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„Matura na 100 procent”
dziewięć 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
2022 – IX edycja; 268 257 zdających, 95 finalistów, 27 laureatów



IX edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2022

268 257 zdających wg kryteriów CKE
95 finalistów spełniających kryteria regulaminowe

27 LAUREATÓW



IX edycja  
Ogólnopolskiego Konkursu 

„Matura na 100 procent” 
2022

Laureaci IX edycji pochodzą z województw:

 – dolnośląskie – 2
 – lubelskie – 3
 – łódzkie – 2
 – małopolskie – 3
 – mazowieckie – 3

 – podkarpackie – 3
 – pomorskie – 5
 – śląskie – 1
 – wielkopolskie – 4
 – zachodniopomorskie – 1



Laureaci IX edycji 
2022



Laureaci IX edycji – 2022

Szymon Abramczyk 
Plewiska

Absolwent:
VIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Politechnika Warszawska
kierunek: Informatyka stosowana 

Zawód związany z informatyką, tworzeniem 
gier komputerowych.



Największe osobiste sukcesy:
Moje zainteresowanie konkursami zaczęło się w 
przedszkolu, kiedy wygrałem pluszową żyrafę w 
konkursie na wyklejankę. :)

 – I miejsce w wielkopolskim konkursie 
„Książkomania”, w którym należało stworzyć 
film o swojej ulubionej książce, 

 – I miejsce w konkursie Lingwistycznej Szkoły 
Wyższej w Warszawie na film w języku 
angielskim opowiadający o moich wakacjach, 

 – wyróżnienie ogólnopolskim konkursie 
filmowym organizowanym przez x-kom, 

 – W liceum byłem członkiem szkolnej 
reprezentacji w Wielkopolskiej Lidze 
Matematycznej, która zajęła pierwsze miejsce 
w Wielkopolsce. 

Pasje i zainteresowania:
Jedną z moich największych pasji są gry komputerowe, 
a w szczególności proces ich tworzenia. Bardzo 
lubię też nagrywać, tworzyć, montować krótkie, 
humorystyczne filmy, które często wysyłam na 
konkursy. Lubię też słuchać muzyki, grać na ukulele, 
śpiewać. Od 9 lat gram w tenisa, który również jest 
moją ogromną pasją.

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka,
 – informatyka,
 – język polski.

Laureaci IX edycji – 2022

Szymon Abramczyk 
Plewiska



Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. Stanisława Staszica 
w Hrubieszowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski 
Kierunek: Prawo

Swoją przyszłość najchętniej wiązałbym  
z prawem karnym bądź konstytucyjnym.

Laureaci IX edycji – 2022

Stanisław Adamowicz 
Hrubieszów



Największe osobiste sukcesy:
W 2021 roku wygrałem organizowany przez 
Komisję Europejską konkurs tłumaczeniowy 
Juvenes Translatores, zostając najlepszym 
młodym tłumaczem w Polsce; w 2022 zająłem 
drugie miejsce w organizowanym przez 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Konkursie o Nagrodę FanFila w kategorii 
tłumaczeń.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest literatura, przede 
wszystkim poezja Wisławy Szymborskiej i dzieła 
Edgara Allana Poe, jednakże kolekcjonuję 
książki ze wszystkich gatunków literackich, 
w tym zarówno beletrystyki i literatury faktu. 

Interesuję się także kinematografią – głównie 
klasycznymi filmami czarno-białymi oraz horrorami 
i twórczością Quentina Tarantino – oraz muzyką 
metalową i rockową. Ponadto pasjonuję się 
ciekawostkami historycznymi i lingwistycznymi oraz 
polityką.  

Ulubione przedmioty: 
 – język polski, 
 – historia, 
 – wiedza o społeczeństwie.

Laureaci IX edycji – 2022

Stanisław Adamowicz 
Hrubieszów



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Politechnika Poznańska
kierunek: Architektura

Motto:
„Żyj chwilą! Chyba, że chwila jest nieprzyjemna, 
w takim przypadku zjedz ciasteczko”. 
Ciasteczkowy Potwór

Laureaci IX edycji – 2022

Magdalena Bernal 
Poznań



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuł laureatki XLV Olimpiady Języka 

Francuskiego,
 – stypendium Prezesa Rady Ministrów  

(na rok szkolny 2020/21 oraz 2021/22),
 – nagroda Miasta Poznania stopnia II za 

szczególne osiągnięcia w nauce za rok 
szkolny 2018/19,

 – w latach 2015-2019: trzy tytuły laureatki 
i cztery tytuły finalistki Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych 
(matematyka, fizyka, j. francuski, j. polski, 
chemia),

 – przekonanie rodziców (po wieloletnich 
bataliach) do posiadania kota ;)

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam nauki ścisłe. Bardzo lubię też podróżować, 
bo daje mi to okazje, żeby „poparlać” sobie czasem po 
francusku. W wolnym czasie (o ile kot uzna mnie za godną 
tego zaszczytu – z futrzakiem na kolanach) pochłaniam 
tyle książek, ile tylko zdołam, na zmianę z rysowaniem, 
rzadziej – malowaniem.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
 – język francuski – prof. Anna Matera-Klinger i prof. 

