ogłoszenia
Young Polish-Canadian professionals are invited to join the Young Polish
Canadian Professionals Association at our third annual Christmas Social. We will
be spending the evening with friends, drinking traditional grzaniec and celebrating
Christmas!
New to YPCPA? Icebreakers will include a team mini Christmas tree decorating
contest!
Friday, December 8, 2017
7pm
The Waverley
339 Elgin Street
Admission (includes grzaniec, activities and appetizers) $20 Early bird (By
December 1) $15
Tickets are available here: https://ypcpa_christmas.eventbrite.ca
Let's remember others this Christmas! YPCPA will be collecting non-perishable
food items to donate to our local food bank.

***

***
Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo , Ottawa Program na 2017/2018
Spotkanie z seniorami z prelekcja o kwiatach meksykańskich
- grudzień 2017 - TBA
Kawiarenka literacka - 4 luty 2018 , godz. 2 PM
“Kobiece Twarze Polski”
Prezentacja ma na celu przybliżenie wybranych sylwetek Polek, które swoją
działalnością przecierają szlaki dla następnych pokoleń nie tylko w Polsce, ale też poza
granicami kraju.
36 Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży 22 kwiecień 2018 godz.3PM (15:00).
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Ottawy oraz innych miast.

***

Z życia Polonii ottawskiej

Komitet Pomocy Studiom Polskim
na Uniwersytecie Ottawskim
SPRAWOZDANIE
Skład Komitetu: Józef Semrau (KPK-Okręg Ottawa), dr Richard Sokoloski (Uniwersytet
Ottawski), dr Piotr Nawrot (KPK-Okręg Ottawa), Emilia Pohl (Grupa Taneczna “Polanie”,
Katarzyna Rydel (Young Polish Canadian Professional Association)
Nie byłoby to możliwe bez waszego wsparcia finansowego!
Szanowni Państwo!
W ostatnich latach władze wielu wyższych uczelni kanadyjskich, w tym Uniwersytetu
Ottawskiego, decydowały się na likwidację kursów oferowanych szczególnie w dziedzinach
nauk humanistycznych. Działania te były rezultatem drastycznych cięć finansowych w
budżecie edukacyjnym. Jest to problem ogólnokrajowy, który przede wszystkim dotyczy
programów nauczania języków obcych.
Likwidacja kursów języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Ottawskim byłaby
olbrzymią stratą zarówno dla Polonii, jak i dla społeczeństwa kanadyjskiego.
Chcąc wesprzeć i zabezpieczyć istnienie programu nauczania języka I kultury polskiej,
Kongres Polonii Kanadyjskiej (KPK)—Okręg Ottawa założył Komitet Pomocy Studiom
Polskim na Uniwersytecie Ottawskim. Celem tej inicjatywy była zbiórka środków
finansowych, które umożliwiłyby prowadzenie kursów języka i kultury polskiej na
uniwersytecie w stolicy Kanady.
Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim rozpoczął akcję
zbierania pieniędzy w 2014 r. Dzięki hojności fundatorów z całej Kanady, do końca
października 2017 r. zebrano przeszło $60 000 – suma ta pozwoliła na pokrycie kosztów
związanych z prowadzeniem kursów. Działalność Komitetu, przewidziana na okres trzech lat,
miała na celu nie tylko wsparcie programu studiów polskich, ale i zapewnienie jego
kontynuacji w dalszych latach poprzez ewentualne włączenie kursów języka i kultury polskiej
do programu studiów slawistycznych. Taka zmiana spowodowałaby nowy napływ środków
finansowych wygospodarowanych z budżetu uniwersytetu.
Dzięki wieloletniej umowie, zawartej między Uniwersytetem Ottawskim a Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Polsce, Komitet zaangażował do współpracy troje
znakomitych polskich wykładowców języka i kultury polskiej. W roku 2015-2016 zajęcia
prowadzone były przez prof. dr. hab. Wojciecha Kruszewskiego. W roku kolejnym gosciłą u
nas dr Agnieszka Jarosz. W obecnym roku akademickim 2017-2018 zajęcia prowadzi dr
Ewelina Bańka. Kursy języka i kultury polskiej nieustannie cieszą się popularnością wśród

