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Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie
Polish Cultural Association of Gdansk in Canada

Zarząd:

Zuzanna Stupak, prezes 
1996 – 2016
Krzysztof Korczyński, wiceprezes 
2001 - 2016 
Barbara Kwiecińska, skarbnik 
1997 - 2016
Elżbieta Kluz, członek zarządu
2011 - 2016

W Zarządzie Stowarzyszenia Gdańszczan 
w latach ubiegłych byli:

Krzysztof Rachwał -  wiceprezes, 
Halina Wyłuda – Kaźmierczak -  sekretarz i kronikarz, 
Jerzy Mirecki - wiceprezes, 
Barbara Sawala,  - wiceprezes

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie 
wybrany 5 października 2016 r.  na 3 letnią kadencję:

Barbara Duda – prezes
Elżbieta Kluz – wiceprezes
Barbara Gilewicz – skarbnik

Członkowie Zarządu SG:

Jarosław Kluz
Mirosław Śliwiński
Teresa Stalińska, 

Honorowy Prezes Zarządu SG
Zuzanna Stupak
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Słowo Prezesa

  „Nec temere nec timide”  – czyli „bez strachu, ale z 
rozwagą” to hasło widniejące pod herbem Gdańska, strzeżone 
przez lwy, spoglądające w stronę wrót gdańskiego grodu.  Te 
słowa zawsze były inspiracją naszych działań, o których nie 
sposób chociaż w kilku słowach nie wspomnieć. 
  W tym roku minęło właśnie dwadzieścia lat od założenia 
Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie. Powstało ono po to, by 

