
KONGRES POLONII KANADYJSKIEJ-OKRĘG STOŁECZNY 
    

Biuletyn Informacyjny # 3/2018  Marzec 2018 r. 
 

 

 
Jednym z zadań Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynowanie 

    działalności organizacji terenowych. Okręg Stołeczny KPK publikuje 

Biuletyn Informacyjny, który zawiera Kalendarz Spotkań i Imprez,  

oraz bieżące informacje z 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.:11:00-

14:00+ 

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 

J.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 

5 kwietnia 

Godz. 19:00 

 

Wykład „St John Paul II,*) 

and His legacy at the 

Catholic Univ. Of Lublin 

Dr Ewelina Bańka 

Ottawa University 

Patrz-Ogłoszzenia  

15 kwietnia 

Godz.:15:00 

Doroczny występ „Zespołu 

Polanie” 

Grupa dziecięco 

młodzieżowa przy 

SPKOttawa 

A.Borowiec 613 222-7778 

22 kwietnia 

Godz.:15:00 

Konkurs recytatorski dla 

dzieci i młodzieży **) 

Federacja Polek E. Zadarnowska 613 739 8663 

28 kwietnia 

Godz.:18:30 

Bal wiosenny **) Parafia Polska M.Bronowska 613 230 0804 

3 maja Podniesienie Polskiej flagi 

przed City Hall w Ottawie 

KPK Ottawa E.Komsta 613 270 5134 

6 maja 

Godz.;11:00 

Msza Św. w intencji 

Ojczyzny 

Kościół Polski Biuro parafialne 613 222-7778 

6 maja 

Dodz.15:00 

Akademia z okazji Święta 

Konstytucji 3 Maja 

Szkoła Polska im 

W.Padoskiego 

KPK 613 270 5134 

25 maja 

Godz.:  

Dni poradnictwa ZUS ***) Ambasada RP  A Kucy 613 789 0468 

*) Ottawa Univ.-120 University PrivateRm-4014 

**) Dom SPK 

***) Ambasada RP 443 Daly Ave 

* * * 
 

Ogłoszenia 
       

                  
 

Uniwersytet Ottawski, Slavic Research Group 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
 

Kongres Polonii Kanadyjskiej—Okręg Ottawa 
 

Komitet Pomocy Studiom Polskim na Uniwersytecie Ottawskim 
 

oraz 
 

Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie 
 



Serdecznie zapraszają na wykład 

(w jez. angielskim) pt. 
 

Saint John Paul II and His Legacy at the 

Catholic University of Lublin in Poland 
 

który zostanie wygłoszony przez 
 

dr Ewelinę Bańka 
 

Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

czwartek, 5-go kwietnia, 2018r.     7.00 pm   

Faculty of Social Sciences (FSS), Rm. 4014 

 

120 University Private (proszę zobaczyć mapę) 

Płatny parking (proszę zobaczyć mapę-zielony trójkąt) 

 

 
 



 
 

* * * 
 
W dniu 25 maja odbędą się w ambasadzie kolejne Dni Poradnictwa z udziałem ekspertów 

ZUS. 

Nastąpiły pewne zmiany w procedurach i wymaganych informacjach.  Spotkanie to może 

zainteresować seniorów, którzy pracowali w Polsce przed przyjazdem do Kanady, bądź 

młodszą generacje która  planuje przyszłość emerytalna. 

 * * * 
 



 

* * * 



Nagroda "Świadek Historii" - IV edycja (2018) 
 
 
Szanowni Państwo!  
  

W 2018 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz czwarty przyzna nagrodę „Świadek Historii” 
dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to międzynarodowa edycja honorowego wyróżnienia 
nadawanego do niedawna tylko mieszkańcom Polski. Nagroda ma na celu uhonorowanie osób i 
organizacji spoza Polski, szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. 
Chcemy docenić tych, którzy angażują się w pielęgnowanie pamięci historycznej, odkrywanie 
zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego oraz dbają o zachowanie, 
propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej historii poza granicami naszego kraju. W związku z tym 
uprzejmie proszę, jako osoba zajmująca się stroną organizacyjną nagrody, o umieszczenie o niej 
wiadomości na stronie internetowej lub w formie papierowej. Na wszelki wypadek załączam tekst 
informacji ze strony IPN z angielskim tłumaczeniem, abyście Państwo mogli zredagować ją w sposób 
dla siebie najodpowiedniejszy (ewentualnie można podać link do strony IPN - 
http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/48241,Nagroda-Swiadek-Historii-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-
The-Witness-of-Hist.html. 

  
Chcemy, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób, tak, aby wszelkie cenne i 

wartościowe inicjatywy mogły być zgłoszone. Jeśli macie Państwo taką możliwość i chęć, to bardzo 
proszę przekazać dalej powiadomienie o nagrodzie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych: 
mediów, organizacji i innych. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przyłączyć się do projektu IPN i 
poprzeć tę wartościową inicjatywę poprzez jej jak najszersze rozpowszechnienie.   

