
Nikt nie pyta najlepszych o źródła ich sukcesów, o ich 
znakomitych nauczycieli oraz szkoły, które tworzą warunki dla 
takich wyników. 

To właśnie tę grupę wybitnie zdolnych młodych ludzi chcemy 
corocznie wyróżnić i promować oraz wspierać, motywując do 
dalszych wysiłków w realizacji ich osobistych planów i marzeń.

Pokazując najlepszych, chcemy budować w szkołach 
swoistą modę na uczenie się, jako najlepszy sposób, nie tylko 
na poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim potwierdzenie 
możliwości oraz szans na dalsze osobiste i zawodowe sukcesy 
i satysfakcję, na osiągnięcie pełnej osobistej wolności.

To wokół tych właśnie wartości realizowany jest konsekwentnie 
projekt, którego partnerem merytorycznym jest Centralna 
Komisja Egzaminacyjna.

Kim są nasi najlepsi?

Corocznie kryteria regulaminu spełnia ok. 60 maturzystów, 25 
najlepszych nominujemy do tytułu laureata, bo tylko taką grupę 
możemy objąć swoją opieką.

Nie prowadzimy rankingu  wśród laureatów, uznając że różnice 
są statystycznie pomijalne, praktycznie bowiem, wszyscy laureaci 
zdają większość egzaminów na 100 procent a pojedyncze osoby 
(1, 2, 3 egzaminy na ponad 90 procent).

Najlepsi polscy maturzyści naprawdę są warci naszej 
szczególnej uwagi.

Ukształtował ich dom i rodzina, wsparła szkoła, ucząc 
społecznej wrażliwości i odpowiedzialności, rozwijając ich pasje 
i zainteresowania,wskazując nowe horyzonty.

Nasi laureaci to znakomicie wykształceni, otwarci, pełni 
pasji i  różnorodnych zainteresowań młodzi ludzie. Mają 
sprecyzowane plany i marzenia, śmiało i otwarcie wyrażają swoje 
oceny i  poglądy, są krytyczni, ale refleksyjni, wielu z nich zna 
biegle 2-3 i więcej języków obcych.

Większość z nich wybiera studia w Polsce, ale liczba 
kontynuujących naukę na uczelniach zagranicznych z roku na 
rok rośnie.

Z grona dotychczasowych 132 laureatów 33 studiuje poza 
Polską (25 %).

Zdarza się, że pojedyncze osoby z wyborem uczelni się 
wstrzymują, dając sobie rok odpoczynku lub też czas na wybór 
najwłaściwszego miejsca i kierunku studiów.

Z częścią z nich mamy dobry kontakt, czasem niespodziewanie 
odkrywamy, że już od pierwszego roku studiują dwa kierunki 
lub że studiują „szybciej” niż ich koledzy.

Nasi pierwsi laureaci już pracują, kończąc jednocześnie kolejne 
kierunki. 
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Szósty już raz spotykamy się z najlepszymi polskimi maturzystami, laureatami Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”. 
W minionych 6 latach egzaminy maturalne wg kryteriów CKE zdawało 1 581 014 osób.

Niezwykle surowe wymagania regulaminowe spełniło spośród nich 352 maturzystów (finaliści), a 132 z nich Kapituła przyznała 
tytuł laureata. To najlepsi z najlepszych! Zdali niemal wszystkie egzaminy na 100 procent. To osiągnięcia niebywałe i nieczęste, niemal 
jak nagrody Nobla.

Nasze finałowe Gale odbyły się już w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Lublinie, dziś jesteśmy w gościnnej Gdyni, na lata następne 
zaprosili nas prezydenci Katowic (2020 rok) oraz Rzeszowa (2021).

Nie byłaby możliwa organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia bez wsparcia gospodarzy ww miast akademickich, ale też, nie 
byłoby możliwe przeprowadzenie tego projektu bez pomocy i zaangażowania naszego Partnera, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(obchodzącej w tym roku jubileusz 20 lecia powstania), organizatora corocznych egzaminów maturalnych.

Jesteśmy niesłychanie dumni, że projekt połączył energię i emocje Fundacji ze zrozumieniem, przychylnością i wsparciem 
we wspólnej z Partnerem satysfakcji dotarcia do tych najlepszych i możliwością ich corocznego wyróżnienia i nagrodzenia.