Joanna Znaniecka  
(ZSO 1 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), 

 – fizyka – prof. Adam Kobiałka oraz prof. Kamilla Winkel-
Rakowska  
(ZSO 1 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu),

 – prof. Tomasz Stachyra  
oraz prof. Aleksandra Jakubowicz-Gąska  
(ZSO 1 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

Laureaci IX edycji – 2022

Magdalena Bernal 
Poznań



Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące 
im. dr. Władysława Pniewskiego 
w Gdańsku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Prawo 

Motto:
Moim mottem życiowym są słowa jednego  
z moich nauczycieli, które brzmią  
„Have fun”.

Laureaci IX edycji – 2022

Beata Beyer 
Mezowo



Największe osobiste sukcesy:
Sukcesy naukowe to bez wątpienia świetna 
sprawa, ale moją największą dumą jest 
pomaganie ludziom i przynoszenie im radości 
w życiu codziennym jako wolontariuszka. 
Spełniam się również jako opiekun dzieci 
i młodzieży będących w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. 

Pasje i zainteresowania:
Interesują mnie podróże i poznawanie nowych 
kultur świata i ludzi. Pasjonuję się muzyką, 
w szczególności na żywo, oraz grą na gitarze. 
Uwielbiam literaturę różnego rodzaju, od 
wysokiej po tę powszechnie uważaną za niską. 
W wolnych chwilach rozwijam i doskonalę 
swoje umiejętności cukiernicze.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Osobami, które miały ogromny wpływ na mój rozwój 
i którym zawdzięczam bardzo wiele są: 

 – dr Iwona Kosowska (II LO, Gdańsk), która rozbudziła we 
mnie zamiłowanie do języka polskiego, 

 – mgr Beata Brynkiwicz-Bownik (II LO, Gdańsk) oraz 
mgr Adam Myszk (ZSO nr II, Kartuzy) – osoby z ogromną 
pasją do języka angielskiego,

 – mgr Barbara Mierzwińska (II LO, Gdańsk), mgr Edyta 
Rudyk-Brzeska (ZSO nr II, Kartuzy) oraz mgr Joanna 
Radomska (SP II, Kartuzy) – niezastąpione nauczycielki 
matematyki, 

 – wielki wpływ na mój rozwój osobisty mieli również: 
mgr Ewa Mroczka-Nowicka oraz mgr Norbert Serba 
(II LO, Gdańsk).

Laureaci IX edycji – 2022

Beata Beyer 
Mezowo



Absolwentka:
II Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Banacha w Świdnicy

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Techniczny w Chemnitz  
w Niemczech
kierunek: Sensoryka i psychologia poznawcza

To interdyscyplinarne studia, na których poznam 
funkcjonowanie ludzkiego
mózgu od strony nie tylko psychologicznej, ale też 
biologicznej. Zamierzam poświęcić moje życie pracy 
badawczej.

Motto: 
„Stojący w porcie statek jest bezpieczny, 
ale statków nie buduje się po to, aby stały 
w portach” Grace Hopper

Laureaci IX edycji – 2022

Joanna Cichocka 
Świdnica



Laureaci IX edycji – 2022

Joanna Cichocka 
Świdnica

Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Psychologicznej w 2020 roku,
 – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady 

Mitologicznej w 2022 roku, 
 – sukces w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

„O Diamentowy Indeks AGH” z geografii 
z elementami geologii, 

 – udział w tworzeniu gry planszowej „MISJA – 
Kościół Pokoju. Zachowaj (s)pokój”,

 – zdałam egzamin z języka niemieckiego 
TestDaF, dzięki któremu mogłam ubiegać się 
o miejsce na niemieckich uniwersytetach,

 – dwukrotnie laureatka nagrody “Primus 
inter pares - najlepszy z najlepszych” za 
całokształt osiągnięć. 

Pasje i zainteresowania:
Każdą wolną chwilę poświęcam na zgłębianie wiedzy 
o świecie, chętnie uczę się języków obcych. Chętnie 
udzielam się jako wolontariuszka – nie tylko w rodzinnym 
mieście przy organizacji wydarzeń kulturalnych, ale też 
w innych europejskich miastach pomagając lokalnej 
społeczności.
Jestem też zapaloną żeglarką, chętnie pełnię funkcję 
skippera podczas rejsów.
Moją wielką pasją jest również psychologia.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Szczególne podziękowania składam na ręce mamy, która 
przez całe moje życie była nie tylko przy mnie, ale dla 
mnie. Nie ma słów, którymi mogłabym opisać, jak bardzo 
ją kocham, tak samo, jak nie ma rzeczy, której by dla mnie 
nie zrobiła.



Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kierunek: Prawo

W przyszłości chciałabym wykonywać zawód 
prokuratora, liczę także, że obowiązki zawodowe 
uda się połączyć z działalnością naukową. Mam 
też nadzieję, że wydam własną książkę, nad którą 
obecnie pracuję.

