
Dziękujemy Polonii! Zbiórka środków na Fundusz Wieczysty Programu Języka Polskiego na 
Uniwersytecie Manitoba, która odbyła sie 16 października w Klubie Golfowym St. Boniface, 
okazała się wielkim sukcesem! Bez Waszego udziału w tym wydarzeniu nie byłoby to możliwe!

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 funduszy 
niezbędnych do utrzymania programu języka 
polskiego na Uniwersytecie Manitoba.

Na obiad 16 października przybyło 145 osób. 
Dorota Blumczyńska, była studentka Programu 
Języka Polskiego i obecna dyrektor generalna 
Muzeum Manitoba, wygłosiła niesamowite 
przemówienie. Mówiła o swoim dziedzictwie, 
znaczeniu języka polskiego dla jej edukacji 
i poczuciu narodowej tożsamości. 
Było to niezwykle wzruszające wystąpienie.

Dalszy ciąg na str. 2

W połowie października w Cambridge, w 
Ontario,odby się  walny zjazd sprawozdawczo-
wyborczy Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Prezydent Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
Okręgu Manitoba Jolanta Gronowska została 
wybrana Dyrektorem Zarządu Głównego 
KPK. 
Dyrektorem Regionalnym na Centralną 
Kanadę został Paweł Pecold, Wiceprezydent 
KPK OM.

WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

ZJAZD WALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO KPK W TORONTO

ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA FUNDUSZ JĘZYKA POLSKIEGO

listopad 2022Kalendarium:
  4 XI 1794 roku wojska rosyjskie dokonały rzezi warszawskiej Pragi
  5 XI 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów
11 XI 1918 roku odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów 
17 XI 1370 roku Ludwik Węgierski został koronowany w Krakowie na króla Polski
28 XI 1627 roku flota polska pokonała flotę szwedzką w bitwie pod Oliwą
29 XI 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe
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ZBIÓRKA ŚRODKÓW NA FUNDUSZ JĘZYKA POLSKIEGO

Dr Jeffery Taylor, Dziekan z Uniwersytetu 
Manitoba, mówił o tym, jak ważne jest poparcie 
Polonii i zbiórki pieniędzy na Program Języka 
Polskiego. Przekazał też swoją wdzięczność 
dla Will i Mavis Tishinski oraz Polskiemu 
Towarzystwu Bratniej Pomocy im. św. Jana 
Kantego za ich nieustające wsparcie. 
Uhonorował także Zofię De Witt, założycielkę 
Funduszu Wieczystego, która została laureatem 
nagrody University of Manitoba Distinguished 
Alumni  za rok 2021.

Kamillah El – Giadaa, Adam Pawlak;

Zofia de Witt wręczyła nagrodę Stowarzyszenia 
Pomocy Studenckiej im. dr. Victora Turka
w wysokości 600 dolarów dla Sean Mancik. 
Gratulacje Sean!

Zaszczyciła nas też swoją obecnością Sylwia Czerwińska, Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w 
Toronto. Konsulat RP w Toronto od wielu lat wspiera nasze przedsięwzięcie. Dziękujemy 
Konsulatowi Generalnemu RP w Toronto za wsparcie również w tym roku poprzez pokrycie 
kosztów wynajmu lokalu.
Szanowny Ron Schuler reprezentował rząd Manitoby i odczytał pozdrowienia w imieniu Premiera.

W rezultacie, podczas obiadu 16 października, zebraliśmy ponad 8 000 dolarów na Fundusz 
Wieczysty Programu Języka Polskiego. Ponadto Fundusz został wzbogacony o niezwykle hojną 
darowiznę w wysokości 20 000 dolarów od Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy św. Jana 
Kantego, 500 dolarów od Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie Oddział #13 oraz 250 
dolarów od Polskiego Zespołu Tańca SPK Iskry.
To ogromne wsparcie i darowizny pomagają zapewnić młodzieży możliwość studiowania języka 
polskiego na poziomie uniwersyteckim. Tego rodzaju inicjatywy, zwiększające zasoby finansowe 
Funduszu, są konieczne dla zapewnienia dalszego rozwoju języka i kultury polskiej w Manitobie.

Po więcej informacji na temat Funduszu Wieczystego Programu Języka Polskiego na Uniwersytecie 
Manitoba oraz jak można zrobi darowiznę na ten cel prosimy kontaktować się z:
 Kamillah El-Giadaa ( ) 
lub Adam Pawlak ( ).  

