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„Matura na 100 procent”
osiem 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

2020 – VII edycja; 259 272 zdających, 96 finalistów, 24 laureatów

2021 – VIII edycja; 273 419 zdających, 62 finalistów, 26 laureatów



VIII edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2021

273 419 zdających wg kryteriów CKE

62 finalistów spełniających kryteria regulaminowe

26 LAUREATÓW



VIII edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2021

Laureaci VIII edycji pochodzą z województw:

 – dolnośląskie – 1
 – kujawsko-pomorskie – 2
 – łódzkie – 2
 – małopolskie – 4
 – mazowieckie – 6
 – podkarpackie – 1

 – pomorskie – 2
 – śląskie – 4
 – świętokrzyskie – 1
 – wielkopolskie – 1
 – zachodniopomorskie – 2



Laureaci VIII edycji 
2021



Laureaci VIII edycji – 2021

Piotr Domagała 
Michałowice

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego  
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: międzywydziałowe studia 
matematyczno-przyrodnicze, 

kierunek wiodący:
matematyka komputerowa, 

obecnie stażysta data science



Największe osobiste sukcesy:
 – laureat olimpiady o diamentowy indeks 

AGH, 
 – dostanie się na staż

Pasje i zainteresowania:
Lubię zagadnienia na pograniczu 
matematyki i informatyki, czytać i spać:)

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – informatyka
 – kiedyś chemia

Szczególnie dziękuję prof. Przybylskiemu 
i prof. Dymelowi za wsparcie w rozwijaniu
moich zainteresowań w liceum (obydwaj  
z V LO w Krakowie).

Laureaci VIII edycji – 2021

Piotr Domagała 
Michałowice



Absolwent:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika  
w Mielcu

Plany na przyszłość:
Akademia Górniczo Hutnicza 
Kierunek: Automatyka i Robotyka

Jeśli chodzi o przyszły zawód, to nie mam 
żadnych konkretnych preferencji oprócz 
tego, że chciałbym kiedyś pracować 
w branży powiązanej w jakiś sposób 
z kończonym przeze mnie kierunkiem.

Laureaci VIII edycji – 2021

Filip Dymczyk 
Mielec



Największe osobiste sukcesy:
 – bycie laureatem w konkursie  

„Matura na 100 procent”;
 – podwójny finalista olimpiad:  

z fizyki i geografii;
 – laureat olimpiady z historii.

Jeśli chodzi o liceum to przeszedłem wiele 
etapów teoretycznych oraz doświadczalnych 
70. Olimpiady Fizycznej ocierając się o jej 
etap centralny.

Pasje i zainteresowania:
Zawsze bardzo interesowały mnie nauki 
ścisłe. 
Poza tym uwielbiam uczyć się języków 
obcych. Lubię słuchać, gdy ktoś wypowiada 
się w języku obcym i, co najśmieszniejsze, 

nawet w języku, który niekoniecznie znam. 
Interesuję się też grami komputerowymi. 
Lubię rywalizować i dlatego zawsze 
interesowała mnie profesjonalna scena gier 
komputerowych oraz szeroko rozumiany 
e-sport. Próbowałem swoich sił w drużynach 
pół profesjonalnych w grze League of 
Legends osiągając sukcesy w regionalnych 
ligach oraz rozgrywkach.  

Ulubione przedmioty: 
język angielski oraz fizyka
Pan Mariusz Łukaszek, mój nauczyciel 
fizyki z gimnazjum (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu), który 
jako pierwszy zainteresował mnie swoim 
przedmiotem oraz zachęcił do uczestniczenia 
w zajęciach dodatkowych.

Laureaci VIII edycji – 2021

Filip Dymczyk 
Mielec



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Króla Kazimierza Wielkiego  
w Bochni

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: polonistyka-komparatystyka

Praca naukowa, w wydawnictwie, przy 
tłumaczeniach.

Motto:
„Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się 
o to, jak żyje”.
Friedrich Nietzsche

Laureaci VIII edycji – 2021

Wiktoria Jarosz 
Majkowice



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka LI edycji Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego (2020/2021)

Pasje i zainteresowania:
Jedną z moich największych pasji są książki, 
które chętnie czytam i kolekcjonuję.
Najbardziej lubię zapełniać swoje półki 
starymi wydaniami tomików, zazwyczaj
kupionych z drugiej ręki bądź 
w antykwariatach, by w ten sposób darować 
im drugie życie. Interesuję się również 
ogrodnictwem domowym, a wolne chwile 
często przeznaczam na różnego rodzaju 
wypieki.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski - mgr Maciej Tabor (I Liceum 

Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza
 – Wielkiego w Bochni) i mgr Alicja Jakubas 

(Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi w Bochni)
 – Język angielski - mgr Joanna Juszczyk 

(Wallstreet Your English w Bochni)

Laureaci VIII edycji – 2021

Wiktoria Jarosz 
Majkowice



Absolwentka:
XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: filologia szwedzka oraz polonistyka-
komparatystyka w ramach MISH 

W przyszłości chciałabym pracować ze słowem 
- być może pisać coś, redagować, tłumaczyć.

Motto:
bądź odważny gdy rozum zawodzi 
bądź odważny
w ostatecznym rozrachunku jedynie to się liczy
„Przesłanie Pana Cogito” Herberta

Laureaci VIII edycji – 2021

Maja Kaczkowska 
Wołomin



Największe osobiste sukcesy:
Za swój największy sukces uznaję uzyskane 
w tym samym roku tytuły laureatki Olimpiady 
Filozoficznej i finalistki Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego. 

