
Piknik Rodzinny Kongresu Polonii Kanadyjskiej Manitoba w Cooks Creek był najważniejszym 
wydarzeniem września. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Dziedzictwo polskie jest w Cooks 
Creek obecne i widoczne jak nigdzie indziej w Manitobie. Piknik odbył się przy kościele Świętego 
Michała Archanioła, który w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia.
W organizację włączyła się czynnie Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, harcerze ze Szczepu 
Gdańsk w Winnipegu oraz Sokół St Boniface. O możliwościach studiowania  języka polskiego 
można było się dowiedzieć bezpośrednio od Magdaleny Blackmore, wykładowcy języka polskiego na 
Uniwersytecie Manitoba.
Wśród licznych atrakcji dla dzieci były zajęcia artystyczne, malowanie twarzy, a kadra harcerska 
przygotowała kilka stacji, dla dzieci i młodzieży, w ramach gry na punkty. Pod koniec Szczep 
zaprezentował kilka piosenek i tańców podczas spontanicznego „Kominka”. 
Serdecznie dziękujemy Muzeum w Cooks Creek za możliwość i wsparcie przy organizacji pikniku!
Dziękujemy przede wszystkim Polonii.

WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

PIKNIK RODZINNY KPK MANITOBA W COOKS CREEK

październik 2022Kalendarium:
  2 X 1413 roku w Horodle zawarto unię polsko - litewską
  7 X 1620 roku pod Mohyłowem zginął hetman Stanisław Żółkiewski
16 X 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski
17 X 1863 roku Romuald Traugutt  został ostatnim dyktatorem Powstania Styczniowego
18 X 1523 roku urodziła się Anna Jagiellonka, ostatni król Polski z rodu Jagiellonów
20 X 1655 roku w Kiejdanach Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z Koroną



PIKNIK RODZINNY KPK MANITOBA W COOKS CREEK



116 LAT SOKOŁA WINNIPEG

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg obchodziło w tym 
roku 116 rocznicę istnienia. Jubileusz połączono ze świętowaniem 
rocznic 114 i 115, które ze względu na okres pandemii się nie odbyły.

Wszystkim członkom organizacji Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu 
Manitoba składa najserdeczniejsze życzenia!

Na zdjęciu:
Prezes PTG Sokół Winnipeg Karol Mazur
i wiceprezes Weronika Wierzbicki 

WYWIAD Z YAROSLAVĄDĘBY PAMIĘCI ZASADZONE

Polonia zaangażowała się w akcję 
sadzenia Dębów Pamięci prowadzoną 
przez Klub Gazety Polskiej w Winnipeg. 
Miało to miejsce 30 września 2022 roku w 
Albrin Park.
Barbara Pawlak, szefowa Klubu Gazety 
Polskiej, podziękowała za pomoc 
Sokolowi St Boniface Winnipeg oraz 
Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu 
Manitoba.

ZMIANY NA MONUMENCIE KOMBATANTÓW

Na pomniku SPK który mieści się na cmentarzu świętego ducha zostały 
wygrawerowane nazwiska ostatnich Bohaterów II Wojny światowej, członków 
koła #13.

Otwarcie ośrodka wypoczynkowego SPK Big Whiteshell 
zostało w tym roku opóźnione ze względu na powódź. 
Lód wyrządził wiele szkód prywatnym daczowiczom, 
większość dróg było zalane i nieprzejezdne. 
Na szczęście ośrodek ocalał bez większych szkód 
i został otwarty na Canada Day. 
W tym roku na ośrodku znów gościli harcerze 
po 20-letniej przerwie.
W przyszłości planowane są większe remonty 
na ośrodku Big Whiteshell.



PIKNIKI PARAFIALNE

W dniu 11 września odbył się Piknik Parafialny w Kościele  Św. Andrzeja Boboli, w Winnipeg. Pyszne 
jedzenie zapewnił pan Jan Leszczyński z M&S Market. Było mnóstwo zabaw i atrakcji dla dzieci.
W tym samym dniu odbył się także Piknik Parafialny w Kościele 

                                          

 Ducha Św., tam również czekała dobra 
zabawa i atrakcje dla dzieci.
Piknik parafii Ducha Świętego Piknik Parafii Św. Andrzeja Boboli

WIEŚCI Z PARAFII

Piknik Rodzinny Parafii Ducha Świętego
W niedzielę 11 września 2022 r. po porannych Mszach Świętych w parafii Ducha Świętego odbył się 
uroczysty piknik, podczas którego miało miejsce oficjalne błogosławieństwo nowego parkingu. Impreza 
została zorganizowana pod kierunkiem młodych parafian z Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 
Winnipeg współpracujących z grupami parafialnymi. Dzień okazał się prawdziwym świętem dla całej 
parafii. Było wiele gier rodzinnych, dmuchany zamek dla dzieci i dobre jedzenie dla każdego. 