studentów, co potwierdzają liczby zapisanych osób: rok 2015-2016: 80 studentów, rok 20162017: 60 studentów oraz rok 2017-2018: 75 studentów.
Komitet pragnie złożyć najszczersze wyrazy uznania prof. Richardowi Sokoloskiemu,
który przez wiele lat zapewniał niestrudzenie, że nauczanie języka i kultury polskiej na
Uniwersytecie Ottawskim będzie kontynuowane. Dzięki wysiłkom prof. Sokoloskiego powstał
nowy, udoskonalony program oferowany na poziomie studiów licencjackich, którego
obowiązkowym komponentem będą kursy języka i kultury polskiej. Program ten został
przedłożony i wstępnie zaakceptowany przed odpowiednie jednostki. Jest to niewątpliwy
sukces, który wieńczy działania na rzecz propagowania języka i kultury polskiej na
Uniwersytecie Ottawskim. Zanim program zostanie wdrożony, musi być wpierw
zaakceptowany przez władze wydziałowe oraz administracyjne uniwersytetu. O ile nie
pojawią się nieoczekiwane sprzeciwy, mamy nadzieję, że nowe zmiany zostaną
wprowadzone w życie w semestrze jesiennym 2018 roku.
Obrona i rozpowszechnianie polskości należy do najważniejszych patriotycznych
obowiązków wszystkich Polaków, niezależnie od różnic pokoleniowych lub miejsca ich
urodzenia. Wasz dar przyczynił się do zachowania i utrwalenia na terenie Kanady wielu
najcenniejszych symboli polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.
W imieniu własnym oraz Komitetu Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie
Ottawskim chciałbym serdecznie podziękować Polonii Kanadyjskiej za moralne i finansowe
wsparcie naszego apelu o utrzymanie programu nauczania języka i kultury polskiej na
Uniwersytecie Ottawskim.
Z poważaniem,
Józef Semrau
Przewodniczący Komitetu
Ottawa, November 2017

Committee for Polish Studies
at the University of Ottawa
REPORT
Committee members: Józef Semrau (CPC-Ottawa District), Dr. Richard Sokoloski
(University of Ottawa), Dr. Piotr Nawrot (CPC-Ottawa District), Emilia Pohl (Polanie Dance
Group, Katarzyna Rydel (Young Polish Canadian Professional Association)
It would not have been possible without your financial support
Dear Sir/Madam!
In recent years, many Canadian higher education institutions, including the University
of Ottawa, decided to liquidate courses offered specifically in the Humanities. These actions
were the result of drastic financial cuts in the education budgets of these institutions. This is a
nationwide problem that primarily concerns language teaching programs.
The elimination of Polish language and culture courses at the University of Ottawa
would have been a huge loss for both Poles and Canadian society.
In order to support and safeguard the existence of the curriculum of Polish language
and culture, the Canadian Polish Congress-Ottawa District established the Committee for

Polish Studies at the University of Ottawa. The purpose of the initiative was to raise funds to
enable courses in Polish language and culture at the University of Ottawa.
Thanks to generous donors from across Canada, more than $ 60,000 has been raised
as of end of October 2017. This sum has covered the cost of running the courses over three
academic years. The Committee activities, planned for a period of three years, aimed not
only to support the program of Polish studies but also to ensure its continuation in later years
by possibly incorporating Polish language and culture courses into the program of Slavic
studies.
Thanks to the multi-year agreement between the University of Ottawa and the John
Paul II Catholic University of Lublin in Poland, the Committee engaged the services of three
excellent professors of Polish language and culture. In the years 2015-2016 the classes were
conducted by Prof. Dr. Wojciech Kruszewski. In the next year Dr. Agnieszka Jarosz was our
guest. In the current academic year, 2017-2018, Dr. Ewelina Banka is conducting the
classes. Polish language and culture courses continue to be popular among students of
Polish background, which is confirmed by the number of students registered: 2015-2016: 80
students, 2016-2017: 60 students; and 2017-2018: 75 students.
The Committee wishes to express its sincere appreciation to Prof. Dr. Richard Sokoloski,
who for many years assuredly maintained that the teaching of Polish language and culture at
the University of Ottawa would continue. Thanks to the efforts of Prof. Dr. Sokoloski a new,
improved program, to be offered at the undergraduate studies level, will be an obligatory
component of Polish language and culture studies. This program was submitted and preapproved before the relevant department heads. This is undoubtedly a great success, which
will culminate in the promotion of Polish language and culture at the University of Ottawa.
Before the program is implemented, it must first be approved by the faculty and
administration of the university. Unless something unexpected were to happen, we hope the
new changes will be implemented in the autumn of 2018.
The defense and dissemination of Polishness are among the most important patriotic
duties of all Poles, regardless of generational differences or place of birth. Your generous
donations have contributed to preserving and consolidating in Canada many of the most
valuable symbols of Polish culture and national heritage.
On behalf of the Members of the Committee, I would like to extend my sincere thanks
to the Polish diaspora in Canada for the moral and financial support during our appeals to
maintain the Polish Language and Culture Curriculum at the University of Ottawa.
With kindest regards,
Józef Semrau
Chairman of the Committee