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję się, ogólnie rzecz biorąc, 
sztuką. Uwielbiam teatr, przez pewien 
czas myślałam o zdawaniu egzaminów 
na wydziały aktorskie. Ciekawi mnie też 
literatura i poezja - szczególnie twórczość 
takich autorów, jak Zbigniew Herbert 
czy Jacek Kaczmarski. Oprócz tego moje 
zainteresowania to: filozofia, moda lat 40., 
a także śmieszne obrazki w internecie.

Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem zawsze 
był język polski. Miałam szczęście trafić na 
wspaniałe polonistki, które kształtowały 
w uczniach humanistyczne wartości i 
zdolność rozumienia literatury. 
Te nauczycielki to: p. Wanda Bąk (Gimnazjum 
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie), p. 
Katarzyna Dziewańska-Kowalczyk (V LO im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie) 
i p. Aneta Kozik-Kozłowska (XL LO im. 
Stefana Żeromskiego w Warszawie).

Laureaci VIII edycji – 2021

Maja Kaczkowska 
Wołomin



Absolwentka:
Technikum Nr 2 w Bytowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
kierunek: grafika

Laureaci VIII edycji – 2021

Karolina Kargul 
Bytów



Pasje i zainteresowania:
 – rysunek, malarstwo
 – czytanie książek

Ulubione przedmioty: 
 – język angielski
 – historia

Laureaci VIII edycji – 2021

Karolina Kargul 
Bytów



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Wieluniu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: lingwistyka stosowana

W przyszłości planuję zostać tłumaczką, 
nauczycielką lub lektorką w szkole językowej.

Motto:
Leżeć w hamaku, pić kawę albo wino i czytać 
książki od rana do nocy... Niech świat pędzi 
ku samozagładzie beze mnie.
A. Pilipiuk

Laureaci VIII edycji – 2021

Aleksandra Kieler 
Krzyworzeka



Największe osobiste sukcesy:
 – wysokie lokaty w konkursach 

ortograficznych (także ogólnopolskich),
 – tytuł finalisty LI Olimpiady Literatury 

i Języka Polskiego,
 – zdanie egzaminu Cambridge English 

Advanced (poziom C1 z języka 
angielskiego),

 – nauczenie się gry na gitarze.

Pasje i zainteresowania:
Lubię uczyć się języków obcych, ale głęboko 
szanuję także język ojczysty. Frustrują mnie 
przede wszystkim błędy ortograficzne. 
Z rzeczy mniej poważnych – kocham grę 
na gitarze i śpiew (ku utrapieniu rodziny 

i najbliższych sąsiadów); uwielbiam 
czytać książki (przede wszystkim fantasy 
i kryminały, choć interesuje mnie także 
poezja); często słucham muzyki i nałogowo 
bujam w obłokach.

Ulubione przedmioty: 
Trudno jest wymienić najbardziej ulubione 
przedmioty, bo lubię (prawie) wszystkie. 
W ciągu ostatnich trzech lat szczególny 
wpływ na moje osiągnięcia miała pani 
Anna Mazur – moja wychowawczyni 
i nauczycielka języka polskiego z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Wieluniu, która pokazała mi, że klasyka 
literatury, a w szczególności poezja, też 
mogą być interesujące. 

Laureaci VIII edycji – 2021

Aleksandra Kieler 
Krzyworzeka



Absolwent:
VII Liceum Ogólnokształcące  
im. Juliusza Słowackiego  
w Warszawie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: filozofia

Będę dążył do tego, by pozostać na uczelni 
jako jej pracownik, nie chcę bowiem, by 
moje interesowania były tylko odskocznią 
od niesatysfakcjonującej codzienności. Wiem 
jednak, że będzie to niezwykle trudne, więc 
jeśli nie praca na uczelni (niekoniecznie tej 
warszawskiej oczywiście), to może w jakimś 
czasopiśmie, ewentualnie w liceum.

Laureaci VIII edycji – 2021

Maksymilian Kornatowski 
Trębki Nowe



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuły finalisty olimpiady filozoficznej, 
 – laureata olimpiady z literatury. 

Poza tym na początku liceum mój autorski 
tekst zdobył 3 miejsce w poetyckim 
konkursie organizowanym przez warszawski 
dom kultury.

Pasje i zainteresowania:
Przede wszystkim pasjonują mnie wszelkie 
tematy około filozoficzne. Także oprócz 
stricte filozoficznych lektur bardzo chętnie 
sięgam po teksty z dziedzin nauk ścisłych 
(szczególnie fizyki),  kulturoznawczych,  
czy religioznawczych. Mam takie poczucie, 
że filozofia powinna dawać jak najpełniejszy 
obraz duchowego dorobku ludzkości.

Oprócz filozofii pasjonuje mnie również 
szeroko pojęta literatura piękna. Oczywiście 
taka, która zawiera w sobie jak najwięcej 
niezwykłych myśli, które sprawnie pobudzają 
do filozoficznych rozważań.
Poza światem książkowym uprawiam bardzo 
amatorsko fotografię, a także na podobnym 
poziomie grywam na gitarze.

Ulubione przedmioty: 
Lubiłem dosyć język polski, a także historię 
a jeszcze bardziej historię sztuki. Lubiłem 
też fizykę. Nauczycielką, która wpłynęła 
na mnie najbardziej, jest pani Magdalena 
Michalak, z mojego liceum, która swoim 
awangardowym podejściem do nauki, 
olbrzymią wiedzą, a także niezwykle ciepłym 
usposobieniem poszerzyła moje horyzonty.

Laureaci VIII edycji – 2021

Maksymilian Kornatowski 
Trębki Nowe



Absolwentka:
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: psychologia

Plany zawodowe są póki co 
niesprecyzowane, chcę skorzystać z szeregu 
możliwości, które daje mi ten kierunek 
i obrać drogę życiową w trakcie studiów.

