
WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

luty 2023Cytaty o Polsce i Polakach:
„Odległości z Warszawy do Moskwy i z Warszawy do Brukseli są identyczne. 
Znak mówi, że Polska nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest 
centrum cywilizacji europejskiej. Wniosła rzeczywiście wiele w kształtowanie 
się tej cywilizacji. Czyni to również dzisiaj w sposób znaczący, nie godząc się 
na uciemiężenie.” - Ronald Reagan

Amerykański polityk Partii Republikańskiej, 40. prezydent Stanów Zjednoczonych. W Polsce 
osoba Ronalda Reagana cieszy się dużą popularność i szacunkiem. Między innymi za jego 
stanowczą walkę ze Związek Radzieckim, którego sam określił mianem „Imperium Zła”. 
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Winnipeg,

Wydawca: KPK Manitoba

FRYDERYK SZOPEN W MANITOBIE!

23 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Konsulat RP w Vancouver kierowany przez pana konsula generalnego Andrzeja Mańkowskiego zaprosił 
do Vancouver Fryderyka Chopina w postaci popiersia, a właściwie głowy odlanej z brązu.
Szopen był  w Montrealu, był w Toronto. W drodze do Vancouver zawitał do Winnipegu i Muzeum 
Dziedzictwa w Cooks Creek.
Fryderyka Chopina, podróżującego przez Kanadę, powitali w Manitobie Wiceprezydent KPK MB Paweł 
Pecold i Obby Khan, Minister Dziedzictwa, Sportu i Kultury MB.
Mimo opóźnienia MLA Obby Khan czekał cierpliwie i razem 
z Pawlem Pecoldem powitali naszego mistrza!
Zdjęcie pod tablicą w budynku legislatury 
upamiętniającą 200-lecie imigracji Polaków do Manitoby.



WYWIAD JOLANTY GRONOWSKIEJ DLA PORTALU I.PL

23 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Do rocznicy jeszcze ponad dwa lata, 
a Polonia w Manitobie postanowiła już zacząć 
przygotowania do obchodów millenium 
koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. 
Dlaczego?

Pierwszego króla Polski. To jest właśnie clou. 
Bolesław Chrobry był pierwszy, a Polska 
z księstwa stała się królestwem. Taki, dzisiejszym 
językiem powiedzielibyśmy upgrade naszego państwa 
mógł się zdarzyć tylko raz. Zdajemy sobie sprawę, 
że to wyjątkowa rocznica i mamy szczęście,
 że żyjemy akurat w tym czasie. 

Niektórzy pamiętają jeszcze obchody wielkiego jubileuszu tysięcznej rocznicy przyjęcia 
chrześcijaństwa w Polsce.

Tak, to było - można powiedzieć - całkiem niedawno, ale przecież, z drugiej strony, ponad pół 
wieku temu. Tylko, że takie rocznice, jak te dwie, które zmieniały całkowicie bieg dziejów 
naszego państwa, wynosiły Polskę na inny poziom w rodzinie narodów europejskich, to mamy 
dwie i to w bliskim odstępie czasowym. Na kolejne doniosłe milenijne rocznice przyjdzie nam 
poczekać ponad 300 lat. My już tego nie dożyjemy, ani nasze prawnuki. To jest odległość wielu 
pokoleń. Dlatego, mając świadomość jak istotny moment w ciągłości narodowej przyjdzie nam 
celebrować, chcemy się do niego bardzo dobrze przygotować.

I dlatego powołaliście specjalny zespół... 

To jest komitet do spraw obchodów tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego na króla 
Polski. Ten zespół będzie się powiększał w miarę jak będą krystalizowały nam się pomysły na 
skalę i intensywność tych obchodów. Tak jak Gniezno, które wiem, że się przygotowuje już od 
dwóch lat, mając świadomość, że to będzie ogromna szansa na promocję miasta, tak my 
zdajemy sobie sprawę, że takiej rangi rocznica jest szansą dla nas na promocję Polski w 
Kanadzie. W społeczeństwie multikulturowym trudniej dotrzeć do świadomości z przekazem 
historycznym, ale ta rocznica, moim zdaniem, taką możliwość właśnie daje. 