***

25 październik
Pumpkin Carving Contest!
Thank you to all who joined us for our pumpkin carving night. The winning pumpkin featured a
carving of the White Eagle.

***

5 listopad Koncert zespołu Pani Marii Knapik-Sztramko w the Perley and Rideau
Veteran’s Health Centre
Już po raz dziesiąty nasza znakomita śpiewaczka zorganizowała i poprowadziła koncert
dla weteranów , w Perley and Rideau Veteran’s Health Centre którym schronienie
znaleźli również nasi koledzy
Zespól Pani Marii z gościnnie zaproszonym chórem chińskich seniorów poza znanymi
utworami operowymi zaprezentował znane i mocno oklaskiwane pieśni popularne z
czasach młodości podopiecznych Domu Opieki. Pani Marii i jej zespołowi należą się
duże słowa podziękowania za wspaniały program, za którego jedyną zapłatą były
rozradowane, uśmiechnięte twarze mieszkańców domu „złotego wieku”.

Pani Maria w charakterze konferansjera

Resident Health Centre p.płk rez. Andrzej Garlicki w towarzystwie organizatorki koncertu oraz
prezesów SPK

J.Kulczycki

***
Obchody Święta Niepodległości w Ottawie
November 11, 2017 – A PERSONAL MESSAGE FROM THE PREMIER
On behalf of the Government of Ontario, I am delighted to extend warm
greetings to Ontario’s Polish community as you commemorate the 99th anniversary of
Poland’s independence.
Poland’s Independence Day commemorates the restoration of an independent
and unified Polish state after more than a century of foreign rule. It also celebrates the
strength, resiliency and courage of the Polish people in the turbulent struggles to
maintain the nation’s sovereignty against Nazism and Soviet Communism in the Second
World War, and against Communist rule up to 1989.
Today, Poland is an emerging power with one of the most dynamic and largest
economies in the European Union — a fact reflected in our own country’s designation
of Poland as a priority established market under Canada’s Global Markets Action Plan.
For Polish Canadians and people of Polish descent, this event is a point of pride
from which you draw strength and inspiration. The people of Ontario are proud to join
you in marking this day — and in celebrating Poland’s many contributions to
democracy and the world.
Please accept my sincere best wishes for a joyful celebration with family, friends
and community!
Kathleen Wynne Premier

11 Listopad – Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Polskiej
Szkole im Wiktora Podoskiego
Dzień odzyskania niepodległości obchodzony był w Polskiej Szkole bardzo uroczyście.
W uroczystej akademii przygotowanej przez klasę Pani Agnieszki Czerniakow wzięli
udział wszyscy uczniowie szkoły z gronem pedagogicznym na czele. Przybyli również
zaproszeni goście w osobach konsula RP w Kanadzie Pani Aleksandry Kuca, prezesa
KPK w Ottawie Pani Elżbiety Komsta oraz prezesa Koła Ottawskiego SPK Jerzego
Kulczyckiego. Akademie, w których udział biorą dzieci i młodzież są zawsze
wzruszające, a Pani Dyrektor Renacie Bogusławskiej i gronu pedagogicznemu szkoły
należy się serdeczne podziękowanie za wychowanie dzieci i młodzieży w duch
patriotycznym.
J.K.

