
WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

WYJĄTKOWA PROJEKCJA W MANITOBIE

styczeń 2023Cytaty o Polsce i Polakach:

„Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma nic niemożliwego.”
Cesarz Francuzów w latach 1804-1815. Jeden z największych przywódców politycznych i 
wojskowych swojej epoki, która zresztą wzięła swoją nazwę od jego imienia. Z polskiej 
perspektywy działalność Napoleona budziła ogromne nadzieje na odzyskanie niepodległości, 
utraconej podczas rozbiorów. Stąd udział Polaków w walkach po stronie napoleońskiej. Warto 
wspomnieć tu choćby słynną polską szarżę podczas Bitwy pod Samosierrą w 1808 roku. Wtedy to 
też miały paść z ust cesarza słowa „laissez faire aux Polonais!”
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Winnipeg,

Wydawca: KPK Manitoba

Do wyjątkowego wydarzenia doszło 11 grudnia w Sokole St Boniface. Dzięki staraniom Pawła 
Drozdowskiego (KPK Okręgu Manitoba) obejrzeliśmy film „Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”.

KPK Manitoba dziękuje serdecznie braciom Syka, producentom filmu o kardynale Wyszyńskim, za 
podzielenie się swoim dziełem z Polonią w Kanadzie. Gratulujemy Sokol St Boniface Winnipeg przyjęcia w 
swoje szeregi Maciej Antoni Syka, jako nie tylko honorowego, ale też pełnoprawnego członka organizacji. 
To sprawia, że pan Maciej Syka będzie nas odwiedzał i uczestniczył w życiu Polonii w Manitobie. 
Dziękujemy serdecznie Pawłowi Drozdowskiemu, członkowi SPK-PCA Club 13 i Sokol St Boniface 
Winnipeg, za zainicjowanie przyjazdu Macieja Syki, logistykę, a także koordynowanie jego pobytu

Dziękujemy prezesowi Sokoła Saint Boniface Janowi Braginowi za udostępnienie sali, a także zaproszenie 
naszego gościa na spotkanie opłatkowe i całą pomoc okazaną w czasie pobytu naszego gościa. 
Dziękujemy również księżom Tomaszowi i Wojciechowi z Holy Ghost Parish in Winnipeg za wsparcie 
kwartemistrzowskie, księdzu Waleremu z parafii Św. Andrzeja Boboli i wszystkim, którzy włączyli się w ten 
wyjątkowy pobyt.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba.



Z ŻYCIA POLONII W MANITOBIE

Bożonarodzeniowy koncert Polskiej Szkoły Tańca „Sokół”

Maciej Syka, współproducent filmu 
„Wyszyński - zemsta czy przebaczenie” 
został członkiem Sokoła St Boniface

Inscenizacja w wykonaniu dzieci z 
Polskiej Sobotniej Szkoły podczas 
Koncertu Bożonarodzeniowego.

Wymiana światecznych ciasteczek. 
Stała sie ta zabawa nasza tradycja. 

Mamy przy tym dużo przyjemności jak 
również dzieliny sie najsmaczniejszymi 
życzeniami.

Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7

Świateczna wizyta członkiń Federacji Polek w Kanadzie 
Ogniwo nr 7 w Polish Manor. Wspólne śpiewanie kolęd i 
mile spędzony czas z naszymi seniorami. 

Federacja ufundowała jedna z nagród, które zostały 
rozlosowane wśród seniorów.

Tak wyglądały obchody Dnia Świętego Mikołaja 
w Sokole St Boniface!
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Z ŻYCIA POLONII W MANITOBIE

Bożonarodzeniowe spotkanie 
członków Sokol St Boniface 
Winnipeg
Atmosfera była wspaniała, 
potrawy świąteczne niczym 
symfonia smaków... a to 
wszystko dzięki naszym 
członkom, którzy je przygotowali.
Wieczór uświetnił i wsparł nas 
duchowo ksiądz kanonik Valery 
Bykowski jak również nasz 
honorowy członek organizacji 
Maciej Syka,Dziękujemy 
wszystkim za piękny wieczór w 
prawdziwie rodzinnej 
atmosferze! 

Członkowie zarządu koła SPK nr 13 ze 
świąteczną wizytą u Państwa Pieczonka.

„Polonia w Manitobie. Jesteśmy więcej niż OK.!” - 
powiedziała podczas wieczoru SPK Iskry z 
muzyką Czerwona Rzeka Magda Jhagru

W nastrój zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, przy pysznych lodach w kawiarni 
Chaeban Ice Cream, wprowadził nas zespół 
Czerwona Rzeka. Byli naprawdę niesamowici!

