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WYDANIE SPECJALNE 
Z okazji Gali finałowej IV edycji projektu stypendialnego
„Matura na 100 procent”

W tym roku, już po raz czwarty Fundacja „Zawsze Warto” przy 
merytorycznym wsparciu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
– organizatora corocznych egzaminów maturalnych, realizuje 
Ogólnopolski Projekt-Konkurs „Matura na 100 procent”.

Pomysł wyłonienia i nagrodzenia najlepszych maturzystów 
narodził się wówczas, gdy okazało się, że w dniu ogłoszenia 
wyników egzaminów maturalnych cała uwaga mediów, a co 
za tym idzie – opinii publicznej, koncentruje się na uczniach, 
którym się nie powiodło na maturze. Prawie nikt nie zwraca 
uwagi na tych, którzy zdali egzaminy maturalne na poziomie 90 
czy 100 procent. 

Zadaniem, które postawili przed sobą pomysłodawcy, jest 
zmiana tego stanu rzeczy. Widzimy konieczność eksponowania 
znakomitych osiągnięć naszych uczniów oraz dodatkowego ich 
nagradzania. Pamiętamy równocześnie, że sukces ucznia jest też 
osiągnięciem jego rodziców, nauczycieli, a także szkoły. 

Polska, jak każdy rozwijający się kraj, bardzo potrzebuje 
wykształconych, światłych i poczuwających się do 
odpowiedzialności za dobro wspólne młodych ludzi. To oni 
o  naszej przyszłości wszak będą stanowić. Egzamin maturalny 
jest pierwszym istotnym krokiem na drodze do dorosłości 
i samodzielności. 

Organizatorzy wyrażają przekonanie, że wspieranie wybitnie 
uzdolnionej młodzieży w jej edukacyjnej drodze, również 
w wymiarze materialnym, jest nie tylko powinnością nas 
wszystkich – przedstawicieli władz państwowych, oświatowych, 
samorządowych, organizacji i stowarzyszeń, którym bliska jest 
idea kształtowania elit państwowych, ale jest także wyrazem 
współodpowiedzialności za dobro, jakim jest wspólnota 
państwowa. 

Pragniemy, aby dzięki temu projektowi przyjęła się w naszych 
liceach i technikach swoista moda – moda na uczenie się, 
na poszerzanie zasobu swojej wiedzy rozumianej jako 
bezinteresowna wartość sama w sobie; wartość, dzięki której 
młody człowiek wstępuje na drogę wiodącą go do prawdy, 
mądrości i do pełnej wolności. 

Podsumowaniem corocznego projektu-konkursu jest 
zaproszenie na finałową Galę i uhonorowanie najlepszych. To 

nie kandydaci podejmują starania o laury, są oni informowani 
o sukcesie i zapraszani przez organizatorów, którzy, dzięki 
współpracy z Centralną Komisji Egzaminacyjną i Okręgowymi 
Komisjami Egzaminacyjnymi, docierają do nich.

W  tym  roku  Gospodarzem  spotkania  najlepszych 
z najlepszych polskich maturzystów jest Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, a uroczysta Gala odbywa 
się w fantastycznej przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie.

Jak co roku, na spotkanie zaproszeni są, obok laureatów, przede 
wszystkim ich rodzice, dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, 
dyrektorzy OKE, przedstawiciele organów prowadzących a także 
kierujący oświatą przedstawiciele samorządów wojewódzkich 
oraz rektorzy szkół wyższych, w tym roku warszawskich.

Szczególnie cieszy nas patronat Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i mamy nadzieję, że to 
zainteresowanie w latach następnych przełoży się we wspólnych 
staraniach o pozostanie najlepszych maturzystów na polskich 
uczelniach.

Serdecznie do tej współpracy środowisko akademickie 
zapraszamy.

Z przyjemnością pragniemy podziękować tegorocznemu 
Gospodarzowi Gali panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego za zaproszenie nas do Warszawy 
oraz zaangażowanie w organizację spotkania, przede wszystkim 
jednak za zgodne z naszym przekonanie, że promocja i wsparcie 
dla najlepszych polskich maturzystów to pierwszorzędna 
inwestycja w naszą wspólną przyszłość, to wysiłek, w którym 
wszyscy powinniśmy być razem: szkoła, zarządzający oświatą, 
samorządy, administracja i uczelnie.