Kulminacja obchodów Dnia Niepodległości przypadła na niedzielę dn. 12 listopada.
Obchody zainaugurowane zostały Mszą Św. w intencji Ojczyzny w polskim kościele
p.w. Św. Jacka Odrowąża z udziałem korpusu dyplomatycznego oraz licznie
zgromadzonej Polonii, kombatantów Koła nr 8 i harcerzy z hufców Jutrzenka i Lechici
pod sztandarami organizacji.
Po Mszy Św. Udano się na cmentarz Notre Dame, gdzie harcerze , attaché obrony oraz
konsul RP w Ottawie zapalili świeczki i złożyli kwiaty na grobach generałów (gen.
Zająca, gen. Orlika-Rückemanna, gen Sznuka ) i osób zasłużonych dla Polski i Polonii
założyciela Polskiej Szkoły p. Podoskiego i strażnika „Skarbów Wawelskich”-p
Krzywdy-Polkowskiego)

Przy grobie gen. Bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna

W godzinach popołudniowych odbyła się w Domu SPK akademia przygotowana i
zorganizowana przez stołeczne koło Stowarzyszenia Inżynierów Polskich.
A oto krótkie sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia Pana dr. Bogdana Gajewskiego
Dnia 12 listopada miała miejsce uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. W
Domu Polskim SPK świętowaliśmy 99 rocznicę uzyskania niepodległości. Akademia,
pod patronatem Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), została
zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów Polskich (SIP). W części oficjalnej
gości powitała obecna Prezes Ottawskiego Oddziału KPK, dr Elżbieta Komsta.

Przesłanie naszego księdza proboszcza, ojca Tomasza, w formie pięknej modlitwy
pozwoliło na chwilę skupienia i refleksji o skomplikowanej drodze do wolności, którą
tak bardzo cenimy. Referat okolicznościowy przedstawił dr inż. Bogdan Gajewski,
skupiając się na istotnym elemencie łączącym wszystkich Polaków, jakim jest
znajomość polskiego języka. Granice Polski po Pierwszej Wojnie Światowej
wyznaczono w oparciu o znajomość polskiej mowy w danym obszarze geograficznym.
Ostatnie dokonania gospodarcze w Polsce (przemysł transportowy i związane z tym
inwestycje) pozwalają na optymistyczne prognozy dotyczące przyszłości Polski na
arenie międzynarodowej. Przesłanie z Polski w zastępstwie spóźnionego na Akademię
Ambasadora RP w Kanadzie, dr Andrzeja Kurnickiego, przedstawiła Konsul RP w
Ottawie, Aleksandra Kucy. (Ambasador wracał ze spotkania w Montrealu i spóźnił się
tylko o 17 minut.)
W części artystycznej Akademii wystąpił Chór imienia Ignacego Jana Paderewskiego
wraz z Teatrem Słowa im. Mieczysława Kotlarczyka. Artystyczną oprawę zapewniła
Maria Berwid-Gawalewicz, której w układzie programu pomogła Maria LipowiecKępkowa. Akompaniament i aranżacje muzyczne były domeną Barbary Armatys.
Jak zwykle, najbardziej niezawodna para w osobach dr Elżbiety Nowickiej-Kielar oraz
Stanisława Kielara, zadbała o bezawaryjne nagłośnienie sali, co w przypadku słowa
mówionego i śpiewanego nie jest czynnością prostą.
Szczególne podziękowanie należy się Ewie Zadarnowskiej z Federacji Polek w
Kanadzie za zorganizowanie świetnej wystawy „Polish Spirit”. O dekorację sceny
zadbała Maria Podsadowska.
Jak się okazało, w organizacji Akademii wzięło udział wiele osób spoza środowiska
inżynierów. Tym osobom należą szczególne słowa podziękowania. Wspólny udział w
tak patriotycznym przedsięwzięciu jakim jest Akademia pokazało, że ottawska Polonia
potrafi się zjednoczyć i współpracować niezależnie od przynależności organizacyjnej.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych
w przygotowanie i zrealizowanie Akademii.
Bogdan Gajewski

J.E.Ambasador w towarzystwie Małżonki w rozmowie z organizatorem akademii dr. B. Gajewskim.

Chór Polski im. I. Paderewskiego

Goście honorowi

Attaché Obrony RP w rozmowie z Kawalerem Orderu Virtuti Militari kpt. Ewą Konopacką

Zdjęcia wykonał Zdzisław Jachna z Instytutu Kaszuby.

