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„Matura na 100 procent”
sześć edycji  

2014 – I edycja (małopolskie) – 293 974 zdających, 11 laureatów

2015 – II edycja;  275 568 zdających, 114 finalistów, 21 laureatów

2016 – III edycja; 258 372 zdających, 48 finalistów, 25 laureatów

2017 – IV edycja; 258 030 zdających, 66 finalistów, 25 laureatów

2018 – V edycja; 247 840 zdających, 45 finalistów, 25 laureatów

2019 – VI edycja; 247 230 zdających, 67 finalistów, 25 laureatów



VI edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2019

247 230 zdających wg kryteriów CKE

67 finalistów spełniających kryteria regulaminowe

25 LAUREATÓW



VI edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2019

Laureaci VI edycji pochodzą z województw:

 – dolnośląskie – 2
 – kujawsko-pomorskie – 4
 – lubelskie – 1
 – łódzkie – 1
 – małopolskie – 3
 – mazowieckie – 5

 – podkarpackie – 1
 – podlaskie – 1
 – pomorskie – 4
 – świętokrzyskie – 1
 – wielkopolskie – 1
 – zachodniopomorskie – 1



Laureaci VI edycji 
2019



Laureaci VI edycji – 2019

Szymon Blida 
Głogów

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Bolesława Krzywoustego  
w Głogowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu
kierunek: lekarski

Motto: 
„Za każdym razem, kiedy upadniesz,  
podnieś się i udowodnij,
że ten upadek był tylko błędem 
statystycznym.”



Największe osobiste sukcesy:
 – VIII miejsce na 47. Olimpiadzie 

Biologicznej
 – Stypendysta Krajowego Funduszu na 

rzecz Dzieci
 – etap okręgowy 64. Olimpiady Chemicznej
 – laureat XI Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów
 – nagroda główna w Międzynarodowym 

Konkursie „Kangur Matematyczny”

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się szeroko pojętą nauką, w tym 
zagadnieniami łączącymi elementy biologii, 
chemii, matematyki czy fizyki, a zarazem 
wąskimi dziedzinami, jak biochemia czy 
biologia molekularna.  

Poza tym jestem wielkim fanem sportu, 
szczególnie siatkówki, tenisa i piłki nożnej. 
W wolnym czasie chętnie czytam kryminały, 
pochłaniam seriale całymi sezonami, grywam 
ze znajomymi w gry planszowe.  
Jestem miłośnikiem gór, a zwłaszcza Tatr.

Ulubione przedmioty: 
 – biologia (mgr Elżbieta Piotrowska – I LO 

im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie)
 – chemia
 – matematyka (mgr Janina Płaskonka-

Fietkowska – I LO im. Bolesława 
Krzywoustego w Głogowie oraz mgr Ewa 
Orzęcka – SP nr 8 im. Jana z Głogowa  
w Głogowie)

Laureaci VI edycji – 2019

Szymon Blida 
Głogów



Laureaci VI edycji – 2019

Roman Jakub Chomko 
Białystok

Absolwent:
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące  
w Białymstoku

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: Ekonomia i Zarządzanie
Biznes, rynki finansowe, bankowość

Motto:
On bended knee is no way to be free.



Laureaci VI edycji – 2019

Roman Jakub Chomko 
Białystok

Największe osobiste sukcesy:
 – Przeszedłem z sukcesem wszystkie etapy 

rekrutacji na Oxford.
 – Bylem jurorem na festiwalu filmów 

krótkometrażowych Żubroffka 2017.
 – Założyłem i prowadziłem przez rok 

młodzieżowy klub dobroczynny Interact 
Bialystok współpracujący z Rotary 
International.

 – Pogodziłem naukę z życiem towarzyskim.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest muzyka. 
Towarzyszy mi niemalże w każdym 
momencie życia. Moje zainteresowania krążą 
wokół jazzu, punku i alternatywy. Od kilku lat 
kolekcjonuję płyty winylowe. Uwielbiam też 
klasyczne i niezależne kino.

Ulubione przedmioty: 
U podstaw mojej edukacji leżą matematyka 
i fizyka; osiągnięcia w tych dziedzinach 
zawdzięczam nauczycielom z I Społecznego 
LO w Białymstoku – pani dyrektor Ewie 
Drozdowskiej (fizyka), pani Alinie
Popiołek i pani Paulinie Jarmołowicz 
(matematyka). 
Dziękuję za zaszczepienie we mnie pasji do 
tych przedmiotów oraz wsparcie w trakcie 
mojej ścieżki naukowej.



