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Laureaci II edycji – 2015

Hanna Adamczyk 
Opole/Amsterdam

Absolwentka:
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Opolu

Plany na przyszłość:
Vrije Universiteit in Amsterdam
kierunek: Business Analytics



Laureaci II edycji – 2015

Hanna Adamczyk 
Opole/Amsterdam

Największe osobiste sukcesy:
 – tworzenie swojego kanału na YouTube 

(WH2music), na którym mogę dzielić 
się moją muzyką i filmami z innymi 
ludźmi 

 – udział w międzynarodowym finale  
Gier Matematycznych i Logicznych  
w Paryżu

 – pokonywanie własnych małych 
i dużych ograniczeń w różnych 
dziedzinach życia

Motto życiowe:
„Jeśli kto chce być pierwszym, niech 
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą 
wszystkich” Mk 9,35

Pasje i zainteresowania:
 – muzyka
 – tworzenie filmów
 – matematyka 
 – ekonomia

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – informatyka



Laureaci II edycji – 2015

Dominika Andrzejewska 
Biskupice Wielkopolskie

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu

Plany na przyszłość:

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu 
kierunek: Filologia duńska 

Jeśli chodzi o przyszły zawód:  
któż to wie? :)



Laureaci II edycji – 2015

Dominika Andrzejewska 
Biskupice Wielkopolskie

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł finalistki w Olimpiadzie 

Literatury i Języka Polskiego (przy 
okazji podziękowania dla Pani 
Profesor Elżbiety Sośnickiej, która 
przygotowywała mnie do Olimpiady)

 – finał Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Filmie

Ulubione przedmioty: 
 – język polski
 – historia  (to chyba wybory oczywiste  

dla humanistki) 
 – oraz,  dość nietypowa,  matematyka

Pasje i zainteresowania:
Cały czas poznaję nowe, interesujące 
rzeczy, ale  na chwilę obecną są to: 

 – filmy i seriale (zwłaszcza 
kinematografia skandynawska  
i brytyjska)

 – podróże (jak na razie te bliskie,  
ale mam nadzieję, że to się wkrótce 
zmieni)

 – gra na gitarze
 – nauka języków obcych 
 – gotowanie



Laureaci II edycji – 2015

Alfred Budziak 
Kraków

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. A. Witkowskiego w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Prawo



Laureaci II edycji – 2015

Alfred Budziak 
Kraków

Największe osobiste sukcesy:
 – finalista olimpiady z języka polskiego 

w liceum pomimo rozleniwienia się
 – zrozumienie podstaw całkowania 
 – zrozumienie podstaw wirówki 

w walcu angielskim

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest historia, szczególnie 
XIX wieku, a także liturgia Kościoła 
katolickiego.

Ulubione przedmioty: 
Nie każdy przedmiot, który lubiłem, 
lubiłem jako przedmiot szkolny na 
danym etapie edukacji. Wymienić 
jednak chciałbym historię, język 
polski, matematykę i język rosyjski. 
Najwięcej chyba zawdzięczam mojemu 
wychowawcy i historykowi z gimnazjum 
- p. Jackowi Dąbrowskiemu, oraz 
poloniście z tejże szkoły - p. Grzegorzowi 
Zającowi, którzy byli nie tylko 
nauczycielami, ale potrafili kształtować 
w nas zdrowe, normalne poglądy na 
świat w tych dziwnych czasach.



Laureaci II edycji – 2015

Anna Czerwińska 
Szczecin

Absolwentka:
XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 7  
w Szczecinie

Plany na przyszłość:
Technische Universitaet Berlin
kierunek: Elektrotechnika



Laureaci II edycji – 2015

Anna Czerwińska 
Szczecin

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka LXIV, LXV i LXVI Olimpiady 

Matematycznej
 – finalistka LXIII Olimpiady Fizycznej
 – finalistka XLI Olimpiady Wiedzy 

Technicznej
 – finalistka XIII Olimpiady Lingwistyki 

Matematycznej
 – brązowy medal na II i IV Europejskiej 

Olimpiadzie Matematycznej Dziewcząt 

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się przedmiotami ścisłymi, 
zwłaszcza matematyką i fizyką.  
W wolnym czasie lubię czytać książki, 
spacerować i malować.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka – p. Łukasz Maczan, 

p. Beata Bogdańska, p. Adam 
Neugebauer

 – fizyka – p. Marek Golka



Laureaci II edycji – 2015

Karolina Drabik 
Włocławek

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Kujawskiej we Włocławku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna

Rozważam również podjęcie drugiego 
kierunku – filologii angielskiej. 
Wiążę swoją przyszłość zawodową  
z dziennikarstwem prasowym 
zajmującym się kulturą. 
Plan „B” to tłumacz przysięgły. 
A kolejny plan zakłada wydanie książki. 
Może nawet niejednej.



