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Przedmowa

Monika 
Pietkiewicz
SPECJALISTA DS.  WIZERUNKU 
KORPORACYJNEGO APATOR SA

Kierunek na PASJOPOLIS obraliśmy w 2011 roku. Nagradzaliśmy stypendiami zdol-
nych olimpijczyków, poszukiwaliśmy talentów podczas międzynarodowych konkur-
sów plastycznych. Wspieranie Młodych Talentów stało się naszą idee fixe, ukierunko-
wało nasze działania sponsorskie, wreszczcie zainspirowało do stworzenia autorskiego 
programu, który w sposób systemowy, kompleksowy pozwalał nam docierać do nie-
przeciętnych ludzi i pomagać im „rozwijać skrzydła”. Efektem programu stypendial-
nego PASJOPOLIS jest dziś nie tylko ponad 60 stypendystów, którzy dzięki wsparciu 
finansowemu mogli realizować i rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie nauk 
ścisłych lub humanistycznych. Osiągnięciem programu PASJOPOLIS jest niewątpliwie 
to, iż  pozwolił on stworzyć społeczność ludzi przekonanych o tym, że nie warto ogra-
niczać się do zagadnień szkolnego programu, że odwaga i determinacja w rozwijaniu 
zainteresowań (nawet tych „najdziwniejszych”) może zostać dostrzeżona i docenio-
na. Zaszczepiliśmy w Młodych (i w sobie również) ideę, że WARTO MIEĆ PASJĘ.
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Jan 
Świerkowski
PREZES FUNDACJI PLATON

W naszych działaniach w ramach PASJOPOLIS staramy się wspierać ludzi młodych, 
inteligentnych, pasjonatów, niepokornych indywidualistów i cichych geniuszy, którzy 
często nie mieszczą się w stereotypowym wyobrażeniu o wzorowym uczniu. Szuka-
my osób, które potrafią zarazić nas swoją pasją i przez kolejny rok chcą tę pasję roz-
wijać. Zdajemy sobie sprawę, że pasji nie da się ocenić w szkolnej, pięciostopniowej 
skali. Dlatego chcemy pomagać marzeniom, które po prostu często nie mieszczą się 
w szkolnych statystykach. Bez Państwa zaangażowania nie jesteśmy w stanie dotrzeć 
do uczniów, dlatego prosimy o Państwa pomoc i liczymy na pedagogiczną pasję!  
Program Stypendialny Pasjopolis w 2014 roku został laureatem ogólnopol-
skiego konkursu na Dobre Stypendia w kategorii Lokalne NGO. Konkurs już 
od 5 lat jest organizowany przez Fundację Dobrą Sieć oraz Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności. To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreślające wagę 4 lat naszej 
wspólnej pracy nad projektem stypendialnym. To również sygnał dla innych organiza-
cji, że współpraca międzysektorowa, pozwala realizować zróżnicowane i wartościo-
we programy, które są doceniane na arenie ogólnopolskiej.



6.

O Programie Stypendialnym PASJOPOLIS

PASJOPOLIS to projekt dla licealistów, 
którzy przede wszystkim chcą rozwijać 
swoje pasje. O stypendia mogą ubiegać 
się wszyscy uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych (w tym: liceów ogólnokształ-
cących i profilowanych, techników, szkół 
artystycznych i zawodowych) uczących 
się na terenie wybranych miast.  W su-
mie na przestrzeni 4 lat udało nam się 
już wesprzeć ponad 60 osób w rozwoju 
swoich pasji. 
Jak otrzymać stypendium? Wystarczy 
wypełnić wniosek o stypendium, w któ-
rym uczeń szkoły średniej opisze swoją 
pasję, bez konieczności dołączania re-
komendacji szkoły i świadectw. Wnioski 
przesyłane są drogą elektroniczną, a na-
stępnie oceniane przez niezależną Ko-
misję Stypendialną, w skład której wcho-
dzą uznani pedagodzy, przedstawiciele 
firmy Apator SA i Fundacji Platon. Ko-
misja swoje rekomendacje opiera tylko           
i wyłącznie na zgodności wniosków z ce-
lami i założeniami programu PASJOPO-
LIS, w szczególności biorąc pod uwagę 
pasje, zainteresowania pozaszkolne oraz 
kreatywność ucznia. Zgodnie z regula-
minem programu świadectwo szkol-
ne nie jest kryterium oceny wniosków,       
a jedynie poświadczeniem uprawnienia     
do ubiegania się o stypendium.            

