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LUBUSKIE TALENTY 
I EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO  
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Wkrótce, bo już we 
wrześniu, rusza II edycja 
Projektu „Lubuskie Ta-
lenty - Program Stypen-
dialny”. Pierwsza, reali-
zowana w roku szkolnym 
2019/2020, okazała się 
strzałem w dziesiątkę. 
Zainteresowanych uzy-
skaniem stypendium przy-
znawanego przez Zarząd 
Województwa Lubuskie-
go było ponad 800 osób,  
co przekroczyło najśmiel-
sze oczekiwania. W rezul-
tacie stypendia otrzymało 
260 młodych lubuszan, 
w tym 100 to uczniowie 
szkół podstawowych, 
a 160 liceów ogólnokształ-
cących. Promowanie naj-
zdolniejszych uczniów 
oraz podwyższenie ich 
potencjału edukacyjnego  
to główne założenia pro-
jektu, którego realizacja 
ma wpływ na podniesienie 
kompetencji kluczowych, 
właściwych postaw i umie-
jętności niezbędnych na 
rynku pracy oraz rozwój 
indywidualnego podej-
ścia do ucznia, zwłasz-
cza uzdolnionego. Wa-
runkiem podstawowym, 
aby znaleźć się w gro-
nie wyróżnionych, były 
szczególne uzdolnienia 

w zakresie przedmiotów 
matematyczno-przyrod-
niczych, informatycznych 
lub języków obcych, po-
siadane przez uczniów 
uczęszczających do szkół 
na terenie województwa 
lubuskiego w klasach VII 
i VIII szkół podstawowych 
oraz I-III liceów ogólno-
kształcących. Najlepsi 
z nich otrzymali stypendia 
w wysokości 6.000 zł (SP) 
i 8.000 zł (LO).

„Od jedenastu lat wrę-
czam stypendia w regionie 
lubuskim, ale nigdy w ta-
kiej ilości! - mówiła, pod-
czas uroczystości wręcza-
nia stypendiów w 2019 r., 
gospodarz uroczystości, 

marszałek Elżbieta Anna 
Polak. - Jesteście zaanga-
żowani, ciężko pracujecie 
i dzisiaj chcemy wam za 
to podziękować. Chcemy 
wam złożyć gratulacje 
i dać impuls. Życzę wam, 
żebyście mogli spełniać 
swoje wielkie marzenia”. 
Liczba przyznanych sty-
pendiów świadczy o tym, 
że dzieci i młodzieży 
z bardzo dobrymi wyni-
kami w nauce w naszym 
województwie nie brakuje. 
Jednak, aby inwestować  
w wiedzę i rozwijać umie-
jętności, zgodnie z pre-
dyspozycjami, potrzebne 
jest wsparcie, zwłaszcza 
finansowe. Najlepszą od-

powiedzią na to zapo-
trzebowanie jest program 
stypendialny „Lubuskie 
Talenty”, którego rolą jest 
otwieranie przed młodymi 
ludźmi nowych możliwo-
ści oraz motywowanie do 
dalszej pracy. O jego atrak-
cyjności stanowi także 
prestiżowy charakter przy-
znanego przez Zarząd Wo-
jewództwa Lubuskiego 
wyróżnienia. Doceniono 
wiedzę i talent młodych, 
uzdolnionych lubuszan, 
co niewątpliwie zwiększy-
ło ich zaufanie do swoich 
osobistych możliwości. 
Dzięki temu mogli z więk-
szym zaangażowaniem 
realizować swoje plany, 

a otrzymane stypendium 
okazało się bardzo pomoc-
ne. Stypendyści sami za-
pracowali na swój sukces, 
postrzegając przyszłość 
przez pryzmat lepszego 
wykształcenia. Stając się 
reprezentantami nasze-
go regionu, dają przykład 
tego, że wiedza potrafi 
otworzyć wiele drzwi.

