SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU OTTAWSKIEGO
POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W KANADZIE
w roku akademickim 2008/2009
Aleksander Maciej Jabłoński, Richard Sokoloski, Jolanta Leśniak
W ostatnim roku akademickim Oddział Ottawski Polskiego Instytutu Naukowego współpracował,
jak zwykle, z głównymi organizacjami polonijnymi w Ottawie, a w szczególności ze
Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów (SPK) – Koło nr 8 w Ottawie i z Kongresem Polonii
Kanadyjskiej (KPK) – Okręg Stołeczny w Ottawie. Oddział Ottawski jest członkiem KPK-Ottawa,
będąc równocześnie częścią organizacji centralnej PINK, zarejestrowanej przez ZG KPK,
zrzeszającaj trzy lokalne oddziały. Oddział nasz posiada obecnie 49 członków, w tym ponad 30
członków opłaciło składki członkowskie. Dwóch członków zmarło w omawianym okresie.
Podania o wstąpienie do Instytutu (Oddział Ottawski) złożyły ostatnio trzy osoby.
Zmarli członkowie Oddziału Ottawskiego w latach 2008-09:
Prof. dr Pawel Wyczyński, czł. honorowy PINK, czł. zagraniczny PAU, Prof. Emeritus
University of Ottawa
Igor Ziemba, czł. PINK
Oddział prowadził w ostatnich latach, jak co roku, działalność odczytową a także działalność
kulturalną. W ciągu ostatniego roku akademickiego odbyły się 3 zebrania zarządu oraz szereg
zebrań nieformalnych. Prezes Zarządu oraz Delegat PINK-u do KPK uczestniczyli w większości
zebrań Prezesów i Delegatów KPK do Okręgu Stołecznego. Prezes Oddziału wziął udział jako
Delegat w XL Walnym Zjeździe KPK w dniach 17-20 października 2006 r. w Mississauga, w
Ontario, gdzie wybrano nowy ZG KPK ponownie z prezesem p. Władyslawem Lizoniem.
Oddział Ottawski w ostatnim roku akademickim 2008/2009 pracował w następującym składzie:
dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński

prezes, wiceprezes Zarządu Głównego

prof. dr Richard Sokoloski

wiceprezes, liaison z University of Ottawa

dr Jolanta Leśniak

sekretarz i archiwista

dr inż. Jan Samborski

skarbnik

dr inż. Andrzej M. Garlicki

st. doradca

prof. dr Maria Łoś

liaison z University of Ottawa

dr inż. Ewa Siekierska

delegat do KPK

prof. dr Barbara Szyszkowicz

liaison z Carleton University

dr inż. Jerzy M. Zarzycki

st. Doradca

W roku akademickim 2008/2009 Oddzial PINK zorganizował następujące spotkania i wykłady:

10.09.2008

Ks. prof. dr hab. Taduesz Guz, KUL– Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa
człowieka – Saint Paul University

06.11.2008

Ks. prof. dr hab. Michal Heller, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie –
Did It Start With a Bang? - Science, Religion and the Origin of the Universe
(First Biennial Lecture of the Polish Institute of Arts and Sciences in Canada and
Weston Lecture co-sponsored by Augustine College – Saint Paul University

03.02.2009

Dr Aleksander Maciej Jabłoński, Ottawa – Ksiadz Stefan Kardynał Wyszyński –
mąż stanu i książe Kościołla – Dom Polski SPK (wspólnie z Kołem Nr 8 SPK – w
serii historycznej)

20.03.2009

Prof. dr Mark Stolarik, Chair in Slovak History and Culture, University of Ottawa–
The ‘Prague Spring’ and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968:
New Discoveries – Saint Paul University

02.06.2009

Pokaz filmu-video – Śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego - wprowadzenie do
filmu dr Aleksander Maciej Jabłoński – Dom Polski SPK (wspólnie z Kołem Nr 8
SPK – w serii historycznej)

Frekwencja na naszych wykładach i spotkaniach wahała się od ok. 50-ciu do ponad 500-uset
uczestników w przypadku wykładu ks. prof. Michała Hellera. Na 5 spotkań, 2 odbyły sie w jęz.
angielskim, a pozostałe w jęz. polskim.
W maju b.r. z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich ma się odbyć spotkanie autorskie z
ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Oddział Ottawa przyłączy sie do zorganizowania tego
spokania jeżeli dojdzie ono do skutku. Natomiast z początkiem czerwca odbędzie się pokaz
przejmujacego filmu o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim - bohaterze Polski Podziemnej
zamordowanym przez komunistow w 1947 r. (patrz lista powyżej).
Fundacja Millenium Polski Chrześcijańskiej w Toronto przyznała w 2008 r. grant dla Oddziału
Ottawskiego w wys. 1000 dolarow kanadyjskich na pokrycie cześci kosztów akcji odczytowej.
Delegacja oddziału, w składzie, prof. dr Maria Łoś, dr Jolanta Leśniak i prezes dr inż. A. Maciej
Jabłoński, odwiedzila w sierpniu 2008 r. w szpitalu Ottawa General, poważnie chorego prof.
Pawła Wyczyńskiego. Prezes wręczył prof. Wyczyńskiemu przyznany mu dyplom Członka
Honorowego PINK. Prof. P. Wyczyński w otoczeniu swojej rodziny wygłosił piekną mowe na tę
okazję. Nie przypuszczaliśmy, że za kilka miesięcy nie będzie już Go wsród nas.
Największym sukcesem Oddziału był niewątpliwie wykład ks. prof. dr Michała Hellera, laureata
prestiżowej Templeton Award (2008 r.) Na wyklad przybyło wielu uczestników,a wsród nich dr
Piotr Ogrodziński, Ambasador RP w Kanadzie z małżonką, prof. dr Robert Major, prorektor
University of Ottawa, oraz liczni przedstawiciele środowiska naukowego, a takze kół katolickich
stolicy Kanady. Po wykładzie odbylo sie przyjęcie sponsorowane przez Ambasadę RP. Był to
First Biennial Lecture of the Polish Institute of Arts and Sciences in Ottawa, inaugurujący cykl
prestiżowych wykładów, którę będą się odbywać co dwa lata.

