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Informacje dotyczące osób, które otrzymały jednorazowe stypendia naukowe 
Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2021 
 
Jednorazowe stypendia naukowe w kategorii student 
 
Filip Franciszek Karuga (stypendium I stopnia w kwocie 5.000 zł)  
 
Student VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Bierze udział  
w wielu projektach naukowo badawczych, warsztatach i szkoleniach. W przyszłości chciałby podjąć 
naukę w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz uzyskać tytuł 
naukowy doktora nauk medycznych. Realizuje Indywidualny Tok Studiów, aktywny członek wielu 
Studenckich Kół Naukowych. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na zakup książek, urządzeń oraz szkolenia i wyjazdy  
na konferencje, które pozwolą na realizację zaplanowanej ścieżki rozwoju. 
 
 
Natalia Siwecka (stypendium I stopnia w kwocie 5.000 zł) 
 
Studentka V roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamierza 
pogłębiać swoją wiedzę na temat chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby 
Parkinsona. Swoją karierę naukową zamierza kontynuować jako pracownik dydaktyczny Zakładu 
Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Coroczna stypendystka Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla najlepszych studentów. 

Otrzymane stypendium ma wesprzeć planowaną ścieżkę rozwoju poprzez zakup sprzętu 
elektronicznego, materiałów dydaktycznych oraz pokrycie kosztów opłat konferencyjnych, 
specjalistycznych kursów i zagranicznych staży naukowych. 
 
 
Bartosz Szmyd (stypendium II stopnia w kwocie 4.000 zł) 
 
Student VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy 
naukowej chciałby skupić się na projektach dotyczących germinalnych predyspozycji do chłoniaków. 
Autor licznych publikacji i wystąpień, prezentowanych i nagradzanych na międzynarodowych 
konferencjach. Realizuje Indywidualny Tok Studiów, aktywnie uczestniczy w pracach wielu 
Studenckich Kół Naukowych. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na zakup materiałów do Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego, sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem, udział w stażach, szkoleniach  
i konferencjach naukowych. 
 
 
Jędrzej Chrzanowski (stypendium II stopnia w kwocie 4.000 zł) 
 
Student V roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Planuje kontynuację 
działań dotyczących analizy danych biomedycznych w badaniach klinicznych związanych  
z zastosowaniem ciągłego monitorowania glikemii. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, 
szkoleniach oraz projektach naukowo-badawczych. Realizuje Indywidualny Tok Studiów, bierze 
czynny udział w pracach wielu Studenckich Kół Naukowych. 

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego  
do przeprowadzenia analizy danych biomedycznych. 
 
 
Marcin Mostowy (stypendium II stopnia w kwocie 4.000 zł)  
 
Student V roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Planuje 
kontynuować prowadzone badania naukowe i rozwój kliniczny w dziedzinie ortopedii i traumatologii.  
W przyszłości chciałby rozpocząć pracę naukową w Polskim Towarzystwie Artroskopowym. Uczestnik 
Indywidualnego Toku Studiów, Prezes Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na zakup sprzętu elektronicznego stosowanego do pracy 
naukowej oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem w praktykach, kursach, szkoleniach  
i konferencjach naukowych. 
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Katarzyna Kwas (stypendium II stopnia w kwocie 4.000 zł)  
 
Studentka IV roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główny obszar 
jej zainteresowań naukowych stanowi ginekologia i chirurgia plastyczna. W przyszłości chciałaby dalej 
rozwijać Ogólnopolskie Studenckie Towarzystwo Ortopedyczne poprzez organizację warsztatów oraz 
konferencji naukowych. Aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach oraz projektach naukowo-
badawczych. 

Otrzymane stypendium pozwoli jej na zakup sprzętu elektronicznego oraz książek medycznych. 
 