Laureaci VI edycji – 2019

Krzysztof Druciarek 
Szczecin

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

Plany na przyszłość:
University of Cambridge
kierunek: computer science & physics



Laureaci VI edycji – 2019

Krzysztof Druciarek 
Szczecin

Pasje i zainteresowania:
Moje najważniejsze zainteresowania 
to: astronomia, geometria, układanki 
logiczne, kostki Rubika, programowanie 
w wielu językach. Nie zapominam również 
o sportach, takich jak: koszykówka, bieganie, 
kolarstwo, żeglarstwo.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka: 

prof. Beata Bogdańska  
(XIII LO w Szczecinie) 
Jolanta Stebnicka (SP 16 w Szczecinie), 
Małgorzata Dudzik (SP 16 w Szczecinie), 
Iwona Rybak (SP 16 w Szczecinie),

 – fizyka – prof. Marek Golka  
(XIII LO w Szczecinie)

 – astronomia – Tomasz Skowron  
(XIII LO w Szczecinie)

 – informatyka



Laureaci VI edycji – 2019

Weronika Gądek 
Warszawa

Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. gen. Władysława Andersa  
w Chojnicach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Międzyobszarowe Indywidualne 
Studia Humanistyczne i Społeczne (MISH) – 
połączenie historii sztuki z prawem



Laureaci VI edycji – 2019

Weronika Gądek 
Warszawa

Największe osobiste sukcesy:
 – wymarzony staż w Warszawie
 – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się szeroko rozumianą kulturą: 
poprzez literaturę i sztukę aż po modę – to 
z nimi planuję związać swoją przyszłość.

Ulubione przedmioty: 
 – historia sztuki i jej nauczycielka Ewelina 

Chwiejda, z którą miałam korepetycje 
online.



Laureaci VI edycji – 2019

Katarzyna Glinka 
Warszawa

Absolwentka:
IX Liceum Ogólnokształcące  
im. Klementyny Hoffmanowej w ZS nr 125  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
University of Glasgow
kierunek: fizyka
Swoją przyszłość wiążę z fizyką 
doświadczalną.

Motto:
„Wszystko umiem, a jak nie umiem, to 
wymyślę”  
oraz  
„ Życie bez przygód byłoby strasznie głupie”



Laureaci VI edycji – 2019

Katarzyna Glinka 
Warszawa

Największe osobiste sukcesy:
 – zdecydowanie zostanie laureatką 

konkursu Matura na 100 procent 
i dostanie się na wymarzone studia 

 – w gimnazjum byłam laureatką i finalistką 
konkursów kuratoryjnych z języka 
polskiego, matematyki i fizyki 

 – w liceum doszłam do doświadczalnej 
części drugiego etapu olimpiady fizycznej

 – sama nauczyłam się grać na gitarze 
 – przez ostatnie 4 lata byłam przyboczną 

w drużynie harcerek – prowadziłam 
zbiórki i organizowałam wyjazdy, 
byłam wychowawcą na obozie letnim, 
zajmowałam się finansami drużyny.

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest fizyka, często biorę udział 
w warsztatach i otwartych wykładach.  
Od 11 lat jestem harcerką. Lubię poznawać 
nowe miejsca i staram się jak najwięcej 
podróżować. W wolnym czasie piekę ciasta 
i inne słodkości. Bardzo lubię czytać książki 
i gdybym miała więcej czasu, na pewno 
czytałabym dużo więcej.

Ulubione przedmioty: 
 – fizyka
 – język polski



Laureaci VI edycji – 2019

Kamil Gryczyński 
Kraków

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: prawo
Po 2 latach kolejny kierunek, 
prawdopodobnie filozofia. 
Zawód – wykładowca prawa, filozofii lub 
politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Motto:
“Stat Crux dum volvitur orbis”  
(łac. “Niechaj stoi Krzyż, dopóki kręci się 
ziemia”)



Laureaci VI edycji – 2019

Kamil Gryczyński 
Kraków

Największe osobiste sukcesy:
 – Za swój największy sukces uważam 

uzyskanie czterech tytułów z licealnych 
olimpiad przedmiotowych (historia, 
WOS, filozofia), w tym zajęcie I miejsca 
w Olimpiadzie Historycznej w roku 
szkolnym 2017/2018.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją naukową jest filozofia 
polityki oraz historia doktryn politycznych. 
Interesuję się też, ogólnie, historią filozofii. 
Jeśli chodzi o zamiłowania pozanaukowe, 
moim hobby są sporty walki (ostatnio raczej 
biernie niż czynnie).

Ulubione przedmioty: 
 – historia – mgr Rafał Kobylec z V LO 

w Krakowie 
 – język polski – mgr Dariusz Pasieka z V LO 

w Krakowie



Laureaci VI edycji – 2019

Marcelina Jagiełka 
Gdańsk

Absolwentka:
Gdańskie Liceum Autonomiczne

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: matematyka

W dalszej perspektywie chciałabym 
kontynuować pracę z matematyką i zostać 
pracownikiem naukowym i wykładowcą.