Laureaci VIII edycji – 2021

Maria Krajewska 
Stargard



Największe osobiste sukcesy:
Dwa tytuły laureata w olimpiadach 
przedmiotowych z historii (Olimpiada 
Historyczna oraz Losy Żołnierza i Dzieje 
Oręża Polskiego).
 

Ulubione przedmioty: 
 – historia  

(nauczana przez Pana Andrzeja Lindnera), 
 – język polski  

(Pan Jerzy Wojcieszak), 
 – język angielski  

(Pani Dominika Kostrzewa).

Laureaci VIII edycji – 2021

Maria Krajewska 
Stargard



Absolwent:
Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące  
w Toruniu

Plany na przyszłość:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
kierunek: lekarski

W przyszłości najprawdopodobniej będę 
pracować jako lekarz.

Motto:
„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, 
odwagi i pracy” 
Honoré de Balzac

Laureaci VIII edycji – 2021

Jakub Kwiatkowski 
Koło



Największe osobiste sukcesy:
 – Złoty medal na 32. Międzynarodowej 

Olimpiadzie Biologicznej (IBO Challenge II) 
w Lizbonie w Portugalii, 

 – srebrny medal na 53. Międzynarodowej 
Olimpiadzie Chemicznej w Osace w Japonii, 

 – srebrny medal na 31. Międzynarodowej 
Olimpiadzie Biologicznej (IBO Challenge) 
w Nagasaki w Japonii, 

 – srebrny medal na 30. Międzynarodowej 
Olimpiadzie Biologicznej w Segedynie na 
Węgrzech,

Laureat: 50. Olimpiady Biologicznej (1. miejsce 
w etapie centralnym), 67. Olimpiady 
Chemicznej, l48. Olimpiady Biologicznej, 27. 
Olimpiady Promocji Zdrowego Życia PCK (1. 
miejsce); finalista: 49. Olimpiady Biologicznej 
i 66. Olimpiady Chemicznej.

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest biologia, a przede 
wszystkim botanika. Najbardziej lubię 
pracować w ogrodzie i oznaczać rośliny. 
Poza tym interesuję się światem w skali 
mikro, w szczególności obserwowaniem 
mikroorganizmów. Oprócz tego lubię jeździć 
na rowerze i podróżować.

Ulubione przedmioty: 
Moje ulubione przedmioty szkolne to 
biologia i chemia. 
Nauczycielkami, które w największym 
stopniu wpłynęły na mój rozwój były: 
Bożena Kmiecik (nauczycielka biologii, 
Uniwersyteckie LO w Toruniu) i Małgorzata 
Augustynowicz-Kłyszewska (nauczycielka 
chemii, Uniwersyteckie LO w Toruniu).

Laureaci VIII edycji – 2021

Jakub Kwiatkowski 
Koło



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida  
w Wyszkowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: lingwistyka stosowana oraz prawo

Motto:
wiersz Mary Oliver „Wild Geese”

Laureaci VIII edycji – 2021

Wiktoria Łaszczewska 
Rząśnik



Największe osobiste sukcesy:
Dużo radości sprawiły mi sukcesy 
w olimpiadach, konkursach stypendialnych 
czy na maturze. 
Jestem też dumna z mojej znajomości 
języków, zwłaszcza że w większości uczyłam 
i uczę się ich sama.

Pasje i zainteresowania:
Jednym z moich największych 
zainteresowań, którym zajmowałam 
się praktycznie od zawsze, jest szeroko 
rozumiany język - od literatury, przez 
socjolingwistykę i językoznawstwo,  
po języki obce. 
Interesuję się również kilkoma innymi 
dziedzinami, głównie humanistycznymi 

i społecznymi, jak np. historia sztuki, 
politologia czy prawo. Dużo kiedyś 
rysowałam, do czego chciałabym wrócić.

Ulubione przedmioty:
W liceum bardzo lubiłam lekcje języka 
polskiego, WOS-u, języków obcych, 
matematyki, etyki.
Szczególne podziękowania należą się 
nauczycielom przygotowującym mnie 
do olimpiad p. Marzenie Deludze (I LO) 
i p. Katarzynie Mielcarz (I LO), a także 
wszystkim nauczycielom przygotowującym 
mnie do matury. W końcu to ich pracy 
w znacznej części zawdzięczam swój wynik.

Laureaci VIII edycji – 2021

Wiktoria Łaszczewska 
Rząśnik



Absolwent:
Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego  
w Chorzowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja 
Społeczna na Wydziale Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej

W przyszłości planuje zająć się aktorstwem 
lub pracą dziennikarza radiowego.

Motto:
„Rób to co kochasz, a jeśli czegoś nie 
kochasz, nie bój się tego odpuścić.”

Laureaci VIII edycji – 2021

Bruno Mostowy 
Nowe Chechło



Największe osobiste sukcesy:
 – Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

ze specjalizacją teatrologiczną
 – Przewodniczący Rady Młodzieżowej UILO 

im. J. Słowackiego w Chorzowie w latach 
2019-2020

Pasje i zainteresowania:
Jestem wielkim fanem szeroko pojętej 
popkultury, pochłaniam wszelkiego rodzaju 
filmy, książki i seriale. Największą miłością 
darzę dobra fantastyki. Jestem zapalonym 
graczem planszówkowym, zajmuję się także 
grami RPG - papierowymi grami wyobraźni. 
Moim największym marzeniem jest 
aktorstwo i staram się realizować w tej pasji 
jak tylko mogę. Muzyka odgrywa sporą rolę 

w moim życiu, jestem gitarzystą amatorem, 
a moje gusta muzyczne pokrywają szerokie 
spektrum od ciężkiego rocka, aż po muzykę 
musicalową.

