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PREZES FUNDACJI PLATON

Kierunek na PASJOPOLIS obraliśmy w
2011 roku. Nagradzaliśmy stypendiami
zdolnych olimpijczyków, poszukiwaliśmy
talentów podczas międzynarodowych
konkursów plastycznych. Wspieranie
Młodych Talentów stało się naszą idée

W

fixe, ukierunkowało nasze działania
sponsorskie, wreszczcie zainspirowało
do stworzenia autorskiego programu,

naszych działaniach w ra-

który w sposób systemowy, komplekso-

mach PASJOPOLIS staramy się wspierać

wy pozwalał nam docierać do nieprze-

ludzi młodych, inteligentnych, pasjona-

ciętnych ludzi i pomagać im „rozwijać

tów, niepokornych indywidualistów i ci-

skrzydła”.

chych geniuszy, którzy często nie mieszczą się w stereotypowym wyobrażeniu
o wzorowym uczniu. Szukamy osób,

E

które potrafią zarazić nas swoją pasjąi
przez kolejny rok chcą tę pasję rozwi-

lił on stworzyć społeczność ludzi przekona-

jać. W tym roku zmieniliśmy formułę

nych o tym, że nie warto ograniczać się do

programu – stypendiów jest mniej, ale

zagadnień szkolnego programu, że odwaga

fektem programu stypen-

są zdecydowanie wyższe. Ponadto wpro-

i determinacja w rozwijaniu zainteresowań

dialnego PASJOPOLIS jest dziś nie tylko bli-

wadzamy program grantowy w ramach

(nawet tych „najdziwniejszych”) może zo-

sko 100 stypendystów, którzy dzięki wsparciu

którego stypendyści będą mogli zreali-

stać dostrzeżona i doceniona. Zaszczepiliśmy

finansowemu mogli realizować i rozwijać

zować swoje pomysły. O tym wszyst-

w Młodych (i w sobie również) ideę, że WAR-

swoje pasje w dziedzinie nauk ścisłych lub

kim musimy poinformować Waszych

TO MIEĆ PASJĘ.

humanistycznych. Osiągnięciem programu

uczniów, dlatego prosimy o Państwa

PASJOPOLIS jest niewątpliwie to, iż pozwo-

pomoc i liczymy na pedagogiczną pasję!

4.

5.

O PROGRAMIE STYPENDIALNYM PASJOPOLIS

WNIOSEK I WSKAZÓWKI

Pasjopolis to program stypendialny przygotowany przez Fundację Platon oraz firmę Apator SA skierowany do uczniów szkół

JAK APLIKOWAĆ?

ponadgimnazjalnych w Toruniu, Poznaniu, Tczewie, Zielonej Górze, Słupsku oraz Łodzi. Przygotowaliśmy 15 stypendiów
o wartości 4500 zł. Wesprzemy również realizację dwóch pomysłów na projekty związane z pasją o wartości 4000 zł każdy.

P

Zgłoszenia do programu PASJOPOLIS przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. W zakładce WNIOSEK na stro-

Platon. Komisja swoje rekomendacje opiera tylko

nie www.pasjopolis.pl znajduje się Wniosek o przyznanie

i wyłącznie na zgodności wniosków z celami i za-

wsparcia w ramach PASJOPOLIS. Wystarczy, że aplikujący

łożeniami programu PASJOPOLIS, w szczególności

ASJOPOLIS to projekt dla licealistów, któ-

opisze nam swoją pasję, wypełniając cztery moduły:

biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania pozaszkol-

rzy przede wszystkim chcą rozwijać swoje pasje.

ne oraz kreatywność ucznia. Lista laureatów, którzy

O wsparcie mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół

otrzymają roczne stypendia zostanie ogłoszona w

ponadgimnazjalnych (w tym: liceów ogólnokształcą-

listopadzie 2016 r. W ramach VI edycji Programu

cych i profilowanych, techników, szkół artystycznych

Stypendialnego PASJOPOLIS 2016/2017 przyznanych

MODUŁ 1 Krótki opis pasji.

zostanie 15 stypendiów w wysokości 500 zł o łącznej

MODUŁ 2 Realizacja pasji w ciągu ostatnich trzech lat.

już wesprzeć blisko 100 osób w rozwoju swoich pasji.

wartości 67 500 zł w następujących dziedzinach:

MODUŁ 3 Sposób w jaki przyznane stypendium wpłynie na rozwój pasji.