Wraz z wszystkimi uczestnikami i gośćmi Gali serdecznie 
dziękujemy za wspaniałe przyjęcie w tak nadzwyczajnym 
otoczeniu.

 
Na kolejną V Galę projektu zaprasza 

Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.

Do zobaczenia 21 września 2018 roku w Lublinie!

Partner merytoryczny

Patronat honorowy Gali – Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Kto może zostać Laureatem

W naszym projekcie – konkursie to my, organizatorzy, 
docieramy do najlepszych corocznie maturzystów zdających 
egzamin wg kryteriów CKE, to my informujemy o sukcesie i to 
my mamy przyjemność i ogromną satysfakcję słyszeć okrzyki 
radości i zaskoczenia, wyrazy wzruszenia.

Szanse mają corocznie wszyscy maturzyści, ale mamy 
świadomość, że poprzeczkę stawiamy wysoko, a spełniający 
kryteria nie osiągają tak znakomitych wyników szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności. To efekt ogromnej pracy, intelektualnego 
potencjału, ale też sprzyjających warunków, pomocy i wsparcia 
rodziny, inspiracji i pomocy szkoły.

Z Regulaminu projektu:
§6
Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 

procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy spełnili następujące warunki:
1. W danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin 

maturalny organizowany przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.

2. Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych 
w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata 
lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad 
zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne 
ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego 
z tego przedmiotu.

3. Przystąpili do co najmniej dwóch egzaminów w części 
pisemnej na poziomie rozszerzonym.

4. Z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali 
wynik co najmniej 90%.

5. Z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali 
wynik 100% albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty 
olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych 
w  wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§9 pkt 3
Organizator, raz na trzy lata, przyzna nagrodę specjalną, 

„Statuetkę Jaskółki”.
Nagrodą uhonorowana zostanie szkoła ponadgimnazjalna, 

która w okresie minionych trzech lat miała największą ilość 
laureatów w projekcie „Matura na 100 procent” oraz uczelnia, 
którą w okresie minionych trzech lat najczęściej wybierali 
laureaci projektu.

Statuetką „Jaskółki” będą też każdorazowo nagradzani 
laureaci, którzy ze wszystkich egzaminów maturalnych uzyskali 
wynik 100%.

W 2016 roku, po raz pierwszy, 
zgodnie z Regulaminem, Kapituła 
nagrodziła Statuetkami Jaskółki: 
najstarszą polską uczelnię, 
Uniwersytet Jagielloński, wybrany 
jako miejsce studiów przez 11 
naszych laureatów (2014-2016) 
oraz V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego 
w  Krakowie, którego absolwenci 
byli najczęściej – 5 razy – wśród 
laureatów naszego Konkursu.

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło, że uroczysta Gala ogólnopolskiego 
konkursu „Matura na 100 procent” odbywa się w tym roku na 
Mazowszu. 

Nikt dziś nie wątpi, że wiedza jest potężnym narzędziem. 
Rozwój naukowy i technologiczny oraz postępujący proces 
międzynarodowej integracji sprawiły, że wartość intelektualnego 
kapitału nabiera większego znaczenia niż jakiekolwiek aktywa 
materialne. Świat stawia na siłę umysłu, kreatywność i ciągłe 
doskonalenie własnych umiejętności. 

Gratuluję wszystkim Laureatom zwycięstwa. Chciałbym, aby ta 
uroczysta Gala była symbolicznym wyrazem uznania dla Waszych 
nieprzeciętnych zdolności oraz zapału edukacyjnego. Jak pisał 
Stanisław Staszic, „talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego 
metalu, dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”. 
Mam świadomość, że Wasz sukces jest efektem ambitnej i sumiennej 
pracy związanej z rozwijaniem swoich zdolności. Świadczy także o 
Waszej determinacji w zdobyciu rzetelnego wykształcenia, w czym 
jesteście przykładem dla innych młodych ludzi.