***

John Baird odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Były Minister Spraw Zagranicznych Kanady w rządzie Stephena Harpera John Baird
został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość wręczenia orderu odbyła się w Ambasadzie RP w Ottawie 22 listopada
2017 r. w obecności członków rodziny i przyjaciół ministra Bairda, kanadyjskich
parlamentarzystów i urzędników oraz przedstawicieli Polonii.
- Jestem dumny mogąc uhonorować dziś wielkiego przyjaciela Polski. Nigdy nie
zapomnimy, że minister John Baird był w Kanadzie jednym z największych
orędowników wzmacniania wschodniej flanki NATO. W czasie, kiedy pełnił funkcję
szefa kanadyjskiej dyplomacji zapadła decyzja o wysłaniu kanadyjskich żołnierzy do
Polski, gdzie ćwiczyli wspólnie z polską armią przez ponad trzy lata – zaznaczył
podczas uroczystości ambasador Andrzej Kurnicki. – Doceniamy ponadto
zaangażowanie ministra na rzecz polsko-kanadyjskiej współpracy na rzecz Ukrainy,
którego ukoronowaniem było podpisanie wspólnego „Oświadczenia między
Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Departamentem
Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady ws. Koordynacji Działań na rzecz
Ukrainy i Europy Wschodniej” – dodał ambasador.
W swoim przemówieniu po odebraniu orderu John Baird podkreślił, że Kanada i Polska
dzielą podobne wartości i interesy. – Jestem pod wrażeniem drogi jaką Polska przeszła
od okresu transformacji ustrojowej. Może być teraz przykładem dobrych praktyk dla
innych krajów – zaznaczył Baird.
John Russell Baird urodził się 26 maja 1969 r., w latach 2011-1015 pełnił funkcję
Ministra Spraw Zagranicznych w konserwatywnym rządzie Stephena Harpera. W
świecie polityki spędził większość swego dorosłego życia. Po raz pierwszy do
parlamentu federalnego wybrany został w roku 2006 po ponad dekadzie pracy dla
prowincji Ontario. Jako szef dyplomacji odwiedził Polskę w roku 2014. Prezydent
Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy wojskowej w
ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

John Baird i Andrzej Kurnicki

Uczestnicy uroczystości

Tekst i zdjęcia Olga Jabłońska i Paweł Wołowski

***

Canada Sesquicentennial Award
W ramach obchodów 150tej rocznicy konfederacji, rząd Kanady nagradza
wybitnych obywateli specjalnym odznaczeniem “The Canada Sesquicental Award”.
Odznaczenie to jest przyznawane wybranym osobom, w dowód uznania za ich pracę na
rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz promowania wartości społeczeństwa
kanadyjskiego.
Te unikalne odznaczenia zostały wykonane z miedzi z dachów Parlament Hill i
złożone przez dzieci niepełnosprawne wyłącznie na tę szczególną okazję.
Jednym z laureatów tej nagrody jest Pan Marek Kiejna, aktywny członek Polonii
Kanadyjskiej, obecnie członek Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa, a także
członek Stowarzyszenia Kombatantów Polskich - Koło Nr. 8 w Ottawie.
Pan Kiejna otrzymał to odznaczenie w uznaniu za wybitne osiągnięcia zarówno
w społeczności Orléans, jak i na arenie międzynarodowej. Pan Kiejna konsekwentnie
walczył o poszanowanie praw człowieka na całym świecie oraz o prawa językowe
nowych Kanadyjczyków w Orléans.
Między innymi niestrudzenie walczył o utworzenie Centrum Bezpłatnego
Szkolenia Języka Francuskiego dla imigrantów w Orléans w celu ułatwienia im
znalezienia pracy i szybszej asymilacji w Kanadzie. Znajomość kilku języków
pozwoliła mu na zorganizowanie pomocy w osiedlaniu uchodźców i na działalność
przywódczą w wielu wspólnotach wielokulturowych w Ottawie.
Podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się 26 października 2017 r. w
Parlamencie Kanady, Hon. Andrew Leslie, P.C. M.P. reprezentujący okręg Orléans,
pogratulował Panu Kiejnie, wyrażając swoją wdzięczność i podziw dla jego moralnej
postawy i działalności społecznej, która przyczyniła się do rozwoju wspólnoty Orléans,
Ottawy, i Kanady.
Jesteśmy pewni, że cała polska społeczność w Ottawie przyłączy się, aby
pogratulować panu Markowi Kiejnie za wybitne osiągnięcia, które wzmocniły dobrą
opinię o Polonii Kanadyjskiej i dodały jej prestiżu w Kanadzie.

