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Lista prezesow KPK Okręgu BC od początku istnienia do 
2000 roku. 

1950 – 1953   Włodzimierz Czetwertyński 

1953 – 1959  mec. Jakub Kaliski 

1959 – 1961  Józef Grębski 

1961 – 1964  inż. Franciszek Siudut 

1964 – 1965  Karol Rekliński 

1965 – 1966  Bolesław Liszkowski 

1966 – 1968  inż. Franciszek Siudut 

1968 – 1969 Leopold Klepalski 

1969 – 1970  Michał Awsiukiewicz (do lutego 69) – Karol Rekliński (od marca 69) 

1970 – 1971  Karol Rekliński 

1971 – 1972  Józef Stawecki 

1972 – 1973  Stanisław Zalot 

1973 – 1974  Feliks Mazurek 

1974 – 1977  dr. Walter Kazuń 

1977 – 1980 Leon Fus 

1980 – 1981  Karol Rekliński 

1981 – 1983 Bolesław Wiliński 

1983 – 1985  Elżbieta Nestorowicz 

1985 – 1987 Henryk Jopowicz 

1987 – 1992 Feliks Mazurek 

1992 – 1994 Bolesław Wiliński 

1994 – 1996  inż. Andrzej Kopczyński 

1997 – 1998    dr. Grazyna Grace Pawlikowski (do lutego Wiktor Wierzbicki) 

1998 - 2000 Edward Dornia 



 

 

Słowo wstępne.  
 
Sięgnąłem do moich starych notatek, i znalazłem że w 1994 miałem spotkanie z ks. Elżbietą 
Czetwertyńską, z domu Wielopolską, w jej mieszkaniu #204 - 1775 West 11 Ave w Vancouver . 
W notatkach mam jej ówczesny numer telefonu: 732-8209. To właśnie pani Elżbieta opowiadała 
mi wtedy o początkach pobytu w BC, o podaniu do do Governora BC w sprawie osiedlenia się w 
BC, o pobycie na Vancouver Island , o prowadzeniu hotel-lodge. Pani Elżbieta pokazywała mi 
albumy ze zdjęciami i pamiątki, a na koniec spotkania podarowała mi kilka zdjęc i kopię artykułu z 
Vancouver Sun o ich przyjeździe do BC. Pierwszy prezes KPK Okręgu BC był postawnym 
mężczyzną, wzrostu prawie 2 metry i uwielbiał sport, a w szczególności grę w tenisa.  
 
 
Anna Kopczyński – moja żona – miała także okazję rozmawiać z p. Elżbietą Czetwertyńską w 
SPK . SPK posiadało dużą bibliotekę, z której żona regularnie wypożyczała książki. Była tam 
kiedyś z małym Andrewem, i do stolika przysiadły się dwie panie, w tym p. Elżbieta 
Czetwertyńska. Panie zaczęły od “cmokania” nad Jędrkiem, który dopiero miał pięć miesięcy. 
Pani Elżbieta wspominała że mnie poznała, uważała że jestem b. pracowity, przypomniała że 
mężczyźni przeważnie czują się bardzo silni, że jej maż uprawiał intensywny sport, rzadko 
pozwalał wygrać przeciwnikom, oraz że ona ostrzegała, żeby oszczędzał się, bo jest dużym 
mężczyzną, a serce ma chore. Wspomniała ze zmarł na atak serca w wieku 57 lat, a mógł żyć 
znacznie dłużej.  
 
Miałem też okazję być w mieszkaniu pani Alfredy Żurowskiej, w West Vancouver, gdzie 
spędziłem kilka godzin słuchając opowiadań o budowie Domu Polskiego PT Zgoda. Pani 
Żurowska wspominała, że jej maż dobrze zarabiał, ale rzadko przynosił wypłatę do domu, zawsze 
coś było potrzebne przy budowie, i tylko część wypłaty pozostawała na życie. Dość często 
bywała na budowie, i przynosiła kanapki dla pracujących osób. Zawsze dla kilku lub kilkunastu 
osób. Pani Żurowska podarowała mi sporo zdjęć i programów z lat jubileuszu 100-lecia Kanady, 
otwarcia PT Zgoda, poświęcenia sztandaru, czy pogrzebu prez. Sługockiego. Z tego miejsca obu 
paniom chciałbym serdecznie podziękować, dzięki nim jest możliwe przekazanie historycznych z 
djęć i dokumentów następnym pokoleniom.  
  
 
Pierwszym skarbnikiem KPK Okręgu BC był pan J. Urbanowski, późniejszy współzałożyciel   
Koła Przyjaciół Harcerstwa w Vancouver, który również przekazał mi sporo informacji o 
pierwszym zebraniu KPK, oraz o pierwszych latach kongresowej historii. Opowiadał o swojej 
przeszłości i podarował mi kilka pamiątek, za co odwdzięczyłem się przy wydaniu skryptu o 
Jubileuszu 25-lecia Koła Przyjaciół Harcerstwa, którego szatę graficzną opracował Tadeusz 
Marcak.  
 
 
Muszę też podziękować panu Janowi Kochanowskiemu, za jego pamiątki, panu Józefowi 
Podejce za medale, proporczyki i zdjęcia, panu Feliksowi Mazurkowi i jego żonie za zdjęcia i 
pamiątki o KPK, panu Bolesławowi Wilińskiemu za zdjęcia i kopie, pani Elżbiecie Nestorowicz za 
zdjęcia, opowiadania i kopie dokumentów, panu Stanisławowi Borowiczowi, Janowi Poźniakowi 
za zdjęcia i opowiadania, Państwu Janinie i Bolesławowi Grzybowicz za pomoc w kontaktach, p. 
Jadwidze Runcewicz za wspomnienia i kontakty, pani Eli Kozlowskiej za wiele zdjęć, panu 
Edwardowi Gackowi za zdjęcie, i wspomnienia o prez. Żurowskim, panu Tadeuszowi 
Kaweckiemu za artykuły i zdjęcia, p. Jozefowi Staweckiemu za konsultacje listy prezesów KPK. 
Także pragnę podziękować państwu Gałysa, pani Weronice Buch, pani Klepalskiej-Niedzielskiej, 
pani Jadwidze Label, Panu Józefowi Brożyna, pani Bożenie Zonenberg, pani Annie Owczarzak, 
pani Elżbiecie Kozłowski oraz Siostrom Służebniczkom z parafii św, Kazimierza, które wtedy 
pomagały mi ogromnie. Przepraszam jeśli kogoś pominąłem, w końcu minęło już blisko 20 lat.  
Sporo z tych osób już od nas odeszło, ale będziemy o nich pamiętać. 
 



 

 

 
Zapraszam wszystkich do nadsyłania pamiątek na adres obecnego Zarządu KPK Okręgu BC. Na 
koniec dziękuję członkom Zarządów Okręgu BC lat 90-tych i jubileuszowych – bez waszej pracy 
nie byłoby sukcesów.  
 
Moja kadencja jako prezes KPK wypadła na czas 50 lecia KPK w Kanadzie. Rocznica to bardzo 
ważna dla KPK i Polonii. Od II WŚ, czyli od wielkiej żołnierskiej emigracji do Kanady mijało wtedy 
także 50 lat. 

Czas przemija a historia zostaje, Andrzej Kopczynski  

 

 

Początki Kongresu w BC 
 

 Kongres Polonii Kanadyjskiej powstał po przekształceniu Stowarzyszenia Organizacji 
Polonijnych w Kanadzie (Federation of Polish Societies in Canada), które wcześniej zostało 
zarejestrowane w Winnipegu 7 lutego 1933 roku. Do drugiej wojny światowej Winnipeg był 
największym skupiskiem Polonii w Kanadzie – wg spisu z 1933 roku ponad 112 tysiecy osób.  Po 
II WŚ największym skupiskiem Polonii zostało Toronto, gdzie osiedliło się łącznie 250 tys. 
Polaków i Montreal – ponad 130 tys. Do BC przybyło kilka tysięcy Polaków. 

 
 

Na zjeździe Federacji we wrześniu 1944 w Toronto przyjęto poprawki do statutu i 
regulaminu Stowarzyszenia, uchwalono też nową nazwę: Kongres Polonii Kanadyjskiej.  
 
