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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 n owej imprezy, 

a biuletyn co dwa miesiące, lub częściej w miar napływu materiału 

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 

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:berus420@primus.ca


Planowane uroczystości i imprezy kwartał rok) 
 

Data Uroczystość lub impreza Organizatorzy Kontakt Telefon 

20 styczeń Bal sportowca K.S.”Białe orły” R.Bojarski 613 736 9517 

4 luty  godz. 

2 PM 

Kawiarenka literacka -*) 

Kobiece Twarze Polski 

Federacja Polek E.Zadarnowska 613 739 8663 

10 luty  Śledzik harcerski Szczep 

Jutrzenka i 

Lechici 

K.Gorzkowski 613 823 6649 

4 marzec  

godz.11:00 

Msza św. w intencji 

Żołnierzy Wyklętych  **) 

Koło nr 8. SPK J.Kulczycki 613 270 5134 

4 marzec  

Godz. 16:00 

Film fabularny  *) 

 pt. ”Wyklęty” 

Koło nr 8 SPK R.Górny 613 440 1795 

22 kwiecień 

Godz.15:00 

Konkurs Recytatorski dla 

Dzieci i Młodzieży *) 

Federacja Polek Ewa 

Zadarnowska 

613 739 8663 

*) Dom SPK     379 Waverley St. 

**) Kościół Polski p.w .Św.Jacka Odrowąża   

* * * 
 

Ogłoszenia 
 
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dwa konkursy na działania poza 
granicami Polski: 
1.      Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą – którego celem jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie 
ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie 
wiedzy na jego temat. 
2.      Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą – którego celem jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku 
naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami 
kraju. 
 
Na stronach Ministerstwa Kultury  
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-
2018/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php  
oraz 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-
2018/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica.php 
znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat tych programów a także regulaminy i warunki składania 
wniosków projektowych.  
 
Termin nadsyłania wniosków projektowych upływa 31 stycznia 2018 roku.  
Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród potencjalnie zainteresowanych.  
 
Z poważaniem, 
Aleksandra Kucy Konsul RP 
Kierownik Referatu Konsularnego 
Ambasada RP w Ottawie 
Telefon: +1 (613) 789 0468, faks: +1 (613) 789 8835  
www.ottawa.msz.gov.pl  

* * * 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mkidn.gov.pl%2Fpages%2Fstrona-glowna%2Ffinansowanie-i-mecenat%2Fprogramy-ministra%2Fprogramy-mkidn-2018%2Fochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php&data=02%7C01%7C%7C7b52ff4d90d34a7e80d708d5578f47ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636511195249192531&sdata=Wz42edsIQ3j4%2FfoVcpqdYQkm8qYKl5wy0k9fZQfFt78%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mkidn.gov.pl%2Fpages%2Fstrona-glowna%2Ffinansowanie-i-mecenat%2Fprogramy-ministra%2Fprogramy-mkidn-2018%2Fochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica.php&data=02%7C01%7C%7C7b52ff4d90d34a7e80d708d5578f47ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636511195249192531&sdata=Wz42edsIQ3j4%2FfoVcpqdYQkm8qYKl5wy0k9fZQfFt78%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mkidn.gov.pl%2Fpages%2Fstrona-glowna%2Ffinansowanie-i-mecenat%2Fprogramy-ministra%2Fprogramy-mkidn-2018%2Fmiejsca-pamieci-narodowej-za-granica.php&data=02%7C01%7C%7C7b52ff4d90d34a7e80d708d5578f47ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636511195249192531&sdata=EhJvdsiOrdYM858HyIkqIgjBHD1ZDgMW%2Fed8mEwVCoc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mkidn.gov.pl%2Fpages%2Fstrona-glowna%2Ffinansowanie-i-mecenat%2Fprogramy-ministra%2Fprogramy-mkidn-2018%2Fmiejsca-pamieci-narodowej-za-granica.php&data=02%7C01%7C%7C7b52ff4d90d34a7e80d708d5578f47ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636511195249192531&sdata=EhJvdsiOrdYM858HyIkqIgjBHD1ZDgMW%2Fed8mEwVCoc%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ottawa.msz.gov.pl%2F&data=02%7C01%7C%7C7b52ff4d90d34a7e80d708d5578f47ef%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636511195249192531&sdata=fkbfn%2BPbOd%2BlPHBIsNxftAVZa1GxmjeARoSei2j67Ig%3D&reserved=0


 

 

* * * 



 

* * * 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska 

 Szanowni Państwo, 

 Chcemy z przyjemnością Państwa poinformować, iż dnia 19 grudnia 2017 r. ruszyła rejestracja na XIII 

Światowe Zimowe  Igrzyska Polonijne ,,Krynica-Zdrój 2018”. 



