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IV edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2017

258 030 zdających wg kryteriów CKE

65 finalistów spełniających kryteria regulaminowe

25 LAUREATÓW



IV edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2017

Laureaci IV edycji pochodzą z województw:

 – dolnośląskie – 2
 – kujawsko-pomorskie – 1
 – łódzkie – 2
 – małopolskie – 5
 – mazowieckie – 6
 – opolskie – 1

 – podkarpackie – 1
 – pomorskie – 1
 – śląskie – 2
 – wielkopolskie – 1
 – zachodniopomorskie – 3



Laureaci IV edycji 
2017



Laureaci IV edycji – 2017

Karolina Bassa 
Szczecin

Absolwentka:
XIII Liceum Ogólnokształcące  
w ZSO Nr 7 w Szczecinie

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: Matematyka i Filozofia

Motto życiowe:
Mieć wielkie marzenia i ciężko pracować, 
by je urzeczywistnić



Największe osobiste sukcesy:
 – Wyróżnienie na XXV Międzynarodowej 

Olimpiadzie Filozoficznej 
 – I Miejsce w XXVIII Olimpiadzie 

Filozoficznej 
 – VII Miejsce w XXVII Olimpiadzie 

Filozoficznej 
 – Finalistka LVIII Olimpiady 

Matematycznej

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję  się filozofią i sztuką. 
Kocham robić zdjęcia i chciałabym 
pewnego dnia nazwać się artystką. 
Od sześciu lat trenuję piłkę siatkową.

Ulubione przedmioty: 
 – Matematyka - Beata Bogdańska
 – Filozofia (niestety nie jest ona zawarta 

w programie) – Jerzy Wojcieszak

Laureaci IV edycji – 2017

Karolina Bassa 
Szczecin



Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Zygmunta Krasińskiego  
w Ciechanowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Informatyka

Najprawdopodobniej zawód 
programisty. 
A jeśli dane mi będzie zostać 
pracownikiem naukowym, chciałbym 
kiedyś przyczynić się do rozwoju 
sztucznej inteligencji.

Laureaci IV edycji – 2017

Michał Chojnowski 
Gołymin-Ośrodek



Największe osobiste sukcesy:
 – Udział w finale Olimpiady 

Matematycznej
 – Utrzymanie wysokich wyników 

w nauce przez całą edukację 

Na prawdziwe osiągnięcia chyba jeszcze 
za wcześnie.

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest poszerzanie wiedzy 
na temat dziedzin, które akurat 
zajmują moją uwagę. Często zmieniam 
zainteresowania, zwykle dotyczą one 
jednak szeroko pojętej sfery IT. Poza tym 
lubię spędzać wolny czas na rysowaniu 
i czytaniu literatury fantastycznej.

Ulubione przedmioty: 
 – informatyka
 – matematyka
 – fizyka

Nauczyciele, którzy wywarli na mnie 
największy wpływ:
Helena Pszczółkowska, Ireneusz 
Chojnowski, Agnieszka Zalewska

Laureaci IV edycji – 2017

Michał Chojnowski 
Gołymin-Ośrodek



Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV 
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: lingwistyka stosowana 
z językiem japońskim, specjalność 
nauczycielsko-tłumaczeniowa; 
oraz filologia ugrofińska z językiem 
fińskim

W przyszłości chcę zostać tłumaczem 
i mam nadzieję, że zdalny typ pracy 
pozwoli mi odwiedzać jak największą 
liczbę miejsc na całym świecie, poznawać 
ludzi, kulturę i zwyczaje.

Laureaci IV edycji – 2017

Martyna Cisakowska 
Opole



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów 
 – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego 
 – Czterokrotny wolontariat podczas 

Maratonu Opolskiego  
 – Wieloletnie członkostwo 

w Dyskusyjnym Klubie Książki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 
i działalność w grupie Aktywni 
w Bibliotece 

 – Dwukrotny udział w projekcie 
teatralnym The Classic Literature Days 
in English 

 – Od tego roku – uczestnictwo 
w programie Workaway 

Pasje i zainteresowania:
Od dzieciństwa bardzo lubię czytać 
książki. Ponadto, bardzo wcześnie 
zaczęłam uczyć się języków obcych 
i stało się to moim hobby, które obecnie
realizuję w różnorodny sposób, między 
innymi poprzez podróże oraz wybór 
kierunków studiów.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka – Pan Grzegorz Słaboń 
 – język polski – Pani Daria Murlikiewicz 
 – język japoński – Pani Anna Karwatka

Motto życiowe:
„Scio me nihil scire” – Sokrates,  
jako że wiem, iż jeszcze wiele zdążę się 
w życiu nauczyć. 

