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III edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2016

258 372 zdających wg. kryteriów CKE

48 finalistów spełniających kryteria regulaminowe

25 LAUREATÓW



III edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2016

Laureaci III edycji pochodzą z województw:

 – dolnośląskie – 5 
 – lubelskie – 4
 – małopolskie – 4 
 – mazowieckie – 3 
 – pomorskie – 3 

 – łódzkie – 2 
 – śląskie – 2
 – podlaskie – 1 
 – świętokrzyskie – 1



Laureaci III edycji 
2016



Laureaci III edycji – 2016

Julia Brzózka 
Gostynin

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płocku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu
kierunek: Filologia romańska

Nie mam sprecyzowanych planów 
zawodowych, nie wątpię jednak, 
że odnalazłabym się w środowisku 
humanistycznym w wolnym zawodzie  
o rysie twórczym.



Laureaci III edycji – 2016

Julia Brzózka 
Gostynin

Największe osobiste sukcesy:
Moim największym sukcesem jest 
uzyskanie tytułu finalistki XLVI Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego. 
Wiele znaczyło dla mnie zwycięstwo 
mojego eseju „Cicha noc, czarna 
noc” w konkursie literackim „Biblia 
w malarstwie” w 2015r.

Pasje i zainteresowania:
Do moich zainteresowań należy 
nauka języków obcych – angielskiego 
i francuskiego; ciekawi mnie także 
współczesna polszczyzna. Lubię 
literaturę, zwłaszcza tworzoną przez 
ostatnie dwa stulecia. Słucham dużo 
muzyki, mam słabość i do płyt, i biletów 
koncertowych.

Ulubione przedmioty: 
Nauczyciele moich ulubionych 
przedmiotów – języka polskiego, 
angielskiego i francuskiego – nigdy 
nie narzucali sztampy, lecz uczyli 
widzieć, słyszeć i myśleć, pozwalali czuć 
i smakować. Pozostaję za to głęboko 
wdzięczna pani Elżbiecie Szczepańskiej, 
niezrównanej polonistce, oraz pani 
Annie Kujawie, wspaniałej anglistce. 
Pani Anecie Różyckiej i pani Domiceli 
Pęcherzewskiej – merci.



Laureaci III edycji – 2016

Mateusz Burczaniuk 
Komarówka Podlaska

Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi 
Podlaskiej w Komarówce Podlaskiej

Plany na przyszłość:
Politechnika Warszawska
kierunek: Informatyka, Wydział 
Matematyki i Nauk Informatycznych

W przyszłości mam zamiar pracować jako 
programista.



Laureaci III edycji – 2016

Mateusz Burczaniuk 
Komarówka Podlaska

Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista XLV Olimpiady Języka 

Rosyjskiego (2013/2014)
 – Uzyskanie certyfikatu z języka 

rosyjskiego na poziomie B2 (2014)
 – Finalista etapu centralnego Olimpiady 

Teologii Katolickiej w roku szkolnym 
2014/2015 i 2015/2016

 –  Dwukrotny Stypendysta Prezesa Rady 
Ministrów

 – Laureat II miejsca Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy 
Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”  
(2009/2010)

 – 8-krotne wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”

Pasje i zainteresowania:
Sport – głównie kolarstwo, piłka ręczna 
i skoki narciarskie. Fascynuje mnie 
także historia, zwłaszcza polskiego 
średniowiecza. Moją pasją jest również 
tworzenie i analizowanie rozmaitych 
statystyk sportowych oraz wymyślanie 
różnych gier na własny użytek.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka, fizyka oraz język polski 

i historia
Największy wpływ: Pani mgr Maria 
Szewczyk, bez której nie byłbym 
Finalistą Olimpiady Języka Rosyjskiego, 
i Pani mgr Agnieszka Pelczar, która 
przygotowywała mnie do egzaminów 
maturalnych z matematyki i fizyki.