To co zamierzacie zrobić, by uczcić rocznicę i pokazać kanadyjskiemu społeczeństwu, że 
Polska ma już tysiąc lat państwowości?

Trzeba pamiętać, że Kanada, całkiem niedawno bo pięć lat temu, obchodziła jubileusz 150 lecia 
istnienia. Państwo to proklamowano 1 lipca 1867 roku. Ten przekaz o tysiącletniej historii 
Polski musi być mocny i „z długim podprowadzeniem”. Będzie na pewno kampania w mediach 
społecznościowych, którą będziemy docierali do szerokiej społeczności, będą w ciągu tych 
rocznych obchodów eventy polonijnych organizacji tematycznie związane z obchodami 
milenium. Będziemy chcieli także, by pozostało po tych obchodach coś trwałego, jakiś widzialny 
znak na kanadyjskiej prerii, tu w Manitobie, gdzie Polacy mają ogromny wkład w budowanie 
Kanady. Ale też nie ukrywam, że robimy to dla siebie, żeby móc cieszyć się, że jesteśmy 
Polakami, że mimo takiej odległości czujemy z naszą ojczyzną głęboką więź i jesteśmy z niej 
dumni. 

Gniezno pierwsze. Winnipeg chyba drugi? 

Nie ma na co czekać. Druga taka okazja na obchody dopiero za tysiąc lat. 
Kto z nas tego dożyje?
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CO SŁYCHAĆ W MUZEUM DZIEDZICTWA W COOKS CREEK?

23 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Muzeum Dziedzictwa Cooks Creek w sezonie zimowym pozostaje zamknięte dla publiczności, ale 
planowanie i wydarzenia trwają!!
Nasz „Polski Czat” to nieformalne zajęcia z języka polskiego, historii i kultury polskiej. Odbywają 
się  one w sali kościoła św. Michała, przylegającej do muzeum w ostatni poniedziałek miesiąca o 
godzinie 19:00. Wszyscy są mile widziani!! Najbliższe terminy to 27 lutego, 27 marca, 24 
kwietnia i 29 maja.

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a my w sobotę 1 kwietnia będziemy gościć "Warsztaty 
Pisankowe". Będą dwie sesje. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Przyłącz się do nas od 
10:00 do 12:00 lub od 13:00 do 15:00.  Wszystkie materiały i instrukcje zostaną dostarczone. 
Koszt to 10 dolarów od osoby. Warsztaty odbędą się w sali kościoła św. Michała. Szczegóły 
rejestracji wkrótce na naszej stronie www.cchm.ca 
Doroczne walne zgromadzenie naszego muzeum odbędzie się we wtorek 10 kwietnia o godzinie 
19:00 w sali kościoła św. Michała.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z Liz @ 204-801-0829 lub 

SZOPEN Z WIZYTĄ W COOKS CREEK

board@cchm.ca

SPK ISKRY - POLSKA KREW

Chcieliśmy zrobić coś, 
czym odwdzięczymy się 
społeczności Winnipeg, 
która bardzo nas wspiera. 

Ponieważ jedna 
z naszych tancerek, 
@ju_justyna boryka się 
z problemami zdrowotnymi, poczuliśmy, że nadszedł czas 
na oddanie krwi! 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli dziś ratować 
życie! Wiele dobrego się dzieje i przybywa wielu dawców, 
którzy oddali krew po raz pierwszy. Wspaniale jest patrzeć, 
jak wszyscy możemy zjednoczyć się dla sprawy

Trzymaj się Justyno!
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SPOTKANIA OPŁATKOWE W NASZYCH PARAFIACH

23 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Była Polonia, była kolęda i... byli kapłani. 
Tak wyglądało spotkanie opłatkowe w naszych parafiach! 