Po 1945 roku do BC sukcesywnie przybyło około 5 tysięcy osób polskiego pochodzenia, w tym 
wielu kombatantów, członków korpusu generała Andersa i dywizji gen. Maczka, w wyniku czego 
powstają polskie organizacje kombatanckie i cywilne, wzrasta liczba członków już istniejących 
organizacji, powstają nowe Koła SPK i inne struktury polonijne. PT Zgoda istniało od 1926 roku. 



 

 

 
Z inicjatywy mec. Jakuba Kaliskiego i ks. Włodzimierza Czetwertyńskiego, którzy obaj 

zostali członkami SPK i PT Zgoda, utworzony został KPK Okręg BC, do którego wstąpiły 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Polskie Towarzystwo Zgoda mające już swoją siedzibę 
przy 4875 Victoria Drive w Vancouver. 11 listopada 1950 roku w mieszkaniu mec. Kaliskiego 
odbyło sie pierwsze zebranie na którym prezesem Okręgu został wybrany Włodzimierz 
Czetwertyński. Pierwszym sekretarzem i skarbnikiem KPK został Józef Urbanowski.  

 
 
 
 
W 1950 roku przystapilo do KPK Stowarzyszenie Biały Orzeł w Victorii, które także 

nabyło budynek. Od 1950 roku nadawany był półgodzinny polski program radiowy ze stacji CHUB 
w  Nanaimo. Program powstał z inicjatywy księdza Kossakiewicza, dzięki ofiarnej pracy 
Eugeniusza Pławskiego i jego rodziny. W 1951 roku przybyli do stacji CHUB prezes KPK 
Włodzimierz Czetwertyński i vice pr. KPK mec. Jakub Kaliski, którzy wygłosili radiowe 
przemówienia do Polonii w BC mobilizujace Polonię do wspólnego działania. W roku 1951 
obchodzono uroczyście jubileusz 25 lecia PT Zgoda. 

 
Ten interesujacy fakt, oraz wiele innych niezwykle interesujacych wydarzeń, opisany jest 

we wspomnieniach Marii i Eugeniusza Pławskich w ksiażce “Polacy w Brytyjskiej Kolumbii” 
wydanej nakładem Towarzystwa “Watra” w 1988 roku. Warto by było powtórzyć to wydanie.  

Za zgodą autorów/redakcji tej wspaniałej książki o Polonii można by było stworzyć 
wydanie typu E-book, dostępne na całym świecie. 

 
 

 Redaktorzy: B. Czaykowski, M. Tworzecka, E. Fedyczkowska 
 
W 1952 roku członkowie KPK; PT Zgoda i SPK podejmują uchwałę o wybudowaniu 

wspólnego budynku. “Stary” budynek PT Zgoda był już za ciasny aby pomieścić stale rosnącą 
Polonię, spotykajacą się z różnych okazji, świąt, akademii, imprez dobroczynnych, lub zabaw. 

  
Coroczny program działalności KPK zawierał obchody najważniejszych świąt 

narodowych, Konstytucji 3 Maja, Rocznicy Odzyskania Niepodległości, uroczystości 11 listopada, 
rozpoczynających się mszą w kościele św. Kazimierza i kończących się akademią i występami 
artystycznymi. Tradycyjnie składano 11 listopada wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza 
w Vancouver.  
 

W kwietniu1953 roku Włodzimierz Czetwertyński, z poręki Henryka Pybus Bell-Irvinga, 
otrzymał pracę i przeniósł się do luksusowego ośrodka “Eaglecrest Louge” Qualichan – na 
Vancouver Island, gdzie wkrótce został głównym zarządcą.  
 



 

 

Henry Pybus Bell-Irving “ Budge” , Governor BC. 



 

 

 
Nowy prezes KPK Okr. BC mec. Jakub Kaliski podejmował od r 1953 wielokrotne  

próby podpisania porozumienia pomiędzy SPK i PT Zgoda o wspólnej budowie Domu Polskiego, 
które się nie powiodły. SPK zakupiło początkowo małą siedzibę – dom przy ulicy Joffre Street  w 
Burnaby - w roku 1956. W listopadzie 1957 roku nastapiło uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę Domu Polskiego PT Zgoda. 
  

Z inicjatywy prezesa KPK mec. Jakuba Kaliskiego, inż. Siuduta i Józefa Grębskiego oraz 
prof. Williama Rose, utworzona została fundacja dla studentów języka polskiego na UBC. Dla 
prez. Kaliskiego edukacja Polonii i polskich dzieci była jednym z najważniejszych zadań 
Kongresu i Polonii. Dlatego też KPK w BC aktywnie wspierał powstawanie szkół polskich. Panie z 
Federacji Kobiet, która przystapiła do KPK, najczęściej udzielały się w sobotnich szkołach, lub 
były w nich  nauczycielkami. 
 

  prof. Wiliam Rose 
 
William John Rose was born in 1885 near Minnedosa, Manitoba, and attended Wesley  
College where he prepared for missionary work in China. He won a Rhodes scholarship  
and studied at Oxford University where he obtained both his B.A. (1908) and M.A.  
(1912). He returned to Wesley College as a lecturer in classics and mathematics. In 1914,  
he went to Poland as a special worker for the World Students' Christian Federation.  
While there, Rose became keenly interested in Poland's history and culture. When  
World War I began he was in Austrian Silesia, where he was detained as an enemy  
alien. Between 1920 and 1927, he served as a relief worker in Poland with the YMCA.  
He also completed his Ph.D. at the University of Krakow (1926). After teaching at  
Dartmouth College, Rose accepted a position as Polish reader at the University of  
London and quickly rose to become head of the School of Slavonic Studies (1939-1950).  
Although retiring in 1950, Rose remained very active. He helped to establish the  
Department of Slavonic Studies at the University of British Columbia, served as a  
special lecturer there from 1951 to 1954, and in 1956 was named Professor Emeritus of  
Slavonic Studies. After leaving UBC he moved to Naramata, B.C., where he served on  
the staff of the Christian Leadership Training School, also known as the Naramata  
Centre. He died in 1968.  
 



 

 

 
Do wiekszych sukcesów KPK i prezesa Jakuba Kaliskiego należy zaliczyć akcję “Chleb 

dla Polski” zorganizowaną w latach 1956 – 1957. Mec. Kaliski był człowiekiem wyjątkowym - miał 
bardzo bogate życiowe doświadczenie.  Urodził się w roku 1894 w Warszawie, brał udział w 
kampanii 1920 roku, ukończył prawo na UW w Warszawie. Opuścił Polskę we wrześniu 39 roku, 
przebywał w Wilnie do 1941 roku, następnie w Japonii, skąd  dostał się do Vancouver. Był 
członkiem SPK od 1950 roku. Był doskonałym mówcą, potrafił rozstrzygać spory, ale też potrafił 
swoimi występami  w “Wieczorach przy mikrofonie” wywoływać wśród słuchaczy salwy śmiechu. 
Zmarł w marcu 1966 roku w Vancouver. Dużo więcej wspomnień o tym niezwykłym człowieku 
podanych jest przez Miłosławę Boska w ksiażce “Polacy w BC”. Za jego kadencji rozpoczęła się 
też budowa nowej siedziby P.T. “Zgoda” przy 4015 Fraser Street. 
 
Poniżej zamieszczona jest kopia powielaczowego wydania biuletynu “Polak w BC” – apel do 
Polaków w BC o poparcie dla budowy Domu Polskiego. 

 
 



 

 

 

Lata sześćdziesiąte. 
 
 
 

W 1959 roku prezesem KPK został wybrany Józef Grębski. W tymże roku został 
ukończony budynek P.T. Zgoda. KPK  uczestniczył w stworzeniu Komitetu Millenium Polski 
Chrześciańskiej, mającego przygotować uroczystości obchodzenia rocznicy w 1966 roku. Komitet 
ten kontynuował zbiórkę funduszy na potrzeby Funduszu Millenium za kadencji następnych 
prezesów KPK Okręgu BC: inż. Siuduta, Karola Reklińskiego, i Bolesława Liszkowskiego. 
Fundusz Millenium zarejestrowany przy ZG KPK jako “charity” służy do dzisiaj i udziela 
stypendiów dla studentów polonijnych. 
 