Gratuluję także Waszym najbliższym, którzy swoim wsparciem 
i zaangażowaniem stworzyli dogodne warunki do pielęgnowania 
zdolności i pogłębiania wiedzy.   

Życzę inspirujących pomysłów, wytrwałości w podejmowaniu 
kolejnych wyzwań oraz wielu sukcesów, rozwijania zainteresowań 
i pasji podczas studiów oraz odwagi w dążeniu do wymarzonych 
celów.

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Przyszłym studentom Uniwersytetów Oxford, Cambridge 
i Harvard rekomendujemy wsparcie platformy Project 
Access prowadzonej m.in. przez naszego laureata z roku 
2015 Jakuba Łabunia.

Więcej informacji: www.projectaccess.co

Klub „Na 100 procent”

Od pierwszej edycji konkursu wszyscy jego laureaci wpisywani 
są automatycznie do klubu laureata „Matury na 100 procent”.

Dziś, po 4 edycjach, Klub staje się już tworem nie tylko 
wirtualnym.

Zarząd Fundacji „Zawsze Warto” do aktywizacji klubowiczów-
laureatów projektu oraz, w przyszłości, finalistów nominował, ku 
pełnej satysfakcji kandydatki, Panią Julię Brzózkę, laureatkę z roku 
2016, absolwentkę Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka 
St. Małachowskiego w Płocku, na Prezydenta Klubu.

Mentorem przedsięwzięcia i opiekunem z ramienia Fundacji 
będzie Pani Katarzyna Kanowska, współprowadząca coroczne 
spotkania galowe.

Liczymy bardzo na zaangażowanie oraz kreatywność zespołu 
w budowaniu więzi klubowej a także aktywności na rzecz 
dotychczasowych i przyszłych laureatów i finalistów.



Co dalej z potencjałem pokory?

Od kilku lat nagradzamy najlepszych maturzystów. Mamy 
okazję ich poznać, porozmawiać z nimi, ale  najpierw czytamy 
ich profile, a więc to, co sami o sobie napiszą. Imponująca ilość 
osiągnięć, olimpiad i konkursów, wiele zainteresowań, świetna 
znajomość kilku języków obcych. I wyobrażamy sobie tego 
młodego człowieka jako zdobywcę świata, pewnego siebie, który 
nie waha się jasno precyzować swoich oczekiwań, ma określone 
wymagania wobec innych, kroczy śmiało i mówi pewnym tonem. 

I wreszcie spotykamy tych najlepszych z najlepszych, gdy 
przyjeżdżają na galę do Krakowa, Wrocławia, Warszawy. 
I  widzimy skromnych, nieśmiało uśmiechniętych młodych 
ludzi, którzy przybywają ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, 
nauczycielami, dyrektorami szkół, czasem też przedstawicielami 
samorządów. Bo zdobywcy licznych laurów to – jak się okazuje 
– skromni, pokorni wobec świata młodzi chłopcy i dziewczęta. 
Czy to jest zatem recepta na sukces? Pokora, która pozwala 
uszom i oczom się otworzyć, zanim samemu otworzy się usta? 
Przecież oni wiedzą, że są świetni! W swoich szkołach zajmują 
najwyższą lokatę, ich wyniki często wyprzedzają innych i to 
na poziomie całego województwa. W ciągu ostatnich trzech 
edycji z dwóch województw mieliśmy po jednym laureacie!! 
I tylko raz usłyszałam podczas konferencji prasowej od jednego 
z laureatów, że nikomu niczego nie zawdzięcza, zwłaszcza szkole, 
że to, co osiągnął, zdobył dzięki samemu sobie… Zdecydowana 
większość w gronie osób, które przyczyniły się do ich sukcesu, 
wymienia rodziców, nauczycieli i to niekoniecznie kierunkowego 
przedmiotu. Czasami jest to nauczyciel-bibliotekarz, niekiedy 
instruktor koła zainteresowań. 

