DRODZY PRZYJACIELE FUNDACJI POLSKO-KANADYJSKIEGO INSTYTUTU DOBROCZYNNOŚCI!

Z niekłamaną satysfakcją pragniemy poinformować wszystkich przyjaciół i sympatyków, że mimo
wszelkich problemów i przeciwności Instytut nosi nazwę: CHSLD Polonais Marie Curie-Skłodowska,
co jest wynikiem naszych starań i zabiegów. Mamy więc nadzieję, że charakter polskości zostanie
zachowany i zapewniony. Fundacja zmienia zatem nazwę na: Fondation Polonais CHSLD Marie CurieSklodowska.
I znów, jak co roku, przychodzi moment, w którym Fundacja winna złożyć trybut swojej wdzięczności,
wszystkim przyjaciołom, wszystkim wiernym jej darczyńcom i donatorom. Tegoroczny bal znów
obfitował w rocznice i podniosłe momenty. Był to bowiem rocznicowy Bal dwudziestopięciolecia
założenia i istnienia Fundacji. Ćwierć wieku pełnej poświęcenia i wydajnej pracy dla dobra i
zabezpieczenia nadzwyczanych potrzeb mieszkańców Instytutu przy ulicy 5655 Bélanger.
Podczas Balu uhonorowano więc osoby, które pozostały z grona dziesięciu członków założycieli – byłą
wieloletnią Dyrektor Generalną Instytutu – panią Annę Brychcy, oraz wieloletniego Sekretarza
Fundacji – pana Macieja Głodowskiego. Nieobecnym na balu – pani Sophie Dukszto i panu Janowi
Prima – przekazano kwiaty wraz z podziękowaniami.
Nasze wyrazy wdzięczności należą się byłej, wieloletniej Prezes Fundacji, której praca i niezwykle
skuteczna strategia – przyniosła wyniki, jakimi możemy szczycić się do dnia dzisiejszego.
Dziękujemy!
Zarząd Fundacji CHSLD Polonais Marii Curie-Skłodowskiej 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 piątą rocznicę jej powstania – Balu, który odbył się
29 kwietnia 2017 roku.
Specjalne słowa podziękowania przekazujemy tą drogą Związkowi Weteranów Polskich im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, reprezentantom Grup i Organizacji polonijnych w Montrealu za ich niezmiennie
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.
Pragniemy poinformować, że dochód całkowity z balu wyniósł ponad $ 8,000.00
W imieniu Mieszkańców – DZIĘKUJEMY!
Marcin Piechowiak
Prezes Fundacji