 Od 1961 roku kieruje KPK inż. Franciszek Siudut.  
 Pod jego przewodnictwem KPK Okręg BC organizuje wielkie wydarzenie społeczne – “Tydzień 
Polonii Kanadyjskiej” w początkach października 1962 roku. Głównym celem było przekazanie  
Polonii i mieszkańcom BC dorobku kulturalnego, artystycznego - pokaz strojów i występy 
zespołów tanecznych w strojach ludowych. Imprezy odbywaly się w różnych miejscach, także na 
stadionie, sporo zdjęć czarno białych pokazujących uczestników TPK zachowało się do dzisiaj. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
Kolejne jednoroczne kadencje prezesa KPK sprawowali  w latach 1964-65 Karol 

Rekliński, i 1965-66 Bolesław Liszkowski kombatant udekorowany wieloma Krzyżami 
Zasługi, który w r 1967 wydał “Kronikę Polskiego Towarzystwa Zgoda”.  

 
 W 1966 roku ponownie prezesem KPK został inż. Franciszek Siudut, który 

sprawował funcję do końca 1968 roku. Leon Klepalski sprawuje zaszczytną funkcję prezydenta 
Canadian Folk Society, przygotowujacej program uroczystości obchodów 100 lecia konfederacji 
kanadyjskiej. 

 
Obchody uroczystości Tysiąclecia Chrześciaństwa Polski odbyły się w maju 1966 roku. 

Zapoczątkowała je msza św. w Katedrze w Vancouver, celebrowana przez arcybiskupa  Martina 
Michaela Johnsona, następnie odbyła się uroczysta akademia w teatrze Vancouver Playhouse, 
który posiada ponad 600 miejsc, na której okolicznościowe przemówienia wygłosili prezesi KPK i 
zaproszeni goście. Zachował się Program Akademi wydany z tej okazji. 



 

 

 
(zdjęcie Programu Bankietu) 

 
Kolejną wielką misję dla KPK przyniósł rok 1967 –  Rocznica Stulecia Konfederacji 

Kanadyjskiej, Centennial of Canadian Confederation, a kuluminacyjnym dniem obchodów był 1 
lipca 1967 roku. 

Reprezentacja KPK Okręgu BC wypadła wspaniale, Polonia pokazała że jest ważnym 

elementem wielokulturowości; przepiękne stroje , tańce,  zespoły, a w finale udział w 
październiku w “Canadian Centennial Festival of Folk and Art” w Queen Elizabeth Theatre. 
Zachował się 32 stronicowy program: Centennial Prelude in Queen Elizabeth Theatre w 
Vancouver. Część stron poniżej:  
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

Zachowały się także inne programy, z Centennial Festival jak ten z  22 października 1967 
roku – występy w Queen Elizabeth Playhouse: 
 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

Kolejnym przesem KPK w 1968 roku był Leon Klepalski, prezes Canadian Folk 
Society Vancouver Branch. Rok 1968 proklamowany został w Kanadzie “Rokiem Młodzieży” i 
przyniósł następne wyzwanie – Okręg BC z pomocą funduszy $3000 od Rządu Federanego w 
Ottawie, wyprawił młodzieżowy zespół pieśni i tańca na centralne uroczystości w Edmonton, 
które odbyły się 4 lipca 1968 roku. 
 

W 1969 roku przez kilka miesięcy prezesem KPK był Michał Awsiukiewicz, a od 
lutego po jego wyjeździe, funkcję objął ponownie Karol Rekliński. Na ten rok przypadła 
uroczysta rocznica 25 lecia KPK. Z inicjatywy KPK w 1970 roku zwołany został wiec w sprawie 
budowy polskiego domu dla seniorów, później powołano Komitet Budowy Domu Seniorów w 
Vancouver w składzie: inż. Faranciszek Siudut, ks. Wojciech Golus, Henryka Filipowicz, 
Margarita Iwańczyk, Jan Freyman, Zygfryd Sujkowski, Jan Matusiak, Aleksander Bartyzel, Anna 
Sujkowska, Stanisław Zalot i Jadwiga Runcewicz. Był to też rok ochodów 500-lecia urodzin 
Mikołaja Kopernika. W roku 1970 wypadała także rocznica Mordu Katyńskiego i KPK 
zorganizowało liczne akademie z udziałem Chóru KPK, wyświetlanie filmów, o jeńcach polskich 
wymordowanych przez NKWD.  
 

 
 



 

 

 

Lata siedemdziesiąte.  
 

Od 1971 roku do 1972 roku funkcję prezesa pełnił Józef Stawecki – członek SPK, i 
wieloletni kierownik Szkoły Polskiej. Z inicjatywy KPK zorganizowny został 23 listopada 
protest przeciwko wizycie Kosygina – premiera ZSRR. KPK zorganizował dwa komitety: Komitet 
Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, i Komitet Obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja 
Kopernika. Oba komitety pracowały do roku 1973, W roku 1972 nastapilo wbudowanie kamienia 
wegielnego pod budowę Domu Seniorów im. Mikołaja Kopernika, - pezesem KPK w okresie 
1972-1973 by ł  Stanislaw Zalot, członek SPK, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania 
rzeźbiarz.  

 
W roku 1973-74 funkcję prezesa sprawował Feliks Mazurek. W tym roku w obecności 

prezesa KPK odsłonięto płaskorzeźby z podobizną M.Kopernika wykone przez Stanisława Zalota  
umieszczone przy Planetarium w Vancouver, przed Polskim Domem Seniorów, i przed 
obserwatorium astronomicznym w Victorii. Kopernikowskie uroczystości rocznicowe odbyły się w 
PT Zgoda. 

 
Od 1974 –do 1977 roku prezesem KPK Okręgu BC był dr. Władysław  Walter Kazuń, 

na którego kadencję przypadł  24-ty Zjazd Walny KPK, zorganizowany od 9-tego do 11-tego 
października 1976.  Latem dzięki staraniom KPK i dzięki finansowej pomocy Rządu 
Prowincjonalnego BC w kwocie $2000, oraz ofiarności rodziców, udało się wysłać harcerki i 
harcerzy na Zlot Harcerstwa w Kaszubach – Onatrio. 

Z inicjatywy KPK powstała  w 1976 roku jednogodzinna cotygodniowa audycja radiowa – 
Polska Fala nad Pacyfikiem – prowadzona przez harcmistrza Mariana Różewicza, finansowana 
przez KPK, która nadawala swój program z radiostacji w Langley przez następne 4 lata. Okręg 
KPK BC stał się w tymże roku członkiem założycielem POSK w Londynie. 
 
 
 
Lata 1977 – 1980 to prezesura Leona Fusa oficera armi polskiej na Zachodzie, 
wielokrotnego prezesa SPK, założyciela Polsko Kanadyjskiego Towarzystwa Kulturalnego, 
zaangażowanego w Zjazd Światowy “Polonii Jutra”. 
 W listopadzie 77 KPK zorganizował Polską Wystawę Artystyczną, uroczyście otwartą przez mera 
Vancouver Jacka Volricha. Z inicjatywy prezesa Fusa powstało “Polsko-Kanadyjskie 
Stowarzyszenie Kulturalne”. PKSK powołało organizację “Watra”, która przygotowała i wydała 
drukiem  554 stronicową książke pt. “Polacy w Brytyjskiej Kolumbii”. Jest to jak dotąt najlepsze 
opracowanie historii Polonii w BC, książka jest wyśmienitym dokumentem czasów, i warto by było 
zrobić wszystko co w naszej mocy aby była dostępna w formie e-book, w wersji polskiej i 
angielskiej. Opisane są niezwykle, często więc sensacyjne, często pełne poświęcenia drogi życia 
jakie prowadziły wielu jej współautorów do Kanady. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lata osiemdziesiąte – papieża Jana Pawła II i Solidarności  
 
 
  W  latach 1976-1983 KPK aktywnie uczestniczy w nadawaniu programu radiowego “Polska Fala 
nad Pacyfikiem”, którego kierownikiem był członek zarządu KPK, oraz Komendant ZHP i 
organizator “Harcerskiego Zlotu Kanady w Vancouver 1984 w Cultus Lake” – Marian Różewicz. 
 
 W październiku 1978 roku papieżem został Karol Wojtyła – Jan Pawel II. KPK wysłał listy 
do Watykanu z gratulacjami dla papieża Polaka. Był to nowy etap w życiu Polonii całego świata, 
zmienił się na lepsze stosunek  różnych narodowości i państw do Polaków i Polonii. 
 