Laureaci VI edycji – 2019

Marcelina Jagiełka 
Gdańsk

Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego 
 – laureatka Olimpiady o Diamentowy Indeks 

AGH z przedmiotu matematyka oraz 
fizyka 

 – laureatka konkursu Politechniki 
Gdańskiej „Wygraj Indeks” z przedmiotu 
matematyka oraz fizyka 

 – uzyskanie miejsca na studiach na 
Uniwersytecie Oksfordzkim.

Pasje i zainteresowania:
Fascynują mnie osiągnięcia dzięki rozwojowi 
matematyki i zastanawia, jak dużo jeszcze 
możemy z jej pomocą zrobić. Lubię czytać 
książki i oglądać filmy – zarówno klasyki,  
jak i te obecnie popularne tytuły.  
Interesuję się też sztuką.

Ulubione przedmioty: 
Od zawsze bardzo lubiłam przedmioty 
ścisłe, jak matematyka czy fizyka, jednak 
do moich ulubionych zajęć w liceum 
zaliczały się też te z języka polskiego. Pan 
Dariusz Grzenkowski z Gdańskiego Liceum 
Autonomicznego sprawia, że czytane przez 
niego wiersze i fragmenty prozy ożywają, 
a prowadzone na ich temat dyskusje 
naprawdę poruszają. Ogromny wpływ mieli 
także Pan Artur Ludwikowski (Gdańskie 
Autonomiczne Gimnazjum i Gdańskie 
Liceum Autonomiczne), który przekazuje 
swój entuzjazm do fizyki oraz Pan Wojciech 
Babiański (Gdańskie Liceum Autonomiczne), 
wychowawca profilów mat-fiz i nauczyciel 
matematyki.



Laureaci VI edycji – 2019

Jakub Jędrzejczak 
Szpetal Górny

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Ziemi Kujawskiej  
we Włocławku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: prawo



Laureaci VI edycji – 2019

Jakub Jędrzejczak 
Szpetal Górny

Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce 

i Świecie Współczesnym 
 – Finalista Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego
 – Laureat Olimpiady Historycznej 

Wyżej wypisane osiągnięcia są wymierne. 
Jednak cenię także „małe sukcesy”, 
niedostrzegalne dla wszystkich.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się polityką i piłką nożną. Lubię 
oglądać filmy, słuchać współczesnej włoskiej 
muzyki i czytać. W wolnym czasie spotykam 
się w kameralnym gronie ze znajomymi. 

Idealne wakacje to dla mnie zwiedzanie 
miast w rytmie pozwalającym na podziwianie 
ich uroków, spokojne wypicie kawy i wczucie 
się w klimat danego miejsca.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski – Romana Wasielewska
 – wiedza o społeczeństwie – Renata 

Zielińska
 – historia – Witold Krzeszewski

Wszyscy wymienieni – I LO im. Ziemi 
Kujawskiej we Włocławku



Laureaci VI edycji – 2019

Julia Jurkowska 
Toruń

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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: neuroinformatyka na Wydziale 
Fizyki



Laureaci VI edycji – 2019

Julia Jurkowska 
Toruń

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka XLVIII Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej interesują mnie ludzie: praca 
z nimi, dla nich i o nich. Stąd wybrany przeze 
mnie kierunek studiów, dzięki któremu będę 
miała możliwość lepiej poznać działanie 
ludzkiego mózgu, a w przyszłości, miejmy 
nadzieję, pomagać innym.  
Zdecydowanie wolę pracę zespołową, 
a swoje zainteresowania organizacyjne 
realizowałam przy organizacji różnych 
wydarzeń, np. symulacji obrad Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (TriMUN) czy też 
koncertów charytatywnych.  

W wolnych chwilach lubię czytać książki, 
chodzić do kina czy teatru i spełniać swoje 
marzenia.

Ulubione przedmioty: 
Najbardziej lubianymi przeze mnie 
przedmiotami od zawsze były matematyka 
i fizyka, ale nauczycielem, który miał 
największy wpływ na moją naukę w liceum 
była pani Ewa Niwińska-Lipińska – 
nauczycielka polskiego w III LO w Gdyni, 
dzięki której mogłam dalej rozwijać swoje 
humanistyczne zainteresowania, nieco 
ukryte przez wybory profili klas, osiągając 
sukcesy, które na początku I klasy nie 
pojawiały się nawet w moich snach.



Laureaci VI edycji – 2019

Agnieszka Karpacz 
Góra Kalwaria

Absolwentka:
IV Liceum Ogólnokształcące  
im. rtm. Witolda Pileckiego  
w Piasecznie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Filologia angielska

Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów 
co do zawodu.



Laureaci VI edycji – 2019

Agnieszka Karpacz 
Góra Kalwaria

Największe osobiste sukcesy:
 – Myślę, że moim największym 

dotychczasowym sukcesem osobistym 
było uzyskanie wysokich wyników matur 
i dostanie się na wymarzony kierunek 
studiów.