Rejestracja dostępna jest pod http://www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/rejestracja.php 

 Igrzyska są cykliczną imprezą sportową organizowaną przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” w 

partnerstwie z polskimi samorządami. Wydarzenie skierowane jest do sportowców polonijnych, zarówno 

sportów letnich, jak i zimowych. Igrzyska organizowane są na przemian co dwa lata: Światowe Letnie 

Igrzyska Polonijne i Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. 

W roku 2018 r. na terenie gminy Krynica-Zdrój w dniach 25 luty -03 marca 2018 r, odbędzie się kolejna 

edycja tego  Wydarzenia – XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Przewidujemy, iż do Krynicy 

przyjedzie około 650 zawodników z 20 krajów świata. Będą oni rywalizowali w 10 dyscyplinach sportowych. 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Igrzysk znajdują się na stronie internetowej 

 http://www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/ 

Pytania odnośnie Imprezy należy kierować na adres mailowy igrzyska@wspolnotapolska.org.pl 

 Mam nadzieję, iż idea Igrzysk Państwa zainteresuję i spotkamy się w Krynicy-Zdrój. 

 Będziemy również wdzięczni za rozpowszechnianie informacji na temat Igrzysk w Państwa organizacjach. 

 Z poważaniem, 

 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

ul. Krakowskie Przedmieście 64 
00-322 Warszawa 
tel. +48 22 556 90 02   fax +48 22 556 90 43 

http://www.wspolnotapolska.org.pl 

* * * 
Szanowni Państwo / Dear Friends ! 

 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie przeżyła kolejny bardzo udany rok. Ponad 41 000$ zostało 

zebrane przez nasza Fundacje, aby pomoc wielu polskim organizacjom w Ottawie oraz w zachodniej 

Kanadzie. 

Ponad 11 000$ zostało przekazane na wsparcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim. Dwa 

stypendia fundacyjne o wartości 1 500$ zostały przyznane studentom polskiego pochodzenia uczęszczającym 

na kanadyjskich uniwersytetach. 

Fundacja również wsparła finansowo Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa, Ottawska Grupę Taneczna 

Polanie, Federacje Polek w Ottawie,  North Shore Polish Association-Belweder, oraz Barka Canada-Social 

Integration Society. 

W 2018r. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie obchodzić będzie 25-lecie swojej działalności. W tym 

okresie 25-ciu lat, Fundacja przyznała ponad 86 000$ wielu polskim organizacjom w rejonie Ottawy oraz całej 

Kanadzie. 

Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, aby podziękować serdecznie wszystkim naszym darczyńcom za 

wspieranie nas przez 25 lat i oczekujemy, ze będziemy kontynuować prace dla dobra wszystkich organizacji 

polonijnych w nadchodzących latach. 

Więcej informacji na temat naszej Fundacji oraz studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim można 

znaleźć na naszych stronach internetowych: www.phfweb.ca i http://phfweb.ca/polishstudiescommitee/ 

 

The Polish Heritage Foundation of Canada has experienced another very successful year.  Over $41,000 was 

raised by our Foundation to assist many Polish organizations here in Ottawa and Western Canada. 

