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Już po raz dziesiąty Fundacja Polish Orphans Charity wręczyła uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendia 

artystyczne. Uroczystość była częścią obchodów 10-lecia stypendialnej działalności w Radomiu fundacji 
założonej przez polonię kanadyjską. - W tym roku stypendia otrzymało 25 osób. Nigdy jeszcze w Radomiu nie 
było tylu stypendiów. To dzieci z różnymi zainteresowaniami. To taniec, muzyka, malarstwo, rzeźba, grafika 
komputerowa czy poezja. Nam zależy na tym, żeby te dzieci rozwijały swój telant. Chodzi o pomoc i szanse dla 
tych osób - powiedział Krzysztof Gajewski, członek zarządu fundacji.  

Wręczenie stypendiów odbyło się dziś o godz. 12.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego. Otrzymały je następujące 
osoby: Franciszek Bawoł, Kamila Bernert, Łucja Bojek, Ziemowit Byzdra, Oliwia Górka, Wojciech Grabowski, 
Katarzyna Kacprzak, Mateusz Kaszuba, Zofia Klamka, Małgorzata Kozłowska, Paulina Krajewska, Adam Kwasek, 
Joanna Kwiecień, Magdalena Lewicka, Julia Niewola, Oliwia Okolus, Adrianna Olszańska, Oliwia Orłowska, Daniel 
Szewczyk,Mikołaj Tomczyk, Robert Urbański, Beata Walczak, Mila Wolszczak, Kamila Woźniak i Mateusz 
Wydra.  

Jeszcze dziś o godz. 17.30 zostanie otwarta wystawa prac plastycznych stypendystów, a pół godziny później na 
scenie wystąpi młodzież, która m.in. dzięki wsparciu Polish Orphans Charity mogła rozwijać swój talent 
muzyczny. - Praca fundacji Polish Orphans Charity ma polegać na tym, aby dzieciom ułatwiać start w dorosłe 
życie. Przez 10 lat pracy fundacji mieliśmy okazję uhonorować już wielu stypendystów. To osoby z wielką pasją, 
zaangażowaniem, chcący realizować swoje marzenia - powiedział prezydent Radosław Witkowski. 

We wtorek w Radomiu będzie gościł ambasador Kanady w Polsce, który odwiedzi m.in. Szkołę Partnerstwa 
Międzynarodowego z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej oraz spotka się studentami Wyższej 
Szkoły Handlowej. Tego samego dnia na deptaku zostanie otwarta wystawa o Arktyce Kanadyjskiej, a o godz. 
17.00 w Zespole Szkół Muzycznych odbędzie się koncert piosenek Leonarda Cohena, które zaśpiewa Michał 
Łanuszka. Bezpłatne wejściówki na koncert są do odbioru w Urzędzie Miejskim, pok. 103, wejście od strony ul. 
Żeromskiego. 

Wśród imprez towarzyszących jubileuszowi jest m.in. wystawa fotografii Zbigniewa Staniszewskiego „Ontario 
lśniące wodą”, która zostanie otwarta dziś o godz. 17.00 w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Kusocińskiego 13. W czwartek, 27 października Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Piłsudskiego zaprasza z 
kolei na spotkanie z Kamilą Kielar z Krakowa, podróżniczką po Północnej Kanadzie. 3 listopada w MBP zostanie 
otwarta wystawa plastyczna Katarzyny Podniesińskiej i Michała Wasika, a dzień później w filii przy ul. 
Kusocińskiego – wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych z udziałem prac stypendysty Jerzego 
Ratyńskiego. 

Fundacja Polish Orphans Charity została założona w 2000 roku w Toronto przez dr Ryszardę Russ, inż. Barta 
Pasowskiego oraz dr Teda Kralkę. Od samego początku fundacja przyjęła sobie za cel niesienie pomocy 
sierotom oraz dzieciom uzdolnionym artystycznie wychowującym się w rodzinach potrzebujących pomocy. 
Pierwsze stypendia zostały wręczone w 2007 roku w Radomiu. Od roku 2009 przyznawane są stypendia dla 
dzieci z całego Mazowsza. Dwa lata później fundacja zaczęła przyznawać stypendia także dla dzieci 
zamieszkujących w Kielcach. 

 