przypomnieć Polonii i naszej  kanadyjskiej społeczności, że piękne miasto nad polskim 
Bałtykiem  obchodziło w 1997 r. swoje tysiąclecie, a zadaniem naszym było ukazanie 
jego ciekawej historii, jego kulturowego dorobku, narodowego dziedzictwa, sławnych 
ludzi, przepięknej architektury, w którą wpisywały się zabytkowe kościoły, kamieniczki 
i szlaki oraz wkład mieszkańców w rozwój miasta. Potem zrodziła się myśl niesienia po-
mocy innym. 
Do naszej organizacji zgłosili się nie tylko rodowici gdańszczanie, ale i ludzie związani 
z tym miastem poprzez studia, wieloletnią pracę czy zamieszkanie w grodzie Neptuna, w 
Trójmieście. Wstąpili do nas też sympatycy Gdańska, ci którzy ukochaniem tego miasta,  
swoim zapałem, wiedzą i chęcią działania nas wspomagali. 
Nasze ambitne zadanie wypełniliśmy poprzez audycje radiowe, artykuły w prasie polo-
nijnej czy wystawy. Zapraszaliśmy  do Kanady wielu wspaniałych ludzi, naukowców, 
pisarzy, artystów, księży, zespoły, chóry,  teatr dla dzieci szkół polonijnych. Wszystkie 
akcje promowały gród Neptuna. Sławiliśmy Gdańsk ku uciesze Rodaków i Kanadyjczy-
ków. Organizowaliśmy „Bale Lwów Gdańskich”, a na nich loterie, dające nam możliwość 
niesienia pomocy potrzebującym. Odpoczywaliśmy na Ontaryjskich Kaszubach w har-
cerskich stanicach, a pikniki w Bolton były naszym wypadem za miasto po odpoczynek, 
radość i wspomnienie młodości przy ognisku i piosence. Ogrom pracy ukazany jest w 
biuletynie w wielkim skrócie. Wypunktowaliśmy tylko najważniejsze nasze dokonania.
Podziękowania, gratulacje i wyjątkowe życzenia umieszczone na stronach 
okolicznościowego biuletynu są wyrazem uznania dla  naszej wieloletniej,  zaangażowanej 
i owocnej  pracy społecznej.  
„Bo radość i dobro niesione ludziom zawsze do nas powraca...” Te słowa  nam 
przyświecały przez minione dwadzieścia lat.
Wszystkim Państwu pragnę najserdeczniej podziękować za lata wspaniałej  współpracy, 
która przerodziła się w trwałe towarzyskie, prawie rodzinne  kontakty. Niech w każdych 
naszych poczynaniach nie ustaje wzajemna życzliwość i wrażliwość  na oczekujących 
wsparcia i pomocy. 
W „słowie prezesa” nie mogę nie podziękować oddzielnie Zarządowi Stowarzyszenia, 
z którym tyle lat pracowałam - Krzysztofowi Korczyńskiemu, Barbarze Kwiecińskiej, 
Elżbiecie Kluz. Ten „skład” był fantastyczny – rozumieliśmy się bez słów.
Dziękuję ich współmałżonkom -  Ewie Korczyńskiej, Mariuszowi Kwiecińskiemu, Jar-
kowi Kluzowi, bo to Oni nam zawsze pomagali i nas wspierali, bo dzięki Nim mogliśmy 
oddać się pożytecznej pracy społecznej. Mojemu mężowi Józefowi pragnę podziękować 
za  duchową  podporę i lata wyrozumiałości. 
Nowemu Zarządowi życzę serdecznie równie aktywnej pracy w promowaniu cudownego 
Gdańska oraz wielu, wielu sukcesów w drodze do następnych jubileuszy.
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XX lecie - Skrót działalności SG 1996 - 2016
Obchody Tysiąclecia Gdańska i imprezy promujące Gdańsk w Kanadzie:
1996 r. Wystawy Grupy Photosensitive w PEKAO Gallery, w Centrum Jana Pawła II, 
w Bibliotece Głównej w Mississauga, Vancouver i Chicago.