Laureaci II edycji – 2015

Karolina Drabik 
Włocławek

Największe osobiste sukcesy:
 – II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Języka Polskiego „Słowo daję” 
 – uzyskanie tytułu laureata  

w dwóch wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych – z języka polskiego 
oraz biologii 

 – uzyskanie tytułu finalisty w XLIV 
Olimpiadzie Literatury i Języka 
Polskiego już w drugiej klasie liceum 

 – uzyskanie tytułu laureata w II edycji 
ogólnopolskiego projektu „Matura  
na 100 procent” :)

Pasje i zainteresowania:
Pasje niewyszukane, lecz sprawiające 
mi dużo radości i satysfakcji: literatura 
(szczególnie kryminały) oraz muzyka 
(z wyróżnieniem rocka oraz indie 
rocka). Lubię pisać; najbardziej, gdy 
pozostawiona zostaje mi spora swoboda 
stylistyczna i miejsce na własne pomysły.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski (podziękowania dla 

sorki Kingi Grzywacz, która stanowi 
przykład stu procent polonistki  
w polonistce), 

 – język angielski



Laureaci II edycji – 2015

Bartosz Ekiert 
Gdańsk

Absolwent:
Gdańskie Liceum Autonomiczne

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: Inżynieria

Długo zastanawiałem się czy jako 
kierunek wybrać fizykę czy inżynierię, 
ostatecznie decydując się na to drugie. 
Jeszcze nie wiem jak będzie wyglądała 
moja przyszłość, na razie wyobrażam 
sobie pracę z badaniem parametrów 
fizycznych dużych potencjalnych 
konstrukcji takich jak mosty czy 
wieżowce.



Laureaci II edycji – 2015

Bartosz Ekiert 
Gdańsk

Największe osobiste sukcesy:
 – dostanie się na studia na Oxford,  

jedną z najbardziej prestiżowych 
uczelni na świecie

 – tytuł laureata 64-tej Olimpiady 
Fizycznej. Ten konkurs był zawsze dla 
mnie najważniejszy, jeszcze przed 
rozpoczęciem liceum obiecałem sobie, 
że zostanę laureatem i wypełniłem 
tą obietnicę zostając pierwszym 
laureatem olimpiady z przedmiotu 
ścisłego w 25-letniej historii mojej 
szkoły.

Pasje i zainteresowania:
 – matematyka
 – fizyka
 – astronomia 

Ulubione przedmioty:
W pierwszej kolejności muszę wymienić 
pana Wojciecha Babiańskiego, mojego 
nauczyciela matematyki, a także 
wychowawcę, któremu zawdzięczam 
bardzo dużo. Myślę, że mogę go nazwać 
najlepszym nauczycielem jakiego miałem.

Motto życiowe:
Wszystko jest możliwe, jeśli się tylko 
uwierzy w siebie i będzie pracować 
wystarczająco mocno.



Laureaci II edycji – 2015

Marta Gomolla 
Leśnica

Absolwentka:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II  
w Opolu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: Lingwistyka stosowana

Później chciałabym pracować jako 
tłumacz symultaniczny w instytucjach 
europejskich bądź placówkach 
dyplomatycznych.



Laureaci II edycji – 2015

Marta Gomolla 
Leśnica

Największe osobiste sukcesy:
 – I miejsce na XXXVIII Olimpiadzie 

Języka Niemieckiego
 – I miejsce na III Ogólnopolskim 

Dyktandzie Języka Niemieckiego
 – III miejsce na etapie krajowym 

Międzynarodowego konkursu 
„Młodzież debatuje”

 – Finalistka XLI Olimpiady Literatury  
i Języka Polskiego 

Pasje i zainteresowania:
Przede wszystkim literatura i języki 
obce. Łączę oba obszary zainteresowań, 
czytając w języku obcym. Obecnie mówię 
płynnie po angielsku oraz niemiecku;  
w przyszłości chciałabym opanować 
jeszcze szwedzki, francuski i włoski.

