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  Wiadomości Polonijne 
LOKALNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ POLONIJNYCH 

 

 
 

Pierwszego Maja po raz pierwszy w dziejach Manitoby, przed budynkiem parlamentu prowincji powiewała 
polska flaga. 

"Eksponowanie flagi w przestrzeni publicznej jest szczególnym wyrazem patriotyzmu" - podkreśliła, 
otwierając uroczystość, Prezydent Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoby Jolanta Gronowski. 
Zorganizowane przez Kongres obchody zaszczycili swoją obecnością: 
Ksiądz kanonik Valery Bykowski – proboszcz parafii Św. Andrzeja Boboli, 
Cathy Cox - Member of the Legislative Assembly 
Ron Schuler - Member of the Legislative Assembly 
zastępca burmistrza miasta - Marcus Chambers 
Joanne Lewandosky – prezes Ukrainsko-Kanadyjskiego Kongresu w Manitobie, 
Margaret Von Lau – była prezes Polsko-Kanadyjskiego Kongresu w Manitobie, 
jak również przedstawiciele organizacji polonijnych i przedstawiciele Polonii w Manitobie. 
 

W przemówieniach, dostojni goście, podkreślali wkład polskiej społeczności w rozwój Manitoby, jej prężność 
i otwartość. Nie szczędzono też słów doceny w dramacie wojny na Ukrainie, dla Polaków, którzy z otwartymi 
ramionami wspierają ofiary wojny w Polsce i na całym świecie, jak również dla polskiego prezydenta i polskiego 
rządu, na których mogła polegać i dzięki którym zachowała nadzieję na niepodległość Ukraina. 

Na zakończenie uroczystości odśpiewano “Mazurka Dąbrowskiego”. 
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Z Życia Sokoła St. Boniface 
 
• 23.04 - w Polish Manor odbyło się uroczyste spotkanie 
Wielkanocne z seniorami. Po wspólnym obiedzie i deserze 
dzieci wręczyły naszym seniorom okolicznościowe 
upominki. Seniorom została również zaśpiewana piosenka, 
a następnie odbyło się losowanie nagród. 
 
• 07.05 – miała miejsce, pierwsza po okresie pandemii, 
zabawa taneczna. Goście, którzy licznie 
wypełnili salę, wzięli udział w losowaniu cennych nagród, 
za które dziękujemy serdecznie fundatorom: Sklepowi 
Polsat (Monika i Mirosław Książkiewicz), Lord Selkirk 
Furniture (Państwo Gajdamowicz) Golden Hand Jewelry 
(Czesław Szurlej), Advanced Robotics (Ryszard Czajka) i 
naszej wspaniałej artystce Aleksandrze Quartel. Następna 
zabawa już po wakacjach. 

 
• 15.05 – odbyły się warsztaty malarskiej pod okiem Aleksandry Quartel. W 
warsztatach brały 
udział dzieci w wieku od 4 lat do 12. Pani Aleksandra wprowadzała dzieci krok 
po kroku w tajniki malarskie. 
 
• Dnia 28 Maja z inicjatywy „Sokoła” St. Boniface i parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli zorganizowany został Dzień Dziecka. 
Do wspólnego świętowania zaproszona została Sobotnia Szkoła Języka 
Polskiego, która tego dnia obchodziła 40stą rocznicę powstania. Po uroczystej 
mszy świętej wręczono dyplomy absolwentom i rozpoczęła się zabawa pełna 
atrakcji i niespodzianek, m.in.: bouncy castle, klaun, malowanie twarzy i pyszne 
przekąski.  
Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Konsulatu Generalnego w Toronto, 
Bractwu Ducha Świętego, proboszczowi parafii ks. Kanonikowi Waleremu 
Bykowskiemu oraz Monice i Mirosławowi Książkiewicz (Polsat) i Annie 
Nabrzeskiej (Anna Family Store).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZAPOWIEDZI: 
 