 
Magdalena Ewelina Rogut (stypendium II stopnia w kwocie 4.000 zł)  
 
Studentka VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W przyszłości 
chciałaby rozwijać się w kierunku specjalizacji: patomorfologii oraz prowadzić badania molekularne 
nad patofizjologią czerniaka. Coroczna stypendystka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla 
najlepszych studentów, realizuje Indywidualny Tok Studiów. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na zakup sprzętu elektronicznego i podręczników 
medycznych oraz pokrycie kosztów kursów przygotowujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, 
kursy językowe oraz udział w konferencjach naukowych. 
 
 
Adrian Bartoszek (stypendium II stopnia w kwocie 3.500 zł)  
 
Student VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozwija się 
naukowo pisząc prace naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Realizuje 
Indywidualny Tok Studiów, coroczny stypendysta Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla 
najlepszych studentów. Angażuje się w działalność popularnonaukową i organizacyjną, zarówno na 
szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. 

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup materiałów dydaktycznych oraz urządzeń 
elektronicznych ułatwiających rozwój naukowy. 
 
 
Daniel Sunderland (stypendium II stopnia w kwocie 3.500 zł)  
 
Student I roku międzynarodowych studiów kulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych  
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych publikacji naukowych oraz referatów 
prezentowanych na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wielokrotnie 
uczestniczył w zagranicznych stażach badawczych i dydaktycznych, członek wielu międzynarodowych 
stowarzyszeń naukowych. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na pokrycie kosztów miesięcznej kwerendy  
we francuskich archiwach naukowych. 
 
 
Oskar Patryk Sylwestrzak (stypendium II stopnia w kwocie 3.500 zł)  
 
Student VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy 
naukowej pragnie skupić się na medycynie prenatalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wrodzonych 
wad serca. Planuje dalszą pracę w laboratorium badawczym oraz w Zakładzie Kardiologii Prenatalnej 
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Coroczny stypendysta Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi dla najlepszych studentów. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na zakup sprzętu elektronicznego, materiałów 
dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach i kursach 
szkoleniowych. 
 
 
Magda Barańska (stypendium II stopnia w kwocie 3.500 zł)  
 
Studentka VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Realizuje 
Indywidualny Tok Studiów, jest Przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Otolaryngologii, 
Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Planuje realizację badań dotyczących 
poszukiwania molekularnego podłoża nowotworów głowy i szyi.  
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Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania  
i urządzeń elektronicznych oraz pokrycie kosztów kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego. 
 
 
Mikołaj Woźniak (stypendium II stopnia w kwocie 3.500 zł)  
 
Student II roku Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Coroczny stypendysta Rektora Politechniki Łódzkiej dla najlepszych 
studentów. W swojej pracy naukowo-badawczej skupia się na interakcji człowiek-komputer,  
w szczególności interesują go tematy związane z projektowaniem urządzeń przeznaczonych  
do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na doposażenie warsztatu informatyczno-
elektronicznego oraz  zakup publikacji naukowych. 
 
 
Aleksandra Łosiewicz (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Studentka VI roku studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
Po zakończeniu studiów chciałaby rozpocząć doktorat łączący tematykę biostatystyki, wykorzystania 
metod uczenia maszynowego i hematologii dzieci. Planuje podjąć międzynarodowe szkolenia  
z zakresu wykorzystania bioinformatyki w  onkologii i hematologii dziecięcej. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na opłaty specjalistycznych szkoleń, zakup literatury 
naukowej, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 
 
 
Grzegorz Kardas (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Student VI roku na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po ukończeniu studiów 
planuje rozpocząć specjalizację lekarską z alergologii oraz podjąć pracę dydaktyczną na 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Priorytetem w przyszłej pracy będą badania nad astmą ciężką, 
wyniki prac chciałby opublikować w najlepszych czasopismach naukowych z dziedziny chorób płuc  
i alergologii.  

Otrzymane stypendium ma wesprzeć planowaną ścieżkę rozwoju poprzez zakup sprzętu 
elektronicznego i multimedialnego, opłacenie kursów naukowych i szkoleniowych. 
 