Ulubione przedmioty: 
W szkole uwielbiałem język angielski, moje 
liceum oferowało fantastyczny program 
zaawansowanej nauki tego języka, który 
pozwolił mi na zdobycie certyfikatu CAE. 
Jednak najbliżej mego serca zawsze był język 
polski, a moja nauczycielka dr Sabina Skałka-
Gawlik przez 3 lata napędzała pasję do 
języka polskiego, filmu i teatru. To dzięki niej 
osiągnąłem tak dobry wynik w olimpiadzie 
i nie wyobrażam sobie takiego obrotu spraw 
bez tej wyjątkowej osobowości.

Laureaci VIII edycji – 2021

Bruno Mostowy 
Nowe Chechło



Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
w Rybniku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
kierunek: lekarski

Laureaci VIII edycji – 2021

Patrycja Paszenda 
Nędza



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego w roku szkolnym 2019/2020
 – laureatka Olimpiady Biologicznej w roku 

szkolnym 2020/2021
 – dostanie się na wymarzone studia.

Pasje i zainteresowania:
Myślę, że swoją pasją mogę nazwać 
zgłębianie tych dziedzin, których głównym 
przedmiotem zainteresowania jest człowiek. 
W wolnym czasie często sięgam więc do 
poezji, bardzo cenię też literaturę. 
Wspominając o moich zainteresowaniach, 
nie mogę pominąć także biologii, która 
otworzyła mi oczy na piękno otaczającego 
mnie świata.

Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem szkolnym 
była naturalnie biologia, do której 
zamiłowaniem zaraziła mnie Pani 
Agnieszka Dudek-Pomykoł (ucząca w II LO 
w Rybniku). Ceniłam także lekcje matematyki 
prowadzone przez Panią Darię Osińską 
(również II LO) oraz chemii nauczanej 
przez Panią Małgorzatę Kamińską (II LO). 
Do moich ulubionych zajęć należały też 
lekcje polskiego prowadzone przez Panią 
Katarzynę Nogły (uczącą także w II LO).

Laureaci VIII edycji – 2021

Patrycja Paszenda 
Nędza



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne  
im. Mikołaja Kopernika  
w Kołobrzegu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: filologia angielska

Co do przyszłego zawodu – chciałabym,  
by był on związany z językami obcymi.

Motto:
Może na ten moment ciężko nazwać to 
życiowym mottem, ale często powtarzam,  
że co ma być, to będzie:)

Laureaci VIII edycji – 2021

Julia Pawlak 
Kołobrzeg



Laureaci VIII edycji – 2021

Julia Pawlak 
Kołobrzeg

Największe osobiste sukcesy:
Liczne solowe i zespołowe wygrane 
w konkursach wokalnych na szczeblach 
lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 
W 2020 r. w ramach działań Kołobrzeskiej 
Strefy Młodzieży brałam udział w 
przygotowaniach do musicalu „Wrzuć na luz”, 
w którym grałam jedną z ról, i który udało 
nam się wystawić na scenie Regionalnego 
Centrum Kultury w Kołobrzegu.

Pasje i zainteresowania:
Od szóstego roku życia uczęszczam na zajęcia 
wokalne pod okiem pani Edyty Tetery do 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. 
Ukończyłam również szkołę muzyczną 
I st. w klasie gitary klasycznej. W wolnych 
chwilach rysuję, zazwyczaj przy użyciu tabletu 

graficznego. Interesuję się również animacją, 
musicalem i wszystkim, co związane z serią 
książek o Muminkach autorstwa Tove Jansson.

Ulubione przedmioty: 
 – język angielski

W Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy 
w Kołobrzegu nauczany przez cudowną 
p. Elżbietę Buchner – moją ówczesną 
wychowawczynię, której lekcje wpłynęły na 
poziom mojego języka. W liceum były to lekcje 
angielskiego prowadzone przez p. Elżbietę 
Mączkę i p. Aleksandrę Jackowską, których 
zajęcia pozwoliły mi w jeszcze większym stopniu 
rozwinąć umiejętności związane z tym językiem. 

 – język polski, (w liceum – p. Beata Kowalczyk) 
Wspierał mnie również mój licealny wychowawca 
oraz nauczyciel historii i WOS – p. Jakub Suchy.



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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: MISH lub Reżyseria Filmowa 
i Telewizyjna na Łódzkiej Szkole Filmowej. 

Docelowo chciałbym zostać reżyserem 
filmowym lub wykładać na uczelni.

Motto:
„Człowiek nie powinien żyć bezmyślnie,  
na zasadzie mechanicznych odruchów.” 
Stomil, „Tango” Sławomira Mrożka

Laureaci VIII edycji – 2021

Szymon Pawletko 
Gdynia



Największe osobiste sukcesy:
 – Laureat V. Miejsca w 33. Olimpiadzie 

Filozoficznej (2021).

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się filmem, literaturą i filozofią. 
Reżyseruję i jestem autorem scenariuszy 
do filmów krótkometrażowych i właśnie 
z filmem wiążę swoją przyszłość. Jestem 
laureatem Olimpiady Filozoficznej i bardzo 
ważne jest dla mnie także czytanie, zarówno 
tekstów filozoficznych, jak i literatury 
pięknej.

Ulubione przedmioty: 
 – język polski 
 – filozofia. 

Nauczyciele, którzy mieli największy 
wpływ:
Pani Profesor Joanna Sadowska, Pani 
Profesor Maria Łojek-Kurzętkowska i Pani 
Profesor Magdalena Łozowicka-Honkisz.

