INFORMACJE O UCZNIACH, KTORYM PRZYZNANO STYPENDIA
1. Matylda Barańska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi.
Wszechstronnie uzdolniona, posiadająca szczególne zdolności matematyczne,
literackie i językowe, a także plastyczne, wybitna pływaczka, wolontariuszka.
Wielokrotnie uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”, jest laureatką Konkursu Literackiego „Baśniowa
Łódź”, uzyskała znaczące miejsca w różnorodnych konkursach plastycznych. Od
wielu lat reprezentuje szkołę w zawodach pływackich. Jest wielokrotną
mistrzynią województwa łódzkiego w pływaniu na dystansie 100 m. i 200 m.
stylem klasycznym. W ubiegłym roku szkolnym zdobyła 2 miejsce
w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich o puchar burmistrza Sochaczewa. Jej
sukcesy zaowocowały powołaniem do Kadry Wojewódzkiej Młodzików
w pływaniu na rok 2019.
Wrażliwa na potrzeby innych ludzi, chętnie angażuje się w różnorodne akcje
charytatywne.
2. Zuzanna Granek – uczennica Szkoły Muzycznej II stopnia w Zespole Szkół
Muzycznych w Łodzi.
Łączy naukę w szkole ogólnokształcącej ze szkołą muzyczną w klasie gitary,
zdobywczyni czołowych miejsc w ogólnopolskich konkursach gitarowych,
uczestniczy w zajęciach Koła Analityki Chemicznej, Koła Olimpijskiej Chemii,
prowadzi badania biologiczne i obserwacje przyrodnicze w ramach
współpracy z Uniwersytetem Łódzkim.
Zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym, Grand Prix w
kategorii zespołów kameralnych w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym,
uzyskała stypendium „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla
najzdolniejszych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego. Występowała podczas kilku koncertów w Filharmonii
Łódzkiej solo i w zespole kameralnym.
3. Marta Saganowska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi,
obecnie uczennica Liceum Uniwersytetu Łódzkiego.
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Laureatka i Finalistka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, zdobyła
czołowe miejsca w konkursach wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim, aktywnie
uczestniczyła w życiu szkoły i środowiska, autorka wierszy.
Dwukrotnie uzyskała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Historii oraz tytuł Finalisty i Laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Zdobyła I miejsce w Ogólnołódzkim
Konkursie Wiedzy „Droga do Niepodległości”. Uzyskała najwyższą średnią ocen
w historii swojej szkoły. Posiada zdolności literackie – jest autorką wierszy.
4. Alexander Pastuszyński – absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w
Piotrkowie Trybunalskim.
Laureat wielu konkursów i olimpiad chemicznych, uczestnik programu
Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny Uczeń – Świetny Student”, laureat nagrody
Rady Pedagogicznej III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie
Trybunalskim „Osobowość szkoły”, aktor szkolnego teatru, gra na skrzypcach.
Dwukrotnie uzyskał tytuł Finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dwukrotnie był uczestnikiem
półfinałów Olimpiady Chemicznej, uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiego
Konkursu Naukowego E(x)plory, w ramach którego prowadził pracę badawczą.
Swoją grą na skrzypcach uświetniał szkolne uroczystości i imprezy.
5. Angelika Słubik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.
Szczególnie uzdolniona artystycznie, muzycznie i teatralnie, słuchaczka
wykładów z zakresu nauk przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej, regularnie
uczestniczy w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym, wolontariuszka
i społecznik.
Wraz z zespołem tanecznym Klubu Sportowego Tańca Nowoczesnego Ad Astra
zdobyła czołowe miejsca w różnorodnych przeglądach zespołów tanecznych na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim
Turnieju Tańca Nowoczesnego „RHYTM & STYLE”. Od wielu lat doskonali swoją
grę na gitarze oraz keyboardzie, występuje w przedstawieniach teatralnych.
Aktywnie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych, szczególnie
zaangażowała się w akcję organizacji Unicef, jest wolontariuszką szkolnego koła
Caritas.

2

6. Mikołaj Zaremba – absolwent Szkoły Podstawowej nr 29 w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 3 w Łodzi
Zafascynowany językiem rosyjskim, laureat międzynarodowych konkursów
i olimpiad języka rosyjskiego, laureat ogólnopolskich konkursów
matematycznych, sportowiec, aktor szkolnego teatru.
Uzyskał tytuł laureata VIII Międzynarodowego Konkursu Puszkinowskiego, oraz
Finalisty I Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego jako obcego, został
zwycięzcą Międzynarodowego Dyktanda im. Aleksandra Puszkina. Jest
laureatem nagrody „Za miłość do języka rosyjskiego”, przyznaną przez
Uniwersytet Państwowy w Sankt – Petersburgu jedynie 15. młodym osobom z
całego świata. Trenuje piłkę nożną.