 
Karol Tutek (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Student II roku kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.  
W przyszłości prowadząc dalej badania naukowe chciałby podjąć studia doktoranckie w dyscyplinie 
nauk chemicznych w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Łódzkiej. Tematyka doktoratu dotyczyć będzie biopolimerów i ich szerszego zastosowania 
w życiu codziennym. 

Otrzymane stypendium zamierza wykorzystać na zakup sprzętu elektronicznego oraz sfinansowanie 
udziału w kursie językowym i konferencjach naukowych. 
 
 
Monika Gzik (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu 
studiów prawniczych chciałaby przystąpić do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych  
w dyscyplinie nauki prawne. W związku z powyższym planuje udział w kolejnych projektach 
badawczych, konferencjach naukowych oraz przygotowywanie publikacji do renomowanych 
czasopism naukowych. 

Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć na sfinansowanie opłat konferencyjnych  
i publikacyjnych, szkoleń, wyjazdów badawczych, kursów językowych, zakup sprzętu elektronicznego 
oraz literatury naukowej. 
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Michał Pieprzowski (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Student II roku Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Coroczny stypendysta Rektora Politechniki Łódzkiej dla najlepszych 
studentów. Członek dwóch Studenckich Kół Naukowych, bierze udział w licznych projektach naukowo 
badawczych - zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Zdobywca wielu nagród i medali  
na międzynarodowych konkursach. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na zakup komputera oraz drukarki 3D. 
 
 
Wiktoria Lewandowska (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Studentka I roku kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska Politechniki Łódzkiej. Bierze udział w wielu projektach naukowo badawczych, autorka 
licznych publikacji, prezentowanych na konferencjach naukowych. Planuje dalsze prace badawcze  
w obszarze energetyki odnawialnej oraz wytwarzania biowęgla. 

Otrzymane stypendium zamierza wykorzystać na wyjazdy na konferencje naukowe, zakup sprzętu 
komputerowego, kurs językowy oraz szkolenia i warsztaty. 
 
 
Paweł Rogowski (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Absolwent studiów Automatyka i robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  
i Automatyki Politechniki Łódzkiej. W przyszłości chciałby dalej rozwijać swoje zainteresowania  
w dziedzinie elektroniki, robotyki i programowania. Powyższe umiejętności posłużą mu do 
opracowania zawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Coroczny stypendysta 
Rektora Politechniki Łódzkiej dla najlepszych studentów. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na zakup sprzętu pomiarowego, narzędzi, podzespołów 
mechanicznych i elektronicznych, literatury fachowej, sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem oraz sfinansowanie uczestnictwa w zawodach robotów, targach i szkoleniach. 
 
 
Karol Zawadzki (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Student I roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej. W przyszłości zamierza kontynuować swoją działalność naukową w projekcie GUST, 
dotyczącym małych, przydomowych turbin wiatrowych. Wyniki badań i prac, wykonywanych w ramach 
projektu, chciałby przedstawić na międzynarodowych konferencjach i sympozjach oraz zaprezentować 
podczas startów na międzynarodowych konkursach. 

Otrzymane stypendium zamierza wykorzystać na zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego. 
 
 
Kamila Żukowska (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Studentka I roku kierunku Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu publikacji naukowych prezentowanych na 
krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jako studentka filologii hiszpańskiej i absolwentka 
filologii polskiej, planuje analizę niezbadanego zjawiska literackiego, jakim jest twórczość Any de 
Jesus, uczennicy św. Teresy z Avila. 

Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć na pokrycie kosztów kwerendy w Biblioteca Nacional 
de España oraz zakup niezbędnej literatury naukowej. 
 
 
Marcin Błaszczyk (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Student II roku kierunku Inżynieria Chemiczna i Biochemiczna na Wydziale Inżynierii Procesowej  
i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Angażuje się w działalność naukową w ramach 
Studenckiego Koła Naukowego OKTAN, wielokrotnie reprezentował uczelnię na prestiżowych 
zagranicznych konkursach. W przyszłości planuje podjęcie studiów doktoranckich na Politechnice 
Łódzkiej w ramach doktoratu wdrożeniowego. 
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Otrzymane stypendium zamierza wykorzystać na zakup narzędzi, elektronarzędzi oraz podzespołów 
komputerowych do prowadzenia obliczeń symulacyjnych. 
 