• 31.05 – z przyjemnością informujemy, że w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 11.00-13.00 będzie 
organizowane BINGO w siedzibie Polish Manor. Trochę rozrywki dla naszych kochanych seniorów. 
• Wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Sokoła St. Boniface serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt. 
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Jubileusz Polskiej Sobotniej Szkoły Języka Polskiego 
 
 
 Polska Sobotnia Szkoła Języka Polskiego 
obchodziła w tym roku 40-sty jubileusz. 
W ramach tej uroczystości uczniowie przygotowali występ 
artystyczny a tuż po nim odbyło się wręczenie świadectw i 
dyplomów. 
 Pani Barbara Torka- wieloletnia dyrektorka 
Polskiej Sobotniej Szkoły otrzymała listy gratulacyjne od 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej z Manitoby a także od Pani 
Konsul Generalnej Magdaleny Pszczółkowskiej z Toronto, 
a także prezes Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo numer 
7, pani Maria Szymańska wręczyła czek na kwotę ponad 
tysiąca dolarów, jest to kwota uzbierana z aukcji obrazów 
przeprowadzonej przez panie z Federacji w ramach 
obchodów Świąt Majowych. 

Szczególne wyróżnienie, tytuł Uczeń Roku 2021-
2022 przyznany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
w Toronto otrzymała Emilia Krowiak. 

Emilii, jak i wszystkim uczniom Polskiej Sobotniej 
Szkoły życzymy udanych wakacji, a także wspaniałych 
wyników w nauce i jak najlepszego przyswajania ojczystej 
mowy. 

Pani Dyrektor i wszystkim nauczycielom życzymy 
dalszych sukcesów i pomyślności w ich działaniach na 
nadchodzące lata.   
 
 

Polski Zespół Taneczny „SPK Iskry” 
„Iskry” to trafna nazwa zespołu tanecznego, którego ogniste występy są naznaczone skokami i pięknymi ruchami na 
wszystkich etapach choreografii, które prezentują. 
Od momentu założenia grupy w 1967 roku przez pana Henryka Lorenca SPK Iskry olśniewa widzów na całym 
świecie. Najważniejsze z ich historii to występ w 1976 na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, prywatna audiencja 
u św. Jana Pawła II i udział w Światowym Festiwalu Polskich Zespołów Folklorystycznych, regularnie co trzy lata od 
1993 roku w Rzeszowie, w Polsce oraz wygranie ostatniego konkursu choreograficznego, jaki odbył się na festiwalu 
w 2002 roku. 

SPK Iskry występuje na wielu imprezach w 
ciągu roku, dzieląc się polską pieśnią i tańcem 
podczas koncertów, bankietów, wesel i 
oczywiście Polskiego Pawilonu Folklorama. W 
tym roku, Pawilon Polski odbędzie się od 31 
lipca – 6 sierpnia w Centrum Kongresowym 
RBC. 
W 2022 roku przypada również 55 rocznica 
działalności SPK Iskry, a z tej okazji uroczysta 
gala planowana jest na wiosnę 2023 roku, a 
uroczysty koncert odbędzie się jesienią togo 
samego roku.  
Więcej szczegółów zostanie upublicznione w 
nadchodzących miesiącach. Mają nadzieję, że 
nikogo z was tam nie zabraknie i będziecie 
mogli stać się naocznymi świadkami jak iskry 
lecą z naszych butów! 
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Polska Szkoła Tańca „Sokół” 
 

 
 Polska Szkoła Tańca „Sokół” z wielką radością 
występowała na żywo, po raz pierwszy od 2019 roku, dla 
widzów w domu seniora Polish Manor w dniu 7 maja, 
2022.  

Występ odbył się z okazji Dnia Matki i był on 
częścią corocznej tradycji, którą Szkoła Tańca „Sokół” 
pragnie zachować przez następne lata. Po prezentacji 
polskich ludowych tańców, młodzi tancerze odśpiewali 
również specjalną piosenkę dla mam oraz rozdali kartki z 
życzeniami dla mieszkańców domu seniora.  