  
Laureatów poprzednich edycji można poznać na stronie IPN w zakładce: „Konkursy i nagrody”. 

Komunikat na temat „Świadka Historii” znajduje się na stronie internetowej IPN (www.ipn.gov.pl – 
czasowo na stronie głównej i na stałe w zakładce „Konkursy i nagrody”). Wymagane formularze 
znajdują się pod załączonym wyżej linkiem.  
  
 
Z góry dziękuję za każde działanie. 
  
  
Z poważaniem, 
  
Katarzyna Miśkiewicz 
Sekretarz Komisji Nominującej 
Instytut Pamięci Narodowej 
Biuro Edukacji Narodowej 
ul.Wołoska 7  
02-675 Warszawa 
(„Świadek Historii”) 
  
  

 Nagroda Świadek Historii (dla osób i organizacji spoza Polski) - IV edycja 

(zgłoszenia do 30 czerwca 2018 r.)  

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fpl%2Faktualnosci%2F48241%2CNagroda-Swiadek-Historii-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-The-Witness-of-Hist.html&data=02%7C01%7C%7Cdbb39891d37e4778c75908d585e85a3f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636562155475324225&sdata=acbC%2BAfdOfqSsYJpxtHxV5PyTvu1QCoH8xYvthbUaJM%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fpl%2Faktualnosci%2F48241%2CNagroda-Swiadek-Historii-dla-osob-i-organizacji-spoza-Polski-The-Witness-of-Hist.html&data=02%7C01%7C%7Cdbb39891d37e4778c75908d585e85a3f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636562155475324225&sdata=acbC%2BAfdOfqSsYJpxtHxV5PyTvu1QCoH8xYvthbUaJM%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ipn.gov.pl%2F&data=02%7C01%7C%7Cdbb39891d37e4778c75908d585e85a3f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636562155475324225&sdata=ZQp66CPAqFlVtbjA6w2pym7ureV%2FP7YVAe9i06CCnqo%3D&reserved=0


 

 

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza czwartą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób 
i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa 
IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie 
zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej 
działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Wśród dotychczasowych laureatów z terenu Polski 
znalazło się liczne grono kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Decyzją 
Prezesa Instytutu w 2014 roku zasięg nagrody rozszerzono o edycję mającą za zadanie szczególne 
uhonorowanie osób działających poza granicami kraju. 

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie 
polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o 
historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych 
dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. 

Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne. 

Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci 
historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji 
działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest 
gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie 
dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze 
Polski itp.). Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się 
wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 
lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu. 

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających 
przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia 
kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów 
zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. 
(decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Instytut Pamięci Narodowej  
Biuro Edukacji Narodowej 
ul. Wołoska 7 
02-675 Warszawa 
(„Świadek Historii”) 

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres e-mailowy: 
swiadek.historii@ipn.gov.pl. 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,119,105,97,100,101,107,46,104,105,115,116,111,114,105,105,64,105,112,110,46,103,111,118,46,112,108))


 

The Witness of History Award (international edition) 

Fourth edition - deadline 30th of June 2018 

 

  

The Institute of National Remembrance (IPN) hereby announces the fourth edition of the international 
„Witness of History" award. This is an honorary distinction established in March 2009 by ordinance of the 
IPN's President and conferred by the Institute. It is granted to individuals and organisations in recognition 
of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN 
in its statutory activities in the field of education and research. The laureates coming from Poland comprise 
a large group of combatants, teachers, social activists and local government officials. Since 2015, by 
decision of the President of the Institute, the award may also be granted to persons active abroad. 

Nominations are welcomed for individuals and institutions active outside Poland and especially involved in 
cultivating Polish historical memory, committed to preserving, promoting and enhancing the 
knowledge of the recent history of our country, and to uncovering forgotten facts and persons who 
have rendered great services to the Polish Nation. Posthumous decoration may also be requested. 

The description (up to three pages long) should include actions aimed at cultivating historical 
remembrance of Poland and Poles outside our country and supporting the IPN in its activity in the field of 
education, research and publishing (e.g. collecting relics related to our history, searching for, collecting and 
archiving documents regarding it, taking care for cemeteries or memorials, projects promoting the modern 
history of Poland, etc.). Pursuant to the Act on the Institute of National Remembrance of 18/12/1998, the 
activity of the IPN focuses solely on modern Polish history, i.e. events from 8th November 1917 to 31st 
July 1990. Therefore, the award is given for actions related to that period. 