 
Agnieszka Widz (stypendium III stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Studentka II roku kierunku Matematyka Stosowana na Wydziale Fizyki Technicznej, Matematyki  
i Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Studiuje w ramach Indywidualnego Planu Zajęć.  
Jest Prezesem Koła Matematyków Politechniki Łódzkiej i prowadzi liczne kursy matematyczne dla 
wybitnie uzdolnionych studentów. W najbliżej przyszłości planuje dalej pogłębiać swoją wiedzę  
w zakresie teorii mnogości, miary i analizy funkcjonalnej. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży naukowych, zakup 
literatury naukowej, sprzętu elektronicznego oraz udział w konferencjach naukowych. 
 
 
 
Jednorazowe stypendia naukowe w kategorii uczeń 
 
 
Bartosz Głowacki (stypendium I stopnia w kwocie 4.000 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. W centrum 
jego zainteresowań pozostaje matematyka i informatyka, brał udział w licznych olimpiadach, 
konkursach oraz warsztatach matematycznych. W przyszłości planuje kontynuację rozwoju  
w dziedzinach matematyki i informatyki. Po ukończeniu liceum chciałby studiować informatykę 
analityczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Otrzymane stypendium pozwoli mu na pokrycie kosztów nauki i przyszłych studiów, zakup sprzętu  
i oprogramowania oraz udział w dodatkowych zajęciach matematycznych i informatycznych. 
 
 
Mateusz Wójcicki (stypendium I stopnia w kwocie 4.000 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Osiąga 
liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach matematycznych o zasięgu ogólnopolskim  
i międzynarodowym. Bierze również udział w wielu warsztatach matematycznych. Jego celem jest 
kontynuowanie pasji związanej z matematyką i informatyką oraz podjęcie studiów na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. 

Stypendium planuje wydatkować na zakup podręczników, programów i innych pomocy naukowych, 
pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na olimpiady, konkursy oraz warsztaty matematyczne  
i informatyczne. 
 
 
Michał Kwiatkowski (stypendium I stopnia w kwocie 4.000 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Jego 
zainteresowania koncentrują się wokół matematyki, informatyki, lingwistyki oraz nauki języków 
obcych. Wiedzę i doświadczenie zdobywał poprzez udział w olimpiadach, konkursach oraz 
warsztatach matematycznych. Wielokrotny laureat i finalista konkursów matematycznych.  
W przyszłości planuje podjęcie studiów informatycznych. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na pokrycie kosztów udziału w warsztatach 
matematycznych, informatycznych oraz zajęciach językowych, zakup sprzętu komputerowego oraz 
specjalistycznego oprogramowania. 
 
 
Wanesa Wojtasiak (stypendium II stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żychlinie o profilu biologiczno-
chemicznym. Jej pasją jest biologia, chemia i matematyka. Od najmłodszych lat brała udział w wielu 
konkursach, olimpiadach i kołach naukowych. Swoją przyszłość wiąże ze studiami medycznymi lub 
weterynaryjnymi. Czynnie uczestniczy w akcjach i projektach na rzecz osób potrzebujących oraz 
angażuje się w wolontariat. 
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Otrzymane stypendium zamierza wydatkować na dalszą naukę języka angielskiego oraz zakup 
nowoczesnego sprzętu komputerowego i podręczników. 
 
 
Jarosław Brodecki (stypendium II stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Bierze udział w licznych 
konkursach, warsztatach, obozach. W roku 2020 został laureatem pierwszej nagrody ogólnopolskiego 
finału Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Angażuje się w prace 
badawcze i projektowe. Planuje dalej poszerzać swoje umiejętności w zakresie popularyzacji nauk  
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy przyrodniczej.  

