
Aktualnie uczęszczam do klasy trzeciej. Od szkoły podstawowej pasjonuję się 
historią swojej małej ojczyzny i jestem lokalnym patriotą związanym ze swoim 
regionem. W związku z tym zdecydowałem się wybrać profil humanistyczny  
w naszym liceum. Była to świadoma i przemyślana decyzja, bowiem 
sulechowska szkoła słynie z indywidualnego podejścia nauczycieli do każdego 
ucznia. Właśnie to indywidualne podejście do ucznia i dbałość o jego rozwój 
nie tylko naukowy, intelektualny, ale i społeczny, pozwalają na realizację pasji, 
oraz wzmacniają poczucie wartości. 

Od szkoły podstawowej brałem udział w projektach o charakterze 
patriotycznym, np. „Losy powstańców wielkopolskich” oraz wielu konkursach 
historycznych np. konkursie wiedzy o Konstytucji 3 maja, oraz konkursie  
z okazji 80 rocznicy powstania Armii Krajowej. Zasiadając dwukrotnie  
w Lubuskim Sejmiku Dzieci, nie tylko mogłem wdrożyć swoje pomysły w życie, 
ale również zdobyłem tam nieocenione doświadczenie, z którego korzystam  
do dzisiaj.  

Dzięki znakomitej współpracy z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie, 
Panią mgr  Anicetą Karpowicz w bieżącym roku szkolnym 
zakwalifikowałem się do etapu centralnego  
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, który odbędzie się w maju.  

Sulechowskie liceum spełnia moje oczekiwania i właśnie dlatego mam szansę 
rozwijać się nie tylko humanistycznie, ale również pogłębiać swoje 
zainteresowania jakimi są; polityka, geografia oraz egzegeza biblijna.  
Obecnie współpracuję nad innowacyjnym projektem w zakresie poprawienia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. Z tego też powodu, 
każdego dnia spotykam się z wieloma ludźmi z różnych środowisk, dzięki 
temu zdobywam nowe doświadczenie, i chętnie dzielę się nim z innymi.  
Swoje zainteresowania i projekty mogę realizować dzięki wsparciu 
stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zostało mi ono przyznane za wysokie 
wyniki naukowe w roku szkolnym 2020/2021. 

 
Ponadto, staram się osiągać wyznaczone cele, ale nie spoczywam na laurach. 
Stawiam sobie nowe wyzwania, które determinują mnie do samodoskonalenia. 
Obecnie moim priorytetem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku na etapie 
centralnym Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.  

Jestem przekonany, że dzięki nauce w tej szkole i swojej determinacji  
zrealizuję swoje cele, i osiągnę zamierzony sukces. Jeszcze nie mam 
sprecyzowanych planów na przyszłość, mimo to wiem, że będą one 
kontynuacją mojej obecnej drogi rozwoju. Chciałbym pomagać każdemu,  
tak jak robił to patron naszego liceum rotmistrz Witold Pilecki. Nasza szkoła 
hołduje tym wartościom, w duchu których wychowują mnie rodzice, dlatego 
tym bardziej doceniam fakt, że mogę się tutaj kształcić.  
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