Gdy bardziej poznajemy naszych laureatów, to przekonujemy 
się, że nie należą oni do osób szczególnie przebojowych, w jakiś 
sposób głośnych, które zadbają o swój PR. To pracowici, skromni 
naukowcy, pragnący poznawać świat, wiecznie czegoś ciekawi. 
I gdy tak na nich patrzę, to marzę sobie, aby takich ludzi wokół 
było coraz więcej. Otwartych, ale skromnych, mądrych, ale 
pokornych wobec świata, złaknionych wiedzy, odkryć, ale 
niegardzących zajęciem, które jest po prostu przyjemne, jak 
scrapbooking, gotowanie, spacery, malowanie. To wtedy bowiem 
rodzą się innowacyjne pomysły. Wszak człowiek to dusza oraz 
ciało i musi istnieć między tymi sferami harmonia. Tę wiedzę 
na pewno posiedli rodzice naszych laureatów, bo to oni zabierali 
swoje dzieci na wycieczki górskie lub zapraszali do wspólnego 
gotowania w kuchni, a niekoniecznie zapisywali na kolejne 
zajęcia popołudniowe.  

Jednak rodzi się we mnie zawsze takie niepokojące pytanie: 
co dalej z tymi wspaniałymi, młodymi ludźmi. Czy potrafimy 
stworzyć im odpowiednie warunki rozwoju w czasie studiów, 
czy dysponujemy odpowiednimi argumentami, aby ich 
zatrzymać w  kraju, czy potrafimy docenić i wykorzystać ich 
potencjał? Oni swoje już zrobili i – widząc ich zapał – na tym 
nie poprzestaną. Teraz kolej na nas – dorosłych, decydentów, 
rektorów uczelni, prezesów firm, polityków, samorządowców. 
Nasze społeczeństwo potrzebuje najlepszych z najlepszych, ze 
wszystkimi cechami, jakie w sobie mają. Trzeba wierzyć w to, 
że kiedyś, jako absolwenci uczelni polskich zechcą tutaj, w kraju 
pozostać, a  kończąc uczelnie zagraniczne – wrócić i pracować 
w Polsce. Już niedługo się o tym przekonamy, gdyż laureaci 
pierwszych edycji projektu Matura na 100 % wkrótce będą 
kończyć studia…

Katarzyna Kanowska

– La grammaire des anciens égyptiens est difficile pour nous.  
La grammaire réflet la mentalité.
Gramatyka starożytnych Egipcjan jest dla nas trudna. 
Gramatyka odzwierciedla sposób myślenia.

Monsieur Michel siedzi obok mnie na ogrodowym murku. Słońce 
świeci wysoko nad pełznącym po niebie samolotem. Dopóki nie 
zaczniemy myśleć o obiedzie, przedpołudnie jest leniwe.

Monsieur Michel opowiada, że zawsze pociągały go języki martwe. 
Zna grekę i łacinę, studiował sumeryjski, asyryjski i babiloński. 
Opanował podstawy starożytnego egipskiego. Jako botanik odbył 
kilkanaście podróży, badając na przykład wpływ nowoczesnych 
bomb na florę polinezyjską.

Od dawna marzę o podróży na wyspy Polinezji Francuskiej. 
I pewnego dnia tam pojadę – mówię Monsieur Michelowi, gdy 
spoglądamy na krzaki porzeczek przed letnim domem jego rodziny 
w maleńkiej górskiej wiosce.

Jestem tu jako fille au pair. Rok temu nie spodziewałabym się 
tego wyjazdu. Rok temu zostałam przyjęta na filologię romańską na 
Uniwersytet Adama Mickiewicza. Rok temu, podczas najdłuższych 
wakacji mojego życia, ktoś zadzwonił i, gratulując wyników matury, 
zaprosił do Wrocławia na coroczną Galę Fundacji „Zawsze Warto”.

Być tak wyróżnionym jest niezmiernie miło, a elegancja Gali nie 
tylko sprawia, że się jej nie zapomni, ale wręcz łechce. W 2016 roku 
gości zaszczycił wykładem profesor Jan Miodek. Członkowie fundacji 
wraz z jej prezesem, pełnym zaangażowania panem Markiem 
Wasiakiem, zadbali o to, o czym Francuzi mówią „convivialité” – 
o atmosferę bliskości, przyjemność bycia razem.

