
WIADOMOŚCI 
POLONIJNE

marzec 2023Cytaty o Polsce i Polakach:
„Istnieje jedna tylko alternatywa dla Europy: albo azjatyckie barbarzyństwo 
pod przywództwem moskiewskim zaleje ją jak lawina, albo Europa musi 
odbudować Polskę, stawiając między sobą, a Azją 20 milionów bohaterów, by 
zyskać na czasie dla dokonania odrodzenia swego społecznego.” 

         Karol Marks

Niemiecki filozof, historyk i działacz rewolucyjny pochodzenia żydowskiego, który stał się 
ideowym przywódcą ruchu robotniczego. Po dojściu komunistów do władzy w ZSRR, Marks i jego 
ideologia zostały wyniesione na piedestał. Tymczasem w roku 1866 na posiedzeniu Rady 
Międzynarodówki i Towarzystwa Robotniczego w Londynie, z ust Marksa padły takie właśnie słowa
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Winnipeg,

Wydawca: KPK Manitoba

PRETTY IN PINK PARTY

22 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Kobiety dla kobiet
Federacja Polek w 
Kanadzie Ogniwo #7 
zorganizowała „Pretty in 
Pink Ladies Lunch 
Party”połaczony z 
zabawami a jednocześnie 
wspierajacy badania do 
walki z rakiem piersi.



Z ŻYCIA POLONII W MANITOBIE

22 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski
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Stefana Olbrechta, bohatera spod Monte Cassino, 
odwiedzili prezes i wiceprezes SPK 13 w Winnipeg.
„Krok za krokiem postępowaliśmy pod górę. Jeden z 

kolegów zaoferował mi pomoc. Byłem mu bardzo 
wdzięczny, bo goniłem 
ostatkiem sił. Słyszałem tylko 
nawoływanie: "amunicja do 
przodu !". Siły opuściły mnie 
zupełnie. Padałem, po przejściu 
kilku kroków. Był to mój chrzest 
bojowy. Starsi koledzy krzyczeli: 

" kryj się, schyl się, nie bądź 
bohaterem!" 
Doniosłem amunicję na punkt”

Tubing z Sokołem St Boniface. Wspaniała pogoda, rodzinna atmosfera i dużo dobrej zabawy!!!

W dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Żołnierzy Wyklętych.  Z tej okazji w sali 
parafialnej kościoła Św. Ducha obejrzeć można 
było wystawę „W Hołdzie Żołnierzom 
Niezłomnym” prezentowaną przez Klub Gazety 
Polskiej w Winnipegu - mówi 
Barbara Pawlak (na zdjęciu).
Z listu wyklętego ppłk Łukasz Cieplińskiego |"Pług”
Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie a 
Ciebie zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę…
„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. 
Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za 
wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i 
szczęśl iwą, jako człowiek za prawdę i  
sprawiedliwość.”

 szefowa klubu 

1 marca 1951 r. ppłk Łukasz Ciepliński ps. "Pług" wraz z 
sześcioma towarzyszami został zamordowany przez 
komunistów strzałem w tył głowy.



COOKS CREEK NA LINII... 

22 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Nauka języka polskiego
"Klasa Polskiego Czatu" to lekcje języka polskiego, które mają jeszcze kilka sesji, zanim będzie 
letnia przerwa. Weź udział w zajęciach 27 marca, 24 kwietnia i 29 maja o 19:00! Zapraszamy na 
miły wieczór z językiem polskim, kulturą, jedzeniem i dobrą zabawą! 

Sobota 1 kwietnia: "Pisanki Workshop" 
Po informacje zapraszamy na naszą stronę internetową. Trzeba się wcześniej zapisać na jedną z 
sesji: poranną lub popołudniową.

Walne zebranie
Poniedziałek 10 kwietnia o 19:00 odbędzie się doroczne walne zgromadzenie Muzeum w Cooks 
Creek. Zebranie odbędzie się w sali kościoła św. Michała. Każdy jest mile widziany.

Praca czeka w Muzeum w Cooks Creek!
Zapraszamy studentów szkół policealnych do składania wniosków na nasze letnie stanowiska 
jako Asystent Kuratora/Przewodnika Wycieczek. Praca w okresie od 24 maja do 29 sierpnia (14 
tygodni) 35 godz./tyg., $15/godz. 

Prześlij list motywacyjny i CV na adres  
Zapytania można kierować do Liz na adres 

Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 
info@cchm.ca

board@cchm.ca

Z HARCERSKIEJ STANICY

Zbiórki zbiórkami, ale najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni i tygodni był DMB 
2023. "Dzień Myśli Braterskiej to czas spotkań, wymiany doświadczeń i poczucia więzi jaka 
łączy skautów na całym świecie! W tym roku ten wyjątkowy dzień spędzaliśmy wraz z 
ukraińskimi skautami z organizacji Plast Winnipeg. Cieszymy się, że w tych okolicznościach i 
zważywszy na sytuację na świecie, braterski duch i wiara w lepszą, pokojową przyszłość 
połączyła nas tego dnia razem.

Sala Polish Association Sokol of St Boniface wypełniła się polskimi i ukraińskimi 
piosenkami, zabawami i obrzędowością. Nie zabrakło też wzruszeń, szczerych słów i uścisków. 
Obiecaliśmy sobie, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.

Obchodzony na całym świecie 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej/World Thinking Day to 
nieprzypadkowa data. W tym dniu urodził się założyciel ruchu skautowego sir Robert Boden 
Powell. Czuwaj!