Warto wiedzieć, że Program Stypendialny Pasjopolis

NAUKI ŚCISŁE, m.in.: architektura, biologia, chemia,

i zawodowych) uczących się na terenie wybranych
miast. W sumie na przestrzeni 5 lat udało nam się

MODUŁ 4 Pomysł na realizację projektu związanego z pasją.

w 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu na Dobre Stypendia w kategorii Lokalne NGO.
Konkurs już od 6 lat jest organizowany przez Fundację Dobrą Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację

elektronika, telekomunikacja, informatyka, elektro-

Pierwsze trzy moduły decydują o przyznaniu 15 Stypendiów Pasjopolis w wysokości 4500 zł (9 miesięcy

technika, automatyka, fizyka, matematyka, ekonomia

x 500 zł). Ponieważ dwaj nasi stypendyści będą mieli w trakcie trwania programu okazję na realizację

itp.;

swoich pomysłów w ramach Grantu Pasjopolis, w module czwartym pytamy o pomysły na projekty.

NAUKI HUMANISTYCZNE, m.in.: historia, socjologia, fi-

Maksymalna wartość wsparcia w ramach projektu to 4 000 zł.

lozofia, język polski, wiedza o społeczeństwie, prawo;

Wolności. To dla nas ogromne wyróżnienie, podkreślające wagę 5 lat naszej wspólnej pracy nad projektem stypendialnym. To również sygnał dla innych

zainteresowania artystyczne w takich dziedzinach,

Do formularza należy dołączać pliki w postaci minimum dwóch rekomendacji, referencji itd. Również

jak: literatura, muzyka, malarstwo, film, fotografia,

obligatoryjnym jest załączenie skanu legitymacji szkolnej.

teatr, sztuki wizualne itp.

organizacji, że współpraca międzysektorowa, pozwala realizować zróżnicowane i wartościowe programy,
które są doceniane na arenie ogólnopolskiej.

Stypendyści Pasjopolis będą mieli również szansę na

Jak otrzymać wsparcie? Wystarczy wypełnić wnio-

wartości 4 000 zł każdy.

zrealizowanie własnego pomysłu dzięki 2 grantom o

sek, w którym uczeń szkoły średniej opisze swoją

Wszystkie dokumenty i informacje w formie elektro-

pasję. Wnioski przesyłane są drogą elektroniczną,

nicznej znajdują się na stronie internetowej Progra-

a następnie oceniane przez niezależną Komisję

mu Stypendialnego PASJOPOLIS www.pasjopolis.pl

Stypendialną, w skład której wchodzą uznani pe-

lub na fanpage’u pod adresem www.facebook.com/

dagodzy, przedstawiciele firmy Apator SA i Fundacji

pasjopolis.
6.

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.
7.

WNIOSEK I WSKAZÓWKI.

WNIOSEK I WSKAZÓWKI

Jak pomóc uczniom
w otrzymaniu wsparcie?

Wspólnie z uczniami stwórzcie gazetkę szkolną na temat pasji,
umieśćcie na niej również informacje o naszym programie
Zainicjujcie artykuł o PASJOPOLIS w szkolnej gazetce oraz au-

Drodzy Nauczyciele!
To w dużej mierze dzięki Waszej pomocy nasi stypendyści otrzymują wsparcie w ramach
Pasjopolis. Po zapoznaniu się z naszym materiałem dydaktycznym bez najmniejszych problemów pomożecie swoim uczniom w przygotowaniu wniosku i załączników. Możecie również

dycję w szkolnej rozgłośni radiowej
Wykorzystajcie kanały informacyjne szkoły do promowania PASJOPOLIS –
stronę internetową, profil na Facebooku.

poświęcić godzinę wychowawczą tematyce pasji - gotowy scenariusz możecie 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 zapoznacie się z biografią kilku niesamowitych
osób. Podczas 45 minut może okazać się, że Wasza klasa wypełniona jest Pasjonatami!

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

Z

materiału dydaktycznego możecie korzystać samodzielnie, możecie

również konsultować go z koordynatorką w trybie online. Wystarczy skontaktować się z nami i umówić na rozmowę na Skype lub telefoniczną. Zachęcamy do bezpośrednich konsultacji z Joanną Gus, koordynatorką programu
joanna@fundacjaplaton.org, tel. 533 014 283.