„Przyjęcie u Wszystkich Świętych”
Parafia  Ducha  organizuje Przyjęcie u Wszystkich Świętych dla dzieci z naszej społeczności i ich 
rodzin. Zapewniamy opartą na wierze i bezpieczną alternatywę dla Halloween.
Przyjęcie u Wszystkich Świętych parafii Ducha Świętego odbędzie się w poniedziałek 31 października 
2022 r. w sali kościelnej i rozpocznie się Mszą św. o 18:30. Prosimy dzieci i rodziców o przebranie się za 
świętych. W programie wiele zabawnych gier i zabaw, konkurs na najlepszy kostium, przekąski i 
oczywiście cukierki! Wszyscy są zaproszeni!

Rok katechetyczny w parafii Ducha Świętego 2022/23 rozpoczął się rejestracją na 
lekcje religii. Oferujemy zajęcia od 1 do 8 w języku angielskim. Formularze rejestracyjne są nadal 
dostępne na naszej stronie parafialnej  i . Pierwszy dzień zajęć 
odbędzie się 15 października 2022 o godzinie 9:00.

Świętego

17 września 2022 roku 

holyghost.ca nadal przyjmujemy zgłoszenia

fot. Słoneczne Plemię



WSPARCIE DLA JĘZYKA POLSKIEGO

Pomóż utrzymać przy życiu język i kulturę polską - dołącz do nas 16 października, aby wesprzeć 
Fundusz Studiów Polskich.

Zbiórki pieniędzy zostały wstrzymane przez pandemię, jesteśmy bardzo podekscytowani, widząc 
wszystkich z powrotem osobiście.

Fundusz ten został utworzony w 1999 roku przez Kongres Polonii Kanadyjskiej w celu zapewnienia 
kontynuacji kursów języka i kultury polskiej. Naszym głównym celem jest pozyskanie środków 
niezbędnych do utrzymania programu polonistyki na Uniwersytecie Manitoba. Nasz komitet szuka 
możliwości dotowania, aby zapewnić rozwój polskiej kultury i języka w Manitobie!

Naszym celem jest osiągnięcie salda kapitałowego w wysokości 1 000 000 USD. Naszej społeczności 
brakuje 200 000 dolarów do osiągnięcia tego celu. Taka kwota zapewniłaby trwałość i pewność, że zajęcia 
z języka i kultury polskiej są oferowane przyszłym pokoleniom.
 
Potrzebujemy Waszej pomocy w urzeczywistnieniu tego celu. To byłby wielki zaszczyt widzieć was 16 
października.

Naszym prelegentem będzie Dorota Blumczyńska. W wieku siedmiu lat Dorota wraz z rodziną uciekła z 
Polski w warunkach politycznych zawirowań. Mieszkali w obozie dla uchodźców przez ponad rok, zanim 
zostali przesiedleni do Kanady. Obecnie jest dyrektorem naczelnym Muzeum Manitoba. Przed przybyciem 
do Muzeum Manitoba Dorota była dyrektorem wykonawczym Organizacji Społeczności Imigrantów i 
Uchodźców Manitoba Inc. (IRCOM). Podczas swojej trzynastoletniej kadencji Dorota przeprowadziła 
organizację przez okres szybkiego rozwoju i innowacji.

Lunch odbędzie się 16 października o godzinie 12:00 w klubie golfowym St. Boniface Golf Club 100 
Youville Street. Stoły firmowe kosztują 1 000$, a bilety jednorazowe sprzedawane są po 95$. Wszystkie 
środki zostaną przeznaczone na Fundusz Dotacji Studiów Polskich (pokwitowania podatkowe zostaną 
wystawione za 50% biletu).