Laureaci VIII edycji – 2021

Szymon Pawletko 
Gdynia



Absolwent:
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące  
z Oddz. Międzynarodowymi  
im. Pawła Jasienicy  
STO w Warszawie

Plany na przyszłość:
Instytut Nauk Politycznych w Paryżu, 
Kampus w Reims
kierunek: nauki humanistyczne i społeczne. 

Moim marzeniem jest zawód nauczyciela 
akademickiego bądź pracach dyplomacji 
cokolwiek przyjdzie mi robić chciałbym żeby 
było to zajęcie z powołania. 

Laureaci VIII edycji – 2021

Aleksander Piekarski 
Warszawa



Największe osobiste sukcesy:
 – finał Olimpiady historycznej i filozoficznej, 

przewodniczący szkoły w roku szkolnym 
2019/20.

 

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się historią szczególnie 
najnowszymi dziejami XIX i XX w. łączy 
się to z moją drugą pasją – stosunkami 
międzynarodowymi i dyplomacją której 
przeszłość również mnie fascynuje. 
Z naukowych zainteresowań mogę wymienić 
jeszcze filozofię szczególnie społeczną 
polityczną antropologię szczególnie religii 
im więcej spośród tych dziedzin łączy dane 
zagadnienie tym jest dla mnie ciekawsze. 

Wolny czas lubię poświęcać na czytanie 
literatury (głównie dwudziestowiecznych 
powieści) i sport – przede wszystkim tenis 
po nim piłka nożna a dalej wiele innych 
dyscyplin. Oprócz tego cenię sobie chwile 
spędzone z rodziną, dziewczyną i znajomymi.

Ulubione przedmioty: 
 – historia
 – filozofia
 – literatura
 – WOS

Nauczyciele: Elżbieta Tyszko-Kulik, Artur 
Kozłowski jest Bracisiewicz Marcin 
Krupowicz wszyscy 2 Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące).

Laureaci VIII edycji – 2021

Aleksander Piekarski 
Warszawa



Laureaci VIII edycji – 2021

Michał Płachta 
Wilkowice

Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: informatyka

Moim marzeniem jest praca w dużej 
międzynarodowej firmie informatycznej, 
gdzie miałbym styczność z najnowszą 
technologią i brałbym udział w ważnych 
projektach. Z racji na moją kompetytywną 
naturę, chciałbym też w przyszłości założyć 
i rozwijać własną firmę.



Laureaci VIII edycji – 2021

Michał Płachta 
Wilkowice

Największe osobiste sukcesy:
Dumny jestem ze swojego udziału 
w Olimpiadzie Fizycznej, który mimo że 
nie okazał się owocny, ponieważ dotarłem 
tylko do 2. etapu, poszerzył znacznie moją 
perspektywę na naukę i pozwolił zdobyć 
dużą wiedzę. Za mój największy sukces 
uważam moje wyniki maturalne, które są 
wynikiem mojej dobrze zaplanowanej nauki 
do tego ważnego egzaminu.

Pasje i zainteresowania:
Moje zainteresowania obejmują między 
innymi naukę, głównie informatykę i fizykę. 
Oprócz tego pasjonują mnie szachy i piłka 
nożna. W wolnych chwilach wybieram się 
w długie przejażdżki rowerowe lub wraz ze 
znajomymi wędruję po górach.

Ulubione przedmioty: 
W liceum uwielbiałem lekcje z fizyki, 
głównie dzięki nauczycielowi, p. Andrzejowi 
Koźmicowi, który potrafił przekazywać 
wiedzę w nietuzinkowy sposób i zawsze 
zachęcał do jej poszerzania. 
Pragnę też wyróżnić mojego licealnego 
nauczyciela matematyki p. Krzysztofa 
Kraweta, którego humorystyczne podejście 
zmniejszało trudy związane z nauką 
matematyki.



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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: MISH, 
Kulturoznawstwo i Etnologia i antropologia 
kulturowa 

Laureaci VIII edycji – 2021

Maria Potrząsaj 
Warszawa



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego IBL PAN
 – Wolontariat – współorganizacja sztabu 

WOŚP w liceum w latach 2020 i 2021

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się kulturą, w tym szczególnie 
literaturą, filmem oraz sztuką.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
 – od zawsze język polski

Nauczyciele (języka polskiego), którym jestem 
szczególnie wdzięczna to p. Grażyna Sekulska 
z Gimnazjum Przymierza Rodzin  
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
oraz p. Daniel Zych z LXIV LO im. „Witkacego”

Laureaci VIII edycji – 2021

Maria Potrząsaj 
Warszawa



Absolwentka:
VIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny 
Abakanowicz w Poznaniu
kierunek: Wydział Grafiki Artystycznej

Studia na uczelni artystycznej postrzegam 
jako czas nakierowany na szeroko pojęte 
doświadczanie oraz intensywny rozwój. 
Z pewnością chciałabym połączyć działania 
w dziedzinie sztuk wizualnych ze sztuką 
słowa, dlatego pasjonującą wydaje mi praca 
wydawnicza.

Laureaci VIII edycji – 2021

Małgorzata Rydlewska 
Mosina



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalistka LI Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego,
 – przyjęcie na Uniwersytet Artystyczny 

w Poznaniu,
 – tytułu Primus Inter Pares Anno Domini 

2021 VIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pasje i zainteresowania:
Jednym z obszarów moich zainteresowań 
jest literatura. Książki czytałam z zapałem 
już od najmłodszych lat, co pozwoliło mi na 
rozwinięcie wyjątkowej wrażliwości oraz 
umiejętności uważnego patrzenia na świat. 
Moje zainteresowania artystyczne rozwijały 
się niejako równolegle z pasją do literatury.

