
 HISTORIA TKP W KELOWNIE 

Polskie Towarzystwo Kulturalne w Kelownie (KPCS) powstało w 1981 r. z inicjatywy 
nielicznej, ale dynamicznej grupy polonijnej w celu kultywowania tradycji, języka i kultury 
polskiej oraz przekazania tych wartości następnym pokoleniom. Zaczęto skromnie od 
organizownia trzy razy w roku zabaw tanecznych dla społeczności polskiej oraz spotkań 
świątecznych pod nazwą „Choinka”. Polska organizacja zawsze starała się brać udział w 
kelońskich wydarzeniach kulturalno- sportowych. I tak w pierwszych latach jej istnienia, kiedy 
w Kelownie organizowane były regaty, członkowie Towarzystwa mieli swoje stoisko z 
pierogami, gołąbkami i bigosem. Dania te zyskały sobie szeroką i zasłużoną popularność. 
Istotnym zakresem działalności Towarzystwa był również udział w obchodach Canada Day. 
Obejmował on pokaz polskich tańców ludowych w wykonaniu zespołu „Polskie Orły”, oraz 
organizację stoiska z polskim tradycyjnym jedzeniem.       

Towarzystwu przewodzili jako prezesi: 

Pan Józef Kaczmarek w latach 1981-1984,  3 lata 
Pani Karolina Rybka w latach 1984-1986,  2 lata 
Pani Helena Strycharek w latach 1986-1994,  8 lat 
Pani Karolina Rybka w latach 1994-2006, 12 lat  
Pani Helena Strycharek w latach 2006-2009.  3 lata 
Pan Darek Sieńko w latach 2009-2013   4 lata 
Pani Helena Strycharek od roku 2013 do 2021   8 lat 
      --------------------- 
     Razem: 40 lat (do teraz)  
                          

Prawie od początku istnienia w skład Stowarzyszenia wchodziła mała grupa taneczna 
założona w latach 1983-1984.  Kostiumy dla całej grupy szyła i wyszywała pani Rybka z 
pomocą pani Miazgi i Ireny Pitura. Zespół występował na typowo polskich imprezach do 1989 r. 
Wznowił swoją działalność w 2003 roku przyjmując nazwę „Polskie Orły”, Choreografem 
zespołu była pani Iwona Szczepański. W maju 2004 roku odbyła się pierwsza próba zespołu. Program 
choreograficzny obejmował tańce ludowe z różnych regionów Polski. Częste występy w lokalnych 
domach starców i szpitalach, oraz coroczne występy na Canada Day, w Dniu Matki, w czasie tradycyjnej 
Choinki - sprawiły że dzieci roztańczyły się i pokochały taniec.  Zespół miał zaszczyt gościć w 
Vancouver, w Portland na Festival of Poland w 2005, 2006 i 2009 roku, brał udział w międzynarodowym 
Polonijnym Festiwalu w Rzeszowie w 2008 i w 2011 roku, a także w Festiwalu Dziecięcym w Iwoniczu 
Zdroju w 2012 roku.  

W miarę upływu czasu Polonia w Kelownie rozrosła się do pokaźnych rozmiarów.  Zaczęto 
organizować dodatkowe imprezy polonijne, między innymi doroczne pikniki z okazji Dnia Ojca 
i Dnia Matki. W roku 1995 powstała Polska Szkoła, której zajęcia odbywały się początkowo w 
budynku Multicultural Society, przez krótki czas w prywatnym domu, następnie w sali 
parafialnej katolickiego kościoła, a w ostatnich latach w szkole przy Evangel Church. Przez 
lata zajęcia w szkole prowadzone były przez rodziców-wolontariuszy. W tym samym czasie 
program spotkań choinkowych również ulegał wzbogaceniu: była to inscenizacja Jasełek oraz 
występy zespołu tanecznego „Polskie Orły”. Jasełki wystawiała Polska Szkoła w Kelownie, 
według orginalnego scenariusza, opartego w znacznej mierze na tekstach znanych kolęd i 
pastorałek. Dekoracje – w tym „szopka” wraz z oświetleniem - powstały staraniem polskiej 
społeczności w Kelownie. Występ zawsze podziwiała blisko 100-osobowa widownia. Po 



świetnej kolacji do wszystkich grzecznych dzieci przychodził święty Mikołaj z workiem 
prezentów.  

W latach 2015 i 2016 szkoła organizowała akademie 3-go Maja. Była to inscenizacja 
zawierająca historyczne teksty, poezję, pieśni i tańce. W roku 2016 zaproszono Konsula 
Generalnego RP w Vancouver, prezesa KPK w Vancouver, prezesa organizacji w Kelownie oraz 
prezesa zaprzyjaźnionej Organizacji Węgierskiej. Pani Prezes KPK wręczyła dyplomy uznania 
za pracę społeczną osobom: Karoli Rybka i Helenie Strycharek za długoletnią prezesurę, 
Teresie  (Reni) Kacy za długoletnie nauczanie w polskiej szkole, oraz Iwonie Szczepański za 
organizację i prowadzenie zespołu tanecznego. 

Ciekawym wydarzeniem w historii szkoły była wycieczka uczniów do studia telewizyjnego 
Global News w Kelownie. 

Należy podziękować wszystkim dyrektorkom, nauczycielkom, oraz wszystkim osobom, które 
wspomagały działalność szkoły! 

Niestety, kolejny rok szkolny 2015/2016 okazał się być ostatnim w historii polskiej szkoły 
w Kelownie. 

Kiedy polska szkoła i zespół taneczny przestały istnieć, tym samym działalność 
Towarzystwa  ograniczyła sie do organizacji pikników z okazji Dnia Matki i Ojca. oraz 
organizacji spotkań choinkowych, natomiast udział w obchodach Canada Day zakończył się w 
roku 2017. 

Ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało miejsce na początku 2019 roku, na 
którym cały zarząd zgłosił swoją decyzję o zakończeniu pełnionej funkcji  w 2020 roku, 
apelując o zgłaszanie kandydatów do nowego zarządu. 

Nalożone obostrzenia w latach 2020-2021 związane z epidemią Covid-19 sparaliżowały 
dalszą działalność Towarzystwa.  

  

 


