36 Uroczysto Rozdania Stypendiów
Fundacji im. Władysława Reymonta
Dnia 26 listopada 2006 roku w sali Grupy 1-7 ZPwK przy 2282 Lakeshore Blvd. West w Toronto miała
miejsce niecodzienna uroczysto rozdania stypendiów dla studentów pochodzenia polskiego. Stypendia s
przyznawane od 36 lat przez Fundacj Władysława Reymonta “najlepszym z najlepszych”.
Fundacja Wł. Reymonta została zało ona w 1970 roku przez Zwi zek Polaków w Kanadzie, aby słu y
tutejszej Polonii. Celem jej działalno ci jest pomoc finansowa dla akademickiej młodzie y polonijnej. Fundacja
przyznaje najzdolniejszym studentom stypendia i zapomogi, wspiera akcje o wiatowe maj ce na celu
propagowanie w ród młodzie y polonijnej wiedzy o kraju przodków. Oprócz tego twórcy Fundacji postawili
sobie zaszczytne zadanie utrzymywania i propagowania kultury polskiej w Kanadzie, kultywowania
dziedzictwa narodowego oraz współudział w rozwoju kultury kanadyjskiej.
Fundacja osi ga swe cele mi dzy innymi poprzez organizowanie konkursów recytatorskich, sponsorowanie
imprez zwi zanych z dorobkiem kulturalnym naszej grupy etnicznej, udzielanie pomocy finansowej zespołom
polonijnym szerz cym polsko jak równie wspomniane wy ej przydzielanie stypendiów wyró niaj cym si
studentom polskiego pochodzenia.
Działacze zgromadzeni w szeregach tej Fundacji działaj według powiedzenia: “Dzisiaj my wam, jutro wy
nam”. Wi kszo studentów, którzy korzystali z pomocy finansowej przed laty, dzisiaj s osobami szczerze
oddanymi Polonii hojnie odwdzi czaj cymi si i rozumiej cymi konieczno utrzymania naszej kultury w
charakteryzuj cym si wielokulturowo i kraju klonowego li cia. Dzi ki takim jak Fundacja organizacjom
nasi rodacy maj równie swoje miejsce w tworzeniu wizerunku wielonarodowo ciowego społecze stwa
kanadyjskiego. Fundacja Władysława Reymonta, która gromadzi w swoich szeregach wielu oddanych ludzi,
patriotów nie zapominaj cych o korzeniach swoich przodków, pozwala nie tylko trwa naszej tradycji, ale i
wrasta w kultur kraju, gdzie yjemy.
“Nasza przyszło zale y od solidarno ci polonijnej” – powiedział Kazimierz Chrapka w swoim
przemówieniu na otwarcie Uroczysto ci Rozdania Stypendiów. Pan Kazimierz piastuje zaszczytn funkcj
prezesa Fundacji od 1995 roku. Słowa, jakie skierował do obecnych na sali go ci pełne były osobistego
zaanga owania si w sprawy Fundacji. Jako jeden ze stypendystów swoj prac społeczn , spłaca teraz dług
wdzi czno ci za okazan kiedy przez Fundacj pomoc. Słowa zach ty do pracy społecznej w strukturach
polonijnych skierował do wszystkich stypendystów, podkre laj c i jest przekonany, e w przyszło ci nie
zapomn o potrzebach polonii kanadyjskiej.
Zarówno studenci, ich rodziny oraz zaproszeni go cie w ród których obecni byli, mi dzy innymi:
konsul RP, Andrzej Kr el, były Poseł do Parlamentu – Jesse Flis, sekretarz Zarz du Głównego KPKStanisław Godzisz w zast pstwie prezesa KPK Władysława Lizonia, prezes ZNP w Kanadzie – Jolanta
Ku mider, oraz prezesi innych organizacji polonijnych działaj cych na terenie Kanady słuchali z
zainteresowaniem tego, o czym mówił prowadz cy imprez p. Kazimierz Chrapka.
Przemówienie okoliczno ciowe specjalnie przygotowane na t uroczysto wygłosił dr Edward Sołtys –
Dyrektor Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego, mówi c o trudnej roli bycia aktywnie działaj cym
studentem w rodowisku polonijnym i jednocze nie si gaj cym po presti owe pozycje i osi gni cia
akademickie oraz zawodowe w rodowisku kanadyjskim. Dr. Edward Sołtys przedstawił wnikliw analiz
sytuacji i przytoczył dane statystyczne ilustruj ce proces asymilacji w rodowisku kanadyjskim grup etnicznych
które chc zachowa pewne elementy swojej to samo ci etnicznej. Zaprezentowany materiał skłaniał słuchaczy
do gł bokich intelektuajnych przemy le .

