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Fundacja Rozwoju Śląska przyznała
Stypendia im. Johanna Krolla
Młodzież

Ryszard Galla. - To są osoby,
które się w swoich środowiskach wyróżniają. Ludzie bardzo aktywni, ponadprzeciętni.
Bardzo często rozpoznawalni
zarówno w regionie, jak i na po-

ziomie krajowym. Niektórzy
uczestniczyli we wszystkich
edycjach. I nie ma wątpliwości,
że robią z roku na rok postępy.
Po raz drugi stypendium
otrzymała Julia Zgorzelska. Jest
aktywna w BJDM i w kole DFK
w Biedrzychowicach. Jest absolwentką programu EloM Domu
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Interesuje się sportem
i naukami ścisłymi.
- W przyszłości chciałabym
realizować jeszcze więcej projektów na rzecz społeczności lokalnej - zapowiada Julia. A także angażować się bardziej
w strukturach MN. Nie zamierzam spocząć na laurach. Stypendium ma nie tylko wartość
materialną. Daje też duży prestiż. Pozwoliło mi uwierzyć
w siebie.
Na stronie www.fundacja.opole.pl #fundacjadlaciebie
jest prowadzony specjalny blog,
na którym przedstawione zostaną sylwetki wybranych stypendystów z każdej kategorii.
Patron stypendium, Johann
Kroll zaczął organizować spotkania Niemców na Śląsku Opolskim. Był inicjatorem akcji zbierania podpisów przez osoby
przyznające się do narodowości
niemieckiej. Kiedy w lutym 1990
zarejestrowano TSKN, Johann
Kroll został wybrany jego pierwszym przewodniczącym. ¹

sogar der Landesebene aktiv.
Manche haben sich bereits
mehrmals beworben, und es
gibt keine Zweifel, dass sie
von Jahr zu Jahr Fortschritte
machen.
Julia Zgorzelska erhielt das
Stipendium zum zweiten Mal.
Sie ist beim BJDM und in der
DFK-Ortsgruppe in Friedersdorf aktiv. Julia absolvierte
das Programm EloM des Hauses der Deutsch-Polnischen
Zusammenarbeit. Sie interessiert sich für Sport und Naturwissenschaften.
- In Zukunft möchte ich
noch mehr Projekte für die lokale Gesellschaft realisieren“,
kündigt Julia an. „Ich möchte
mich auch noch mehr in den
Strukturen der deutschen
Minderheit engagieren. Ich
habe nicht vor, mich auf den
Lorbeeren auszuruhen. Das
Stipendium hat nicht nur

einen materiellen Wert für
mich. Es bedeutet auch
Prestige. Es hat mir dabei
geholfen, an mich selbst zu
glauben.
Auf der Internetseite
www.fundacja.opole.pl #fundacjadlaciebie ist ein Blog zu
finden, in dem ausgewählte
Stipendiaten vorgestellt werden.
Der Namensgeber des
Stipendiums Johann Kroll fing
an, Treffen für Deutsche im
Oppelner
Land
zu
organisieren. Er war der
Ideengeber
der
Unterschriftensammlung, bei
der sich Menschen zur deutschen Volkszugehörigkeit
bekannt haben. Nach der
Registrierung der SKGD im
Jahr 1990 wurde Johann Kroll
zu ihrem ersten Vorsitzenden
gewählt.
¹

W związku z trwającą wciąż
pandemią Fundacja Rozwoju
Śląska nie organizuje w tym
roku uroczystości wręczenia
stypendiów, jak to miało miejsce
w poprzednich latach. Laureaci
otrzymali pisemne zawiadomienia o przyznaniu stypendium.
Każdy ze stypendystów otrzymał także dyplom uznania.
Przyznana kwota stypendium
została wypłacona jednorazowo
na konto wskazane we wniosku.
Fundacja zainaugurowała
wiosną kolejną, trzecią już edycję projektu pod nazwą Fundusz
Stypendialny Fundacji Rozwoju
Śląska im. Johanna Krolla. Projekt skierowany jest do uczniów
i studentów do 26. roku życia,
zamieszkujących na terenie Polski, wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.
- Najwięcej wniosków - bo aż
30 - złożono w kategorii naukowej. W kategorii społecznej napłynęło 18 wniosków, 11 złożono
w kategorii artystycznej, zaś
w sportowej - 8 - mówi Agata