Laureaci IV edycji – 2017

Martyna Cisakowska 
Opole



Absolwentka:
IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy

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

Laureaci IV edycji – 2017

Aleksandra Dera 
Białe Błota



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka XLVIII Olimpiady Literatury  

i Języka Polskiego

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

Największy wpływ na moją naukę miała 
pani mgr Joanna Kolan, pod okiem której 
przygotowywałam się do olimpiady 
przedmiotowej.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się szczególnie literaturą 
i teorią języka. Uważam za pasje również 
poszerzanie wiedzy z zakresu historii 
sztuki, obcowanie z kinematografią, 
teatrem, fotografią analogową, 
zwłaszcza poprzez wolontariat 
w wydarzeniach takich jak Camerimage 
czy Festiwal Prapremier.

Laureaci IV edycji – 2017

Aleksandra Dera 
Białe Błota



Absolwent:
VI Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Jana Kochanowskiego w ZSO nr 6  
w Radomiu

Plany na przyszłość:
Technische Universitaet Berlin
kierunek: matematyka ekonomiczna

Po studiach chciałbym pracować 
w dużym przedsiębiorstwie/korporacji 
w dziale controllingu, z czasem otworzyć 
własną firmę.

Laureaci IV edycji – 2017

Wojciech Grabowski 
Radom



Największe osobiste sukcesy:
 – Udział w międzynarodowym półfinale 

Jugend debattiert international 
 – III miejsce w rankingu najlepszych 

uczniów w St. Joseph by-the-Sea High 
School w roku szkolnym 2015/2016 

 – Laureat Olimpiady Języka 
Niemieckiego

 – Finalista Olimpiady Języka 
Angielskiego 

 – Certyfikat DSD II

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – języki 

nauczyciele: Agnieszka Sumińska-Sadal, 
Jacek Książka, Małgorzata Ortenburger, 
Kenneth Imbriale, Mohammad Talafha

Pasje i zainteresowania:
Moimi największymi pasjami od zawsze 
były języki obce i gry wideo, zwłaszcza 
RPG.
Kilkanaście lat temu nie było wielu 
dobrych gier w języku polskim, więc 
wiedziony ciekawością uczyłem się języka 
angielskiego.  
Interesuję się muzyką, zwłaszcza 
heavy metalem. Przez ok. dwa lata, 
w gimnazjum i na początku liceum, 
grałem na gitarze. W wolnych chwilach 
chętnie gram i uczę się nowych piosenek. 

Laureaci IV edycji – 2017

Wojciech Grabowski 
Radom



Absolwentka:
XIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Staszica  
w Zespole Szkół nr 82  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: biochemia

Naukowiec i wykładowca.

Motto życiowe:
„If you can imagine it, you can achieve it. 
If you can dream it, you can become it.”
William Arthur Ward

Laureaci IV edycji – 2017

Aleksandra Janowska 
Warszawa



Największe osobiste sukcesy:
 – dwukrotny laureat Olimpiady 

Biologicznej
 – brązowy medal na 27. 

Międzynarodowej Olimpiadzie 
Biologicznej

 – złoty medal na 20. Brytyjskiej 
Olimpiadzie Biologicznej

 – przyjęcie na jeden z najlepszych 
uniwersytetów na świecie – 
Uniwersytet Oksfordzki

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej interesuje mnie biochemia 
i biologia molekularna. Najbardziej 
pasjonuje mnie wirologia – praca nad 
szczepionkami i innymi metodami 
zwalczania chorób wirusowych, a także 
wykorzystaniem wirusów do różnych 
celów. Poza nauką najbardziej lubię 
malować, ale też uwielbiam sport 
i czytanie.