Bardzo dziękujemy za okazane nam przez CKE zaufanie i partnerską współpracę.
Serdecznie gratulujemy obchodzonego bez rozgłosu jubileuszu!

Na VII Galę projektu w roku 2020  
zaprasza Marcin Krupa – Prezydent Katowic.



STYPENDIUM JASKÓŁKI
 Rok temu, przygotowując się do  Gali finałowej w Lublinie, 

dowiedzieliśmy się o śmierci Damiana Płucienniczaka, laureata 
z roku 2017.

Wiadomość jak grom z jasnego nieba. Dobrze pamiętamy 
niezwykle eleganckiego, bardzo elokwentnego młodzieńca 
o  społecznikowskiej pasji, o której z zapałem opowiadał nam 
podczas spotkania na Gali w Warszawie. 

Damian podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Nie ukończy, bo życie jest nieprzewidywalne. 
Nawet młodość i perspektywy nie dają gwarancji.

Tak jak zaistniał w naszym życiu od momentu spotkania 
w 2017 roku, tak chcemy, aby nadal był z nami – w naszej pamięci 
i w działaniu. 

Z inicjatywy Koleżanek i Kolegów Damiana, laureatów 
„Matury na 100 procent”, powstał pomysł, jak próbować wygrać 
z przeznaczeniem. Młodzi ludzie postanowili utworzyć specjalne 
stypendium, które powstanie z dowolnych darowizn laureatów 
projektu. 

Ideę całym sercem wesprze Fundacja „Zawsze Warto” oraz 
Rodzice Damiana, zaskoczeni i pełni uznania dla Kolegów Syna 
za ich niezwykłą inwencję i wrażliwość, wdzięczni za inicjatywę.

W swojej ankiecie, którą wypełniają wszyscy laureaci 
kolejnych roczników, Damian napisał, że bardzo wcześnie zaczął 
szukać odpowiedzi na pytania, „kim jestem?”, „skąd pochodzę?”, 

Większość z laureatów studiuje kierunki humanistyczne,  
inni – nauki przyrodnicze, ekonomiczno-społeczne oraz 
techniczne.

Przygotowując projekt, byliśmy pełni obaw, że najlepszymi 
zostaną ci, którzy znad książek głowy nie podnoszą a swoje 
osiągnięcia zawdzięczają nauce w najlepszych polskich liceach.

Tak jednak zdecydowanie nie jest. 
Po sześciu edycjach wiemy już, że z najlepszych liceów 

pochodzi około 30 %, pozostali są mocno „rozrzuceni” na 
mapie polskiej edukacji. Wywodzą się często z niewielkich miast 
a nawet gmin, głównie ze szkół publicznych, ale też społecznych 
i prywatnych.

Źródłem i podstawą ich sukcesu jest zatem, można 
przypuszczać, przede wszystkim ich potencjał intelektualny, 
indywidualne pasje i życiowe zaciekawienie oraz konsekwencja.

Szkoła ten potencjał pielęgnuje, czasem ukierunkowuje 
i wspomaga. Ważne, by – jak często sami mówią maturzyści – 
im nie przeszkadzała. Wszyscy młodzi zwracają jednak uwagę 
na swoich nauczycieli – mistrzów, którzy ich swoją wiedzą 
i determinacją ujęli a zaangażowaniem do pracy mobilizowali.

Szkoły, z których pochodzi najwięcej Laureatów  
(ogółem i w latach 2017-2019*)

V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie 12 7*
XIII LO w Szczecinie 7 4*
III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 6 4*
XIV LO im. St. Staszica w Warszawie 4 3*
Gdańskie Liceum Autonomiczne 4 2*
LO Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 3 3*
LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu 3 2*
I LO im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie 3 2*
  

Uczelnie wyższe, środowisko akademickie

Chcieliśmy zwrócić uwagę środowiska akademickiego na 
potencjał tych młodych ludzi a także zaprezentować ofertę 
uczelni otwartych na pasje i zainteresowania swoich studentów, 
rozwijających wciąż nowe kierunki, nowatorskie formy 
studiowania oraz łączenia tego z praktyką.

