Nowe stypendium dla polskich studentów

W kwietniu 2004 Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Quebec'u obchodziła Srebrny Jubileusz.
Większość dotacji przeznaczona była na organizacje jak: Biblioteka Polska, Polska Rada Szkolna
czy Koło Przyjaciół Harcerstwa. Celem Fundacji jest rownież pomoc dla studentów polskiego
pochodzenia studiujących na uniwersytetach quebeckich. Dotychczas na cel ten wypłacono ponad
121,000 dolarów. Są również stypendia ustanowione przez organizacje polonijne lub Członków Fundatorów, którzy poprzez złożenie na Fundację kwoty 10.000 dolarów ufundowali stypendia
noszące imię darczyńców. Pierwszą organizacją fundującą stypendia dla wnuków swoich członków
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, było Koło nr 7 SPK w Montrealu. Przed dwoma laty
Związek Weteranów Polskich im. Józefa Piłsudskiego ufundował dwa stypendia dla studentów.
Dyrektorzy Fundacji Jadwigi i Michała Markiewiczów, którzy wypłacali stypendia na studia z własnej,
prywatnej Fundacji, przekazali jej fundusze w wysokości 30.000 dolarów na rzecz Polskiej Fundacji
Społeczno-Kulturalnej z przeznaczeniem, według umowy, dla studentów studiujących ekonomię,
medycynę, prawo czy inżynierię. Kilka lat później pan Franciszek Moskal wybitny działacz społeczny
przekazał 30,000 dolarów na fundusz kształcenia przyszłych przywódców Polonii.
Kolejno ufundowane zostały stypendia im. mec. Jana Zaścińskiego, założyciela i doradcy prawnego
Polskiej Fundacji, im. Wojciecha Oczechowskiego, długoletniego księgowego przysięgłego Fundacji,
im. Marii Czarnojańczyk Burdick, oraz im. Ludwika Wielgosza. W roku jubileuszowym, p. Stanley
Ofrecht ufundował dwa stypedia; jedno im. zmarłej żony, śp. Ligii Ofrecht i drugie im. Stanisława
Ofrechta. Ze swej strony dla uczczenia 25-lecia istnienia Fundacji, Zarząd Fundacji ustanowił
stypendium im. Srebrnego Jubileuszu Fundacji. Ostatnio do rzędu tych organizacji, którym zależy na
pomaganiu studentom polskiego pochodzenia, dołączyło Stowarzyszenie Inżynierów Polskich -

Oddział w Montrealu. SIP powstało w 1943 roku, podczas ubiegłej wojny i miało na celu ułatwienie
wejścia na kanadyjski rynek pracy nowo przyjezdnym polskim inżynierom i technikom; również
nawiązanie kontaktów z podobnymi organizacjami kandyjskimi. SIP jest jedyną w Kanadzie
techniczną organizacją etniczną posiadajaca czarter federalny. W dniu 28 października 2004 roku w
siedzibie Biblioteki Polskiej członkowie Zarządu Stowarzyszenie prezes p. Lech Biliński, vice-prezes
p. Andrzej Marczyński oraz skarbnik p. Zdzisława Barska przekazali na ręce prezesa Fundacji p.
Zbigniewa Małeckiego oraz sekretarza p. Stefana Władysiuka czek w wysokości 10 tysięcy dolarów
na stypendium SIP dla studenta lub studentki studiów inżynieryjnych. Stypendium Stowarzyszenia
Polskich Inżynierów zostanie wypłacone po raz pierwszy w przyszłym roku.

