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Kolejna ZBIÓRKA JESIENNA na Bibliotekę Polską dobiega końca. Od początku 

roku do 15 listopada na nasz apel odpowiedziało 47 osób i organizacji polonijnych. 

Zebraliśmy dotychczas ok. 80% z zaplanowanej sumy $ 25.000. 

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich czytelników i sympatyków Biblioteki, 

którzy dotychczas nie odpowiedzieli na tegoroczny apel o to by zechcieli wesprzeć 

finansowo jej działalność. Społeczność polonijna od lat zapewnia pokrycie dużej 

części kosztów funkcjonowania Biblioteki. Bez poparcia Polonii dalsza działalność 

naszej Biblioteki nie będzie możliwa. 

Czeki prosimy wystawiać na The Polish Library, i przesłać na adres : 

The Polish Library, 4220 rue Drolet, Montreal, Qc H2W 2L6 

Za dary otrzymane przed 31 grudnia, ofiarodawcom zostanie wysłany kwit do 

podatków za rok 2018. 

LISTA PATRONÓW BIBLIOTEKI - OD września 2018 (dary $ 500 i więcej) 

Irena Bastidon, Kajetan Bieniecki, Andy Chełmiński, Elisabeth Danowski, Barbara 

Friedberg, Fundusz pamięci Ireny Bellert, Fundusz Wieczysty Milenium, Fundacja 

im. Mickiewicza, Nitrex Metal, Teresa Romer, Polonijne Centrum Finansowe, Jane 

M. Skoryna Foundation, Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Piłsudskiego. 

Nazwiska ofiarodawców zostaną umieszczone na honorowej Tablicy Patronów 

Biblioteki. 

Poza apelem otrzymaliśmy w tym roku $ 13.000 od Polskiej Fundacji Społeczno-

Kulturalnej. 

* W mijającym roku Biblioteka znacznie powiększyła nie tylko zbiór książek, ale 

również zbiór polskich filmów na DVD. 

Biblioteka Polska pozostaje „affilated library” Biblioteki Uniwersytetu McGill. 

Kontynuowane jest wpisywanie nowych książek o charakterze naukowym do 

centralnego katalogu uniwersytetu. Projekt ten jest współfinansowany przez rząd 

polski za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Montrealu. 



Biblioteka Polska wzięla udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania. W ramach 

tegorocznego, siódmego Narodowego Czytania zaprezentowana została powieść 

Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. W czytaniu udział wzięli między innymi 

członkowie Grupy Teatralnej Razem, uczniowie i nauczyciele Szkoły im. Mikołaja 

Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP, oraz szkół polonijnych, wolontariusze 

Biblioteki. 

* Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. 

20 marca br. została podpisana umowa o współpracy między Polskim Instytutem 

Naukowym w Kanadzie a Instytutem Pamięci Narodowej. Współpraca dotyczy 

opracowania merytorycznego, a następnie digitalizacji materiałów zgromadzonych w 

PINKu. We wrześniu i w październiku archiwiści z IPN, porządkowali i 

opracowywali zbiory archiwalne Instytutu, przygotowywując je do digitalizacji. 

We wrześniu Instytut odwiedził sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej 

Dera. 

W dniach 21-22 października odbyła się na Uniwersytecie McGill międzynarodowa 

konferencja naukowa „Od narodzin niepodległości po zaranie Solidarności: 

działalność dyplomatyczna i społeczna Tadeusza Romera”. 

Wzięli w niej udział przedstawiciele polskich i kanadyjskich uczelni a także Instytutu 

Pamięci Narodowej, Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych jak również 

naszego Instytutu. Była to pierwsza konferencja naukowa poświęcona działalności 

Tadeusza Romera, dyplomaty II RP, ministra spraw zagranicznych rządu 

emigracyjnego, a po wojnie profesora Uniwersytetu McGill i wieloletniego prezesa 

Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Konferencji towarzyszyła wystawa 

pamiątek z rodzinnego archiwum Romerów. 

Koncert „Hommage a Penderecki” polskiej muzyki klasycznej w wykonaniu 

„Orkiestry 21” oraz pianistki Justyny Gabzdyl, zorganizowany z okazji Swięta 

Niepodległości odbył się 15 listopada w Sali Claude Champagne na Uniwersytecie 

Montrealskim. Dziękujemy sponsorom oraz Konsulatowi Generalnemu RP za 

wsparcie finansowe koncertu. 

* Działalność Instytutu i Biblioteki opiera się w znacznej mierze na ofiarnej pracy 

społecznej wielu osób. Składamy podziękowania wszystkim wolontariuszom za ich 

bezinteresowną pracę. 

* Dziękujemy Biuletynowi Polonijnemu za możliwość prowadzenia rubryki 

Na półce z książkami - nowości Biblioteki Polskiej. 



* PRZERWA ŚWIĄTECZNA W BIBLIOTECE (od 23 grudnia 2018 do 4 stycznia 

2019) 

Wszystkim ofiarodawcom, sympatykom oraz czytelnikom Biblioteki przesyłamy 

najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy 

również wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
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