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Uczestniczyłem w trzech 
ostatnich edycjach pro
gramu stypendialnego -
w dwóch jako uczeń Gim
nazjum nr 13 w Płocku, 
a w tegorocznej jako 
uczeń III Liceum Ogólno
kształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. 
Moimi głównymi zainteresowaniami są ma
tematyka, informatyka i chemia. Z matema
tyką był związany projekt, nad którym praco
wałem w tym roku szkolnym - powierzchnie 
prostokreślne i ich praktyczne zastosowanie. 
Poza tym jestem humanistą-amatorem - in
teresuję się historią nowożytną. Dzięki sty
pendium mogłem wyjeżdżać na spotkania 
i obozy naukowe, m.in. obozy wielodyscypli
narne Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. 
W ramach projektu kierowałem pracami 
grupy uczniów z mojej klasy, badającej po
wstawanie różnych krzywych, np. paraboli, 
z wielu odpowiednio rozłożonych wobec 
siebie prostych. Zbadaliśmy także wykorzy
stanie tych powierzchni w architekturze. 
Równolegle, będąc stypendystą programu, 
brałem udział w wielu olimpiadach i kon
kursach. W latach szkolnych 2009/2010 
i 2010/2011 zostałem laureatem Olimpiady 
Matematycznej Gimnazjalistów oraz finalistą 
Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. 
Poza tym w roku szkolnym 2009/2010 zosta
łem finalistą konkursu chemicznego, w roku 
szkolnym 2010/2011 laureatem konkursu 
fizycznego. W tym roku szkolnym zakwali
fikowałem się do II etapu Olimpiady Mate
matycznej, co z racji uczęszczania do I klasy 
liceum można uznać za sukces. Wyniki te 
spowodowały, że w zeszłym i w tym roku 
szkolnym jestem objęty indywidualnym to
kiem nauczania z matematyki i informatyki. 
Program stypendialny oceniam pozytywnie. 
Cieszę się, że dzięki stypendium mogę roz
wijać swoje umiejętności i pasje. W projek
cie tym brakuje mi tylko jednej możliwości, 
którą otrzymuję w ramach m.in. obozów 
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci: moż
liwości rozmowy, kontaktu z wykładowcami 
akademickimi, nauczycielami z innych szkół, 
a przede wszystkim z innymi uczniami mają
cymi podobne zainteresowania. Co do pro
cedur, dostać stypendium jest dosyć łatwo, 
nawet nie posiadając osiągnięć naukowych. 
Trochę gorzej jest z koniecznością wypełnia
nia sprawozdań, z początku może to trochę 
zniechęcać do realizacji projektu. Jednakże 
sprawozdania uczą bardzo ważnej w doro
słym życiu umiejętności wypełniania ogrom
nej liczby dokumentów. 


