Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zwracamy się dziś do Was w szczególnej sprawie.
Ponad rok temu opuścił nas na zawsze jeden z naszych Kolegów – Damian Płucienniczak, laureat
IV edycji „Matura na 100 procent”, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wiadomość
o jego śmierci pogrążyła nas w głębokim smutku.
Damian urodził się w Bliźniewie, ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza
Jagiellończyka w Sieradzu. Jego zainteresowania obejmowały w szczególności geografię,
literaturę i historię. Swoje rozliczne pasje Damian rozwijał nie tylko osiągając sukcesy
w olimpiadach przedmiotowych (Historycznej oraz Literatury i Języka Polskiego), ale i angażując
się społecznie, czego najbardziej spektakularnym przejawem było pełnienie przez Damiana
funkcji posła XXII kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży, podczas którego został wyróżniony za
działalność popularyzującą historię. Damian był również stypendystą naukowym Marszałka
Województwa Łódzkiego i Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci. Poza tymi zajęciami nasz zmarły Kolega poświęcał się swojemu hobby, jakim była
X Muza, w tym krytyka filmowa. Będąc uczniem liceum ukończył kursy z zakresu filmoznawstwa
w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.
Damian, pytany o plany na przyszłość, odpowiadał: „Nie jestem na razie pewien, czym dokładnie
chcę się zajmować w przyszłości. Najprawdopodobniej będzie to szeroko rozumiana praca
naukowa”. Niestety, nie było mu dane zrealizować tego marzenia. Odejście naszego żyjącego
pełną piersią Kolegi u progu dorosłości rodzi głęboki ból i poczucie buntu wobec tej tragedii.
I dlatego właśnie zwracamy się dziś do Was, Koleżanki i Koledzy z propozycją szczególnego
upamiętnienia Damiana poprzez ufundowanie stypendium jego imienia. To okazja, by udowodnić,
że choć nie wszyscy mieliśmy okazję go poznać, to tworzymy szczególną społeczność, mającą
dość determinacji, by wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Koszty, jakie musielibyśmy
ponieść, nie byłyby wysokie – skoro jest nas już ponad setka, to darowizna w wysokości
kilkudziesięciu złotych od każdej i każdego z nas pozwoliłaby na zebranie niebagatelnej przecież
kwoty rzędu 1000 zł. Stypendium takie mogłoby być przyznawane – w oparciu o Fundację
Zawsze Warto – tym laureatom Projektu Matura na 100 procent”, którzy znaleźliby się w trudnej
sytuacji finansowej. Studia stanowią bowiem okres, w którym młody człowiek rozpoczyna
dorosłe życie, ze wszystkimi tego konsekwencjami, również ekonomicznymi. Niekiedy te ostatnie
okazują się być na tyle poważne, iż uzyskanie dyplomu staje pod znakiem zapytania. Otrzymana
w takiej chwili pomoc może wiele zmienić.

Jesteśmy przekonani, że taka forma upamiętnienia osoby Damiana będzie najodpowiedniejsza
również dlatego, iż koresponduje ona z ideowym nastawieniem do życia naszego zmarłego
Kolegi. Podczas finałowej gali IV edycji Projektu „Matura na 100 procent” podkreślał on bowiem
konieczność postrzegania świata w szerokiej perspektywie: „Na pewno nie należy nas postrzegać
jako jakieś dziwaczne istoty, które nie wychodzą z domu i nie wyściubiają nosa znad książek.
Trzeba po prostu znaleźć receptę na to, żeby nie zaniedbywać ani jednego z obszarów życia, które
dla człowieka są istotne jeśli chce mówić o tym, że żyje pełną piersią, że się realizuje” (cytat za
portalem Perspektywy). Stając się współfundatorami stypendium imienia Damiana, możemy
sprawić, aby nasze młodsze koleżanki i koledzy mieli okazję osiągnąć takie właśnie poczucie
spełnienia.
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