Spotkanie opłatkowe KPK Okręgu Manitoba. Humoru dostarczyła konkursami Federacja Polek w Kanadzie 
ogniwo # 7 w Winnipegu. Podczas składania życzeń Prezes Sokol St Boniface Winnipeg 
Jan Bragin przekazał donację dla KPK, czek o wartości 1 000 CAD. Specjalnym gościem wieczoru był 
Maciej Antoni Syka, współproducent filmu "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”
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Z HARCERSKIEJ STANICY
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Harcerze z Gromady Zuchowej 
Słoneczne Plemię kolędowali także
w domu seniora

13 Grudnia, odbyła się w Manitobie pierwsza po latach uroczysta Wigilia Harcerska! 
W programie była wigilijna kolacja z opłatkiem, odwiedziny Świętego Mikołaja, oraz śpiewanie kolęd. 
Bardzo dziękujemy Pawłowi Pecoldowi oraz sklepowi Polsat Center za dofinansowanie naszej Wigili

Okres przedświąteczny obfituje w różne wydarzenia 
polonijne. Wzięliśmy udział w Koncercie 
Bożonarodzeniowym organizowanym przez Polską 
Sobotnią Szkołę w Winnipeg. Zuchy i harcerze 
zaśpiewali kolędy i piosenki, ale nie zabrakło również 
mikołajkowej gawędy. 

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!



KONCERT POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W WINNIPEG

ZAPROSZENIE PANI KONSUL

NOWE WŁADZE W STOWARZYSZENIU POLSKICH STUDENTÓW
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17 grudnia w Sokole St Boniface odbył się Koncert Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Polską 
Sobotnią Szkołę w Winnipeg. 
„Serdecznie dziękujemy Polskiej Sobotniej Szkole, pani dyrektor Barbarze Torce i całej kadrze, a także 
wolontariuszom za wspaniały Bożonarodzeniowy Koncert. Jesteśmy dumni, że odbył się w siedzibie 
Sokoła St Boniface!
To było piękne i niesamowite przeżycie widzieć cudowne dzieci, które tak pięknie wprowadziły nas w 
Świąteczny nastrój” - napisał po koncercie w mediach społecznościowych Prezes Sokoła St 
Boniface 

Jan Bragin, 

W czwartek 15 grudnia 2022 w  Polskim 
Konsulacie w Toronto odbyło sie spotkanie 
Świąteczne z Polonią. Konsul Generalna Pani  
Magdalena Pszczółkowska w swoim wystąpieniu 
podziękowała wszystkim  za  przybycie oraz 
wklad w podtrzymywaniu wartości i tradycji 
Polskej w Kanadzie.
Wśród  zaproszonych gości z Winnipegu obecni 
byli Prezydent KPK Jolanta Gronowska i Prezes 
Sokoła St Boniface Jan Bragin. Pani Konsul 
złożyła wszystkim zgromadzonym serdeczne  
życzenia świąteczne życzyła wszystkim 
pomyślności i sukcesów w 2023 roku. 
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STYCZEŃ
8 - spotkanie opłatkowe parafii Św. Andrzeja Boboli w Sokole St Boniface (12.00)

8 - koncert kolęd chóru Zespołu Pieśni i Tańca Sokół w kościele Ducha Świętego (18.00)

17 - Grupa wsparcia po stracie bliskiej osoby - w kościele Ducha Świętego (17:30)

22 - spotkanie opłatkowe parafii Ducha Świętego (12:30) - bilety dostępne po 30 dolarów

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,

Nowy rok to nowy czas. 
Warto go dobrze zaplanować. 
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba 
czeka bardzo wiele zmian. Tego wymaga interes wspólnoty polonijnej. 
Interes, który jest dla mnie, jako Prezydenta KPK, najważniejszym celem. 

Będziemy kontynuowali zmiany w imigracji, również w strukturze 
organizacji, ale także w kilku innych sferach, o czym będziemy informować 
na bieżąco. Będziemy informowali, bo transparentność działań jest dla mnie 
priorytetem. 

Polonia ma prawo wiedzieć, co się dzieje w kongresie i w którym kierunku on 
zmierza. Szczegóły już w następnym numerze newslettera. 
Do siego roku!

Jolanta Gronowska
Prezydent KPK

WYDARZY SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE
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