
Otwarcie Polskiego Pawilonu i  spotkanie z Polonią, to najważniejsze punkty wizyty Konsul 
Generalnej RP Magdaleny Pszczółkowskiej w Winnipegu.

W czasie pierwszego dnia wizyty konsul  wzięła udział we mszy świętej odprawionej w kościele 
Ducha Świętego, po której udała się do siedziby Sokoła St Boniface. Tam spotkała się z 
przedstawicielami Polonii w Manitobie. Spotkanie miało wymiar historyczny z dwóch 
powodów: pierwszy raz Pani Konsul spotkała się z przedstawicielami niemal wszystkich organizacji, 
a po drugie brało w nim udział jednocześnie  aż pięciu prezydentów KPK (czterech byłych i 
aktualny). 

Na zakończenie dnia Magdalena Pszczółkowska dokonała uroczystego otwarcia 
Polskiego Pawilonu na festiwalu Folklorama. Występy polskich tancerzy z grupy SPK Iskry 
podziwiała razem z poseł Raquel Dancho.

Następnego dnia na specjalne zaproszenie Prezydent Kongresu Ukraińskiego Joan 
Levandoski, odwiedziła Pawilon Ukraiński, gdzie spotkała się z przedstawicielami rządu Manitoby: 
Premier Heather Stefanson i Ministrem Sportu, Kultury i Dziedzictwa Andrew Smith’em. We 
wszystkich spotkaniach podczas wizyty Pani Konsul towarzyszyła Prezydent Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej Okręgu Manitoba Jolanta Gronowska.
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WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

Konsul Generalna w Winnipegu

wrzesień 2022Kalendarium:

01.IX.1939  napaść Niemiec na Polskę 17.IX.1939 napaść Rosji na Polskę

12.IX.1683  Victoria Wiedeńska 27.IX.1605 bitwa pod Kircholmem

16.IX.1984  JPII w Winnipeg 28.IX.1939  kapitulacja Warszawy
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Dzień Czarnej Wstążki jest dniem pamięci ofiar komunizmu i nazizmu. Jego 
celebracja przypada na dzień 23 sierpnia, ponieważ tego dnia podpisany 
został pakt pomiędzy Niemcami, a Rosją. Niemcy przynieśli Europie nazizm 
i zbrodnie świata obozów koncentracyjnych, a Rosjanie mordy bez 
świadków i wywózki na Sybir.
W czasie uroczystości na ręce pani Jolanty Gronowskiej Prezydent 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba przekazany został list z 
podziękowaniami dla społeczności polonijnej od Joan Lewandowski 
Prezydent Ukrainian Canadian Congress - Manitoba Provincial Council, za 
wszelka pomoc jaką od narodu polskiego otrzymują Ukraińcy dotknięci 
dramatem wojny.
W imieniu Joan Lewandowski list został odczytany w czasie uroczystych 
obchodów Black Ribbon Day przez Henryka Kuzię (list poniżej).
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DZIEŃ CZARNEJ WSTĄŻKI



"Polska Sobotnia Szkoła rozpocznie rok szkolny w nowym miejscu" - powiedziała w rozmowie 
z KPK Manitoba Dyrektor Barbara Torka. Zajęcia będą odbywać się w budynku Holy Ghost School 
przy 319 Selkirk Avenue w Winnipegu.

Początek zajęć o godzinie 10:30, koniec o 14:00. Wejście dla uczniów od strony parkingu. 
Obowiązuje obuwie zmienne. Zapisy możliwe przed i po zajęciach przy stole na parterze szkoły. 

"W tym roku zajęcia będą odbywać się w 29 sobót - tłumaczy Dyrektor Torka - ostatnie zajęcia 
w tym roku będą 10 grudnia, a siedemnastego będziemy mieli świąteczny koncert z Mikołajem, 
paczkami i występami".  Szczegółowy kalendarz roku szkolnego uczniowie otrzymają na 
wrześniowych zajęciach.
„Będzie możliwość skorzystania z komputerów, sali gimnastycznej i tablic elektronicznych - cieszy 
się Barbara Torka - no i oczywiście uczniów klas młodszych będą mieli zapewnione podręczniki. W 
razie pytań szkoła prosi o kontakt mailowy: polishsaturdayschoolwinnipeg@gmail.com 

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA

PO 20 LATACH - OBÓZ HARCERSKI

Kolonie Zuchowe “Plemiona Słowiańskie”, które trwały tydzień, zorganizowano na ośrodku 
SPK nad jeziorem Big Whiteshell. Obóz zakończył się w sobotę dwudziestego sierpnia. Było to 
bardzo ekscytujące wydarzenie, ponieważ od 20 lat jednostki harcerskie w Winnipeg nie
organizowały pełnych akcji letnich w Manitobie. 