Pasje i zainteresowania:
Moje pasje to nauka języków, gra na gitarze 
oraz kultura Wielkiej Brytanii.

Ulubione przedmioty: 
 – język angielski

Największy wpływ na moją naukę tego 
przedmiotu miała Pani Agata Kurbanowska, 
nauczycielka LO im. Księdza Zygmunta Sajny 
w Górze Kalwarii.



Laureaci VI edycji – 2019

Marcin Kostrzewa 
Głogów

Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Bolesława Krzywoustego  
w Głogowie

Plany na przyszłość:
Politechnika Wrocławska
kierunek: matematyka stosowana



Laureaci VI edycji – 2019

Marcin Kostrzewa 
Głogów

Największe osobiste sukcesy:
 – Laureat Zdolnego Ślązaka  

z historii i języka polskiego

Pasje i zainteresowania:
Moją wielką pasją do tej pory była gra na 
gitarze w zespole kolegów-zapaleńców. Poza 
tym, choć brzmi to sztampowo, to fascynuje 
mnie literatura (twórczość Fernando Pessoi, 
Fiodora Dostojewskiego, a dla odprężenia 
Agathy Christie lub Arthura Conana Doyle’a), 
film (kino niezależne) oraz muzyka (jazz, 
ambient, metal).

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – język polski
 – historia

Ulubieni nauczyciele
 – Agata Rojewska 
 – Tomasz Kosiński 
 – Krzysztof Kozak

Wszyscy z I LO im. Bolesława Krzywoustego 
w Głogowie

 – Ireneusz Pęciak – Zespół Szkół 
Budowlanych i Samochodowych  
im. Leonarda da Vinci w Głogowie



Laureaci VI edycji – 2019

Magdalena Kościółek 
Piwniczna-Zdrój

Absolwentka:
Akademickie Liceum Ogólnokształcące  
im. Króla Bolesława Chrobrego  
w Nowym Sączu

Plany na przyszłość:
University of Oxford
kierunek: historia

Moje plany zawodowe jak na razie pozostają 
zupełnie niesprecyzowane.



Laureaci VI edycji – 2019

Magdalena Kościółek 
Piwniczna-Zdrój

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureata II miejsca na XLIV 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej
 –  tytuł laureata na Małopolskim Konkursie 

Języka Polskiego w roku szkolnym 
2015/2016

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej fascynuje mnie człowiek, jego 
działania i stojące za nimi motywy. Dlatego 
też interesuje mnie historia oraz inne 
nauki humanistyczne i społeczne: filozofia, 
socjologia, psychologia, literatura i sztuka. 
Pasjonuję się też filmem amerykańskim 
i brytyjskim.

Ulubione przedmioty: 
 – historia 
 – język polski

Miałam szczęście spotkać na swojej drodze 
wyjątkowe nauczycielki historii, które 
miały ogromny wpływ na mnie i moją 
ścieżkę edukacyjną: Panią Annę Leśniak 
w gimnazjum oraz Panią Bogumiłę Gleń-
Balicką w liceum.



Laureaci VI edycji – 2019

Przemysław Kubiak 
Bydgoszcz

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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: English Linguistics: Theories, 
Interfaces, Technologies na Wydziale 
Anglistyki



Laureaci VI edycji – 2019

Przemysław Kubiak 
Bydgoszcz

Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista Olimpiady Filozoficznej (III klasa 

liceum)
 – Finalista Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego (I klasa liceum)

Pasje i zainteresowania:
Zbiór moich zainteresowań zawiera wiele 
z pozoru opozycyjnie usytuowanych 
dziedzin: filozofię analityczną i estetykę, 
filozofię społeczeństwa i epistemologię, 
literaturę i matematykę, ale przede 
wszystkim: lingwistykę i filozofię języka. To 
właśnie język, stanowiący wspólny punkt 
odniesienia dla tych dyscyplin, ciekawi mnie 
najbardziej; fascynują mnie te szczególne 
cechy języka, które regulują zasady 
syntaktyczne i nadają warstwę semantyczną 

wypowiedziom, umożliwiają komunikację, 
ale też determinują wieloznaczność. 
Ciekawią mnie meandry psycholingwistyki, 
zasady logiki formalnej oraz aplikowanie 
aksjomatów matematycznych do teorii 
literatury.

Ulubione przedmioty: 
 – filozofia (niewykładana w szkole)
 – język polski (tutaj szczególnie ważny dla 

mnie nauczyciel: p. prof. Anna Nakielska-
Kowalska – VI LO w Bydgoszczy, 
wychowawczyni i polonistka, bez pomocy 
której prawdopodobnie nigdy nie 
uwierzyłbym w siebie i moje umiejętności)

 – matematyka
 – język angielski



Laureaci VI edycji – 2019

Matylda Kuczma 
Poznań

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące  
św. Marii Magdaleny  
w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu
kierunek: lekarski
Po ukończeniu studiów planuję podjąć pracę 
w zawodzie lekarza.