Corocznie rekomendujemy polskim i zagranicznym uczelniom 
laureatów naszego projektu podejmujących studia na pierwszym 
roku, przedstawicieli uczelni zapraszamy na Gale finałowe.

Jest standardem, że na rekomendacje niezwykle ciepło 
i  z  zainteresowaniem reagują uczelnie zagraniczne, deklarując 
otoczenie tych niezwykle zdolnych młodych ludzi specjalną 
opieką. Mamy potwierdzenie, że tak się rzeczywiście dzieje.

Pozostajemy z nadzieją, że również dla uczelni krajowych jest 
to ważna informacja.

Mamy bowiem przekonanie, że zabiegając o coraz wyższe 
miejsca w europejskich i światowych rankingach szkół wyższych, 
budujących pozycję i prestiż, a co za tym idzie przyciągających 
na studia młodych ludzi z innych krajów, nie może umknąć 
uwagi uczelni potencjał najlepszych z najlepszych rodzimych 
studentów, wszak to oni już wkrótce stanowić będą o pozycji 
polskiej nauki w świecie.

Gdzie studiują nasi Laureaci (ogółem i w latach 2017-2019*)

Uniwersytet Warszawski 32 24*
Uniwersytet Jagielloński 25 16*
University of Oxford 9 6*
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu 8 5*
Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 2*
Akademia Górniczo-Hutnicza 5 0*
University of Cambridge 4 3*

„co mnie ukształtowało?”, „dlaczego dziś żyję tak, a nie inaczej?” 
– rozważania te snuł w kontekście nie tylko osobistym, „ale 
także znacznie szerszym – społeczności lokalnej, narodowej, 
globalnej”.

Mamy nadzieję, że Stypendium im. Damiana Płucienniczaka 
wyzwoli w nas wszystkich podobne pytania i skłoni do szukania 
na nie odpowiedzi w równie szerokim kontekście, świadczącym 
o wielkiej ludzkiej odpowiedzialności.

KLUB „NA 100 PROCENT”
Od pierwszej edycji konkursu wszyscy jego laureaci wpisywani są 

automatycznie do klubu laureata „Matury na 100 procent”.
Dziś, po 6 edycjach, Klub stał 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 i studentkę UAM na Prezydenta 
Klubu.

Mentorem przedsięwzięcia i opiekunem z ramienia Fundacji jest 
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.



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, czasem wywołać łzy wzruszenia.

Corocznie szanse mają 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 (§5):
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%, a z co najmniej jednego przedmiotu 
maturalnego uzyskali wynik 100%.

Laureaci projektu 2019 (w kolejności alfabetycznej):
Szymon Blida (I LO, Głogów), Roman Jakub Chomko 

(I  Społeczne LO, Białystok), Krzysztof Druciarek (XIII LO, 
Szczecin), Weronika Gądek (II LO, Chojnice), Katarzyna 
Glinka (IX LO, Warszawa), Kamil Gryczyński (V LO, Kraków), 
Marcelina Jagiełka (Gdańskie Liceum Autonomiczne), Jakub 
Jędrzejczak (I LO, Włocławek), Julia Jurkowska (III LO, Gdynia), 
Agnieszka Karpacz (IV LO, Piaseczno), Marcin Kostrzewa (I LO, 
Głogów), Magdalena Kościółek (Akademickie LO, Nowy Sącz), 
Przemysław Kubiak (VI LO, Bydgoszcz), Matylda Kuczma (LO 
św. Marii Magdaleny, Poznań), Antonina Łyczkowska (I LO, 
Inowrocław), Emilia Matrejek (II LO, Jarosław), Zofia Mądry 
(LXIV LO, Warszawa), Julia Michalczyk (I LO, Kraków), Maja 
Mosiewicz (Gdańskie Liceum Autonomiczne), Magdalena 
Murawska (IV LO, Piaseczno), Grzegorz Procyk (Liceum 
Akademickie UMK, Toruń), Alicja Sobiepańska (Kolegium Św. 
Rodziny LO, Łomianki), Maciej Walter (XXI LO, Łódź), Jolanta 
Wójtowicz (XXI LO, Lublin), Julia Zygała (LO św. Jadwigi 
Królowej, Kielce).