***

Piszą do nas
Do redakcji Biuletynu Kongresu Polonii Kanadyjskiej - Okręgu Stołecznego.
Jak z góry przypuszczałem pan Piasta nie umieszcza w swoich Komunikatach
Ottawskich artykułów niewygodnych dla niego. Proszę więc o umieszczenie go w
waszym Biuletynie.
Redaktor Komunikatów Ottawskich
Pan Czesław Piasta.
Panie „Redaktorze”
Na wstępie chciałbym zachęcić pana do wzięcia przyspieszonego kursu języka
polskiego, gdzieś na poziomie 5-6-tej klasy szkoły podstawowej, gdzie zapewne
nauczyłby się pan, że tytułów nie odmienia się przez rodzaje . W języku polskim używa
się tytułów prezes, profesor, doktor bez względu na płeć. Nie używa się słów
prezeska ,profesorka czy doktorka. Są to błędy językowe, o których „pan redaktor”
powinien wiedzieć.

Ale to tylko tak na marginesie. W momencie usunięcia Pana z SPK uprzedzałem,
że wszelkie ataki Pana na nasze Koło znajdą swoje odbicie w sądzie kanadyjskim,
jednak pan o tym widocznie zapomniał, a może zaszkodziła panu „dobra zmiana”
Pański artykuł z dn.18 października 2017 r. zamieszczony w pańskich
„Komunikatach Ottawskich” roi się od kłamstw i niedomówień. Przede wszystkim ani
Pani Prezes KPK dr Elżbieta Komsta (nie prezeska), ani Pan Prezes Zarządu Głównego
SPK Andrzej Ruta nie mogli „bojkotować” spotkania z Panem Ambasadorem z tej
prostej przyczyny, że byli daleko od Ottawy (Pani Prezes KPK w Polsce, a Prezes Z.G.
SPK w Toronto), o czym wiedzieć powinien „redaktor śledczy)”. Również Prezes Koła
nr8. SPK, za którego zgodą ukazała się notatka skierowana do członków SPK, a którą
Pan bez naszej zgody wykorzystał w swoim artykule, zaopatrując ją w swój
niewybredny komentarz nie bojkotował spotkania, gdyż był w tym czasie kilka tysięcy
kilometrów od Ottawy. A kto potrafi czytać, to zrozumie, że w notatce nie było
wzywanie do bojkotu Pana Ambasadora, a jedynie niezadowolenie z powodów
technicznych, a mianowicie z powodu organizowania spotkania przez p.Kujbidę-osobę
znaną w Polonii ze swej rozbijackiej działalności, który na łamach prasy w Polsce i
Kanadzie (m.in. w Komunikatach Ottawskich) atakuje w niewybredny sposób
organizacje polonijne poczynając od Kongresu, poprzez SPK, ZHP poza granicami
Kraju, Federację Polek i inne. Nie rozumiem również bez mojej zgody jak również
zgody Prezesa Okręgu Ottawskiego KPK oraz Prezesa ZG SPK. znalazły się nasze
zdjęcia w tym tak przekłamanym artykule
Nie jest to jedyne kłamstwo w Pana artykule pt. „Otwarte spotkanie Ambasadora
RP w Kanadzie z Polonią w Ottawie 11 października 2017”
I tak w rozdziale „Idzie nowe…”pisze pan , że „po raz pierwszy w historii od
czasu II Wojny Światowej, po dwóch latach od czasu wyboru opcji „dobrej zmiany”
pierwsze spotkanie z Polonią w Ottawie nowego ambasadora z Polski miało charakter
publiczny i otwarty.”
Kłamstwo
Od chwili odzyskania niepodległości przez Polskę w r.1990 a wszyscy
ambasadorowie wielokrotnie spotykali się z Polonią na różnych otwartych
uroczystościach czy imprezach, a jeśli pan Piasta, czy Kujbida w nich nie uczestniczył
to już ich sprawa.
I dalej w tym samym rozdziale „Wszystkie dotychczasowe powitania nowych
ambasadorów były spotkaniami zamkniętymi. Zapraszano nieliczną grupę prezesów z
wybranych organizacji polonijnych według klucza opracowanego przez służby
dyplomatyczne i inne służby państwowe. Spotkania były tajne, nawet bywały zakazy
przekazywania informacji poza grono osób uczestniczących w tym spotkaniu”
Kolejne kłamstwo. Od 11-tu lat jestem prezesem Stołecznego Koła nr 8 SPK w
Ottawie, a przez poprzednie 12 lat byłem sekretarzem tejże organizacji i nigdy nie
spotkałem się z czymś takim.
To zwykły pański wymysł, a istnienie „czarnej listy” to kolejna plotka,
wielokrotnie dementowana przez ówczesnych ambasadorów.
Chciałbym przypomnieć, że Koło Ottawskie SPK organizowało spotkanie z
Polonią nie tylko dyplomatom polskim bez względu na ich przynależność partyjną.
Wymienię tu tylko spotkanie z senatorami RP wywodzącymi się z różnych frakcji
politycznych, spotkania z pierwszymi damami RP Panią Marią Kaczyńską czy, Agatą