Over $11,000 was granted to support Polish Studies at the University of Ottawa. Two foundation scholarships 

worth $1,500 were awarded to students of Polish background attending Canadian universities. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl%2Frejestracja.php&data=02%7C01%7C%7C145e87d06b174338b30608d5523d1e4c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636505344805520187&sdata=6FKaNJhRJK0KQevKQjIvDTpwxPBAkSZDn8IdpzqFIkU%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl%2F&data=02%7C01%7C%7C145e87d06b174338b30608d5523d1e4c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636505344805520187&sdata=X8iuDQe0OFEa8p0tcdTAhl1tae4A2%2BOeV15hoimdEHM%3D&reserved=0
mailto:igrzyska@wspolnotapolska.org.pl
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wspolnotapolska.org.pl%2F&data=02%7C01%7C%7C145e87d06b174338b30608d5523d1e4c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636505344805520187&sdata=4mFIX9KXV6rDE559%2Fl8UuwUWB9C%2Bs%2BerWrYE8wPgynE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3D174d817163%26e%3D2ad8bdf7ad&data=02%7C01%7C%7Cd5580d90ff1c4d2489f908d54e25738b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636500845110363061&sdata=LTq%2FUOchBc3vW1n8IJHzPFKFNfZ7kc35Zb4YSK2zcw8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3Daa57d3001d%26e%3D2ad8bdf7ad&data=02%7C01%7C%7Cd5580d90ff1c4d2489f908d54e25738b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636500845110363061&sdata=8YV0yLGM9MdY0U3sWTgYdA8LmlVeZHWQoh3pxyP5n5w%3D&reserved=0


The Foundation also financially supported the Canadian Polish Congress-Ottawa District, Polish Canadian 

Women’s Federation, Ottawa Polanie Dance Group, North Shore Polish Association-Belweder, and Barka 

Canada-Social Integration Society. 

In 2018, the Polish Heritage Foundation of Canada will be celebrating its 25th Anniversary. Over this 25-year 

period, the Foundation has granted over $86,000 to many Polish organizations in the Ottawa area and across 

Canada. 

We would like to take this opportunity to thank all our donors for supporting us for 25 years and we look 

forward to continuing our work for the benefit of all Polish community organizations in the years to come. 

For more information regarding our Foundation and Polish Studies at the  University of Ottawa, please visit 

our websites: www.phfweb.ca   and   http://phfweb.ca/polishstudiescommitee/ 

 

 

 

Z życia Polonii ottawskiej 
 

29 Listopada    W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce 

 

Wieczór muzyczno-poetycki poświęcony Tadeuszowi Kościuszce i upamiętniający 200  
rocznicę śmierci tego polskiego bohatera odbył się w Ambasadzie RP w Ottawie 29 

listopada 
2017 r. 
 

Przedstawiciele Polonii oraz wielbiciele muzyki klasycznej zgromadzeni w ambasadzie 
mieli okazję wysłuchać koncertu muzyki polskich kompozytorów Henryka 

Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Fryderyka 

Chopina w wykonaniu NadiiMończak (skrzypce), Stevena Massicotte (fortepian) oraz 
Mariusza Mończaka (skrzypce). Utworom towarzyszyły informacje z biografii Tadeusza 

Kościuszki oraz fragmenty jego listów, recytowane przez aktorkę Lilianę Komorowską. 
 

Koncert został zorganizowany przez Fundację Liliany Komorowskiej dla Sztuki, 
Stowarzyszenie Chopin Music Society of Montreal oraz Ambasadę RP w Ottawie. 

Tadeusz Kościuszko (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 
w Solurze) – inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik 

wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły 
Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej. 
 
Foto: Paweł Bartosiński 
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* * * 
 

4 grudnia   O Żegocie w Ottawie 

Pomoc Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce była tematem konferencji 

zorganizowanej 4 grudnia 2017 r. w Ottawie przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydarzenie odbyło się w 75. Rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota”. 

Spotkanie prowadziła Irena Tomaszewski, autorka książki o Żegocie wydanej w 

Kanadzie. Głównym mówcą był Joshua Zimmerman, profesor Yeshiva University z 

Nowego Jorku, autor książki „The Polish Underground and the Jews, 1939-1945”.  

W słowie wstępnym ambasador Andrzej Kurnicki podkreślił znaczenie „Żegoty” 

jako instytucji Polskiego Państwa Podziemnego dla dzieła ratowania Żydów podczas 

okupacji niemieckiej w Polsce. Irena Tomaszewski zwróciła uwagę na dramatycznie 

trudne warunki, w których członkowie Rady – przedstawiciele prawie pełnego spektrum 

polskich i żydowskich ugrupowań politycznych – działali na rzecz ratowania swych 

współobywateli. Prof. Joshua Zimmerman przedstawił natomiast zarys historii 

powstania i funkcjonowania Rady, podkreślając szczególnie rolę i bohaterstwo 

uczestniczących w niej kobiet – Ireny Sendlerowej i Jadwigi Deneko. 