W dniu 11 listopada 2009 r. prezes wziął udział w uroczystości składania wiązanek kwiatów na
mogiłach polskich generałów spoczywających na cmentarzu Notre-Dame w Ottawie. Była to już
jedynasta uroczystość urządzana przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Ottawie przy
współudziale innych organizacji polonijnych. Inicjatorem tej uroczystości jest prezes oddziału.
Prezes rowniez jak w poprzednich latach wyglosil krotkie przemowienia nad każdą mogiłą
generalską oraz nad grobem por. J. Krzywdy-Połkowskiego, kustosza skarbów wawelskich
przechowywanych w Kanadzie. W uroczystości wzięło udzial kilku członkow naszego Oddziału.
W dniu 6 grudnia 2008 r. odbyła się w kościele p.w. św. Jacka Odrowąża w Ottawie, uroczysta
msza św. pogrzebowa za duszę zasłużonego i honorowego członka Instytutu, ś.p. prof. dr Pawła
Wyczyńskiego. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział rodzina Profesora z wdową p.
Reginą Wyczyńską, Polonia ottawska, oraz przedstawiciele świata nauki ze specjalną delegacją
grona profesorskiego i senatu University of Ottawa. Jedną z mów pożegnalnych wygłosił w
imieniu Oddziału Ottawskiego prezes dr A. Maciej Jabłoński, a w imieniu Zarzadu Głównego
PINK, prof. dr Józef Lityński. Na prośbę prof. Pawła Wyczyńskiego i Jego żony p. Reginy
Wyczyńskiej, mały zespół złożony z członków zarządu w składzie: prof. dr Maria Łoś, dr Jolanta
Leśniak i dr inz. A. M. Jabłoński, dokonał przeglądu manuskryptu ostatniej Jego książki p.t.
„Norwidiana – 2007”. Książka ta została następnie wydana nakładem rodziny Wyczyńskich jako
pozycja wydawnicza Oddziału Ottawskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. W
pięknym geście, dochód ze sprzedaży książki Autor wraz ze swoja małżonką przeznaczyli dla
Oddziału.
W dniu 19 grudnia 2008, delegacja Zarządu Ottawskiego, w składzie: dr inż. Aleksander M.
Jabloński, prezes, prof. dr Richard Sokoloski, wiceprezes i prof. dr Maria Łoś, złożyła wizytę u
prorektora University of Ottawa prof dr Roberta Major. Omówiono szereg spraw m. in. możliwość
bliższej współpracy PINK (Ottawa) z University of Ottawa. Mamy nadzieję, że ten dialog bedzie
kontynuowany w przyszłej kadencji. Ze strony University of Ottawa w spotkaniu wziął również
Chief Librarian.
Oddział Ottawski kontynuował też zapoczątkowany w ubiegłych latach dialog z organizacją
studentów polskich przy University of Ottawa. Przedstawiciel tej organizacji powinien być
włączony do prac zarządu i być kontaktem pomiędzy studentami a Instytutem. Osoba, która
mogłaby pełnić taką funkcję złożyła właśnie podanie o przyjęcie do PINK. Trwają też rozmowy z
Zarządem Głównym PINK w sprawie wprowadzenia specjalnej kategorii członkowstwa dla
studentów. Studenci organizują obecnie z pomoca KPK i Ambasady RP ciekawą konferencje p.t.
‘Quo Vadis Polonia?, Polish-Canadian Youth Leadership Challenge, która ma mieć miejsce w
poczatku maja 2009 r. Oddział Ottawski PINK reprezentuje Prof. Dr Sokoloski; ponadto zarząd
Oddziału postanowil poprzeć finansowo tę inicjatywę.
Oddział Ottawski PINK w dalszym ciągu będzie rozwijać współpracę z innymi organizacjami
polonijnymi (SPK, SIP, Klub Polsko-Kanadyjski, Federacja Polek w Kanadzie, KPK), lokalnymi
uniwersytetami, a także z instytucjami polskimi jak np. Polska Akademia Umiejętności (na
podstawie umowy podpisanej przez ZG PINK i PAU) czy Ambasada RP w Kanadzie. Prezes
uczestniczył w szeregu zebrań KPK-Ottawa. Natomiast z powodu dużego obciążenia pracą
zawodową Prezes nie uczestniczył w tym roku w zebraniach Zarządu Głównego.
Dzięki Oddziałowi Stołecznemu KPK istnieje portal Oddzialu Ottawskiego, ktory bedzie wymagał
starannej aktualizacji: http://www.kpk-ottawa.org/pink/.