Duda-Kornhauser, panem Wice ministrem Spraw Zagranicznych J.Dziedziczakiem i
wielu innymi, którzy w dawnych latach odwiedzili Ottawę .Wszystkie te spotkania
były otwarte dla całej Polonii
A wreszcie ocena poprzednich ambasadorów jako osoby niekompetentne
przynoszące wstyd Polakom to już szczyt bezczelności. Kto pana Panie Piasta
upoważnił do oceny korpusu dyplomatycznego i na jakiej podstawie osądza pan
wysoko ocenianych przez władze kanadyjskie dyplomatów pracujących w Kanadzie.
Widocznie ma pan problemy z czytaniem prasy kanadyjskiej, bo gdyby pan nie miał nie
wypisywał by pan bzdur. Wystarczyłoby przeczytać tylko informacje na temat J.E.
Ambasadora RP w Kanadzie P. Zenona Kosiniaka-Kamysz, aby zobaczyć jak oceniana
była osoba reprezentująca Rząd Polski w Rządzie Kanady.
I na zakończenie ostatni cytat
„Kogo reprezentował i reprezentuje KPK Ottawa, który na przykład nie wyraził
zgody na zarejestrowania się w KPK ottawskiego Instytutu Naukowego im. Oskara
Haleckiego w Kanadzie?”
Panie Piasta czas skończyć z półprawdami i niedopowiedzeniami. Jeśli nie zna
Pan „Regulaminu Stołecznego Oddziału Kongresu Polonii Kanadyjskiej
zamieszczonego na stronie internetowej KPK Ottawa, (Warunki przyjęcia) to byłoby
lepiej dla pana nie zabierać głosu na ten temat. Każda nowa organizacja składająca swój
akces do KPK musi spełnić warunki regulaminowe.
Panie Redaktorze Piasta-proszę nie brać przykładu z pana Kujbidy i przestać
rozbijać Polonię podając kłamliwe lub fałszywie interpretowane informacje, oraz
proszę zapamiętać, że organizacje należące do KPK to społeczne organizacje
kanadyjskie Polaków zamieszkujących Kanadę, Polaków, którzy nie będą ingerować w
wewnęczne sprawy Polski i nie będą optować za żadną partią polityczną w Polsce.
Mają natomiast za zadanie obronę dobrego imienia Polski i Polonii podkreślam Polonii
o czym powinien pan pamiętać.
Proszę o umieszczenia mojej odpowiedzi na pana artykuł w „Komunikatach
Ottawskich „
dr Jerzy Kulczycki
Prezes Koła nr 8 w Ottawie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie
P.S. Pański artykuł znalazłem w Google na stronie Elżbieta Komsta Ottawa.
Uprzedzam, że nie będę podejmował z Panem żadnej polemiki, gdyż nie chcę, aby
według starej goebelsowskiej zasady kłamstwa wielokrotnie powtarzane przyjęte były
za prawdę.

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

OTTAWSKIE ORGANIZACJE I KLUBY POLONIJNE
(należące do Oddziału ottawskiego KPK)
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
strona internetowa: www.phfweb.ca
Kontakt Tadeusz Kulisz, Prezes
Tel 613-296-5490
E-mail: jgsemrau@rogers.com lub tadeuszkulisz@yahoo.ca
Rada Nadzorcza Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
Przewodniczący: Tadeusz Kulisz
Sekretarz: Jose Semrau
Skarbnik: Wiesław Kuran
Członkowie: Piotr Anweiler; Stanisław Kielar; Wiesław Kuran; Janusz Pietryga; Ewa
Zadarnowska Grażyna Ratkowska
Webmaster: Andrzej Poluchowski

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.:613 270 5134
e-mail: jerzykulczycki@outlook.com
***
Biblioteka Polska im. Mariana Ruty przy Domu Polskim S.P.K.
Czynna w środy w godz. 17:00-21:00
Tel.:613 594 5948
Kontakt: Barbara 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- 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
***
Ottawski Klub Teatralny im. Jadwigi Domańskiej (O.K.T.)
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"
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: 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 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.

***