Po konferencji wyświetlony został ponadto film „Opowieść o Żegocie” w reżyserii Zofii 

Kunert 



W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Polonii, środowisk żydowskich Ottawy, 

Kanadyjczycy zainteresowani historią, historycy i dziennikarze. 

 
Na zdjęciu; stoi Pani Irena Tomaszewska, siedzi prof.Joshua Zimmerman 

 

(Przedruk ze Strony Głównej Ambasady RP) 

* * * 
 

9 grudnia  Jasełka w Szkole Polskiej 
 

 



 

 
 

 
 

 

* * * 
 



10 grudnia  Pożegnanie attache obrony   Rzeczpospolitej Polski w Kanadzie 
 

Licznie zgromadzona w Domu SPKw Ottawie Polonia pożegnała kończącego swą służbę w Kanadzie ogólnie 

cenionego i szanowanego  za swe zaangażowanie w życie Polonii, a przede wszystkim za troskę jaką otaczał 

weteranów II-ej Wojny Światowej pułkownika Cezarego Kiszkowiaka. 

 

 
Płk. Cezary Kiszkowiak żegna się z Polonią Ottawską 

 

 
Od lewej; Prezes Koła nr 8 SPK dr Jerzy Kulczycki, Prezes KPK-Okręg Ottawa dr Elżbieta Komsta, Przewodniczący 

Fundacji Charytatywnej SPK w Kanadzie Józef Semrau, P. Kinga Kiszkowiak, płk. Cezary Kiszkowiak 



 

 
Prezes ZG. SPK Andrzej Ruta wręcza pułkownikowi pamiątkowy dyplom 

 

 
Kol. Ryszard Bojarski wręcza koszulkę „Białych orłów” 

* * * 
 



16 grudnia  -Koncert Kolęd 
Podobnie jak w latach poprzednich  Ambasada RP w Ottawie współorganizowała koncert kolęd polskich i 

kanadyjskich, z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

Wysłuchaliśmy pięknych, tradycyjnych, zawsze chętnie słuchanych kolęd,  śpiewanych po polsku, angielsku  i 

francusku, w wykonaniu artystów polsko-kanadyjskich oraz artystów ottawskich i z Quebecu , co wprowadziło 

nas w atmosferę zbliżających się Świąt. Część kolęd  zgromadzona polsko-kanadyjska i kanadyjska 

publiczność śpiewała wraz z wykonawcami. Całością dyrygowała znana polska śpiewaczka Pani Knapik 

Sztramko 

Koncert odbył  się 16 grudnia o godz. 16:30 w Trinity Anglican Church, 1230 Bank St. Ottawa.  

 

* * * 
 

17 grudnia  Opłatek SPK 

Stało się już tradycją, że przed Świętami Bożego Narodzenia spotykamy się w gronie 

przyjaciół, aby wspólnie podzielić się opłatkiem i pokolędować przy bożonarodzeniowym 

drzewku. Na to spotkanie Stowarzyszenie zaprasza pracowników polskiej ambasady oraz 

organizacje, które mają schronienie w Domu SPK. Podczas spotkania podzieliliśmy się 

opłatkiem z J.E. Ambasadorem RP w Kanadzie dr. Andzejem Kurnickim, Jego małżonką Panią 

Agatą, konsulem RP w Ottawie Panią Aleksandrą Kucy, oraz prezesami i członkami Klubu 

Seniora „Ognisko”, Polskiego Klubu Teatralnego. Polskiego Chóru, Federacji Polek, ZHP 

poza Granicami,  i afiliowanym przy Kole nr 8 Zespołem Tanecznym „Polanie”na czele z 

prezesem Ottawskiego Oddziału KPK dr Elżbietą Komstą. 

Po wzmocnieniu sił sutą kolacją prygotowaną przez Komitet Imprez SPK przystąpiliśmy do 

śpiewania kolęd czemu dzielnie przewodzili  znana polska piosenkarka pani Jola Bałuszek i 

prezes kabaretu „Po ósmej” kol. Roman Górny. 