Motto:
“Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej 
kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei” 
Epiktet

Laureaci IX edycji – 2022

Julia Dyś 
Lublin



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego 

2022 r., 
 – laureatka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego (II lokata) 2021 r.,
 – brązowa medalistka Olimpiady Wiedzy
 – o Polsce i Świecie Współczesnym, 
 – finalistka Olimpiady Historycznej 2020 r.,
 – certyfikaty na poziomie C2 z języka 

angielskiego, jak i języka niemieckiego. 
Za swój ogromny osobisty sukces uważam 
fakt, że mimo dużej ilości obowiązków 
zachowałam równowagę, nie popadłam 
w pracoholizm i zawsze byłam w stanie 
znaleźć czas na budowanie relacji z moją 
rodziną czy przyjaciółmi.

Pasje i zainteresowania:
Moimi zainteresowaniami są szeroko pojęte 
prawodawstwo, polityka oraz literatura, 
zwłaszcza brytyjska i amerykańska. Nie stronię 
także od częstych, czasami wręcz nałogowych, 
wizyt w kinie bądź teatrze. Ponadto, interesuję 
się motoryzacją i – zupełnie nieironicznie – jestem 
na dobrej drodze do uzyskania licencji kierowcy 
rajdowego.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
W liceum moimi ulubionymi przedmiotami były 
historia oraz wiedza o społeczeństwie. Pasję tę 
zawdzięczam w dużej mierze mojej nauczycielce, 
p. Annie Kuwałek, która zawsze znajdowała czas 
na konsultacje przygotowujące do olimpiad, a 
także wspierała dobrym słowem czy życiową 
radą.

Laureaci IX edycji – 2022

Julia Dyś 
Lublin



Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu 
kierunek: Wydział Prawa i Administracji

Najmocniej skłaniam się ku aplikacji 
prokuratorskiej i pracy prokuratora. Bliskie są mi 
zagadnienia z zakresu polityki i dyplomacji. Planuję 
również rozpocząć studia z zakresu stosunków 
międzynarodowych lub politologii.

Motto:
„Trzeba umieć zachować siebie – oto 
najtrudniejsza niezależności próba”  
Friedrich Nietzsche

Laureaci IX edycji – 2022

Stanisław Fechner 
Plewiska



Największe osobiste sukcesy:
 – finalista etapu centralnego w LI Olimpiadze 

Literatury i Języka Polskiego (rok szkolny 
2020/21), 

 – laureat VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Historycznej 2022,

 – Stypendium Rady Miasta Poznania.
Choć może wydawać się to dość trywialne, 
bardzo silnie zapisał się w mojej głowie 
moment zdania egzaminu praktycznego na 
prawo jazdy w styczniu tego roku.

Pasje i zainteresowania:
Do moich największych zainteresowań należą
polityka, historia oraz szeroko pojęta kultura, 
w tym zwłaszcza literatura i film. Dbam 
o aktywność fizyczną, ćwiczę na siłowni, 

rekreacyjnie gram w koszykówkę oraz jeżdzę na rowerze. 
Rzeczą, z której nie potrafiłbym zrezygnować w swoim 
życiu, są podróże, w tym szczególnie te zagraniczne.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
W gimnazjum najbardziej lubiłem historię oraz wiedzę 
o społeczeństwie. Wybór klasy humanistycznej był 
zatem bardziej ukierunkowaniem w stronę zagdanień 
prawno-społecznych niż w stronę sztuki. Szczególne 
podziękowania należą się p. Profesor Wójcik, która 
przyczyniła się zarówno do mojego rozwoju naukowego, 
a także przede wszystkim do rozwoju osobowego. 
Chciałbym podziękować także p. Profesor Leśniewskiej 
– nauczycielce hisorii, która, pomimo iż nie prowadziła 
z nami zajęć, wykazała dużo troski, zrozumienia 
i gotowości do pomocy w przygotowaniach do olimpiady 
z historii, jak i do egzaminu maturalnego z tego 
przedmiotu.

Laureaci IX edycji – 2022

Stanisław Fechner 
Plewiska



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Starogardzie Gdańskim

Plany na przyszłość:
Breda University of Applied Sciences
kierunek: Data Science& Artificial Intelligence

Motto:
Dobro zawsze wraca. 
Uważam, że bycie osobą wrażliwą i otwartą 
jest kluczem do realizacji celów.

Laureaci IX edycji – 2022

Kornelia Flizik 
Skórcz



Laureaci IX edycji – 2022

Kornelia Flizik 
Skórcz

Największe osobiste sukcesy:
 – zdanie prawa jazdy, 
 – dostanie się na wymarzoną uczelnię, 
 – uzyskanie wysokiego wyniku z egzaminu 

językowego TOEFL.