W sprawie biletów prosimy o kontakt z jednym z nas:
Kamillah El-Giadaa  
lub Adamem Pawlakiem  

(kamillah.elgiadaa@gmail.com)
(adamapawlak@gmail.com)

Z POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY

fot. PZT Sokół

Nowy rok szkolny 2022/23 rozpoczął się w Sobotę 10 września 2022 r. w nowej lokalizacji. 
Jeszcze są miejsca i można dzieci zapisać.

Dzięki uprzejmości Szkoły Świętego Ducha, nowy adres Sobotniej Szkoły to 319 Selkirk Ave.
Godziny zajęć: 10:30 - 11:15 Religia, 11:15 – 14:00 Język Polski.

Tradycyjnie jak co roku przygotowania do sakramentu będzie prowadził, 
ksiądz Walery Bykowski.

W imieniu zarządu Polskiej Sobotniej Szkoły chciałbym podziękować
dyrekcji Szkoły Świętego Ducha za udostępnienie nam swego budynku oraz
wszelką współpracę aby Szkoła Sobotnia mogła normalnie funkcjonować.

Z poważaniem,
Józef Kukiełka

Również 15-go października mamy pierwsze spotkanie rodziców i na tym spotkaniu zostanie wybrany 
Komitet Rodzicielski. Spotkanie odbędzie sie w Szkole o godzinie 10;45 am. Wszystkich Rodziców 
serdecznie zapraszamy !

Pierwsza Komunia Święta, będzie miała miejsce w kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli.
w ramach zajęć z religii w Polskiej 

Sobotniej Szkole, 

mailto:(kamillah.elgiadaa@gmail.com)
mailto:(adamapawlak@gmail.com)


ISKRY W VANCOUVER

Pani Urszula Sulinska skontaktowała się z Polskim Zespołem Tańca Ludowego SPK Iskry w maju 
2022 roku, która doceniła wysiłek i ciężką pracę, jaką zespół taneczny wkłada w swoje 
cotygodniowe próby. Po omówieniu kilku kwestii logistycznych, Iskry przyjęły zaproszenie i 
zaplanowano udział w Polskim Festiwalu Belweder w North Vancouver w niedzielę 4 września 
2022 roku. 

Poczyniono przygotowania i zarezerwowano loty dla tancerzy na podróż z Winnipeg do Vancouver 
między 31 sierpnia a 2 września. Iskry świetnie się bawiły, podziwiając widoki i dźwięki najbardziej 
zaludnionego miasta Kolumbii Brytyjskiej. Jeździli na rowerach po Stanley Park, pływali w Oceanie 
Spokojnym i podziwiali tętniące życiem nocne życie miasta.

Następnie w niedzielę nadszedł czas, aby zabrać się do pracy. Polski Festiwal odbył się w The 
Shipyards w North Vancouver, co można porównać do The Forks w Winnipeg. Miejsce spotkań 
społeczności, ze sceną do występów, salą wystawową i różnymi restauracjami. 

Iskry wykonały sześć tańców: Poloneza, Łowicza, Kaszubów, Rzeszowa, Spisza i Góralskiego, ku 
uciesze setek widzów. Tłum robił zdjęcia i filmy z występów i oklaskiwał Iskry, ich szybką pracę 
nóg i dynamiczną prezencję na scenie. Gdy występy dobiegały końca, widzowie mogli robić 
zdjęcia z grupą, często mając okazję założyć czapkę lub trzymać ciupagę. Wszyscy świetnie się 
bawili na Polskim Festiwalu 2022, a Iskry mają nadzieję, że zostaną ponownie zaproszone! 

Chcielibyśmy podziękować naszym hojnym sponsorom, dzięki którym ta wyprawa była możliwa – 
dziękujemy za pomoc! Dumnie reprezentowaliśmy Winnipeg na festiwalu!



Z HARCERSKIEJ STANICY

DOŻYNKI W SOKOLE

Szczep Harcerski Gdańsk, zakończył rok czynnej działalności, organizując w sierpniu kolonię zuchową.  
Przed nami nowa przygoda!
27 września, zaczęliśmy nowy rok harcerski! 