Ulubione przedmioty: 
 – Język niemiecki, dzięki metodom 

pani Grit Gamlin nigdy nie był nudny 
i sprawił, że granie w Scrabble po 
niemiecku nie jest żadną trudnością.

 – Język polski z panią Joanną 
Nazarkiewicz, która potrafiła  
z każdego ucznia wyciągnąć to, co 
najlepsze, i której poziom oczytania 
chciałabym kiedyś osiągnąć.



Laureaci II edycji – 2015

Gabriela Jadłowska 
Piaseczno

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji 
Kościuszkowskiej w Piasecznie

Plany na przyszłość:

Uniwersytet Warszawski 
kierunek: Psychologia

Od przyszłego mam zamiar zacząć także 
filozofię.



Laureaci II edycji – 2015

Gabriela Jadłowska 
Piaseczno

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł finalisty Olimpiady Literatury  

i Języka Polskiego
 – nagroda specjalna za twórczość 

własną na MAM Forum Pismaków 

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się literaturą i sztuką, 
psychologią, filozofią oraz historią. 
Oprócz tego moją wielką pasją są języki 
obce. 

Ulubione przedmioty: 
 – języki – polski i obce
 – historia



Laureaci II edycji – 2015

Karolina Kaim 
Mordarka

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Władysława Orkana w Limanowej

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Prawo własności intelektualnej



Laureaci II edycji – 2015

Karolina Kaim 
Mordarka

Największe osobiste sukcesy:
 – laureat konkursu Know America 2014 
 – udział w programie Benjamin Franklin 

Transatlantic Fellowship Summer 
Institute 

 – udział w zespole redakcyjnym książki 
tworzonej z okazji dziesiątej rocznicy 
programu transatlantyckiego BFTF

 – finalistka Drogi na Harvard 2014
 – finalistka Turnieju Edukacji Medialnej 

2014
 – wolontariat w roli tłumacza na 

rzecz Stowarzyszenia Narodów 
Zjednoczonych w Polsce

 – tłumaczenia i teksty na konferencję 
Youth in Leadership 2015

Pasje i zainteresowania:
 – język angielski 
 – amerykanistyka i literatura obca
 – w wolnych chwilach pływam
 – piszę, „bawię się” copywritingiem
 – pociągają mnie dziennikarstwo, 

podróże 
 – zagadnienia związane z prawem  

w kulturze i mediach

Ulubione przedmioty: 
 – angielski
 – język polski
 – Media Production



Laureaci II edycji – 2015

Jakub Kuklis 
Bielsko-Biała

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku- 
Białej

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski 
kierunek: Jednoczesne Studia 
Informatyczno-Matematyczne

Mam plany zostać programistą.



Laureaci II edycji – 2015

Jakub Kuklis 
Bielsko-Biała

Największe osobiste sukcesy:
 – laureat Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów 
 – finalista Olimpiady Matematycznej
 – utrzymanie kontaktów z przyjaciółmi  

z gimnazjum

Motto życiowe:
„Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je 
nasze myśli.” Marek Aureliusz

Pasje i zainteresowania:
Przede wszystkim interesuje mnie 
poszerzanie mojej wiedzy, bardzo lubię 
dowiadywać się czegoś nowego  
o świecie. 
Z zainteresowań: gra na gitarze, podróże, 
żeglowanie, książki (głównie Jacek Dukaj 
i klasyka XX wieku).

Ulubione przedmioty: 
Przedmioty ścisłe jako takie, nauczyciele: 
pani Dorota Ługowska (język polski  
w Gimnazjum nr 11 w BB), pan Bartłomiej 
Żywczak (informatyka w V LO).



Laureaci II edycji – 2015

Michał Kuźba 
Zamość

Absolwent:
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana  
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski 
kierunek: Informatyka

Chciałbym zostać programistą.

