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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Biblioteki Polskiej w Montrealu, 
 
Przystępujemy do kolejnej jesiennej zbiórki pieniężnej, której celem jest zapewnienie 
dalszego funkcjonowania  Biblioteki Polskiej w Montrealu. Rozpoczynamy tegoroczną 
zbiórkę w dramatycznym dla Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki 
Polskiej okresie.  Jak już wszyscy Państwo zapewne wiedzą ekspertyza techniczna 
zajmowanego przez Bibliotekę Polską w Montrealu a należącego do Uniwersytetu McGill 
budynku wykazała, że nie nadaje się on do dalszego użytkowania.  
 
Pociągnęło to za sobą konieczność znalezienia nowej siedziby Biblioteki. Po intensywnych 
poszukiwaniach zarząd Instytutu zdecydował się wynająć lokal przy 4220 rue Drolet w 
dzielnicy Plateau, którego właścicielem jest Parafia St. Jean Baptiste. Trwają obecnie prace 
adaptacyjne mające na celu przystosowanie liczącego 300 m2 lokalu do potrzeb Biblioteki.   
 
Związane to jest z ogromnymi kosztami. Koszt adaptacji szacowany jest na 85 000  dolarów 
a koszt przeprowadzki liczącego 45 000 pozycji księgozbioru, dzieł sztuki i wyposażenia 
Biblioteki na 60 000 dolarów (pomoc w pokryciu  części  kosztów przeprowadzki 
zadeklarował Uniwersytet McGill). Nowym poważnym obciążeniem jest czynsz za wynajem 
lokalu, który wynosi 35 000 dolarów rocznie.  
 
W tej trudnej sytuacji wielką pomoc Bibliotece okazał Andy Chełmiński, który zgodził się 
pokierować tegoroczną kampanią. Naszym celem jest zebranie wśród Polonii 100 000 
dolarów a więc sumy czterokrotnie wyższej niż w latach poprzednich. Do tej pory udało 
nam się zebrać 60 % tej sumy. Musimy więc zebrać jeszcze co najmniej 40 000 dolarów. 
 
Biblioteka Polska przy Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie powstała w roku 1943 
staraniem emigracji niepodległościowej i stała się ważnym ośrodkiem kultury polskiej na 
kontynencie amerykańskim. Wspólnym obowiązkiem Polonii jest zapewnienie jej dalszej 
działalności. Nasza Biblioteka może istnieć i rozwijać się tylko dzięki nieustannej pomocy 
finansowej polskiego społeczeństwa w Kanadzie.  
 
Apelujemy do wszystkich o włączenie się w tegoroczną zbiórkę i rozpowszechnienie 
wiadomości o niej w swoim środowisku.   
 
Czeki wystawione na The Polish Library prosimy kierować na adres: 

The Polish Library 
4220 rue Drolet, 
Montréal, QC 

                                                      H2W 2L6 
 
Wszelkie dary na Bibliotekę są zwalniane od podatków. Nazwiska ofiarodawców będą 
wymienione w Biuletynie Polonijnym. Nazwiska osób, które wpłacą powyżej 500 dolarów 
będą umieszczone na tablicy patronów Biblioteki Polskiej. 



 
Mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda nam się zapewnić przyszłość naszej Biblioteki. 
Serdecznie wszystkich zapraszamy do korzystania z jej zbiorów. 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Hanna M. Pappius                       Stanisław Latek                     Stefan Władysiuk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


