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  Wiadomości Polonijne 
LOKALNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ POLONIJNYCH 

  

 

 

Czas świąt majowych to bardzo ważny okres w roku dla każdego z nas. 

Trzeciego maja obchodzimy święto narodowe upamiętniające uchwalenie konstytucji - pierwszej w Europie i 
drugiej na świecie, dokumentu, który nie tylko zmienił ustrój naszego państwa i przyczynił się do tego jakim krajem 
Polska jest dziś, ale także stał się inspiracją i wzorem dla innych w Europie i na świecie. 

Drugiego Maja świętujemy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski- symbolu naszego patriotyzmu i tożsamości, a także 
od 2002 roku, w tym dniu obchodzimy święto dedykowane właśnie nam – Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Z tej to okazji pragniemy przekazać Wam wszystkim drodzy rodacy, najlepsze życzenia, abyśmy zawsze dumnie 
reprezentowali naszą przynależność do narodu polskiego i nieustannie byli wzorem, jak troszczyć się o polskość i jak 
ją pielęgnować. Niech nasze działania będą wyrazem miłości do ukochanej ojczyzny i solidarności naszego narodu. 
Życzymy Wam wszystkim, aby żaden Polak i Polka w tym szczególnym dniu nie czuli się osamotnieni i ogarnięci 
tęsknotą za Ojczyzną, żeby poczuli, iż są częścią Polonijnej rodziny tu w Manitobie, a także na całym świecie. 

Droga Polonio wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności, życzy: 

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba
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Warsztaty malarskie - “Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” 
 

 W dniu 26 marca i 3 kwietnia odbyły się warsztaty plastyczne 
zorganizowane przez Federację Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7 w 
Winnipegu. Tematyka tych warsztatów była zainspirowana znaną 
polską piosenką „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty”. Uczestnicy 
warsztatów obejrzeli prezentację na temat charakterystycznych dla 
Polski kwiatów i odkryli jak wielu znanych rodzimych malarzy 
odnalazło inspirację w ich pięknie. Kolorowe zdjęcia kwiatów i ich 
reprezentacja w sztuce malarskiej stały się natchnieniem dla 
uczestników przy tworzenia własnych prac.  

Instruktor warsztatów - Wioletta Los - zapoznała uczestników z 
podstawowymi technikami malarskimi m.in. akwarelą i suchą 
pastelą oraz udzielała fachowych rad, aby ich prace były jak 
najbardziej udane. Efektem warsztatów były oryginalne obrazy 
przedstawiające piękno polskich kwiatów. Wszystkie obrazy będą 
do obejrzenia w Sokole St. Boniface w dniu 1 maja 2022 od 12:30 
podczas akademii organizowanej przez Kongres Polonii 
Kanadyjskiej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W 
trakcie akademii odbędzie się także aukcja tychże obrazów, z której 
dochód będzie przeznaczony na potrzeby Polskiej Sobotniej Szkoły. 
Cena wywoławcza obrazów zaczyna się od $20. Zachęcamy do 
wzięcia udziału w licytacji i gwarantujemy licytacyjny dreszczyk 
emocji! 

 

Polska Sobotnia Szkoła 
Polska Sobotnia Szkoła ma prawie za sobą bardzo pracowity rok szkolny. Zajęcia w dalszym ciągu 
odbywają się w sali parafialnej w kościele Św. Andrzeja Boboli. W okresie Świąt Bożego Narodzenia 
zorganizowaliśmy koncert, podczas którego dzieci wspaniale zaprezentowały kolędy i wiersze! Dzieci 
bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia, gdzie mogą się uczyć nie tylko języka, ale także historii i kultury 
polskiej. Są bardzo dumne ze swojego pochodzenia i cieszą się, że mogą być częścią polskiej społeczności 
w Winnipegu. 

W minionym miesiącu gościliśmy panią 
Wiolettę Los z Federacji Polek, która 
poprowadziła warsztaty malarskie i 
uczyła nas jak malować. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
zaplanowane jest na 28 Maja tego roku 
i będzie one połączone z obchodami 
czterdziestolecia działania Polskiej 
Sobotniej Szkoły.  
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Muzeum „Ogniwo” 
 

12 marca 2022 roku odbyło się 36. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Muzeum Ogniwo, podczas 
którego wybrano nowy zarząd na kadencję 2022-2024:  
 

Marnie Masiowska jest członkinią Polskiego Muzeum Ogniwo od 2015 roku i powraca do roli prezeski. 
Wcześniej Marnie była członkinią Chóru Świętej Cecylii oraz Polskiego Zespołu Folklorystycznego "Sokół". Pracuje 
jako prawnik w kancelarii Manitoba Justice.  
 Dziękujemy odchodzącej prezes Magdalenie Blackmore, która nadal będzie pracować nad projektami i 
wydarzeniami muzealnymi. 