 Jan Pawel II 
 

W roku 1979 KPK Okręg BC powołał Komitet Pomocy Uchodźcom z Polski, oraz Sekcję 
Opieki Społecznej, którą krótko prowadził Lech Jaworski, a następnie przez kilka lat niestrudzenie 
Julian Twaróg. Powstał Fundusz Pomocy Społecznej, kierowany przez Juliana Twaroga, który 
zbierał pieniądze, oraz który udzielił pożyczek na ponad 20 tys dolarów. Aż do roku 1985 
organizowano wiele zbiórek żywności i odzieży dla Polski oraz funduszy pomocy lub pożyczek 
dla przybywających emigrantów. 
 

W roku 1980 prezesem KPK został ponownie Karol Rekliński. W sierpniu, po 
wybuchu strajków robotniczych na wybrzeżu i w całej Polsce, nastapiło kompletne załamanie 
gospodarcze, i sytuacja zaopatrzeniowa w Polsce była niezwykle trudna. W Polsce sierpień i 
wrzesień upłynął na sporządzaniu list zapisów do związku Solidarność, był to czas nadziei na 
lepsze jutro zwłaszcza  po podpisaniu Porozumień Gdańskich. W każdej parafii  działały komitety 
rozdzielające dary odzieży i żywności nadsyłane z krajów zachodnich i Kanady. KPK Okręg BC 
organizował poparcie dla nowego związku zawodowego “Solidarność”, brał udział w dostarczaniu 
środków materialnych dla NZZ Solidarność. 

Nie ustawała też praca Komitetu Pomocy Społecznej SOS którego kierownik Julian 
Twaróg poświęcał ogromną ilość godzin na pomoc dla schodzących ze statków marynarzy i 
przybywających uchodźców. 

 
W nastepnych latach 1981 – 1983 funkcję prezesa KPK Okręgu BC objął kolejny 

członek SPK - Bolesław Wiliński. Zarząd KPK stanał przed wielkim zadaniem koordycji pomocy 
dla Polski i dla przybywającej grupy uchodźców – głównie marynarzy schodzących ze statków. 13 
grudnia  1981 wprowadzony został w Polsce stan wojenny, i władzę przejął WRON. Większość 
działaczy  NZZ Solidarność została internowana, lub jak w moim przypadku, wyrzucona 
natychmiast z pracy bez prawa wstępu na teren zakładu pracy, bez prawa do zarobku, lub 
zasiłku. 

 
Zarząd KPK zorganizował ze związkami zawodowymi wspólną manifestaję w porcie na 

znak poparcia dla Solidarności. Dalej trwała praca na rzecz pomocy materialnej dla Polski, 
zbieranie darów i funduszy, oraz pomoc dla schodzących ze statków marynarzy i cywilów 
zdecydowanych na pozostanie w Kanadzie. Na początku 1981 roku KPK  Okręg BC podjął 
starania o nadawanie programu telewizyjnego w języku polskim na wielokulturowym kanale 10-tv 



 

 

w Vancouver. W kwietniu przedstawiciele KPK Leon Fus i Marian Różewicz uzyskali zgodę, 
zorganizowano grupę telewizyjną po kierunkiem Andrzeja Włodyki. Pierwszy program tv polskiej 
nadany został we wrześniu 1981 roku. W programie parokrotnie występowali prezesi Zarządu 
KPK. Zarząd KPK wysyłał wielokrotnie telegramy do Rządu Federalnego  z wnioskami o 
potępienie stanu wojennego w Polsce. KPK zorganizował “Komitet zbiórki funduszy na żywność 
w Polsce”, który zebrał blisko 8 tys. dolarów, a także rozpoczął zbiorkę odzieży, butów i pomocy 
szkolnych dla Polski z pomocą szkół i parafii kanadyjskich. Akcja kontynuowana była w 1982 
roku. 30-ty stycznia 82 został ogłoszony “Międzynarodowym Dniem Solidarności z Solidarnością 
w Polsce”. KPK brało udział w organizowaniu manifestacji i wieców dla poparcia walczącej Polski. 

W 1982 roku zorganizowano wiele programów tv w formie bloków: Solidarność, rozmowy 
z prof.Czaykowskim, Czesławem Miłoszem, Janem Horodyłowskim, występy J. Pietrzaka, życie i 
twórczość Chopina, Wajda i “Człowiek z żelaza”,  i inne. 

 W komisji Krajowej KPK pracowali : B.Wiliński , L.Fus, T.Kawecki, J.Twaróg, 
W.Mokrzycki, L. Sosiński, S. Małczyńska, E. Nestorowicz, Z. Wawryniuk, H. Jopowicz, 
J.Kamiński, L.Jaworski i inni. Wiele artykułów i wywiadów zamieścił  w prasie mgr.Tadeusz 
A.Kawecki - członek Komisji KPK - konsultant imigracyjny z Vancouver, w latach 1995-1998 
członek Zarządu KPK Okręgu BC. Poniżej jeden z artykułów z prasy z tego okresu. 
 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
W okresie 1983-1985 prezesem KPK Okregu BC wybrano po raz pierwszy kobietę – 

Elżbietę Nestorowicz – z Federacji Polek.  
KPK uczestniczył w zbiórce funduszy na pomoc rodzinom internowanych w Polsce, oraz 

na opłacenie obrońców działaczy KOR i Solidarność. Organizowane były rownież zabawy KPK  i 
piknik KPK w celu popularyzowania KPK oraz uzyskania dodatkowych funduszy. Przedstawiciel 
KPK zaczyna brać udział w zebraniach zarządu Mosaic. W 1984 r KPK zostaje członkiem 
Brotherhood-Inter-Fait Society. Prezes KPK bierze udział w światowym Zjeździe Polonii Wolnego 
Świata w Londynie w maju 1984 roku. W tym samym roku we wrześniu zarząd KPK 
przygotowywał się do powitania papieża Jana Pawla II. Pod egidą KPK powałany został Komitet 
Przyjęcia Papieża, w skład którego weszli członkowie wszystkich polskich organizacji w BC. 
Prezes Nestorowicz osobiście zabiegała o dary dla papieża. Dwa dni przed przyjazdem papieża 
w Hotelu Bayshore West Inn w Vancouver KPK zorganizowało wystawę darów dla papieża, w 
tym podarowanych przez polonijnych artystów. 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
Na lotnisku w Abbotsford papieża witało ponad 5 tysięcy Polakow. 
 

W latach 1985 – 1987 przesem KPK Okręgu BC był Henryk Jopowicz. Stan wojenny 
w Polsce zawieszony został w 1983 roku, w czerwcu 83 papież Jan Paweł II odwiedził Polskę, po 
tej wizycie łatwiej było uzyskać paszport, i wielu Polaków wyjeżdżało pod różnymi pretekstami do 
Niemiec, Grecji, Austrii, Francji oraz innych krajów Europy, i po przybyciu decydowło się na azyl 
polityczny. Z obozów lub poprzez biura emigracyjne, składano podania do wyjazdu do USA, 
Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Wielu Polaków mieszkało w obozach przejściowych w różnych 
krajach europejskich. W latach 1985 – 1990 także do BC napłynęła największa fala emigracyjna 
Polaków. Zarząd KPK, a także i polskie organizacje brały udział w sponsorowaniu uchodźców, w 
ramach programu “self sponsor”; Koła SPK, Zgoda, Parafia, Biały Orzeł. Programem w BC 
kierował emerytowany nauczyciel – mgr.Stanisław Borowicz. W ramach tego programu 
przybyłem do BC w 1988 roku, w 1989 roku wstąpiłem do PT Zgoda, a 1990 r zostałem 
sekretarzem Zarządu KPK. 

