8

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Stypendia dla najlepszych
P

onad 1,1 miliona złotych trafi w tym roku
do najzdolniejszych uczniów z województwa lubelskiego. Pieniądze podzielone zostały pomiędzy blisko 330 stypendystów. Taki zastrzyk gotówki moŜliwy był dzięki realizacji projektu finansowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny.
Stypendia zostały przyznane przez Zarząd Województwa
Lubelskiego jeszcze październiku 2010 roku. Otrzymało je
130 uczniów gimnazjów i 196
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. KaŜdy z nich otrzymuje
miesięcznie 300 złotych.
– Te pieniądze umoŜliwiają
nam realizację własnych pasji –
mówi Karolina Combrzyńska,
uczennica z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Mętowie.
Zgodnie z załoŜeniami
projektu Karolina i jej koledzy
mogą przeznaczyć otrzymywane pieniądze na dokładnie
określone cele. Są wśród nich:
zakupy ksiąŜek, sprzętu komputerowego i innych pomocy
naukowych. Stypendyści mogą
równieŜ z tego źródła finansować wyjazdy edukacyjne.

Ze wszystkimi tegorocznymi stypendystami pod koniec
kwietnia spotkał się Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego. – Wykształcenie jest przepustką do
lepszego Ŝycia – mówił gratulując tegorocznym stypendystom. Podkreślił takŜe szczególną rolę młodych ludzi w budowaniu przyszłości naszego województwa.
Hetman dziękując za cięŜką pracę wszystkim nauczycielom z Lubelszczyzny zauwaŜył
równieŜ, iŜ stypendia nie są
zdominowane przez uczniów

duŜych miast. Najliczniejsza
grupa prymusów pochodzi z
Zespołu Szkół w Tomaszowie
Lubelskim oraz I LO im. Porytowego Wzgórza w Janowie
Lubelskim. Najwięcej punktów
wśród gimnazjalistów otrzymał
Bartłomiej Koman z gimnazjum w Krasnobrodzie, z kolei wśród licealistów najlepszy
okazał się Kacper Stachyra z I
LO w Lublinie.
– Cieszę się, Ŝe szczególnie
uzdolnieni uczniowie z naszego powiatu zdobyli te stypendia– mówi Robert Późniak,
dyrektor Zespołu Szkół im.

Kulturalne nagrody

Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. – Mam
nadzieje, Ŝe będzie to sygnał
dla młodych ludzi planujących
swoją edukację, iŜ warto uczyć
się w naszej szkole. W ubiegłym
roku mieliśmy 8 stypendystów.
W tym roku mamy jeszcze lepszy wynik. Jest ich aŜ 16. To
najlepszy wynik w całym województwie.
Dyrektor Późniak nie ma
wątpliwości, Ŝe na taki wynik
przyłoŜyła się cięŜka praca uczniów i nauczycieli oraz starania
o systematyczne poszerzenie
oferty edukacyjnej szkoły.
kim docenienia przez własne
środowisko.
Opinię Nakielskiej potwierdza Rafał Rozmus, ubiegłoroczny laureat “śurawi” w

K

apitał Ludzki to nie tylko wykształcone kadry
w gospodarce, czy administracji. Często zapominamy, Ŝe o jakości tego kapitału
świadczą teŜ jednostki, których
dzieła poprawiają, a przynajmniej umilają nasze Ŝycie.
Nie ma chyba lepszej metody na wyłonienie najlepszych
twórców kultury niŜ konkurs
czy plebiscyt, w którym wyboru dokonują sami konsumenci.
To kryterium spełniają “śurawie – Lubelskie WyróŜnienia
Kulturalne”. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: słowo, dźwięk, obraz
i animator kultury. „śurawie“
mają na celu oŜywić środowisko młodych twórców Lublina oraz wypromować liderów,
którzy wyznaczają nowe trendy i mogą reprezentować miasto jako Europejską Stolicę
Kultury. Kandydaci nie mogą
mieć powyŜej trzydziestu lat.
Nominowanych, w kaŜdej kate-

laureat2009 w kategorii obraz - Tomasz Bazan (w ćrodku)

gorii, wybiera redakcja “Studni
akademickiej” – audycji Radia
Lublin spośród zgłoszeń słuchaczy. Pomysł się sprawdził.
Zdaniem Andrzeja Szwabe,
prezes Radia Lublin S.A. przyznawane juŜ od 4 lat “śurawie” zyskały juŜ naleŜny prestiŜ w lubelskim środowisku
artystycznym.