Ulubione przedmioty: 
 – biologia – mgr Beata Wanago-

Wojtczak

Laureaci IV edycji – 2017

Aleksandra Janowska 
Warszawa



Absolwentka:
XV Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Narcyzy Żmichowskiej  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
University College London
kierunek: historia

Motto życiowe:
„Wiem, że nic nie wiem”  
– Sokrates

Laureaci IV edycji – 2017

Cecylia Kłosińska 
Warszawa



Największe osobiste sukcesy:
 – I miejsce w Olimpiadzie Języka 

Łacińskiego 
 – Laureatka Olimpiady Historycznej, 
 – Finalistka Olimpiady Języka 

Francuskiego 
 – Laureatka projektu „Matura na 100 

procent” ;-)

Pasje i zainteresowania:
 – historia starożytna i średniowieczna 
 – dzika przyroda 
 – Tybet

Ulubione przedmioty: 
 – historia 
 – język angielski 

Najważniejsza dla mnie nauczycielka:  
p. prof. Agnieszka Czerniakiewicz  
(od języka francuskiego)

Laureaci IV edycji – 2017

Cecylia Kłosińska 
Warszawa



Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
w Bielsku-Białej

Plany na przyszłość:
The University of Edinburgh
kierunek: Electrical and Mechanical 
Engineering

Motto życiowe:
„Scio me nihil scire”  
– Sokrates

Laureaci IV edycji – 2017

Filip Malinowski 
Bielsko-Biała



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista Olimpiady Matematycznej 

2014/2015, 2016/2017
 – Finalista Olimpiady Fizycznej 2016/2017
 – Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej 

2016/2017

Ulubione przedmioty: 
Moimi ulubionymi przedmiotami 
pozostają matematyka i fizyka, chociaż 
również polski sprawiał mi ogromną 
przyjemność. Bardzo dużo dały mi także 
dodatkowe zajęcia i pozaszkolne koła 
i obozy.

Największy wpływ – dr Jacek Dymel

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej pasjonuje mnie wzajemna 
relacja między współczesną nauką i 
technologią, a także ogromne tempo 
zmian, jakie obecnie zachodzą w tych 
dziedzinach. Moim marzeniem byłaby 
praca pozwalająca wziąć udział w 
kształtowaniu tych przemian. W wolnym 
czasie czytam, interesuję się
filmami, muzyką. Relaksuję się, biegając.

Laureaci IV edycji – 2017

Filip Malinowski 
Bielsko-Biała



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika  
w Jarosławiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński  
Collegium Medicum
kierunek: lekarski
 

Laureaci IV edycji – 2017

Anna Matrejek 
Jarosław



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka XIX Olimpiady Wiedzy 

o Żywieniu i Żywności 
 – Laureatka  X Ogólnopolskiej Olimpiady 

„O Diamentowy Indeks AGH” 
 – Wyróżnienie w IX edycji 

Podkarpackiego Konkursu 
Chemicznego im. Ignacego 
Łukasiewicza 

 – Wyróżnienie w zawodach II stopnia 
LXVII Olimpiady Matematycznej

Pasje i zainteresowania:
 – tenis ziemny 
 – choroby rzadkie 
 – sztuka (w szczególności secesja 

i impresjonizm) 
 – wulkany i zjawiska sejsmiczne

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka 
 – chemia 
 – biologia 
 – fizyka

Ulubieni nauczyciele: mgr Krzysztof 
Wilgucki, mgr Małgorzata Wilgucka,  
mgr Zbigniew Tabor, mgr Marek Skałuba, 
mgr Barbara Dzierżak

Laureaci IV edycji – 2017

Anna Matrejek 
Jarosław



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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: filologia polska

Laureaci IV edycji – 2017

Zofia Mikońska 
Łętowo



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego 
 – Udział w projekcie „Teatralny Pasjans” 

Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
 – Nowym ważnym osiągnięciem jest 

wyróżnienie w projekcie „Matura na 
100 procent”

Pasje i zainteresowania:
 – literatura (głównie polska)
 – języki i kultury obce

Ulubione przedmioty: 
 – język polski, 
 – język angielski

Nauczycielki, które miały duży wpływ
na moją naukę i zainteresowania, to
Pani Joanna Sadowska – nauczycielka
języka polskiego i Pani Magdalena
Łozowicka-Honkisz – nauczycielka historii
i wychowawczyni mojej klasy.

Laureaci IV edycji – 2017

Zofia Mikońska 
Łętowo



Absolwent:
III Liceum Ogólnokształcące  
w ZS Nr 5 im. Unii Europejskiej  
w Ostrołęce

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Informatyka na Wydziale 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Satysfakcję da mi bycie programistą 
w nowoczesnej firmie informatycznej. 

