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Szanowni Państwo,
Dzisiaj, dla naszych wspaniałych stypendystów fundacji Polish Orphans Charity, jest naprawdę wielkie święto swieto MIŁOŚCI do ojczyzny, swieto PAMIECI Polonii Kanadysjkiej o utalentowanej polskiej mlodziezy.
Z tej okazji pragne dzisiaj serdecznie powitac naszych szczegolnych gości:
1. Panią Jeanette STOVEL – radcę politycznego Ambasady Kanadyjskiej w Polsce
2. Pana Jacka Kozłowskiego – wojewodę mazowieckiego, patrona honorowego mazowieckiej edycji
stypendiów
3. Pana Piotra Szprendałowicza – członka zarządu województwa mazowieckiego, patrona honorowego
mazowieckiej edycji stypendiów
4. Pana Andrzeja Kosztowniaka – prezydenta miasta Radomia – partnera porozumienia pomiędzy gminą
Radom a fundacją POC
5. Pana Dariusza Wójcika – przewodniczącego Rady Miasta Radomia – gospodarza miejsca w którym
jesteśmy – osobę bardzo życzliwą fundacji
6. Pania Mire Skoczen - dyrektora Wydzialu Kultury z dzielnicy Wawer, miasta stolecznego Warszawy
7. Panią Annę Gromską - dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
8. Panią dr Rozalię Jaguś z miasta Kielc
9. Gorąco witam Kapitułę Stypendium - Panią Edytę Krassowską, dyrektora fundacji Polish Orphans
Charity w Polsce, Panią dr Teodorę Słoń, członka kapituły stypendialnej, - a szczegolnie, Pana
Radosława Witkowskiego, członka kapituły stypendialnej - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej .
Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość.
Witam przyjaciół, opiekunów i rodziny stypendystów oraz media.
Ale najserdeczniej witam Was, nasi wspaniali utalentowani stypendysci .
Dzis, bez watpienia, to Wy jestescie na tej sali najwazniejsi.
Są w życiu takie momenty, na które warto czekać. Warto czekać, aż dostaniemy szansę niesienia pomocy
innym. Jako fundacja Polish Orphans Charity z Toronto w Kanadzie nie dajemy Wam, kochani stypendyści,
niczego innego, jak właśnie szansę rozwijania Waszych talentów. Czy z tej szansy skorzystacie należycie - to
zależy tylko i wyłącznie od Was.
Pierwsze stypendium radomskie dedykowane jest pamięci Państwa DOROTY i ROMANA FURMAN, a
pierwsze stypendium mazowieckie dedykowane jest pamięci ANNYi EDWINA CICHON. Oba małżeństwa swoje
życie spędziły w Kanadzie, ale nigdy nie zapomnieli o swojej ojczyźnie Polsce, a część swoich oszczędności
przeznaczyli na pomoc uzdolnionym polskim dzieciom, potrzebujacym finansowego wsparcia. W zwyczaju jest
uczczenie pamięci darczyńców chwila ciszy, ale ja mam inną propozycje - abyśmy ich pamięć uczcili wielkimi
brawami, które dotrą do nich do nieba właśnie z tej sali w Radomiu, od dzieci z całego Mazowsza.
Ogromnym powodem do radości (osobiście dla mnie i wszystkich członków fundacji) jest fakt, że jeszcze w
tym roku mamy szanse na rozszerzenie działalności stypendialnej fundacji na inne miasta w Polsce. Dlatego
wlasnie dzisiejszą uroczystość zaszczycili swoja obecnością przedstawiciele Kielc i Miasta stołecznego
Warszawy, aby zobaczyc, jak nasza dzialalnosc rozwinela sie tu, w Radomiu.
Na zakonczenie chcialbym nadmienic, ze dwa dni temu przekazalem swojemu promotorowi na
Uniwersytecie Warszawskim pracę dyplomową, którą napisałem wlasnie na temat działalności fundacji Polish
Orphans Charity na terenie Polski w latach 2003 – 2010. Pragne podkreslic, że pracę te dedykuję dr Ryszardzie
Russ, zalozycielce fundacji w Toronto, wspaniałej kobiecie, ktora obdarzyla mnie swoim zaufaniem i vice-versa,
a bez ktorej nas by tutaj dzisiaj nie bylo.
Niech Bóg błogosławi wszystkim dzieciom i wszystkim dobrym ludziom w Polsce i Kanadzie.