Powodzenie projek-
tu „Lubuskie Talenty - 
Program Stypendialny” 
można określić słowami 
Ignacego Paderewskie-
go: „Wiedza jest jedyną 
rzeczą, która wzbogaca, 
a której nikt nie może 
nikomu odebrać”. Tu nie 
ma przegranych, tu nie ma 

pokonanych, stypendium  
jest szansą dla młodych, 
uzdolnionych ludzi. To 
inwestycja w przyszłą 
wykwalifikowaną kadrę, 
która zadba o rozwój 
i promocję województwa 
lubuskiego. Dlatego już 
dziś, z wielką nadzieją, 
można patrzeć w przy-
szłość, mając tak dobrze 
rokującą młodzież. Podsu-
mowaniem sukcesu mło-
dych lubuszan biorących 
udział w I edycji projektu 
i jednocześnie zachętą  
do reprezentowania woje-
wództwa na polu edukacyj-
nym w kolejnej jego edycji 
są słowa wicemarszałka 
Łukasza Poryckiego, wy-
głoszone w trakcie uroczy-
stości wręczania stypen-
diów w 2019 r.: „Talent to 
wielki dar i zobowiązanie. 
Tworzycie elitę uczniów 
w województwie lubuskim. 
Zdobyliście wiedzę ciężką 
pracą. Mam do was proś-
bę, bądźcie ambasadorami 
LUBUSKICH TALENTÓW, 
pokazujcie swoim kolegom,  
że dzięki ciężkiej pracy 
można zdobyć uznanie 
i stypendium”.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości wręczania sty-

pendiów .

Wicemarszałek Łukasz Porycki podczas uroczystości wręczania 

stypendiów.

UCZNIOWIE O „LUBUSKICH TALENTACH”
Co na ten temat sądzą sami uczniowie? Jakie są ich spostrzeżenia? Co udało im się zrealizować dzięki uzyskanemu 
stypendium?  Jak wyglądał ich rok szkolny? Na te pytania odpowiedzieli sami: 

Adrian Komar – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Miasteczku

- Na co przeznaczyłeś uzyskane stypendium?

-„Stypendium przeznaczyłem m.in. na sprzęt komputerowy, czyli PC, monitor, jak i część przeznaczyłem na książki do konkursów.”

- Kim chcesz być w przyszłości?

-„Myślę o zostaniu lekarzem. W tym zawodzie jest dostępnych wiele ścieżek rozwoju, dzięki temu można obrać swoją, dotyczącą 

najbardziej interesujących zagadnień i rozwijać się w tym kierunku. Jest to też zawód wymagający dużej wiedzy i dla odpowiedzialnych.”

- Czy takie stypendium jest według Ciebie dobrym pomysłem i dlaczego”

-„Jest to jak najbardziej dobry pomysł, Lubuskie Talenty pomogły wielu uczniom rozwinąć się i osiągnąć swoje cele.”

- Czy w roku szkolnym 2019/2020 spotkałeś się z innymi, niż dotychczas, metodami nauczania? Jeśli tak, to jakimi?

-,,Jedyna inna metoda nauczania z którą się spotkałem to e-lekcje, z powodu zamknięcia szkół.”
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Marta Jurczak - Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze
- Czy znalezienie się w gronie „LUBUSKICH TALENTÓW” jest dla Ciebie formą wyróżnienia, a jeśli tak, to w jaki sposób to odbierasz?

-„Z pewnością jest to wyróżnienie. Takie stypendia za wyniki w nauce pokazują, że ktoś dostrzega wysiłek, jaki trzeba włożyć w rozwój i motywują do 

dalszej pracy.”

- Co zachęciło Cię do złożenia wniosku o przyznanie stypendium?

-„O stypendium dowiedziałam się od nauczycielek z mojej szkoły. Ich wiara w moje umiejętności przekonała mnie, że warto spróbować.”

- Na co przeznaczyłaś uzyskane stypendium?

-„Stypendium pomogło mi sfinansować kurs języka angielskiego, zakup kilku książek i sprzętu elektronicznego, który notabene był bardzo przydatny 

w ciągu tego wymagającego roku szkolnego.”

- Czy Twoim zdaniem warto inwestować we własną wiedzę?

-„Zdecydowanie tak. Wiedzę może zdobyć każdy, a dzięki niej można w zupełnie inny, często lepszy, sposób pokierować swoją przyszłością. Wystarczą 

chęci i odrobina cierpliwości.”

Maksymilian Hrabski - Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wlkp.
- Czy znalezienie się w gronie „LUBUSKICH TALENTÓW” jest dla Ciebie formą wyróżnienia, a jeśli tak, to w jaki sposób to odbierasz?

-„Tak, jak najbardziej jest to dla mnie wyróżnienie i z pewnością zachęta do dalszej pracy jak również poszerzania wiedzy.”

- Czy stypendium pomogło Ci realizować swoje plany edukacyjne, jeśli tak to jakie?

-„Oczywiście. Mogłem kupić książki, a także wszelkie potrzebne materiały i dzięki nim mogę dalej się rozwijać. Mogłem również lepiej przygotować się 

do konkursu przedmiotowego z matematyki �”

- Na co przeznaczyłeś uzyskane stypendium?