7.Aleksandra Kulesza – uczennica Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi.
Uzdolniona językowo i matematycznie, laureatka wielu konkursów
matematycznych, wolontariuszka, jeździ konno i interesuje się tańcem.
Zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Archimedes Plus”, II miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie „Omnibus”, wyróżnienie w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur”. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
działa w Samorządzie Uczniowskim, jest zaangażowana w wiele akcji
charytatywnych. Brała udział w ogólnopolskich zawodach w jeździe konnej.

8. Adam Kubiak – absolwent gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2
w Kutnie.
Laureat wielu konkursów przedmiotowych z matematyki i fizyki, autor
artykułów z zakresu astronomii i fizyki do gazetki szkolnej, interesuje się
astronautyką, kosmologią i filozofią, empatyczny społecznik.
Zdobył I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Alfik
Matematyczny, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym
„PINGWIN” z Matematyki i V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Przedmiotowym „PINGWIN” z Fizyki. Aktywnie działa w szkolnym kole
dziennikarskim. Chętnie dzieli się swoją wiedzą pomagając innym uczniom w
nauce.
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9. Małgorzata Rutkiewicz – uczennica Technikum Gastronomicznego w Łodzi
Zdobywczyni czołowych miejsc w ogólnopolskich konkursach
gastronomicznych, uczestniczyła w projekcie „Mobilni na rynku europejskim”
realizowanym we Francji, wolontariuszka i społecznik, interesuje się
fotografią.
Zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Regionalne Podróże Kulinarne”,
zakwalifikowała się do ścisłego finału Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego
organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa. Aktywnie działa w Samorządzie
Uczniowskim, ma duże osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego
i na rzecz innych ludzi.
10. Aleksandra Zankowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, zdobywczyni czołowych
miejsc w turniejach karate, wolontariuszka i organizatorka wielu akcji
charytatywnych.
Dwukrotnie uzyskała tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego, zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego. Aktywnie działa w szkolnym Samorządzie
Uczniowskim, jest inicjatorką wielu przedsięwzięć takich jak warsztaty językowe
„Euroweek”, pikniki klasowe, samopomoc edukacyjna. Uczestniczy w wielu
akcjach charytatywnych. Gra na klarnecie.
11. Michał Lipiec – uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Łodzi.
Laureat ii finalista wielu prestiżowych konkursów i olimpiad matematycznych
i chemicznych, stypendysta programu „Miasto Zdolnych”, zdobywca tytułu
„Talent Uczniowski” przyznanego przez ŁCDNiKP.
Uzyskał między innymi tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Chemii dla uczniów gimnazjum będąc uczniem szkoły
podstawowej, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki, tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
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z Języka Angielskiego oraz tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Jest laureatem LXV Olimpiady
Matematycznej Juniorów. Trenuje pływanie.
12. Julia Pietrzak – uczennica Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi.
Szczególnie uzdolniona językowo, laureatka wielu konkursów i olimpiad,
uczestniczka projektów naukowych realizowanych przez wyższe uczelnie,
wolontariuszka i społecznik.
Uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiej Olimpiady z Języka Niemieckiego, zdobyła
certyfikat językowy z języka niemieckiego na poziomie A2, jest finalistką
Olimpiady z Języka Polskiego. Przez kilka lat działała w Samorządzie
Uczniowskim, angażuje się w różnorodne akcje charytatywne, proekologiczne
i prospołeczne.
13. Jakub Subczyński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pabianicach.
Uzdolniony matematycznie i informatycznie, laureat konkursów
matematycznych, przyrodniczych i historycznych, uczeń Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w klasie organów, dwukrotnie wyróżniony nagrodą
Prezydenta Pabianic za wyniki w nauce, sportowiec.
Laureat Międzynarodowego konkursu Matematycznego „Kangur”, zdobył
wyróżnienie w miejskim konkursie na projekt biletu autobusowego, uzyskał
I miejsce drużynowo w Wojewódzkich Mistrzostwach w Biegach Przełajowych.
Często koncertuje grając na organach, uczy się także gry na skrzypcach.
14. Marta Przybył – absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Laureatka i finalistka konkursów i olimpiad chemicznych, stypendystka
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, wolontariuszka, przyboczna w drużynie
ZHP.
Uzyskała tytuł Laureata 65. Olimpiady Chemicznej, zdobywając 17. pozycję
w kraju, Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii, zdobyła
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I miejsce w konkursie chemicznym organizowanym przez Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczestniczyła
w działaniach Klubu Ratowniczego ZHP, zdobyła odznakę ratownika. Działała
w Samorządzie Uczniowskim, prowadziła zajęcia z chemii dla innych uczniów
szkoły oraz dla uczniów gimnazjów. Brała udział w ważnych imprezach
w ramach harcerskiej służby medycznej.
