Stypendia rozdane!
Walcem wiedeńskim rozpoczęła się XIV Gala Stypendialna Fundacji „Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej”. 41 młodych, pracowitych i utalentowanych mieszkańców powiatu olsztyńskiego
otrzymało listy gratulacyjne z okazji przyznanego im stypendium naukowego, sportowego lub
artystycznego. Nie zabrakło pięknych słów i chwil prawdziwego wzruszenia.
W uroczystości, która się odbyła 21 września w Starostwie Powiatowym w Olsztynie wzięło udział około
120 osób, w tym dumni rodzice, przedstawiciele samorządów wszystkich 12 gmin, a także radni powiatowi
i lokalne media. Jako pierwsza stypendystom pogratulowała prezes Fundacji Monika Hausman-Pniewska. –
Jesteście wielcy! Cieszę się, że jest Was tu dziś aż tylu. A byłoby jeszcze więcej, gdybyśmy mieli więcej
środków. Warto w nich inwestować! – prezes zwróciła się do publiczności. Do młodzieży zwróciła się też
starosta olsztyński Małgorzata Chyziak, pełniąca jednocześnie funkcję przewodniczącej Rady Fundacji.
&#8211; Życzę Wam, by Wasze pasje nie ustawały, ale też, żebyście podczas ich realizacji, znaleźli trochę
czasu dla siebie, a przyznane stypendia pozwoliły Wam spełnić choć część marzeń.
Najlepszym dowodem na ziszczenie marzeń dzięki stypendium były spontaniczne słowa jednej z
tegorocznych stypendystek, która również w ubiegłym roku otrzymała nagrodę. – Chciałabym podziękować
tym, którzy przyczyniają się do tego, że nam, młodym, chce się coś robić. Nie ma czegoś takiego jak talent.
Tylko i wyłącznie praca przynosi efekty. Za ubiegłoroczne stypendium kupiłam laptopa, dzięki któremu
mogłam przygotować te projekty – mówiła Sylwia Bergolc z gminy Barczewo, obecnie studentka V roku
architektury na Politechnice Gdańskiej, której prace zostały wyeksponowane podczas Gali na sztalugach.
Beneficjentami stypendium artystycznego zostali też tancerz Mateusz Bernad (gm. Gietrzwałd), który z
towarzyszącą mu partnerką Agatą Lesińską zadał szyku w walcu wiedeńskim i angielskim, a także Natalia
Szczygło (gm. Jeziorany), która zaśpiewała utwór „Byłam różą”. Czwartym stypendystą w tej grupie jest
Piotr Gańko (gm. Biskupiec), którego interpretacja „Libertango” Astora Piazzolli na akordeonie poruszyła
słuchaczy. Uczestnicy gali mogli też obejrzeć część trofeów beneficjentów stypendiów sportowych: Klaudii
Kmiołek (gm. Biskupiec) trenującej kolarstwo i Arkadiusza Lubiejewskiego (gm. Stawiguda) żeglarza z klasy
mundurowej Zespołu Szkół w Olsztynku.
W sumie Fundacja przyznała 41 stypendiów, w tym 35 naukowe, 4 artystyczne i 2 sportowe. Beneficjenci
musieli spełnić szereg warunków, przy czym wśród najważniejszych była wysoka średnia ocen na
świadectwie lub w indeksie, udokumentowane sukcesy sportowe lub artystyczne oraz trudna sytuacja
materialna w rodzinie. Jak się okazało, tegoroczni stypendyści są bardzo dobrymi uczniami. Najwyższą
średnią ocen na świadectwie mogła się pochwalić Agata Sobolewska (gm. Biskupiec) – 5,78! Pozostali
beneficjenci stypendiów naukowych nie pozostali daleko w tyle. A są nimi: Adriana Biernatowska (gm.
Gietrzwałd), Karol Kokosza (gm. Kolno), Kamila Szymaniak (gm. Barczewo), Żaneta Pajewska (gm.
Jeziorany), Piotr Chodup (gm. Biskupiec), Joanna Wojtyniak (gm. Jonkowo), Paweł Chodup (gm. Biskupiec),
Wioleta Baniukiewicz (gm. Kolno), Wojciech Przybysz (gm. Biskupiec), Mateusz Leleniewski (gm. Jonkowo),
Wojciech Ruciński (gm. Biskupiec), Izabela Wojtyniak (gm. Jonkowo), Julia Jackowska (gm. Jeziorany), Agata
Sobolewska (gm. Biskupiec), Katarzyna Kubuj (gm. Świątki), Monika Waniewska (gm. Dywity), Dominika
Jaworska (gm. Olsztynek), Dominika Lisowska (gm. Olsztynek), Klaudia Makowska (gm. Barczewo), Klaudia
Zimerman (gm. Purda), Mateusz Kukowski (gm. Biskupiec), Sandra Radziszewska (gm. Jeziorany), Martyna
Jurga (gm. Jonkowo), Mateusz Atałap (gm. Barczewo), Andżelika Hasiak (gm. Barczewo), Julia Brzostek (gm.
Gietrzwałd), Patryk Jasiński (gm. Jeziorany), Julia Bartczak (gm. Jonkowo), Lidia Rudyk (gm. Biskupiec),
Agnieszka Buczkowska (gm. Dobre Miasto), Kacper Chyczewski (gm. Biskupiec), Karolina Bildziukiewicz
(gm. Dobre Miasto), Agata Studenna (gm. Biskupiec), Aleksandra Adamczyk (gm. Jonkowo), Natalia
Wabalis (gm. Biskupiec).
Łączna kwota stypendiów wyniosła 49,5 tys. zł, z czego 48 tys. zł pochodzi z dotacji Powiatu Olsztyńskiego
(48 tys.), a pozostałe środki z wpłat przekazywanych indywidualnie przez radnych powiatowych, radnych

gminy Biskupiec oraz tzw. 1%. Stypendyści wraz z prezes Fundacji podziękowali radnym, kierując na ręce
przewodniczącej Rady Powiatu w Olsztynie i przewodniczącego Rady Miejskiej w Biskupcu listy
okolicznościowe. – Myślę, że te nasze starania zdwoją się po tym, co dziś zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. To
nas mobilizuje do jeszcze większej dobroczynności – w odpowiedzi na list powiedziała Alicja Wąsik,
przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie. Spośród wielu słów o zaletach tegorocznych stypendystów
wybija się jeszcze jeden głos: Nie wyjeżdżajcie, zostańcie tu i sami twórzcie swoją przestrzeń. By ta nasza
olsztyńska ziemia była najpiękniejszym miejscem do życia.
Część XIV Gala Stypendialna zakończyła się walcem angielskim i wspólnymi zdjęciami. Nie zabrakło też
osobistych gratulacji, m.in. ze strony radnych powiatowych Anny Klewiado, Alicji Wąsik, Joanny Michalskiej,
Krystyny Szter, Bożeny Wojarskiej i Jerzego Laskowskiego.
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