-„Przyznaną kwotę przeznaczyłem na komputer, doposażenie pokoju w lampkę na biurko oraz liczne książki i pomoce szkolne.”

- Czy takie stypendium jest według Ciebie dobrym pomysłem i dlaczego?

-„Jak najbardziej jest to dobry pomysł, ponieważ pomaga realizować marzenia i plany.”

Maja Panasewicz – Szkoła Podstawowa nr 8 w Zielonej Górze
- Na co przeznaczyłaś uzyskane stypendium?

- „Przeznaczyłam je na lepsze umeblowanie swojego pokoju, profesjonalny sprzęt do nauki oraz zajęcia z języka angielskiego.”

- Czy Twoim zdaniem warto inwestować we własną wiedzę?

- „Oczywiście, że warto. Inwestowanie we własną wiedzę to jak inwestowanie we własną przyszłość.”

- Czy zachęcisz koleżanki i kolegów do złożenia wniosku w kolejnej edycji projektu „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny”?

- „Myślę, że projekt „Lubuskie Talenty” jest raczej dla osób, które z samych siebie pragną poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli moje koleżanki i koledzy będą 

mieli taką chęć – na pewno samodzielnie go odnajdą.”

Julia Raj - Zespół Edukacyjny w Trzcielu
- Czy Twoim zdaniem warto inwestować we własną wiedzę?

- „Moim zdaniem, mimo powszechnego dostępu do wszystkich informacji, własna wiedza daje dużo więcej możliwości i pozwala stawać się lepszym 

człowiekiem, bardziej świadomym.”

- Czy takie stypendium jest według Ciebie dobrym pomysłem i dlaczego?

- „Uważam, że takie stypendium jest świetnym pomysłem, żeby wesprzeć młodzież w ich edukacji i rozwijaniu pasji. Program ten umożliwia nawet 

osobom, które tak jak ja pochodzą z małych miejscowości lub mniej zamożnej rodziny dobry start w życiu.”

- Czy w roku szkolnym 2019/2020 spotkałaś się z innymi, niż dotychczas, metodami nauczania? Jeśli tak, to jakimi?

- „Tak, przez panującą pandemię koronawirusa w ciągu kilku ostatnich miesięcy lekcje odbywały się poprzez Internet, co dla mnie nie było zbyt wygod-

ną metodą, ale niestety konieczną. Z pewnością jednak mogę stwierdzić, że program dał mi możliwości zakupienia nowego komputera, dzięki któremu 

będę w stanie bez problemu brać udział w lekcjach przez Internet, jeśli zajdzie taka potrzeba.”

- Czy zachęcisz koleżanki i kolegów do złożenia wniosku w kolejnej edycji projektu „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny”?

- „Już to zrobiłam, ale nadal będę opowiadać nowym znajomym o tym projekcie i zachęcać ich do wzięcia udziału.”

Zuzanna Sikora Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Rzepinie
- Czy znalezienie się w gronie „LUBUSKICH TALENTÓW” jest dla Ciebie formą wyróżnienia, a jeśli tak, to w jaki sposób to odbierasz?

-„Uważam, że znalezienie się wśród „Lubuskich Talentów” jest dużym wyróżnieniem. Jest mi bardzo miło, że moja ciężka praca i dążenie do sukcesu 

zostały docenione.”

- Co zachęciło Cię do złożenia wniosku o przyznanie stypendium?

-„ Zachęciła mnie możliwość rozwoju oraz podążania za marzeniami.”

- Czy stypendium pomogło Ci realizować swoje plany edukacyjne, jeśli tak to jakie? 

-„Mogłam kontynuować naukę języka angielskiego i  niemieckiego oraz zaczęłam się uczyć dwóch nowych języków obcych: hiszpańskiego i  rosyj-

skiego. Rozwinęłam również swoje umiejętności matematyczne. Otrzymane środki znacznie ułatwiły mi naukę zdalną, do której dobry komputer był 

niezbędny.”

- Czy Twoim zdaniem warto inwestować we własną wiedzę?

-„Uważam, że warto. Nigdy nie wiemy, co nas w życiu spotka i jaka wiedza się nam przyda. Warto w życiu próbować wszystkiego, ze wszystkiego czer-

pać wiedzę i poznawać świat, by być inteligentnym, a nie podążającym za tłumem człowiekiem.”
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NIE CZEKAJ – ZOSTAŃ LUBUSKIM TALENTEM
Wrzesień, miesiąc roz-

poczynający rok szkolny, 

to również termin składa-

nia wniosków o przyznanie 

stypendiów w drugiej edycji 

Projektu "Lubuskie Talen-
ty - program stypendial-
ny”, realizowanego przez 

Urząd Marszałkowski w ra-

mach RPO - Lubuskie 2020, 

tym razem na lata szkolne 

2020/2021 oraz 2021/2022. 