15. Helena Sitarek – absolwentka Szkoły Podstawowej ZNP w Łodzi
Uzdolniona językowo, laureatka prestiżowych konkursów, autorka
opowiadań, prowadzi literacką grę internetową w języku angielskim, trenuje
szermierkę, wolontariuszka i społecznik.
Uzyskała trzykrotnie tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego oraz tytuł laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, jest także laureatką
Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Uzyskała certyfikat z języka
angielskiego. Zdobyła V miejsce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego
Juniorów w Szermierce. Jest autorką opowiadań, które publikuje na stronie
internetowej. Aktywnie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych.
16. Daniel Marciniak – uczeń XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi.
Uzdolniony wszechstronnie, zafascynowany językiem rosyjskim,
zaangażowany w życie szkoły, wolontariusz. Uzyskał tytuł finalisty I
Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego jako Obcego. Jest laureatem
nagrody „Za miłość do języka rosyjskiego” przyznaną przez Uniwersytet
Państwowy w Sankt – Petersburgu jedynie 15 młodym osobom z całego świata.
Był reprezentantem szkoły w projektach: „Młodzieżowy Parlament Europejski”
oraz „Łódzkie Oblicza Niepodległej”, a także w grze miejskiej organizowanej
przez Muzeum Miasta Łodzi „Odkrywamy Stary Cmentarz przy ulicy
Ogrodowej”. Zaangażował się jako wolontariusz w Fundacji „Poducha”.

17. Filip Gągorowski – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie
Mazowieckim.
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Laureat olimpiad wiedzy ekologicznej, posiada szeroką wiedzę z zakresu
biologii, ornitologii, leśnictwa, szczególnie interesuje się rolnictwem
ekologicznym, zaangażowany w ochronę środowiska, wolontariusz.
Laureat I miejsca XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Finalista XXXIII
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, uczestnik zawodów centralnych Olimpiady
Biologicznej. W ramach wolontariatu wspierał pacjentów Tomaszowskiego
Centrum Onkologii.
18. Wiktoria Kucharek – uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.
Zaangażowana w działalność naukową, poszukująca innowacyjnych
rozwiązań, uzdolniona artystycznie, kształci się w kierunku architektury
krajobrazu, autorka referatów, wygłasza prelekcje, prowadzi pokazy
florystyczne.
Jej projekt „Pływające wyspy życia – perspektywy zakładania ogrodów na
statkach” uzyskał I miejsce w okręgowym etapie Olimpiady Innowacji
Technicznych i Wynalazczości. Zdobyła także I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Dendrologicznym, wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim
„Seminarium uczniowsko-studenckim” w kategorii plakat i II miejsce w kategorii
referat. Jest autorką referatu pt: „Prawidłowy dobór drzew i krzewów do
nasadzeń w zieleni miejskiej”, wyróżnionego podczas XII Seminarium
Studenckiego Koła Naukowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w
Kaliszu.
19. Julia Jędrzejczak – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Łodzi.
Laureatka konkursów z języka polskiego i języka angielskiego, aktywnie
działała w Samorządzie Uczniowskim, wolontariuszka, pełniła funkcję
Przewodniczącej szkolnej Rady Wolontariatu.
Uzyskała tytuł Finalistki Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego oraz tytuł
Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego. Będąc
członkiem zespołu szkolnego w ramach projektu „Szkoła Demokracji”
realizowała program mający na celu rozwój samorządności i aktywności
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uczniów – działania tego zespołu zaowocowały przyznaniem szkole certyfikatu
„Szkoła Demokracji”.
20. Maria Pankiewicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi
Wszechstronnie uzdolniona, zaangażowana w działania proekologiczne,
prospołeczne i charytatywne, gra na flecie i gitarze, zdobywczyni górskich
szczytów.
Uzyskała i miejsce w kategorii klas szóstych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Matematycznej „Pionier”, pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego inicjując szereg akcji charytatywnych na rzecz dzieci i zwierząt, a
także działań integrujących szkolną społeczność. Jest studentką Uniwersytetu
Dziecięcego przy Politechnice Łódzkiej. W najbliższej przyszłości planuje
zorganizowanie na terenie szkoły kampanii uświadamiającej uczniom
zagrożenie degradacją środowiska naturalnego Ziemi.
21. Jan Odyniec – uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Wszechstronnie uzdolniony, organizator szkolnych przedsięwzięć,
wolontariusz, upominający się o prawa człowieka, dostrzegający potrzebę
szanowania praw zwierząt.
Uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, współorganizował
szkolny projekt „Herbert. Poeta i Obywatel”, angażując w jego realizację całą
szkolną społeczność, samodzielnie zgłębia konteksty literatury staropolskiej –
obszar wiedzy wykraczający poza program nauczania w szkole średniej.