Motto życiowe:
„Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno 
bardzo ważne pytanie – co lubię w życiu 
robić? A potem zacznij to robić.”

Laureaci IV edycji – 2017

Aleksander Płocharski 
Ostrołęka



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureat Olimpiady „O Diamentowy 

Indeks AGH” z fizyki
 – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu 

Matematyczno-Fizycznego 
„Wygraj Indeks” organizowanego 
przez Wydział Fizyki Technicznej 
i Matematyki Stosowanej Politechniki 
Gdańskiej

 – Udział w projekcie „Ze szkolnej ławy 
sięgamy po Nobla – badania naukowe 
uzdolnionej młodzieży” na Wydziale 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 
i zaprezentowanie wyników pracy 
„Właściwości optyczne arkuszy 
grafenu różnego pochodzenia” 
na Międzynarodowej Konferencji 
Półprzewodników „Jaszowiec” 2015

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się sprzętem komputerowym 
i programowaniem. Ciekawi mnie także 
druk 3D. W wolnym czasie lubię słuchać 
muzyki, grać na gitarze i uprawiać sport.

Ulubione przedmioty: 
Moje ulubione przedmioty to 
matematyka, fizyka i informatyka, 
ponieważ są one bardzo konkretne 
i wymagają rozumienia, a nie uczenia się 
na pamięć.
Największy wpływ miała Pani mgr 
Magdalena Żmijewska, która wykazała 
się niespotykanym zaangażowaniem 
i poświęciła mi swój wolny czas, aby
pracować ze mną i przygotować do wielu 
konkursów.

Laureaci IV edycji – 2017

Aleksander Płocharski 
Ostrołęka



Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Prawo i Administracja

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 IV edycji – 2017

Damian Płucienniczak 
Bliźniew



Największe osobiste sukcesy:
 – II miejsce w XLVII Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Literatury i Języka 
Polskiego 

 – Laureat XLII i Finalista XLI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej 

 – I miejsce w konkursie historycznym 
IPN „PRL we wspomnieniach rodziców 
i dziadków”

 – Stypendysta Programu Pomocy 
Wybitnie Zdolnym Krajowego 
Funduszu na rzecz Dzieci (warsztaty 
i seminaria badawcze, obozy naukowe)

 – Stypendysta naukowy Marszałka 
Województwa Łódzkiego

 – Poseł XXII kadencji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży (wyróżnienie za 
działalność popularyzującą historię)

Pasje i zainteresowania:
Moją główną pasją jest historia.
W szkole podstawowej interesowałem 
się geografią. Wiedza o świecie, 
kartografia czy statystyka uformowały 
później moje historyczne pasje.
Interesuję się również filmem. W świecie 
X Muzy zawsze najbliżej mi było do roli 
krytyka filmowego – skończyłem kursy 
z programu Filmoteka Szkolna. Akcja! 
w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Ulubione przedmioty: 
 – historia – mgr Jolanta Porada
 –  język polski –  

mgr Małgorzata Wiśniewska-Olejnik

Laureaci IV edycji – 2017

Damian Płucienniczak 
Bliźniew



Absolwent:
XIII Liceum Ogólnokształcące  
w ZSO Nr 7 w Szczecinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: matematyka w ramach MISMaP

Laureaci IV edycji – 2017

Paweł Poczobut 
Goleniów



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista 67. i 68. Olimpiady 

Matematycznej 
 – Finalista 64., 65., 66. Olimpiady 

Fizycznej 
 – Finalista 51. Olimpiady Wiedzy 

Technicznej 
 – Stypendysta Krajowego Funduszu na 

rzecz Dzieci w latach 2013-2017 
 – Laureat 1. miejsca IX Olimpiady 

Matematycznej Gimnazjalistów 
 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest matematyka. 
W szczególności interesuje mnie 
obecnie geometria algebraiczna, jak 
również teoria liczb, teoria kategorii. 
Ponadto zajmuję się fizyką teoretyczną, 
najchętniej mechaniką kwantową. 
W wolnych chwilach lubię słuchać jazzu, 
muzyki klasycznej (głównie Mahlera) 
i awangardy. Moją ulubioną aktywnością 
wakacyjną są górskie wędrówki.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka (mgr Beata Bogdańska, 

dr Adam Neugebauer) 
 – fizyka (mgr Marek Golka)