Pasje i zainteresowania:
Od dziecka lubiłam matematykę i fascynowała 
mnie technologia. Regularnie śledzę 
wiadomości ze świata techniki, szczególnie 
innowacje w zakresie social mediów 
i sztucznej inteligencji. Po zajęciach szkolnych 
udzielałam korepetycji z matematyki 
młodszym uczniom. Największą radość 
czułam, kiedy widziałam jak w moich 
podopiecznych rośnie zainteresowanie 
przedmiotem. Poza nauką, moją pasją jest 
również wizaż i moda.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Moim ulubionym przedmiotem szkolnym była 
zdecydowanie matematyka. Było to zasługą 
p. Doroty Gac, która przez 3 lata motywowała 
mnie do rozwijania moich umiejętności. Osobą, 
bez której nie osiągnęłabym takiego sukcesu, 
jest również p. Anna Szmukała-Zielińska, która 
zawsze wierzyła we mnie i moje możliwości.



Absolwentka:
XIV Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Szczeciński
kierunek: Matematyka

Zawód najprawdopodobniej związany z tym 
kierunkiem, choć nie chcę zbytnio wybiegać 
w przyszłość.

Laureaci IX edycji – 2022

Daria Jaszczak 
Szczecin



Największe osobiste sukcesy:
Do swoich sukcesów na pewno mogę zaliczyć 
udział w wielu konkursach, w tym w etapie 
okręgowym Olimpiady Geograficznej. Dumna 
jestem też z tego, do jakiego stopnia udało 
mi się opanować język angielski oraz naukę 
rysunku (choć dużo jeszcze przede mną), 
a także z posiadania wielu cudownych ludzi 
wokół siebie.

Pasje i zainteresowania:
Najbardziej interesuję się rysunkiem oraz 
kaligrafią. Lubię obejrzeć dobry serial czy film. 
Radość sprawia mi także nauka języków obcych, 
a ostatnio staram się zagłębić w królową nauk – 
matematykę.

Ulubione przedmioty: 
Do moich ulubionych przedmiotów od zawsze 
należała matematyka oraz geografia.

Laureaci IX edycji – 2022

Daria Jaszczak 
Szczecin



Absolwentka:
Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Uniwersytetu Łódzkiego  
im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Łódzki
kierunek: Historia na wydziale filozoficzno-
historycznym

Nie wiem jeszcze na pewno, czym chciałabym 
zajmować się w przyszłości, ale jednym z moich 
wymarzonych zajęć jest praca naukowa.

Laureaci IX edycji – 2022

Dorota Kaczorowska 
Łódź



Największe osobiste sukcesy:
 – tytuły laureatki olimpiad: historycznej w 2021 

i 2022 r., 
 – oraz języka łacińskiego i kultury antycznej 

w 2021 r.,
 – ukończenie projektu w ramach programu 

„Zdolny uczeń - świetny student” 
realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim 
w roku szkolnym 2021/22.

Pasje i zainteresowania:
Moją pasją jest poznawanie kultury i języka 
Irlandii. Podoba mi się to, jak bardzo różni się 
od języków, z którymi dotąd się stykałam. To 
sprawia, że każdy postęp wiąże się dla mnie 
z zupełnie nowym odkryciem. Interesuję się 
też historią i literaturą oraz kinem XX wieku 
oraz ich wzajemnym wpływem.

Ulubione przedmioty i nauczyciele:
 – historia (p. mgr Magdalena Wilk, Publiczne 

Gimnazjum 28 im. Marszałka
 – Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz p. dr Jan Pajor, 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ im. 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata), 

 – łacina

Laureaci IX edycji – 2022

Dorota Kaczorowska 
Łódź



Absolwentka:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Gdański
kierunek: MISH

Motto:
„Imperare sibi maximum imperium est” 
Seneka

Laureaci IX edycji – 2022

Martyna Kapitańska 
Gdynia



Największe osobiste sukcesy:
 – laureatka Olimpiady Języka Angielskiego, 
 – laureatka Olimpiady Filozoficznej, 
 – laureatka Olimpiady MyOxperience i udział 

w programie tutoringu nauk społecznych 
Uniwersytetu Oksfordzkiego,

 – wygłoszony referat w ramach III Konferencji 
Humanistycznej w Sopocie „Na Trzy Głosy o 
Języku”, 

 – finalistka Konkursu Kuratoryjnego z Fizyki,
 – laureatka Konkursu Kuratoryjnego z Języka 

Polskiego, 
 – wyróżnienie tytułem Outstanding Delegate 

w ramach międzynarodowej konferencji 
Global Bright Minds Programme 2020, 

 – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
o Krajach Niemieckojęzycznych 2019, 

 – działalność jako Przewodnicząca Samorządu 
Szkolnego 2018/2019.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się lingwistyką teoretyczną (w tym 
psycholingwistyką, językami sztucznymi 
i socjolingwistyką), literaturą, historią teatru, 
naukami społecznymi, etyką prawa, historią 
(w szczególności historią regionalną), filozofią 
społeczną oraz filozofią języka.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Moje ulubione przedmioty to języki obce i etyka. 
Każdy z nauczycieli, którzy uczyli
mnie na przestrzeni lat, ukształtował w pewnym 
stopniu mój zasób wiedzy o świecie oraz 
umiejętności samodzielnego poszerzania 
wspomnianej wiedzy i jestem za to każdemu z nich 
wdzięczna.