Jednak jest coś jeszcze – bycie dostrzeżonym. To więcej niż 
wyróżnienie, bo nagle uzmysłowiłam sobie, że ktoś widzi i szczerze 
ceni efekt moich starań. Ktoś zadaje sobie trud szukania sposobu, 
by mnie wesprzeć, ułatwić mi początek studiów, upewnić, że dobrze 
wybrałam i że bez wahania trzeba iść dalej. Ci ludzie nazwali się 
„Zawsze Warto”, nie po to, by ładnie wybrzmiało to podczas Gali; 
raczej po to, żeby łatwiej mi było pamiętać, że warto wstać na zajęcia 
o 8, nawet po wieczorze „convivialité” ze znajomymi. Warto spędzać 
czas z sensem. Warto się rozwijać i próbować nowych rzeczy, warto 
też trwać przy tym, czego chcę od dawna.

Mało tego – stypendium, jakie przyznała mi Fundacja, oprócz 
inspiracji dało mi także środki do realizacji tych zamierzeń. Za to 
również pozostaję Fundacji głęboko wdzięczna: nauczyłam się 
wydawać pieniądze, myśląc, tak by dostać za nie coś naprawdę 
wartościowego.

Moja rodzina i przyjaciele to naprawdę bliscy. Mam także szczęście 
spotykać nauczycieli, a teraz wykładowców, którzy motywują – bo na 
mnie twórczo działa cudza pasja. Ale są jeszcze ci, którzy pojawili się 
z zewnątrz. To znaczy dla mnie bardzo wiele. Być dostrzeżonym. Pan 
Marek Wasiak przewodzi organizacji, która, w moim odczuciu, wie, 
czego nam potrzeba. I ja to od nich dostałam.

Podobnie jak rok temu, wczoraj ucieszyły mnie wyniki rekrutacji. 
Moje nazwisko widnieje na liście rankingowej filologii polskiej 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nie rezygnuję z romanistyki, 
lecz dalej szukam tego, co Monsieur Michel zdobył dzięki językom 
martwym. Tego, co dla mnie będzie egipską gramatyką. Trudną, ale 
otworzy nowe horyzonty.

Julia Brzózka
Laureatka 2016

Sothonod, 13.07.2017.



FUNDACJA „ZAWSZE WARTO” 
Zespół tworzący Fundację to osoby reprezentujące środowisko krakowskiej kultury, sztuki, nauki, edukacji i biznesu – wszystkich 
nas łączy wola działania pro publico bono i doświadczenie wieloletniej współpracy. 

Nasza działalność jest możliwa dzięki ciągłej pomocy naszego Fundatora – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. 
z o.o., a realizowane przez nas projekty z zakresu szeroko pojmowanej edukacji humanistycznej, społecznej i kulturowej korzystają 
również z oferty grantowej i dotacji sponsorów.

Naszymi głównymi partnerami w realizacji podstawowych projektów są: Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie 
Polonistów w Krakowie oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie.

Fundacja „Zawsze Warto”   |   Kraków, ul. Radziwiłłowska 23/8
www.zawszewarto.pl   |   tel. 12 422 05 79   |   biuro@zawszewarto.pl

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie jest 
FUNDATOREM Fundacji „Zawsze Warto”.

Farmona to firma rodzinna o 20-letniej już tradycji, producent znakomitej jakości kosmetyków 
naturalnych, ale też zaangażowane społecznie przedsiębiorstwo aktywnie działające na rzecz swojego 
otoczenia, a szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. 

FARMONA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym m.in.: dwunastokrotnym laureatem Gazeli Biznesu, 
jedenaście razy została nagrodzona tytułem Solidnej Firmy, otrzymała brązowy medal Konsumencki Lider Jakości 2015. Business 
Centre Club uhonorował Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona tytułem „Firmy Dobrze Widzianej 2015”. W 2012 roku 
firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za Ład Korporacyjny i 
Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. Jest wreszcie FARMONA fundatorem corocznych stypendiów dla 
najlepszych polskich maturzystów, laureatów konkursu „Matura na 100 procent”, wspiera i kibicuje Fundacji 
w realizowanych przez nią projektach z zakresu edukacji humanistycznej i obywatelskiej adresowanych do 
młodzieży. 