Dh Wiktor Stasica
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22 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski

Z ŻYCIA PARAFII ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Z ŻYCIA PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO

Przeżywamy okres Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas naszej odnowy duchowej. Do owocnego 
przeżycia tego okresu jesteśmy zaproszeni do uczestniczenia w nabożeństwach wielkopostnych: Drogi 
Krzyżowej oraz Gorzkich Żali oraz podjęcia zobowiązania do praktykowania Postu, Modlitwy I Jałmużny.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafii św. Andrzeja Boboli są: ŚRODA – o 6.30 p..m i NIEDZIELA – 8.30 
a.m (English); PIĄTEK – 6.30 p.m (Polski), GORZKIE ŻALE – SOBOTA – po Mszy św. o 5.00 p.m, 
NIEDZIELA o 10.30 a.m.. 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE odbędą się w dniach od 1 kwietnia do 4.
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii wygłosi Ks. Prof. dr hab... Krzysztof Marcyński z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

DRODZY PARAFIANIE oraz DROGA POLONIA!
W tym roku na wiosnę, w naszej parafii postanowiliśmy wymienić dach. Projekt wymiany dachu wynosił 
ok..50.000 tysięcy dolarów kanadyjskich. Nasza parafia dzisiaj liczy tylko ok. 150 rodzin, jest to około 300 
osób. Jest to jak na naszą parafię bardzo kosztowna inwestycja. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą 
do każdego z was o wsparcie I pomoc finansową w realizacji tego projektu. Przy wejściu do kościoła 
można nabyć kopertki na ten specjalny cel. POTRAKTUJMY TĘ POMOC FINANSOWĄ JAKO NASZĄ
WIELKOPOSTNĄ JAŁMUŻNĘ.

Można kupić swoistą cegiełkę na remont dachu w wysokości: 50; 100; 250 oraz 1000 dolarów 
kanadyjskich. Na kwotę od 50 dolarów można uzyskać tax receipt. Prosimy o rozprzestrzenianie tych 
„kopertek- cegiełek” wśród swoich znajomych i przyjaciół, szczególnie Polonii, którzy dzięki wsparciu I 
sponsorowaniu naszej parafii św. Andzreja Boboli przybyli do Kanady w ramach projektu Rządu
Kanadyjskiego. 

WTEDY POTRZEBOWALIŚCIE NAS – DZISIAJ POTRZEBUJEMY WAS.

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE
W języku angielskim – będą odprawiane od 18 do 21 marca. Rekolecje wygłosi O. Piotr Nowak OMI.

·       18 marzec – Msza o godz. 17:00
·       19 marzec – Msza o godz. 9:30
·       20 marzec – Masza o godz. 19:00
·       21 marzec – Msza o godz. 19:00

W języku polskim - będą odprawiane od 26 do 29 marca. Rekolecje wygłosi O. Tomasz Maniutr OMI, 
misjonarz z Polski.

·       26 marzec -  Msze o godz. 8:00, 11:30 i 18:00
·       27 marzec -  Msze o godz. 10:00 i 19:00
·       28 marzec-  Msze o godz. 10:00 i 19:00
·       29 marzec -  Msze o godz. 10:00 i 19:00

40 TINS FOR LENT

RYCERZE KOLUMBA przy parafi Ducha Św organizują zbiórkę żywności dla ubogich. Artykuł zostaną 
przekazane Siostrom Misjonarkom a te rezprowadzą je do najuboższych.

Dziękujemy wszystkich za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
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MARZEC/KWIECIEŃ - rekolekcje w kościołach
ANDRZEJA BOBOLI D
1-4 kwietnia 18-21 marca (ang.)

26-29 marca (pol.)

UCHA ŚWIĘTEGO

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,

1 marca przypomniał nam postawę Żołnierzy Niezłomnych. 
To jest ten rodzaj patriotyzmu, służby narodowi i wierności 
Polsce, który powinniśmy naśladować. Dziś nie trzeba 
rzucać na szalę swojego życia, nie trzeba z karabinem 
w ręku ginąć za Ojczyznę. Takiego heroizmu od nas dziś 
nikt nie wymaga. Dziś realizacją patriotyzmu powinna być 
przede wszystkim uczciwość. Uczciwość wobec Ojczyzny, która zaczyna się 
od uczciwości wobec najbliższych, a potem dotyka tych podstawowych grup 
społecznych, w których przychodzi nam dla dobra swoich małych ojczyzn 
działać.
Dla nas taką małą ojczyzną jest Polonia w Manitobie. Nie można być 
uczciwym wobec Polski nie będąc uczciwym wobec niej i uczciwość wobec 
rodziny będzie kruszeć, jeśli nie znajdzie ona postępu w szerszym 
odniesieniu, jakim jest polonijna wspólnota. Dlatego musimy siebie 
wzajemnie wspierać i tworzyć. Tworzyć na fundamencie, którym winna być 
uczciwość. Bez uczciwości, bez prawdy, bez honoru to wszystko będzie 
jedynie złudzeniem. Jeszcze niedawno mówiono, że to co w kongresie, to 
zostaje w kongresie. A ja mówię: to co w kongresie, należy do Polonii. I 
niczego nie można, a nawet nie wolno, przed Polonią ukrywać. Uczciwy bać 
się nie musi.

Jolanta Gronowska
Prezydent KPK

WYDARZY SIĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE
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22 miesiące do obchodów milenium koronacji pierwszego króla Polski
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