Uczestniczył w akcji „Czytanie Dzieciom” odwiedzając pacjentów szpitala, w
ramach akcji Amnesty International redagował hasła encyklopedyczne
o kobietach wykluczonych i walczących o prawa człowieka, wolontariusz w
schronisku dla zwierząt.

22. Julia Woch – uczennica Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi.
Wszechstronnie uzdolniona, z sukcesami bierze udział w różnorodnych
konkursach, działa w Samorządzie Uczniowskim, autorka artykułów do
gazetki szkolnej, wolontariuszka.
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Zdobyła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz Ortografii”, wyróżnienie
w Łódzkim Konkursie Literackim, I miejsce w konkursie plastycznym „Drogi
Polski do Niepodległości”. Jest inicjatorką wielu akcji charytatywnych.
23. Agata Cybulska – uczennica XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Wszechstronnie uzdolniona, osiąga ponadprzeciętne wyniki w nauce ze
wszystkich przedmiotów, zaangażowana w życie klasy i szkoły.
Uzyskała tytuł Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, zajęła I miejsce w
edycji specjalnej projektu; „Młodzieżowy Parlament Europejski”, jest
stypendystką Prezesa Rady Ministrów.
. Krzysztof Kamiński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi
Zdobywca wielu pucharów i medali w Mistrzostwach w Tenisie Stołowym,
uzyskał tytuł laureata w konkursie historycznym organizowanym przez
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, działał w Samorządzie
Uczniowskim, wolontariusz.
Zdobył między innymi I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Kwalifikacyjnym
Juniorów w Tenisie Stołowym, dwukrotnie II Miejsce indywidualnie i raz
drużynowo w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Kadetów w Tenisie
Stołowym, był reprezentantem województwa łódzkiego w XXV Olimpiadzie
Młodzieży w Sportach Halowych. Zaangażowany w życie szkoły, organizował
różnorodne imprezy szkolne, reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym.
25. Natalia Kaźmierczak – uczennica Technikum w Zespole Szkół
Ekonomiczno–Turystyczno–Hotelarskich w Łodzi
Stypendystka programu Urzędu Miasta Łodzi „Zawodowcy w Łódzkiem”
zakwalifikowała się do wyjazdu do Hiszpanii w ramach projektu „Europejski
staż szansą na lepszy start zawodowy”, ukończyła certyfikowany kurs języka
angielskiego, aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim.
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Propaguje wśród społeczności lokalnej ideę kształcenia zawodowego, angażuje
się we wszystkie imprezy realizowane na terenie szkoły, doskonali własne
umiejętności praktyczne poprzez udział w praktykach zawodowych i wielu
projektach np. „Staż zawodowy –Profesjonalny Hotelarz”.
26. Weronika Gomułka – uczennica Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi
Wszechstronnie uzdolniona, osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce,
mistrzyni województwa łódzkiego w pływaniu, jest jedną z najbardziej
utalentowanych pływaczek w kraju w swojej kategorii wiekowej.
Zakwalifikowała się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Języka Polskiego będąc uczennicą klasy szóstej, wielokrotnie
zdobyła mistrzostwo województwa łódzkiego w pływaniu stylem grzbietowym i
zmiennym, wielokrotnie zdobywała medale w ogólnopolskich zawodach
pływackich.

27. Oliwia Kołacz – uczennica Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi.
Osiąga znakomite wyniki nauczania, przejawia szczególne zdolności
artystyczne, utalentowana sportsmenka, autorka artykułów i ilustracji do
szkolnej gazetki, wolontariuszka.
Zdobyła I miejsce w konkursie z projektowania 3D, jest autorką prac graficznych
tradycyjnych i cyfrowych zdobiących szkolne pomieszczenia, wykonuje
artystyczne zdjęcia w szkolnym studiu fotograficznym, zdobyła II miejsce w
Mistrzostwach w Biegach Przełajowych oraz III miejsce w Międzyszkolnej Lidze
Strzeleckiej. Udziela się jako wolontariuszka w Centrum Służby Rodzinie oraz
wspomagając budowę i organizację Domu Sztuki – ośrodka terapii poprzez
sztukę.
28. Oliwia Augustyniak – uczennica Samorządowego Liceum
Ogólnokształcącego w Zgierzu.
Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, angażuje się w promocję
szkoły nie tylko w Polsce ale też zagranicą, laureatka olimpiad i konkursów,
aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim.
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Uzyskała tytuł laureata konkursu „Czysta woda wokół nas”, uzyskała I miejsce
w konkursie wiedzy o patronach szkół, oraz I miejsce w Ogólnopolski Konkursie
Krasomówczym „Pięknie Opowiedzieć Ojczyznę”. Reprezentowała szkołę
podczas wyjazdu do Niemiec w celu nawiązaniu współpracy z jedną z
berlińskich szkół. Pełniła funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego,
współtworzyła szkolne uroczystości i projekty.
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