FOT. FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA

Stypendia w wysokości 1000 zł
otrzymało 58 wnioskodawców
mających wybitne osiągnięcia
indywidualne lub zespołowe naukowe, sportowe, artystyczne lub społeczne w roku szkolnym/akademickim 2019/2020.

Julii Zgorzelskiej symboliczny czek na 1000 zł oraz gratulacje przekazali Helena Lellek, dyrektor fundacji oraz poseł Ryszard Galla.
Róg-Kopczyńska, specjalista
w Fundacji Rozwoju Śląska. Wydarzenie związane z Funduszem Stypendialnym im.
Johann Krolla odbywa się
online. 27 października zapo-

czątkowaliśmy cykl wydarzeń
na FB oraz na stronie www.fundacja.opole.pl #fundacjadla
ciebie. W zamieszczonych tam
filmikach prezentujemy wypowiedzi posła Ryszarda Galli,

przewodniczącego Komisji Stypendialnej oraz laureatki Julii
Zgorzelskiej.
- Stypendia przyznaliśmy
po raz trzeci młodzieży szczególnie uzdolnionej – mówi poseł

Stiftung für Entwicklung Schlesiens
vergab die Johann-Kroll-Stipendien
Die Stipendien in Höhe von
1.000 Zloty erhielten 58 Antragsteller für ihre individuellen oder im Team erzielten
Erfolge in den Bereichen
Wissenschaft, Sport, Kunst
oder soziales Engagement
im Schul- bzw. Studienjahr
2019/2020.
Aufgrund der Pandemie veranstaltet die Stiftung für Entwicklung Schlesiens in diesem
Jahr keine Feier aus Anlass der
Stipendienvergabe wie das in
den vergangenen Jahren noch
der Fall war. Die Preisträger
wurden schriftlich über die

Zuerkennung der Förderung
in Kenntnis gesetzt. Jeder Stipendiat erhielt zudem eine
Ehrenurkunde. Der Betrag
wurde als eine einmalige Zahlung auf das angegebene
Konto überwiesen.
Die Stiftung hat im Frühjahr die dritte Auflage des Projekts unter dem Namen „das
Johann-Kroll-Stipendienfond“ gestartet. Die Ausschreibung richtete sich an
Schüler und Studenten im Alter von bis zu 26 Jahren aus
dem Umfeld der deutschen
Minderheit und mit Wohnsitz
in Polen.

- Die meisten und zwar 30
Anträge wurden in der Kategorie
Wissenschaft
eingereicht. In der Kategorie
soziales Engagement wurden
18 Anträge eingereicht, 11 im
Bereich Kunst und 8 im
Bereich Sport - sagt Agata RógKopczyńska, Referentin in der
Stiftung für Entwicklung
Schlesiens.
Die
Veranstaltungen im Rahmen
des
Johann-KrollStipendienfonds
finden
online statt. Am 27. Oktober
begannen wir mit der Reihe
auf unserer Facebookseite
und auf der Internetseite

w w w. f u n d a c j a .o p o l e . p l
#fundacjadlaciebie. In den
präsentierten
Kurzfilmen
sprechen Ryszard Galla,
Vorstandsvorsitzender der
Stipendienkommission und
Stipendiatin Julia Zgorzelska.
- Wir haben die Stipendien
zum dritten Mal an besonders
talentierte
Jugendliche
vergeben
sagt
Sejmabgeordneter Ryszard
Galla. - Das sind Personen, die
in
ihrem
Umfeld
herausragend sind, es sind
sehr aktive, überdurchschnittliche Menschen. Sie werden
oft auf der Regional- und

