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POLONEZ TRI-CITY 
POLISH ASSOCIATION 

zaprasza na
DZIEŃ KULTURY POLSKIEJ 

w PORT COQUITLAM
oraz

PROSI O POMOC FINANSOWĄ

 Dzięki poparciu Polonii, a szczególnie naszych szczodrych 
sponsorów, od 2010 roku nasz polski festiwal stał się 
imprezą coroczną. W tym roku znów będziemy podziwiać 
nasze polonijne talenty, degustować pyszne polskie po-
trawy, popijać piwo i bawić się pod gołym niebem. Tak 
jak w poprzednich latach będzie to nie tylko okazja do 
miłego spędzenia czasu w gronie nawet tych już dawno 
nie widzianych przyjaciół i znajomych, ale też okazja do 
wspomnień wiążących się z naszym rodzinnym krajem. 
  I właśnie te nasze ciepłe wspomnienia i uczucia do Polski 
chcemy przekazać naszym dzieciom i młodzieży. Chcemy, 
żeby młode pokolenie było dumne ze swojego polskiego 
pochodzenia. Pragniemy również pokazać naszą piękną, 
bogatą kulturę Kanadyjczykom. 
  Jak zwykle jednak musimy prosić Was o wsparcie finan-
sowe, bo tylko dzięki pomocy sponsorów impreza będzie 
mogła się odbyć. 
  Wszyscy sponsorzy otrzymają pokwitowania i będą wy-
mieniani podczas uroczystości oraz w mediach i na naszej 
stronie internetowej. Złoci sponsorzy ($1,000 lub więcej) 
będą przedstawieni (nazwa, zdjęcie firmy lub wizytów-
ka) w Community TV podczas krótkiego programu o im-
prezie. 
  Prosimy o wysyłanie czeków na adres naszej organizacji:

Polonez Tri-City Polish Association 
A203-2099 Lougheed Hwy 

Port Coquitlam, B.C. V3B 1A8
 

albo o kontakt z telefoniczny 
z Basią (604-941-0793) lub Beatą (604-725-8712).

    Z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

  Pragniemy również powiadomić wszystkich zaintereso-
wanych, że jest możliwość wypożyczenia stołu w celu za-
prezentowania swoich wyrobów (z wyjątkiem żywności), 
jak i polecenia usług podczas Dnia Polskiego. Cena stołu: 
$50 dla biznesów, $25 dla organizacji polonijnych (bez
celów zarobkowych). Dla artystów i rzemieślników pre-
zentujących swoje własne wyroby – darmowo. 
 Chętnych prosimy o kontakt z Honoratą, tel. 604-380-3805, 
lub z Krysią, tel. 604-942-1320.

  Zapraszamy również do pracy ochotniczej wszystkich, 
którzy chcieliby pomóc w czasie Dnia Polskiego. Oprócz 
wdzięczności naszej i całej Polonii, wszyscy ochotnicy o-
trzymają zaświadczenie o pracy społecznej. 
  Chętnych prosimy o kontakt z Krysią, tel. 604-942-1320, 
lub z Tolkiem, tel. 604-380-3805.

Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia 
28 maja na Dniu Kultury Polskiej w Port Coquitlam.  

W imieniu Polonez Tri-City Polish Association
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