
Dominik Murzynowski i Jakub Waśkiewicz 

Zaimponowali wiedzą marszałków 
Dominik Murzynowski, uczeń HI 

Liceum Ogólnokształcącego w Płoc
ku, i Jakub Waśkiewicz z LO im. 
Wł. Jagiełły to najlepsi płoccy 
uczestnicy projektu stypendialnego 
realizowanego przez samorząd wo
jewództwa mazowieckiego. Efekty 
swojej całorocznej pracy zaprezen
towali na uroczystej gali, podczas 
której marszałek Adam Struzik 
wręczał dyplomy najzdolniejszym 
stypendystom z całego Mazowsza. 

W kończącym się roku szkolnym, 
dzięki stypendiom unijnym, przyzna
wanym utalentowanym uczniom gim
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
aż 536 uczniów z Mazowsza mogło 
pogłębiać swoją wiedzę i realizować 
wiele ciekawych projektów. Ucznio
wie nagrodzeni stypendiami brali 
udział i zajmowali wysokie miejsca 
w olimpiadach: matematycznej, infor
matycznej, biologicznej oraz konkur

sach przedmiotowych, a także warsz
tatach i seminariach naukowych. 
Płock i region płocki reprezentowało 
aż 33 uczniów. Dwóch najlepszych 
zaprezentowało swoje projekty edu
kacyjne. Uczestniczący w gali dla 
prymusów mogli obejrzeć efekty pra
cy Dominika Murzynowskiego, który 
realizował projekt „Krzywe stożko
we, powierzchnie prostokreślne i ... 
obrazy nicią tworzone" oraz Jakuba 
Waśkiewicza, który zajął się frekwen
cją wyborczą w Polsce po upadku ko
munizmu. - Myślę, ze za kilka lat wa
sze osiągnięcia naukowe potwierdzą, 
ze stypendia dla szczególnie uzdolnio
nej młodzieży to najlepszy sposób na 
inwestowanie środków unijnych -
mówił do stypendystów marszałek 
Adam Struzik. 

Gratulacje przekazał także wicemar
szałek Leszek Ruszczyk. -Z ogrom
nym zaciekawieniem zapoznałem się 

Z waszymi osiągnięciami i muszę przy
znać, że zaimponowaliście mi swoją 
wiedzą i pracowitością. Życzę wam ko
lejnych sukcesów - powiedział Leszek 
Ruszczyk. Zaprosił też do udziału 
w kolejnej, piątej edycji programu, 
w której wnioski młodzi utalentowani 
uczniowie mogą składać do 6 lipca. 

W tym roku na stypendia dla naj
zdolniejszej młodzieży zarezerwowa
no ok. 2,5 min zł, a wsparcie ma szan
sę otrzymać 418 uczniów z całego wo
jewództwa. O stypendia mogą ubiegać 
się uczniowie gimnazjów lub szkół po
nadgimnazjalnych z Mazowsza. Po
moc skierowana będzie do młodzieży 
pochodzącej z niezamożnych rodzin. 
Stypendia przyznawane są w ramach 
„Regionalnego programu stypendial
nego dla uczniów szczególnie uzdol
nionych" realizowanego przez Samo
rząd Województwa Mazowieckiego 
w ramach PO KL 2007-2013". rad 