Wolny czas lubię spędzać na spacerach 
w lesie, które przynoszą mi spokój umysłu 
oraz poczucie zakorzenienia w świecie. 
Ważnym jest dla mnie również ruch – oprócz 
pieszych wędrówek są to bieganie oraz joga.

Ulubione przedmioty: 
W okresie licealnym wyjątkowym 
sentymentem darzyłam lekcje języka 
polskiego.
Podziękowania należą się również mojej 
licealnej wychowawczyni Pani Annie 
Lisieckiej (z VIII LO w Poznaniu), która od 
samego początku wspierała mnie i wierzyła 
w moje możliwości.
Nie mogę nie wspomnieć również o moich 
rodzicach, którzy bez wątpienia stoją za 
każdym moim sukcesem.

Laureaci VIII edycji – 2021

Małgorzata Rydlewska 
Mosina



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Ziemi Kujawskiej 
we Włocławku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: prawo

Po studiach chciałabym rozpocząć aplikację 
radcowską lub adwokacką.

Motto:
„Wszystko od słów zależy. (…) Byle jakie 
słowa, to byle jaki człowiek, byle jaki świat, 
byle jaki nawet Bóg.” – Wiesław Myśliwski

Laureaci VIII edycji – 2021

Aleksandra Rzadkowolska 
Brześć Kujawski



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka w zeszłorocznej edycji 

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 – laureatka XIII miejsca w tegorocznej edycji  

Olimpiady Filozoficznej.

Ulubione przedmioty: 
Moim ulubionym przedmiotem był język 
polski, gdzie oprócz kanonu szkolnych 
lektur poznawałam szeroko pojętą kulturę. 
Nauczycielem, który miał największy wpływ 
na moją naukę, darzył mnie wsparciem 
i zawsze oferował pomoc, była Pani Romana 
Wasielewska z I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku.

Pasje i zainteresowania:
Od dzieciństwa moją najważniejszą 
pasją jest pisanie – zarówno opowiadań, 
wierszy, tekstów piosenek, jak i krótkich, 
refleksyjnych powieści. Weny twórczej 
dostarczają mi współczesna literatura oraz 
filozofia, w szczególności zagadnienia 
dotyczące etyki i egzystencjalizmu. 
W wolnym czasie także uczę się 
programować.

Laureaci VIII edycji – 2021

Aleksandra Rzadkowolska 
Brześć Kujawski



Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Kolegium MISMaP, studia 
interdyscyplinarne z fizyki i matematyki

Laureaci VIII edycji – 2021

Stanisław Sieniawski 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – Finalista Olimpiady Matematycznej.

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam góry i odwiedzam je kiedy 
tylko mogę. Wszędzie gdzie mogę jeżdżę 
rowerem. W wolnym czasie gram ze 
znajomymi w gry planszowe.

Ulubione przedmioty: 
Od zawsze najbardziej lubiłem matematykę, 
ponieważ dawała mi wyzwania i fascynowała 
swoim ogromem i zawiłością. W liceum 
bardzo polubiłem fizykę, która pozwala 
odkrywać jak działa świat.

Laureaci VIII edycji – 2021

Stanisław Sieniawski 
Kraków



Absolwent:
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Plany na przyszłość:
Politechnika Wrocławska
kierunek: Informatyka algorytmiczna

Laureaci VIII edycji – 2021

Jarosław Socha 
Bielsko-Biała



Największe osobiste sukcesy:
 – II miejsce w konkursie na najlepszy 

artykuł na międzynarodowej konferencji 
„Inżynier XXI wieku” na ATH w Bielsku-
Białej, z artykułem o autorskim projekcie 
informatycznym „Sferogebra”

 – I miejsce w konkursie na najlepszy 
referat podczas Zimowych Warsztatów 
Naukowych Klubu Astronomicznego 
Almukantarat, za referat „Górnictwo 
Kosmiczne”

 – Udział w Konferencji Górnictwa 
Kosmicznego na AGH z prezentacją 
„Winda kosmiczna”

Pasje i zainteresowania:
 – nauki ścisłe, 
 – światy science-fiction i fantasy, 
 – żeglarstwo
 – jojowanie, 
 – gra na gitarze/ukulele, 
 – jazda górska na rowerze, 
 – gry planszowe

  

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka
 – fizyka

Laureaci VIII edycji – 2021

Jarosław Socha 
Bielsko-Biała



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Gen. Władysława Sikorskiego 
we Włoszczowie

Plany na przyszłość:
Szkoła Główna Handlowa
kierunek: metody ilościowe w ekonomii  
i systemy informacyjne

Laureaci VIII edycji – 2021

Zuzanna Ślęzak 
Bebelno Kolonia



Największe osobiste sukcesy:
 – laureatka I stopnia Olimpiady 

,,O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki 
 – laureatka II stopnia Olimpiady 

,,O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki
 – finalistka III i IV Jagiellońskiego Turnieju 

Matematycznego
 – laureatka I stopnia konkursu ,,O Złoty 

Indeks Politechniki Śląskiej” z fizyki
 – tytuł ,,kaon” w Ogólnopolskim Konkursie 

Fizycznym ,,Lwiątko”
 – zakwalifikowanie się i uczestnictwo 

w obozie naukowym ADAMED SmartUP.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest matematyka. 
Fascynuje mnie jej piękno i precyzja, 

a także ogromny wpływ na inne dziedziny 
wiedzy. Szczególnie interesującymi 
mnie zagadnieniami są teoria 
prawdopodobieństwa i statystyka. Pasjonuje 
mnie także fizyka, zwłaszcza fizyka cząstek 
elementarnych, fizyka kwantowa oraz 
astrofizyka. W wolnym czasie uwielbiam 
czytać książki.