Award proposal should include: information about the candidate, a description of the merits that may 
constitute ground for granting the distinction, and copies of any documents certifying the candidate's 
achievements that are available to the applicant. The proposal should include a statement of consent by 
the nominee (not applicable to candidates proposed posthumously). Proposals should be made 
exclusively in writing and sent no later than 30 June 2018 (as per postmark) to the following address: 

Instytut Pamięci Narodowej  
Biuro Edukacji Narodowej 
ul. Wołoska 7 
02-675 Warszawa 
Poland 
(„Świadek Historii”) 



In matters related to the award one may also contact Katarzyna Miśkiewicz via e-mail at: 
swiadek.historii@ipn.gov.pl 

* * * 
  

Prośba o wsparcie działania Polskiego  

Chóru im. I. J. Paderewskiego 
 

6 czerwca 1962 r. Witold Kwissa i Władysław Korczyński zorganizowali spotkanie w 

Domu SPK, który wówczas znajdował się przy ulicy Gladstone, podczas którego grupa 

29 osób postanowiła założyć chór. Stanowisko dyrygenta powierzono Witoldowi 

Kwissie. 

Dzięki  gościnności  SPK Koła Nr 8, siedziba chóru znajdowała się początkowo w Domu 

SPK. Koło nie tylko zaofiarowało sale na prowadzenie prób, ale zezwoliło również na 

korzystanie z pianina. 

Za patrona chóru przyjęto sławnego polskiego muzyka i wybitnego polityka, Ignacego 

Jana Paderewskiego. 

Chór postawił sobie za cel bardzo ambitne, ale i bardzo trudne zadanie: 

rozpowszechnianie kultury muzycznej, a w szczególności pieśni polskich, poza 

granicami kraju. Członkowie chóru wierzą, iż w ten sposób można kontynuować polskie 

tradycje muzyczne na terenie Kanady 

Swoją działalnością  chór obejmuje nie tylko występy dla Polonii. Grupa istnieje także na 

arenie kanadyjskiej, występując podczas koncertów publicznych. 

Jest już zwyczajem, że Chór im. I. J. Paderewskiego brał i nadal bierze udział w 

Akademiach 3Maja i 11 Listopada. Święta te obchodzone są co roku w siedzibie Domu 

Polskiego SPK. Chór od wielu lat współpracuje także  z Parafią Św. Jacka w Ottawie. 

Wymienione wyżej działania to zaledwie kilka przykładów pracy chóru na rzecz 

promowania kultury polskiej w Kanadzie. Ukazują one natomiast, iż tutejsza Polonia 

nieustanie pragnie pielęgnować polskie tradycje. 

Pieśni odgrywają ważną rolę z życiu społeczności i w kształtowaniu jej kultury. Chór im. 

I. J. Paderewskiego w Ottawie łączy ludzi rożnych zawodów i o rożnych poglądach, ludzi 

różnego pochodzenia i wieku. To, że zespół  istnieje nieprzerwanie już ponad 55 lat to 

zasługa wszystkich członków, prezesów i dyrygentów chóru. 

Apelujemy do wszystkich, którym sprawa chóru leży głęboko na sercu o wsparcie i 

pomoc przez dotacje indywidualne, oraz członkostwo w zespole. 

 

Z powazaniem 

 

Teresa Wrona 

Prezes 

613-604-8517   teresawrona3@gmail.com 
 

 

mailto:swiadek.historii@ipn.gov.pl
mailto:teresawrona3@gmail.com


Z życia Polonii ottawskiej 
 
4 marzec Obchody Narodowego Dnia Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Ottawie 

 

 
 

 
Sala widowiskowa Domu SPK podczas projekcji filmu. Przemawia J.E. Ambasador RP w Kanadzie 

dr Andrzej Kurnicki 



 

W Ottawie oddano hołd Żołnierzom Wyklętym, przypominając ich walkę o niepodległą i 

suwerenną Polskę. Z tej okazji Stowarzyszenie Polskich Kombatantów wyemitowało w Domu 

SPK  film  p.t. „Wyklęty” poświęconych niezłomnej postawie niepodległościowego podziemia. 

Wcześniej odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele św. Jacka, poświęcona pamięci 

członków powojennego podziemia niepodległościowego. W uroczystościach udział wzięli 

Ambasador RP w Kanadzie, dr Andrzej Kurnicki oraz przedstawiciele dyplomacji i organizacji 

polonijnych. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest polskim świętem państwowym 

obchodzonym w dniu 1 marca. Poświęcony jest pamięci żołnierzy antykomunistycznego i 

niepodległościowego podziemia, stawiającym opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej 

ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w 

Polsce. Święto ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. 

 

 * * * 
 
 

 

 

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 
*** 

 
 

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


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 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.)  

 

W imieniu Zarządu dodatkowych informacji udzielają:  

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

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

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

 

*** 

 

Stowarzyszenie Polskich Seniorów "Ognisko" 
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 
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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