 

 
Od lewej: Roman Górny, ambasador RP dr Andrzej Kurnicki, 100-letni weteran II Wojny Światowej kol. Zbigniew 

Berezowski, p. Agata Kurnicka, córka kol.Berezowskiego,i p.Jola Bałuszek 

 

* * * 



31 grudnia  Bal sylwestrowy 

W sylwestrową noc szampańską zabawą pożegnała Polonia rok 2017 na balu zorganizowanym 

przez Koło nr 8 SPK .Po sutej kolacji tańczono do wczesnych godzin rannych przy muzyce DJ 

Czesława. 

* * * 
 

7 stycznia  Opłatek parafialny 

W dniu 8 stycznia 2018 roku  korzystając z goscinnosci Kola #8 Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantόw odbyło siᶒ  w “Domu Polskim SPK” spotkanie Parafian  Wspόlnoty Sw. Jacka 

aby razem świętować Boże Narodzenie  W tym roku grupa  młodzieżowa o nazwie “Amatorski 

DziecięcyTeatr Parafialny”   pod kierownictwem Pani Doroty Dunne wraz z grupą Parafian  

przygotowała ”Jasełka”  To  słowno- muzyczne widowisko  oparte na starodawnych polskich 

tradycjach  wzbogacone zostało o postać Świętego Brata Alberta który był ogłoszony  

Patronem Polski na rok 2017 .  

Ksiądz Proboszcz  w ciepłych słowach przywitał licznie zgromadzoną widowniᶒ i rozpoczęło 

siᶒ  barwne i z wdziękiem przedstawione  widowisko, w  którym brało udział ponad 20 

młodych wykonawców a najmłodszy miał już prawie…6 lat! 

Widowisko prowadziła entuzjastyczna  Pani Dorota Dunne a o nagłoṡnienie zadbała dr. 

Elzbieta Nowicka –Kielar. 

 Kiedy przebrzmiały gromkie i zasłużone  oklaski  przemówił Ambasador R.P. dr. Andrzej 

Kurnicki  wyrażając   uznanie za tak piękne umacnianie polskich tradycji narodowych i złożył 

najserdeczniejsze życzenia noworoczne dla całej wspólnie pracującej Polonii. 

A potem było wspólne łamanie siᶒ opłatkiem  i przy kawie z ciastem śpiewanie kolᶒd 

.Rozpoczęła Pani Grażyna Ozorowska  wraz z  Pania Barabarą Armatys a potem ruszył orszak 

kolędnikόw z wielką gwiazdą na czele  zaṡ Panowie Adam Sztajerowski i Adam Kaminski  

przygrywali  wszystkim spiewającym .  

Kiedy odṡpiewano już najbardziej znane kolędy  mili goście zwolna wracali do swych domόw 

niosąc w pamięci  wiele  ciepłych  świątecznych wspomnień. 

 

Powyższe zanotowal Stanislaw Kielar 

* * * 
 

 

 

9 stycznia  Opłatek harcerski 

Okres bożonarodzeniowy zakończył się w Domu SPK opłatkiem -kominkiem harcerskim, 

zorganizowanym przez szczepy „Jutrzenka” i „Lechici”  

Z zaproszonych gości obecni byli J.E. Ambasador RP w Kanadzie dr Andrzej Kurnicki wraz 

z małżonką, Attaché Obrony RP w Kanadzie komandor Krzysztof Książek. Konsul RP w 

Ottawie p. Aleksandra Kucy. prezes Okręgu Ottawskiego dr Elżbieta Komsta oraz prezes SPK 

Ottawa dr. Jerzy Kulczycki. Podzielono się opłatkiem, a obozowe piosenki harcerskie 

przeplatane polskimi kolędami stworzyły wspaniały nastrój wieczoru. 

K.G. 



 
 

 
 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 



Piszą do nas 
Szanowni Państwo, 

Przesyłam poniżej wspomnienie ambasadora Kurnickiego o generale Edwardzie Rownym. Będziemy 

wdzięczni za dystrybucję wśród przedstawicieli Polonii. 