 



 

 

Lata dziewięćdziesiąte - jubileuszy: 50-lecia KPK, 70-lecia 
Zgody, 50-lecia Parafii, 50-lecia SPK, 25-lecia KPH  

 
Kolejnym prezesem KPK został Feliks Mazurek, członek PT Zgoda, który swoją 

funkcję sprawował do 1992 roku. Oprócz spraw imigracyjnych, tradycyjnych świąt i uroczystości 
narodowych KPK organizuje Doroczny Piknik Kongresu, i Doroczny Bal Kongresu. Skład 
Zarządu: vice prezes mgr. Stanisław Borowicz, skarbnik Janina Lipiec, sekretarz Celina Zwańska, 
sekretarz protokółowy Andrzej Kopczyński, członkowie: Bolesław Grzybowicz, Jolanta 
Zelichowska, Marian Zelichowski. Zarząd podejmuje decyzję o ufundowaniu Tablicy Katyńskiej w 
kościele św. Kazimierza. KPK organizuje petycje  w sprawach imigrantów, których procedury 
zostały rozpatrzone negatywnie. Pod koniec kadencji prezesa Mazurka Zarząd KPK postanowił  
uzbierane fundusze przeznaczyć na adaptację kościoła św. Kazimierza, wybudowanie rampy i 
bocznego wejścia, dla osób na wózkach inwalidzkich, oraz na remont wnętrza i witraże w 
kościele. Zarząd KPK przekazał Parafii kwotę 50.500 dolarów. KPK sponsoruje Fundusz 
Profesora Rose’a na UBS, dla studentów którzy zechcą wziąć program w języku polskim. 

 
Kolejnym prezesem KPK został wybrany w 1992 roku Bolesław Wiliński, członek 

SPK, za którego kadencji miało miejsce otwarcie konsulatu polskiego w Vancouver. Tradycyjnie 
KPK organizował 4 imprezy: rocznicę Konstytucji 3 Maja, Święto Odzyskania Niepodległości, 
Piknik Polonijny, Bal Kongresu. W Polsce urząd prezydenta sprawował Lech Walęsa. KPK 
popiera idee powstania konsulatu polskiego w Vancouver. KPK brał udział w wysłaniu do Polski 
26 komputerów podarowanych przez firmę Dowco Consultants. KPK przywitał przedstawicieli 
Rzeczpospolitej Polskiej: Marszłka Senatu prof. A. Chełkowskiego, ambasadora T.Diema, 
konsulów K.Kasprzyka i K.Czaplickiego. Prócz tego KPK stara się pomagać tym emigrantom, 
których sprawy w dalszym ciągu nie są załatwione lub zostały załatwione odmownie. Trwa 
kontynuacja udziału przedstawiciela KPK w Mosaic – Maria Roche. Kongres kontynuuje 
sponsorowanie Funduszu prof. Rose’a na UBC. 
 
 

Jubileuszowe lata 1994-1996: 
 
Poniżej w temacie 1994-1996 KPK BC podaję listę organizacji i ich prezesów, oraz 

adresy należących do KPK Okregu BC i do ZG KPK w Kanadzie, lista obejmuje długoletnich 
członków i nowych, którzy w tym czasie przylaczyli sie do KPK. Prezesi tych organizacji to 
znakomici ludzie, o bardzo bogatych życiorysach, jak np oficer WP Kazimierz Rutczynski, który 
miał zaszczyt być przedstawionym królowej Brytyjskiej Elizabeth – matki obecnej krolowej 
Elizabeth II, którego dzieje i ucieczki wystarczyłyby do scenariusza dobrego filmu. 
 
1) Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Koło # 3 - prezes Henryk Radziszewski – 1134 
Kingsway, Vancouver, BC, V5V 3C3, członków 90. 
2) Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Koło # 28 – prezes Kazimierz Rutczynski – Lumby, 
BC, P.O. Box. 304 VOE 2GO, członków 17. 
3) Stowarzyszenie Kombatantow Polskich Koło # 29 – prezes Kazimierz Halecki – 2624 
Fernwood St. Victoria, BC,V8T 3A2, członków 41. 
4) Polskie Towarzystwo Zgoda Polish Frienship Society – prezes Janusz Wijata, 4015 Fraser St. 
Vancouver, BC, V5V 4E6, członków 176. 
5) Polish Fishing & Hunting Club, - prezes Roman Sopoliński, 4015 Fraser St, Vancouver, BC, 
V5V 4E6, członków 40. 
6) Society of Friend of Polish Panorama - prezes Tadeusz Marcak, 101-9474 Cook Rd, Chilliwack 
BC, V2P 4J7, członków 18. 
7) Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo # 12 - prezes Joanna Jaholkowska, 7597 Vern Street, 
Mission, BC, V2V 3C2, członkiń 16. 



 

 

8) Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo #4 – prezes Jadwiga Keats, 638, W 22 Avenue, 
Vancouver, BC, V5Z 1Z6, członkiń 42. 
9) Stowarzyszenie Biały Orzeł w Victorii, - prezes Celina Florczak, , 90 Dock Street, Victoria, BC, 
V8V 2A1, członków 52. 
10) Polskie Tow. Filatelistyczne w Vancouver, – prezes Józef Podejko, , 510 George St, New 
Westminster, BC, V3L 1L2, członków 16. 
11) Polonez Tri-City Polish Association, – prezes Bożena Łukomska-Khan, 1396 Southerland 
Ave, Port Coquitlam, BC, V3W 2N4, członków 20. 
12) Koło Przyjaciół Harcerstwa w Vancouver, – przezes Barbara Żórowska, 1596 W 63 Ave, 
Vancouver, BC, V5S 3V7. 
13) Hufiec Harcerzy w Vancouver – prezes Zdzisław Radomski, 346 East 22 Street, North 
Vancouver, BC, V3L 3C7. 
14) Hufiec Harcerek w Vancouver – prezes Anette Blacharska, 1596 W 63 Avenue , Vancouver, 
BC, V5S 3V7. 
15) Mikolaj Kopernik Foundation – charity – prezes Hanna McGee, 3150 Rosemont Drive, 
Vancouver, BC, – czlonkow 16. 
16) Foundation for Aging Artists – prezes Janina Stencel, 3919 Fraser St, V5V 4E5, Vancouver, 
BC,  
17) Polish Canadian Cultural Society – prezes Grzegorz Rowiński, 104960 139 Street, Surrey, 
BC, V3T 4R5, 
18) Federacja Polek w Kanadzie, Ogniwo #16, – prezes Rebnata Stanielewicz, 13129 72  
Avenue, Surrey BC, V3V 2N4. 
 

Poza Kongresem było Towarzystwo Przyjaciół Solidarności, które miało siedzibę w SPK, 
i współpracowało z KPK, Polski Instytut Wydawniczy współpracujacy z KPK, Radio Nofa 102,7, 
Radio Gamma, Polski Klub Żeglarski w Vancouver. 

 
W 1994 roku rocznica 50-lecia istnienia Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prezesem 

50-lecia KPK Okręgu BC zostaje wybrany Andrzej Kopczyński – v-ce prezes PT Zgoda. 
Najważniejsza dla KPK jest młodzież, Polonez, polska prasa, polskie radio, harcerstwo, 

polskie szkoły, i polskie organizacje oczekujące pomocy od KPK. W 1994 roku do KPK weszło  
szereg nowych organizacji. Członkowie Zarządu KPK odwiedzili Biały Orzeł i SPK w Victorii, 
Okanagan, Vernon, Chilliwack, obóz harcerski w Cultus Lake, i starali się pozyskać fundusze na 
50-lecie KPK.  

 
Poniżej podaję listę członków Zarządu 50-lecia KPK – osób dzięki którym KPK i Polonia 

zaistniała w mediach kanadyjskich, bez których nie można by było zorganizować 3 dniowych Dni 
Polskich, z udziałem 18 organizacji polonijnych, parady ulicznej, czy transmisji telewizyjnej z 50-
lecia KPK oraz Dni Polskich dokonanej przez 2 wozy transmisyjne Cogeco  Cabelnet TV Canada. 
Cogeco również dało KPK prezent nie tylko w postaci darmowej transmisji, ale i w postaci 
nagranej i wyedytowanej najwyższej jakości “taśmy matki”. Wszystko to możliwe było dzięki 
staraniom Tadeusza Marcaka, szefa polskiego programu telewizyjnego i jego partnerów Janusza  
Kurzaka i Henryka Sindalskiego z stacji PANORAMA POLSKA TV-Cogeco w Chilliwack. 

 
Zarząd KPK 1994-95 
-v-ce prezes - dr. Grażyna Pawlikowska, 
-v-ce prezes - mgr. Anna Luba – Lubicz, 
-skarbnik - Jan Poźniak, 
-fundusz Milenium – kurator - Stefan Ozdoba, 
-sprawy imigracyjne – Bolesław Wiliński, 
-sprawy kultury – mgr.Ryszard Kiełb, 
-sekretarz – Maria Karulis, 
-radio i prasa – mgr. inż. Andrzej Rezmer, Maciej Pałeczek, 
-Mosaic – Maria Roche, 
-imprezy, tv i biuletym KPK -Tadeusz Marcak, 
-opieka społeczna - Ewa Stryj, Grażyna Plekas, 



 

 

-reklama - Zbigniew Owczarzak, 
-sztandarowy – Stanisław Jaworski. 
 