Laureaci III edycji – 2016

Anna Cieślak 
Dobroń

Absolwentka:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Politechniki Łódzkiej

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Międzykierunkowe Studia 
Ekonomiczno-Matematyczne



Laureaci III edycji – 2016

Anna Cieślak 
Dobroń

Największe osobiste sukcesy:
Trudno mi określić, jaki jest mój 
największy sukces

Motto życiowe:
„Możemy pójść wszędzie”  
(Co gryzie Gilberta Grape’a)

Pasje i zainteresowania:
 – Piszę pamiętnik
 – Kręcę z przyjaciółką krótkie filmy 

i teledyski

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – fizyka
 – angielski



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Cypko 
Głogów

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Lingwistyka stosowana, 
(język włoski oraz język angielski), 
specjalność (w miarę możliwości) 
tłumaczenia specjalistyczne



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Cypko 
Głogów

Największe osobiste sukcesy:
 – Samodzielne przygotowanie się 

do matury rozszerzonej z języka 
włoskiego, 

 – Nagrody w lokalnych konkursach 
literackich, 

 – Część ustna etapu okręgowego 
Olimpiady Języka Angielskiego

Pasje i zainteresowania:
 – literatura, 
 – języki obce, 
 – podróże, 
 – sztuka, 
 – psychologia, 
 – historia

Ulubione przedmioty: 
 – Język polski oraz języki obce

Największy wpływ – Pani Izabela 
Ruebenbauer – nauczyciel języka 
angielskiego



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Danielak 
Piotrków Trybunalski

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Bolesława Chrobrego  
w Piotrkowie Trybunalskim

Plany na przyszłość:
Collegium Medicum  
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Wydział Lekarski

W przyszłości zamierzam być lekarzem, 
ale nie wykluczam ścieżki naukowej.



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Danielak 
Piotrków Trybunalski

Największe osobiste sukcesy:
Za swoje największe osobiste osiągnięcia 
uważam rozwinięcie zdolności 
samodzielnego i analitycznego myślenia 
oraz dostanie się na studia medyczne 
w Krakowie.

Motto życiowe:
„Ważne jest, by nigdy nie przestać 
pytać.” Albert Einstein

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję się literaturą piękną (zwłaszcza 
XIX-wieczną), historią nauki oraz 
biografiami i dokonaniami naukowców, 
pisarzy i filozofów. Ponadto interesuję się 
onkologią, biologią ewolucyjną i ekologią 
ewolucyjną.

Ulubione przedmioty: 
 – Moje ulubione przedmioty to biologia, 

chemia, matematyka i język polski. 
Największy wpływ na moją naukę miała 
pani prof. Bogumiła Krupa.



Laureaci III edycji – 2016

Marcin Horak 
Kąty Wrocławskie

Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące nr III  
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Plany na przyszłość:
Politechnika Wrocławska
kierunek: Informatyka

W przyszłości chciałbym zostać 
programistą.

Motto życiowe:
„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”.



Laureaci III edycji – 2016

Marcin Horak 
Kąty Wrocławskie

Największe osobiste sukcesy:
 – laureat XLI Olimpiady Geograficznej 

oraz XIII Misyjnej Olimpiady 
Znajomości Afryki 

 – w 2015 roku uhonorowany tytułem 
Szkolnego Nobla w kategorii 
geograficznej 

 – finalista konkursu Orzeł Dolnośląski 
 – członek Szkolnego Klubu 

Ekologicznego 
 – reprezentowałem szkołę na zajęciach 

Euroscola w Parlamencie Europejskim, 
Braliśmy udział w przykładowych 
obradach parlamentu i sami 
współtworzyliśmy własne propozycje 
ustaw.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się geografią oraz językami 
obcymi. Uwielbiam podróżować, 
poznawać inne kultury oraz nawiązywać 
nowe znajomości. Od kilku lat jestem 
również wielkim fanem tenisa. Zimą 
z wielką przyjemnością jeżdżę na nartach.

