
Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza  w Montrealu. 

10 grudnia 1905 r. nieistniejąca na mapach Polska święciła triumf, gdy Henryk Sienkiewicz 

jako pierwszy polski pisarz odbierał z rąk króla szwedzkiego Nagrodę Nobla w dziedzinie 

literatury. Jego przemówienie z tej okazji przypomniało światu, że autor jest Polakiem i że 

Polska istnieć nie przestała.  

Dla uczczenia przypadającej w tym roku, setnej rocznicy jego śmierci, uchwałą Sejmu RP,  
rok 2016 ogłoszony został Rokiem Sienkiewicza. 

Wśród wydarzeń zorganizowanych w jego ramach, na czoło wysuwa się czytanie „Quo 

vadis”, które jest lekturą Narodowego Czytania w 2016 roku. Odbędzie się ono pod 

honorowym patronatem Pary Prezydenckiej  w dniu 3 września.  

W Montrealu czytanie Quo Vadis odbędzie sie w sobotę 5 listopada. Organizatorem Jest 

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich, 

uczniów szkół sobotnich, oraz całą Polonię. Uczniowie czytać bedą Sienkiewicza w 

swoich szkołach, dorośli w nowym lokalu Biblioteki (4220 Drolet). 

Osoby zainteresowane przeczytaniem 10- minutowych fragmentów proszone są o 

zgłaszanie się pod numerem telefonu 514 690 4385 lub na email sienkiewicz@biulpol.net 

gdzie otrzymają dalsze informacje.  

Serdecznie zapraszamy do  ponownego odkrycia książek tego wielkiego polskiego pisarza, 

ktorego tworczość odegrała tak wielkie znaczenie w zachowaniu ducha polskiego w 

najtrudniejszych czasach historii naszego narodu. 

 

 

Loteria fantowa na Bibliotekę Polską. 

W ramach kampanii finansowej Biblioteki organizujemy loterię fantową. Losowanie 

nagród będzie miało miejsce w dniu 5 listopada w nowym lokalu Biblioteki. Na 



zwycięzców czekają liczne nagrody pieniężne i rzeczowe. Ich wykaz na stronie 

internetowej Biuletynu oraz w wydaniu październikowym. Osoby zainteresowane 

ufundowaniem dodatkowych nagród na tą loterię proszone są o kontakt z Biblioteką. 

 

 

Dary na Bibliotekę Polską  od dnia 1 czerwca 2016. 
(projekt - nowa siedziba Biblioteki) 
 

Przyjaciele Andy Chełmińskiego $ 35.000 

Chelminski Family Foundation    25.000 

Jane M. Skoryna      2.000 

Elisabeth Danowski     1,500 

Teresa Romer       500 

Krystyna Missala      300 

 Halina i Stefan Władysiuk      250 

Maria Backowska     200  

Janina Szeredi     100 

Wanda Malewska     100 

Mila Mesner  100 (pamięci Ali Giżyckiej) 

 