Laureaci IV edycji – 2017

Paweł Poczobut 
Goleniów



Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny 
Modrzejewskiej w ZSO nr 12  
w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu
kierunek: Prawo i Administracja

Motto życiowe:
„Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć 
w świecie” – Mahatma Gandhi

Laureaci IV edycji – 2017

Michalina Pohl 
Poznań



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka w Olimpiadzie Historycznej 

i w Olimpiadzie Literatury i Języka 
Polskiego

 – Wyróżnienie w konkursie na recenzję 
filmową Skrytykuj! 

 – Zdanie w roku bieżącym egzaminu na 
prawo jazdy

 – W te wakacje uzyskałam tytuł 
ratownika Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy 

 – II miejsce w konkursie „Barwy 
Wolontariatu” 

 – Nominacja w Konkursie „Poznański 
Wolontariusz Roku”

Pasje i zainteresowania:
Fascynuje mnie historia, 
a w szczególności wiek XX. „Nałogowo” 
czytam książki i oglądam filmy. Oprócz 
tego biegam. Większość mojego 
wolnego czasu zajmuje mi harcerstwo 
– jestem drużynową (14 Poznańska 
Drużyna Harcerek „Róża Wiatrów”). 
Z harcerzami uczestniczę w wielu akcjach 
wolontariackich, podczas ostatniego 
obozu pomalowałyśmy zniszczony 
przystanek autobusowy.

Ulubione przedmioty: 
 – historia 
 – język polski 
 – języki obce

Laureaci IV edycji – 2017

Michalina Pohl 
Poznań



Absolwent:
XIII Liceum Ogólnokształcące  
w ZSO Nr 7 w Szczecinie

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: chemia
 

Laureaci IV edycji – 2017

Michał Pychtin 
Szczecin



Największe osobiste sukcesy:
 – Srebrny medal na 49. 

Międzynarodowej Olimpiadzie 
Chemicznej 

 – Laureat 63., 62., 61. Olimpiady 
Chemicznej 

 – Laureat LXVII Olimpiady 
Matematycznej 

 – Finalista LXVIII Olimpiady 
Matematycznej 

 – Finalista 65. Olimpiady Fizycznej 
 – Finalista XIV Olimpiady Lingwistyki 

Matematycznej 
 – Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 

na rok szkolny 2015/2016 
 – Stypendysta Ministra Edukacji 

Narodowej na rok szkolny 2016/2017

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest chodzenie po górach. 
W wolnym czasie gram też na gitarze.

Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem jest 
chemia, której przez sześć lat uczyła 
mnie p. dr inż. Małgorzata Kępińska-
Żerko i która miała największy wpływ na 
mój rozwój naukowy. Interesują mnie 
jednak wszystkie przedmioty ścisłe, 
w szczególności matematyka.

Laureaci IV edycji – 2017

Michał Pychtin 
Szczecin



Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski 
kolegium MISMaP

Laureaci IV edycji – 2017

Błażej Rozwoda 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureat Olimpiady Astronomicznej 
 – Laureat Olimpiady Fizycznej 

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się naukami ścisłymi,  
w szczególności fizyką i powiązanymi  
z nią naukami. W czasie wolnym zajmuję 
się astronomią i modelarstwem.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka 
 – fizyka 
 – astronomia 
 – informatyka

Nauczyciele: Jacek Dymel, Tomasz Zając

Laureaci IV edycji – 2017

Błażej Rozwoda 
Kraków



Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
University of Cambridge
kierunek: nauki przyrodnicze

Laureaci IV edycji – 2017

Jakub Skórka 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureat V miejsca polskiej Olimpiady 

Fizycznej 
 – Udział w finale Międzynarodowej 

Olimpiady Fizycznej w 2017r. 
w Indonezji (IPhO 2017)

 – Zakwalifikowanie się na studia do 
Cambridge

 – Dobrze zdana matura
 – Dwukrotne zdobycie drużynowego 

drugiego miejsca, w polskiej edycji 
Turnieju Młodych Fizyków, w latach 
2016, 2017

 – Zakwalifikowanie się jako podopieczny 
do Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest fizyka. 
Interesują mnie również pozostałe nauki 
przyrodnicze, a także matematyka, 
informatyka i elektronika. W czasie 
wolnym chętnie czytam, szczególnie 
cenię dzieła Stanisława Lema. Pięć 
lat temu otrzymałem patent żeglarza 
jachtowego.

