
MATEMATYCZNI MISTRZOWIE

Z PŁOCKIEJ



Joanna Machnacka
Przyszło nam żyć w takim słodko-gorzkim 
świecie, który– choć nie zawsze wygodny –
z pewnością jest ciekawy (może z wyjątkiem 

czasów kwarantanny). Interesuję się 
psychologią, działaniem mózgu, ludzkim 
sposobem zachowania i myślenia, 
uczuciami,błędami myślowymi. Po co mi to 
wszystko? Do samorealizacji, która jest 
bardzo istotna w moim życiu – polecam na 
przykład "Kody podświadomości„ Beaty 
Pawlikowskiej. A co do matematyki... Kiedyś jej 
nienawidziłam, ale pewnego dnia okazała się 
nadzwyczaj łatwa i tak już zostało – nie 
zawsze "sunshine and rainbows", ale bywa, że 
jednak się pojawiają...

"The world ain’t all sunshine and 
rainbows"

~ Rocky Balboa ~



Karol Jasiński
Moim gło ́wnym celem  jest, by zmienić s ́wiat na lepsze i 
pomagać innym, abys ́my mogli zrobić to wspo ́lnie. Moje z ̇ycie
opiera sie ̨ na stawianiu sobie celo ́w, a potem ich realizowaniu, 
co daje mi najwie ̨kszą satysfakcje ̨. Życie jest bez sensu, bez 
ambicji, gdyz ̇ trudno jest cokolwiek osiągnąć za darmo, bez  
pracy i zaangaz ̇owania.

Poza matematyką, fizyką, chemią, interesuje sie ̨ muzyką i  
piłką noz ̇ną. Takz ̇e uwielbiam podróz ̇ować i dobrze sie ̨ przy 
tym bawić - wspomnienia z podro ́z ̇y zostają z nami do końca
z ̇ycia, podobnie jak tatuaz ̇, tylko w pamie ̨ci. Jes ́li chodzi o 
muzyke ̨, to, dzień bez przesłuchania ulubionych artysto ́w jest 
dla mnie dniem straconym. Piłka noz ̇na to moja pasja od 
dzieciństwa

A teraz o Matematyce, w liceum odkryłem, z ̇e matematyka 
moz ̇e sprawiać frajde ̨ - moz ̇e wydawać sie ̨ to dziwne, ale jes ́li
jest sie ̨ w niej systematycznym i pos ́wie ̨ci sie ̨ jej troche ̨
czasu, jest wciągająca,  i daje ogromną satysfakcje ̨.

"I'm gonna make a change
For once in my life
It's gonna feel real good
Gonna make a difference
Gonna make it right"

- Michael Jackson



Jakub Markowicz
Moją największą pasją jest 
muzyka. Moje ulubione 
gatunki to Heavy metal oraz 
Metalcore a ulubione zespoły 
to „As I Lay Dying”, „In 
Flames”, „Children Of 
Bodom”. Moją drugą pasją 
jest hodowla zwierząt 
egzotycznych w skrócie 
Terrarystyka.



Dominika Wojciechowska
Interesuję się głównie rysowaniem, chociaż większość 
czasu poświęcam na naukę. Fascynuje mnie również 
praca lekarza, dlatego dla relaksu lubię oglądać 
programy medyczne, z których dowiaduję się wielu 
ciekawych faktów. Niezależnie od konkretnej 
specjalizacji, każdy lekarz wzbudza we mnie podziw i 
szacunek.

Sądzę, że nie ma nic lepszego niż wyczerpujący, 
produktywny dzień, po którym można bezkarnie 
odpocząć z ogromną satysfakcją. Dlatego każdy 
sobotni poranek rozpoczynam od robienia zadań z 
matematyki. Nigdy nie byłam jakaś wybitna z tego 
przedmiotu i nie uważam się za mistrzynię 
matematyki. Mimo to, po każdej lekcji staram się ją 
zrozumieć jak tylko mogę (nie zawsze mi to 
wychodzi). Nic nie przyszło samo – wszystko 
wypracowałam i jestem z tego dumna.

