
Podjęłam właściwą decyzję 
 

 
 

Rozmowa z Martą Dudziak, uczennicą klasy trzeciej chemiczno-biologicznej 

i stypendystką projektu "Śląskie. Inwestujemy w talenty" 
 

 

- Marto, zaprezentuj się w kilku słowach. 

 

- Nazywam się Marta Dudziak i jestem tegoroczną maturzystką uczęszczającą do 

klasy chemiczno-biologicznej w I LO. 

 

- Czy profil klasy, do której uczęszczasz wiąże się z Twoimi zainteresowaniami? 

 

- Interesuję się naukami przyrodniczymi; wiedzę w tym zakresie mogę poszerzać 

dzięki odpowiedniemu profilowi klasy. Mimo iż na początku nie byłam przekonana 

co do tego kierunku, teraz mogę stwierdzić, że podjęłam właściwą decyzję. Przede 

wszystkim ze względu na rozszerzoną biologię i chemię – na tych przedmiotach mi 

bardzo zależy. 

Od wielu lat rozszerzam także swoje umiejętności posługiwania się językiem 

angielskim, biorąc udział w pozaszkolnym kursie językowym. 

Pasjonuję się fotografią, lecz wykorzystuję ją głównie do własnych potrzeb. 

 

- Jako stypendystka masz pewnie dużo nauki, ale też i możliwości. Jak wykorzystasz 

stypendialne pieniądze? 

 

- Otrzymane w tym roku stypendium z II edycji projektu "Śląskie. Inwestujemy 

w talenty." mam zamiar wykorzystać na zakup nowego sprzętu komputerowego, 

który ułatwi mi naukę i rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin. Przyda mi się 

również do pracy na kolejne lata podczas studiów. 

 

- Dla uczennicy - takiej jak Ty - egzamin maturalny chyba nie stanowi problemu, 

skupiasz się raczej na wyborze studiów. Czy tak jest w istocie? 

 



- Nie do końca. Obecnie głównie skupiam się na maturalnych przedmiotach, które 

będą potrzebne mi przy rekrutacji na studia. Chciałabym w miarę swoich 

możliwości zdać maturę jak najlepiej. A jeśli o studiach mowa, to planuję ubiegać 

się o miejsce na uniwersytetach medycznych. Wiem, że to wymagający kierunek 

i bardzo trudno dostać się na wymarzoną uczelnię, lecz mam nadzieję, że moje plany 

i oczekiwania się spełnią. 

 

- Czy masz jakiś sposób na uczenie się, na realizowanie swoich planów? Co mogłabyś 

poradzić młodszym kolegom? 

 

- Młodszych kolegów zachęcam do nauki na każdym etapie edukacji, gdyż później 

może okazać się, że dobre oceny lub wyniki z egzaminów mogą być przydatne do 

ubiegania się m.in. o przeróżne stypendia. Warto angażować się w takie 

pozaprogramowe projekty, gdyż - szczerze przyznaję - są one wielkim ułatwieniem 

w rozwijaniu zainteresowań czy pasji. 

 

- Życzymy Ci, Marto, w dalszym ciągu takiego zaangażowania w różne zadania, 

czerpania z nich radości i oczywiście wielu sukcesów: najpierw na maturze, a później na 

studiach. Powodzenia! Dziękuję za rozmowę. 

- Ja również bardzo dziękuję. 

 