Zarząd KPK 1995-96 
-v-ce prezes - mgr. Elizabeth Kozłowski, 
-v-ce prezes - dr. Grażyna Pawlikowska, 
-skarbnik - Jan Poźniak, 
-sekretarz - Maria Karulis, 
-sekr. protokułowy  - Alfreda Malinowska 
-sprawy imigracyjne, prasa – mgr. Tadeusz Kawecki, 
-Komisja Młodego Pokolenia – kierownik Elżbieta Narodowska 
   -dr. Grażyna Pawlikowska, 
   -Lucyna Ozdoba, 
-Komisja Imprezowa – kierownik Tadeusz Marcak 

- mgr. Elizabeth Kozłowski, 
- Alina Jacek, 
- Lucyna Ozdoba, 

-Komisja Pomocy Społecznej:- kierownik Grażyna Plekas, 
- mgr. Bogumił Garm, 
- Jadwiga Runcewicz. 

-Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego KPK – Tadeusz Marcak 
-Sztandarowy - Stanisław Jaworski. 
 
Wskutek starań o uzyskanie większych funduszy z Gamming Commission, członkowie 
KPK: Andrzej Kopczynski, Elżbieta Kozłowski, Jan Poźniak, Grażyna Plekas, Teresa 
Poźniak przeszli przeszkolenie w Justice Institute i uzyskali licencje do obsługi Casino 
Night. Dzięki temu udaje się uzyskać rocznie $20 tysięcy, które między innymi sponsorują 
Dni Polskie, wystawy artystów i zakup wybranych prac, dokonywany pod kierunkiem 
Ryszarda Kiełba, można opłacać nauczycieli od Zespołu Pieśni i Tańca Polonez, który był 
wizytówką PT Zgoda i KPK, a także Tri-City Polish Association. KPK aktywnie pomaga w 
rejestracji prowincjonalnej polskich organizacji: 
-Towarzystwa Przyjaciół Panoramy Polskiej-Chilliwack, 
- Polonez Tri-City Polish Association, 
- Polsko-Canadyjskiego Towarzystwa Kulturalnego w Surrey, 
- Polonez Dance Group, 
- Foundation for Aging Artists, 

 - Polish Fishing & Hunting Club Hubertus. 
 

KPK wspiera finansowo polskie szkoły w Coquitlam i w Victorii, opłaca corocznie składkę 
na Fundusz prof. Rose’a na UBC, zbiera podania i uzyskuje pomoc stypendialną dla studentów 
polskich z BC.  Corocznie w niewielkiej kwocie KPK wspomagał średnio 7-miu studentów. W 
maju 94 KPK tradycyjnie organizuje Rocznicę Konstytucji 3-Maja, w czerwcu 94 Doroczny Piknik 
KPK na który przybyło ponad 400 osób, następnie we wrześniu Dni Polskie – Obchody 50 lecia 
KPK, na które KPK zaprosił wiele osobistości, w tym konsula Kasprzyka i konsulat RP, hon. Joan 
Sawicki MLA, senatora Perrot, mera Vancouver Campbella, wszystkich byłych prezesów KPK, 
oraz panie Elżbietę Cztwertyńską (wdowę po pierwszym prezesie KPK) i Alfredę Żurowską 
(wdowę po inż. Romanie Żurawskim – architekcie, kwestarzu i budowniczym PT Zgoda), 
wszystkich prezesów i zarządy organizacji KPK w BC. 
  

W czasie uroczystego otwarcia wręczonych zostało wiele okolicznościowych medali „50-
lecia Kongresu” grupie zasłużonych działaczy Polonii. Lista ta zamieszczona będzie osobno. 

Rocznica 50-lecia rozpoczęła się mszą św. w kościele Św. Kazimierza, na której 
poświęcony został przepiękny Sztandar KPK Okręgu BC, ufundowany przez ofiarodowców. Po 
mszy świętej uformowany został korowód, RCMP zablokowało ruch uliczny, na czel szły poczt 
sztandarow i ponad metrowy wieniec dożynkowy ufundowany przez państwo Gałysów. Na paru 
platformach udekorowanych samochodów ciężarowych grał zespół muzyczny, tańczyli 



 

 

członkowie Poloneza, dalej harcerki i harcerze, zespoły sportowe, przedstawiciele wszystkich 16 
organizacji KPK, sztandary i flagi, transparent 50-lecia, oraz kilkaset osób w ulicznej paradzie 
przeszło od kościoła do King Edward Street i do Domu Polskiego PT Zgoda.  

 
Na górnej Sali PT Zgoda odbyły się uroczystości wręczenia „plonów” gospodarzom 

Zgody, dalej były okolicznościowe powitania gości, przemówienia VIP, występy Poloneza, dzieci i 
młodzieży z polskich szkół, Parafii św Kazimierza, ZHP, pokazy sportowe grupy z TriCity i 
Richmond, śpiewy, i przyśpiewki dożynkowe, i wiele by o tym można pisać. Całość  Jubileuszu 
dzięki Towarzystwu Przyjaciół Panoramy Polskiej z Chilliwack nagrywała TV COGECO 
CABELNET CANADA, która przysłała nam 2 wozy transmisyjne. Na dolnej sali Zgody 
zorganizowana została wystawa kolekcji artystycznych, i ogromna wystawa malarstwa i rzeźby 
artystów z BC – wszystko dzięki zaradności i operatywności grupy pod kierunkiem polskiego 
artysty - Ryszarda Kiełba. Także na boisku obok Zgody miały miejsce pokazy sportowe, i mecze 
piłki nożnej – polonijne derby. Zaopatrzenie i konsumpcje zapewnialy na parkingu Zgody stragany 
i kolorowe namioty, gdzie jadło i inne dobra serwowały polskie organizacje, miedzy innymi 
Hubertus, Zgoda, ZHP.  Po raz pierwszy w historii BC KPK sprowadził do Vancouver piwo polskie 
Okocim, i Żywiec. 
  

Zaproszenie pisemne do udzialu w „Polish Days 50 Anniversary of Canadian Polish 
Congress” zostało dostarczone do wszystkich Kanadyjczyków mieszkajacych na trasie parady 
oraz mieszkających w okolicach PT Zgoda. Wiele osób przybyło z tego powodu i świętowało 
razem z Polonią. 
 W czasie 3 dniowej imprezy przewinęło się  przez Dom Polski PT Zgoda ponad 4 tysiące 
osób. Dzięki ofiarności Polonii udało się zorganizować imprezę w której liczba uczestników 
ustępowała jedynie wizycie papieża w BC – Abbotsford- 1984 – gdzie przybyło 5 tysięcy Polonii. 
Prawie 3 godzinny film zmontowała COGECO TV, którego kopie były sprzedawane przez Zarząd 
KPK. Obecnie zamówiona została „digital” wersja tego filmu, który bedzie wkrótce udostępniony. 
Młodzież i dzieci występyjące w czasie 50-lecia KPK są już osobami w średnim wieku. Wiel zdjęć 
z Parady, Dni Polskich, i Balu 50-lecia zamieszczonych jest w albumie fotografii historii KPK. 
 
 W październiku odbył sie Bal 50-lecia KPK w Hotelu Vancouver, który przygotowała v-ce 
prezes KPK mgr. Anna Lubicz Luba, z wielka ilościa zaproszonych gości, w tym senatora 
Hajdasza. Program Balu 50-lecia, lista gości honorowych i jego przebieg podany jest na stronie 
historycznej KPK BC. W imieniu Zarządu KPK obszernie zapoznała uczestników Balu z historią 
KPK-BC mgr. Anna Luba Lubicz – vice prezes Zarządu, a także senator Hajdasz. Uroczyste 
przemowy i gratulacje dla KPK-BC trwaly blisko 3 godziny, po czym prezes zarządu KPK 
podziękował wszystkim za wspaniałe przemówienia i gratulacje, i zaprosił do obiadu. Szereg 
fotografii z Balu 50-lecia zamieszczonych jest w fotograficznej części historii KPK, dzięki 
talentowi, umiejętnościom i wytrwałej pracy mgr.inż. Iwony Świątczak – v-ce prezydent KPK-BC. 
 
