
Szanowni Paostwo, Rodacy,  

Zwracamy się do Paostwa razem: Maria Palczak jako Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg 

Quebec i Dariusz Wiśniewski jako Konsul Generalny RP w Montrealu, ponieważ chodzi o naszą 

wspólną sprawę – godne obchodzenie 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Chcielibyśmy, aby jak najwięcej Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, Polaków mieszkających  

w Kanadzie i wszystkich przyjaciół Polski włączyło się w przygotowanie tych obchodów, a potem  

by w nich uczestniczyło. KPK Quebec i Konsulat Generalny współpracują w tej sprawie, bo cel jest 

wspólny. 

Poniżej przedstawiamy Paostwu wstępną informację o tym, co może wydarzyd się jesienią 2018 r.  

w Montrealu, bardzo liczymy na Paostwa udział w tych poszczególnych wydarzeniach. 

1. 10 listopada w sobotę o godz. 14.00 w Katedrze Montrealskiej pod wezwaniem Marie-Reine-

du-Monde, przy Boulevard Rene-Lévesque, polscy duszpasterze odprawią uroczystą Mszę 

Świętą w intencji Ojczyzny, po Mszy Świętej udamy się na Plac du Canada, gdzie złożymy 

wspólnie wieniec ku czci wszystkich poległych za Ojczyznę.  

2. 11 listopada w niedzielę o godz. 11.30 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 

Częstochowskiej przy rue Gascon zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, po 

której Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczystośd patriotyczną w sali Towarzystwa 

Białego Orła (1956 rue Frontenac). 

3. 15 listopada w czwartek o godz. 19.30 w sali Claude Champagne - Université de Montreal 

odbędzie się uroczysty koncert montrealskiej Orchestre 21, która wykona utwory polskich 

kompozytorów. Koncert będzie otwarty dla wszystkich. 

4. 22 października Polski Instytut Naukowy w Kanadzie organizuje międzynarodową konferencję 

naukową poświęconą odzyskaniu niepodległości i w szczególny sposób Tadeuszowi 

Romerowi, ambasadorowi RP w Portugalii, Japonii, w latach 1943-44 ministrowi spraw 

zagranicznych RP, który od 1948 roku do śmierci mieszkał i pracował w Montrealu. Był przez 

wiele lat prezesem PINK. 

Wiemy, że polskie szkoły, organizacje polonijne i osoby prywatne mają niekiedy już bardzo 

zaawansowane plany organizacji innych wydarzeo upamiętniających odzyskanie Niepodległości przez 

Polskę. Cieszymy się z tego, że Polonia Montrealska już teraz pracuje nad godnym zorganizowaniem 

obchodów, które przypadną za kilka miesięcy. Jednym z celów naszego listu jest zaapelowanie do 

Paostwa o uwzględnienie przedstawionych wyżej propozycji przy wyborze dat dla wydarzeo, które 

Paostwo planujecie. Więcej nie zawsze znaczy lepiej, wydaje się nam, że obchody odzyskania 

niepodległości to znakomita okazja, by wszyscy członkowie społeczności polonijnej pokazali, że są 

sprawy, które nas jednoczą niezależnie od wieku, poglądów politycznych, wyznania czy języka, 

którym się posługujemy przede wszystkim. Bądźmy razem w listopadzie 2018 świętując 100 rocznicę 

odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę – Polskę. Prosimy o informacje na temat Paostwa 

planów oraz o rozważenie, w jaki sposób mogli byście Paostwo włączyd do obchodów naszego 

wspólnego święta.  

Już za kilka tygodni 1 lipca przypada Święto Kanady – Canada Day. W latach ubiegłych Polonia 

Montrealska czynnie uczestniczyła w uroczystej paradzie ulicami naszego miasta. Wródmy do tej 

dobrej tradycji. KPK Quebec nawiązał już kontakt z organizatorami parady. Szczegóły dotyczące 



parady zostaną Paostwu przekazane wkrótce ale już teraz prosimy: zarezerwujcie sobie 1 lipca  

w waszych kalendarzach i przyjdźcie na paradę, przynieście polskie flagi. Niech Montreal zobaczy jak 

wielu jego mieszkaoców ma polskie korzenie!  

W czwartek 7 czerwca o godz. 19.00 KPK Quebec organizuje spotkanie przygotowawcze w sali 

Towarzystwa Białego Orła (1956 rue Frontenac) przed obchodami Canada Day i Święta 

Niepodległości. Zapraszamy do przyjścia przede wszystkim przedstawicieli organizacji i stowarzyszeo 

oraz młodzież, aby wspólnie przygotowad się do obchodów obu świąt.    
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