Marta Dabros powraca na drugą kadencję w roli wiceprezeski. Marta jest członkinią Ogniwa od 2014 r., 
zajmuje się zbiorami bibliotecznymi i archiwum muzeum, jest też odpowiedzialna za media społecznościowe. 

Sekretarzem została Christine Tabbernor, ktora jest 
członkinią Ogniwa od 1996 roku i w tym czasie pełniła funkcję 
Prezeski i Sekretarza. Była kuratorem wielu wystaw oraz projektów 
muzealnych. Nadal aktywnie angażuje się we wszystkie działania i 
wydarzenia muzealne.  

Bogusława Dittmar powraca na drugą kadencję jako 
skarbnik Polskiego Muzeum Ogniwo. Wcześniej była aktywną 
członkinią Polskiego Zespołu Folklorystycznego "Sokół" i Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej. 
 
 
Jeszcze nie jest za późno, aby zobaczyć “smakowitą” wystawę w 
Polskim Muzeum “Ogniwo”. Jest ona dostępna dla odwiedzających w 
poniedziałki w godzinach od 7:00 - 9:00 p.m. Wstęp darmowy! 
Wystawa bada wiele wpływów, jakie “jedzenie” ma na nasze życie – 
historyczny, społeczny i kulturowy – oraz niesamowitą zdolność 
posiłków do zbliżania nas nawzajem, pomagania w tworzeniu 
wspomnień i budowaniu więzi rodzinnych i społecznych. 

 
 
 

Rodzinna kawa w „Sokole” St. Boniface 
W Niedzielę Palmową „Sokół” St Boniface zorganizował kolejne spotkanie przy kawie dla Polonii. W 
spotkaniu wzięło udział wiele rodzin z dziećmi, w tym także tych rodzin, które niedawno przybyły do 

Manitoby. Podczas trwania rodzinnej kawy zorganizowane były konkursy i warsztaty malowania pisanek 
wielkanocnych dla dzieci. Zabawy było co niemiara, a nad wszystkim czuwała niezawodna animatorka - 

pani Sylwia, której z całego serca dziękujemy.  

Na kolejną rodzinną kawę zapraszamy już za miesiąc – 15 maja! Będzie coś ciekawego dla każdego! 
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Ośrodek SPK – Big Whiteshell 
Jak co roku, sezon letni na ośrodku 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Big Whiteshell 
zostanie oficjalnie otwarty w długi majowy weekend.  

Jesienią i zimą zostało przeprowadzonych wiele 
prac porządkowych na terenie ośrodka. Wszystkim którzy 
przyłączyli się i pomagali serdecznie dziękujemy! 

W sezonie 2022 planowany jest biwak zuchowy gromady "Słoneczne Plemię". Po wieloletniej 
przerwie na ośrodek SPK powraca działalność harcerska.  

Chcieliśmy również pogratulować koledze Ryszardowi Czajce za złowienie 
największej ryby w sezonie zimowym - Szczupak o długości 41" ważący 21lb. 
BRAWO! 

Serdeczne podziękowania również dla Kierownika Ośrodka - Władysława 
Mokosińskiego za wspaniałą pracę przez ostatnie dwa lata. 

Grupy zainteresowane korzystaniem z wypoczynku na naszym ośrodku mogą 
kontaktować się z organizacją przez email polishcombatantsbr13@gmail.com 

 

Harcerze 
Komenda szczepów Białowieża i Gdańsk obecnie ma 
21 zuchów w wieku 6-13 lat. Większość zuchów 
rozmawia po polsku, ale są też tacy, którzy nie znają 
polskiego, dlatego zbiórki są prowadzone w obu 
jezykach. W trakcie trwania naszych zbiorek 
poznajemy polskie tradycje, historię i kulturę. 

Naszą harcerską siedzibą jest Sokół St. Boniface przy 
523 Doucet Street, a zbiórki odbywają się w każdy 
wtorek od 6:30 do 8:00.  

W nadchodzące wakacje w dniach od 14 do 21 sierpnia 
organizujemy nasz pierwszy obóz dla zuchów. 

5 kwietnia Gromada Zuchowa „Słoneczne Plemię” zorganizowała tradycyjne topienie Marzanny. Każda grupa 
składająca się z sześciu zuchów utopiła swoją, własnoręcznie przygotowaną Marzannę. Wszyscy mieli dużo radości i 
zabawy. 

 

Smoleńsk - pamiętamy! 
10 kwietnia 2022 roku, pod Kamieniem Pamięci 
w Albrin Park, Winnipeg w Manitobie, 
członkowie i sympatycy Klubu Gazety Polskiej 
oddali hołd 96 ofiarom wydarzenia pod 
Smoleńskiem. 
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Parafia Ducha Świętego 
WSPARCIE DLA UKRAINY 
Oblackie Centrum Misyjne Wniebowzięcia nadal kontynuuje zbiórkę na rzecz dzieci i rodzin dotkniętych wojną na 
Ukrainie. Do tej pory zebrane zostało ponad 9 000 CAD. Pragnących złożyć ofiarę, prosimy o kontakt z biurem 
parafialnym (204)582-4157.  
 