 
 W listopadzie KPK zorganizował Rocznicę Odzyskania Niepodległości. W czasie tej 
uroczystości wręczonych zostało 49 odznak KPK.  
 
Lista odznaczonych poniżej: 

 
Złote:  

Maciej Zaleski (791), Julia Jarosiński (792), Józef Śmiłkowski (793), Józef Janowicz (794), 
Pelagia Kojder (795), Jan Kojder (796), Celina Florczak (797), Jadwiga Runcewicz (789), Zofia 
Wawryniuk (790), Irena Tenderenda (787), Władysław Twaróg (779), Antonina Marcjan (789), 
Celina Zwańska (*), Stanisław Freyman (799), Hanna McGee (800), Anna Freyman (801), 
Henryka Filipowicz (802), Elżbieta Czetwertyńska (798). 

  



 

 

 

 

Srebrne: 

Jan Nowak (624), Stanisława Smoleń (625), Antoni Smoleń (626), Jan Poźniak 628), Władysława 
Kochanowska (629), Andrzej Kopczyński (630), Ludwik Gackowski (631),  Elżbieta 
Czetwertyńska (638),  Maria Pławska (637), Francszek Siudut (639), Elżbieta Marciniak-
Nestorowicz (633), Feliksa Mazurek (634), Bronisława Tomczyk (635). 

  

Brązowe: 

Władysław Machel (313), Kazimiera Jaworska (314), Anna Poźniak (315), Władysław Szczęsny 
(316), Dorota Balicka (317), Michał Brzozowski (318), Edward Zarchyński (319), Teresa Poźniak 
(320), Janina Grzybowicz (321), Jan Chrzanowski (322), Marcin Ozdoba (323), Jadwiga Wójcik 
(324), Władysław Bargowski (325), Jerzy Bojda (326), Kazimierz Bogaczewicz (327), Tadeusz 
Marcak (328), Irena Dylon (327). 

  
 W następnym roku odbył się XXXIII Walny Zjazd KPK, na którym po raz pierwszy w 
historii delegaci KPK podjęli uchwałe w sprawie członkowstwa indywidualnego w KPK (lekarze, 
biznesmeni, prawnicy, rzemiosło, artyści i inni), na zasadach afiliacji. Walny Zjazd zobowiązał 
Komisję Statutową KPK do opracowania odpowiednich poprawek do Statutu i Regulaminu KPK. 
Te jednak nie zostały opracowane do dzisiaj. Niektóre Okręgi KPK mają rejestracje 
prowincjonalne, co zostalo zakceptowaneprzez Zjazd w Thunder Bay, „z warunkiem, że płyną z 
tego korzyści dla Okręgu KPK”.  

 
 Po Zjeździe od maja 1995 Okręg BC zaczął wydawać miesięczny Biuletyn Informacyjny 
KPK, w nakładzie od 400 do 600 egzemplarzy, a także dwukrotnie jako wkładkę do Gazety 
Informacyjnej – mnóstwo godzin pracy poświecał na jego graficzną szatę Tadeusz Marcak, a na 
drukowanie Biuletynu - Jan Poźniak. Biuletyn był także platformą dla rzetelnej informacji dla 
Polonii. Nie zawsze gazety miały miejsce lub ochotę na pisanie o planach, poglądach, czy pracy 
stowarzyszonych 18 organizacji. Nie wszyscy uważali, że te organizacje mające prowincjonalną 
rejestracje, płacące składki, zatwierdzone przez Zarząd Główny KPK w Toronto, powinny mieć 
demokratyczne prawo do decydowania o losach KPK w BC. 

 
W 95 roku KPK zorganizował Rocznicę Konstytucji 3-Maja, w czasie tej imprezy 

wręczono kolejne odznaki KPK. Historycznym momentem była obecność delegacji KPK na 
obradach Parlamentu Brytyjskiej Kolumbii. MLA Joan Sawicki wygłosiła przemowę o 
historycznym znaczeniu Konstytucji 3-Maja, adresowaną do marszałka parlamentu oraz posłów, 
oraz przedstawiła zaproszonych reprezentantów KPK obecnych na galerii. Zarząd KPK-BC 
delegowal na tą uroczystość Zarząd Białego Orła z Victorii. Parlamentariusze oklaskami wyróżnili 
obecność przedstawicieli KPK . 

 
Zarząd KPK brał udział z utworzeniu Trust Fund na rzecz dzieci brutalnie zamordowanej 

Polki – Elżbiety Donasewicz, brał udział w zgromadzeniu ku pamięci zamordowanej przy North 
Road oraz w uroczystości pogrzebowej. Zarząd wziął udział w posiedzeniu Rady Miejskiej 
Burnaby, gdzie przedstawił projekt pomnika dla upamiętnienia setek kobiet zamordowanych 
brutalnie w BC  autorstwa Ryszarda Wojciechowskiego. Projekt ten nie znalazł – niestety - 
uznania w oczach Radnych Burnaby. Uzasadnienie Radnych – „nie możemy robić cmentarza z 
naszego miasta...” 

 
Zarząd występuje do innych grup etnicznych o poparcie zbiórki funduszy na 

„schoolarship” dla dzieci Elżbiety. Radio Nofa,  Andrzej Rezmer, Radio Gamma, Polish Credit 
Union, VanCity Credit Union, polskie sklepy i organizacje zbieraja donacje od Polonii. Wspaniałą 



 

 

pomoc finansową okazała hinduska i chińska grupa etniczna. Zarząd otrzymał także list z 
Parlamentu BC o poparciu i pomocy podpisany przez Joan M. Sawicki MLA Burnaby-Willington.  

 
Ostatecznie powstał Trust Fund, którego „strażnikami” zostali: J.Wójcik – kier. Polish 

Credit Union, S.Pritchard – nauczycielka, A.Kopczynski – prezes KPK. Trust Fund przekazał 
dzieciom Elżbiety około 30 tys. dolarów. Gros funduszy dzieci otrzymały w momencie osiągnięcia 
pełnoletności. 

 
 
 
KPK zorganizował Doroczny Piknik Polonii tradycjnie w czerwcu, z udziałem ponad 

tysiąca Polaków, z konkursami i nagrodami. Zakończon został proces incorporation, który trwal 6 
miesiecy. Nastąpiło to po tym jak Zebranie Okresowe KPK BC zatwierdziło projekt rejestracji 
jednogłośnie (48 delegatów za, 2 delegatów wstrzymało się od głosu). Zarząd wystąpił do 
Revenue Canada o uzyskanie „charity number” . Kontynuowane były „Casino nights” 
przynoszące potrzebne fundusze. Zarząd KPK w konsekwencji rejestracji złożył aplikację o grant 
dla KPK-BC do Gaming Commission BC w 1996 roku. 

 
 W czerwcu - wakacje – Harcerze otrzymali piękny prezent od Towarzystwa Panorama z 

Chilliwack -$300 donacji na obóz w Cultus Lake. We wrześniu kolejne Dni Polskie – wspólnie 
zorganizowane przez KPK i PT Zgoda, ponownie wielka impreza z wystawami artystycznymi, 
zakupem dzieł sztuki, masą ludzi, kolejny duży sukces finansowy i kulturalny – 3 dni prezentacji 
polskiej kultury i sportu.  
 Za poradą mec. A. Włodyki, na prośbę Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ministra 
Imigracji Kanady, Zarząd Kongresu podjął zobowiązanie o sponsorowaniu pary młodych 
uchodżców z Bośni. 



 

 

  
15 sierpnia KPK wziął udział w uroczystości wręczania odznaczeń państwowych w 

Konsulacie RP w Vancouver, połączonej ze Świętem Wojska Polskiego. 
 
 
We wrześniu kolejne Dni Polskie – wspólnie zorganizowane przez KPK i PT Zgoda, z 

udziałem wszystkich organizacji, jeszcze większa niż w 1995 roku impreza z wystawami 
artystycznymi, zakupem dzieł sztuki, kilka tysięcy ludzi uczestniczących w Paradzie, wizytujacych 
Dom Polski PT.Zgoda, lub uczestniczących w pokazach sportowych i kulturalnych – 3 dni 
prezentacji dorobku – rocznego plonu - polskiej kultury, traducji  i sportu. Ponownie ponad 300 
zaproszeń w języku angielskim zostało dostarczonych wszystkim mieszkańcom domów na trasie 
Parady, oraz budynków w otoczonie PT Zgoda. 

