
                     KONCERT DLA NINY -  POLONIJNY „TELETON” CHARYTATYWNY   

                 

        W Kanadzie jesień jest m.in. sezonem ożywionej działalności charytatywnej.  Media quebeckie 

mają wtedy swój listopadowy Teleton. Przez całą dobę przez estrady tutejszych stacji telewizyjnych 

przewija się korowód artystów, aktorów i działaczy, którzy swoją muzyką, sztuką, a także osobowością 

apelują do ludzkich serc i sumień, aby przyczynić się do zwalczania szeregu groźnych chorób, takich 

jak rak, stwardnienie rozsiane (Multiple Sclerosis), czy choćby AIDS. W krajach demokratycznych 

udział pozarządowych organizacji dobroczynnych i pojedynczych obywateli w takich akcjach jest od  

dawna czymś oczywistym. Państwowa opieka medyczna często pokrywa większość poważnych 

kosztów związanych z leczeniem, ale nierzadko to właśnie udział lokalnej społeczności w niesieniu 

pomocy ofiarom groźnych chorób okazuje się tym ziarnkiem piasku, które przeważa szalę na korzyść 

walczącego o wyzdrowienie pacjenta. Do pomocy materialnej dochodzi tutaj bez wątpienia strumień 

pozytywnej energii emanującej z osób udzielających pomocy. Z drugiej strony, charytatywność nie jest 

tylko sprawą uczuć, ale wymaga od nas ofiarności, także tej finansowej – szczególnie wtedy kiedy 

jednego z nas nawiedzi nieszczęście. 

 

         Właśnie tego typu impreza odbędzie się w sobotę 15 listopada w Sali Towarzystwa Białego 

Orła, 1956 Frontenac. Czas trwania KONCERTU DLA NINY (od godz. 14.00 do 1.00 rano) 

istotnie upodabnia ją nieco do medialnych teletonów w naszej prowincji. Czasu będzie dosyć na 

wszystko: na zabawę z dziećmi, porozmawianie  z przyjaciółmi przy piwie, nawiązanie nowych 

znajomości, degustację tradycyjnych polskich potraw, zakup wędlin, słodyczy i wyrobów 

artystycznych, na obejrzenie występów polonijnych (i nie tylko tych), zespołów rockowych i 

bluesowych, posłuchanie prezentacji piosenek kabaretowych oraz klasycznych, na wzięcie 

udziału w loterii fantowej oraz aukcji dzieł sztuki, a wreszcie na szaleństwa na parkiecie, czyli 

zabawę taneczną (prawie) bez końca. Każdy dolar zarobiony przez organizatorów, właścicieli 

delikatesów, cukierników, artystów malarzy i grafików będzie należycie rozliczony i trafi do rąk 

pani Niny na potrzeby jej i jej dzieci. Rozliczenie będzie szczegółowo opublikowane w 

montrealskim Biuletynie Polonijnym, a skrótowo w niektórych innych mediach. Pragniemy 

podkreślić, że 15 listopada weźmiecie Państwo udział w prawdziwej imprezie charytatywnej, 

której organizatorzy należą do tutejszej Polonii, lecz której wydźwięk wykroczy poza ramy 

naszej społeczności oraz poza granice Wielkiego Montrealu. Polski kabaret muzyczny 

zaprezentuje Irena Stawowy z Toronto, Standardy rocka quebeckiego zagra znany artysta Chris 

Riopelle. Sonia Kucko znana już nieźle w Montrealu i poza nim wykona utwory własnej 

kompozycji oraz znane polskie przeboje. Muzykę polską i quebecką usłyszą Państwo także w 

wykonaniu Stana Maruta. W nastrój zabawy wieczorowej wprowadzą publiczność grupy Krol 

Maciuś Pierwszy, Kurde Moll oraz Blues Pattern Box ze znanym i cenionym kompozytorem oraz 

gitarzystą Jerzym Peterem. Nasza impreza jest też otwarta na wszelkie niespodzianki i 

eksperymenty artystyczne (muzyczne bądź też wizualne). Mały szczegół: kawa i herbata 

serwowane są gratis. Niestety – piwo tym razem jeszcze nie.   
           Pomoc dzieciom Niny Woźniak oraz jej samej nie musi (choć może) polegać tylko na 

kilkudziesięciu większych czekach od przedstawicieli poloninego biznesu. Liczy się wszystko: dla 

jednego będzie to pięciodolarowy bilet wstępu, dla kogoś innego dwa piwa i bigos, z kolei inna osoba 

sprawi sobie obraz lub maskotkę do salonu, ktoś kupi dziecku ciastko. W przedsięwzięciu 

charytatywnym – takim jak te - nikt nie powie, że nasz wkład był za duży lub zbyt mały. Liczy się 

wszystko, bo na tym polega ludzka – oraz polonijna – solidarność. Gorąco zapraszamy! 

                                                                                       Michał Stefański              



 
 

 

 

 

 

 