Kierujemy podziękowania dla Polish Manor za 
możliwość podzielenia się z naszą miłością do polskich 
pieśni i tańca! 

 

Wzywam wszystkich absolwentów i nie tylko!! Zbieramy zdjęcia z minionych lat (występy, za kulisami, wyjazdy itp.) w 
ramach przygotowań do obchodów naszego 50-lecia. Jeśli masz jakieś zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić, wyślij 
je na adres: sokolpolishdancers@gmail.com 
 
Zapisy do Polskiej Szkoły Tańca “Sokół” na nadchodzący rok odbędą się w budynku „Sokoła” przy 717 Manitoba 
Ave w dniach 8 i 13 czerwca od godziny 18:00 do 20:00 

Klasy 2022-2023:                                                                 Rozkład Grup 2022-2023:                                             
                                           

Poniedziałek Środa 
Sokoliki: 

 
 Pani Michelle 

 
5:45 – 6:30pm 

 

 

Klasa 1: 
 

 Pani Justyna 
 

6:00 – 7:00pm 
 

Klasa 3: 
 

 Pani Justyna  
i Pani Michelle 

 
6:00 – 7:30pm 

 
Klasa 2: 

 
 Pani Michelle 
i Pani Justyna 

 
6:45pm – 7:45pm 
 

Klasa 4: 
 

Pani Justyna 
i Pani Michelle 

 
7:00pm – 
8:30pm 

 
 

 
* Uwaga: Klasa 3 i Klasa 4 będą miały nakładające się na siebie zajęcia. Ten nakładający się czas zajęć pozwoli 

uczniom na ćwiczenie łączonych choreografii, a także tych indywidualnych dla ich poziomu tańca. Zmiana ta 
wprowadzona jest ramach przygotowań do naszego koncertu z okazji 50. rocznicy w 2023 r. 

 

 

 Grupa Klasa Rok urodzenia 
Sokoliki Pre-Kindergarten 2019, 2018 

Klasa 1 Przedszkole i klasa 1 2017, 2016 

Klasa 2 Klasy 2 & 3 2015, 2014 

Klasa 3 Klasy 4, 5, & 6 2013, 2012, 
2011 

Klasa 4 Klasa 7 + 2010 i wcześniej 
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Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Kanadzie 
 
 
27 maja 2022 roku Towarzystwo Muzyczne im. I.J. 
Paderewskiego w Kanadzie wybrało nowe władze.  
Prezes - Małgorzata von Lau 
Sekretarz - Monika Łukaszewicz 
Skarbnik - Sylwia Starzyk 
Delegat do KPK - Beata Biernacka 
 
Nowemu zarządowi życzymy powodzenia i wielu pomysłów 
w wzbogacaniu przestrzeni kulturalnej Polonii w Manitobie. 
 
 
 

 
 

Parafia św. Andrzeja Boboli 
 

Dnia 24 kwietnia br. w uroczystość Miłosierdzia Bożego w 
polonijnej parafii św. Andrzeja Boboli w Winnipegu odbyło się 
uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli, który jest 
głównym patronem parafii oraz drugorzędnym patronem 
Rzeczpospolitej Polski.  

Św. Andrzej Bobola za życia należał do Towarzystwa 
Jezusowego (jezuita), męczennik okresu potopu szwedzkiego i wojen 
kozackich XVII-wiecznej Polski, apostoł katolicyzmu na wschodnich 
kresach Rzeczpospolitej. Urodził się 30 listopada 1591 r. w 
Strachocinie koło Sanoka. W wieku 20 lat wstąpił do zakonu jezuitów 
w Wilnie. W 1622 r. przyjął święcenia kapłańskie. Służył jako 
kaznodzieja, spowiednik oraz wychowawca młodzieży w Wilnie, 
Płocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Podejmował szczególne wysiłki 
na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Był autorem 
słynnych ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 
r., oddających Królestwo Polskie w opiekę Maryi. 