Przyszłym studentom Uniwersytetów Oxford, Cambridge 
i Harvard rekomendujemy wsparcie platformy Project 
Access powstałej z udziałem naszego laureata 2015 –
Jakuba Łabunia.

Więcej informacji: www.projectaccess.co

WARTO WIEDZIEĆ
Od 2014 roku, kiedy to zainaugurowaliśmy projekt „Matura 

na 100 procent” egzamin maturalny wg kryteriów CKE zdawało 
łącznie 1581014 uczniów.

Kryteria regulaminowe projektu-konkursu spełniło w tym 
czasie 352 maturzystów. Spośród tej grupy Kapituła wyłoniła 
w minionych edycjach 132 laureatów, najlepszych z najlepszych.

Ukończyli oni 84 szkoły średnie. 
•	 W	tej	grupie	59,5%	to	kobiety,	40,5%	to	mężczyźni.
•	 Liczba	finalistów	i	laureatów	wg	województw:	dolnośląskie	

– 27 finalistów (*w tym 12 laureatów), kujawsko-pomorskie – 
19 (*8), lubelskie – 25 (*7), lubuskie – 4 (-), łódzkie – 10 (*5), 
małopolskie – 60 (*31), mazowieckie – 61 (*22), opolskie – 7 
(*4), podkarpackie – 13 (*2), podlaskie – 13 (*4), pomorskie – 
27 (*12), śląskie – 42 (*9), świętokrzyskie - 9 (*2), warmińsko-
mazurskie – 3 (-), wielkopolskie – 14 (*5), zachodniopomorskie 
– 17 (*9).

•	 Najważniejszym	wydarzeniem	projektu	był	ogromny	sukces	
laureatki z roku 2018. To Weronika Tupaj, absolwentka 
VI LO w Krakowie. Weronika jako jedyna spośród 1581014 
maturzystów lat 2014-2019 zdała wszystkie egzaminy 
maturalne na 100 procent.

•	 Do	 najciekawszych	 kierunków	 studiów,	 które	 podjęli	 nasi	
laureaci należą bez wątpienia aeronautyka, historia sztuki, 
aktorstwo, sinologia.

•	 Zdać	 wszystkie	 egzaminy	 maturalne	 na	 100	 procent	 to	
sukces niebywały, ale zdając 10 egzaminów, 9 zdać na 100 
a jeden na 87 % to pech niezwykły, bo z takim wynikiem nie 
zostaje się nawet finalistą. 

To najlepsze podsumowanie niezwykle wyśrubowanych 
kryterium „Matury na 100 procent”.

Z Regulaminu projektu (§7 pkt. 3 i 4)
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%.

Laureaci Statuetek Jaskółki

Rok 2016: edycje 2014-2016
•	 V	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Augusta	 Witkowskiego	

w Krakowie (5 laureatów)
•	 Uniwersytet	Jagielloński	(11	laureatów)

Rok 2018:
•	 Weronika	Tupaj,	absolwentka	VI		Liceum	Ogólnokształcącego	

im. Adama Mickiewicza w Krakowie – zdała wszystkie 
egzaminy maturalne na 100 procent!

Rok 2019: edycje 2017-2019
•	 V	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Augusta	 Witkowskiego	

w Krakowie (7 laureatów)
•	 Uniwersytet	Warszawski	(24	laureatów)



FUNDACJA „ZAWSZE WARTO” 
Zespół tworzący Fundację to osoby reprezentujące środowisko krakowskiej kultury, sztuki, nauki, edukacji i biznesu – wszystkich 
łączy wola działania pro publico bono i doświadczenie wieloletniej współpracy. 
Działalność Fundacji jest możliwa dzięki konsekwentnemu wsparciu naszego Fundatora – Laboratorium Kosmetyków Naturalnych 
Farmona Sp. z o.o.
Naszymi głównymi partnerami w realizacji najważniejszych projektów są: Polska Akademia Umiejętności, Państwowa Ogólnokształcąca 
Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie oraz Stowarzyszenie Polonistów w Krakowie.
Współpracujemy również ze Społecznym Instytutem Wydawniczym ZNAK, Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Fundacją 
Wisławy Szymborskiej.
Korzystamy również ze wsparcia uzyskanego w konkursach grantowych oraz środków z tytułu 1% odpisu podatkowego. 
Od 2018 mamy bowiem statut Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

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”.