Lista laureatów, którzy otrzymają rocz-
ne stypendia zostanie ogłoszona w paź-
dzierniku 2015 r.
W ramach V edycji Programu Stypen-
dialnego PASJOPOLIS 2015/2016 przy-
znanych zostanie 18 stypendiów w wy-
sokości 300 zł/mies. oraz 18 stypendiów 
w wysokości 200 zł/mies. (stypendium 
przyznawane na 9 mies.) o łącznej war-
tości 81 000 zł, w następujących dzie-
dzinach:

nauki ścisłe, m.in.: architektura, 
biologia, chemia, elektronika, tele-
komunikacja, informatyka, elektro-
technika, automatyka, fizyka, mate-
matyka, ekonomia itp.;

nauki humanistyczne, m.in.: hi-
storia, socjologia, filozofia, język 
polski, wiedza o społeczeństwie, 
prawo; zainteresowania artystyczne 
w takich dziedzinach, jak: literatura, 
muzyka, malarstwo, film, fotografia, 
teatr, sztuki wizualne itp.

Wszystkie dokumenty i informacje       
w formie elektronicznej znajdują się na 
stronie internetowej Programu Stypen-
dialnego PASJOPOLIS www.pasjopolis.
pl lub na fanpage’u pod adresem www.
facebook.com/pasjopolis.

Pasjopolis to program stypendialny przygotowany przez Fundację Platon oraz 
firmę Apator SA skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu, Po-
znaniu, Tczewie, Zielonej Górze i Łodzi. 
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Wniosek i Wskazówki

MODUŁ 1 - Napisz, dlaczego właśnie Tobie powinniśmy przyznać stypendium.
MODUŁ 2 - Osiągnięcia, dodatkowe umiejętności i zainteresowania oraz aktyw-
ności.
MODUŁ 3 - Jakie są Twoje potrzeby? Na co przeznaczysz stypendium? W jaki spo-
sób otrzymane stypendium przyczyni się do rozwoju Twoich pasji i zainteresowań?

Do formularza można dołączać pliki w postaci rekomendacji, referencji itd., jednak nie są one 
wymagane. Jedyny obligatoryjny dokument to skan świadectwa szkolnego. Jeśli o stypendium 
ubiega się uczeń pierwszej klasy szkoły średniej zamiast świadectwa musi przesłać skan za-
świadczenia potwierdzającego, że jest uczniem szkoły średniej.

Jak aplikować?
Zgłoszenia do programu PASJOPOLIS przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. 
W zakładce WNIOSEK na stronie www.pasjopolis.pl znajduje się Wniosek o przyzna-
nie stypendium PASJOPOLIS 2015/2016. Wystarczy, że aplikujący opisze nam swoją pasję, 
wypełniając trzy moduły (odpowiedź na każdy moduł może zawierać maksymalnie 3000 
znaków):

Czym jest dla nas pasja? 
Pasja to wewnętrzna motywacja, chęć działania, droga do rozwoju w konkretnym kierunku.
Pasja to zaangażowanie, chęć robienia czegoś bez przymusu, bez presji z zewnątrz.
Pasja to styl życia, w którym stanowi ona jedną z najważniejszych wartości, motorów do 
działania.
Pasja to nieprzespane noce, czynności, które pochłaniają nas bez reszty, ale jednocześnie 
ogrom radości i satysfakcji z osiągniętych celów.
Pasja to misja i powołanie, dążenie do pogłębiania zainteresowań jako cel i sens życia.
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Poświęć godzinę wychowawczą na zajęcia na temat pasji – scenariusz takich zajęć 
znajduje się na stronie www PASJOPOLIS w zakładce Strefa Nauczyciela.