Ulubione przedmioty: 
 – Geografia  

(nauczyciel - mgr Marta Helt)
 – język angielski
 – matematyka
 – fizyka



Laureaci III edycji – 2016

Zuzanna Janusz 
Warszawa

Absolwentka:
XXXIII Liceum Ogólnokształcące 
Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 
w Warszawie

Plany na przyszłość:
Imperial College London
kierunek: Aeronautical Engineering



Laureaci III edycji – 2016

Zuzanna Janusz 
Warszawa

Największe osobiste sukcesy:
 – publikacja własnych komiksów,
 – III miejsce w Olimpiadzie Języka 

Francuskiego w 2016 roku,
 – realizacja filmu według mojego 

scenariusza,
 – samodzielny wyjazd i pierwsza praca 

we Francji

Pasje i zainteresowania:
Interesują mnie nauki ścisłe, a także 
sztuka, zwłaszcza film i literatura – 
lubię pisać własne teksty, nagrywać 
i montować filmy. Łatwo uczę się 
języków obcych i bardzo lubię 
podróżować.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – fizyka
 – język polski
 – język angielski
 – język francuski



Laureaci III edycji – 2016

Paweł Jarosz 
Alwernia

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Plany na przyszłość:
Collegium Medicum  
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Wydział Lekarski



Laureaci III edycji – 2016

Paweł Jarosz 
Alwernia

Największe osobiste sukcesy:
 – wyniki egzaminów maturalnych

Motto życiowe:
„Every journey begins with a first step”

Pasje i zainteresowania:
 – fantastyka
 – gry fabularne i komputerowe
 – góry

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – biologia
 – chemia 

Największy wpływ – dr Jacek Dymel



Laureaci III edycji – 2016

Anna Kapustka 
Nowy Sącz

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Długosza w Nowym Sączu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
 



Laureaci III edycji – 2016

Anna Kapustka 
Nowy Sącz

Największe osobiste sukcesy:
 – laureatka konkursu „Matura na 100 

procent”

Pasje i zainteresowania:
 – literatura
 – sport – w szczególności siatkówka 

i tenis ziemny

Ulubione przedmioty: 
 – język polski  

(Pani Profesor Maria Buszek)



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Korzeniowska 
Chwałkowice

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące nr XII  
im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Polonistyka



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Korzeniowska 
Chwałkowice

Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka konkursu ,,ZDolny Ślązak 

Gimnazjalista” w dziedzinie historii 
(2013)

 – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego (2015) 

 – Laureatka Olimpiady Historycznej 
(2016) 

 – Laureatka Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów oraz Uczniowskiego 
Programu Stypendialnego za rok 
szkolny 2015/2016

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się historią oraz literaturą. 
Lubię rysować i czytać książki.

Ulubione przedmioty: 
 – historia
 – język polski

Największy wpływ – mgr Barbara Luba 
oraz mgr Ewa Promna-Baj



Laureaci III edycji – 2016

Damian Koss 
Zamość

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Plany na przyszłość:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek: Metody Ilościowe i Systemy 
Informacyjne

W przyszłości chciałbym dużo 
podróżować.



Laureaci III edycji – 2016

Damian Koss 
Zamość

Największe osobiste sukcesy:
Za sukces mogę uznać wspaniały wynik 
na maturze oraz wszelkie wyróżnienia 
w konkursach przedmiotowych.

Motto życiowe:
Nie mam konkretnego motto staram się 
tylko być uśmiechnięty każdego dnia.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest sport. 
W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, 
pływam, biegam a w zimie uwielbiam 
jazdę na nartach. W przeszłości grałem 
również w lokalnej młodzieżowej 
drużynie piłkarskiej. Poza tym chętnie 
czytam książki, szczególnie kryminały.

Ulubione przedmioty: 
Moją mocną stroną są przedmioty 
ścisłe: matematyka i fizyka. Moje 
zainteresowania mogłem rozwijać 
dzięki nauczycielom w liceum – Pani 
Marii Bubiłek (matematyka) oraz Panu 
Andrzejowi Mazurkiewiczowi (fizyka).



Laureaci III edycji – 2016

Piotr Kubala 
Tarnów

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Międzywydziałowe Studia 
Matematyczno-Przyrodnicze z fizyką  
jako kierunek wiodący

Mam możliwość zapisania się na 
dodatkowe przedmioty z kilku wydziałów. 
Nie jestem na razie pewien czym dokładnie 
chcę się zajmować w przyszłości. 
Najprawdopodobniej będzie to szeroko 
rozumiana praca naukowa.