– Widzimy potrzebę wspierania przez EFS takŜe młodych
twórców – mówi Iwona Nakielska, dyrektor Departamentu EFS urzędu marszałkowskiego w Lublinie. – Wybierając taką drogę rozwoju zwykle
mają pod górkę Potrzeba im
nie tylko pieniędzy na dalszą
twórczość, ale przede wszyst-

Fot. Alicja Bðk

kategorii dźwięk.
– W zasadzie jest to pierwsza lubelska nagroda, jaką
otrzymałem – mówi. – To dla
mnie bardzo duŜe wyróŜnienie. Czuję, Ŝe moja praca została doceniona i tutaj, w Lublinie. To zaś motywuje mnie do
dalszego rozwoju.
Zanim przyszły “śura-

– Realizujemy w ramach
programu Kapitał Ludzki projekt „Równi na starcie” – mówi.
– Jego wartość to ponad 300 tysięcy złotych. Tegoroczni maturzyści mówili mi, Ŝe dodatkowe zajęcia w ramach projektu
okazały się bardzo pomocne
na maturze.
O efektach jakie daje realizacja projektów finansowanych przez Europejski Fundusz
Społeczny mówią sami stypendyści. – Gdyby nie europejskie
fundusze, o takich stypendiach
moglibyśmy tylko pomarzyć
– dodają.
Szansę na uzyskanie stypendium mają uczniowie, którzy oprócz wysokiej średniej
ocen mają równieŜ inne suk-

cesy, na przykład sportowe.
Nikt jednak nie ma złudzeń.
Bez prawdziwego zaangaŜowania w naukę na jakiekolwiek
wsparcie nie moŜna liczyć.
– Stypendium otrzymaliśmy
dzięki cięŜkiej pracy – podkreślali młodzi ludzie. – Na pewno
będziemy starać się Ŝeby przyszłym roku równieŜ dostać to
stypendium.
Kolejny nabór wniosków
stypendialnych na rok szkolny 2011–2012 planowany jest
na lipiec tego roku. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, naboru wniosków oraz
potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl.
Marcin Maśkiewcz

Iwona Nakielska, Dyrektor
Departamentu EFS Urzödu Marszaäkowskiego
Województwa Lubelskiego:
– Dotychczas w ramach projektu „Lubelski
program pomocy stypendialnej dla uczniów
szczególnie uzdolnionych” stypendia otrzymaäo
722 osoby. WartoĈè stypendiów wypäacanych
od maja 2008 do sierpnia 2010 wyniosäa juĔ 1
757 500 zäotych. Teraz do tej kwoty doliczymy
kolejne 1 173 600 zä.

wie”, Rozmus zdąŜył zrobić karierę kompozytora i dyrygenta
nie tylko w kraju, ale i w świecie. Jest między innymi cenionym twórcą muzyki filmowej.
Z kolei Bartosz Sobala zapewne szerzej znany pod pod
pseudonimem artystycznym
aNonim nie ma wątpliwości,
Ŝe dzięki “śurawiom” trafia
się do innych niŜ zwykle odbiorców. Przyznaje, Ŝe szersza
publiczność mogła się dowiedzieć o jego pracy dzięki tej
nagrodzie.
– Teraz, gdy organizuję jakiś koncert, udział w “śurawiach” pomaga się lepiej zaprezentować, przekonać do naszej
twórczości – opowiada. – Uzyskane w ubiegłym roku wyróŜnienie odebrałem jako taki pozytywny gest – wyciągniecie
ręki do twórczości młodych,
rozwijających się autorów.
Pomysł chwali takŜe Rozmus.
– Dla młodych, nieznanych jeszcze twórców stanowi
ogromną motywację – mówi.
– Sama nagroda z roku na rok
nabiera prestiŜu, a co za tym
idzie ten prestiŜ zyskują jej
laureaci.

Listę nominowanych do
tegorocznej edycji konkursu
moŜna znaleźć na stronach internetowych: www.efs.lubelskie.pl i www.radio.lublin.pl.
Laureatów wyłoniono 12 maja
2011 roku, tuŜ po zamknięciu
tego wydania Lubelskie.pl.
Patrycja Leszczyńska
ēurawie 2010 – laureaci
xdĒwiök
Rafaä Rozmus, wykäadowca w
Instytucie Muzyki UMCS\, kompozytor
i dyrygent.
xanimator kultury
Piotr BroĔek, student historii
UMCS, zwiñzany m.in. z OĈrodkiem
“Brama Grodzka - Teatr NN”.
xsäowo
Aleksandra Ziþczuk,
w OĈrodku “Brama Grodzka –
Teatr NN”, zajmuje siö redakcjñ
ksiñĔek i projektami badawczymi i
popularnonaukowymi.
xobraz
Aleksander Janas, zajmuje
siö kreacjñ przestrzeni Ĉwietlnych,
projektami multimedialnymi
i scenograficznymi dla teatrów i
widowisk muzycznych.
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