Motto:
„Statek stojący w porcie jest bezpieczny, 
ale nie po to buduje się statki, by stały 
w portach” John Augustus Shedd



Laureaci VI edycji – 2019

Matylda Kuczma 
Poznań

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Polskiego w 2016 roku, 
 – 1 miejsce na XI Festiwalu Młodych 

Muzyków organizowanym przez Kórnicki 
Ośrodek Kultury; 

 – tytuł Prymusa Szkoły w Liceum św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu (II miejsce)

Pasje i zainteresowania:
 – sport czynny
 – muzyka (gra na instrumencie – flet 

poprzeczny, śpiew w chórze)
 – taniec
 – teatr
 – literatura

Ulubione przedmioty: 
 – biologia
 – język polski

Chciałabym podziękować Pani Joannie 
Bocian i Panu Michałowi Raczkowskiemu, 
którzy pomagali mi w przygotowaniach 
do matury. Ponadto Pani Alicji Ruczaj 
(Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu) 
przygotowującej mnie do Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego w gimnazjum.



Laureaci VI edycji – 2019

Antonina Łyczkowska 
Jaksice

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Kasprowicza  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Inowrocławiu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: filologia romańska na Wydziale 
Neofilologii
W przyszłości chciałabym zostać tłumaczem 
literatury, a także zająć się tworzeniem 
ilustracji do książek.



Laureaci VI edycji – 2019

Antonina Łyczkowska 
Jaksice

Największe osobiste sukcesy:
 – wydanie w wieku 8 lat tomiku wierszy 

połączone z wieczorem autorskim 
 – moje opowiadanie zdobyło drugą 

nagrodę w konkursie „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat” , a na jego 
podstawie powstał scenariusz sztuki 
teatralnej 

 – łącznie pięć tytułów laureata (trzykrotnie 
z języka polskiego oraz z języka 
francuskiego i przyrody) oraz dwa tytuły 
finalisty (język angielski w gimnazjum 
i język francuski w liceum) 

Za osobisty sukces poczytuję też każdy 
swój obraz czy rysunek, który wywoła czyjś 
zachwyt. 

Pasje i zainteresowania:
Interesują mnie zagadnienia z zakresu 
tłumaczeń, zarówno z języka francuskiego, 
jak i angielskiego. Ciekawi mnie wszystko, co 
wiąże się ze słowem pisanym i mówionym. 
Wiele czasu spędzam na rysowaniu oraz 
malarstwie i mam nadzieję, że uda mi 
się zrealizować swoje plany dotyczące 
ilustrowania książek dla dzieci. W wolnym 
czasie także słucham muzyki.

Ulubione przedmioty: 
Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole 
były język francuski i język angielski. Lubię 
jednak także matematykę. 
Dziękuję Pani Ewie Furman, która 
wprowadziła mnie w tajniki języka 
francuskiego oraz Pani Janinie Lasocie 
z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.



Laureaci VI edycji – 2019

Emilia Matrejek 
Jarosław

Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Jarosławiu

Plany na przyszłość:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek: Międzynarodowy Biznes, Finanse 
i Zarządzanie

W późniejszych latach chciałabym dołączyć 
jeszcze kierunki związane z językami 
obcymi. Moim największym marzeniem 
jest połączenie wykształcenia w kierunku 
ekonomii z pasją, czyli gotowaniem – być 
może prowadzenie restauracji.



Laureaci VI edycji – 2019

Emilia Matrejek 
Jarosław

Największe osobiste sukcesy:
Za swój największy osobisty sukces uważam 
to, że udało mi się w szkole średniej połączyć 
naukę, przygotowanie olimpiad, funkcję 
przewodniczącej i znaleźć czas też na 
rozwijanie zainteresowań i pasje. Nauczyłam 
się odpowiedzialności i organizacji czasu, 
a przede wszystkim tego, by wierzyć 
w siebie i nie rezygnować z dążenia do celu 
w połowie drogi – nigdy nie spodziewałabym 
się, że uda mi się zostać finalistką dwóch 
olimpiad w jednym roku.

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam gotować, interesuję się zwłaszcza 
kuchnią wegańską i zdrowym stylem życia. 
W wolnym czasie chodzę na siłownię. Lubię 
też języki obce, chciałabym ich opanować jak 
najwięcej.

Ulubione przedmioty: 
Najwięcej przyjemności sprawiała mi 
nauka matematyki, geografii, angielskiego 
i niemieckiego. Jestem wdzięczna 
nauczycielom języka angielskiego, Pani 
Dyrektor Renacie Tomaka-Pasternak, Pani 
Małgorzacie Drapale i Panu Łukaszowi 
Stecowi za umożliwienie mi nauki na 
poziomie wykraczającym ponad program. 
Dziękuję też Pani Annie Janusz za 
przygotowanie do olimpiady geograficznej 
oraz nadzorowanie mojej pracy badawczej. 
Są to nauczyciele z mojej szkoły, Zespołu 
Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych 
w Jarosławiu.