Na kolejnej lekcji opowiedz uczniom o zasadach programu, przedstaw wniosek 
aplikacyjny i wyjaśnij, jak należy go wypełnić i w jaki sposób aplikować o stypendium.

Pomóż skompletować nieobligatoryjne załączniki do wniosku: rekomendacje, za-
świadczenia, multimedia potwierdzające rozwój pasji.

Promuj PASJOPOLIS wśród uczniów – wydrukuj plakat z naszej strony i zawieś 
w widocznym miejscu (duży format plakatu z pewnością został wysłany do Waszych 
szkół).

Wspólnie z uczniami stwórz gazetkę szkolną na temat pasji, umieść na niej również 
informacje o naszym programie.

Co mogą Państwo zrobić, 
żeby to właśnie uczniowie 
Waszej klasy otrzymali stypendia? 

Jak pomóc uczniom
w otrzymaniu stypendium?

Drodzy Nauczyciele! 
To głównie dzięki Waszej pomocy nasi stypendyści otrzymują stypendium PASJOPO-
LIS. Po zapoznaniu się z naszym materiałem dydaktycznym bez najmniejszych proble-
mów pomożecie swoim uczniom w przygotowaniu wniosku i załączników. Możecie 
również poświęcić godzinę wychowawczą tematyce pasji - gotowy scenariusz może-
cie pobrać z naszej strony www.pasjopolis.pl. Pomóżcie swoim uczniom w realizacji 
pasji. Przeprowadźcie godzinę wychowawczą, podczas której wspólnie dowiecie się, 
czym jest pasja, w jaki sposób ją pielęgnować, poznacie drogę rozwoju pasji oraz za-
poznacie się z biografią kilku niesamowitych osób. Podczas 45 minut może okazać się, 
że Wasza klasa wypełniona jest Pasjonatami! 
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Zainicjuj artykuł o PASJOPOLIS w szkolnej gazetce oraz audycję w szkolnej roz-
głośni radiowej.

Wykorzystaj kanały informacyjne szkoły do promowania PASJOPOLIS – stronę 
internetową, profil na Facebooku.

Z materiału dydaktycznego możecie korzystać samodzielnie, możecie również konsultować 
go z koordynatorką w trybie online. Wystarczy skontaktować się z nami i umówić na roz-
mowę na Skype lub telefoniczną. Zachęcamy do bezpośrednich konsultacji z Joanną Gus, 
koordynatorką programu, joanna@fundacjaplaton.org, tel. 533 014 283. 

WAŻNA INFORMACJA
Formularz musi zostać przesłany w obowiązującym w danej edycji terminie. 
Tegoroczny nabór zgłoszeń to 1 - 30 września. Wniosek wraz z załącznikami 
należy przesłać na adres: programpasjopolis@gmail.com
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Laureaci IV edycji Pasjopolis (wybrane sylwetki)

Damian 
Mayer  

WYKWALIFIKOWANY CZŁONEK POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA RAKIETOWEGO, 
UCZEŃ UNIWERSYTECKIEGO KATOLICKIEGO 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TCZEWIE

Pasjonat modelarstwa rakietowego, który na swoim koncie ma dziesiątki modeli ra-
kiet dużej mocy, w tym dwie rakiety ponaddźwiękowe. Swoją pasją stara się zarazić 
innych, a także pokazać, że rakiety to urządzenia bezpieczne, które mają duże zasto-
sowanie w nauce i biznesie. Uczestnik wielu konferencji poświęconych astronautyce 
i spotkań terenowych Polskiego Towarzystwa Rakietowego na poligonach wojsko-
wych oraz finalista prestiżowego konkursu dla młodych naukowców E(x)plory 2014. 
Instruktor w pracowni rakietowej w Centrum Kultury Sztuki w Tczewie – jedynej 
modelarni rakietowej na Pomorzu, w której są konstruowane zarówno rakiety mo-
delarskie, jak i profesjonalne rakiety naddźwiękowe z przeznaczeniem naukowym. 

