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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 nowej imprezy,  

a biuletyn raz na kwartał. 

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.11:0014:00 

Stowarzyszenie Polskich Seniorów 

„Ognisko” 

M.Bidas 613 761-9487 

Środa 1-sza* 

godz.19:00 

Klub sportowy „Białe Orły-zebranie 

zarządu 

R.Lange 613 739 9816 

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 

4 marzec 

Godz.11:00 

Msza Św. w intencji *) 

Żołnierzy Wyklętych 

Koło nr 8 SPK 

w Ottawie 

J. Kulczycki 613 270 5134 

4 marzec 

Godz.16:00 

Film fabularny **) 

„wyklęty” 

Koło nr 8 SPK 

w Ottawie 

R.Górny 613 440 1795 

11 marzec 

Godz 15:00 

Walne Zebranie 

Sprawozdawcze SPK 

Koło nr 8 SPK 

w Ottawie 

J.Kulczycki 613 270 5134 

15 kwiecień 

Godz.15:00 

Doroczny Koncert 

Zespołu „Polanie 

Zespół „Polanie” A.Borowiec 613 222 7778 

22 kwiecień 

godz.15:00  

Konkurs Recytatorski dla 

Dzieci i Młodzieży **)  

Federacja Polek Ewa 

Zadarnowska 

613 739 8663 

28 kwiecień 

godz.18:30 

Wiosenny Bal Parafialny Parafia Św.Jacka 

Odrowąża 

M.Bronowska 613 230 0804 

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

**) Dom SPK -Waverley Street 

* * * 

 
Ogłoszenia 

 

4 marzec 2018 r. Projekcja filmu „Wyklęty”. 

W niedzielę 4-go marca po Mszy Św. poświęconej pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbędzie 

się w Domu SPK projekcja filmu fabularnego „Wyklęty”. 

Szczegóły w załączonym plakacie. 
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**** 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ottawa, luty / February 2018 
 

Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim 
 

http://phfweb.ca/polishstudiescommitee/ 
 

Prośba o wsparcie działań Komitetu 

 

Szanowni Państwo! 

 

Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim rozpoczął 

akcję zbierania pieniędzy na rok akademicki 2018-2019. 

 

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 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 2017-

2018: 75 studentów. 

 

Dzięki wysiłkom prof. R. 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. 
 

Na kolejny rok akademicki 2018-2019 naszym celem jest wzbogacenie tego 

programu o 2-3 dodatkowe kursy; wymaga to jednak budżetu w wysokości 

$25,000. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy przy pomocy finansowej – 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3D7eed269a63%26e%3D2ad8bdf7ad&data=02%7C01%7C%7C870f3ac5fd444fb7820f08d571aba29c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636539904332256731&sdata=fmt5DxhB887I2fdSoSRqikw0zRMWjxqSeX3NFD0mueA%3D&reserved=0


prosimy wyslać czek do Polish Heritage Foundation, z zaznaczeniem POLISH 

STUDIES. Wszystkie dotacje otrzymują pokwitowanie podatkowe! 
 

Polish Heritage Foundation of Canada 
P.O. Box 81008 

Ottawa, ON     K1P 1B1 
 

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 
 
 

Committee for Polish Studies at the 
University of Ottawa 

 

http://phfweb.ca/polishstudiescommitee/ 
 
A request to support the Committee's activities 
 
Dear Sir/Madam! 
 

The Committee for Polish Studies at the University of Ottawa has 
initiataed its campaign of fundraising for the academic year 2018-2019. 
          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 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: 2017-2018: 75 
students. 
          Thanks to the efforts of Prof. Dr. R. 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 pre-approved before the relevant department 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3Dca311213b4%26e%3D2ad8bdf7ad&data=02%7C01%7C%7C870f3ac5fd444fb7820f08d571aba29c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636539904332256731&sdata=2m1qCWMxqM9tzu1AiDi3wBD%2F%2Fn0v7IAv6qlC7svoEdQ%3D&reserved=0


heads. This is undoubtedly a great success, which will culminate in the 
promotion of Polish language and culture at the University of Ottawa. 
 