Zapraszamy wszystkie dzieci: w wieku od 6 lat w szeregi zuchów oraz starsze, na zbiórki harcerskie.
Zarówno zbiórki zuchowe jak i harcerskie, będą odbywały się w każdy wtorek o godzinie 18:30 w salach 
Sokoła St Boniface, przy 523 Doucet St., Winnipeg

Harcerstwo poza granicami kraju, jest organizacją polonijną, której zadaniem jest przekazywanie 
młodszym pokoleniom polskiej tradycji, historii, kultury i utrzymania języka polskiego.
Czuj! Czuwaj!

17 września 
Sokół St Boniface 
zorganizował 
zabawę dożynkową.
Gościnnie wystąpił 
na początku zespół 
Czerwona Rzeka, 
który wprowadził w 
nastrój tradycyjnych 
dożynek w Polsce.
Był też tradycyjny 
wieniec dożynkowy, 
który wykonała 
Wioletta Los.



SPRAWY KONSULARNE

Paszport dla dziecka urodzonego w Kanadzie:

W pierwszej kolejności należy dokonać transkrypcji zagranicznego (kanadyjskiego) aktu
urodzenia dziecka, dzięki czemu otrzymasz odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.
W paszporcie (biometrycznym) zamieszcza się numer PESEL, do którego nadania niezbędny jest odpis
polskiego aktu urodzenia. Wniosek o nadanie numeru PESEL dziecku składa się dopiero w czasie wizyty
paszportowej.

Jak zrobić TRANKRYPCJĘ AKTU URODZENIA?
TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA: można złożyć wniosek na wizycie konsularnej, w placówce
konsularnej lub LISTOWNIE!
Nie musisz umawiać się na wizytę konsularną, możesz wysłać dokumenty listownie.
Co musisz przygotować:
1. wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym lub do pobrania w wydaniu on-line 
newslettera na stronie kpkmanitoba.ca),
2. oryginał zupełnego zagranicznego odpisu aktu urodzenia dziecka
zawierający imiona i nazwiska rodziców (tzw. long form),
3. tłumaczenie zagranicznego aktu urodzenia dokonane przez tłumacza przysięgłego lub
konsula,
4. oryginał aktu urodzenia rodzica plus tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego
(może być wymagana legalizacja)- dotyczy rodzica, który nie posiada polskiego aktu urodzenia, a
małżeństwo nie zostało zarejestrowane w Polsce.

Opłata wynosi 72 CAD (dodatkowo mogą być pobrane opłaty: za sporządzenie /
sprawdzenie tłumaczenia dokumentów, które nie są wydane w języku polskim).
Akceptowane formy płatności: money order, czek potwierdzony.
Wszystkie dokumenty wraz z dokonaną opłatą należy wysłać na adres Konsulatu w Toronto:

Polski odpis aktu odbierzesz osobiście w konsulacie albo może zostać wysłany pocztą.

Dodatkowe informacje:
Dane w zagranicznym akcie urodzenia naszego dziecka zostały zapisane bez polskich znaków
diakrytycznych. Jak to się ma do wniosku o transkrypcję?
W takim wypadku możecie złożyć wniosek o dostosowanie pisowni w akcie sporządzonym w wyniku
transkrypcji do reguł pisowni polskiej lub wniosek o sprostowanie danych w oparciu o Wasz akt
małżeństwa lub Wasze akty urodzenia. O ile jednak urzędy stanu cywilnego w Polsce dokonują
sprostowania na takiej podstawie danych rodziców w akcie urodzenia ich dziecka (jako osoby
posiadające już akta stanu cywilnego w Polsce), to nie zawsze dokonują sprostowania danych samego
dziecka.

2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON, M8V 1G5

Od październikowego numeru wiadomości polonijnych, KPK Manitoba będzie prowadzić rubrykę z 
informacjami wyjaśniającymi sprawy urzędowe, które można załatwić w placówce konsularnej, podczas 
wizyty konsula w Winnipegu, a także - niektóre ze spraw - listownie.
Dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP w Toronoto za wspólną inicjatywę i merytoryczny patronat. 



SPRAWY KONSULARNE

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PASZPORT DLA DZIECKA:
Wypełniony czytelnie wniosek pobierzesz ze strony internetowej urzędu konsularnego (załączyliśmy link z 
wnioskiem do pobrania przy newsletterze na stronie kpkmanitoba.ca). Rodzice
wyrażają zgodę na wydanie paszportu na wniosku paszportowym, składając swoje podpisy w
obecności urzędnika konsularnego, okazują ważne swoje paszporty lub dowody osobiste.
Kolorową fotografię – dowiedz się, jak powinno wyglądać zdjęcie.
Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, jeśli dziecko nie posiada numeru
PESEL.