Motto życiowe:
„If Your Dreams Don’t Scare You, They 
Aren’t Big Enough”



Laureaci II edycji – 2015

Michał Kuźba 
Zamość

Największe osobiste sukcesy:
 – złoty medal XII Międzynarodowej 

Olimpiady Geograficznej w Rosji  
oraz 1 miejsce polskiej drużyny 

 – brązowy medal XI Międzynarodowej 
Olimpiady Geograficznej w Krakowie

 – laureat Olimpiady Informatycznej
 – trzykrotny finalista Olimpiady 

Matematycznej
 – zwycięzca Olimpiady Geograficznej
 – dwukrotny Finalista Olimpiady 

Lingwistyki Matematycznej
 – stypendysta Krajowego Funduszu  

na Rzecz Dzieci
 – stypendysta Prezesa Rady Ministrów 

oraz Ministra Edukacji Narodowej

Pasje i zainteresowania:
Od dziecka interesowałem się geografią, 
do dzisiaj uwielbiam wpatrywać się 
w mapy i podróżować, byłem m.in. 
dzięki udziałowi w Międzynarodowej 
Olimpiadzie Geograficznej także w Rosji. 
Poza tym pasjonuję się matematyką  
i informatyką oraz programowaniem. 
Lubię kryptografię, rozszyfrowywanie  
i poznawanie nowych języków.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – geografia
 – informatyka



Laureaci II edycji – 2015

Marta Laskowska 
Kościerzyna

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa 
Wybickiego w Kościerzynie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Gdański  
kierunek: Lingwistyka stosowana



Laureaci II edycji – 2015

Marta Laskowska 
Kościerzyna

Największe osobiste sukcesy:
 – Tytuł finalisty w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Języka Niemieckiego
 – wysokie miejsca w konkursach 

wojewódzkich z języków obcych

Motto życiowe:
„Każdy dzień jest walką” 
„Żyjemy po to, żeby spełniać swoje 
marzenia”.

Pasje i zainteresowania:
 – nauka języków obcych
 – podróże 
 – rysunek 
 – chętnie czytam i słucham muzyki

Ulubione przedmioty: 
Moimi ulubionymi przedmiotami 
były języki obce, czyli język angielski 
oraz niemiecki. Największy wpływ na 
moją naukę miała nauczycielka języka 
niemieckiego - pani Izolda Gulczyńska-
Zalewska. Była dla mnie ogromną 
pomocą przy wyborze kierunku studiów.



Laureaci II edycji – 2015

Agata Lonc 
Szczecin

Absolwentka:
XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 7  
w Szczecinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski 
kierunek: Matematyka



Laureaci II edycji – 2015

Agata Lonc 
Szczecin

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka LXV Olimpiady 

Matematycznej 
 – finalistka LXIV Olimpiady Fizycznej
 – sukcesy w przedmiotowych 

konkursach wojewódzkich
 – osiągnięcie wysokich lokat  

w regionalnych i ogólnopolskich 
konkursach tanecznych  
(wraz z zespołem)

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest taniec, 
szczególnie taniec współczesny. 
Poza tym lubię grać w siatkówkę, czytać, 
rysować, lepić, tworzyć w technice 
scrapbooking. 
Lubię także podróżować i poznawać 
nowe miejsca.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka - p. Łukasz Maczan
 – fizyka - p. Marek Golka



Laureaci II edycji – 2015

Jakub Łabuń 
Szczecin

Absolwent:
XIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Nr 7  
w Szczecinie

Plany na przyszłość:
University of Oxford 
kierunek: Ekonomia i zarządzanie

Przyszłość chciałbym wiązać z pracą  
na stanowisku menadżerskim  
w międzynarodowej korporacji lub 
prowadzeniem własnej działalności 
gospodarczej.



Laureaci II edycji – 2015

Jakub Łabuń 
Szczecin

Największe osobiste sukcesy:
 – laureat: dwukrotnie olimpiady języka 

angielskiego i dwukrotnie olimpiady 
wiedzy ekonomicznej 

 – finalista olimpiad: przedsiębiorczości, 
języka angielskiego i bankowej; 

 – uzyskanie stypendium Ministra 
Edukacji Narodowej

 – uzyskanie stypendium mBanku dla 
matematycznie uzdolnionych uczniów

 – trzykrotne uzyskanie naukowej 
nagrody prezydenta miasta Szczecina; 

 – pomyślna aplikacja na University of 
Oxford.

Pasje i zainteresowania:
 – moją największą pasją jest język 

angielski oraz jego świat. 
 – ekonomia, a szczególnie jej wymiar 

psychologiczny i behawioralny. 
 – lubię także dobre kino i dobrą muzykę.