Laureaci IX edycji – 2022

Martyna Kapitańska 
Gdynia



Absolwentka:
XXVII Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Plany na przyszłość:
University College Utrecht
kierunek: Liberal Arts and Sciences

To bardzo wszechstronny program, który od 
początku daje mi dużo możliwości wyboru 
i nie zmusza do ograniczenia się do jednego 
kierunku. Na chwilę obecną będę próbowała 
połączyć studiowanie politologii i stosunków 
międzynarodowych z filozofią i literaturą. 
W przyszłości chciałabym też na pewno wybierać 
kursy związane z pomocą humanitarną i prawami 
człowieka, a kiedyś być może pracować w tym 
sektorze.

Laureaci IX edycji – 2022

Marianna Komornicka 
Warszawa



Największe osobiste sukcesy:
 – rozpoczęcie skierowanego do młodzieży 

projektu Kompas Kryzysowy, którego celem 
jest budowanie świadomości na temat 
najpoważniejszych kryzysów humanitarnych 
współczesnego świata, 

 – kilkukrotny wyjazd do polsko-białoruskiej 
strefy przygranicznej, w której razem 
z grupą wolontariuszy udzielałam pomocy 
humanitarnej uchodźcom znajdującym się 
w lesie oraz wolontariat w warszawskim 
hostelu dla uchodźców z Ukrainy 
pochodzenia innego niż ukraińskie, 

 – od trzech lat prowadzę razem z czwórką 
przyjaciół grupę 30 dzieci w wieku 10-11 lat 
w Sekcji Rodzin Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie,  

Laureaci IX edycji – 2022

Marianna Komornicka 
Warszawa

 – dużo pracy włożyłam również w przygotowania 
do licealnych olimpiad z filozofii oraz literatury, 
w których udało mi się uzyskać tytuł laureatki. 

Pasje i zainteresowania:
Od dawna uwielbiam filozofię oraz literaturę, 
szczególnie okresy przypadające na II połowę XX 
wieku w obu dziedzinach. W tym roku zapisałam 
się na kurs z historii sztuki, którą polubiłam i mam 
nadzieję poznać jeszcze lepiej. Uwielbiam też
chodzić po górach, biegać i jeździć na
nartach i, kiedy tylko mi się udaje, staram się 
znajdować czas na spontaniczne wypady pod 
namiot czy w góry.

Ulubione przedmioty: 
 – polski,
 – filozofia.



Absolwent:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Matematyka

W trakcie studiów chciałbym dowiedzieć się 
więcej o statystyce i to z nią planuję związać 
przyszłość zawodową. Z drugiej strony 
rozważam dalsze kształcenie się i pozostanie 
na uczelni jako pracownik naukowy.

Motto:
Que sera, sera

Laureaci IX edycji – 2022

Kacper Kopeć 
Mysłowice



Największe osobiste sukcesy:
 – laureat Olimpiady Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów, 
 – zdanie egzaminu CAE na poziomie C2,
 – laureat Olimpiady Języka Angielskiego dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 – finalista Olimpiady Matematycznej Juniorów,
 – pięciokrotny finalista Jagiellońskiego Turnieju 

Matematycznego,
 – dwukrotny laureat Śląskiego Konkursu 

Matematycznego,
 – finalista Olimpiady Matematycznej. 

Jestem aktywnie zaangażowany 
w popularyzowanie matematyki olimpijskiej na 
terenie Śląska, w tym pomoc przy prowadzeniu 
kółka matematycznego oraz organizowanie 
Ligi Matematycznej – korespondencyjnego 
konkursu matematycznego. 

Pasje i zainteresowania:
Moją główną pasją jest matematyka. 
Bardzo lubię gotować, eksperymentowanie w kuchni 
jest dla mnie kreatywną odskocznią od analitycznych 
problemów matematycznych. Dodatkowo jestem 
koneserem herbat. Przez pewien czas pracowałem 
w herbaciarni, i do tej pory w każdej odwiedzonej 
przeze mnie okolicy szukam ciekawych miejsc, 
w których można herbat skosztować. 

Ulubione przedmioty: 
 – matematyka,
 – język angielski,
 – chemia.

Laureaci IX edycji – 2022

Kacper Kopeć 
Mysłowice



Absolwentka:
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Finanse, bankowość, ubezpieczenia 

Motto:
„If you want something you never had, you 
have to do something you’ve never done” 
Thomas Jefferson

Laureaci IX edycji – 2022

Kinga Kosiorowska 
Poręby Dymarskie



Największe osobiste sukcesy:
Za swoje największe osiągnięcie uważam
ukończenie kursu księgowości, podczas
którego zetknęłam się z praktycznym 
zastosowaniem wiedzy zdobytej w szkole 
średniej. Jestem dumna z rezultatów 
przeprowadzonych egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 
Prowadzenie rachunkowości oraz Planowanie 
i prowadzenie działalności w organizacji.  
Zdecydowanym sukcesem jest dla mnie mój 
wynik egzaminu maturalnego, który umożliwi 
mi rozpoczęcie studiów na wymarzonym 
kierunku.