Ulubione przedmioty: 
 – mgr Hanna Sokołowska  

(j. angielski, szkoła podstawowa)
 – mgr Iwona Rzepecka  

(chemia, gimnazjum)
 – dr Dagmara Sokołowska  

(fizyka, liceum)

Laureaci IV edycji – 2017

Jakub Skórka 
Kraków



Absolwentka:
VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Reja  
w Krakowie

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

Laureaci IV edycji – 2017

Natalia Stanisławek 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka II miejsca Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego 
 – Laureatka V miejsca Olimpiady 

Artystycznej w sekcji historii sztuki

Pasje i zainteresowania:
Moimi największymi pasjami w życiu są 
sztuka, podróże i literatura. Uprawiam 
jazdę figurową, pilnie śledzę wszystkie 
zawody i wydarzenia. Lubię grać w gry 
komputerowe.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski (p. Elżbieta Kukuła,  

p. Wojciech Rzehak) 
 – wiedza o kulturze  

(p. Tomasz Włoczkowski) 
 – historia sztuki (p. Michał Zakrzewski)

Laureaci IV edycji – 2017

Natalia Stanisławek 
Kraków



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Leona Kruczkowskiego  
w Tychach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński 
kierunek: matematyka 

Zawód docelowy: aktuariusz

Laureaci IV edycji – 2017

Małgorzata Suchogórska 
Tychy



Największe osobiste sukcesy:
 – Wyróżnienie w międzynarodowym 

konkursie tłumaczeniowym dla 
uczniów szkół Unii Europejskiej 
„Juvenes translatores 2015”, 
organizowanym przez Komisję 
Europejską

 – Finalistka Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii dla 
uczniów gimnazjów woj. śląskiego  
w roku szkolnym 2012/2013

 – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Wiedzy  
o Społeczeństwie dla uczniów 
gimnazjów woj. śląskiego w roku 
szkolnym 2013/2014

Pasje i zainteresowania:
 – czytanie książek (głównie fantasy) 
 – granie na pianinie 
 – układanie puzzli 
 – nauka języków obcych 

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka 
 – chemia 
 – język angielski

Laureaci IV edycji – 2017

Małgorzata Suchogórska 
Tychy



Absolwent:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Politechniki Łódzkiej

Plany na przyszłość:
Politechnika Warszawska
kierunek: Automatyka i Robotyka

Motto życiowe:
„Dziwny jest ten świat”

Laureaci IV edycji – 2017

Rafał Szczepanik 
Łódź



Największe osobiste sukcesy:
 – Zakwalifikowanie się i udział 

w międzynarodowym projekcie Young 
Brainport Summer School 2016, 
organizowanym przez Uniwersytet 
Techniczny w Eindhoven 

 – Zdobycie tytułu finalisty w Olimpiadzie 
Fizycznej 

 – 94% uzyskane z obowiązkowego 
egzaminu z języka polskiego na 
maturze

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Trenowałem 
judo, piłkę ręczną, siatkówkę, lekką 
atletykę, ale pozostałem przy sporcie 
jako hobby. Interesuję się fizyką, a od 
niedawna również filozofią. Od 12 lat 
jestem ministrantem, pasjonuję się 
liturgią kościoła katolickiego.

Ulubione przedmioty: 
Fizyka, matematyka, WF. 
Największy wpływ na moje osiągnięcia 
miał mój tata – Jarosław Szczepanik. 
Wychowawca i nauczyciel matematyki  
w szkole podstawowej – Rafał Migowski. 
Joanna Gałwiaczek – moja nauczycielka 
języka polskiego w gimnazjum.

Laureaci IV edycji – 2017

Rafał Szczepanik 
Łódź



Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące Nr XIV  
im. Polonii Belgijskiej  
we Wrocławiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Międzywydziałowe 
Indywidualne Studia Humanistyczne, 
filozofia i prawo

Motto życiowe:
Mam silne poczucie, że w instytucji 
motta życiowego jest coś nieznośnie 
patetycznego.