Ulubione przedmioty: 
 – język angielski
 – język polski – w zgłębianiu tajników 

literackiej wiedzy pomagał mi 
polonista Jerzy Wojcieszak

 – matematyka – Pan Łukasz 
Maczan zaszczepił we mnie iskrę 
matematycznego zacięcia 

 – mojego ekonomicznego rozwoju 
doglądał zaś Pan Patryk Araszkiewicz



Laureaci II edycji – 2015

Paweł Matus 
Kędzierzyn-Koźle

Absolwent:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Studia matematyczno-
przyrodnicze z kierunkiem wiodącym 
fizyka. 

Przewidywany przyszły zawód: 
naukowiec.



Laureaci II edycji – 2015

Paweł Matus 
Kędzierzyn-Koźle

Największe osobiste sukcesy:
 – laureat Olimpiady Fizycznej (7. miejsce 

w Polsce)
 – laureat Olimpiady Matematycznej
 – 12. miejsce na Mistrzostwach Polski 

11-latków w pływaniu na 100 m st. 
motylkowym

Motto życiowe:
„A mind is like a parachute, it doesn’t 
work unless it’s open” - Frank Zappa 
w wolnym tłumaczeniu: 
„Umysł jest jak spadochron, działa lepiej, 
gdy jest otwarty”

Pasje i zainteresowania:
 – muzyka - słucham metalu, rocka  

i jazzu. 
 – od 5 lat gram na gitarze elektrycznej. 

Przez pewien czas grałem w zespole 
rockowym.

 – pływanie – w podstawówce byłem 
jednym z najlepszych w mieście, 
jeździłem na mistrzostwa Polski; 
obecnie pływam raczej rekreacyjnie,  
a na zawody jeżdżę w roli sędziego.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka 
 – fizyka



Laureaci II edycji – 2015

Sara Nowak 
Bytom

Absolwentka:
IV Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu

Plany na przyszłość:
Przez najbliższy rok zamierzam uczyć 
się na własną rękę i pracować, aby 
zaoszczędzić pieniądze na studia poza 
miejscem zamieszkania, być może 
nawet za granicą. Następnie chciałabym 
studiować coś związanego ze statystyką  
i spróbować swoich sił w data science, 
aby ostatecznie związać swój wybór 
kariery z efektywnym altruizmem – 
poprzez bezpośrednią działalność 
charytatywną lub earning-to-give.



Laureaci II edycji – 2015

Sara Nowak 
Bytom

Pasje i zainteresowania:
 – szeroko pojęta kultura, teatr, przez 

jakiś czas design, obecnie głównie 
literatura

 – efektywny altruizm, zainspirował mnie 
do dania z siebie wszystkiego, abym w 
przyszłości mogła w pełni wykorzystać 
mój potencjał i mieć większy wpływ na 
świat wokół mnie.

 – matematyka,  szczególnie intryguje 
mnie statystyka.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski
 – język angielski
 – biologia

Jeśli chodzi o nauczycieli, to na usta cisną 
mi się nazwiska pań Balcerak, Szpary oraz 
Ulfik. 
Stymulacja intelektualna i zachęta do 
rozwoju, którą zapewniła mi ta pierwsza, 
z pewnością przyczyniły się do tego, kim 
dziś jestem. 
Pani Szpara z cierpliwością pomagała 
mi w rozwoju matematycznym podczas 
ostatnich miesięcy, na nowo rozpalając 
zainteresowanie swoim przedmiotem,  
a lekcje pani Ulfik stanowiły wyczekiwane 
przez cały tydzień forum do dyskusji 
– oczywiście anglojęzycznych – na 
fascynujące tematy.



Laureaci II edycji – 2015

Jagoda Pokryszka 
Zamość

Absolwentka:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  
im. Unii Europejskiej w Zamościu

Plany na przyszłość:
Medizinische Universitaet Wien
kierunek: Medycyna



Laureaci II edycji – 2015

Jagoda Pokryszka 
Zamość

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureata w Olimpiadzie Języka 

Niemieckiego, 2013/2014
 – tytuł finalisty w Olimpiadzie Języka 

Łacińskiego i Kultury Antycznej, 
2014/2015

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją od zawsze był jezyk niemiecki. 
Uważam, że znajomość języków 
obcych to podstawa w życiu każdego 
Europejczyka.
Z tego powodu zwracam też uwagę na 
język angielski i łacinę.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka – Pani Maria Bubiłek
 – język niemiecki – Pani Elżbieta Kubala
 – łacina – Mirosława Podhajny
 – Włodzimierz Kuśmierczuk - nauczyciel, 

który zaraził mnie pasją do chemii



Laureaci II edycji – 2015

Marika Rybak 
Wałbrzych

Absolwentka:
Zespół Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja  
w Wałbrzychu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Wrocławski 
kierunek: Kultura i praktyka tekstu;
prawdopodobnie historia sztuki;  
w ramach MISHiS). 