Pasje i zainteresowania:
Do moich pasji i zainteresowań mogę zaliczyć 
matematykę i szeroko pojętą ekonomię. 
W wolnych chwilach  staram się aktywnie 
spędzać czas, uprawiając sport. Uwielbiam 
czytać książki o zróżnicowanych tematykach, 
szczególnie kryminały i fantastykę.

Ulubione przedmioty i nauczyciele:
Najwięcej przyjemności sprawiła mi nauka 
matematyki oraz geografii. Dużo zawdzięczam 
nauczycielom matematyki:   
p. Renata Para (Publiczne Gimnazjum  
im. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie) oraz 
p. Kazimiera Gul (Zespół Szkół Agrotechniczno-
Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Weryni).

Laureaci IX edycji – 2022

Kinga Kosiorowska 
Poręby Dymarskie



Absolwent:
II Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Prawo 

Chcę zostać radcą prawnym, specjalizować się 
natomiast w prawie medycznym lub bankowym. 
W trakcie studiów chciałbym również dobrać 
drugi kierunek – filozofię – i kontynuować swoją 
edukację na kierunku bioetyka. 

Motto:
„Tylko to, co konieczne, jest ciężkie,
tylko to, co waży, ma wartość”.
Milan Kundera „Nieznośna lekkość bytu”

Laureaci IX edycji – 2022

Jakub Koza 
Mielec



Największe osobiste sukcesy:
 – laureat II stopnia LII Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego,
 – tytuł najlepszego tegorocznego maturzysty 

szkoły oraz powiatu mieleckiego,
 – laureat III miejsca kategorii indywidualnej 7. edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Lekcja historii i sztuki 
z Jackiem Kaczmarskim” pod patronatem MEN 
i UJ,

 – wyróżnienie w XIV edycji ogólnopolskiego 
Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, 
a Ty Pisz!” im. Mariusza Kargula, 

 – moja poezja została wydana w 2019 r. w formie 
tomiku przez Mieleckie Towarzystwo Literackie, 

 – zagrałem w dwóch biletowanych sztukach przy 
mieleckiej trupie teatralnej „Antrakt”.  

Pasje i zainteresowania:
Pasjonuję się przede wszystkim literaturą. Staram się 
również rozwijać swoją wiedzę w dziedzinie historii 
i historii sztuki a podczas wszelkich podróży nastawiam 
się na intensywne zwiedzanie. Uwielbiam oglądać wyścigi 
Formuły 1 (fan Maxa Verstappena) oraz kolekcjonuję 
perfumy. Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, moje 
ulubione zespoły to Coldplay i The Dumplings. Bardzo lubię 
uniwersa Marvela, DC, Diuny oraz Star Warsów.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Ulubione przedmioty – język polski oraz historia
Nauczyciele, którzy mieli wpływ na moje sukcesy:

 – p. Małgorzata Brach – II LO w Mielcu,
 – p. Henryk Dugiełło – II LO w Mielcu. 

Poza nauczycielami:
 – p. Tomasz Mrozowski – mielecki weterynarz oraz 

artysta,
 – Moi rodzice – Ewa i Łukasz Koza,
 – Moja przyjaciółka – Kinga Bylicka

Laureaci IX edycji – 2022

Jakub Koza 
Mielec



Absolwentka:
V Liceum Ogólnokształcące  
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: MISH

Zaczynam dwa kierunki: kognitywistykę
i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. 
W obrębie tych dziedzin chciałabym potem 
pracować naukowo.

Laureaci IX edycji – 2022

Katarzyna Kubik 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – 1. miejsce w XXXIII Olimpiadzie 

Filozoficznej, 
 – byłam stażystką w Consciousness Lab, 

Psychology of Language and Bilingualism 
Lab Langusta i we wrześniu zacznę 
staż w Pracowni Neurokognitywistyki 
Rozwojowej Babylab, 

 – wzięłam udział w międzynarodowej 
szkole letniej prowadzonej przez Munich 
Center for Neurosciences – Brain & Mind, 

 – jestem podopieczną Krajowego 
Funduszu na Rzecz Dzieci i Funduszu 
Stypendialnego Talenty.

Pasje i zainteresowania:
Naukowo zajmuję się jednocześnie filozofią (głównie 
etyką praktyczną oraz filozofią nauki, polityczną 
i umysłu) i naukami behawioralnymi, a także tym, co 
pomiędzy nimi, czyli bio- i neuroetyką. Interesuje mnie 
tematyka neuroenhancementu, transhumanizmu 
i efektywnego altruizmu. Lubię rozmawiać na ważne 
tematy i byłam współzałożycielką Socrates Cafe w V LO 
im. Augusta Witkowskiego.

Ulubione przedmioty: 
Filozofia. Na rozwój moich zainteresowań największy 
wpływ miały zajęcia prowadzone przez Krajowy 
Fundusz na Rzecz Dzieci.