Z poważaniem 

 

Olga Jabłońska 

I Secretary 

Political Unit 

Embassy of the Republic of Poland 

 

 
 

Odszedł generał Edward Rowny 

 

Z wielkim żalem żegnamy generała Edwarda Rownego, amerykańskiego stratega polskiego pochodzenia, 

który zmarł 17 grudnia br. w Waszyngtonie w wieku stu lat.  

 

Edward Rowny urodził się w Baltimore w stanie Maryland 3 kwietnia 1917 roku. Jego rodzina pochodzi z 

Nagoszewa koło Ostrowi Mazowieckiej. Studiował inżynierię na Johns Hopkins University oraz w elitarnej 

akademii wojskowej West Point, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Yale, a tytuł doktora w 

dziedzinie stosunków międzynarodowych otrzymał na American University w Waszyngtonie.  

 

Był weteranem II wojny światowej (na froncie włoskim), wojny koreańskiej i wojny w Wietnamie. W czasie 

lądowania we Włoszech objął dowództwo batalionu. Po zakończeniu działań wojennych w Europie został 

przeniesiony do zespołu planującego inwazję Japonii. Podczas wojny w Korei współpracował z generałem 

Douglasem McArthurem a w czasie wojny wietnamskiej, jako zastępca generała Andrew P. O’Meary’ego, był 

odpowiedzialny za transport żołnierzy NATO z Francji. Wtedy także był pomysłodawcą zastosowania 

śmigłowców, dawniej stosowanych wyłącznie jako środek transportu, jako maszyn bojowych. To właśnie 

dlatego generał Rowny, w nawiązaniu do dokonań innego wielkiego Polaka, Kazimierza Pułaskiego, "ojca 

amerykańskiej kawalerii", jest nazywany "ojcem amerykańskiej kawalerii powietrznej".  

 

Pracował jako negocjator kontroli zbrojeń i doradca ds. wojskowy w administracjach pięciu prezydentów USA 

– Nixona, Forda, Cartera, Reagana i Busha seniora. „Doradca pięciu amerykańskich prezydentów, który 

pomógł wygrać zimną wojnę" -  tak napisał o nim "Wall Street Journal".  

Aktywnie zaangażowany w działalność polonijną i pomoc polskim studentom w USA. W 1994 został 

przewodniczącym Paderewski Living Memorial, mającego na celu podtrzymywanie dziedzictwa wielkiego 

polskiego patrioty, pianisty i kompozytora. Wchodził także w skład delegacji, która w 1992 przywiozła ciało 



Paderewskiego z cmentarza Arlington do wolnej Polski. Rowny był aktywnym członkiem-założycielem i 

wiceprezydentem Amerykańsko-Polskiego Komitetu Doradczego (American Polish Advisory Council).  

 

Miałem zaszczyt poznać generała Rownego w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze wspominam nasze 

spotkania w Polish Hertitage Associataion w Baltimore i Waszyngtonie w latach 80tych i 90tych, gdzie Pan 

Generał często i chętnie przebywał. Mieliśmy okazje rozmawiać o polityce zagranicznej, dyplomacji, 

sprawach Polski w okresie transformacji ustrojowej, „okrągłego stołu”, a potem wejścia Polski do NATO. Był 

Amerykaninem, ale także wielkim polskim patriotą. Zawsze podkreślał swoje polskie korzenie i wyjątkowy 

stosunek do polskiej tradycji i historii. Do tej pory mam w pamięci jego książkę podarowaną mi w roku 1993. 

 

Cześć Jego Pamięci. 

 

Andrzej Kurnicki 

Ambasador 

 

General Edward Rowny passed away 

 

It was with great sorrow that we received the news about the passing of Edward Leon Rowny, United States 

Army Lieutenant General of Polish origin, who died on December 17, 2017 in Washington D.C. 

 

Edward Rowny was born in Baltimore, Maryland on April 3, 1917. His father emigrated in 1912 from 

village of Nagoszewo in the eastern part of Polish Mazovia region. General Rowny graduated from the 

Baltimore Polytechnic Institute, an engineering high school, in 1933. During college, as a Polish American, 

he chose to pursue a trip through the Kosciusko Scholarship to explore Polish culture and history in Krakow. 

He also earned a BS from Johns Hopkins University in Engineering, and degrees from West Point, Yale 

(MAs in Engineering and International Affairs) and American University (PhD in International Studies). 