STYPENDIUM 
3000 ZŁ 

IV EDYCJA 
PASJOPOLIS 

NAUKI ŚCISŁE.
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Igor 
Wasiewicz-Pawlaczyk

PERKUSISTA I REDAKTOR 
MUZYCZNY Z TCZEWA

Od września 2014 roku współpracuje z Drumcraftem oraz Paiste. Redaktor w ser-
wisie Soundtest.pl, szczególnie udzielający się w dziale “Perkusja”. Prowadzi projekt 
perkusyjny “Ba Dum Tss”, w którym stara się dzielić radością z grania z dziećmi                  
z domu dziecka. Udziela się w wielu trójmiejskich projektach muzycznych - między 
innymi  The Plauge, Hoya, oraz Cpt Planet’n’Wild Stick. Z chęcią angażuje się w cie-
kawe projekty muzyczne. 

STYPENDIUM 
3000 ZŁ 

IV EDYCJA 
PASJOPOLIS 

NAUKI HUMANI-
STYCZNE.
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Marta 
Kilichowska

UCZENNICA PIERWSZEJ KLASY 
LICEUM AKADEMICKIEGO 
O PROFILU BIOLOGICZNO-CHEMICZNYM 
W TORUNIU

Jej ulubionym przedmiotem szkolnym 
jest biologia, interesuję się głównie 
astronautyką i wpływem warunków 
panujących w kosmosie na organi-
zmy. Chciałabym kiedyś pracować    
w NASA i szkolić załogi statków ko-
smicznych. 

Inną jej pasją jest grafika komputero-
wa, która sprawia, że nie może ode-
rwać się od codzienności powracając 
ze szkoły. Tworzy w 2D i w 3D uży-
wając oprogramowania „open sour-
ce”, dorobiła się już sporej ilości prac, 
a zaprojektowany przez Martę plakat 
wygrał międzynarodowy konkurs 
SIGGRAPH SpaceTime 2014. 

Nie jest jej również obca twórczość literacka, której ostatnio poświęca dużo czasu. Jest         
w trakcie pisania powieści o charakterze specyficznej mieszanki fantasy z science-fiction. Po-
łączenie, które udaje jej się uzyskać, zdaje się nie niszczyć osobliwego klimatu żadnego z tych 
gatunków, co jest dosyć interesujące. Marzy o wydaniu swojej książki w niedalekiej przyszłości. 

STYPENDIUM 
3000 ZŁ 

IV EDYCJA 
PASJOPOLIS 

NAUKI ŚCISŁE.
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Emilia 
Doda

GRA NA FLECIE POPRZECZNYM 
ORAZ FLECIE PICCOLO,
POCHODZI Z POZNANIA

Muzyka i gra na flecie poprzecznym, pomimo ogromnej ilości czasu, który pochłania, 
daje jej dużo satysfakcji, dlatego rok temu podjęła trud nauki gry na dodatkowym 
instrumencie, jakim jest flet piccolo. To jeden z najtrudniejszych instrumentów w or-
kiestrze symfonicznej. Muzyka stanowi większą część jej życia. Uczestniczy w wielu 
międzynarodowych warsztatach i angażuje się w realizację różnych projektów mu-
zycznych. Szczególnie wiele radości sprawiają jej koncerty solowe i z orkiestrą np. 
w szpitalu onkologicznym. W tym roku została finalistką konkursu z j. francuskiego. 
Czasami bywa jednak, że człowiek potrzebuje odmiany i zupełnie innego środowiska. 
Dla Emilii takim azylem jest praca jako wolontariusz w Poznańskim Starym Zoo. Już 
od dwóch lat, pracując w tym niezwykłym miejscu, odpoczywa przy sprzątaniu i kar-
mieniu żab, traszek, węży i jaszczurek. 