Laureaci IX edycji – 2022

Katarzyna Kubik 
Kraków



Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące  
im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski

Do tej pory pracowałam jako tłumacz, 
korepetytor języka angielskiego oraz 
analityk IT pierwszej linii z językiem 
niemieckim; przyszłość wiążę z prawem. 

Laureaci IX edycji – 2022

Julia Kuszner 
Gdańsk



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka trzech ogólnopolskich olimpiad 

z dziedziny historii, literatury i języka 
polskiego oraz historii muzyki, 

 – ukończyłam z wyróżnieniem Szkołę 
Muzyczną II stopnia, 

 – ze wszystkich przedmiotów na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym na maturze 
międzynarodowej IB otrzymałam ocenę 7, 
co łącznie oznacza wynik 44/45 punktów.

Pasje i zainteresowania:
Lubię literaturę piękną. W wolnym czasie 
układam listę książek, które kiedyś 
zamierzam przeczytać, chociaż
prawdopodobnie nigdy nie zdążę.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim 
moim nauczycielom, a zwłaszcza tym, którzy 
znaleźli czas, aby przygotować mnie do udziału 
w olimpiadach przedmiotowych: p. Joannie Krzyżak 
ze Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 
Chopina, a także p. Jolancie Sojce oraz p. Łukaszowi 
Skupnemu z III Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdańsku. Dziękuję również p. Barbarze Garus, 
p. Bartoszowi Budniakowi, p. Iwonie Kutt, 
p. Justynie Milewskiej oraz p. Annie Orłowskiej.

Laureaci IX edycji – 2022

Julia Kuszner 
Gdańsk



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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Psychologia

Chciałabym pomagać ludziom w rozwiązywaniu 
ich problemów.  
Planuję zostać psychologiem i prowadzić terapie 
dla młodzieży.

Laureaci IX edycji – 2022

Maria Lipka 
Łady



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego,
 – finalistka Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej.

Pasje i zainteresowania:
Lubię poznawać nowe osoby i rozmawiać 
z ludźmi. Kocham tańczyć, czytać książki 
i oglądać filmy.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
 – język polski, 
 – matematyka.

Największy wpływ mieli na mnie nauczyciele 
z gimnazjum (obecna SP nr 2 Przymierza Rodzin im. 
ks. Jana Twardowskiego):  
p. Agnieszka Masna, p. Małgorzata Zielińska, p. Barbara 
Mrzygłód-Labińska oraz p. Adam Kowalik. Poza tym 
do mojego rozwoju niezwykle przyczynili się poloniści 
z liceum (LXIV LO im. St. I. Witkiewicza): p. Daniel Zych 
i p. Iwona Dzięciołowska.

Laureaci IX edycji – 2022

Maria Lipka 
Łady



Absolwentka:
VIII Liceum Ogólnokształcące  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Plany na przyszłość:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Planuję pracować jako lekarz, jednocześnie 
rozwijając karierę naukową.

Motto:
Niestety, chyba potrzebuję jeszcze trochę 
czasu, by jednoznacznie określić moje motto 
życiowe.

Laureaci IX edycji – 2022

Jagienka Mądrzak 
Poznań



Największe osobiste sukcesy:
 – złoty medal na 33. Międzynarodowej 

Olimpiadzie Biologicznej w Armenii, 
 – II miejsce na krajowej 51. Olimpiadzie 

Biologicznej, 
 – finalistka XLIII Olimpiady Języka 

Francuskiego.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Od kilku lat moim ulubionym przedmiotem 
jest biologia, w czym duży udział miała 
moja nauczycielka mgr Katarzyna Dukat 
z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, 
która wspierała mnie w przygotowaniach do 
Olimpiady Biologicznej.

Pasje i zainteresowania:
W obszarze naukowym najbardziej interesują 
mnie badania z pogranicza biologii molekularnej 
i medycyny, w szczególności te dotyczące 
onkologii i immunologii. Poza tym w trakcie 
liceum angażowałam się w aktywizm klimatyczny 
oraz konferencje Europejskiego Parlamentu 
Młodzieży, by promować integrację europejską 
młodych ludzi. Kocham także uprawiać sport, 
szczególnie jazdę na łyżwach oraz pływanie.

Laureaci IX edycji – 2022

Jagienka Mądrzak 
Poznań



Absolwentka:
Liceum Ogólnokształcące  
im. Jana III Sobieskiego w Lublinie

Plany na przyszłość:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Chciałabym studiować nawigację na studiach 
wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni, żeby potem móc pełnić służbę na 
okrętach RP jako oficer Marynarki Wojennej.

Laureaci IX edycji – 2022

Eliza Mituła 
Lublin



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka XLVIII Olimpiady Geograficznej, 
 – laureatka olimpiady o Diamentowy Indeks 

AGH 2020/21 i finalistka tej samej olimpiady 
2019/20, 

 – ukończona Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

Pasje i zainteresowania:
Zdecydowanie największą pasją jest 
żeglarstwo i generalnie pływanie po 
wodach wszelkiego rodzaju – posiadam 
patent żeglarza jachtowego i sternika 
motorowodnego, stąd chęć wstąpienia do 
Marynarki Wojennej.  