Jako Szczep „Gdańsk” pragniemy podziękować wszystkim za pomoc przy organizacji 
kolonii, a w szczególności: księdzu Waleremu z Parafii Św. Andrzeja Boboli za odprawienie Mszy 
Świętej w ostatni dzień Kolonii, sklepowi Big Whiteshell Lodge za darmowe wypożyczenie łodzi, 
oraz sklepowi M & S Meat Market za nakarmienie zuchów. Dziękujemy także organizacjom PTG 
Sokół St Boniface oraz kołu SPK #13 za dużą pomoc przy przeprowadzeniu obozu. Kolonie 
zuchowe były także dofinansowane przez

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Dziękujemy!!!
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100 LAT KOŚCIOŁA W COOKS CREEK

POLSKA WYSTAWIŁA NIEMCOM RACHUNEK

BIBLIOTEKA  MA PATRONÓW

100 lat temu, 15 sierpnia 2022, poświęcono kamień węgielny pod budowę kościoła pw. Michała 
Archanioła w Cooks Creek w Manitobaie zwanego Polskim Kościołem. 

10 sierpnia w Polskim Muzeum Ogniwo odbyła się uroczystość nadania bibliotece imienia 
na cześć Państwa Will i Mavis Tishinski. Państwo Tiszynscy wspierają Polskie Muzeum Ogniwo 
od ponad 10 lat. Dzięki ich wsparcia, udał  się uruchomić Fundusz na rzecz Muzeum w ramach 
Programu Powierniczego Dziedzictwa Prowincji Manitoba.

Biblioteka Willa i Mavisa Tishinskiego posiada obecnie 1114 tytułów uwzględnionych w 
katalogu internetowym. Na szczególną uwagę zasługują historie i publikacje lokalne, tomy 
związane z historią polski i polsko-kanadyjską, a także historie imigracji, osadnictwa i prerii. 
Ponadto w bibliotece znajduje się wiele niepublikowanych już i rzadkich egzemplarzy polskich 
sztuk oraz tekstów religijnych i teologicznych wydanych w XIX wieku.  Katalog biblioteki jest 
dostępny na stronie polishmuseum.com/library.

1 bilion 532 miliardy 170 milionów USD - tyle Niemcy są winne 
Polsce za straty wojenne wynika z raportu, któryzostał przygotowywany 
Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań 
Należnych Polsce od Niemiec 
za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Zespołem kierował 
poseł Arkadiusz Mularczyk. 

W pracach uczestniczyło blisko 30 naukowców - historyków, 
ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych - oraz 10 recenzentów.
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Yaroslava przyleciała do Winnipegu kilkanaście  tygodni temu. Kongres
 Polonii Kanadyjskiej zorganizował akcję, z której dochód został
 przeznaczony na bilet do Kanady. Jej słowa „łamią duszę”.
 Życzymy Jej i całej Ukrainie, którą wspieramy czynnie
 od 6 lutego wolności...

Były komplikacje, ale szczęśliwie jesteś w Manitobie. 
Czy w czasie podróży przez pół świata odczułaś, że świat wie 
co się dzieje na Ukrainie? Czy w Polsce, na lotniskach 
międzynarodowych dostałaś pomoc?

Podczas mojej podróży, która rozpoczęła się przekroczeniem granicy
 z Polską, czułam, że Polska pomaga i wspiera Ukraińców. Na granicy
 dostaliśmy gorący i smaczny obiad. W Warszawie nie potrzebowałam 
żadnej pomocy, także na lotnisku, ale czułam, że gdybym tylko o nią poprosiła, 
to każdy by mi pomógł. Wielu Ukraińców wsiadło na pokład samolotu do Toronto 
we Frankfurcie. Lot był długi, ale wszystko było w porządku. W Toronto Czerwony 
Krzyż pomógł mi znaleźć właściwą drogę do bramki prowadzącej na pokład samolotu do Winnipeg.

Ty tu, oni tam. Co czuje kobieta, żona, matka, której najbliżsi zostali na wojnie?

Pytasz o uczucia kobiety, żony, matki. To są uczucia, które łamią duszę. Serce jest rozdarte i pokryte 
krwią. Płaczę codziennie. Mój syn został sam, a ukochany mężczyzna walczy o naszą Ojczyznę. To 
okropne uczucie, nie chcę myśleć o złych rzeczach. Moja rodzina też tam została…

Przy tym wszystkim co jednak obciąża umysł, bo myśli są tam na Ukrainie, tu musisz stawić czoło 
nowym wyzwaniom. Jest ich pewnie niemało?

Ciężko mi zacząć od nowa. To jest bardzo trudne. A zwłaszcza gdy nie znam angielskiego, nie mogę ani 
zapytać, ani odpowiadać. Ale spotykam życzliwych i dobrych ludzi, którzy mi pomagają. Bóg zesłał mi 
Annę Mondor, która robi dla mnie wszystko. Przywiozła mnie do swojej rodziny, pokazała mi swój dom. 
Pomogła mi w znalezieniu pracy i mieszkania. Bez Anny nie byłbym w stanie nic zrobić. Przedstawiła mnie 
polskiej społeczności, która przyjęła mnie ciepło i serdecznie. Dziękuję społeczności polskiej za rodzinne 
spotkanie. Ono na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

Jeszcze pół roku temu, na początku stycznia, nikt z nas nie przewidywał tego, co się stanie. Jakie 
mieliście plany na ten rok?