Laureaci III edycji – 2016

Piotr Kubala 
Tarnów

Największe osobiste sukcesy:
 – Brązowy medal na Międzynarodowej 

Olimpiadzie Fizycznej (IPhO 2015) 
w Bombaju (Indie). 

 – Pierwsze (dwukrotnie), drugie 
i czwarte miejsce w kolejnych edycjach 
Polsko-Ukraińskiego Konkursu 
Fizycznego „Lwiątko” 

 – Mam też osiągnięcia w wielu innych 
konkursach/olimpiadach z fizyki 
i matematyki

Motto życiowe:
Mieć pasję (pasje) i zostawić coś 
wartościowego po sobie.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją już od początków 
gimnazjum jest fizyka. Interesuję się też 
pokrewnymi dziedzinami: matematyką 
i informatyką. Ostatnio też dość dużo 
czasu poświęcam produkcji muzycznej 
i grze na instrumentach (klawisze i bas). 
Od czasu do czasu maluję suchymi 
pastelami.

Ulubione przedmioty: 
 – fizyka, matematyka, informatyka
 – pozostałe przedmioty przyrodnicze 

(chemia, biologia, geografia).
Moim mentorem w szkole średniej był 
nauczyciel fizyki i wicedyrektor,  
mgr Marek Lipiński.



Laureaci III edycji – 2016

Dominika Kulik 
Gądków

Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

Plany na przyszłość:
Westfalski Uniwersytet Wilhelma 
w Münster
kierunek: Prawo



Laureaci III edycji – 2016

Dominika Kulik 
Gądków

Największe osobiste sukcesy:
 – zdobycie certyfikatu językowego 

„Deutsches Sprachdiplom Stufe II” 
wraz z wyróżnieniem z rąk Stałej 
Konferencji Ministrów Kultury Landów 
Republiki Federalnej Niemiec

 – ukończenie szkoły średniej 
z wyróżnieniem

 – zainicjowanie działań koła Amnesty 
International w mojej szkole

Motto życiowe:
„Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, 
gdy nie masz poczucia komfortu”  
(Harv Eker)

Pasje i zainteresowania:
Przedmiotem mojego szczególnego 
zainteresowania jest kwestia 
konstytucyjnych praw i wolności 
człowieka i obywatela. Wspieram 
działania organizacji pozarządowych, 
takich jak Amnesty International. 
Z zamiłowaniem uczę się języków 
obcych. Moją pasją są podróże 
i orientalistyka.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – język niemiecki  

(nauczyciel: Beata Futkowska)



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Lipecka 
Kielce

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące  
im. św. Stanisława Kostki w Kielcach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Lingwistyka stosowana

Marzy mi się praca tłumacza w 
instytucjach, takich jak: Parlament UE, 
ambasady, UNICEF czy ONZ.

Motto życiowe:
„Znać obcy język to jak posiadać drugą 
duszę” Karol Wielki



Laureaci III edycji – 2016

Aleksandra Lipecka 
Kielce

Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka Olimpiady Języka 

Francuskiego
 – Dwukrotne Stypendium Prezesa Rady 

Ministrów (2014/15 i 2015/16)
 – nagroda „Talenty Świętokrzyskie” 
 – Certyfikaty Cambridge English 

Advanced oraz Certificate of 
Proficiency in English

 –  Laureatka ogólnopolskiego konkursu 
„Pamięć Nieustająca” 

 – Laureatka Olimpiady Przedmiotowej 
z Języka Angielskiego OLIMPUS

 –  uczestniczka konferencji „Bilingualism 
- a Wealth of Opportunities”

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam czytać, jestem prawdziwym 
molem książkowym. Często określam 
siebie jako fanatyczkę języka 
francuskiego i maniaczkę angielskiego, 
słowem, chodzącego językomaniaka, 
któremu marzą się jeszcze szwedzki, 
portugalski i niderlandzki. Fascynują 
mnie inne kultury, mity dawnych ludów. 
Uwielbiam też pisać.