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
sprzętu optycznego, laboratoryjnego oraz terenowego do prac naukowo-badawczych. 
 
 
Martyna Maria Ławniczak (stypendium II stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Uczennica Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Bierze 
udział w licznych kursach, warsztatach, konkursach i programach związanych z gastronomią, 
biznesem i innowacyjnością. Czynnie uczestniczy w akcjach i projektach na rzecz osób 
potrzebujących oraz angażuje się w wolontariat. W przyszłości chciałaby studiować w Wyższej Szkole 
Handlowej na kierunku Menagement  oraz podjąć pracę w branży żywnościowej lub rolno-spożywczej. 

Stypendium chciałaby przeznaczyć na kurs języka angielskiego oraz zakup sprzętu komputerowego. 
 
 
Jakub Lewandowski (stypendium II stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Interesuje się ścisłymi 
dziedzinami nauki – szczególnie inżynierią, fizyką, matematyką i programowaniem. Laureat licznych 
olimpiad i konkursów matematycznych oraz fizycznych. W przyszłości planuje dalej rozwijać swoje 
pasje i zajmować się pracą naukową. Chciałby studiować inżynierię ogólną na Uniwersytecie  
w Cambridge.  

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na pokrycie części czesnego na Uniwersytecie 
Cambridge. 
 
 
Jerzy Komisarski (stypendium II stopnia w kwocie 3.000 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W centrum jego zainteresowań 
pozostaje matematyka, brał udział w licznych olimpiadach, konkursach oraz warsztatach 
matematycznych. W roku 2020 uzyskał najwyższy wynik w Polsce w Międzynarodowym Konkursie 
Kangur Matematyczny. Swoją przyszłość wiąże z naukami ścisłymi, w tym kierunku chciałby również 
podjąć przyszłe studia.  

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup książek, dofinansowanie wyjazdów na konkursy, obozy 
naukowe i turnieje oraz zakup sprzętu komputerowego. 
 
 
Zuzanna Jackowska (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym w Zespole Szkół  
w Żychlinie. Jej zainteresowania koncentrują się wokół przedmiotów przyrodniczych oraz języka 
angielskiego. Jej marzeniem jest bycie farmaceutką lub kierownikiem hurtowni farmaceutycznej. Brała 
udział w czterech projektach Erasmus+, uczestnicząc w wymianach międzynarodowych. Czynnie 
uczestniczy w akcjach i projektach na rzecz osób potrzebujących.  

Otrzymane stypendium zamierza wydatkować na zakup laptopa. 
 
 
Jakub Zbigniew Szubert (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie. Posiada wiele 
osiągnięć z przedmiotów ścisłych: matematyki i fizyki, ale również humanistycznych. Po ukończeniu 
liceum planuje studia w Warszawie lub Krakowie na uczelniach politechnicznych. Swoją przyszłość 
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pragnie związać z szeroko pojętą technologią i inżynierią. W dalszym ciągu chciałby również rozwijać 
swoje umiejętności w zakresie języków obcych, głównie języka angielskiego i niemieckiego. 

Otrzymane stypendium chciałby przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego oraz dokształcanie 
się na kursach językowych. 
 
 
Michał Olesiński (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń klasy biologiczno-chemicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie. 
Z sukcesami bierze udział w licznych olimpiadach i konkursach przyrodniczych oraz humanistycznych, 
szczególnie historycznych. W przyszłości planuje podjęcie studiów medycznych, związanych  
z biologią lub studiów prawniczych. Na uwagę zasługuje również jego aktywność społeczna na rzecz 
środowiska szkolnego i lokalnego. 

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup komputera przenośnego oraz urządzenia 
wielofunkcyjnego. 
 