          For the next academic year, 2018-2019, our objective is to enrich 
this program by offering 2-3 additional courses; however, this will require 
a budget of $25,000. Please support our initiative with your kind 
donation—send your cheque to the Polish Heritage Foundation, indicating 
POLISH STUDIES. All donations receive a tax receipt! 
 

Polish Heritage Foundation of Canada 

P.O. Box 81008 

Ottawa, ON      K1P 1B1 

 

          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, 
Jozef Semrau 
Chairman of the Committee 
 

**** 
 

Wniosek o potwierdzenie statusu działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 

politycznych 

 

Szanowni Państwo 
 
przesyłam informacje z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat 
uzyskiwania uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z 
powodów politycznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie UdSKiOR 
http://www.kombatanci.gov.pl/p l/uprawnienia/uzyskiwanie-upra wnie%C5%84.html 
 
"Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza 
opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca 
po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub 
innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 
z powodów politycznych. 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kombatanci.gov.pl%2Fpl%2Fuprawnienia%2Fuzyskiwanie-uprawnie%25C5%2584.html&data=02%7C01%7C%7Ca727cd71b82349ae571908d56032c2c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636520693493013000&sdata=KYj99gVsHhs97c4Wqya0onB%2BJIUYAoDUfieTBCBTFYo%3D&reserved=0


 
Wniosek należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza. 
 
Do wniosku należy dołączyć: 
 
1. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z 
przyczyn politycznych, 
 
2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy, 
albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności, 
 
3. kserokopię dowodu osobistego, 
 
4. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn 
politycznych (np. dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, 
pisemne oświadczenia świadków), 
 
5. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika). 
 
Uwaga: Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie 
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej 
Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana 
wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie 
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma 
pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 
 
Wniosek można złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu albo nadesłać pocztą na adres 
Urzędu. 
 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

tel. 22-661-81-29, 22-661-87-06 

 

**** 
 

Subject:    Scholarships / Stypendia 

Date:        Sun, 14 Jan 2018 21:54:00 +0000 

From:       Polish Heritage Foundation of Canada <jgsemrau@rogers.com> 

 

 Stypendia / Scholarships 
 

John Paul II Scholarship in Polish 
University of Ottawa 
https://scholarships.uottawa.ca/p/a/17965/ 
Deadline: Oct. 31, 2018 
  
Canadian Polish Millennium Fund 

mailto:jgsemrau@rogers.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3D5724604f9a%26e%3D05b70437b3&data=02%7C01%7C%7Ca727cd71b82349ae571908d56032c2c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636520693493013000&sdata=NAZab1kXBoHw8MT8xk5SZ2yT3D6ljymJ6U2ThDjh6oc%3D&reserved=0


http://www.millenniumfund.ca/ 
Deadline: Sept. 15, 2018 
  
The W. Reymont Foundation 
http://www.reymontfoundation.com/ 
Deadline: November 2018 
  
Adam Mickiewicz Foundation 
http://polishcanadians.ca/Adam_Mickiewicz_foundation_PL.html 
Deadline: Sept. 15, 2018 
   
Polish Heritage Foundation of Canada 
http://www.phfweb.ca/menu.htm?opt=0&lang=PL 
Deadline: June 30, 2018 
  
Charitable Foundation of the  
Polish Combatants’ Association in Canada 
379 Waverley St., Ottawa, ON   K2P 0W4 
 
Students of Polish background requesting financial assistance regarding education costs in Canada 
or abroad 
(no website—contact J. Semrau to receive application form: jgsemrau@rogers.com 
 

**** 
 

 

Biblioteka im. Mariana Ruty / Marian Ruta Library 
 

 

     Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Nr. 8 w Ottawie prowadzi własną bibliotekę, w 

której pracują wolontariusze z doświadczeniem zawodowym. Choć początki biblioteki były 

bardzo skromne, obecnie zawiera ponad 3000 tytułów w języku polskim. Biblioteka posiada 

również niewielką kolekcję angielskich tłumaczeń polskich książek, a także książek w języku 

angielskim na tematy polskie. 

     Dostępne są także zbiory referencyjne i niektóre polskie periodyki. Najnowszym dodatkiem do 

biblioteki jest niewielki zbiór kaset wideo z filmów polskich. 

     Książki są dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków społeczności polsko-kanadyjskiej. 