Ulubione przedmioty: 
 – j. francuski, j. angielski, j. polski, 

historia 
Największy wpływ: Eulalia Kuc 
(francuski), Anna Jurkiewicz (j. angielski), 
Anna Karp (j. polski)



Laureaci III edycji – 2016

Jakub Montewka 
Warszawa

Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące „Żagle” 
Stowarzyszenia STERNIK
Państwowa Szkoła Muzyczna II st.  
im. Józefa Elsnera w Warszawie

Plany na przyszłość:
Royal Academy of Music w Londynie
kierunek: Studia kompozytorskie 
i dyrygenckie

Później praca kompozytora i dyrygenta 
muzyki klasycznej i filmowej.



Laureaci III edycji – 2016

Jakub Montewka 
Warszawa

Największe osobiste sukcesy:
 – I nagroda i Nagroda Wykonawców 

na XIV Ogólnopolskim Konkursie 
Kompozytorskim Uczniowskie 
Forum Muzyczne (2013) za utwór 
„Sinfonietta”

 – I nagroda w I grupie wiekowej na 
II Międzynarodowym Konkursie 
Kompozytorskim „Patri Patriae” 
(2014) w Katowicach za utwór 
„II Sinfonietta”

 – I miejsce na XXIV Olimpiadzie Teologii 
Katolickiej „Męczennicy XX wieku- 
Świadkowie wiary”

 – skomponowanie i doprowadzenie do 
wykonania utworu symfonicznego 
„Sinfonia Substantiae”

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest muzyka: 
komponuję, dyryguję, gram na 
skrzypcach, oboju i fortepianie. 
Interesują mnie też języki obce: znam 
angielski, niemiecki, hiszpański i łacinę, 
a obecnie szlifuję także język francuski. 
Czerpię inspiracje z historii, malarstwa, 
teologii i filozofi. Do moich ulubionych 
dyscyplin sportowych należy jazda konna 
i kolarstwo.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski (Paweł Waszak)
 – historia (Michał Marszał)
 – język angielski (Jacek Gałązka)
 – religia (Paweł Zuchniewicz)
 – filozofia (Maciej Sławiński)



Laureaci III edycji – 2016

Kamil Sawicki 
Augustów

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Grzegorza Piramowicza 
w Augustowie

Plany na przyszłość:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nie jestem jeszcze zdecydowany, jaki 
zawód chciałbym wykonywać, wiem 
natomiast, że chciałbym spróbować 
swoich sił za granicą.



Laureaci III edycji – 2016

Kamil Sawicki 
Augustów

Największe osobiste sukcesy:
 – Mistrzostwo Polski w golfie w mojej 

kategorii handicapowej
 – II miejsce w konkursie 

matematycznym im. Gen. Kaliskiego 
organizowanym przez Wojskową 
Akademię Techniczną

 – Na koniec III klasy liceum uzyskałem 
średnią ocen 6.0. 

Motto życiowe:
„Grind while they sleep. Learn while they 
party. Live like they dream.”

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją od zawsze był 
golf. W wolnych chwilach zajmuję się 
także modelarstwem redakcyjnym, 
a swoje militarne zamiłowania realizuję 
w grupie rekonstrukcyjnej. Interesuję się 
również kulturystyką.

Ulubione przedmioty: 
Zdecydowanie moim numerem jeden 
była i jest matematyka, w tej dziedzinie 
wiele zawdzięczam nauczycielce – pani 
Annie Buksińskiej. Kolejne miejsca 
w rankingu zajmują angielski i fizyka.



Laureaci III edycji – 2016

Olga Skiermunt 
Lublin

Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana 
Jana Zamoyskiego w Lublinie

Plany na przyszłość:
Politechnika Wrocławska
kierunek: Automatyka i robotyka



Laureaci III edycji – 2016

Olga Skiermunt 
Lublin

Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka III miejsca II edycji 

Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej

Motto życiowe:
„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć 
w świecie”.

Ulubione przedmioty: 
 – fizyka
 – matematyka
 – język polski

Nauczyciele: prof. Marek Miśkiewicz, 
prof. Andrzej Giszczak

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest fizyka i najnowsze 
odkrycia, szczególnie w dziedzinie 
astronomii. Oprócz tego interesuję 
się kinematografią i mediami, więc 
gdyby nie fizyka i matematyka pewnie 
próbowałabym swoich sił w tym 
kierunku. Oprócz tego uwielbiam jeździć 
na rolkach i czytać dobre książki.