Założenia i cele projek-

tu, pozostają niezmienne. 

Priorytetem pozostaje pod-

wyższanie potencjału edu-

kacyjnego szczególne uzdol-

nionych uczniów klas VII-VIII 

szkoły podstawowej lub I-III 

liceum ogólnokształcące-

go na terenie województwa 

lubuskiego. Zakres, którego 

dotyczą wybitne osiągnięcia 

to przedmioty matema-
tyczno - przyrodnicze, ICT 
(informatyczne) lub języki 
obce. Regulamin oraz pozo-

stałe dokumenty związane  

z programem stypendialnym 

zostaną opublikowane na 

stronie www.lubuskie.pl oraz 

w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Lubu-

skiego w Zielonej Górze www.

bip.lubuskie.pl. 

Zarząd Województwa Lu-

buskiego pozwala kolejnym 

uczniom w naszym woje-

wództwie na zaprezentowa-

nie swoich zdolności. Jednak 

wsparcie stypendialne otrzy-

mają najlepsi z najlepszych. 

W ten sposób mają zostać 

wyłonione kolejne Lubuskie 

Talenty, uczniowie wybitni 

w swoich dziedzinach, stano-

wiący ogromny potencjał dla 

naszej przyszłości.

Szukamy kolejnych 
ambasadorów LUBUSKICH 

TALENTÓW!!! 
Już we wrześniu rusza 

II edycja Projektu „Lubuskie 

Talenty”. Ty również możesz 

znaleźć się w gronie wyróż-

nionych za bardzo dobre wy-

niki w nauce. Uczęszczanie 

do szkoły podstawowej lub 

liceum ogólnokształcącego 

na terenie województwa lu-

buskiego, bardzo dobre wy-

niki w nauce, tj. uzyskanie 

na zakończenie poprzednie-

go roku nauki średniej ocen  

z trzech przedmiotów kierun-

kowych na poziomie min. 5,33 

i średniej ocen ze wszystkich 

przedmiotów na poziomie co 

najmniej 5,33, a także niepo-

bieranie innego stypendium na  

cele  edukacyjne  finansowane-

go  lub  współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej  

oraz stypendium Marszał-

ka Województwa Lubuskie-

go naukowych, twórczych  

i artystycznych dla uczniów 

z terenu Województwa Lubu-

skiego - to kryteria obowiąz-

kowe, warunkujące uzyskanie 

stypendium.

Osoby do kontaktu:

Tomasz Harkot - Kierownik 

Wydziału/Koordynator 

Projektu

Tel. 68 45 65 321

e-mail: t.harkot@lubuskie.pl

Teresa Pawlak - Specjalista 

ds. projektów edukacyjnych 

w zakresie współpracy z LO

Tel. 68 45 65 550

e-mail: t.pawlak@lubuskie.pl

Marta Kurzawska - Specjalista 

ds. projektów edukacyjnych 

w zakresie współpracy z SP

Tel. 68 45 65 550

e-mail: m.kurzawska@lubuskie.pl

Wszystkie niezbędne informację zamieszczone zostaną na stronie: www.lubuskie.pl 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020    

Piotr Urbański - Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Edukacyjnym nr 1 w Zielonej Górze

- Co zachęciło Cię do złożenia wniosku o przyznanie stypendium?
- „Przyznam się, że olbrzymią zachętą było wsparcie pieniężne i możliwość samodzielnego zdecydowania na co je przeznaczę.”

- Na co przeznaczyłeś uzyskane stypendium?
-„Stypendium w całości przeznaczyłem na udoskonalenie mojego miejsca do nauki. Komputer i tablet graficzny pozwalają mi na rozwijanie moich 

zainteresowań związanych z informatyką i matematyką.”

- Czy w roku szkolnym 2019/2020 spotkałeś się z innymi, niż dotychczas, metodami nauczania? Jeśli tak, to jakimi?
-„Ten rok był szczególny dla nas wszystkich. Każdy stypendysta musiał zmierzyć się z trudem zdalnego nauczania, które dla każdego z nas było nowym 

oraz niekonwencjonalnym sposobem nauki. Musieliśmy szybko opanować kilka programów do wideokonferencji oraz platform służących do przeka-

zywania materiałów do lekcji i sprawdzianów on-line. Z pomocą lepszego sprzętu (zakupionego ze stypendium) na pewno było mi łatwiej przebrnąć 

przez ten trudny czas e-lekcji.”