   

 

  
 

 

Najnowsze nabycie / Most recent acquisition 

 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3D0549adafd5%26e%3D05b70437b3&data=02%7C01%7C%7Ca727cd71b82349ae571908d56032c2c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636520693493013000&sdata=dsV1J1kUoUNkH92VbihTY9WHcfH8jRynAAWOUpsmDCo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3Dca023741a3%26e%3D05b70437b3&data=02%7C01%7C%7Ca727cd71b82349ae571908d56032c2c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636520693493013000&sdata=rDw4HkM7O8EH3mYNCZUfHpE09Oha0SnKvgWeCMEQQoo%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3D7c2deac830%26e%3D05b70437b3&data=02%7C01%7C%7Ca727cd71b82349ae571908d56032c2c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636520693493013000&sdata=WUw1XBWLLpjGmtpsidBdEFXN2pTeWcXh%2BTfacTytAG0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolishheritagefoundation.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D53d9c0757cf629095785335a1%26id%3D36460ed872%26e%3D05b70437b3&data=02%7C01%7C%7Ca727cd71b82349ae571908d56032c2c1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636520693493013000&sdata=SjEsdP9xCEADa0cd2kvX8t5bw4y3ov6FCzQXZ8U6ATg%3D&reserved=0
mailto:jgsemrau@rogers.com


 
 

 



Opis książki 
Koszmar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938 
 
     W latach 1937–1938 w Związku Sowieckim doszło do pierwszego ludobójstwa na narodzie 
polskim. W ramach „operacji polskiej” NKWD bolszewicy zgładzili 200 tysięcy naszych rodaków. 
Strzelano im w tył czaszki, topiono ich i zakopywano żywcem. Egzekucje poprzedzały długie, 
bestialskie tortury, których celem było wydobycie fałszywych zeznań i przyznanie się do fikcyjnych 
zbrodni. 
      
     Wszystko to działo się na bezpośredni rozkaz Józefa Stalina. Jedyną „zbrodnią” ofiar „operacji 
polskiej” NKWD była ich narodowość. Ludzi tych zabito dlatego, że byli Polakami. Mimo szokującej 
skali tej eksterminacji – zginęło w niej dziesięć razy więcej osób niż w ramach zbrodni katyńskiej – 
„operacja polska” została niemal zupełnie zapomniana. 
  
     Książka, w języku polskim i angielskim, jest już dostępna w Bibliotece im. Mariana Ruty, 
Dom SPK, 379 Waverley St. Ottawa. Biblioteka otwarta jest o godzinie 19.00. w każdą środę. 
  
 

 
 

Z życia Polonii ottawskie 
 

2 luty – Wykład J.E. Ambasadora RP w Kanadzie dr. Andrzeja Kurnickiego 

 na Uniwersytecie St.Paul 

"Polska Polityka zagraniczna – globalne wyzwania 

 na 2018 rok” 
 

W piątek, 2 lutego 2018 na zaproszenie  Instytutu Naukowego im. Oskara 

Haleckiego w Kanadzie, JE Ambasador RP w Kanadzie, dr Andrzej Kurnicki  

wygłosił wykład w St. Paul University w Ottawie na temat „Polska Polityka 

Zagraniczna a, Globalne Wyzwania na rok 2018”.  Dr A. Kurnicki w sposób bardzo 

ciekawy i dostępny dla słuchaczy przedstawił sytuację geopolityczną Polski w 

aspekcie gospodarczym i ekonomicznym, bezpieczeństwa państwa oraz poruszył 

temat ostatniej ustawy o IPN. 

 



 
 

 

**** 
 

4 Luty 2018 – Kawiarenka literacka 

4 lutego odbyło się spotkanie w ramach Kawiarenki Literackiej. Tym razem naszym 

gościem była dr Ewelina Bańka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II. Pani dr Bańka w roku akademickim 2017/2018 przebywa w Ottawie, gdzie 

wykłada na Uniwersytecie Ottawskim. 