 

 
  Tego dnia Mszy św. przewodniczył ordynariusz 
archidiecezji St. Boniface abp Albert LeGatt wraz z 
kapłanami oraz licznie zgromadzoną polonią. Relikwie 
zostały sprowadzone z Narodowego Sanktuarium św. 
Andrzeja Boboli z Warszawy w 2019 roku. Ze względu 
na restrykcje związane z Covid-19 uroczystość 
wprowadzenia relikwii nie mogła odbyć się wcześniej. 

Kościół św. Andrzeja Boboli w Winnipegu (St. 
Boniface) został zbudowany w 1953 roku przez 
miejscową polonię, która nadała nowopowstałemu 
kościołowi tytuł św. Andrzeja Boboli. Wprowadzenie 
relikwii oraz kult św. Andrzeja Boboli na pewno 
posłuży polonijnemu środowisku w duchowym 
wzrastaniu. 

 
 



Winnipeg, Manitoba Czerwiec	2022	
 

 6 
 

Jubileusz kapłaństwa w Parafii Świętego Ducha 

 
W minioną niedzielę - 29 Maja, odbył się uroczysty bankiet z okazji jubileuszu kapłaństwa księży z parafii 

Świętego Ducha. W trakcie uroczystości wystąpiły lokalne zespoły: Polska Szkoła Tańca “Sokół”, Polski Zespół 
Taneczny “Sokół”, Polska Szkoła Tańca “SPK Iskry”, Zespół Taneczny “SPK Iskry” a także parafialny “Chór Św. 
Cecylii”. 
Księżom jubilatom raz jeszcze życzymy wielu lat w zdrowiu, obfitości łask, licznych błogosławieństw i pomyślności 
w posłudze kapłańskiej.  

 
 

Cook's Creek Heritage Museum 
 
 

Zapraszamy na krótką przejażdżkę poza 
Winnipeg do naszego interesującego muzeum.  
Cook’s Creek Heritage Museum rozpocznie sezon 
dla odwiedzających w środę 25 maja. Będzie ono 
otwarte od środy do niedzieli, w godzinach  
od 10:00 do 17:00, z nadzieja na rozszerzenie  
do 7 dni w tygodniu, później w sezonie. 

W celu uzyskania więcej informacji i 
zarezerwowania wycieczki grupowej, prosimy 
odwiedzić naszą stronę internetową - cchm.ca 

 
Heritage Day festiwal planowany jest na ostatnią 
niedzielę sierpnia (28.08), prosimy śledzić naszą 
stronę internetową i Facebook, gdzie aktualności 
będą publikowane na bieżąco.  
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Muzeum „Ogniwo” 
 

Polskie Towarzystwo Muzealne Ogniwo apeluje do społeczności Winnipegu o wszelkie informacje, 
dokumenty, fotografie, listy i wspomnienia dotyczące Marii Adamowskiej Panaro (ur. 1902 zm. 1989). 

Maria Panaro przez całe życie była zaangażowana w działalność na rzecz Polonii w Winnipegu. W 
dowód uznania za pracę z uchodźcami i nowymi imigrantami z całego świata Maria Panaro nazywana była 
„Mother International” a rząd kanadyjski uhonorował ją Orderem Kanady.  

Wszystkich którzy posiadają jakiekolwiek informacje prosimy o kontakt info@polishmuseum.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Drodzy czytelnicy! 
 

W okresie letnim nastąpi przerwa w publikowaniu przeglądu „Wiadomości Polonijnych”. 
Życzymy zatem wszystkim wam w imieniu własnym jak i wszystkich organizacji polonijnych bezpiecznych 

i słonecznych wakacji, wypełnionych we wspaniałe przeżycia i mile spędzony czas. 
 

Zachęcamy do śledzenia profili Facebokowych wszystkich naszych polonijnych organizacji, gdzie na 
bieżąco będą udostępniane informacje o wydarzeniach odbywających się w okresie letnim. 

 
Wracamy do was już we wrześniu!! 

 


