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Sprawozdanie z otrzymanego stypendium naukowego

Mam na imię Marlena i jestem jedną z wychowanek Centrum OpiekuńczoWychowawczego „Wzrastanie” w Katowicach, która otrzymała we wrześniu 2017
roku przyznane stypendium z Funduszu Lisowskich Smykowskich przyznawanych
przez Komitet Pomocy Dzieciom Polskim w Montrealu.

Chciałabym bardzo podziękować za otrzymane stypendium
edukacyjne, które umożliwiło mi poszerzenie mojej wiedzy.
Dzięki temu stypendium mogłam się uczyć języka angielskiego
w szkole językowej oraz uczęszczać na korepetycje z matematyki.

Jestem uczennicą Ogólnokształcącego Liceum, uczęszczam do klasy, która
realizuje w zakresie rozszerzonym języki obce – zwłaszcza angielski i hiszpański.
W tej klasie znajomość języków jest niezwykle istotna – przede wszystkim
znajomość języka angielskiego, który okazał się być nauczany na bardzo wysokim
poziomie. Dlatego tez jestem bardzo wdzięczna za otrzymane stypendium,
ponieważ umożliwiło mi uzupełnienie zaległości z języka angielskiego. Dzięki
stypendium udało mi się zmniejszyć różnicę w wiedzy pomiędzy mną a
rówieśnikami.

Pierwszym moim zakupem był właśnie indywidualny kurs języka
angielskiego w profesjonalnej szkole językowej, który kosztował 3200 zł. Lekcje
języka angielskiego miałam dwa razy w tygodniu po 90 min. Na zajęciach uczyłam
się słownictwa, gramatyki, tworzenia zdań oraz mówienia w obcym języku.
Indywidualne lekcje spowodowały, że szybciej uzupełniałam braki i czerpałam z
tych zajęć jak najwięcej. Dzięki temu w szkole było mi łatwiej przystosować się do
wysokiego poziomu nauczania.

Resztę otrzymanych pieniędzy, a dokładnie 800 złotych przeznaczyłam na
korepetycje z matematyki. Matematyka nie należała do moich ulubionych
przedmiotów i niestety nie jestem geniuszem w tej dziedzinie. Ale pieniądze,
które otrzymałam pozwoliły mi poprawić moje oceny. Po długotrwałym
chodzeniu na korepetycje z matematyki zaczęłam się nawet do niej przekonywać.
Oto moje kolejne etapy w nauce matematyki:
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Bez dodatkowych lekcji, na które mogłam uczęszczać dzięki stypendium,
mój poziom z języka angielskiego i matematyki nie byłby tak dobry jak dzisiaj.
Zamierzam w przyszłym roku kontynuować te korepetycje, żeby starannie
przygotować się do matury i żeby postarać się o jeszcze lepsze stopnie w nauce.
Dodatkowo rozważam możliwość uczęszczania na lekcje języka niemieckiego –
jest to przedmiot, który bardzo lubię i chciałabym dalej poszerzać swoją wiedzę
w tym zakresie.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za przyznane mi stypendium
i zapewniam o mojej pamięci i wdzięczności
MARLENA SZEWCZYK