Firma FARMONA uzyskała również tytuł FILANTROP KRAKOWA 2015.

CIEKAWOSTKI
Za nami już cztery edycje konkursu, cztery finałowe Gale.
Pierwsze dwie odbyły się w Krakowie (Ogrody Sztuki i MCK), 

trzecia we Wrocławiu (Stary Ratusz), czwarta w Warszawie 
(Biblioteka Uniwersytecka).

Przez ten czas do egzaminów maturalnych wg kryteriów CKE 
przystąpiło łącznie 1 085 955 osób:

2014 – 293 974;  2015 – 275 568; 
2016 – 258 372;  2017 – 258 030.

Bardzo surowe kryteria regulaminowe spełniło w tym czasie 
238 maturzystów, finalistów konkursu.

Spośród nich Kapituła nominowała do tytułu laureata 82 osoby 
(2014 – 11; 2015 – 21, 2016 – 25; 2017 – 25).

Wśród 82 dotychczasowych laureatów (2014-2017) 48 to 
kobiety i 34 mężczyźni. W 2017 jest to odpowiednio 13 kobiet 
i 12 mężczyzn.

Kapituła nominując corocznie zwycięzców uznaje, że ze 
względu na niezauważalne wręcz różnice wyników najlepszych 
z najlepszych nie ustanawia dodatkowego rankingu.

Wszyscy nagrodzeni to elita elit.

Laureaci projektu ostatnich czterech lat 2014-2017:
– pochodzą z następujących województw: dolnośląskie 8 

(*2), kujawsko-pomorskie 3 (*1), lubelskie 5, łódzkie 4 
(*2), małopolskie 22 (*5), mazowieckie 11 (*6), opolskie 
4 (*1), podkarpackie 1 (*1), podlaskie 1, pomorskie 6 
(*1), śląskie 6 (*2), świętokrzyskie 1, wielkopolskie 3 (*1), 
zachodniopomorskie 7 (*3).

– są najczęściej absolwentami następujących szkół: V LO 
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (8), XIII LO w ZSO 
Nr 7 w Szczecinie (6), III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (3), Gdańskie Liceum 
Autonomiczne (2), I LO im. Kazimierza Brodzińskiego 
w Tarnowie (2), I LO im. Władysława Orkana w Limanowej 
(2), III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie (2), LO Nr XIV 
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (2), Publiczne LO 
Politechniki Łódzkiej (2), V LO w Bielsku-Białej (2), XIV LO  
im. Stanisława Staszica w Warszawie (2).

– na miejsce swoich studiów wybierali najczęściej: Uniwersytet 
Jagielloński (18), Uniwersytet Warszawski (16), University of 
Oxford (6), Akademia Górniczo-Hutnicza (5), Uniwersytet 
A. Mickiewicza w Poznaniu (5), Warszawski Uniwersytet 
Medyczny (3), Imperial College London (2), Politechnika 
Warszawska (2), Politechnika Wrocławska (2), SGH (2), 
Technische Universitaet Berlin (2), University of Cambridge 
(2), University College London (2). 

Warto w tym miejscu powiedzieć jeszcze o dwóch szkołach, 
których nie ma na powyższej liście.

Pierwsza to Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej 
w Komarówce Podlaskiej, najmniejszej miejscowości potrafiącej 
stworzyć klimat i warunki dla tak ogromnego sukcesu (Mateusz 
Burczaniuk – laureat 2016). 

Drugą wartą wyróżnienia szkołą jest Technikum nr 4 w Zespole 
Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu, którego absolwent jest 
jedynym, jak dotąd, przedstawicielem szkół technicznych 
w  gronie dotychczasowych 238 finalistów (Michał Stopka – 
finalista 2016).

(* dotyczy tegorocznej IV edycji)