To firma rodzinna o ponad 20-letniej tradycji. Producent znanych i cenionych kosmetyków, 
wykorzystujących odżywczą moc naturalnych składników roślinnych i ziołowych. 

To również zaangażowane społecznie przedsiębiorstwo aktywnie działające na rzecz swojego otoczenia, 
szczególnie dzieci i młodzieży.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym m.in.: Gazeli 
Biznesu, Solidnej Firmy, konsumenckiego Lidera Jakości. 

W 2012 roku firma otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za Ład 
Korporacyjny i Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. 

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jest także 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. W 2015 roku firma otrzymała tytuł Filantropa Krakowa.

JUŻ ZA ROK MATURA*
W tym roku mija już pięć lat, odkąd w ramach projektu 

„Matura na 100 procent”, rokrocznie nagradza się najlepszych 
maturzystów i odkąd wraz z rówieśnikami przystąpiliśmy 
do egzaminów maturalnych. Podczas spotkań klasowych ze 
zdumieniem przyznajemy, że czas ten istotnie wymknął się 
z naszych rąk, i rozpaczliwie przyglądamy się sobie, by odnaleźć 
spokój w naszej niezmienionej (jak dotąd) powierzchowności 
i w kojącej obecności współtowarzyszy dawno przebytej drogi.

Pięć lat – czas, który można by łatwo streścić na odwrocie 
zerwanej z kalendarza kartki i zagubić w odmęcie pierwszej 
lepszej szuflady w biurku ludzkiej pamięci. A jednak wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że tych pięć lat to jednocześnie przepaść, 
która odmieniła nasze wnętrza nie do poznania, odcinając drogę 
odwrotu ku przytulnym zakątkom licealnej beztroski.

Myślę, że wszyscy laureaci I edycji projektu „Matura na 100 
procent” przyjęli wiadomość o wyróżnieniu z niedowierzaniem. 
Jakże bowiem uwierzyć w to, że ktoś bezinteresownie nagradza 
za rezultaty obowiązkowego egzaminu? Sen wariata. Projekt 
nabiera tymczasem wiatru w żagle, regularnie powiększając 
swoją załogę, i wkrótce zawinie do gdyńskiego portu z okazji 
szóstej już gali maturalnej.

Gdy rozmyślam nad rolą, jaką projekt odegrał w moim życiu, 
dochodzę do wniosków, które dopiero dziś stały się dla mnie 
uchwytne dzięki szerszej perspektywie czasu i doświadczenia. 
W pierwszym rzędzie chciałbym tutaj podkreślić, jak ważne 

jest dostrzeganie, wyróżnianie i promowanie zdolnych 
jednostek, które wstępują na ścieżkę akademickiego rozwoju. 
Fundacja podejmuje w tym zakresie szereg zbawczych działań, 
pozwalających wydobyć z młodych iskrę talentu i przekazać ją 
uniwersytetowi, by ten pomógł jej rozbłysnąć. Zadaniem, które 
Fundacja musi uparcie wypełniać, jest apelowanie do uczelni 
wyższych o podjęcie tej odpowiedzialności – często wbrew ich 
bezmyślnej niechęci. 

Projekt każdego roku rozbudza we mnie ponadto nadzieję, że 
polska szkoła, na przekór niedofinansowaniu i kompulsywnemu 
reformowaniu sytemu oświaty, jest w stanie kształcić wybitnie. 
Wyróżnianie maturzystów poza tym niesie za sobą jeszcze 
jedną znaczącą konsekwencję – potwierdzenie ważności 
egzaminu maturalnego oraz stopniowe podnoszenie jego rangi 
w świadomości społecznej.

Podniesienie tej kwestii wydało mi się konieczne w obliczu 
niepokojących (choć wypowiedzianych zapewne w dobrej 
wierze) słów zainteresowanej projektem dziennikarki „GW”, 
Justyny Sucheckiej: „Maturzystki, maturzyści (…). Pamiętajcie: 
na tym egzaminie świat się nie kończy”. I rzeczywiście – kręci 
się nadal, a zdarta płyta Czerwonych Gitar zapowiada już 
przyszłoroczną maturę. (...)

Marcin Janus
Laureat 2014

* Tytuł pochodzi od Redakcji


