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W ostatnim roku akademickim Oddział Ottawski Polskiego Instytutu Naukowego współpracował,  jak
zawsze,  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, a także z Oddziałem Ottawskim Stowarzyszenia Inżynierów  Polskich w Kanadzie
oraz ze Związkiem Narodowym Polskim w Kanadzie.  Oddział  Ottawski jest członkiem KPK-Ottawa,
będąc równocześnie częścią organizacji centralnej PINK, zarejestrowanej przez ZG KPK, zrzeszającej
trzy lokalne oddziały. Oddział nasz posiada obecnie 52 członków, w tym ponad 20 członków opłaciło
składki członkowskie za ostatni rok kalendarzowy. 

Oddział prowadził w ostatnim roku akad., jak w poprzednich latach, działalność odczytową  i kulturalną.
Ogółem zorganizował lub był współorganizatorem siedmiu spotkań i odczytów.   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 w dwóch zebraniach Zarządu Głównego PINK w Montrealu.
Zarząd pracował w zredukowanym składzie po ustąpieniu Eweliny Frąckowiak ze stanowiska sekretarza
(w dwa miesiące po wyborze) i z powodu urlopu chorobowego wiceprezesa prof. R. Sokoloskiego. Mniej
więcej  w  połowie  roku  akademickiego  podjęto  próbę  dokooptowania  nowych  członków  do  składu
zarządu.

Oddział Ottawski w ostatnim roku akademickim 2009/2010 pracował w następującym składzie: 
dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński Prezes oddziału, wiceprezes Zarządu Głównego

prof. dr Richard Sokoloski Wiceprezes  oddziału,  czł.  Zarządu  Głównego  (urlop
chorobowy)

mgr Ewelina Frąckowiak, M.A.

.

mgr inż. Krzysztof C. Skowroński, MBA

sekretarz- ustąpiła z funkcji w lipcu 2009

 wakat: 07.2009 – 03.2010

przyjął warunkowo funkcję sekretarza w marcu 2010

mgr Bogdan Gawroński skarbnik

dr inż. Andrzej M. Garlicki

Hanna Kępka, B.A., B.S.

st. doradca

członek (warunkowo, od marca 2010)

prof. dr Maria Łoś

dr inż. Jerzy Zarzycki

liaison z University of Ottawa

st. doradca



W roku akademickim 2009/2010 Oddział PINK zorganizował następujące spotkania i wykłady:

09.20.2009  Akademia z okazji 70-lecia wybuchu II wojny światowej – dr Aleksander Maciej Jabłoński
wygłosił wykład p.t. Rys udziału i strat Polski w II wojnie światowej – w 70-tą rocznicę
jej  wybuchu – 1 IX 1939 – 1 IX 2009  -  wspólnie  z  Klubem Teatralnym im.  Jadwigi
Domańskiej pod patronatem KPK i Ambasady RP w Kanadzie – Dom Polski SPK

08.10.2009 Pokaz filmu p.t.  Więźniarki  w reż.  Piotra Zarębskiego, z udziałem reżysera i jednej z
bohaterek  Ewy Kubasiewicz-Houeé,  oraz recital pieśni z okresu ,,Solidarności” w wyk.
Tadeusza Sikory  -  wspólnie  z KPK, SPK, Federacją Polek w Kanadzie i  SIP – Dom
Polski SPK

19.10.2009 prof.  dr  hab.  Andrzej  Zybertowicz,  Uniwersytet  im.  Mikołaja  Kopernika  w
Toruniu, doradca d/s bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
– Strukturalny konflikt interesów jako fundament III RP – Saint Paul University

26.02.2010 Professor Leo Zrudlo, Ph.D., Arch., Laval University, Quebec City – Light, Spirit
and Architecture (a presentation with slides) – Saint Paul University

25.03.2010 Pokaz filmu – video –  Generał ,,Nil”  (wprowadzenie do filmu - dr Aleksander
Maciej  Jabłoński,  Ottawa) –  wspólnie  ze  Związkiem  Narodowym  Polskim w
Kanadzie – Saint Paul University

08.04.2010 Professor  Tamara  Trojanowska,  University  of  Toronto  –  Norwid  –  Our
Contemporary?   and a promotion of the last book of late Prof. Paweł Wyczyński
Norwidiana Rok 2007 - Saint Paul University (planowany wykład)

01.06.2009 Dr. Aleksander Maciej Jabłoński -  Budowa II Rzeczpospolitej – 1918 - 1926  -
Dom Polski SPK (wspólnie z Kołem Nr 8 SPK – w serii historycznej)
(planowany wykład) 

Frekwencja na wykładach i spotkaniach wahała się od ok. 30-tu do ponad 100-u uczestników jak w
przypadku  akademii  70-lecia  wybuchu  II  wojny.  Na  siedem  spotkań,  dwa  odbyły  sie  w  jęz.
angielskim, a pozostałe w jęz. polskim (w tym jeden pokaz filmu-video).

W  styczniu  b.r  odbyło  się  spotkanie  prezesów  Stowarzyszenia  Inżynierów  Polskich,  Związku
Lekarzy  Polskich  i  PINK  by  omówić  ewentualną  współpracę.  Ustalono  konieczność  dalszych
konsultacji i wyrażono zgodę na urządzanie wspólnych spotkań, podczas których każda organizacja
będzie miała ok. 15 minut by przedstawić najważniejsze aspekty lub problemy swojej działalności. 

Fundacja  Millenium  Polski  Chrześcijańskiej  w  Toronto  przyznała  w  2009  r.  dotację  dla  Oddziału
Ottawskiego w wys. 750 dolarów kanadyjskich na pokrycie części kosztów akcji odczytowej. 



W dniu 11 listopada 2009 r. prezes wziął udział w dorocznej uroczystości składania wiązanek kwiatów na
mogiłach  polskich  generałów  spoczywających  na  cmentarzu  Notre-Dame  w  Ottawie.  Była  to  już
dwunasta  uroczystość  urządzana  przez  Stowarzyszenie  Polskich  Kombatantów  w Ottawie  przy
współudziale innych organizacji  polonijnych. Inicjatorem tej  uroczystości  jest  prezes oddziału.  Prezes
również jak w poprzednich latach wygłosił krótkie przemówienia nad każdą mogiłą generalską oraz nad
grobem por. J. Krzywdy-Polkowskiego, kustosza skarbów wawelskich przechowywanych w Kanadzie. W
uroczystości wzięło również udział kilku członków naszego Oddziału.

Oddział Ottawski kontynuował też zapoczątkowany w ubiegłych latach dialog z organizacją studentów
polskich przy University of Ottawa. Niestety do tej pory brak jest bliższej współpracy z organizacjami
studenckimi.

W  przyszłości  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) i Ambasada RP w Kanadzie. 

Dzięki  Oddziałowi  Stołecznemu  KPK  istnieje  portal  Oddziału  Ottawskiego,  który  będzie  wymagał
gruntownej aktualizacji:http://www.kpk-ottawa.org/pink/  .
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