Wystawa dziecięcych prac rysunkowych o Gdańsku w Toronto.
Wystawa bursztynów w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II.
Koncerty: TE DEUM Kurpińskiego, 
Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Olivensis, 
Występy zespołu „Kaszuby” z Kartuz (2008 i 2011), 
Nasza pomoc finansowa:
Akademii Medycznej w Gdańsku (zakup aparatury dla oddziału dziecięcego).
Epitafium ofiarom pożaru w 1945r.w kościele św. Józefa w Gdańsku. 
Wysyłka odzieży do (już byłego) Domu Dziecka w Kolbudach i pomoc finansowa.  
Akcja pomocy powodzianom w Polsce. 
Sponsorowanie koncertu 25 lecia pontyfikatu Jana Pawła II (koncert w Gdańsku). 
Świąteczne paczki dla dzieci specjalnej troski - Gdańsk - Oliwa.
Udział w odnowieniu szkoły katolickiej w Chojnicach.
Donacja na Park im. Janusza Żurakowskiego. 
Sponsorstwo realizacji filmu o Ontaryjskich Kaszubach. 
Sponsorowanie wystawy gdańskich artystów w Toronto. 
Donacja na Epilepsy Research.
Na budowę pomnika ofiar komunizmu w Ottawie.
Sponsorowanie konkursów szkolnych i ....... wiele, wiele innych pożytecznych akcji.                
NASI GOŚCIE:
Żeglarze jachtu”Antica” 1966  - Jerzy Wąsowicz  i Andrzej Socha. 
Goście z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Samp, prof. Józef Borzyszkowski.
Ks. Antoni Bączkowski z grupą pielgrzymów z Pelplina - Światowe Dni Młodzieży w Toronto 
i ks. Stanisław Łada z niepełnosprawnymi pielgrzymami na ŚDM.
Zespół „Kaszuby” z Kartuz  pod kier. Franciszka Kwidzińskiego 1999, 2011.
Dorota Stalińska - „Zgaga”  2002, 
Koncert - Rudi Schuberth 2006
Teatr Rozmaitości z Gdańska 2001, 2011 spektakle dla dzieci szkół polonijnych.
Koncerty Polskiego Chóru Schola Cantorum Olivensis  pod dyr. Jana  Łukaszewskiego 2008.
Ks. Ryszard Paleczny 2009,  Ks. Sławomir Czalej „Gość Niedzielny” 2009.
Mirosława Lehman –burmistrz Kartuz 2009, 
Piotr Mazurek, Towarzystwo Przyjaciół Gdańska 2014 -  wystawa zdjęć w Centralnej Bibliotece 
w Mississauga. 
Marian  Gorlikowski - reportaż o wystawie i Ontaryjskich Kaszubach dla TV Gdańsk.
Młodzież polonijnych szkół - popisy  laureatów konkursów recytatorskich,  piosenkarskich 
i czytelniczych.
Ciekawi ludzie, ich praca i losy: T. Bałut, E.T. Kay, J. Charczuk, L.Bukowski 2010, Posłowie 
J. Flis i W. Lizoń  oraz prezesi organizacji polonijnych w Kanadzie.
Wykłady: MW Wojnarowicz, B. Sharratt, K. Kasprzyk, J.Adamuszek, M. Kusiba, 
Charytatywne „Bale Lwów Gdańskich” każdego roku dają fundusze na różne sponsorstwa 
i na paczki świąteczne dla dzieci specjalnego kształcenia ze szkoły z Gdańska-Oliwy. 
Stały, Najsłodszy Sponsor naszych zebrań to „Sweet Temptation” firma pp. Danuty 
i Stanisława Węsierskich. 
Harcerska stanica „Bucze” k/Wilna na Kaszubach to miejsce wypadów od 18 lat. Letnie pikniki 
odbywają się w Bolton u pp. M.L. Piątkowskich.
Miejsce stałych spotkań członków Stowarzyszenia to Centrum Polskiej Kultury Jana Pawła 
II, 4300 Cawthra Rd. Mississauga. 
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                                                                                           Warszawa, 20 października 2016 r. 