Poświęćcie godzinę wychowawczą na zajęcia na temat pasji – scenariusz takich
zajęć znajduje się na stronie www PASJOPOLIS w zakładce Strefa Nauczyciela
Na kolejnej lekcji opowiedzcie uczniom o zasadach programu, przedstawcie
wniosek aplikacyjny i wyjaśnijcie, jak należy go wypełnić i w jaki sposób aplikować o stypendium
Pomóżcie skompletować załączniki do wniosku: rekomendacje, zaświadcze-

WAŻNA INFORMACJA
Formularz musi zostać przesłany w obowiązującym w danej edycji terminie.

nia, multimedia potwierdzające rozwój pasji
Promujcie PASJOPOLIS wśród uczniów – wydrukujcie plakat z naszej strony
i zawieście w widocznym miejscu (duży format plakatu z pewnością został

Tegoroczny nabór zgłoszeń to 5 września - 2 października. Wniosek wraz
z załącznikami należy przesłać na adres: programpasjopolis@gmail.com

wysłany do Waszych szkół)
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LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI PASJOPOLIS.

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI PASJOPOLIS.W

DAMIAN
MAYER

ANNA ŁEŃ
STYPENDIUM 300 ZŁ
V EDYCJA PASJOPOLIS

STYPENDIUM 300 ZŁ
V EDYCJA PASJOPOLIS

M

atematyka i fizyka pasjonują

ją od dawna. Zawsze chciała wiedzieć,
dlaczego coś się dzieje i jak działa świat.
Obecnie ogromną przyjemność sprawia

W

Ani poznawanie nowych zagadnień i rozwiązywanie zadań. Często bierze udział
w warsztatach, seminariach i konfe-

Uczestnik wielu konferencji poświęconych
ykwalifikowany członek Pol-

astronautyce i spotkań terenowych Polskie-

skiego Towarzystwa Rakietowego, uczeń

go Towarzystwa Rakietowego na poligonach

Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogól-

wojskowych oraz finalista prestiżowego

nokształcącego w Tczewie. Pasjonat mode-

konkursu dla młodych naukowców E(x)plo-

larstwa rakietowego, który na swoim koncie

ry 2014. Instruktor w pracowni rakietowej w

ma dziesiątki modeli rakiet dużej mocy, w

Centrum Kultury Sztuki w Tczewie – jedynej

tym dwie rakiety ponaddźwiękowe. Swoją pa-

modelarni rakietowej na Pomorzu, w której

sją stara się zarazić innych, a także pokazać,

rozwija się zarówno rakiety modelarskie, jak

że rakiety to urządzenia bezpieczne, które

i profesjonalne rakiety naddźwiękowe z prze-

mają duże zastosowanie w nauce i biznesie.

znaczeniem naukowym.
10.

rencjach matematycznych. W wakacje
Anna spędziła pięć tygodni w Stanach
Zjednoczonych uczestnicząc w obozie Mathcamp. Lubi organizować różne
wydarzenia i popularyzować naukę. W
wolnym czasie angażuje się w działania
na rzecz Łodzi, działa jako wiceprzewodnicząca w samorządzie szkolnym,
jeździ na nartach i czyta książki. Kocha
podróżować.
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LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI PASJOPOLIS.

LAUREACI DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI PASJOPOLIS.

KRZYSZTOF
KUBASIK

MARTA
KILICHOWSKA

STYPENDIUM 200 ZŁ
V EDYCJA PASJOPOLIS

STYPENDIUM 300 ZŁ
IV EDYCJA PASJOPOLIS

U

czennica pierwszej klasy Liceum

Akademickiego o profilu biologiczno-chemicznym. Jej ulubionym przedmiotem szkolnym jest biologia, interesuje
się głównie astronautyką i wpływem
warunków panujących w kosmosie na
organizmy. Chciałaby kiedyś pracować w
NASA i szkolić załogi statków kosmicznych. Inną jej pasją jest grafika kompu-

N

terowa, która sprawia, że nie może oderwać się od codzienności powracając ze
szkoły. Tworzy w 2D i w 3D używając
ajwiększą pasją Krzysztofa jest chemia. Mimo że początkowo nie do końca przypadła mu do gustu, teraz

oprogramowania „open source”, dorobiła

nie wyobraża sobie bez niej życia. Uwielbia pracować w laboratorium i rozwiązywać chemiczne problemy. Od

się już sporej ilości prac, a zaprojekto-

lat bierze udział w różnego typu wydarzeniach naukowych, spotkaniach oraz konkursach. W chemii najbardziej

wany przez nią plakat wygrał między-

tasy z science-fiction. Połączenie, które

lubi jej nieprzewidywalność. Mówi, że „Nigdy nie wiemy, czego się po niej spodziewać, a raczej wiemy, czego

narodowy konkurs SIGGRAPH SpaceTime

udaje się Marcie uzyskać, zdaje się nie

się spodziewać, ale i tak wyjdzie inaczej... Dlatego chemia jest niezwykle różnorodna, każdy może w niej zna-