STYPENDIUM 
3000 ZŁ 

IV EDYCJA 
PASJOPOLIS 

NAUKI HUMANI-
STYCZNE.
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O Apatorze i Fundacji Platon

Grupa Apator, której siedziba zlokali-
zowana jest w Toruniu, prowadzi dzia-
łalność w kilku miastach Polski, gdzie 
znajdują się jej spółki, m.in. w Poznaniu 
(Apator Powogaz), Tczewie (Apator 
Metrix), Zielonej Górze (Apator Rector) 
oraz Łodzi (Apator Elkomtech). Dlatego 
program stypendialny PASJOPOLIS ob-
jął zasięgiem te właśnie miasta, stając się 
inspiracją dla pracowników spółek oraz 
całej otaczającej ich społeczności do 
wspierania i rozwijania pasji.
To bowiem dzięki pasji menedżerów, 
konstruktorów, programistów czy tech-
nologów powstają nowoczesne pro-
dukty i rozwiązania sygnowane marką 
Apator.

Apator prowadzi działalność biznesową 
w oparciu o najwyższe standardy spo-
łecznej odpowiedzialności, co jest co-
rocznie potwierdzane przynależnością 
firmy do RESPECT Indeks – prestiżo-
wego grona spółek giełdowych zarzą-
dzanych w sposób zrównoważony, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
otoczenia społecznego, pracowników 
oraz środowiska naturalnego.

Więcej informacji o firmie na www.apa-
tor.com oraz www.facebook.com/grupa.
Apator

Apator tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi kilkanaście spółek kra-
jowych i zagranicznych, specjalizujących się w dostarczaniu na rynek nowoczesnych urzą-
dzeń oraz systemów pomiarowo-odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów (energia 
elektryczna, woda, gaz, ciepło) oraz rozwiązań z obszaru automatyki i rozdziału energii. 
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Fundacja Platon 
im. Kuby Rumińskiego skupia się na organizacji wydarzeń 
kulturalnych oraz udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży. Wspieramy ludzi 
młodych, inteligentnych, pasjonatów, niepokornych indywidualistów i cichych geniuszy, któ-
rzy często nie mieszczą się w stereotypowym wyobrażeniu o wzorowym uczniu.

Fundacja Platon powstała w 2005 roku jako upamiętnienie tragicznie zmarłego mło-
dego człowieka, Jakuba Rumińskiego. Kuba był uczniem V Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu, zginął w 2004 roku będąc pasażerem na motorze prowadzonym przez ko-
legę z klasy. Inicjatorką powstania Fundacji jest mama Kuby, pani Hanna Rumińska. To 
ona zainspirowała nas - kolegów Kuby do założenia fundacji, która pomaga młodym 
ludziom realizować ich pasje i marzenia.

Wsparcie stypendialne Fundacji Platon ewoluowało corocznie, począwszy od 2005 roku.     
W chwili obecnej, dzięki współpracy z Fundatorem - firmą Apator SA - nasze działania do-
cierają również do Poznania, Tczewa a w tegorocznej edycji także do Zielonej Góry i Ło-
dzi. Fundacja Platon jest również organizatorem Instytut B61 – projektu z pogranicza nauki, 
spektaklu teatralnego, piosenki aktorskiej i estradowego koncertu. Na przełomie 2012/2013 
roku organizacja realizowała projekt Cosmic Underground dofinansowany przez Komisję 
Europejską – pociągu przemierzającego trasę z Estonii do Portugali, którego osiem wagonów 
stanowiło mobilne galerie artystyczne.



Więcej:
www.pasjopolis.pl

www.facebook.com/Pasjopolis

Kontakt: 
Jan Świerkowski jan.swierkowski@fundacjaplaton.org

Joanna Gus joanna@fundacjaplaton.org

SIEGAJ MARZEN