 

 

Kaz       

Szanowni  Członkowie 

 Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie 

      
Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia Gdańszczan  

w Kanadzie, składam serdeczne podziękowania za Państwa zaangażowanie  

i pracę na rzecz promowania Gdańska i Pomorza oraz wspieranie działań 

zbliżających społeczności Kaszubów kanadyjskich i polskich. 

Państwa działalność to bardzo ważny element umacniania poczucia 

tożsamości wszystkich Polaków żyjących za Oceanem. Szczególnie doceniam 

wszelką pomoc Członków Stowarzyszenia w inicjowaniu i zapraszaniu  

artystów, dokumentalistów, autorów książek, szczególnie z polskich Kaszub, 

aby mogli przypominać i propagować historię emigracji z terenów dzisiejszego 

Pomorza do prowincji Ontario w  Kanadzie. 

Pięknym świadectwem tych ważnych działań członków Stowarzyszenia 

są relacje wielu rodaków, którzy podkreślali ogromny patriotyzm wyrażany  

w rozmowach i gościnność, której doświadczyli w państwa domach. 

Życzę wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Gdańszczan  

w Kanadzie wielu sukcesów i satysfakcji z działalności społecznej w kolejnych 

latach i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego 

 

SENATOR 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Kazimierz Kleina 
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RADIO POLONIA ENTERPRISES INC. 
2550 GOLDENRIDGE RD., UNIT #8 

MISS., ONTARIO. L4X 2S3 
TEL. 416.938.7141 

E-MAIL: INFO@RADIOPOLONIA.CA 

 
 

 

 

                                                                      Radio Polonia Toronto 

                                    GRATULACJE Z OKAZJI XX LECIA 

Szanowna Pani Prezes, 

Drodzy Gdańszczanie, 

Upłynęło już dwadzieścia owocnych lat społecznej działalności Stowarzyszenia 
Gdańszczan  w Kanadzie. Przez ten czas byliśmy świadkami Waszych dokonań na rzecz 
promowania pięknego grodu nad Bałtykiem. Gdańsk i jego ponad tysiącletnia historia 
została przypomniana Polonii i kanadyjskiej społeczności. Właśnie u nas, w Radiu Polonia, 
nadawane były audycje przygotowywane przez Panią Prezes. Mówiły one  o grodzie 
Neptuna, o jego ludziach, znanych na całym świecie, o kościołach, zabytkach, 
niepowtarzalnej architekturze, urokach tego miasta i gościach, których zapraszaliście      
do Kanady. Wasze akcje charytatywne podejmowane przez lata i zaangażowanie jakim 
wykazywaliście się by nieść pomoc i radość ludziom  są godne naśladowania.  

