W tym tygodniu w kolejnej odsłonie Twarzy Korczaka prezentujemy
pasjonata nauk ścisłych, szczególnie chemii – Szymona Stodółkiewicza,
ucznia klasy 3a i tegorocznego maturzystę.
Podczas Swojej przygody z nauką Szymon osiągnął wiele znaczących sukcesów na szczeblu
regionalnym i ogólnopolskim; między innymi jest :
- finalistą 66 Olimpiady Chemicznej (2020),
- finalistą 67 Olimpiady Chemicznej (2021),
- finalistą Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii UJ (2021),
- zdobywcą II miejsca w XIV Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym organizowanym przez
Uniwersytet Śląski (2020),
- finalistą XIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Śląski
(2019),
- zdobywcą II miejsca w regionalnym konkursie ,,Randka z Chemią” organizowanym przez Pałac
Młodzieży w Katowicach (2019),
- finalistą XIII Regionalnego Konkursu Drużynowego z Chemii dla Szkół Ponadgimnazjalnych
organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach (2019),
- uczestnikiem programu ,,Uniwersytet Najlepszych” organizowanym przez Uniwersytet Śląski
(2019-2020).

1. Skąd Twoja pasja , kiedy się narodziła?
Naukami ścisłymi interesowałem się od dziecka. Moja pasja do chemii narodziła się pod koniec
gimnazjum. Zafascynowało mnie odkrywanie mechanizmów, którymi rządzi się świat na poziomie
atomowym. Duże wrażenie robiły na mnie pokazy chemiczne organizowane przez uniwersytety.
2. Kto stoi za Twoją pasją?
Za moją pasją stoi nauczyciel chemii z gimnazjum oraz rodzice, którzy wspierają mnie w dążeniu
do sukcesu.

3. Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?
Moim hobby jest nauka, więc nie mam problemu w łączeniu nauki w liceum z zainteresowaniami
ściśle naukowymi.
4. Jakie korzyści czerpiesz z tego co robisz?
Dzięki osiągnięciom w konkursach mam zapewnione miejsce na wielu uczelniach. Jestem także
zwolniony z egzaminu maturalnego z chemii. Wiedza zdobyta podczas przygotowań do konkursów
pozwala mi zrozumieć treści artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych.

Dziękujemy za rozmowę. Podziwiamy Twoją pasję, ogrom pracy i determinację w jej rozwijaniu
oraz niesamowite osiągnięcia. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i życzymy Ci bardzo dobrze zdanej
matury, sukcesów naukowych i realizacji zamierzonych celów. Dla wielu z nas jesteś dowodem, że
‘opłaca się’ połączyć ciężką pracę, pasję, ambicję i determinację.