Tradycja jest zawsze świadectwem przynależności do narodu. 
Swoistym wyznaniem wiary.
Potwierdzeniem Polskości.
To pozwalało nam przetrwać w historii czasy okupacji, zaborów, zsyłek, przymusowych 
emigracji. 
Dziś ma inny wymiar, ale niemniej istotny. 
Dziś tradycja jest fundamentem wspólnego budowania.
Jednoczy nas i inspiruje do podejmowania wysiłku na rzecz wspólnoty polonijnej. 
Ta wspólnota jest bezcennym darem, o który warto dbać, 
by przyszłe pokolenia z takim samym podziwem patrzyły na nasze czyny, 
jak my z podziwem patrzymy na czyny tych, którzy przybyli tu przed nami 
i swoim zaangażowaniem, poświęceniem, ciężką pracą wznosili trwałe struktury 
Polskości w Manitobie, których dziś my staliśmy się depozytariuszami. 

„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę.
Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza! 
Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. 
To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, 
to jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia, której się nie zmieni." 
                                                                                (cytat z filmu Miś Stanisława Barei)

parafia pw. św. Andrzeja Boboli parafia pw. Ducha Świętego
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Z ŻYCIA POLONII W MANITOBIE

23 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Koncert kolęd Polish Sokol Folk Ensemble w kościele Ducha Świętego. W tym roku wystąpił również chór 
dziecięcy. Obydwoma chórami dyrygował maestro Tadeusz Biernacki.

Polska Sobotnia Szkoła przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Winnipeg zorganizowała zabawę 
charytatywną. Dochód przeznaczono na potrzeby szkoły.

Kobiety dla kobiet
Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo 
#7 zaprasza wszystkie kobiety na 

połaczony z zabawami a 
jednocześnie wspierajacy badania do 
walki z rakiem piersi. Zapraszamy

„Pretty in Pink Ladies Lunch 
Party”

 

Wspaniały czas na nartach służby 
liturgicznej kościoła Ducha Świętego.
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LUTY
19 - snow tubing z Sokołem St Boniface (15.00)

24 - malowana noc w Sokole St Boniface (19.00)

MARZEC
5 - Pretty in Pink Federacji Polek w Kanadzie #7 w Sokole St Boniface (17:30)
5 - kulig Polskiej Szkoły Tańca Sokół
12 - kulig Sokoła St Boniface

23 - zebranie KPK otwarte dla Polonii. Zapraszamy wszystkich (19.00) - Sokół St 
Boniface

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 zaczął się bardzo dynamicznie. 
W Polonii sporo zmian. W ramach kongresu 
powołałam dwa komitety: do spraw przygotowań 
do obchodów tysiąclecia koronacji pierwszego króla Polski (2025) oraz do 
spraw organizacji zjazdu walnego Kongresu Polonii Kanadyjskiej (2024). Jak 
doniosłe to wydarzenia dla nas, nikomu nie trzeba tłumaczyć. One będą 
motywem przewodnim na najbliższy czas. 
Zmieniliśmy całkowicie działania na rzecz imigracji. Wychodzimy z naszą 
ofertą w ramach programu MPNP. Udzieliłam wywiadu portalowi i.pl ,który 
jest częścią największej grupy medialnej w Polsce. Dzięki temu wywiad ten 
ukaże się na ponad 20 portalach regionalnych gazet w Polsce. W ramach tego 
materiału opublikowane zostało również przesłanie do Polaków ministra Jona 
Reyesa. W ramach nowego podejścia do imigracji od razu angażujemy nowo 
przybyłych w działalność Polonii. 
Polonia w Manitobie ma ogromny potencjał i jeszcze większe możliwości. 
Jestem odpowiedzialna za Jej rozwój, a nie trwanie, dlatego zmian będzie 
więcej.

Jolanta Gronowska
Prezydent KPK

WYDARZY SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE
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