Chcę zostać pisarzem.



Laureaci II edycji – 2015

Marika Rybak 
Wałbrzych

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł finalisty Olimpiady Literatury  

i Języka Polskiego 
 – tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej 

(sekcja historii sztuki)
 – I miejsce w I Olimpiadzie 

Bibliologicznej i Informatologicznej.

Pasje i zainteresowania:
Lubię czytać książki, zwiedzać zabytki, 
pisać opowiadania i wiersze. 
Tworzę i fotografuję lalki artystyczne.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski
 – język niemiecki
 – język angielski
 – historia sztuki

Największy wpływ na mnie miały prof. 
Elżbieta Sura, prof. Małgorzata Stączek 
oraz prof. Bogusława Oleksy.



Laureaci II edycji – 2015

Damian Snop 
Szczecin

Absolwent:
II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I 
w Szczecinie

Plany na przyszłość:
Universität Mannheim w Niemczech
kierunek: Business administration



Laureaci II edycji – 2015

Damian Snop 
Szczecin

Największe osobiste sukcesy:
 – certyfikaty językowe na poziomach  

C2, C1 
 – udział w modelowych obradach 

ONZ (StetiMUN), podczas których 
miałem przyjemność tworzyć od 
zera i przewodniczyć jednej z komisji 
– Międzynarodowemu Trybunałowi 
Karnemu, co będąc z jednej strony 
ogromnym wysiłkiem i wyzwaniem, 
pozwoliło mi na bezpośrednie 
doświadczenie z obszaru zarządzania 
/prawa, któremu oddaję się w czasie 
moich studiów

Pasje i zainteresowania:
 – języki obce: angielski, niemiecki  

i norweski
 – gotowanie
 – literatura: Gombrowicza czyta się 

podobnie jak Kurta Vonneguta – dla 
ironii, niedorzeczności, dla rozrywki 
umysłowej; Szulca i Steinbecka dla 
rozkoszy językowej i zachwytu

Ulubione przedmioty: 
 – geografia
 – matematyka
 – język polski

Nauczyciele, którym dużo zawdzięczam  
i dziękuję za to, że we mnie wierzyli  
i wspierali to K. Kowalik, B. Senkowska, 
M. Szuman



Laureaci II edycji – 2015

Weronika Suchecka 
Warszawa

Absolwentka:
XIV Liceum Ogólnokształcące im. 
Stanisława Staszica w Warszawie

Plany na przyszłość:
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
kierunek: Lekarski

Największe osobiste sukcesy:
 – pierwsze miejsce w Olimpiadzie 

Języka Francuskiego 

Pasje i zainteresowania:
 – nauka języków obcych
 – sport



Laureaci II edycji – 2015

Agnieszka Sworowska 
Wolsztyn

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Wolsztynie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
kierunek: Lekarski



Laureaci II edycji – 2015

Agnieszka Sworowska 
Wolsztyn

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka etapu centralnego VLIV 

Olimpiady Biologicznej
 – finalistka etapu okręgowego LXI 

Olimpiady Chemicznej
 – finalistka XI i XII edycji 

Wielkopolskiego Konkursu 
Matematycznego „Supermatematyk”

 – certyfikat CAE z języka angielskiego

Motto życiowe:
„Zawsze wydaje się, że coś jest 
niemożliwe, dopóki nie zostanie 
to zrobione.” Nelson Mandela

Pasje i zainteresowania:
Jedną z największych moich pasji jest 
narciarstwo. 
Najbardziej lubię słuchać Dire Straits, 
U2, Zakka Wylde’a, Black Sabbath, Led 
Zeppelin, RHCP i The Doors. 
W wolnym czasie pomagam jako 
wolontariusz w szpitalu i w organizacji 
zawodów sportowych.

Ulubione przedmioty: 
 – chemia, matematyka
 – nauczyciele: mgr inż. Wacława 

Andrzejak, mgr Renata Magdans



III Gala projektu „Matura na 100 procent”
wrzesień 2016, WROCŁAW

Laureatów sesji maturalnej oraz organizatorów projektu 
zaprasza Rafał Dutkiewicz – Prezydent Miasta Wrocław




