Kolejne stypendium Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebec’u.
- Stypendium imienia Wandy de Roussan dla studentów studiów
humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem literatury.
Zarząd Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Quebec’u z przyjemnością
zawiadamia o utworzeniu nowego stypendium imienia Wandy de Roussan.
Wolą zmarłej w kwietniu 2013 roku prezes Polskiej Fundacji SpołecznoKulturalnej było utworzenie stypenium którego podstawą jest zapis testamentowy
zmarłej w wysokosci 10.000 CAN, z przeznaczeniem na potrzeby Fundacji.
Coroczny dochód wypracowany z tego kapitalu zostaje przeznaczony dla
studentów polskiego pochodzenia, podejmujacych studia humanistyczne, ze
szczególnym uwzglednieniem literatury.
Biorąc pod uwagę wyjątkowe, wielolenie zasługi Pani Wandy de Roussan w pracy
społecznej na rzecz Polonii oraz jej finansowe wsparcie dla Fundacji, Rada
Administracyjna Fundacji na wniosek Zarządu w dniu 25 września 2013 roku
podjęła uchwałe o utworzeniu stypendium jej imienia którego podstawą jest ten
zapis i pierwsze stypenium zostanie wyplacone już jesienia 2014 roku.
Wanda de Roussan
Zmarła 29 kwietnia 2013 roku Wanda Malatyńska-de Roussan, przez ostatnie pół
wieku niezwykle znacząco zapisała się w życiu Polonii montrealskiej. Aktywnie
zaangażowana społecznie, była prezesem wielu polonijnych organizacji: Koła
Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiej Rady Szkolnej, Polskiej Fundacji SpołecznoKulturalnej, Komitetu Pomocy Polsce. Przez wiele lat piastowała funkcję
wiceprezesam Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Quebec.
Dwiema głównymi strefami jej działaności społecznej były:
- troska o młode pokolenie, czego dowodzą lata poświęcone organizowaniu
szkolnictwa polskiego w Montrealu. Jako przewodnicząca Rady Szkolnej w latach
1972 -75 była organizatorem Zjazdu Nauczycielstwa Polskiego w Montrealu,
który usprawnił program szkoleniowy nauczycieli polskich szkół w całej
Kanadzie.
- pomoc rodakom w kraju. Zapoczątkowała ją w okresie „Solidarności” , wspólnie
z innymi działaczami polonijnymi: Wandą Szczawińską, dr Marią Domaradzką,
Jerzym Gonerko, ojcem Henrykiem Pieprzyckim. Pani Wanda de Roussan
Przewodniczyła Komitetowi Pomocy Polsce. Była członkiem Grupy Działania na
Rzecz NSZZ „Solidarność”. Przykładem także może być jej skuteczna działalność
w czasie olbrzymiej powodzi na południu Polski w 1997, stała na czele Komitetu
zbiórki pieniężnej na rzecz powodzian, który zebrał w Montrealu ponad 137
tysięcy dolarów dla poszkodowanych rodaków.
Pamięć o Niej nie zaginie.