Miałam dobrą pracę, pracowałem na lotnisku jako prognostyk meteo. W tym roku planowaliśmy z mężem 
kupić dom pod Lwowem w cichym i przytulnym miasteczku. Ale wojna zmieniła nasze plany, wywróciła 
nasze życie. Nie planowałam wyjazdu do Kanady i szukania lepszego życia dla siebie i mojej rodziny. Ale 
jestem tutaj...

Jesteś meteorologiem. Jakiej prognozy chciałabyś dla swojej ojczyzny?

Jak każdy Ukrainiec pragnę i modlę się o zakończenie wojny. Aby nie zabijano ludzi. To bezsensowna 
wojna. Nie mamy i nigdy nie mieliśmy nazistów. Nikt nie gnębił ludzi mówiących po rosyjsku. To tylko 
sfabrykowany pretekst do ataku na Ukrainę. To jest propaganda Putina. Wszystko, co mówi rosyjska 
telewizja, jest kłamstwem. Marzę o ciszy i spokoju dla mojego kraju. Aby dzieci spały spokojnie w domu, a 
nie siedziały w piwnicach chowając się przed rakietami i pociskami. Życzę mojemu krajowi pomyślności i 
rozwoju. I aby Ukraina jak najszybciej znalazła się na drodze wejścia do Unii Europejskiej i NATO. Ukraina 
wygra! Musi pokonać tę hordę Putina, aby nie rozprzestrzeniła się na całą Europę.

WYWIAD Z YAROSLAVĄ



POMÓŻ MUZEUM W COOKS CREEK

DZIEŃ DZIEDZICTWA W COOKS CREEK

Muzeum w Cooks Creek zakończyło sezon. Jesienią będzie można już tylko organizować 
wycieczki prywatne lub grupowe, kontaktując się z  

Nieformalne zajęcia z języka i kultury polskiej „Polski Czat” rozpoczną się w poniedziałek 
26 września o godzinie 19:00. Sesje te odbywają się w sali kościoła św. Michała. Wszyscy są mile 
widziani! Osoby biegle posługujące się językiem polskim mile widziane do pomocy uczącym się; 
więcej informacji u Liz pod adresem hogue.elizabeth@gmail.com.

Muzeum zaprasza wolontariuszy do pomocy: Jeśli interesuje Cię historia, tworzenie 
wystaw, planowanie i ustawianie imprez, malowanie, stolarstwo i wszelkiego rodzaju prace 
konserwacyjne, z przyjemnością z Tobą porozmawiamy! Już teraz planujemy nadchodzący sezon 
2023!! Prosimy o kontakt pod adresem 

board@cchm.ca

board@cchm.ca

Polski Zespół Tańca Sokół wystąpił podczas obchodów pięćdziesiątego jubileuszowego 
Dnia Dziedzictwa w Cooks Creek Heritage Museum. W tym roku do zespołu dołączyli uczniowie 
Polskiej Szkoły Tańca Sokół. 

Przypomnijmy, że Polski Zespół Tańca Sokół został zaproszony do występu w Pawilonie 
Folklorama Ukraina-Kijów, jako pokaz solidarności między oboma narodami. Zespół z wielkim 
wkładem sercem i entuzjazmem wykonał dwa tańce ze swojego repertuaru - Trojak i Biłgoraj, 
mając przy tym zaszczyt dzielić scenę z wieloma utalentowanymi artystami.  
Szczególnie ekscytujący dla tancerzy było fakt, że jako pierwsza Polska grupa taneczna w 
Manitobie zaprezentowali taniec Biłgoraj.
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WYDARZY SIĘ WE WRZEŚNIU

9-10 - dyżur konsularny (rejestracja na stronie konsulatu) link poniżej:
 

10 - rozpoczęcie roku szkolnego w Polskiej Sobotniej Szkole

11 - pikniki parafialne w kościołach św. Andrzeja Boboli i Ducha Świętego

17 - dożynki w Sokole St Boniface

18 - Piknik Polonijny organizowany przez KPK Manitoba w Cooks Creek

24 - uroczystości rocznicowe w Sokole Winnipeg

https://secure.e-konsulat.gov.pl/placowki/119/sprawy-paszportowe/wizyty/formularz 

Wydawcą Wiadomości Polonijnych jest
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba 

strona www: kpkmanitoba.ca
Twitter:  @KpkManitoba
Facebook: KPK Manitoba
Instagram: kpkmanitoba
Youtube: KPK Manitoba
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