Dotychczasowy paszport dziecka lub paszport tymczasowy, jeśli taki dokument został mu
już wydany (do wglądu).

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składają osobiście:
oboje rodzice lub odpowiednio – ustanowieni przez sąd opiekunowie,
lub jeden z rodziców albo ustanowiony przez sąd opiekun,

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców — przygotuj dodatkowo jeden z poniższych dokumentów:
pisemną zgodę drugiego rodzica (opiekuna) zawierającą potwierdzenie własnoręczności
jego podpisu przez notariusza, konsula lub uprawnionego przez wojewodę urzędnika
oddziału paszportów - zgodnie z obowiązującym wzorem (w załączeniu - link również w wydaniu online, 
przy newsletterze na stronie kpkmanitoba.ca), w którym się podaje
numer pesel dziecka albo datę urodzenia
prawomocne orzeczenie sądu, z którego wynika, że drugi rodzic (opiekun) nie ma prawa
decydować w sprawie wydania dziecku paszportu,
prawomocne orzeczenie sądu, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dziecku bez
zgody drugiego rodzica,
odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, z którego wynika, że ojciec dziecka jest nieznany (nie
nastąpiło uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa),
odpis aktu zgonu drugiego rodzica.

Dziecko, nie musi być obecne przy składaniu wniosku przed ukończeniem 5 lat.
Dziecko, które ukończyło 5 lat, musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Jeśli
dziecko ukończyło 12 lat – pracownik konsulatu pobierze jego odciski palców.
Na wizytę w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu umów się
za pomocą systemu e-konsulat.

Jeżeli na podstawie danych zawartych w przedłożonych w sprawie dokumentach lub danych zawartych
w dostępnych konsulowi ewidencjach i rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa dziecka
lub dane te budzą wątpliwości lub występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić Cię o
przedłożenie dodatkowych dokumentów dziecka, np.. jego:
-odpisu skróconego lub zupełnego polskiego aktu urodzenia
-decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego przez dzieci
-ważnego zagranicznego dokumentu tożsamości,
Nie ma obowiązku okazywania legitymacji szkolnej lub podobnego dokumentu świadczącego o
pobieraniu przez dziecko nauki – do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka do 13 roku życia wynosi 51 CAD.
Do 18 roku życia – 80 CAD
Akceptowane formy płatności: money order lub czek potwierdzony.
Płatność kartami debetowymi możliwa jest jedynie w Konsulacie Generalnym w Toronto.



WYDARZY SIĘ W PAŹDZIERNIKU

16 - zbiórka pieniędzy na Lektorat Języka Polskiego (12.00)

29 - zabawa dla dorosłych na Halloween w Sokole St Boniface (20.00)

30 - rodzinna kawa i zabawa dla dzieci w Sokole St Boniface (12.00)

30 - akcja „Zapal znicz” na cmentarzu Holy Ghost przy Main St. (18.00)

31 - „Przyjęcie u Wszystkich Świętych” dla dzieci, przy parafii Ducha Świętego (18.30)

Wydawcą Wiadomości Polonijnych jest
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba 

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

Droga Polonio,

Wrzesień w życiu naszej wspólnoty był czasem 
bardzo intensywnym. Rozpoczęły się zajęcia w 
polskiej szkole, w polonijnych grupach, mieliśmy 
pikniki parafialne i piknik rodzinny KPK. To tylko 
niektóre elementy, które są świadectwem, że Polonia 
jest złożonym i żywym organizmem. Ta stabilność w 
pewnych sferach polonijnego życia to znacząca 
wartość. Na tej stabilności możemy polegać. Ona jest 
fundamentem. Świat jednak się zmienia, I my 
musimy się zmieniać. Zostawiać to, co jest 
obciążeniem, a pozyskiwać nowe jeśli tylko jest dla 
nas pozytywem. 

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba staje 
przed nowymi wyzwaniami. Niektóre z zadań 
kreować chcemy sami, inne podpowiadają nam 
okoliczności, jeszcze inne historia. Na wszystkie z 
nich będziemy gotowi, by służyć Polonii. Bo taka jest 
rola Kongresu.

Jolanta Gronowska
Prezydent KPK
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