Laureaci IV edycji – 2017

Bartosz Szyler 
Oława



Największe osobiste sukcesy:
 – Dwukrotny Laureat I miejsca 

Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego 

 – Laureat II miejsca Olimpiady 
Filozoficznej, 

 – Laureat Olimpiady Historycznej 

Niezwykle dumny jestem także 
z aktywnego udziału w konferencji 
„Warsztaty Herbertowskie. Zemsta 
ręki śmiertelnej: interpretacje wierszy 
poetów XX wieku” w Krakowie oraz 
z publikacji mojego artykułu we 
wrocławskim czasopiśmie naukowym 
„Prace literackie”.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się naukami humanistycznymi 
i społecznymi. Szczególnie dużo 
uwagi poświęcałem historii literatury 
(zwłaszcza dwudziestowiecznej poezji), 
filozofii i historii idei. W wolnych chwilach 
grywam także w szachy.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski, historia, wiedza  

o społeczeństwie, filozofia. 

Nauczycielami, którzy najbardziej 
wpłynęli na moją edukację, byli moi 
poloniści: pani prof. Daria Murlikiewicz 
i pan prof. Jerzy Biniewicz.

Laureaci IV edycji – 2017

Bartosz Szyler 
Oława



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Myślenicach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: polonistyka-komparatystyka

Marzę o pracy wykładowcy 
akademickiego lub lektora języka 
polskiego jako obcego
w szkolnych punktach konsultacyjnych 
przy placówkach dyplomatycznych.

Motto życiowe:
„Zwycięstwo bez możliwości klęski jest 
zwycięstwem bez chwały.” – Seneka

Laureaci IV edycji – 2017

Joanna Wicher 
Łętownia



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureatka Małopolskiego Konkursu 

Języka Polskiego (2014)
 – Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Mediach (2015)
 – Finalistka XLVI Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego (2016)
 – Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu 

Sienkiewiczowskiego (2016)
 – Laureatka XXI Konkursu Wiedzy 

o Uniwersytecie Jagiellońskim (2017)
 – Samodzielne przygotowanie się do 

egzaminu FCE z języka angielskiego 
i uzyskanie certyfikatu (2017)

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję się literaturą – szczególnie 
antyczną i staropolską, a także 
językoznawstwem. Uwielbiam uczyć się 
języków obcych oraz poznawać obce 
kultury przez pryzmat ich sztuki, dlatego 
też interesuje mnie malarstwo różnych 
epok oraz kino (obecnie zwłaszcza 
orientalne). W wolnych chwilach 
oglądam również spektakle teatralne.

Ulubione przedmioty: 
Przedmioty szkolne, które najbardziej 
lubiłam, to język polski (nauczyciele: 
Dorota Plata, Agnieszka Hliwa), język 
angielski oraz łacina.

Laureaci IV edycji – 2017

Joanna Wicher 
Łętownia



Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Prawo

Motto życiowe:
„Pokonanym jest tylko ten, kto się uznał 
za pokonanego” – gen. Tadeusz Jordan 
Rozwadowski

Laureaci IV edycji – 2017

Jan Woźniak 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – Zwycięstwo w XLII Olimpiadzie 

Historycznej 
 – 10. miejsce w LVIII Olimpiadzie Wiedzy 

o Polsce i Świecie Współczesnym 
 – Uzyskanie dyplomu DSD II

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się historią i polityką. Jestem 
zapalonym górskim turystą. 
Piszę w miesięczniku „Śmigło”, gazecie 
miejskiej dla młodzieży. 
Od 12 lat trenuję judo w krakowskim 
klubie TS „Wisła”.

Ulubione przedmioty: 
 – historia
 – WOS 
 – język niemiecki

W tajniki języka niemieckiego 
wprowadzała mnie nieoceniona śp. 
pani Danuta Rydz-Grzesiak, germanistka 
z 16 Gimnazjum im. Stefana Batorego 
w Krakowie. Z kolei za mojego Mistrza 
z okresu nauki w szkole średniej uznaję  
historyka, prof. V LO Rafała Kobylca, 
który nauczył mnie patrzeć na historię 
szerzej, niż to czyniłem dotychczas.

Laureaci IV edycji – 2017

Jan Woźniak 
Kraków



Absolwentka:
LXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza  
w Zespole Szkół Nr 54  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
Na pewno oceanografia lub marine 
sciences na którymś z uniwersytetów 
w Europie lub Nowej Zelandii.