 

General Rowny commanded troops in World War II, Korea and Vietnam. In 1944 Rowny was brought in as 

a battalion commander that drove the Germans up the Western coast of Italy until the end of the war. A day 

after the end of World War II in Europe, he was assigned to planning the invasion of Japan. Assigned to 

General Douglas MacArthur, he became his spokesman. During the Vietnam War he tested the helicopter as 

a platform for the Army to fight insurgency. Subsequently, as deputy chief to General Andrew P. O'Meara 

he was in charge of relocation of NATO troops from France. 

 

He was a military advisor to U.S. presidents: Nixon, Ford, Carter, Reagan and Bush senior and a negotiator 

on the strategic arms reduction. The Wall Street Journal wrote about him that he was “an adviser to five 

Presidents who helped win the Cold War”. 

 

He was an active member of Polish diaspora in the US. In 1992, Rowny fulfilled his ambition to return the 

remains of Ignacy Jan Paderewski to Poland. In 2003, Rowny became the Vice President of the American 

Polish Advisory Council (APAC) an organization which promotes Polonia's Agenda and encourages them to 

vote and become government officials. In 2004, he established the Paderewski Scholarship Fund to bring 

Polish University students to Georgetown University to study American style democracy. 

 

I had the honour to meet General Rowny in the United States of America. I recall our meetings at the Polish 

Hertitage Associataion in Baltimore and then in Washington in the eighties and nineties. We had an 

opportunity to talk about foreign policy, diplomacy, Poland during the transformation period, an then our 

accession to NATO. He was American, but also a great Polish patriot. He always highlighted his Polish roots 

and exceptional relation to Polish tradition and history. I still remember his book he gave me in 1993. 

 

R.I.P. 

 

Andrzej Kurnicki 

Ambassador 

* * * 



Canada Sesquicentennial Award 

 

W ramach obchodow 150tej rocznicy konfederacji, rzad Kanady nagradza wybitnych 

obywateli specjalnym odznaczeniem “ the Canada Sesquicentennial Award”. 

 

Jednym z lauretow tej nagrody jest Pani Ewa Zadarnowska. Pani Zadarnowska otrzymała 2 

grudnia 2017 ta zaszczytna nagrode, ktora zostalo wyroznione 150 osob z Ottawy (50 kobiet, 

50 mezczyzn i 50 mlodych ludzi od 12 do 25 lat) za prace spoleczna w swoich srodowiskach. 

 

Wreczenie nagrod mialo miejsce w Richcraft Hall na Uniwersytecie Carleton w Ottawie. 

Uroczystosc prowadzil Stefan Keyes (dziennikarz CTV i wolontariusz), nagrody wreczal MPP 

Yasir Naqvi, a zaszczycili ja swoja obecnoscia Lieutenant Governor of Ontario Elizabeth 

Dowdeswell oraz wice-rektor Uniwersytetu Alastair Summerlee, ktorzy wyglosili krotkie 

przemowienia podczas przyjecia wydanego po ceremonii. 

* * * 
 
 

 December 5, 2017 5:21 PM 

To: Gorny, Roman (EC) 

Subject: Nepean’s Canada 150th Anniversary Medal 

  

Hello Roman, 

I am pleased to inform you that you have been selected to receive the Nepean’s Canada 150 th 

Anniversary Medal. 

As you know, in celebration of 150 years of Canadian Confederation, I would like to recognize 

residents of Nepean who have made a difference in our community, Nepean and Canada or 

have excelled in their personal and professional lives. 

As your Member of Parliament, my greatest privilege is to meet all of the extraordinary 

personalities who make our community the incredible place it is. This was what inspired me 

to create the medal, for which we have received numerous nominations. 

  

Chandra Arya 

Member of Parliament/Député – Nepean 

* * * 
Pani Ewa Zadarnowska i Pan Roman Górny 

 

Szanowni Państwo 

 

W imieniu Zarządu i Członków Kongresu Polonii Kanadyjskiej składam serdeczne gratulacje 

z okazji uhonorowania Was Medalem 150-lecia Kanady. Jesteśmy dumni że wśród członków 

KPK znajdują się osoby których zaangażowanie w pracę społeczną zostało docenione przez 

społeczność Kanadyjską. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Dr Elzbieta Komsta 

Prezes KPK Okręg Ottawa 

* * * 



Znaczki / Stamps 

 

Kiedy żył mój teść, wysyłał do swoich wnucząt wiele artykułów filatelistycznych, sądząc, że 

będą to przyszłe inwestycje. 

