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Dr  M.Celiński  aktywnie   uczestniczył    w  życiu  zorgani-
zowanej  Polonii Kanadyjskiej. Najpierw współorganizował 
wraz z radnym torontońskim Chrisem Korwinem-
Kuczyńskim polski program telewizyjny “Polonia Re-
view”. Był też współzałożycielem Polish Candian Action 
Group mocno wspierającej”Solidarność” w czasie stanu 
wojennego. Pełnił funkcję członka Zarządu Głównego 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej przez trzy kadencje (1986-
1992). Piastował funkcję prezydenta  Oddziału Rady Nar-
odowej RP w Kanadzie, która była polskim parlamentem 
na obczyźnie. Był też aktywnym członkiem Komitetu 
Planowania Północno-Amerykańskiego Studium Spraw 
Polskich, zostając ostatnim prezydentem tej organizacji. 
Studium opublikowało (pod redakcją prof. Andrzeja Tar-
gowskiego) kilka książek w języku polskim, które miały 
znaczenie w okresie polskiej post komunistycznej transformacji: 
„Obrona Polski dziś i jutro”, ”Wizja Polski” (miała trzy wydania), 
a także „Polonia 2000”.
Za swoją działałność na rzecz zbliżenia narodów, które znajdo-
wały się w obozie komunistycznym został  odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi przez Rząd RP na Uchodźstwie w 1989 roku,  a 
następnie w 1990 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski przez rząd III RP.

Działacz społeczny, psycholog, autor.

Urodził się w Warszawie i dobrze pamięta jak 
Warszawa wyglądała zaraz po wojnie. To 
wspomnienie zburzonej Warszawy i wspaniałej 

jej odbudowy legło u podstaw jego wiary, że ludzie są w 
stanie odbudować swoje życie, może na innych zasadach 
niż to poprzednie, ale zachowując kontynuację tego co 
stałe i wartościowe.

Marek zdał maturę w gimnazjum im. Hugona Kołłątaja, 
a następnie studiował psychologię na Uniwersytecie 
Warszawskim. W roku  1964 za zorganizowanie wiecu 
na Uniwersytecie w sprawie poparcia dla Listu 34 pisarzy 
i intelektualistów przeciwko cenzurze został na  krótko 
aresztowany, ale z niejasnych powodów nie spowodowało 
to dalszych negatywnych konsekwencji. Współinicjatorem 
tego wiecu i kolegą “spod celi “był Janusz Korwin Mikke, 
obecnie europoseł. Po ukończeniu studiów Marek został 
asystentem Wydziału Nauk Medycznych, w zespole 
neurochirurgi Polskiej Akademii Nauk. Następnie uzyskał 
stypendium doktoranckie w Zakładzie Neurofizjologii w 
Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Neckiego Polskiej 
Akademii Nauk. Jako doktorant był dwukrotnie wysyłany 
na studia do Moskwy i Leningradu, a także do Berlina. 
W 1975 roku doktoryzował się w oparciu o badania 
eksperymentalne z zakresu percepcji wzrokowej. Wiosną 
1976 roku dr Celiński wyjechał na wycieczkę do Tunezji 
i już do Polski nie mógł wrócić. Kraj odwiedził dopiero w 
1989 roku, gdy przyjechał wraz z kolegami z „Black Ribbon 
Day Committee”, z którymi współorganizował seminarium 
w Gdańsku. Tematem były mechanizmy gospodarki 
wolnorynkowej oraz prowadzenie kampanii wyborczej w 
stylu demokratycznym. Uczestnikiem seminarium był też 
Lech Wałęsa.

Po wyjeździe z Polski dr Celiński przebywał głównie w 
Wiedniu skąd wiosną 1977 roku wyemigrował do Kanady. 
Przypadek sprawił, że swój pierwszy wieczór w Kanadzie 
spędził w domu Iwony i Piotra Buczkowskich.  Iwona 
okazała się  niezwykle pomocną osobą. Skontaktowała 
M. Celińskiego z senatorem dr Stanleyem Haidaszem. 
Dzięki rekomendacji dr Haidasza  dr Celiński dostał pracę 
w Worker’s Compensation Board, gdzie pracował w 
latach 1977-2009. Zajmował się tam robotnikami, którzy 
mieli wypadki przy pracy i doznali uszkodzeń mózgu oraz 
mieli trudności z adaptacją na skutek obrażeń cielesnych 
i zaburzeń emocjonalnych. Obecnie kontynuje pracę w 
swojej prywatnej klinice. 

Dr Celiński jest współwydawcą 5 książek związanych z 
tematyką załamania psychicznego, odporności, radzenia 
sobie ze stresem i stawania na nogi po traumatycznych 
doświadczeniach.
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