
Bernard Kmita - nestor Polonii montrealskiej   (1922 – 2017)           

Bernard Kmita urodził się 30 sierpnia 1922 r. w woj. tarnopolskim, na południowym wschodzie niedawno 

odrodzonej Rzeczypospolitej. Rodzice wyjechali wraz z dziedmi do Kanady w roku 1929 i osiedlili się w 

prowincji Saskatchewan. W roku 1939 siedemnastoletni Bernard  przyjeżdża do Montrealu na wakacje i za 

namową matki zostaje tutaj na stałe. Z powodu słabego stanu zdrowia nie zostaje przyjęty do armii 

kanadyjskiej. Idzie zaraz do pracy jako sprzątacz w fabryce kapeluszy. Wieczorami chodzi na kursy aby 

uzupełnid swoje wykształcenie. W pracy awansuje, gdyż cieszy się dobrą opinią. Już o wiele wcześniej 

postanowił, że chce zostad kupcerm. W 1947 roku dwudziestopięcioletni młody człowiek zapisuje się na kursy 

handlowe prowadzone przy Uniwersytecie McGill, co umożliwia mu dalsze postępy zawodowe. Od samego 

początku jest nastawiony pozytywnie do świata zewnetrznego, co znajduje swoj praktyczny wyraz we 

wstąpieniu do Klubu Młodych Handlowców przy Montreal Board of Trade (Montrealskiej Radzie Handlowej). 

W 1950 roku, w domu Związku Weteranów Polskich im. marsz. Piłsudskiego, Bernard Kmita zakłada wraz ze 

wspólnikiem sklep meblowy, który staje się nie tylko prężnym przynoszącym dochód przedsiebiorstwem, lecz 

także miejscem spotkao rodaków, z których większośd probowala się odnaleźd w nowej, niespodziewanej dla 

nich sytuacji. Wszyscy oni mogli liczyd na pomoc pana Kmity w znalezieniu mieszkania, pracy, a nawet pomocy 

prawnej. Rok później powstaje z jego inicjatywy Związek Polskich Kupców, Przemysłowców i Profesjonalistów, 

przemianowany w roku 1970 na Polską Izbę Handlową w Quebeku (Polish Chamber of Commerce in Quebec).  

Widoczny gołym okiem postęp materialny czterech  sklepów Bernarda Kmity nie przysłania mu większego 

obrazu dobra, które może czynid dzięki zgromadzonym środkom. To on zapoczątkował działalnośd klubu 

„Tęcza”. To on zorganizował trzy kluby młodzieżowe oraz czasopismo „Jutrzenka”. To także jego inicjatywa 

zaowocowała dorocznym Balem Polonii, a potem pierwszymi wyborami Miss Polonia, które stały się doroczną 

imprezą. W międzyczasie w Polsce powstaje ogromny ruch „Solidarności” mający na celu polożenie kresu 

zależności Polski od Moskwy i gospodarce rujnującej potencjal kraju. Pan Prezes Kmita nie spoczywa na 

laurach, tylko zabiera się ostro do niesienia materialnej pomocy „Solidarności”, zarówno przed, jak i po 

wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.  Po połączeniu swoich biznesów w jeden dom towarowy 

Domino Furniture Co. Bernard Kmita ma nareszcie chwilę czasu na wyjazd na południe do Miami na Florydzie. 

Ale nawet i tam potrafi połączyd odpoczynek z pracą społeczną, na rzecz tamtejszej Polonii. Zaklada w Miami 

American Institute of Polish Culture, a w roku 1989 dzięki jego znajomościom i funduszom Polonia Kanadyjska 

z Montrealu i Amerykaoska spotykają się na pierwszym Polskim Balu w tym mieście. Wkrótce na doroczny bal 

zapraszani są wybitni Polacy z kraju i diaspory polskiej, jak chodby lider podziemnej „Solidarności” i b. 

prezydent RP Lech Wałęsa. W ostatnich latach nadal widad Bernarda Kmitę na tradycyjnych bazarach Komitetu 

Pomocy Dzieciom, a także na innych imprezach..   Sędziwemu już panu Bernardowi rola emeryta wyraźnie nie 

odpowiada, chod sam ma plan jak  pomagad ludziom starszym w potrzebie. Stąd też jego wkład w dzieło 

budowy najpierw Résidence Polonaise de Jean Paul II, a potem stworzenie prawie z niczego korporacji  RP 

Résidence Polonaise à Montréal Ltée. Obie placówki już zdążyły się wpisad w mapę polskiego Montrealu. 

Dosłownie w ostatnich dwóch miesiącach życia Twórczy Duch pana Bernarda postanawia reaktywowad Polskie 

Radio w Montrealu na antenie CFMB-1280AM. Wszyscy zatem mamy  powody, aby w modlitwie i we 

wspomnieniach powiedzied śp. Bernardowi Kmicie - JESTESMY TWOIMI DŁUŻNIKAMI.             
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ś.p. BERNARD  KMITA 

30 sierpnia 1922 - 9 czerwca 2017 

 

W czerwcu polski Montreal pożegnał swojego nestora, w jednej osobie biznesmena oraz 

niezmordowanego społecznika, bez reszty oddanego sprawie powiększania znaczenia Polonii na 

ziemi kanadyjskiej.  

 

Z wielkim żalem zawiadamiamy naszych Czytelników, że 9 czerwca w wieku 94 lat odszedł od nas 

na zawsze ś.p. Bernard Kmita, postać, która na stałe wejdzie do historii tutejszej Polonii. 

Związany z Montrealem od roku 1939, swoją postawą realizujący czynnie miłość do Polski, jak też 

przywiązanie i lojalność wobec przybranej Ojczyzny Kanady, Bernard Kmita kojarzyć się będzie 

następnym pokoleniom osiadłych na tej ziemi Rodaków z konsekwentnym dążeniem do wytkniętego 

celu i poczuciem służby wobec tutejszej społeczności polonijnej.  

 

Powodowany swoją głęboką wiarą i chrześcijańską miłością do bliźnich – a szczególnie do tutejszych 

Polek i Polaków – ś.p. Bernard Kmita był inicjatorem licznych przedsięwzięć społecznych, z których 

wiele pozostanie świadectwem Jego energii i ducha optymizmu życiowego.                                                                    

 

Do ostatka pełen pomysłów i twórczych inicjatyw Nasz Wybitny Polski Montrealczyk odszedł po 

owocnym, wypełnionym pracą życiu i służbie swojej Rodzinie, Polonii, Kanadzie oraz Polsce.  

Pożegnanie ze ś.p. Bernardem Kmitą odbyło się w  Cote des Neiges Funeral Center przy 4525 Cote 

des Neiges w niedzielę 18 czerwca, a dnia następnego uroczystości pogrzebowe rozpoczęła żałobna 

msza święta odprawiona o godz. 10.00 w kościele p.w. św. Michała i Antoniego przy 105 St.Viateur 

W. Następnie odprowadzono Zmarlego do grobu w kwaterze Polskiej Fundacji Społeczno-

Kulturalnej na cmentarzu Notre Dame des Neiges.  

 

Redakcja „Biuletynu Polonijnego” składa wyrazy głębokiego współczucia żonie Zmarłego 

Czesławie, córkom Lidii, Leonie i Teresie, wnukom Patrykowi, Nadine, Sean’owi i Corinnie, a 

także  siostrom Alice i Jane, jak również pozostałym czlonkom rodziny oraz przyjaciołom.   
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