Laureaci VI edycji – 2019

Zofia Mądry 
Warszawa

Absolwentka:
LXIV Liceum Ogólnokształcące  
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: sinologia na Wydziale 
Orientalistycznym

Tłumaczka/kulturoznawczyni/publicystka



Laureaci VI edycji – 2019

Zofia Mądry 
Warszawa

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł finalistki Polonistycznego Konkursu 

Przedmiotowego i tytuł finalistki 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

 – publikacje literackie w magazynie Szajn 
 – wolontariat podczas festiwali: Millenium 

Docs Against Gravity, Big Book Festival, 
FF Nowe Horyzonty we Wrocławiu 
i FF Nowe Horyzonty Kino Dzieci 

 – udział w projekcie oraz konkursie 
Izby Architektów RP „Kształtowanie 
Przestrzeni”. Współtworzony przeze 
mnie projekt „Ogród Witkacego” 
otrzymał główną nagrodę. Na jesieni 
2018 roku w ramach programu Inicjatywa 
Lokalna udało nam się zrealizować plan 
i wybudować Ogród, co uważam za 
ogromny sukces.

Pasje i zainteresowania:
Literatura, a szczególnie poezja. Ciekawi 
mnie język i sposób, w jaki prozaicy i poeci 
opisują świat. Architektura – lubię zauważać 
detale i funkcjonalność projektu. Kino –
najbardziej lubię uczestniczyć w festiwalach 
filmowych, ponieważ dają możliwość 
wspólnego przeżywania kultury.

Ulubione przedmioty: 
 – polski, francuski, angielski.

Nauczyciele, którym chciałabym 
podziękować: Małgorzata Frankowska 
(SP nr 53 im. M. Zaruskiego w Warszawie), 
Joanna Błażej (54 Dwujęzyczne Gimnazjum 
w Warszawie), Konstanty Pieńkosz 
(Warsztaty literackie Stołeczne Centrum 
Edukacji Kulturalnej w Warszawie), Katarzyna 
Porembska (LXIV LO w Warszawie)



Laureaci VI edycji – 2019

Julia Michalczyk 
Wiktorowice

Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Bartłomieja Nowodworskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Universidad Complutense de Madrid
kierunek: języki współczesne i literatura

publicystyka, dziennikarstwo, tłumaczenie

Motto:
„Granice twojego języka są granicami 
twojego świata”   
L. Wittgenstein



Laureaci VI edycji – 2019

Julia Michalczyk 
Wiktorowice

Największe osobiste sukcesy:
 – realizacja mojego planu wyprowadzki na 

studia za granicę 
 – staż w redakcji prasowej 
 – certyfikat językowy

Pasje i zainteresowania:
 – sztuka
 – literatura
 – kultury innych krajów

Ulubione przedmioty: 
 – język polski  

(profesor Marta Kanach z I LO 
w Krakowie)



Laureaci VI edycji – 2019

Maja Mosiewicz 
Gdańsk

Absolwentka:
Gdańskie Liceum Autonomiczne

Plany na przyszłość:
Politechnika Gdańska
kierunek: architektura

Moje późniejsze plany to przeniesienie się 
na Akademię Sztuk Pięknych, a dokładniej 
na wydział grafiki. Marzę, żeby z tą właśnie 
dziedziną związać się zawodowo. Najbardziej 
interesuje mnie grafika użytkowa, 
szczególnie plakat i ilustracja.



Laureaci VI edycji – 2019

Maja Mosiewicz 
Gdańsk

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego 
 – tytuł finalisty Olimpiady Artystycznej. 

Ja jednak najbardziej dumna jestem z tego, 
że znalazłam swoją pasję, a przez to chęć do 
ciągłego rozwoju.

Pasje i zainteresowania:
Jako swoje największe pasje zdecydowanie 
wskazać mogę rysunek i malarstwo. Najlepiej 
czuję się, szkicując wszystko, co mnie otacza 
– miasto i jego mieszkańców. Później te małe 
rysunki magicznie inspirują do prac bardziej 
przemyślanych, większych i wymagających 
skupienia.

Ulubione przedmioty: 
Moimi ulubionymi przedmiotami w szkole 
średniej były język polski, historia sztuki 
i zajęcia z rysunku. Tajemnice interpretacji 
nawet najbardziej wymagających dzieł 
literackich poznawałam na lekcjach 
Pani Agnieszki Szyk (Gdańskie Liceum 
Autonomiczne), natomiast świat obrazów, 
rzeźb i architektury przybliżyła mi Pani Anna 
Szpadzińska-Koss (również GLA). Dzięki ich 
lekcjom znalazłam swoje miejsce w kulturze 
i uwierzyłam, że czasem, nawet w małym 
stopniu, mogę mieć wpływ na jej kształt.