‘’You will always be you, so stay true to yourself and never
sacrifice who you are for anyone”

- Zayn Malik



Oliwier Majewski
Lubię nowe wyzwania, nigdy się 
nie poddaję, od kiedy pamiętam 
interesuję się matematyką, lubię 
liczyć i rozwiązywać 
skomplikowane zadania. Lubię 
sport najbardziej piłkę nożną, od 
jakiegoś czasu trenuje biegi na 
krótkie dystansy. Moje motto to 
,,carpe diem” czyli chwytaj dzień, 
jestem marzycielem.



Weronika Raćkowska
Interesujące jest to, co niełatwe i 
niebanalne w swym pojęciu, 
stanowiące dla nas zagadkę. 
Największa przyjemność to jednak 
nauka matematyki i chemii, bo tam 
nie zawsze wszystko jest takie łatwe 
i dość oczywiste, fizyka też jest 
bardzo ciekawa, jednak najbardziej 
zachwyca mnie to, co kosmiczne.

„Nie wchodź łagodnie w tę pogodną noc.
Niech płonie starość tuż przed kresem dni.
Walcz, walcz, gdy światło traci swoją moc.
Choć wiedzą mędrcy, że się zbliża mrok,
bo żaden piorun z ust nie padnie ich.  Niech 
wchodzą z ulgą w tę pogodną noc.
Walcz. Walcz, gdy światło traci swoją moc.”



Olaf Bałdyga

Moją główną pasją jest 
sport (w szczególności 
siatkówka), uwielbiam 
też rozwiązywać różne 
zadania matematyczne. 
Lubię też grać w różne 
gry komputerowe.



Szymon Kaniewski

Interesuje się 
matematyką i 
informatyką, lubię 
układać kostkę rubika, 
jestem też fanem i 
zawodnikiem trójboju 
siłowego.



Karol Skręciak
Interesuję się literaturą 
fantastyczna oraz sportem- w 
szczególności siatkówką, która 
towarzyszy mi od najmłodszych lat. 
Co z matematyką?Zawsze 
przychodziła z łatwością, ponadto 
rozwiązywanie coraz trudniejszych 
zadań sprawiało mi przyjemność. 
Moje plany na przyszłość to dobrze 
zdać maturę, a potem? Czas pokaże...

"Strive for 
greatness"

~Lebron James~



Piotr Krztoń
Jeśli chodzi o mnie, to mam 
skomplikowany charakter, który 
nie każdy jest w stanie 
zrozumieć. Matematyką 
interesowałem się już od 
przedszkola a w gimnazjum moje 
zainteresowanie uzyskała również 
informatyka. Wolny czas spędzam 
na składaniu origami oraz 
spacerach z moimi psami.



Maciej Szczepański
Na co dzień poza matematyką moją pasją jest 
kosmetologia i dermatologia. Niesamowicie ciekawe 
wydaje mi się poznawanie tajników działania naszej 
skóry, a także wpływu na nią wielu czynników oraz 
substancji.

W życiu najważniejsze jest dla mnie dążenie do 
wyznaczonych sobie wcześniej celów oraz robienie 
tego, co tak naprawdę się kocha. Powtarzam to wiele 
razy i powtarzać będę, iż nigdy nie odniesiemy sukcesu 
z przymusu, a tylko i wyłącznie z własnej woli. Tak też 
było i ze mną. Jeszcze niedawno matematyka była dla 
mnie przedmiotem niezmiernie ciężkim. Jednakże z 
czasem zdecydowałem się zmienić swoje podejście do 
tego, co robię w życiu. Staram się po prostu traktować 
ją jako czas, kiedy mogę na spokojnie usiąść, ruszyć 
głową i jednocześnie oderwać się od otaczającego mnie 
świata.



Karol Nowakowski

Interesuję się 

matematyką, zagadkami 

logicznymi i informatyką. 

W wolnym czasie 

czytam o nowinkach 

technologicznych.