 
Piotr Michał Muliński (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Jego zainteresowania naukami 
prawniczymi zostały ugruntowane poprzez udział w olimpiadach i konkursach z zakresu historii  
i wiedzy o społeczeństwie. Planuje również pogłębiać naukę języków obcych. Po ukończeniu liceum 
chciałby rozpocząć studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  

Stypendium planuje wydatkować na zakup sprzętu komputerowego oraz pomocy naukowych, w tym 
literatury prawniczej. 
 
 
Maciej Jakub Kluska (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Jego ogólna wiedza 
znacznie wykracza poza program nauczania, a ciągłe jej poszerzanie przyczynia się do wielu 
sukcesów w konkursach. Po ukończeniu nauki w liceum chciałby dalej rozwijać swoje zdolności 
językowe i poznawać kultury innych krajów. Jego pierwszym celem jest odbycie stażu w Kanadzie 
oraz podróż do krajów Dalekiego Wschodu. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na sfinansowanie kursów językowych, zakup niezbędnej 
literatury naukowej oraz sprzętu komputerowego. 
 
 
Julia Kokocińska (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Od 2019 roku realizuje 
indywidualny tok nauki. Wiedzę i doświadczenie zdobywała poprzez udział w licznych olimpiadach  
i konkursach. Wielokrotna laureatka konkursów matematycznych i chemicznych. Po ukończeniu 
liceum planuje dalszy rozwój w kierunku nauk ścisłych oraz podjęcie studiów na kierunku 
przyrodniczym. 

Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego 
oraz pokrycie kosztów studiów i kursów języka obcego. 
 
 
Jakub Owczarek (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach. W szczególny sposób 
interesuje się matematyką i chemią, wiążąc z tymi przedmiotami swoją przyszłość. Wielokrotnie brał 
udział w olimpiadach chemicznych, ekologicznych, a także konkursach matematycznych. Od 2019 
roku jest objęty indywidualnym tokiem nauczania z matematyki i chemii. Dwukrotnie otrzymał 
stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium planuje wydatkować na zakup sprzętu elektronicznego, literatury specjalistycznej, 
odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego oraz opłacenie kursu językowego. 
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Jagoda Kmita (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie. Jej pasją 
jest grafika komputerowa. Po ukończeniu edukacji w technikum chciałaby kontynuować zdobywanie 
wiedzy na kierunku artystyczna grafika komputerowa w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności  
w Łodzi. Jest zaangażowana w działalność społeczną na szczeblu lokalnym, jak i krajowym, m.in. była 
radną IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć kurs języka angielskiego oraz zakup tabletu 
graficznego wraz z odpowiednim oprogramowaniem. 
 
 
Adam Sukiennik (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Z uwagi na swoje 
zainteresowania chemią i biologią, z sukcesami bierze udział w olimpiadach i konkursach 
chemicznych. W roku 2020 został laureatem 52 Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej.  
W przyszłości zamierza podjąć studia lekarskie, interesuje się szczególnie neurologią i neurochirurgią. 
Aktualnie bierze udział w programie UŁ „Zdolny uczeń – świetny student”. 

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup podręczników akademickich, sprzętu komputerowego 
oraz pokrycie kosztów zagranicznego kursu językowego. 
 
 
Natalia Ubysz (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie. 
Bierze udział w licznych konkursach, praktykach, programach oraz kursach dotyczących wiedzy 
medycznej. Po ukończeniu liceum planuje studiować na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na 
Wydziale Lekarskim. Czynnie uczestniczy w akcjach i projektach na rzecz osób potrzebujących oraz 
angażuje się w wolontariat.  

Otrzymane stypendium zamierza wydatkować na pokrycie kosztów udziału w medycznych zajęciach 
edukacyjnych, zakup atlasów anatomicznych i podręczników akademickich oraz zakup sprzętu 
komputerowego. 
 