Z okazji XX lecia, Pani Prezes i wszystkim Członkom Stowarzyszenia Gdańszczan w imieniu 
własnym i Radia Polonia życzymy dalszego zapału do pracy dla dobra Polonii i naszej 
Ojczyzny,  a przede wszystkim do wspaniałego promowania Cudownego Gdańska                
i Pomorza. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Krystyna i Ryszard Piotrowscy 

Radio Polonia Toronto 
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KILKA WSPÓLNYCH ZDJĘĆ CZŁONKÓW ORGANIZACJI Z WYDARZEŃ OSTATNICH LAT

BAL LWÓW GDAŃSKICH 2006r.

GDAŃSKIE MIKOŁAJKI 2013r.
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JEDEN Z PIKNIKÓW W BOLTON u p.p. M. L. PIĄTKOWSKICH

KASZUBY ONTARYJSKIE 2016r. - “Katedra pod Sosnami”
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 „Nie wszyscy z nas urodzili się w Gdańsku, ale każdy otarł się jednak o to cudowne miasto. Tu, w 
Kanadzie, nosimy je w naszych sercach” – mówi prezes i założycielka Stowarzyszenia Gdańszczan 
w Kanadzie, Zuzanna Stupak, która w tym mieście spędziła prawie trzydzieści lat. Po raz pierw-
szy spotkali się dokładnie 3 listopada 1995 roku w Polskim Centrum Kultury im. Jana Pawła II w 
Mississauga. To ponad sześćsettysięczne miasto położone w bezpośrednim sąsiedztwie Toronto, 
zamieszkałe przez dziesiątki tysięcy Polaków. Tęsknota za Gdańskiem oraz zbliżające się Milenium 
Wojciechowe zaowocowało powstaniem grupy. Pierwotnie tylko na czas milenium Gdańska. „Na 
pewno zainspirował nas do tego ówczesny prezydent miasta Tomasz Posadzki oraz konsul z Toronto 
Andrzej Brzozowski” - mówią. Chodziło o promocję Grodu Neptuna na kontynencie amerykańskim. 
Obok inauguracyjnej akademii z wykładem MW Wojnarowicza furorę zrobiła wystawa zdjęć gru-
py „Photosensitive”. PhS to siedmiu wybitnych fotografików kanadyjskich, którzy wyjechali po raz 
pierwszy w życiu do Gdańska na sesję zdjęciową. Wszystko z inicjatywy Andrzeja Stawickiego, 
fotoreportera „Torono Star”. Fotografie  m. in. Stana Behala, Petera Brenga czy Tony’ego V. Hausera  
podbiły nie tylko Toronto, ale również Vacouver czy Chicago. Praktycznie nie było osoby, która nie 
zatrzymałaby się nad zdjęciem odbitego w kałuży gdańskiego ratusza.
Od pieniędzy do ducha.
Grupa przetrwała. „Po pierwszym, najtrudniejszym okresie, kiedy człowiek musi dorobić się wszys-
tkiego, przychodzi refleksja, chęć działania ....”- mówi Krzysztof Korczyński, wiceprezes. W Polsce 
ukończył ATR w Bydgoszczy./..../ Dzisiaj prowadzi ze wspólnikami firmę ubezpieczeniową. 
„Cieszę się, bo czterdzieści procent moich klientów to firmy polskie” – mówi. Polacy rzeczywiście 
odnoszą tu sukcesy. „Odsetek Polaków z wyższym wykształceniem jest tutaj zauważalny” – mówi 
Zuzanna Stupak, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu. W Stowarzyszeniu Gdańszczan są 
lekarze, prawnicy, pielegniarki, farmaceuci, wykładowcy akademiccy, inżynierowie, nauczyciele, ale 
i piekarze, mechanicy, budowlańcy. Drugie pokolenie, urodzone tu, w Kanadzie, kończy studia na 
renomowanych kanadyjskich uczelniach, zdobywa doktoraty np. w dziedzinie biochemii, robi pro-
jekty dla NASA. Jest się czym pochwalić. Obalają mit Polaka – alkoholika, lenia, bez znajomości 
języka. Zadaniem Stowarzyszenia jest także pomoc charytatywna. /......./ Gdańszczanie pomogli 
np. Klinice Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku w zakupie aparatu do bezinwazyjnego wy-
krywania nowotworów ($ 2500). Pomagali też domowi dziecka w Kolbudach, do kiedy istniał oraz 
niepełnosprawnym w Oliwie. Dla wielu dzieci wysyłają obowiązkowe  paczki na święta. O zdolności 
organizacyjnej Stowarzyszenia przekonał się ks. Antoni Bączkowski albo ks. Stanisław Łada pod-
czas Światowych Dni Młodzieży w Toronto. „Pochodzący z Pruszcza Gdańskiego Bogdan Luty z 
bratem Krzysztofem i siostrą Beatą przystosowali swoje domy na potrzeby dwudziestu jeden osób 
niepełnosprawnych z naszej archidiecezji. Za wszystko płacili z własnej kieszeni! Wsparli także re-
mont katolickiej szkoły w Pruszczu” – mówi ks. Stanisław.
Stowarzyszenie Gdańszczan, które istnieje do dziś (podobne stowarzyszenia  z innych miast rozpadły 
się) w przyszłym roku obchodzić będzie swoje dziesięciolecie. W organizacji panuje pozytywny kli-
mat. „Udaje nam się działać bez konfliktów, od podstaw i w takim zakresie,  jaki jest możliwy” – 
mówi prezes Stupak. Dla młodego pokolenia ważna jest obecność takich osób jak inż. Tomir Bałut, 
który z bratem brawurowo uciekł „kukuruźnikem” z Gdańska do Szwecji czy Elżbieta i Tadeusz Kay, 
którzy przeszli trudy Syberii, Persji aż do osiedlenia w Kanadzie. Oni są naszą dumą. Zachowali do 
dziś piękny, poprawny język ojczysty. Pozostają wciąż wzorem dla następnych pokoleń. Następuje 
także  renesans języka polskiego. Ogromna w tym zasługa Jana Pawła II.
W kultywowaniu tożsamości polskiej i ... gdańskiej pomagają zapraszani goście. Między innymi 
prof. Jerzy Samp, prof. Józef Borzyszkowski, Teatr Rozmaitości z „Legendą o Neptunie”, zespół 
„Kaszuby” z Kartuz, czy „Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis” pod dyrekcją Jana 
Łukaszewskiego.
W czasie spotkania z gdańszczanami wielu pytało o „Gwiazdę Morza”. Z zainteresowaniem przyjęli 
wiadomość o naszym gdańskim „Gościu”. Wielu usłyszało o nim po raz pierwszy. Kontakt z 
Gdańskiem to także zasługa naszego księdza dra Filipa Krauze, przedstawiciela TP KUL na 
kontynencie amerykańskim. / ....../
 
Ks. Sławomir Czalej

Skrótów i uzupełnień wg. oryginału wywiadu udzielonego ks. Sławomirowi Czalejowi dokonała 
Zuzanna Stupak.

Tak kiedyś, dziesięc lat temu,  o nas pisali ...
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SPONSORZY: 
 

Donimirska Maryla
Duda Barbara i Piotr

Kratiuk Krzysztof i Beata
Łukomska Nina

Oklejewscy Hanna i Stanisław
Sawala Barbara

Schellenberg Teresa
Stalińska Teresa

Stupak Zuzanna i Józef
Węsierski Hubert

FIRMY I BIZNESY: 

L O G I S T I C S  I N C

realizuje recepty i honoruje
wszystkie plany ubezpieczeniowe.

