KOMUNIKAT #3
ZARZĄDU INSTYTUTU NAUKOWEGO IM. OSKARA HALECKIEGO W KANADZIE
Ottawa, 21 września 2015
Szanowni Państwo!
Polski Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego z siedzibą w Ottawie rozpoczął działalność dla
środowiska polonijnego tego lata..
Komunikat # 3 przedstawia informacje zarówno o ostatnich spotkaniach i uroczystościach, które były
zorganizowane z naszą pomocą lub z udziałem naszych przedstawicieli, jak i stan zaawansowania prac
organizacyjnych Instytutu. Równocześnie przedstawiamy plan działalności na najbliższą jesień 2015.
W okresie od ogłoszenia ostatniego Komunikatu # 2, 26 czerwca 2015, do chwili obecnej odbyły się trzy
zebrania: wspólne Zebrania # 3 Zarządu i Komitetu Statutowego, 26 czerwca 2015, Zebranie # 4
Komitetu Statutowego, 30 lipca 2015 oraz wspólne Zebranie # 4 Zarządu i Zebranie # 5 Komitetu
Statutowego, 11 września 2015.
Na Zebraniu # 3 przeyjęto wstępny program działania na okres lata i najbliższej jesieni, oraz podjęto
szereg waznych decyzji n.p. dotyczących wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
przynależności do Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz ostatecznego wyboru kształtu graficznego herbulogo dla Instytutu.
Herb-Logo
Herb-logo został zamówiony przez Zarząd do zaprojektowania przez p. Lucynę Urszulę Bąkowską,
grafika komputerowego. Projekt powstał w wyniku ewolucji szeregu koncepcji herbu-logo by uwzględnić
w nim misję Instytutu zawarta w jego konstytucji - czyli w Articles of Corporation, cel związany z myślą
Oskara Haleckiego, oraz polski i kanadyjski charakter organizacji.
Ostatecznie przyjęty projekt jest opracowany w oparciu o herb Królestwa Polskiego z sarkofagu Króla
Władysława II Jagiełły w Katedrze Wawelskiej, pochodzącego z XV w. Herb ten przedstawia Orła z
tamtych czasów - co odzwierciedla ideą jagiellońską Oskara Haleckiego i jego pracę nad unią polskolitewską. Na ramionach orła są umieszczone liście klonowe - symbol Kanady. U dołu jest rozpostarta
wstążka w kształcie otwartej księgi z hasłem Instytutu: Veritas et Ratio - Prawda i Rozum. Nad tarczą
herbową jest umieszczona nazwa Instytutu w jęz. angielskim.
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Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Jako organizacja działająca zgodnie z jurysdykcją federalną kanadyjską, w sferze edukacyjnej i
społecznej, Instytut powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Daje to możliwość
podpisywania kontraktów n.p. dla wynajęcia sali lub innych kroków związanych z codzienną
działalnością Instytutu. Prace nad wykupieniem odpowiedniego ubezpieczenia są już w toku.
Opracowanie zasad operacyjnych działalności (czyli tzw. By-Laws)
Ad-Hoc Steering Committee (Komitet Statutowy) opracował, pod kierunkiem p. dr inż. Kamila
Stefańskiego, podczas ostatnich dwóch miesięcy, projekt By-Laws, który został przedyskutowany na
Zebraniu # 4 30 VII 2015, oraz na wspólnym Zebraniu # 4 Zarządu i Zebraniu # 5 Komitetu Statutowego
11 września b.r. Projekt ten będzie przedstawiony do zatwierdzenia na kolejnym zebraniu Zarządu i
poddany ocenie wszystkich czlonków na następnym Zebraniu Walnym Instytutu.
Portal elektroniczny - website: www.halecki.org
P. mgr inż. Sławomir Bronowski opracowuje portal elektroniczny Instytutu, który jest już widoczny na
internecie, ale jeszcze nie posiada rozwiniętych stron w jęz. oficjalnych Kanady. Prosimy o wszelkie
uwagi lub oferty współpracy ze strony wszystkich Państwa.
List gratulacyjny dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Zarząd Instytutu przesłał list gratulacyjny dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
z okazji Inauguracji Prezydentury 6 sierpnia 2015 r. List ten będzie opublikowany na naszym portalu.
Proponowane spotkania i wyklady - lato - jesień 2015
2015-08-23

Black Ribbon Day 2015 - Ukrainian Catholic Sanctuary of St. John the
Baptist, Ottawa - participation in the Organizational Committee

2015-09-20

Złożenie wiązanek kwiatów na grobach polskich generałów w 76-ą
rocznicę wybuchu II wojny światowej (niemieckiej i sowieckiej
inwazji) Polski - Notre-Dame Cemetary, Ottawa - odwiedziliśmy:
grób gen. dyw. Józefa Zająca dow.Lotnictwa i Obrony Powietrznej
w 1939 r.
grób gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemann dow. Korpusu Obrony
Pogranicza (KOP)
grób gen. bryg. Stefana Sznuka dow. Lotnictwa Armii ,,Kraków"
i innych zasłuzonych Polaków.

2015-10-30

The 2nd Oskar Halecki Memorial Lecture , Speaker and topic TBCAmphitheatre 1124, Saint Paul University (can be postponed)
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2015-11-26

"Fire and Ice - Finnish-Soviet Winter War 1939-1940 - Film
presentation with discussion - introduction by Dr. Alexander M. Jablonski
- Amphitheatre 1124, Saint Paul University

Na Zebraniu # 4 Zarządu, 11 września omówiono również szereg spraw bieżących dot. kierunków dalszej
działalności Instytutu.
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