Julia Gogoc - I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
- Co zachęciło Cię do złożenia wniosku o przyznanie stypendium?
-„Zachęciła mnie wizja samorozwoju; rozwoju zainteresowań oraz możliwość określenia, co chciałabym robić w przyszłości.”

- Na co przeznaczyłaś uzyskane stypendium?
-„Stypendium przeznaczyłam na opłacenie kursu językowego oraz na zakup niezbędnych przedmiotów, które znacznie zwiększą mój komfort pracy.”

- Czy Twoim zdaniem warto inwestować we własną wiedzę?
-„Wiedza jest istotnym aspektem naszego życia, inwestowanie w nią pozwala nam poszerzać własne horyzonty, a umiejętne dysponowanie wiedzą 

umożliwia nam posiadanie o wiele większej jakości życia.”

- Czy zachęcisz koleżanki i kolegów do złożenia wniosku w kolejnej edycji projektu „Lubuskie Talenty - Program Stypendialny”?
-„Jasne, że tak, nie mają nic do stracenia a mogą tak wiele zyskać.”

Paweł Amborski – I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie
- Czy znalezienie się w gronie „LUBUSKICH TALENTÓW” jest dla Ciebie formą wyróżnienia, a jeśli tak, to w jaki sposób to odbierasz?
- „Oczywiście, jest to dla mnie ogromna forma wyróżnienia. Znalezienie się w gronie „Lubuskich Talentów” dało mi satysfakcję z docenienia mojej 

pracy i jej rezultatów. Uczę się dla własnej przyjemności, zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach jest dla mnie ważne, ale miło, gdy ktoś te starania 

dostrzeże i nagrodzi.”

- Na co przeznaczyłeś uzyskane stypendium?
-„Uzyskane stypendium przeznaczyłem między innymi na zakup literatury i czasopism naukowych, dzięki którym mogłem i dalej mogę poszerzać 

swoją wiedzę oraz laptopa i drukarkę, zdecydowanie usprawniającego moją pracę. Jednak komfort warunków do nauki zapewnia także biurko wraz 

z wygodnym fotelem oraz pojemny regał na książki, na które mogłem sobie pozwolić dzięki stypendium.”

- Czy Twoim zdaniem warto inwestować we własną wiedzę?
- „Oczywiście, to nie tylko przyjemność, ale i wymóg czasów.”

- Kim chcesz być w przyszłości?
- „Pasjonują mnie nauki medyczne, stomatologia. Chciałbym zostać ortodontą, ponieważ warto pomagać ludziom na różne sposoby. Miło odczuwać 

satysfakcję z czyjegoś zadowolenia”

Dawid Nowak – IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.
- Czy znalezienie się w gronie „LUBUSKICH TALENTÓW” jest dla Ciebie formą wyróżnienia, a jeśli tak, to w jaki sposób to odbierasz?
- „Jest to dla mnie duży zaszczyt.”

- Co zachęciło Cię do złożenia wniosku o przyznanie stypendium?
- „Otrzymałem rekomendację od nauczyciela, który następnie namawiał mnie do złożenia wniosku.”

- Czy stypendium pomogło Ci realizować swoje plany edukacyjne, jeśli tak to jakie?
- „Dzięki stypendium znacząco rozwinąłem swoją znajomość języka angielskiego i uzyskałem certyfikat znajomości angielskiego na poziomie zaawan-

sowanym.”

- Kim chcesz być w przyszłości?
- „Marzę, aby zostać inżynierem. Wiem, ile pracy to wymaga i staram się osiągnąć mój cel.”

- Czy w roku szkolnym 2019/2020 spotkałeś się z innymi, niż dotychczas, metodami nauczania? Jeśli tak, to jakimi?
-„Ten rok szkolny obfitował w  niekonwencjonalne rozwiązania od momentu zamknięcia szkół. Początkowo nauczyciele wysyłali nam plany zajęć, 

które mieliśmy wykonać i odesłać im w formie cyfrowej. Gdy jednak ogłoszono, ze stan ten ma się utrzymać dłużej niż zakładano, lekcje zaczęły być 

prowadzone online. Było to nowe doświadczenie zarówno dla nas, uczniów, jak i nauczycieli, ale myślę, ze podołaliśmy temu wyzwaniu.”


