
Treść wystąpienia Piotra Kormana na uroczystej gali w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu 28 listopada 2012 roku, podczas której 262 najbardziej uzdolnionych uczniów z całego województwa 

odebrało stypendia naukowe z rąk Wicewojewody Dolnośląskiego – pani Ewy Mańkowskiej i Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty – pani Beaty Pawłowicz. 

 

W imieniu wszystkich uczniów woj. dolnośląskiego nagrodzonych w tym roku stypendium Prezesa 

Rady Ministrów składam serdeczne podziękowanie. To wyróżnienie odczytujemy jako dostrzeżenie 

naszego trudu zdobywania wiedzy i realizacji różnych pasji, a przy tym osiągania wyróżniających 

sukcesów. Zapewne są wśród nas olimpijczycy z wielu przedmiotów a także uczniowie z sukcesami 

sportowymi czy artystycznymi. Dziękujemy za przyznane nam stypendia. Wielu z nas zdobywanie wiedzy 

przynosi dużo satysfakcji. Często nie przychodzi to łatwo, niekiedy wymaga ciężkiej pracy i 

zaangażowania.  Pomoc finansowa ze strony państwa niewątpliwie bardzo cieszy, ale też motywuje do 

dalszej nauki.  

 Zapewne nikt z nas, zebranych tutaj uczniów, nie uważa, że osiągnięte przez nas sukcesy szkolne 

to tylko i wyłącznie nasza zasługa. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o naszych wspaniałych 

nauczycielach i wychowawcach, których spotkaliśmy na drodze edukacji szkolnej. 

Wiem, że każdy z wyróżnionych dzisiaj uczniów przeszedł swoją własną ścieżkę ku temu, kim jest i 

co sobą reprezentuje. Z uwagi na charakter i ograniczony czas tej uroczystości nie jest możliwe 

przedstawienie historii wszystkich wyróżnionych.  Dlatego, drodzy państwo, pozwólcie, że chociaż w kilku 

zdaniach powiem coś o sobie. 

Myślę, że nie jestem kimś wyjątkowym, kimś, kto posiada jakąś inną pasję, poza nauką, która 

przynajmniej jak na razie jest dla mnie bardzo ważna i wyznacza kierunek mojego rozwoju. Zapewne 

wielu z obecnych tutaj kolegów i koleżanek poza zdobywaniem wiedzy realizuje się także w innych 

dziedzinach życia, np. w sporcie. Uważam, że wszystko, co dotychczas osiągnąłem, zawdzięczam przede 

wszystkim swojej pracowitości i determinacji w dążeniu do obranego celu. Zawsze mogłem i nadal mogę 

liczyć na zrozumienie i wsparcie ze strony swoich rodziców. 

Bardzo dobrze wspominam wielu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w 

Złotym Stoku. Obecnie jestem uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w 

Ząbkowicach Śl. Uczę się w klasie maturalnej o profilu matematyczno-lingwistycznym. Poza matematyką 

także nauka chemii i fizyki daje mi satysfakcję. Lubię rozwiązywać zadania z przedmiotów ścisłych. Z 

chęcią uczę się języka angielskiego i niemieckiego. Pamiętam, że od najwcześniejszych lat szkolnych 

uwielbiałem książki i to zostało mi do dzisiaj. Nie skłamię, jeśli powiem, że wiedzę wyczytaną z książek 

przedkładam nad wiedzę np. z Internetu. 



Powiem też, może trochę nieskromnie, że od początku edukacji szkolnej chciałem być uczniem 

wyróżniającym się i sprawiało mi to satysfakcję. Jakoś tak się składało, że zawsze na koniec roku 

szkolnego uzyskiwałem najwyższą średnią w klasie. Cieszę się, że dane mi było brać udział i osiągać 

sukcesy w wielu konkursach szkolnych. Z tych najważniejszych wspomnę chociażby zdobycie tytułu 

Laureata IX Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego „zDolny Ślązak Gimnazjalista” w roku szkolnym 

2009/2010 oraz zajęcie I miejsca w grupie uczniów klas drugich w Finale Dolnośląskiego Konkursu 

Przedmaturalnego z matematyki, który odbył się w kwietniu tego roku w Wyższej Szkole Handlowej we 

Wrocławiu. Za największy sukces uważam jednak zwycięstwo w finale konkursu „Gazety Wyborczej” 

i zdobycie tytułu „Wrocławskiego Licealisty” 2012 roku. To budujące, kiedy osiąga się takie sukcesy, tym 

bardziej, że są one okupione znacznym wysiłkiem.  

Za niespełna pół roku wielu z nas czeka najważniejszy sprawdzian - egzamin dojrzałości. Na 

maturze poza przedmiotami obowiązkowymi będę próbował swoich sił z matematyki, fizyki, chemii i języka 

angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.  

W moim przypadku niewiele czasu zostaje na uprawianie sportu czy rozwijanie innych 

zainteresowań. Kiedy mam jakąś wolną chwilę dla siebie i mogę poświęcić ją, np. na wysiłek fizyczny, to 

lubię pojeździć rowerem lub pograć w koszykówkę lub w siatkówkę. Niekiedy znajduję też trochę czasu na 

pływanie. Lubię także podróżować i zwiedzać ciekawe miejsca, szczególnie na rowerze górskim. 

Ziemia ząbkowicka, z której pochodzę, jest bogata w miejsca, które warto zobaczyć i w których 

warto doświadczyć rąbka historii. Można wspomnieć o podziemnej trasie turystycznej „Kopalnia Złota” 

ze sztolniami i podziemnym wodospadem w Złotym Stoku, o zespole zabudowań pocysterskich 

w Kamieńcu Ząbkowickim, składającym się m.in. z przepięknego barokowego kościoła, o neogotyckim 

pałacu królewny Mariany Orańskiej z XIX wieku otoczonym parkiem z cennym drzewostanem i o kościele 

ewangelickim  również z XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim,o zespole fortyfikacji w Srebrnej Górze z 

XVIII wieku, czy w końcu o ruinach  zamku renesansowego z 1532 roku i Krzywej Wieży z 1413 roku oraz 

o neogotyckim ratuszu w Ząbkowicach Śląskich. Ukazane miejsca warto zobaczyć, dlatego Wszystkich tam 

serdecznie zapraszam. 

Zdobycie dyplomu stypendysty Prezesa Rady Ministrów a także zaproszenie na tę uroczystość 

traktuję jako wyróżnienie i docenienie moich dotychczasowych osiągnięć. Sądzę, że podobne odczucia 

mają też pozostali obecni na tej sali stypendyści.  

Myślę, że to wyróżnienie będzie w przyszłości procentować osiąganiem dalszych sukcesów, czego 

sobie i wam, koleżanki i koledzy, życzę. 

Dziękuję. 