Laureaci IV edycji – 2017

Maja Zdulska 
Warszawa



Największe osobiste sukcesy:
 – Drużynowe medale Mistrzostw Polski 

w Łucznictwie
 – Realizacja wyjazdu do Londynu
 – Odważyłam się przekuwać marzenia 

w plany

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka (choć ta miłość przyszła 

dopiero w 2 klasie liceum) 
 – geografia 
 – języki obce

Pasje i zainteresowania:
Od sześciu lat, zainspirowana „Władcą 
Pierścieni”, wyczynowo uprawiam 
łucznictwo. Strzelam z łuków olimpijskich 
i tradycyjnych, mam na koncie kilka 
medali i pucharów. 
Uwielbiam cyrk, przede wszystkim nurt 
Nowego Cyrku. Jeżdżę na festiwale, 
próbuję swoich sił w żonglerce oraz 
slackline. Tańczę. Interesuję się 
głównie tańcem arabskim, ale zatańczę 
praktycznie do wszystkiego – byle 
towarzystwo było odpowiednie:)
Kocham podróże.  Ostatnio była 
to wizyta w Londynie połączona 
z Mistrzostwami Świata w Para Lekkiej 
Atletyce.

Laureaci IV edycji – 2017

Maja Zdulska 
Warszawa



Absolwentka:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące  
Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Marii Konopnickiej w Opolu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: filologia polska

Od dziesięciu lat planuję zostać 
nauczycielką języka polskiego i powielać 
przykład moich polonistycznych 
mentorek.

Motto życiowe:
„Życie chwilami bywa znośne, 
a momentami nawet piękne, ale zawsze 
nieobliczalne i zaskakujące.” Jolanta Toll

Laureaci IV edycji – 2017

Wiktoria Ziegler 
Raszowa



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego 
Szczęściem jest robienie tego, co się 
kocha. A nauka do tej olimpiady była 
czystą przyjemnością – takie podejście 
uważam za ogromny sukces.

Pasje i zainteresowania:
Jestem osobą poszukującą sensu. 
Odnajduję go w literaturze. Uwielbiam 
czytać w pociągu, na dworcu czy na 
trawie. Od prozy, poprzez poezję, aż do 
dramatów. Na liście moich ulubionych 
pisarzy czołowe miejsca zajmują: Fiodor 
Dostojewski, Viktor Frankl, Marek Hłasko, 
Szczepan Twardoch oraz dama polskiej 
poezji – Wisława Szymborska.

Ulubione przedmioty: 
Już w szkole podstawowej zakochałam 
się w języku polskim. 
Nauczyciele, którzy mieli największy 
wpływ na sukcesy: pani Gabriela Galowy, 
pani Ewa Janas, pani Jolanta Toll. 
To nie tylko nauczycielka, ale i moralistka, 
miłośniczka literatury, obrończyni 
prawdy. Pani Jolanto, dziękuję za bycie 
drogowskazem życiowym.

Laureaci IV edycji – 2017

Wiktoria Ziegler 
Raszowa



Statuetka Jaskółki 
Nagroda specjalna* 

 – 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

2014-2016

* Nagroda przyznawana przez Kapitułę raz na 3 lata



Podziękowania specjalne

dla Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. 

i osobiście Pani Prezes Marii Waliczek

za wspieranie finansowe projektu 

i konsekwentne, coroczne stypendia dla laureatów



Podziękowania specjalne

dla TEATRU POLONIA  

i osobiście Pani Dyrektor Krystyny Jandy 

za serdeczność i zaproszenie laureatów 2017 na spektakl



Rekomendacja

Przyszłym maturzystom rozważającym studia na Uniwersytetach: 
OXFORD, CAMBRIDGE oraz HARVARD

rekomendujemy wsparcie oferowane przez Projekt Access, 
platformę której aktywnym założycielem i wolontariuszem jest  

Michał Łabuń, laureat naszego projektu z roku 2015,  
absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w ZSO Nr 7 w Szczecinie

a obecnie student Uniwersytetu w Oxfordzie.



Na V Galę 
Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”

zaprasza do Lublina
Prezydent Miasta Krzysztof Żuk

21 września 2018

Do zobaczenia za rok!




