
„Życiowe wybory nie są łatwe i mam 

nadzieję, że nie będę żałował swojej 

przyszłej decyzji.” 

Rozmowa z Jakubem Nowakiem, uczniem klasy trzeciej 

chemiczno-biologicznej, stypendystą projektu „Śląskie. 

Inwestujemy w talenty”. 

 
* Jakubie, Przedstaw się.  

J. N.: Nazywam się Jakub Nowak, jestem uczniem klasy III 

CB (profil chemiczno-biologiczny). 

* Proszę, rozwiń to trochę… Na przykład, pochwal się swoimi 

zainteresowaniami. 

J.N.: Mam szerokie zainteresowania: pasjonuję się 

zwierzętami (co po części pokrywa się z moim profilem), 

geografią, historią (to przedmioty, z których odnosiłem sukcesy w gimnazjum), podróżami (marzy mi się 

podróż dookoła świata)  

* Opowiedz nam, czym jest stypendium i jak się je zdobywa. 

J.N.: Stypendium jest przyznawane w ramach projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” realizowanego 

przez Samorząd Województwa Śląskiego. Warunki, które są koniecznie do spełnienia, aby otrzymać to 

stypendium, są bardzo surowe, np. konieczne są bardzo wysokie wyniki w nauce (w przypadku licealisty), 

średnia z wszystkich przedmiotów na poziomie 4,5, z dowolnie trzech wybranych (wskazanych) 5,0 oraz 

wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej oraz językowej i kilka innych wymagań. 

Stypendium to można przeznaczyć tylko na cele rozwojowo-edukacyjne, które mają ułatwić czy usprawnić 

naszą naukę lub poszerzać nasze zainteresowania w danej dziedzinie naukowej. 

* Na co chciałbyś przeznaczyć uzyskane pieniądze? 

J.N.: W tym roku chciałbym zakupić aparat fotograficzny z zestawem akcesoriów, który umożliwi mi 

dokumentowanie oraz uwiecznianie piękna otaczającej nas przyrody. Do tego można dołożyć książki do 

nauki języków obcych, które poszerzą moje horyzonty i polepszą znajomość języków. I trzecia rzecz to 

urządzenie wielofunkcyjne, które niesamowicie usprawni moją naukę poprzez drukowanie i skanowanie 

ważnych dokumentów i notatek. 

*A jakie masz plany na przyszłość? 

J.N.: Nie mam jeszcze jasno określonych, stuprocentowych planów na przyszłość. Mnie, jako osobie 

o zróżnicowanych zainteresowaniach trudno jest wybrać kierunek, który całkowicie pokrywałby się z moimi 

zainteresowaniami. Ostatnio myślałem o stomatologii w Zabrzu, kiedyś chciałem studiować weterynarię we 

Wrocławiu. Życiowe wybory nie są łatwe i mam nadzieję, że nie będę żałował swojej przyszłej decyzji. 

* Cokolwiek wybierzesz, życzymy Ci spełnienia marzeń i planów. Jesteś wzorem w podejściu do nauki 

i pracy. Nie opuściłeś ani jednego dnia nauki w szkole, ta stuprocentowa frekwencja na pewno przekłada 

się na Twoje sukcesy. Nie jest to jednak zbyt popularne w dzisiejszych czasach… Bardzo Ci tego 

gratulujemy! 

J.N.: Dziękuję! Nie widzę w tym niczego szczególnego… 

* A jednak! Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia. 