UROCZYSTY BANKIET JUBILEUSZOWY 
Proboszcz parafii O. Tomasz Kościński, w tym roku obchodzi 25-lecie święceń kapłańskich. Z tej okazji 
organizowany jest bankiet, który odbędzie się 29 maja. Jednocześnie celebrować będziemy 10 lecie święceń 
kapłańskich O. Wojtka Sangel, wikarego w tejże parafii. Bilety w cenie $40, dla dzieci do 5 lat za darmo, od 5-16 lat 
$20, są już w sprzedaży! Prosimy o kontakt z biurem parafialnym (204)582-4157. Uroczystości rozpocznie 
Koncelebrowana Msza Święta o godz. 15:00. W programie 
przewidziany jest pyszny obiad, występy, prelekcje oraz inne 
niespodzianki!! WSZYSTKICH GORĄCO ZAPRASZAMY! 
 
LANY PONIEDZIAŁEK 
Tradycja Śmigusa Dyngusa Jest chyba większości znana, a z 
pewnością pamiętają o niej księża i parafianie z kościoła Ducha 
Świętego. Co roku po mszach świętych na parkingu odbywa się 
polewanie wodą.  Pomimo iż w tym roku aura bardziej 
przypominała okres Świąt Bożonarodzeniowych niż 
Wielkanocnych, jednak nie powstrzymało to najwytrwalszych 
amantów śmigusowego szaleństwa.  

 
DEKORACJE WIELKANOCNE 
Przez cały rok liturgiczny w kościele Ducha Świętego w 
Winnipegu pojawiają się wyjątkowe dekoracje 
skrupulatnie planowane i wykonywane od wielu już lat 
przez Bernadette Gabriel.  
W okresie Wielkiego Postu kościół jest dekorowany nieco 
skromniej, natomiast już z początkiem Wielkiego 
Tygodnia we wnętrzu świątyni zaczynają zachodzić 
zmiany.  Tegoroczna dekoracja przepełniona jest żywymi 
kwiatami ofiarowanymi przez organizacje polonijne oraz 
parafian. Kompozycja kwiatowa, którą stworzyła w tym 

roku Bernadette Gabriel przywodzi jednak na myśl radość ze Zmartwychwstania Pańskiego, z odradzającego się 
życia. Dekoracja obfituje w wiele elementów o symbolicznym przesłaniu. Pośród nich nie zabrakło studni, 
symbolizującej wodę życia. 
 
 

KPK - Pomoc dla Ukrainy 
Jedna ze zbiórek odbywała się w kościele pw. Św. Andrzeja 
Boboli, celem była pomoc Ukraińcom będącym pod opieką 
Zakonu Kapucynów na terenie Ukrainy. Z przyjemnością 
informujemy, że dzięki ofiarności darczyńców zebrane zostało 
6.983,10 CAD. Kwota została przekazana na konto Zakonu 
Kapucynów. 

Kolejnym wydarzeniem była akcja "Kup pierogi - pomóż 
Ukrainie" jej celem była pomoc ukraińskim uchodźcom 
przebywającym w Krakowie pod opieką Akademii Ignatianum.  
Całkowita kwota zebrana ze sprzedaży wyniosła 2.058 CAD i 
została już przekazana na konto Akademii. 
Wszystkim, którzy włączyli się w lepienie pierogów, z całego serca dziękujemy. Wyrazy podziękowania kierujemy 
również do sponsorów tego przedsięwzięcia: prezesa Sokoła St. Boniface Jana Bragina, prezesa Sokoła Winnipeg 
Karola Mazura i byłego prezesa Mariana Jaworskiego oraz właściciela firmy POL Construction Józefa Gubały. 
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NADCHODZACE WYDARZENIA 

 

Dzień Dziecka 
Zapraszamy naszych najmniejszych (i nie tylko!) do świętowania Dnia 
Dziecka - 28 Maja na parkingu przy parafii Św. Andrzeja Boboli od 
godziny 12:30 do 2:30. 

W sprawie biletów prosimy o kontakt pod numerem 431-336-9187 

 

 

 

 

 

Cooks Creek Heritage Museum 
Zapraszamy na coroczny “Barn Dance & Pig Roast” dnia 3 
Czerwca 2022 roku. 
W trakcie trwania imprezy przygrywać będzie lokalna kapela z 
Winnipegu - Czerwona Rzeka. 
Zachęcamy do zakupu biletów online na www.cchm.ca albo 
osobiście w budynku muzeum. 
Więcej informacji znajdziecie na plakacie lub kontaktując się 
telefonicznie 204-444-4448 lub przez email: info@cchm.ca 

 