Godziny otwarcia: 
pon.-czw.  9 - 19
piątek      9 - 17
sobota:   10 - 15

Polska Apteka
w Mississauga
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                                    GRATULACJE Z OKAZJI XX LECIA 

Szanowna Pani Prezes, 

Drodzy Gdańszczanie, 

Upłynęło już dwadzieścia owocnych lat społecznej działalności Stowarzyszenia 
Gdańszczan  w Kanadzie. Przez ten czas byliśmy świadkami Waszych dokonań na rzecz 
promowania pięknego grodu nad Bałtykiem. Gdańsk i jego ponad tysiącletnia historia 
została przypomniana Polonii i kanadyjskiej społeczności. Właśnie u nas, w Radiu Polonia, 
nadawane były audycje przygotowywane przez Panią Prezes. Mówiły one  o grodzie 
Neptuna, o jego ludziach, znanych na całym świecie, o kościołach, zabytkach, 
niepowtarzalnej architekturze, urokach tego miasta i gościach, których zapraszaliście      
do Kanady. Wasze akcje charytatywne podejmowane przez lata i zaangażowanie jakim 
wykazywaliście się by nieść pomoc i radość ludziom  są godne naśladowania.  

Z okazji XX lecia, Pani Prezes i wszystkim Członkom Stowarzyszenia Gdańszczan w imieniu 
własnym i Radia Polonia życzymy dalszego zapału do pracy dla dobra Polonii i naszej 
Ojczyzny,  a przede wszystkim do wspaniałego promowania Cudownego Gdańska                
i Pomorza. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Krystyna i Ryszard Piotrowscy 

Radio Polonia Toronto 
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                                    GRATULACJE Z OKAZJI XX LECIA 

Szanowna Pani Prezes, 

Drodzy Gdańszczanie, 

Upłynęło już dwadzieścia owocnych lat społecznej działalności Stowarzyszenia 
Gdańszczan  w Kanadzie. Przez ten czas byliśmy świadkami Waszych dokonań na rzecz 
promowania pięknego grodu nad Bałtykiem. Gdańsk i jego ponad tysiącletnia historia 
została przypomniana Polonii i kanadyjskiej społeczności. Właśnie u nas, w Radiu Polonia, 
nadawane były audycje przygotowywane przez Panią Prezes. Mówiły one  o grodzie 
Neptuna, o jego ludziach, znanych na całym świecie, o kościołach, zabytkach, 
niepowtarzalnej architekturze, urokach tego miasta i gościach, których zapraszaliście      
do Kanady. Wasze akcje charytatywne podejmowane przez lata i zaangażowanie jakim 
wykazywaliście się by nieść pomoc i radość ludziom  są godne naśladowania.  

Z okazji XX lecia, Pani Prezes i wszystkim Członkom Stowarzyszenia Gdańszczan w imieniu 
własnym i Radia Polonia życzymy dalszego zapału do pracy dla dobra Polonii i naszej 
Ojczyzny,  a przede wszystkim do wspaniałego promowania Cudownego Gdańska                
i Pomorza. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Krystyna i Ryszard Piotrowscy 

Radio Polonia Toronto 

 

MARGARITA CELUCH
Real  Estate Sales Representative
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GDAŃSK

NIEUJARZMIONY I NIEPOKORNY
WOLNY I DUMNY
Z DUCHOWYM PRZYWÓDCĄ, PAPIEŻEM
U STERU KOGI NA ZASPIE
Z KRZYŻAMI SOLIDARNOŚCI 
JAK ZNAKIEM ZWYCIĘSTWA

STOCZNIOWE HEŁMY I DŹWIGI
KADŁUBY OLBRZYMÓW NAD WODĄ
Z NEPTUNEM NA FALI DZIEJÓW
PIĘKNY GDAŃSK
DAJE PRZYKŁAD MĘSTWA

KOMUNĄ GARDZĄCY
GDAŃSK, NA WSKROŚ WOLNY
LOSY DZIEJÓW EUROPY
I RZECZYPOSPOLITEJ
ODBIJA W PIĘKNYM BAŁTYKU

Zuzanna Stupak

TORONTO, 1997 