Z kolei w cz ci artystycznej usłyszeli my fragment z “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w wykonaniu
Michała Kozłowskiego laureata tegorocznego Konkursu Recytatorskiego Fundacji W. Reymonta. Michał
Kozłowski brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, w Lipcach Reymontowskich i nale ał do
najlepszych deklamatorów naszej poezji. Nie miał konkurencji w ród młodzie y mieszkaj cej w Polsce.
Corocznie przy okazji rozdawania stypendiów zostaje wr czona bardzo presti owa nagroda im. Tadeusza
Glisty. Nagroda ta jest przynawana od 1982 roku dla członka Polonii dobrowolnie po wi caj cego swój czas i
energi dla dobra społeczno ci polonijnej i kanadyjskiej. Oprócz pami tkowego dyplomu laureat nagrody im.
Tadeusza Glisty otrzymuje czek w wysoko ci $500 do przeznaczenia na cel dobroczynny lub dla organizacji
polonijnej. W tym roku nagrod otrzymała pani Adela Simpson, jedna z zało ycielek Marie CurieSkłodowska Association w Toronto, organizacji która w tym roku obchodzi b dzie 50-lecie istnienia. Nagrod
wr czyli jej Marina Glista i Greg Glista. Pani Adela przekazała czek dla zespołu dzieci co-młodzie owego
„Rado -Joy” z Mississaugi.
Bezpo rednio po przekazaniu w/w nagrody nast piło rozdanie stypendiów dla 43 studentów (kompletna lista
przyznanych stypendiów i zapomóg jest dost pna na stronie Fundacji www.reymontfoundation.com) .
Ceremoni prowadził przewodnicz cy Komitetu Stypendialnego Witold Jaroszewski, aktualnie vice-prezes
Fundacji . Komisja przyznała równie cztery zapomogi. Stypendia wr czali go cie honorowi oraz darczy cy.
W ród tegorocznych stypendystów znalazł si m.in. Adam, Mateusz Michalak, syn jednego z redaktorów
miesi cznika “Wiadomo ci Polonijne” – Tadeusza Michalaka, byłego prezesa Grupy 19 ZPwK z Thunder Bay.
Zapytałam Adama co dla niego znaczy otrzymanie takiego stypendium i dlaczego, według jego własnej oceny
zasłu ył na takowe wyró nienie?
Adam odpowiedział: „Otrzymanie stypendium Fundacji Władysława Reymonta jest dla mnie bardzo wa nym.
Pomo e mi w opłaceniu kosztów uniwersyteckich czy nawet zakupie ksi ek. Jestem dumny z tego, e jestem
Polakiem, jestem równie dumny z tego, e wła nie Polacy potrafili zorganizowa Fundacj która w ten sposób
pomaga studentom polskiego pochodzenia ju od 36 lat.
Dowodem tego e jestem dumny z polskiego pochodzenia jest to, e nale do dwóch polskich organizacji tj.
Grupy 19 ZPwK i Koła nr. 1 SPK w Thunder Bay. Nale równie do kanadyjskiego legionu Branch 219.
Mieszkaj c w Thunder Bay (czasy szkoły redniej) z przyjemno ci uczestniczyłem w polskich imprezach,
organizowanych w naszym mie cie. Mam nadziej , e w niedługiej przyszło ci b d mógł si zrewan owa i
by na li cie fundatorów”.
Podobnie my l inni studenci. Jedna ze studentek, Magdalena Ka mierczak z grupy 43 stypendystów w imieniu
swoich kolegów i kole anek podzi kowała Komisji Stypendialnej oraz darczy com za otrzyman pomoc.
Inna stypendystka, szkol ca si w sztuce piewu - Chantal Prymka – pi kny i bardzo dobrze zapowiadaj cy
si sopran – wykonała dwie pie ni liryczne, jedn z nich była pie Chopina i wokalistka piewała j w j zyku
polskim, drug , aria pt. „Vilja” z opery F. Lehara – „Wesoła Wdówka” po angielsku.