Laureaci VI edycji – 2019

Magdalena Murawska 
Baniocha

Absolwentka:
IV Liceum Ogólnokształcące  
im. rtm. Witolda Pileckiego  
w Piasecznie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: filologia polska

Wybieram się na filologię polską, a później 
na filologię polskiego języka migowego na 
Uniwersytecie Warszawskim.



Laureaci VI edycji – 2019

Magdalena Murawska 
Baniocha

Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł Finalisty Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego

Pasje i zainteresowania:
Mam wiele zainteresowań, m.in.: literatura 
piękna obca, kino noir, język migowy, taniec 
współczesny, astronomia, postać Jerzego 
Bralczyka.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski
 – języki obce
 – matematyka



Laureaci VI edycji – 2019

Grzegorz Procyk 
Dzierzgoń

Absolwent:
Liceum Akademickie Zespołu Szkół 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu

Plany na przyszłość:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
kierunek: lekarski

Przyszły zawód: lekarz

Motto:
„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was 
nie wymagali”. 
św. Jan Paweł II



Laureaci VI edycji – 2019

Grzegorz Procyk 
Dzierzgoń

Największe osobiste sukcesy:
 – srebrny medal (49. miejsce) na 

30. Międzynarodowej Olimpiadzie 
Biologicznej

 – srebrny medal (73. miejsce) na 51. 
Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej

 – laureat 64. i 65. Olimpiady Chemicznej
 – laureat (1. miejsce) 48. Olimpiady 

Biologicznej
 – przejście 300 km w Pielgrzymce na Jasną 

Górę.

Pasje i zainteresowania:
Od dziecka interesuję się nauką – zawsze 
bardzo lubiłem matematykę oraz wszelakie 
zadania wymagające logicznego myślenia. 
Jedną z moich pasji jest także muzyka – gram 

na gitarze oraz lubię śpiewać (szczególnie 
w chórze!). Lubię także aktywne formy 
spędzania czasu – piłka siatkowa, pływanie, 
bieganie oraz tenis stołowy. 

Ulubione przedmioty: 
Moje ulubione przedmioty to chemia, 
biologia oraz matematyka. W moim 
dotychczasowym rozwoju bardzo dużą rolę 
odegrała Pani Małgorzata Augustynowicz-
Kłyszewska (Liceum Akademickie w Toruniu) 
– nauczycielka chemii, która potrafi 
skutecznie przekazać swoją ogromną wiedzę 
oraz pasję do nauczanego przedmiotu. 
Bardzo wiele zawdzięczam również swoim 
rodzicom, którzy zawsze mnie motywowali 
(szczególnie na wcześniejszych etapach 
edukacji).



Laureaci VI edycji – 2019

Alicja Sobiepańska 
Dziektarzew

Absolwentka:
Kolegium Św. Rodziny  
Liceum Ogólnokształcące  
w Łomiankach

Plany na przyszłość:
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
kierunek: grafika 
Uniwersytet Warszawski 
kierunek: Międzywydziałowe Indywidualne 
Studia Humanistyczne



Laureaci VI edycji – 2019

Alicja Sobiepańska 
Dziektarzew

Największe osobiste sukcesy:
 – Olimpiada Artystyczna, sekcja plastyki, 

laureatka, 2018
 – Konkurs „Staż w Kulturze”, laureatka, 

2018
 – 1 miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 

Twórców Teledysków ART.TELE.DISC w 
kategorii animacji, 2017

 – Konkurs Art&Design, laureatka nagrody 
dodatkowej oraz zaproszenie na 
warsztaty w HOLIS, 2017

 – udział w ponad 30 wystawach 
plastycznych m. in. w Pałacu 
Prezydenckim oraz Galerii Abakus, 2010-
2019

 – tytuł stypendystki Krajowego Funduszu 
na rzecz Dzieci, w sekcji plastyki (od 2009) 
oraz w sekcji humanistyki (od 2016)

Pasje i zainteresowania:
Moje zainteresowanie humanistyką i szeroko 
pojętą sztuką zaczęło się od miłości do 
malarstwa. Maluję właściwe od kiedy 
pamiętam, później zainteresowałam się 
także projektowaniem graficznym oraz 
fotografią. Oprócz plastyki specjalne miejsce 
w moim sercu zajmuje także literatura, 
teatr oraz muzyka. Dodatkowo staram się 
aktywnie działać w mojej wsi, wspierając 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi 
Dziektarzew. Czas wolny spędzam także na 
intensywnej nauce języków obcych oraz na 
jodze.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski 
 – historia sztuki



Laureaci VI edycji – 2019

Maciej Walter 
Łódź

Absolwent:
XXI Liceum Ogólnokształcące  
im. Bolesława Prusa  
w Łodzi

Plany na przyszłość:
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna w Łodzi 
wydział: aktorski

Motto:
„Navigare necesse est, vivere non est 
necesse”.



