
Drodzy Przyjaciele Fundacji Polsko-Kanadyjskiego Instytutu Dobroczynności!

Tegoroczny  Bal  Fundacji  gościł wyjątkowo  przedstawicieli  Dyrekcji  regionalnego  CIUSSS, 
przedstawicieli  Ambasady  R.P.  z  Ottawy,  jak  też Prezesa  Kongresu  Polonii  Kanadyjskiej  okręgu 
Quebek – prof. Adama W. Skorka - z czego jesteśmy bardzo dumni.  Należy tu zaznaczyc,  że Bal 
poświęcił wiele uwagi pięćdziesiątej rocznicy powstania budynku Instytutu przy ulicy 5655 Bélanger, 
dzięki ówczesnym wysiłkom sześciu organizacji Polonijnych.

Zarząd  Fundacji  Polsko-Kanadyjskiego  Instytutu  Dobroczynności  niezwykle  serdecznie  pragnie 
podziękować wszystkim  członkom  byłej  Rady  Administracyjnej,  byłej  Dyrekcji  Instytutu, 
administracji, pracownikom, członkom Fundacji oraz wszystkim wolontariuszom, za wydatną pomoc 
przy organizowaniu Balu Fundacji w dwudziestą czwartą rocznicę jej powstania – Balu, który odbył się 
30 kwietnia 2016 roku.

Szczególne  wyrazy  wdzięczności  i  szacunku  składamy Pani  Frances  Sztuka wraz  z  Jej  najbliższą 
Rodziną za  wieloletnie  prowadzenie  Fundacji,  jej  wspieranie  i  kierowanie  jej  losami  z  pełnym 
poświęceniem. 

Specjalne słowa podziękowania przekazujemy tą drogą Związkowi Weteranów Polskich im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, reprezentantom Grup i Organizacji polonijnych w Montrealu oraz firmie Groupe 
Yves Legaré w osobie jej przedstawiciela p. Tomasza Hlywa za ich hojne dary. Wszystkim naszym 
szczodrym  i  wielkodusznym  donatorom  składamy  gorące  i  szczere  podziękowania.  Składamy 
serdeczne  podziękowania  wszystkim  naszym  artystom  za  przekazanie  własnoręcznie  malowanych 
obrazów oraz wykonanych dzieł na licytację, z której dochód zasilił fundusze Fundacji. Składamy tą 
drogą również podziękowania tym wszystkim, którzy ofiarowali fanty na loterię. Wyrazy wdzięczności 
i  podziękowanie  należą się  również  pani  Beacie  Cieślukowskiej  z  piekarni  Dolcetti  DeZertZ za 
dodatkowe, przepyszne  desery,  które  uświetniły  nasz  obiad.  Fundacja  nasza  od  wielu  już  lat 
zaszczycana jest hojnością obecnych na Balach jej sympatyków i donatorów. W tym, dwudziestym 
czwartym już z kolei roku jej działalności, pragniemy – wszystkim naszym wiernym dobroczyńcom i 
darczyńcom – niezwykle  serdecznie,  w  imieniu  mieszkańców Instytutu  -  podziękować.  Całkowity 
dochód  w  wysokości  ponad  $15,000. zostanie  przeznaczony  na  potrzeby  mieszkańców  Instytutu 
Dobroczynności przy ul. Bélanger.
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