Ulubione przedmioty: 
Do moich ulubionych przedmiotów należą 
matematyka, fizyka oraz język angielski. 
Nauczycielami (I LO we Włoszczowie), którzy 
wpłynęli na mnie w największym stopniu, są:

 – Jadwiga Suliga (matematyka) 
 – Marzena Saladra (fizyka) 
 – Piotr Sznajder (j.angielski).

Laureaci VIII edycji – 2021

Zuzanna Ślęzak 
Bebelno Kolonia



Absolwentka:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego 
w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński 
kierunek: historia sztuki na MISH, 
za rok chciałabym rozpocząć drugi kierunek 
– filologię hiszpańską. 

Moim marzeniem jest praca naukowa 
związana z historią sztuki hiszpańskiej.

Laureaci VIII edycji – 2021

Maria Treit 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł finalisty w Olimpiadzie z Literatury 

i Języka Polskiego.

Nauczyciele, którzy mieli największy  
wpływ: 
Dr Marcin Chruściel (V Liceum 
Ogólnokształcące w Krakowie) – język polski

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej jest gra na wiolonczeli. 
Chciałabym skończyć szkołę muzyczną 
równolegle z pierwszym rokiem studiów. 
Dzięki olimpiadzie odkryłam kolejną pasję 
– teatr. Przyjemność sprawia mi zarówno 
oglądanie spektakli,  jak i odkrywanie 
historii teatru i szeroko pojętego widowiska. 
Interesuję się też granicą pomiędzy 
sztukami plastycznymi i widowiskami, 
a także korespondencja sztuk i współczesne 
działania artystyczne, znajdujące się 
na pograniczu dziedzin. Uwielbiam też 
podróżować, chciałabym na studiach dzięki 
dostępnym programom pomieszkać za 
granicą i poznać inne kultury.

Laureaci VIII edycji – 2021

Maria Treit 
Kraków



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika 
w Łodzi

Plany na przyszłość:
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi
kierunek: teoria muzyki

W najbliższej przyszłości chciałabym też 
studiować instrumentalistykę, by móc zostać 
skrzypkiem orkiestrowym, a także nauczać 
historii muzyki.

Laureaci VIII edycji – 2021

Zofia Waniek 
Łódź



Największe osobiste sukcesy:
Jednym z większych moich sukcesów 
było zdobycie tytułu finalistki L Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego. 
Bardzo dumna jestem też z udziału w wielu 
muzycznych projektach i kursach, zarówno 
szkolnych jak i pozaszkolnych.

Pasje i zainteresowania:
Moją wielką pasją jest szeroko pojętą muzyka 
klasyczna, z szczególnym uwzględnieniem 
muzyki barokowej. Cenię sobie również 
dobrą muzykę filmową, jako że w kręgu 
moich zainteresowań znajduje się też 
wszelka fantastyka, z Tolkienem na czele, 
gry fabularne, planszowe i komputerowe.
Jeżeli chodzi o literaturę, prócz fantasy, 
najchętniej sięgam po dzieła antyczne 
i ukochanego Shakespeare’a.

Ulubione przedmioty: 
Jednym z moich ulubionych przedmiotów 
w liceum był wspaniale prowadzony język 
angielski. 
Spośród nauczycieli, którzy mieli duży 
wpływ na moją naukę mogę wymienić 
p. Bożenę Anuszczyk, która przygotowała 
mnie do Olimpiady z języka polskiego, 
a także p. Iwonę Storbin-Pokrzewińską, 
nauczycielkę angielskiego, obie nauczające 
w I LO im. Mikołaja Kopernika. Bardzo 
dużym wsparciem przez całe lata nauki 
byli moi nauczyciele skrzypiec, pan Marcin 
Budziarski (PSM im. A. Tansmana w Łodzi) 
oraz pan Paweł Więckowski (z Zespołu Szkół 
Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi), 
którzy zawsze kibicują mi we wszelkich 
moich przedsięwzięciach i pomysłach.

Laureaci VIII edycji – 2021

Zofia Waniek 
Łódź



Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące Nr V  
im. Gen. Jakuba Jasińskiego 
we Wrocławiu

Plany na przyszłość:
Politechnika Wrocławska
kierunek: informatyka stosowana. 
Liczę, że zgłębienie wiedzy z tej dziedziny 
pozwoli mi na pracę nad niezależnymi 
postępowymi projektami, a mój przyszły 
zawód nie tylko pozwoli mi na realizację 
zainteresowań, ale będzie też jednym z nich.

Motto:
„To co wiem, posiąść może każdy, tylko 
serce me jest moją wyłącznie wartością.” 
Cytat z „Cierpień młodego Wertera”

Laureaci VIII edycji – 2021

Katarzyna Wochal 
Namysłów



Laureaci VIII edycji – 2021

Katarzyna Wochal 
Namysłów

Największe osobiste sukcesy:
Zdobycie tytułu laureata na ok. dwudziestu 
ogólnopolskich konkursach gitarowych, 
sukcesy na olimpiadach przedmiotowych 
m.in. z języka angielskiego i matematyki, 
koncertowanie w zespołach muzycznych, 
a także dobre wyniki maturalne, zwłaszcza 
z fizyki, z której uzyskanie nawet 60 procent 
jeszcze kilka miesięcy temu wcale nie było 
dla mnie oczywiste.

Pasje i zainteresowania:
Muzyka jest moją największą pasją, którą 
od dziecka rozwijałam w szkole muzycznej 
(klasa gitary klasycznej, a później perkusji). 
Obecnie gram w zespole rockowym 
Remedium jako perkusistka, na czym skupia 
się moje muzyczne hobby. 