Minęło 10 lat od jego śmierci. Zbadałem wartość tej kolekcji i powiedziano mi, że to raczej 

“hobby” niż inwestycja. 

Szkoda, że wszystkie te artykuły są w pudełku przez ostatnie 10 lat 

Szukam kogoś, kto doceniłby te artykuły filatelistyczne i dbał o nich 

Kolekcja składa się z pocztówek, kartek korespondencyjnych oraz pierwszy dzień obiegu. 

(przykłady poniżej). Jest około 5,000 pozycji. 

Jeśli istnieją poważne kolekcjonerzy znaczków w Ottawie, proszę o kontakt: 

jgsemrau@rogers.com 
 

When my father-in-law was alive, he would send many philatelic items to his granddaughters, 

thinking that they would be a future investment. 

It has been 10 years since his passing. I have investigated the value of this collection and was 

told that it was more a hobby rather than an investment. 

It is a shame that all these items have been in a box all this time. 

I am looking for someone who would appreciate these items and take good care of them. 

The collection consists of post cards, correspondence cards and first day covers, (see samples 

below), in total approximately 5,000 pieces. 

If there are serious stamp collectors in Ottawa, please contact me:  jgsemrau@rogers.com 

 

 

 

 

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


 

 

 

 



 

 

 

 

* * * 
 



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 

*** 

 

Polska Jedność Narodowa 

.Kontakt: Jerzy Czartoryski-Prezes  

   Tel.: 819 684 0469 

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

 

Stowarzyszenie Inżynierów  

Polskich w Kanadzie, Oddział Ottawa.  

: Bogdan Gajewski – Przewodniczący Oddziału Ottawskiego SIP w Kanadzie   

1945 South Lavant Rd. Lanark, ON   

Tel. (613) 259-5015,   

e: gajewscy@gmail.com  

*** 
 

 

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

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

Tel.:613 594 5948 

E-mail  spkottawa@rogers.com 
Prezes: Jerzy Kulczycki 
Tel.:613 594 5948 
e-mail jerzy.kulczycki@outlook.com 

*** 
 

 

mailto:jgsemrau@rogers.com
mailto:tadeuszkulisz@yahoo.ca
mailto:gajewscy@gmail.com
mailto:jerzy.kulczycki@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 
 Chor im.Ignacego Paderewskiego w Ottawie zostal zalozony w roku1962 przez 

parafian  kościoła Sw, Jacka w Ottawie. Zatem już od ponad pól wieku wytrwale 

i lojalnie służy ottawskiej Polonii biorąc udział w licznych akademiach i wieczornicach 

z okazji świąt narodowych.  Występuje również  na specjalne zaproszenia innych organizacji polonijnych. 

Chór prezentuje  polską muzykę także w środowisku kanadyjskim podczas 

 występów w Domach Pogodnej Starości, gdzie koncertował z bogatym programem  

polskich kolęd i pastorałek. 

Kilkakrotnie  brał udział w etnicznych wydarzeniach muzycznych takich jak; 

Multicultural Choir Festivals w Ottawie. 

Repertuar choru obejmuje nie tylko pieśni narodowo- patriotyczne i hymny  ale 

również pieśni religijne i okolicznościowe ,takie jak kolędy wykonywane w języku  

francuskim , angielskim i polskim oraz psalmy i cały wachlarz pieśni ludowych. 

Skład personalny choru jest dynamiczny i zmieniał się kilkakrotnie na przełomie 

minionych dziesięcioleci. 

 Obecnie jesteśmy chorem żeńskim, ale serdecznie zapraszamy do naszego grona osoby lubiące śpiew i 

muzykę obu płci. Próby nasze odbywają się w Domu Polskim  

w Ottawie. 

Kontakt; 

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 
 

Zapraszamy Panie do nas. 
*** 

 
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 

 

*** 

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

* * * 
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