Współprzewodniczący Komitetu KPK na Zbieranie Funduszy na Program Języka Polskiego na 
Uniwersytecie Manitoba: 

Zdjęcia: Mirek Weichsel

kamillah.elgiadaa@gmail.com
adamapawlak@gmail.com
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ZNICZ DLA BOHATERA - AKCJA KONSULATU RP W TORONTO

Organizacje polonijne z Manitoby zrzeszone
w KPK - Canadian Polish Congress Manitoba 
wzięły udział w akcji #Zniczdlabohatera 
przeprowadzonej z inicjatywy Konsulatu 
Generalnego Rzeczypospolitej w Toronto. 
Na cmentarzu Holy Ghost w Winnipeg, 
przy pomniku SPK zebraliśmy się, by zapalić 
sto zniczy i uczcić pamięć bohaterów. 
Wszystkich tych, którzy za Ojczyznę 
bohatersko polegli wspomnieliśmy w modlitwie, 
którą poprowadzili wspólnie nasi duszpasterze 
ojciec Janusz, ojciec Tomasz i ksiądz Walery.
Obecni byli również harcerze 
ze Szczepu „Gdańsk”.
Cześć i chwała bohaterom!

Rodzinnej kawie w Sokole St Boniface 
tym razem towarzyszyło rzeźbienie dyni.
Dzieci miały ogromną frajdę, a i dorośli,
którzy pomagali najmłodszym świetnie
się bawili!

RODZINNA KAWA I RZEŹBIENIE DYNI

MANITOBA GOSPODARZEM ZJAZDU W 2024!

Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba wyróżniony przez Zarząd 
Główny KPK!
Winnipeg w Manitobie będzie gospodarzem Walnego Zjazdu Kongresu 
Głównego w 2024 roku!



fot. PZT Sokół

Szczep "Gdańsk" melduje, że zuchowy i harcerski rok trwa w najlepsze. 
Na ostatnich zbiórkach młodzi adepci sztuki skautingu poznawali techniki 
pierwszej pomocy oraz pionierki, czyli umiejętności budowy obozowiska. 
Pierwsze opatrunki i pierwsze węzły zaliczone na 5!
Przypominamy, że cotygodniowe spotkania odbywają się we wtorki 
o g.18:30 w sali Sokoła przy 523 Doucet St. 
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu 
bezpośrednio przed zbiórką, lub mailowo: 

Czuwaj!
Dh Wiktor Stasica

harcerstwowmanitobie@gmail.com
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Z HARCERSKIEJ STANICY

WIEŚCI Z PARAFII PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

Droga Polonio! Rozpoczął się listopad, w którym w sposób szczególny modlimy się za dusze 
naszych wiernych zmarłych. W pierwszych dniach tradycyjnie udamy się na cmentarze, aby się 
pomodlić na grobach naszych krewnych i przyjaciół. 
Wykorzystajmy ten czas nie tylko jako refleksję nad przemijaniem ziemskiego życia, ale przede 
wszystkim jako duchowe wsparcie naszych wiernych zmarłych ofiarując za nich Komunię św. oraz 
odpusty zupełne. Kościół daje nam możliwość przez 8 dni codziennie ofiarować jeden odpust zupełny 
za jedną duszę zmarłych. Za pobożne nawiedzenie kaplicy lub cmentarza oraz odmówienie tam „Ojcze 
nasz” i „Wierzę w Boga”, będąc w łasce uświęcającej. Od 1 listopada przez osiem dni codziennie są 
sprawowane Msze św. za dusze wiernych zmarłych z wypominek(porządek nabożeństw na stronie 
parafialnej w internecie.)

Dnia 26 października w kościele św. Andrzeja Boboli została ustanowiona nowa Rada Rycerzy 
Kolumba w którą weszli młodzi mężczyźni. Jest to jedyna Rada w całej Manitobie, która składa 
się z męskiej młodzieży. Rada wybrała swoim patronem Św. Jana Pawła II.

Inicjatorem powstania Rycerzy Kolumba był ks. Michał McGivney, z kościoła St. Mary‘s w 
miejscowości New Haven w stanie 
Connecticut w USA. McGivney 
pragnął zbudować silną organizację 
męską, która na fundamencie żywej 
wiary i jedności z kościołem tworzyła 
by sieć braterskiej relacji pomagając 
sobie nawzajem i innym. 

Oficjalną datą założenia jest 
29 marca 1882 roku. 
Nazwa organizacji upamiętnia postać 
Krzysztofa Kolumba. Członkami 
mogą zostać jedynie mężczyźni 
będący praktykującymi katolikami. 
Natomiast do działań włączają się 
całe rodziny. Naczelnymi zasadami 
zakonu są: miłosierdzie, jedność, 
braterstwo i patriotyzm. 

mailto:harcerstwowmanitobie@gmail.com


Karta Polaka – złożenie wniosku

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Pamiętaj! Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie jest dokumentem uprawniającym do 
przekraczania granicy lub osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Polaka nie może zostać przyznana 
osobie posiadającej obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP lub posiadającej status
bezpaństwowca.