Laureaci VI edycji – 2019

Maciej Walter 
Łódź

Największe osobiste sukcesy:
Trudne pytanie. Olimpiada? Egzaminy do 
szkoły filmowej?  
Najbardziej jestem dumny z moich przyjaciół, 
długich, dobrych znajomości i podopiecznych 
z licealnej grupy teatralnej.

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję się filmem i teatrem.  
Śpiewam, próbuję komponować muzykę, 
umiem żeglować.

Nauczyciele, którzy mieli największy 
wpływ: 

 – Pani Ola Tycman (SP nr 126) – bez niej nie 
poszedłbym dalej

 – Pani profesor Katarzyna Józefczyk (XXI 
LO) – legenda! Natchnienie, cudowny 
przyjaciel i absolutnie mistrz.



Laureaci VI edycji – 2019

Jolanta Wójtowicz 
Bełżyce

Absolwentka:
XXI Liceum Ogólnokształcące  
im. św. Stanisława Kostki  
w Lublinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: lingwistyka stosowana

Na pewno chciałabym, aby mój przyszły 
zawód był związany z językami obcymi.



Laureaci VI edycji – 2019

Jolanta Wójtowicz 
Bełżyce

Największe osobiste sukcesy:
Myślę, że do moich sukcesów mogę 
zaliczyć wysokie wyniki w konkursach 
i olimpiadach na przestrzeni różnych 
etapów edukacji – z j. polskiego, j. 
angielskiego i j. niemieckiego, ponieważ są 
one wymiernym odzwierciedleniem mojej 
pracy i umiejętności. Podobnie cieszy mnie 
także osiągnięcie wysokiego wyniku na 
maturze. Na co dzień jednak nie myślę o tym, 
a skupiam się raczej na małych, ale równie 
ważnych dla mnie sukcesach, związanych 
z podejmowaniem nowych wyzwań 
i wykorzystywaniem moich zdolności 
w praktyce oraz rozwijaniem się.

Pasje i zainteresowania:
Bardzo lubię poznawać świat – przez 
podróże, muzykę, książki, wywiady, język, 
jakim ludzie się posługują.

Ulubione przedmioty: 
Moimi ulubionymi przedmiotami od zawsze 
były języki – angielski, polski, niemiecki.  
Dużo zawdzięczam nauczycielom: p. 
Małgorzacie Pietraś i p. Izabeli Olszak – 
z Gimnazjum nr 1 w Bełżycach; p. Zofii 
Świnarskiej, p. Dorocie Koper – z XXI LO im. 
św. Stanisława Kostki w Lublinie; a także 
Rodzicom.



Laureaci VI edycji – 2019

Julia Zygała 
Kielce

Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące  
im. św. Jadwigi Królowej  
w Kielcach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: prawo



Laureaci VI edycji – 2019

Julia Zygała 
Kielce

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka XLIII i XLIV Olimpiady 

Historycznej
 – finalistka XLVIII Olimpiady Literatury i 

Języka Polskiego
 – finalistka XXXI Olimpiady Filozoficznej
 – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu 

Historycznoliterackiego „Sienkiewicz 
w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę 
śmierci”

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam podróżować i poznawać nowe 
kraje oraz kultury. Realizację tej pasji 
umożliwia mi moje kolejne zainteresowanie 
– nauka języków obcych. Aktualnie władam 
płynnie angielskim i niemieckim, a już od 

października planuję rozpocząć naukę 
rosyjskiego. Ponadto interesuję się historią 
i literaturą XIX wieku, a także filozofią.  
Lubię też pływać oraz jeździć na nartach.

Ulubione przedmioty: 
 – j. polski – s. mgr Alicja Furczyk  

(LO im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)
 – historia – p. dr Tomasz Ossowski  

(LO im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)
 – filozofia – p. mgr Magdalena Ziarko  

(LO im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)



Statuetka Jaskółki 
Nagroda specjalna* 

 – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta 
Witkowskiego w Krakowie 
nagroda dla szkoły ponadgimnazjalnej, której 
absolwenci najczęściej zostawali Laureatami 
Konkursu

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

* Nagroda przyznawana przez Kapitułę raz na 3 lata

Laureaci 

2017-2019



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



Rekomendacja

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

rekomendujemy wsparcie oferowane przez Projekt Access, 
platformę, której aktywnym założycielem był  

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

student Uniwersytetu w Oxfordzie.



Na VII Galę 
Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”

zaprasza do Katowic
Marcin Krupa – Prezydent Miasta

25 września 2020

Do zobaczenia za rok!