 
Aleksandra Owidzka (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi. W najbliższej 
przyszłości planuje podjąć studia na Wydziale Projektowania Ubioru na Akademii Sztuk Pięknych  
w Łodzi. Chciałaby dalej rozwijać swoją pasję poprzez udział w warsztatach, kursach i konkursach 
modowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Planuje odbycie praktyk w renomowanych 
pracowniach projektanckich. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na zakup sprzętu elektronicznego, literatury fachowej, 
materiałów i dodatków krawieckich oraz profesjonalnego sprzętu krawieckiego. 
 
 
Tomasz Janich (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Od zawsze marzył  
o pracy w zawodzie mechatronika lub automatyka. Pragnie dalej kontynuować swoje dotychczasowe 
zainteresowania z zakresu automatyki, robotyki oraz projektowania i programowania urządzeń.  
W przyszłości chciałby podjąć studia związane z programowaniem robotów na Politechnice oraz 
aktywnie włączyć się w działalność kół naukowych na uczelni. 

Stypendium chciałby wydatkować na zakup urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych oraz 
narzędzi umożliwiających pracę z urządzeniami mechatronicznymi. 
 
 
Zuzanna Zofia Kalinowska (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie. 
Uczestniczka wielu wymian międzynarodowych w ramach projektów Erasmus+. W przyszłości 
chciałaby studiować psychologię lub kierunek związany z ochroną środowiska. Aktywnie uczestniczy 
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w akcjach i projektach na rzecz osób potrzebujących oraz angażuje się w wolontariat. Stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów. 

Otrzymane stypendium chciałaby przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z podjęciem studiów, 
zakup podręczników, materiałów naukowych oraz sprzętu elektronicznego. 
 
 
Julia Felczak (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczennica Technikum Elektronicznego im. Bohaterów Września 1939 roku w Zespole Szkół  
w Żychlinie. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na przedmiotach matematyczno-
przyrodniczych i języku angielskim. Od początku edukacji w szkole była uczestnikiem lub 
współautorem wielu projektów w ramach programów Erasmus+. W przyszłości chciałaby poszerzyć 
swoją wiedzę z dziedzin przyrodniczych studiując biotechnologię. 

Przyznane stypendium zamierza przeznaczyć na dalszą naukę języka angielskiego w szkole 
językowej oraz zakup sprzętu komputerowego i podręczników. 
 
 
Jakub Rojewski (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. Pragnie rozwijać swoją 
wiedzę i umiejętności związane z prawem, filozofią, historią i ekonomią. Z sukcesami bierze udział  
w licznych olimpiadach humanistycznych. Chciałby podjąć studia prawnicze na Uniwersytecie 
Łódzkim. Planuje również rozpoczęcie nauki języka japońskiego oraz dalsze doskonalenie znajomości 
języka angielskiego. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów. 

Otrzymane stypendium pozwoli mu na zakup pomocy naukowych, podręczników akademickich, 
książek naukowych oraz sprzętu elektronicznego. 
 
 
Krzysztof Trzcianowski (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli. 
Swoją przyszłość wiąże z matematyką i programowaniem. Z sukcesami bierze udział w licznych 
konkursach matematycznych. Po zakończeniu nauki w technikum chciałby zostać studentem 
Politechniki Łódzkiej na kierunku informatyka stosowana lub informatyka, ze szczególnym naciskiem 
na programowanie oraz bazy danych. 

Otrzymane stypendium planuje przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego oraz kursy, które 
pozwolą na dalsze rozwijanie swoich pasji. 
 
 
Mateusz Nawrocki (stypendium III stopnia w kwocie 2.500 zł)  
 
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Jego zainteresowania 
związane są z fizyką, matematyką, informatyką i astronomią. Osiąga liczne sukcesy w konkursach  
o zasięgu regionalnym, jak i krajowym. W przyszłości chciałby podjąć naukę różnych języków 
programowania oraz rozwinąć umiejętności posługiwania się językiem angielskim i rosyjskim.  

Stypendium planuje wydatkować na zajęcia z lektorami języka angielskiego i języka rosyjskiego, 
zakup książek, udział w obozach naukowych, zakup teleskopu oraz sprzętu elektronicznego. 
 
 
 


