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Kaszubski Fundusz Stypendialny 
im. Kazimierza Sikorskiego

Pod koniec lata 2000 r. przy Instytucie Kaszubskim został powołany Ka
szubski Fundusz Stypendialny im. Kazimierza Sikorskiego. Jego inicjatorem i 
pierwszym sponsorem jest Władysław Brzozowski z Bychowa. Przyjmując za 
patrona Funduszu Kazimierza Sikorskiego, chcieliśmy uczcić pamięć “naj
większego dobroczyńcy młodzieży pomorskiej” -  kaszubskiego ziemianina z 
Małych Chełmów na Zaborach, który w swoim testamencie cały swój majątek 
przekazał na rzecz Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Za
chodnich, działającego od 1848 roku najpierw w Chełmnie, potem w Toruniu, 
zlikwidowanego przez hitlerowców, a ostatecznie przez władze PRL-u w 1948 
roku. TPN zawdzięczamy powstanie rodzimej inteligencji polskiej, w tym także 
kaszubskiej, na Pomorzu Nadwiślańskim. Jego wychowankami byli m.in. Alek
sander Majkowski i Jan Karnowski.

Kaszubski Fundusz Stypendialny zaczął działać z chwilą ukonstytuowa
nia się jego Rady oraz jej pierwszych decyzji. Uwzględniono w nich na począ
tek wszystkie podania, jakie wpłynęły do biura Rady Funduszu dzięki pomocy 
zaproszonych przez Radę do współpracy szkolnych, pracujących w różnych 
stronach Kaszub.

Zebranie inauguracyjne Rady, w której skład wchodzą: Władysław Brzo
zowski, Józef Borzyszkowski, Marek Byczkowski, X. Wiesław Mering, X. 
Marian Miotk, Cezary Obracht-Prondzyński i Senator RP Edmund Witt- 
brodt, miało miejsce 6 sierpnia. Pierwsze posiedzenie rozpatrujące zgłoszo
ne wnioski odbyło się 30 września. Suma stypendiów przyznawanych stu
dentom z pierwszych lat studiów i uczniom szkół średnich na początek wy
nosi miesięcznie około 5 tys. złotych. Stypendiami obdzielono 23 osoby, w
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tym czworo studentów z różnych uczelni pomorskich -  od Olsztyna i Pelpli
na po Szczecin.

Celem szczególnym Funduszu jest, według postanowień Rady, wspiera
nie młodzieży wiejskiej, z rodzin zaniedbanych lub pokrzywdzonych przez 
los. Idzie o udzielenie młodzieży pomocy na drodze do samodzielności, a za
razem zakorzenienia w kaszubsko-pomorskiej tradycji i etosie życia rodzin
nego i zbiorowego. Obok warunków socjalnych uwzględnia się także wyniki 
w nauce, ale nie same piątki są najważniejsze. Liczy się postawa młodego 
człowieka, własna praca nad swoim choćby minimum talentów, postawa wo
bec obowiązków i wspólnoty. Mamy nadzieję, że dzięki Funduszowi choćby 
nieliczne grono młodych wzmocni obraz społeczności kaszubskiej jako ra
dzącej sobie w najtrudniejszych chwilach, dobrze przygotowanej do życia w 
różnych wspólnotach z innymi, także w EU.

Rada Kaszubskiego Funduszu Stypendialnego liczy na to, że przykład W. 
Brzozowskiego, jego i nasze działania, będą zachętą dla innych, którzy znają 
i pamiętają jeszcze trudy z przeszłości i swoją drogę dochodzenia do samo
dzielności i majątku. Pamiętając o tym i o innych aspektach sprawy, zechcą 
wesprzeć jednorazowo lub stale Fundusz swoimi datkami.

Biuro Funduszu prowadzi Teresa Klein, a adres kontaktowy, poza adre
sem Instytutu Kaszubskiego, gdzie można uzyskać wszelkie informacje, to: 
84-250 Gniewino 68, tel./fax 676-79-89.

Fundusz ma swoje subkonto przy Instytucie Kaszubskim -  Wielkopolski 
Bank Kredytowy O/Gdańsk 10901098-537-942-128-0100-8-999, na które 
można wpłacać każdą kwotę. Wszystko się liczy -  ziarnko do ziarnka ...

Rada Funduszu przewiduje w przyszłości organizowanie spotkań i semi
nariów dla stypendystów z udziałem opiekunów, a także z chwilą zgromadze
nia większych środków wspieranie również inicjatyw naukowych. Być może 
w przyszłości Fundusz rozwinie się tak dalece, że celowe będzie powołanie 
osobnej instytucji, np. fundacji.