Laureaci III edycji – 2016

Małgorzata Styczewska 
Mrzezino

Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Plany na przyszłość:
Gdański Uniwersytet Medyczny
kierunek: Lekarski

Motto życiowe:
„Never let success get to your head, 
never let failure get to your heart”



Laureaci III edycji – 2016

Małgorzata Styczewska 
Mrzezino

Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka XLVI Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego 
 – Laureatka XXX Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej

Ulubione przedmioty: 
Różne przedmioty bywały moimi 
ulubionymi – biologia, język 
polski, chemia, geografia, etyka... 
podsumowując 12 lat mojej edukacji,
myślę, że byłaby to matematyka. 
Dziękuję Pani Brygidzie Maciejewskiej 
oraz moim dwóm Wychowawczyniom – 
Pani Agnieszce Gawrońskiej i Pani Annie 
Tymoszyk za wielkie wsparcie i uśmiech.

Pasje i zainteresowania:
Lubię działać (do tej pory np. 
w samorządzie szkolnym i klasowym), 
organizować przedsięwzięcia 
i spędzać czas aktywnie. Interesuję się 
sportem – przez kilka lat trenowałam 
siatkówkę i dalej amatorsko gram, 
jako wolontariuszka pomagam przy 
organizacji meczów i zawodów, często 
kibicuję przed telewizorem. Lubię także 
podróże i aktywną turystykę – spływy 
kajakowe, chodzenie po górach.



Laureaci III edycji – 2016

Marek Szczabel 
Gdańsk

Absolwent:
Gdańskie Liceum Autonomiczne

Plany na przyszłość:
Staram się o przyjecie na studia 
w Stanach Zjednoczonych od roku 
akademickiego 2017/2018. Jeżeli plan ten 
się nie powiedzie, wyjadę najpewniej na 
studia do Niemiec. 
Gdziekolwiek jednak nie trafię, 
zamierzam studiować historię 
sztuki. Marzy mi się w przyszłości 
dyrektorowanie wielkim muzeum, 
organizacja wystaw, promocja kultury. 
Wiele pomysłów mam już w głowie, ale 
nie chcę ich jak na razie zdradzać. :-)



Laureaci III edycji – 2016

Marek Szczabel 
Gdańsk

Największe osobiste sukcesy:
Sukcesy w olimpiadach i konkursach 
w trakcie mojej nauki w liceum, rzecz 
jasna, cieszą, jako że, jak wierzę, pomogą 
mi one otworzyć drzwi do świata jeszcze 
większych wyzwań. Ale to tylko pewne 
osiągnięcia. Osobistym sukcesem 
mógłbym nazwać moje przekonanie 
o tym, iż udało mi się nikogo nie zawieść.

Motto życiowe:
Brak. Nie lubię zbędnego patosu. :-)

Pasje i zainteresowania:
Nade wszystko uwielbiam sztukę. I to 
ze sztuką właśnie chciałbym związać 
swoją zawodową przyszłość. Zajmują 
mnie również języki. W wolnych chwilach 
słucham dużo muzyki. Klasyki, jazzu, 
ale też gospel i soulu. Nadzwyczaj lubię 
spotykać się z rodziną oraz przyjaciółmi. 

Ulubione przedmioty: 
Największy wpływ: Dyrekcja – Monika 
Biblis, język polski – Agnieszka Szyk 
i Dariusz Grzenkowski, język rosyjski 
– Maria Alina Besman, rysunek oraz 
historia sztuki – Anna Szpadzińska-Koss,
matematyka – Ewa Szymańska



Laureaci III edycji – 2016

Łukasz Śliwiński 
Gdynia

Absolwent:
III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Plany na przyszłość:
Imperial College London
kierunek: Aeronautyka



Laureaci III edycji – 2016

Łukasz Śliwiński 
Gdynia

Największe osobiste sukcesy:
 – Dostanie się na Imperial College 

London
 – Zostanie laureatem Olimpiady 

Matematycznej
 – Zostanie finalistą Olimpiady Fizycznej

Pasje i zainteresowania:
Lubię pływać, żeglować oraz grać 
w tenisa. Interesuję się elektroniką 
i programowaniem.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka 
 – fizyka