Temat spotkania to: "Twarze Kobiet Polskich", a więc wszystko o znanych 

współczesnych Polkach, ich życiu, pracy, i osiągnięciach. 
 Federacja Polek w Kanadzie,  
Ogniwo #8 , Ottawa 
 



 
Członkinie naszego Ogniwa z gośćmi: dr. Ewelina Bańka (KUL), Konsul RP w Ottawie Aleksandra Kucy, 
Sybil Braganza (Ethnocultural Seniors at Social Planning Council), prof. Richard Sokolowski (Uniwersytet 
Ottawski) 

 

 
Podziękowanie za wykład 

**** 
 

 



10 luty 2018  Śledzik harcerski 

Polonia pożegnała Karnawał 2018 „Śledzikiem Harcerskim” zorganizowanym w 

Domu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przez ottawskich harcerzy  ze 

szczepów „Jutrzenka” i „Lechici”. W pięknie udekorowanej Sali mimo 

niesprzyjającej pogody uczestnicy bawili się do późnych godzin. Harcerkom i 

harcerzom.  należą się duże brawa za bardzo dobrą organizację zabawy.  
 

**** 
15 luty Wizyta Delegacji IPN w Ottawie 

W dniach 14–17 lutego delegacja Instytutu Pamięci Narodowej w składzie Jan 

Baster – zastępca prezesa IPN, Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętnienia Walk 

i Męczeństwa oraz Agnieszka Jędrzak – kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów 

Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN przebywała w Kanadzie.  

Podczas swojego pobytu w Ottawie przedstawiciele IPN spotkali się z dyrektorem 

generalnym ds. wydarzeń i upamiętnień w Ministerstwie Kultury Kanady, panem 

Chaouki Dakdouki, dyrektorem wykonawczym National Capital Commission, 

panem Markiem Kristmansonem oraz prezesem fundacji Tribute to Liberty, panem 

Ludwikiem Klimkowskim. Głównym tematem ich rozmów była możliwość udziału 

Instytutu w projekcie budowy pomnika Ofiar Komunizmu w Ottawie. 

Na spotkaniu zorganizowanym w ambasadzie delegacja odpowiedziała ponadto na 

pytania Polonii dot. działalności IPN oraz nowelizacji ustawy o Instytucie 

dyskutowanej w ostatnim czasie szeroko w kanadyjskich mediach. 
  

 
Od lewej: Viceprezes IPN p. J.Baster; dyr. Adam Siwek 

 

**** 



21 luty 2018  Spotkanie Ambasadora Rzeczpospolitej Polski 

 dr Andrzeja Kurnickiego z zarządem Oddziału ottawskiego , oraz prezesami i 

delegatami do Kongresu Polonii Kanadyjskiej  

Spotkanie otworzyła Prezes Oddziału Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskie 

przedstawiając w krótkich słowach historię, zakres działania i obowiązki Kongresu. 

Z kolei kurator School Board  Pani J.Kania zreferował zasady działania polskiej 

szkoły sobotniej, jej program i potrzeby . Prezesi , lub zastępujący ich delegaci  do 

Kongresu  w krótkich słowach zaprezentowali swoje organizacje, przedstawiając 

zakres ich działania. Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze , a Pan 

Ambasador był mile zaskoczony zakresem i różnorodnością akcji prowadzonych 

przez kanadyjskie organizacje polonijne skupione w Kongresie. Po spotkaniu 

zakończonym dyskusją przy kawie Pan Ambasador zwiedził Dom SPK . Spotkanie 

należy uznać za bardzo udane. 

 

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 

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


 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 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 jerzy.kulczycki@outlook.com 

 

 
*** 

 
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 
 

mailto:gajewscy@gmail.com
mailto:jerzy.kulczycki@outlook.com
http://www.spkottawa.ca/
mailto: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: Ryszard Lange-Prezes 
Strona www: http://www.whiteeagles.net 
Email: info@whiteeagles.net 

*** 
 

Klub szachowy przy Domu Polskim SPK 
 

tel:613%20828%200225
mailto:kuba@rogers.com
tel:613%20741%205569
mailto:baraniak@rogers.com
tel:613%20731%206417
mailto:marysiapodsadowska@gmail.com
mailto:bidas.marian@gmail.com
http://www.zhpkanada.ca/
http://www.zhpottawa.ca/stolica.html
http://www.whiteeagles.net/
mailto:info@whiteeagles.net


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. 

 

* * * 
 

tel:613-216-8502