Po przebrzmieniu gromkich oklasków mistrz ceremonii, Kazimierz Chrapka, wr czył Dyplomy Do ywotnego
Członkostwa Fundacji Władysława Reymonta kuratorom: Marii Kiczmie, Stanisławowi Laskowi oraz
Stanisławowi Rogo . Do ywotne członkostwo wr czono równie Stefanii Dulembowej, jednej z najbardziej
hojnych darczy ców. Dyplom tak e przyznano po miertnie m owi Stefanii, Aleksandrowi Dulembie. Pa stwo
Dulembowie od lat nale eli do stałych fundatorów stypendiów oraz zapisali si złotymi zgłoskami w ród osób
wspomagaj cych Fundacj . Obecnie, po niedawnej mierci m a pani Stefania kontynuuje t pi kna tradycj
rodzinn . Pani Dulembowa była jedn z osób wr czaj cych stypendia, a tak e podpisywała ofiarowan dla
stypendystów ksi k “Listy do nieba”, któr napisał na podstawie jej wspomnie Stanisław Stolarczyk.

Na zako czenie uroczysto ci przemawiali wymienieni wy ej go cie honorowi, podkre laj c wielkie
znaczenie dzisiejszej ceremonii. Mówcy wyra ali swoj wdzi czno dla Fundacji za kontynuowanie akcji
stypendialnej na tak wielk skal i apelowali do stypendystów o promowanie polsko ci w ich rodowiskach
akademickich.
Nast pnie kolejna laureatka tegorocznego Konkursu Recytatorskiego – Magda Gadomska uraczyła słuchaczy
fragmentem “Janka Muzykanta” H. Sienkiewicza. Kiedy Magda opowiadała smutn dol dziecka pragn cego
gra na skrzypcach i umieraj cego dlatego, e o mieliło si dotkn po danego przedmiotu swoich marze ,
sala zamarła w zachwycie. Wiele osób ocierało łzy.
“Tak deklamowała Magda ten utwór w Lipcach Reymontowskich na tegorocznym Konkursie Recytatorskim i
tak samo jak dzisiaj Pa stwo, reagowali równie słuchacze w Polsce” – powiedział wzruszony prezes Fundacji.
Nie na marne id pieni dze Fundacji, je li w jakikolwiek sposób pomagaj tak utalentowanym uczniom, jak
Ci, których słuchali my dzisiejszego popołudnia.
Miłe spotkanie zako czył w pi knych słowach Kazimierz Chrapka. Nawi zuj c do przemówienia dr Edwarda
Sołtysa, powiedział do stypendystów, e Fundacja nie oczekuje od nich zwrotu otrzymanej dzisiaj pomocy
finansowej, ale liczy, e po latach kiedy b d piastowa presti owe stanowiska w swojej karierze zawodowej
nie zapomn o Fundacji, o Polonii i o naszym narodowym dziedzictwie. Prezes Kazimierz Chrapka starał si
wyczuli młodzie na aspekt „rado ci dawania”. Posłu ył si wieloma przykładami hojnych darczy ców, którzy
ju odeszli od nas a niejednokrotnie cały dorobek swojego ycia przekazali na cele charytatywne Fundacji jak
np. p. Maria i Czesław Sadowscy, p. Irena Ungar, czy licznie obecni na sali fundatorzy stypendiów. Pan
Kazimierz podkre lał jak dumna jest Fundacja i cała Polonia z wysokich wyników nauczania i zaaga owania w
pracy społecznej wszystkich dzisiejszych stypendystów. W bardzo przekonywuj cych słowach powtarzał jak
wielki potencjał dla Polonii stanowi ka dy stypendysta. Stawiał ich jako przykład do na ladowania, chc c tym
niejako ugruntowa w umysłach tych młodych ludzi ich warto ci intelektualne na które czeka Polonia, Kanada i
Polska. S dz e tego niedzielnego popołudnia zarówno stypendy ci jak i fundatorzy zostali odpowiednio
dowarto ciowani i nale ycie docenieni, a wszystkim obecnym doniosło chwili dodała wiary w lepsze jutro
Polonii, przekonała do rado ci z dzielenia si z innymi i napełniła sił do dalszej pracy społecznej.
Słuchacze reagowali widocznym wzruszeniem na pełne zaanga owania słowa mówcy i w skupieniu
odbierali przesłania zawarte w jego przemowie.
Pan Kazimierz Chrapka, prezes Fundacji W. Reymonta zamykaj c uroczysto podzi kował darczy com
oraz go ciom i stypendystom przybyłym na uroczysto po czym zaprosił wszystkich na smaczny pocz stunek,
podczas którego zarówno ofiarodawcy jak i ofiarowani poznawali si bli ej i ł czyli we wspólnej integracji. W
kuluarach omawiano mile sp dzony czas i wspominano wzruszaj ce momenty. egnano si słowami: „do
nast pnego roku”!
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