Gazety wydawane w Seattle pisały o BC między innymi tak:   „... Polish Days in Vancouver, the 
largest Harwest Festival in North America....” Także Vancouver Sun zauważył Polish Harwest 
Festival. 

 Było to tradycyjne piekne święto Plonu-Dorobku Polonii, przegląd polskiej tradycji, 
folkloru, kultury, sztuki i sportu, jakiego dotychczas na tak wielką skalę nie udało sie 
zorganizować.  Lokalne gazety poświęciły Dniom Polskim całe strony, także audycje radia Nofa i 
Gamma informowaly o Dniach Polskich. Spora galeria zdjęć znajduje sie w fotograficznej częsci 
historii KPK-BC. Ogromną dokumentację video zawsze sporządzal  niezastąpiony  Jerzy 
Mrożewski edytor Polish TV Weekly kanał 116 Multicultural TV Vancouver, absolwent PWTiF w 
mojej rodzinnej Łodzi. 

 
 Następne narodowe imprezy to rocznica Powstania Warszawskiego,  Bal Kongresu, i 
Rocznica Odzyskania Niepodległości.  
 
 W grudniu KPK Okręg BC gości Sekretarza Generalnego ZG KPK. W  PT Zgoda odbyło 
się zebranie prezesów, v-ce prezesów, bądź sekretarzy wszystkich polskich organizacji i Zarządu 
KPK, przedyskutowano rejestrację prowincjonalną. Sekretarz Generalny KPK poinformował 
ponownie, że Rada Kongresu i ZG KPK nie kwestionują rejestracji prowincjonalnych, w 
Quebecku, paru Oręgach w Ontario, Winnipegu i BC, a szczegółowe przepisy regulaminu 
zostaną opracowane w terminie do 31 stycznia 1996 roku. 
 

W lutym 1996 wydany zostaje kolejny Biuletyn Informacyjny KPK #10 poświęcony w 
całości 25 rocznicy powstania Koła Przyjaciół Harcerstwa. Być może uda się kiedyś opublikować 
wszystkie Biuletyny Informacyjne KPK Okręgu BC. Informacje w nich zawarte mają już blisko 20 
lat. Był to ostatni Biuletyn Informacyjny z Okresu 50-lecia KPK, 50-lecia Parafii, 70-lecia PT 
Zgoda, 25-lecia KPZHP. Biuletyn nie był kontynuowany przez następne Zarządy KPK. W sumie 
Biuletyny Informacyjne KPK zawierają blisko 100 stron danych historycznych o KPK, o 
organizacjach, ich zarządach i działalności z tamtego okresu.Do archiwum KPK zostało 
przekazanych sporo pamiątek, w tym 4 albumy z 1100 zdjęciami okresu 1994-1996, oraz jeden 
album 80 historycznych zdjęc z lat mininego 50-lecia. Archiwum KPK - BC jest do dzisiaj pod 
opieką Polskiego Towarzystwa Zgoda. 

 



 

 

 
  

 
 

Kolejnym prezesem KPK Okręgu BC od marca 96 jest dr. Grażyna Grace 
Pawlikowska. Powołano Zarząd KPK w składzie: Grażyna Plecas, Alina Jacek, Celina Florczak, 
Stanisław Freyman, Jan Poźniak, mgr. Tadeusz Kawecki, Wirginia Poźnak, Stanisław Jaworski, 
Tadeusz Nazar. Zebranie Walne podjęło uchwałę (47 głosami za, przy 3 wstrzymujących się) 
zatwierdzajacą prowincjonalna rejestrację KPK Okręgu BC (ztwierdzono też nowy statut i 
regulamin Okręgu). Zebranie Walne zobowiązało nowy Zarzad KPK do kontynuacji wydawania 
„Biuletynu Informacyjnego KPK”. Z różnych powodów Biuletyn KPK nie był kontynuowany. 



 

 

KPK brał udział w Jubileuszu 5-lecia powstania Polskiego Klubu Wędkarzy i Myśliwych - 
Hubertus, oraz uroczystości ufundowania sztandaru Hubertusów. W listopadzie z okazji Rocznicy 
Niepoległości na uroczystej akademi wręczonych było szereg złotych, srebrnych i brązowych 
odznaczeń KPK. Rok zakończył się Balem Kongresu. 

  

 W latach 97-98 w skład Zarzadu weszli dodatkowo Jolanta Radomska, Nina Barczak i 
Janusz Wijata. W skład KPK BC i ZG KPK Kanady wchodziło w 1996-97 roku 17 organizacji. 

  

 

 

 



 

 

 W następnym roku 97-98 skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

V-ce prezes mgr. Tadeusz Kawecki, dr. Antoni Otto, Alfreda Malinowska, Grażyna Plekas, radca 
prawny mec. Andrzej Włodyka, sekretarz korespondencji Elżbieta Skrzymowska, sekretrz 
protokółowy Wojciech Zimnicki, skarbnik Celina Zwańska, sekr. d/s kultury mgr. Ryszard Kiełb. 
kurator Millenium Jadwiga Keats, komisja rewizyjna Maria Karulis i Józef Stawecki, oraz były 
prezes na zachodnia Kanadę W. Wierzbicki. 

 

  Zarząd KPK jak co roku organizował wszystkie uroczystości kongresowe, oraz 
koordynowł plan imprez wszystkich organizacji polonijnych. W listopadzie, w czasie akademii  z 
okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości tradycjnie wręczone zostały złote, srebrne i brązowe 
odznaki KPK działaczom polonijnym wytypowanym przez organizacje zrzeszone w KPK. 

W  1996 uroczyście obchodzono Jubileusz 70-lecia PT Zgoda w których uczestniczył 
zarząd KPK. Wydane były „Medale 70-lecia”, które otrzymało wiele osób. Ostatnie Dni Polskie 
odbyły sie we wrześniu 1998. W  latach następnych powrócono do dwudniowych Dożynek., 
czasami powracała nazwa Dni Polskie. 

 
 W 1997 roku KPK interweniował ponownie w sprawie „....polskich obozów 
koncentracyjnych...” nazwy umieszczonej w artukule w Vancouver Sun.– V-ce prezes T.Kawecki 
doprowadził do zamieszczenia sprostowania w Van-Sun na ten temat .  

 
W latach 1999-2000  KPK  organizował tradycyjne imprezy i uroczystości: Rocznice 

Konstytucji 3 Maja, Rocznicy Niepodległości 11 listopada, Piknik Polonijny i Bal Kongresu. KPK 
brał udział w uroczystościach organizowanych przez zrzeszone organizacje.  

Największe imprezy organizowane były przez PT Zgoda i Polonez Tri-City Polish 
Association. W 1999 roku prezesem KPK został Edward Dornia, który pełnił swą funkcję do 
2000 roku. Huberusi nabyli w 1999 roku 12,5 akrową działkę w krainie 1000-ca jezior, w 
miejscowości Twins Lake – Cariboo, ufundowali klubowi piękny sztandar, rozpoczęli budowę 
kabin, i wyróżnieni zostali Honorowym Dyplomem przez Tri-City za wieloletni udział w Polish 
Days w Tri-City.  

 KPK Okręg przerwał  starania o fundusze z Gaming Commission BC. Liczba organizacji 
– członków KPK w latach następnych spadła do kilku. Corocznie Dni Polskie organizowane przez 
Tri-City przyciągały tysiące uczestników. 

 W 2010 roku pozostały w KPK już tylko 3 organizacje. 
 

Obecnie utworzony nowy Zarząd KPK Okręgu BC ma szanse zostać najlepszym 
Zarządem 21 wieku; ma doskonały team, pokazał że można stworzyć historyczną  internetową 
stronę Kongresu Brytyjskiej Kolumbii już w pierwszym miesiącu swojej kadencji.  

Zarząd posiada zdolności i doświadczenie w organizowaniu wielkich imprez polonijnych – wyrósł 
z pięknych tradycji  Polonez Tri-City Polish Association,  ma ambitny plan dziłalności, właściwe 
podejście do pełnej informacji o KPK i organizacjach polonijnych i już widoczne są efekty 
intensywnej pracy, o których może przekonać się każdy oglądając bogatą stronę internetową i 
Facebook KPK-BC. 

 
 

Opr. Andrzej Kopczyński, listopad 2013. 