2014. Nie jest jej również obca twórczość

niszczyć osobliwego klimatu żadnego z

leźć coś dla siebie.” Sam określa siebie jako fana chemii białek, cukrów i nukleotydów. Jest osobą, która przez

literacka, której ostatnio poświęca dużo

tych gatunków, co jest dosyć interesu-

cały czas stara się rozwijać. Uważa, że nie ma większej porażki niż zatrzymanie się w miejscu, bo nawet złe

czasu. Jest w trakcie pisania powieści o

jące. Marzy o wydaniu swojej książki w

doświadczenia są okazją do nauki.

charakterze specyficznej mieszanki fan-

niedalekiej przyszłości.
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O APATORZE I FUNDACJI PLATON

O APATORZE I FUNDACJI PLATON

Apator tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi kilkanaście spółek krajowych i zagranicznych, specjalizujących

Działalność Fundacji Platon im. Kuby Rumińskiego skupiona jest na organizacji wydarzeń kultu-

się w dostarczaniu na rynek nowoczesnych urządzeń oraz systemów pomiarowo-odczytowych dla wszystkich rodzajów

ralnych oraz udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży. Wspieramy ludzi młodych,

mediów (energia elektryczna, woda, gaz, ciepło) oraz rozwiązań z obszaru automatyki i rozdziału energii.

inteligentnych, pasjonatów, niepokornych indywidualistów i cichych geniuszy, którzy często nie

G

mieszczą się w stereotypowym wyobrażeniu o wzorowym uczniu.

rupa Apator, której siedziba

zlokalizowana jest w Toruniu, prowadzi
działalność w kilku miastach Polski,
gdzie znajdują się jej spółki, m.in. w
Poznaniu (Apator Powogaz), Tczewie
(Apator Metrix), Zielonej Górze (Apator
Rector), Słupsku (Apator Telemetria)
oraz Łodzi (Apator Elkomtech). Dlatego
program stypendialny PASJOPOLIS objął
zasięgiem te właśnie miasta, stając
się inspiracją dla pracowników spółek
oraz całej otaczającej ich społeczności
do wspierania i rozwijania pasji.

F

To bowiem dzięki pasji menedżerów,
konstruktorów, programistów czy technologów powstają nowoczesne produkty i rozwiązania sygnowane marką

Fundacja Platon jest również organizatorem Instytut B61 – projektu z pogranicza nauki, spektaklu
teatralnego, piosenki aktorskiej i estradowego kon-

Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, zginął w

w oparciu o najwyższe standardy spo-

certu. Na przełomie 2012/ 2013 roku organizacja

2004 roku będąc pasażerem na motorze prowa-

łecznej odpowiedzialności, co jest co-

realizowała projekt Cosmic Underground dofinan-

dzonym przez kolegę z klasy. Inicjatorką powstania

rocznie potwierdzane przynależnością

sowany przez Komisję Europejską – pociągu prze-

Fundacji jest mama Kuby, pani Hanna Rumińska.

firmy do RESPECT Indeks – prestiżo-

szczególnym uwzględnieniem potrzeb

Poznania, Tczewa, Zielonej Góry, Łodzi i Słupska.

undacja Platon powstała w 2005 roku jako

wieka, Jakuba Rumińskiego. Kuba był uczniem V

Apator prowadzi działalność biznesową

dzanych w sposób zrównoważony, ze

Apator SA, nasze działania docierają również do

upamiętnienie tragicznie zmarłego młodego czło-

Apator.

wego grona spółek giełdowych zarzą-

obecnej, dzięki współpracy z Fundatorem firmą

mierzającego trasę z Estonii do Portugali, którego

To ona zainspirowała nas - kolegów Kuby do zaWIĘCEJ INFORMACJI O FIRMIE NA WWW.APATOR.COM ORAZ

łożenia fundacji, która pomaga realizować pasje i

WWW.FACEBOOK.COM/GRUPA.APATOR

marzenia młodym ludziom.

osiem wagonów zostało oddane w ręce artystów.
Więcej:
www.pasjopolis.pl

Wsparcie stypendialne Fundacji Platon ewoluowa-

otoczenia społecznego, pracowników

www.facebook.com/Pasjpopolis

ło corocznie, począwszy od 2005 roku – w chwili

oraz środowiska naturalnego.
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