Laureaci III edycji – 2016

Natalia Toporowska 
Lublin

Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące  
im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Międzywydziałowe 
Indywidualne Studia Humanistyczne



Laureaci III edycji – 2016

Natalia Toporowska 
Lublin

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureata z drugą lokatą na 

XLVI Olimpiadzie Literatury i Języka 
Polskiego

Pasje i zainteresowania:
Do moich najważniejszych pasji należy 
literatura faktu i najnowsza polska 
poezja. Poza tym uwielbiam spotykać 
się z przyjaciółmi i słuchać muzyki 
alternatywnej.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski – nauczany przez Panią 

Beatę Nowak
 – filozofia



Laureaci III edycji – 2016

Dominika Tylcz 

Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej 
w Katowicach

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: Historia sztuki

Chciałabym zostać kuratorem sztuki 
współczesnej.



Laureaci III edycji – 2016

Dominika Tylcz 

Największe osobiste sukcesy:
 – Wyprawa rowerowa po Litwie 

i Łotwie, na której udało się zrobić 
kilkaset (nie pamiętam już dokładnej 
liczby) km!

Motto życiowe:
Brak! Wolę nie krępować się żadnymi 
deklaracjami :)

Pasje i zainteresowania:
Zdaje się, że jestem humanistką, 
fascynuje mnie kultura, a zwłaszcza 
literatura i sztuka. Równie mocno 
interesują mnie języki obce, podchodzę 
do nich trochę z ukosa, wierząc, że 
przekazują pewien system percepcji 
świata.

Ulubione przedmioty: 
Od zawsze uwielbiałam lekcje 
języka polskiego, które były moimi 
najulubieńszymi zajęciami. Oprócz 
nich lubiłam szczególnie lekcje historii 
i języków obcych.



Laureaci III edycji – 2016

Agata Wiencierz 
Zabrze

Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Wrocławski
kierunek: Chemia i toksykologia sądowa



Laureaci III edycji – 2016

Agata Wiencierz 
Zabrze

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka XLV Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego
 – stypendium Prezesa Rady Ministrów 

w latach 2014/2015 i 2015/2016
 – stypendium Prezydenta Miasta Zabrze 

w latach 2013/2014 i 2015/2016
 – laureatka Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych z: Języka Polskiego, 
Języka Francuskiego i Chemii

Ulubione przedmioty: 
Chemia i język francuski. Dzięki Pani 
Ewie Kandziorze poznałam najlepszy 
sposób na uczenie się języka, natomiast 
dzięki mojej ukochanej wychowawczyni 
i zarazem nauczycielce chemii lekcje 
tegoż przedmiotu kojarzyć mi się będą 
z dobrze zaparzoną kawą i radością 
z uczenia się.



Laureaci III edycji – 2016

Krzysztof Zamarski 
Kraków

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Plany na przyszłość:
University of Cambridge
kierunek: Natural Sciences

Przyszła praca: badania naukowe.



Laureaci III edycji – 2016

Krzysztof Zamarski 
Kraków

Największe osobiste sukcesy:
 – udział w finałach polskich edycji 

Turnieju Młodych Fizyków (IYPT)
 – udział w finałach Konkursu 

Prac Młodych Naukowców Unii 
Europejskiej (EUCYS)

Pasje i zainteresowania:
 – fizyka
 – filozofia
 – poezja
 – fantastyka naukowa

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – fizyka
 – chemia

Największy wpływ: dr Jacek Dymel 
(matematyka w liceum)



Nagroda specjalna 
Statuetka Jaskółki

Laureaci 2014-2016
 – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta 

Witkowskiego w Krakowie 
nagroda dla szkoły ponadgimnazjalnej, 
której absolwenci najczęściej zostawali 
Laureatami Konkursu

 – Uniwersytet Jagielloński 
nagroda dla uczelni najczęściej wybieranej 
przez Laureatów pierwszych trzech edycji 
Konkursu



IV Gala projektu 
„Matura na 100 procent”

22 września 2017

Do zobaczenia za rok!