Wolny czas uwielbiam spędzać przy 
teleskopie, obserwując nocne niebo 
- najchętniej Księżyc i roje meteorów. 
Interesuje mnie również łyżwiarstwo 
figurowe i wyjazdy pod namiot ze znajomymi.

Ulubione przedmioty: 
Preferuję przedmioty ścisłe, a najłatwiej 
zawsze było mi przyswoić zagadnienia 
z dziedziny matematyki, której nauczał 
mnie świetny pedagog p. Karol Staśkiewicz 
z mojego wrocławskiego LO nr 5. Chcę 
również podziękować mojej korepetytorce 
i niezwykłej nauczycielce p. Dobromile 
Szczepaniak, która dokonała niemożliwego 
i sprawiła, że w godnym stopniu nauczyłam 
się fizyki, a co więcej, że polubiłam ten 
przedmiot.



Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły 
w Płocku

Plany na przyszłość:
University of Pennsylvania
kierunek: ekonomia – co potem? 
PhD w Polsce lub Stanach Zjednoczonych, 
interdyscyplinarny, dot. bezpieczeństwa 
energetycznego w kontekście Fit for 55 
i Green New Deal.

Motto:
Nie ufaj kanclerzom, lecz ciśnieniomierzom 
(cytat z noblisty – Boba Dylana „Smętny 
blues o podziemiu” w tłum. Filipa 
Łobodzińskiego)

Laureaci VIII edycji – 2021

Michał Wyrębkowski 
Płock



Laureaci VIII edycji – 2021

Michał Wyrębkowski 
Płock

Największe osobiste sukcesy:
 – sukcesy olimpijskie w Olimpiadzie Wiedzy 

Ekonomicznej, Olimpiadzie Historycznej, 
Olimpiadzie Języka Francuskiego, 
Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, 
Olimpiadzie Filozoficznej,

 – dwie matury (międzynarodowa max. 
liczba punktów – 45/45, top 1% na świecie 
oraz polska),

 – sukcesy w działalności społecznej 
– Przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Płocka, organizacja oraz 
działalność w międzynarodowych 
strukturach Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego,

 – stypendium Krajowego Funduszu na 
rzecz Dzieci oraz badawcze tutoriale 
realizowane w jego ramach.

Pasje i zainteresowania:
Jestem ciekawy świata. Interesują mnie 
przede wszystkim nauki społeczne – z różną 
intensywnością historia, ekonomia, nowe 
technologie, prawo, politologia, stosunki 
międzynarodowe oraz filozofia. Pasjonuje 
mnie również język oraz kultura Rosji, obszaru 
post-radzieckiego i Francji. 
W wolnym czasie chodzę na siłownię, gram 
w Minecrafta i gry strategiczne oraz czasem 
gotuję i piekę np. croissanty.

Ulubione przedmioty: 
Historia, Język polski, Matematyka, w szkole 
ekonomii i filozofii niestety nie było – dziękuję 
tutaj szczególnie p. Małgorzacie Duch (LO im. 
W. Jagiełły), przy wsparciu której zostałem 
laureatem Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego.



Absolwentka:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 
w Rzeszowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: prawo

Z tym kierunkiem wiążę też swoją przyszłość 
zawodową.

Najlepsza maturzystka Rzeszowa 2021

Katarzyna Sikora 
Lutcza



Najlepsza maturzystka Rzeszowa 2021

Katarzyna Sikora 
Lutcza

Największe osobiste sukcesy:
 – sukcesy w olimpiadach przedmiotowych 

w Liceum (Finalista Olimpiady Losy 
żołnierza i oręża polskiego oraz Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności) 
oraz gimnazjum i szkole podstawowej 
(Olimpiada Historyczna), 

Za sukces uznaję osiągnięcia w zawodach 
i konkursach związanych z tańcem i grą na 
fortepianie. 
Dumna jestem także ze skoku na 
spadochronie, który udało mi się szczęśliwie 
wykonać rok temu. 

Pasje i zainteresowania:
Odnalazłam w sobie pasję do podróży  – 
poznawania nowych miejsc w Europie 
(w planach również na świecie), ich kultury 

i kuchni. Pociągają mnie nieznane miejsca 
związane ze znanymi ludźmi/ wydarzeniami 
(szukam ciekawostek ukrytych ,,za rogiem”, 
tuż obok znanych atrakcji turystycznych). 
Bardzo lubię gotować, zwłaszcza potrawy 
,,nowe” często inspirowane kuchniami 
całego świata lub stanowiącymi wyzwanie 
techniczne.

Ulubione przedmioty:
To historia i wiedza o społeczeństwie, 
ale interesowałam się także matematyką 
i językiem angielskim.
Nauczycielem, który bez wątpienia miał 
największy wpływ na mój rozwój naukowy, 
jest p. Piotr Chmielowiec (LO im. Jana 
Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie), 
który przygotowywał mnie do olimpiad 
i konkursów.



Szczególne podziękowania w imieniu nagrodzonych  
laureatów i finalistów  

za wsparcie nagrodami finansowymi i stypendiami kierujemy do:

Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika

Prezydenta Krakowa – Jacka Majchrowskiego

Prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka

Prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka

oraz Fundacji im. Lesława Pagi



Rekomendacja

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

rekomendujemy pomoc platformy Project Access 
powstałej z udziałem naszego laureata 2015 – Jakuba Łabunia, 

a dziś wspieranej przez Kingę Mastej, laureatkę 2020.



Na IX Galę 
Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”

zaprasza do Łodzi
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta

23 września 2022

Do zobaczenia za rok!
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