Wniosek możesz złożyć w urzędzie konsularnym właściwym zgodnie z miejscem zamieszkiwania.
Czy musisz składać dokumenty osobiście?
1. Wniosek o przyznanie Karty Polaka składa się osobiście – ze względu na konieczność złożenia przed konsulem 
deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z konsulem znajomością języka 
polskiego.
2. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka. Rodzic 
nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.
3. Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka, o wydanie nowej Karty po zmianie danych osobowych lub o wydanie 
duplikatu utraconej Karty należy złożyć osobiście.

Na wizytę umów się telefonicznie lub e-mailowo z wybranym urzędem konsularnym (KG Toronto: 
 )

Osoby pełnoletnie ubiegające się o przyznanie Karty Polaka składają:
• wypełniony  (formularz na stronie  lub KG w Toronto)
• dokument tożsamości ze zdjęciem oraz kopią,
• dokumenty (oryginały do wglądu) potwierdzające polską narodowość wnioskodawcy lub jego wstępnych i ewentualne 
dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które wnioskodawca się powołuje wraz z kopiami lub 
zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie wnioskodawcy w 
działalność na rzecz języka i kultury polskiej albo polskiej mniejszości narodowej. W Kanadzie zaświadczenia wydaje 
Kongres Polonii Kanadyjskiej.
• ewentualnie dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z kopią. Dokumenty, które potwierdzają znajomość 
języka to świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z 
wykładowym językiem polskim. Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka 
oceni konsul. Rozmowa z konsulem, prowadzona w języku polskim, dotyczyć będzie m.in.. polskich tradycji i
zwyczajów.
Rodzice ubiegający się przyznanie Karty Polaka osobom małoletnim składają:
• wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
• świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
• dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
• Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają:
• wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
• dokument tożsamości z kopią,
• dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,
• Kartę Polaka z kopią.

Osoby ubiegające się o wydanie duplikatu składają:
• wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka,
• dokument tożsamości wraz z kopią.
Ile zapłacisz?
Wszystkie czynności związane ze złożeniem wniosku o wydanie Karty Polaka są wolne od wszelkich
opłat.

Poinformujemy Cię o terminie i sposobie odbioru Karty Polaka w momencie przyjęcia kompletnego
wniosku

W przypadku pytań bądź wątpliwości skontaktuj się mailowo z Konsulatem Generalnym RP w
Toronto: Toronto.info@msz.gov.pl . W tytule wiadomości wpis dot. Karty Polaka.

Gdzie załatwisz sprawę?

Jak umówisz się na spotkanie?

Jakie dokumenty musisz złożyć?

kpkmanitoba.ca

Jak odbierzesz dokumenty?

Toronto.info@msz.gov.pl

wniosek o przyznanie Karty Polaka

SPRAWY KONSULARNE



LISTOPAD
13 - Dzień Niepodległości - msza święta (11.00) w kościele Ducha Świętego

13 - Dzień Niepodległości - uroczysta akademia (12.30) - 1335 Main St/Legion 

19 - Andrzejki w parafii Ducha Świętego - pomóż młodym pojechać na ŚDM w Lizbonie 

26 - Andrzejki w Sokole St Boniface 

GRUDZIEŃ
  4 - Mikołajki w Sokole St Boniface

246

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,

Ostatni miesiąc był dla kongresu czasem istotnych zmian. 
Przeprowadzamy konieczne reformy, dokonujemy ważnych 
analiz i wytyczamy nowe drogi. To nieodzowne wobec wyzwań, 
które stoją przed nami. Kongres musi się zmienić, bo życie się zmienia. 
Efekt tych zmian jest zauważalny. 
Manitoba była obecna na zjeździe kongresów Kanady w Toronto. 
Manitoba weszła w skład władz kongresu głównego i zespołów roboczych. 
Manitoba została gospodarzem następnego zjazdu, w roku 2024. 

To dla nas wielkie wyróżnienie. To powrót do kolebki. 

. 

Tych szans przed Manitobą będzie więcej i tylko od nas zależy, czy i jak je wykorzystamy. Fortuna 
sprzyja odważnym. Nam odwagi do działania nie brakuje. Kiedy okoliczności sprzyjają, trzeba to 
wykorzystać. Manitoba miała kiedyś wpływ na losy kanadyjskiej Polonii. Czas do tego wrócić. 
Dla dobra wszystkich.

To właśnie w Winnipegu w 1932 r., z 
inicjatywy prawnika Bernarda Bronisława Dubienskiego, pod nazwą Związek Polskich Towarzystw 
w Kanadzie, powstała pierwsza polska organizacja, umożliwiająca skoordynowane działanie całej 
Polonii kanadyjskiej. Ten zjazd to jest dla nas szansa

Jolanta Gronowska
Prezydent KPK

WYDARZY SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