W wolnych chwilach gram na pianinie oraz na 
gitarze. Uwielbiam czytać książki, zwłaszcza 
horrory, kryminały i thrillery.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Zdecydowanie ulubionym przedmiotem jest 
oczywiście geografia, co jest całkowitą zasługą 
p. Marka Goliszka. Bardzo lubię też matematykę 
i żałuję, że trzy lata temu nie zdecydowałam się 
na jej rozszerzanie. Ważny był dla mnie też wf, 
ale raczej w wakacje i tydzień wycieczkowy, bo to 
wtedy jeździliśmy z p. Czarkiem Obroślakiem na 
jachty i wtedy zaczęła się moja żeglarska pasja. 
Obaj nauczyciele uczą w Liceum Sobieskiego.

Laureaci IX edycji – 2022

Eliza Mituła 
Lublin



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
im. Jarosława Dąbrowskiego  
w Tomaszowie Mazowieckim

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Warszawski
kierunek: Lingwistyka stosowana  
(języki: niemiecki i szwedzki)

Myślę o pracy tłumacza, szczególnie interesuje 
mnie przekład literacki.  
Planuję jednak ukończyć dodatkowo także 
specjalizację pedagogiczną.

Laureaci IX edycji – 2022

Milena Nowak 
Czerniewice



Największe osobiste sukcesy:
 – finalistka LII Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego, 
 – wyróżnienie za pracę literacką w konkursie 

Uniwersytetu Jagiellońskiego ,,Twoja 
Dzielnica - Twoja Mównica”,  

 – I miejsce w IX Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim w Językach Obcych,

 – otrzymanie stypendium naukowego Prezesa 
Rady Ministrów za rok szkolny 2020/2021.

Pasje i zainteresowania:
Jeszcze w gimnazjum uważałam się raczej za 
ścisłowca. W liceum odkryłam, co niesie ze sobą 
klasyka literatury i moje hobby zamieniło się 
w prawdziwą pasję. Uwielbiam doświadczać 
nowych kultur i uważam, że najlepszą metodą 

nauki jest praktyka. Z tego powodu zdecydowałam się na 
podjęcie w te wakacje pracy w jednym z podberlińskich 
parków rozrywki, gdzie na co dzień współpracuję 
z obywatelami kilkunastu krajów, nie tylko europejskich. 
Wiele radości dają mi między innymi czas spędzony 
z przyjaciółmi, zwierzaki oraz dobre jedzenie.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Ulubione przedmioty to język polski, angielski oraz 
niemiecki.
W moim liceum spotkałam cały zespół naprawdę 
cudownych nauczycieli, którzy przekazali mi nie 
tylko ogrom wiedzy, ale także wsparcia. Szczególne 
podziękowania chciałabym przekazać mojej 
wychowawczyni p. Kindze Brzeskiej, p. Renacie Bernat,  
p. Cezaremu Seredynowi, a także p. Annie Mazurek 
z Centrum Języków Obcych Germania.

Laureaci IX edycji – 2022

Milena Nowak 
Czerniewice



Absolwent:
Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika  
w Ostrowi Mazowieckiej

Plany na przyszłość:
Politechnika Warszawska
kierunek: Inżynieria i analiza danych

Laureaci IX edycji – 2022

Mikołaj Rowicki 
Ostrów Mazowiecka



Największe osobiste sukcesy:
 – finalista LII Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego,
 – laureat Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

(2020/2021, 2021/2022).

Pasje i zainteresowania:
W kontekście naukowym interesują mnie 
szczególnie zagadnienia z zakresu matematyki 
i fizyki.  
Wolny czas poświęcam fotografii i obserwacji 
przyrody (tzw. „birdwatchingowi”).

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
 – matematyka, 
 – fizyka,
 – język polski.  

Nauczyciele, którzy mieli największy wpływ na mój 
rozwój:

 – p. Małgorzata Wiercińska  
(matematyka, LO im. Mikołaja Kopernika),

 – p. Anna Rawa-Sadowska  
(język polski, LO im. Mikołaja Kopernika),

 – p. Bożena Krysińska  
(język polski, GP nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej).

Laureaci IX edycji – 2022

Mikołaj Rowicki 
Ostrów Mazowiecka



Absolwentka:
I Liceum Ogólnokształcące  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Plany na przyszłość:
University of Edinburgh 
kierunek: Historia

Jeśli chodzi o zawód, to nie mam jeszcze
konkretnych planów i jestem otwarta, jednak 
zapatruję się na doktorat i pracę naukową na 
uniwersytecie.

Laureaci IX edycji – 2022

Katarzyna Steliga 
Krosno



Największe osobiste sukcesy:
 – laureatka Olimpiady Języka Angielskiego 

Gimnazjalistów (2019), 
 – uczestniczka Polish Schools Debating 

Championships (2020), 
 – laureatka Olimpiady Historycznej (2021), 
 – finalistka Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego (2021) i Laureatka tejże olimpiady 
(2022), 

 – finalistka Olimpiady Języka Angielskiego 
(2022).

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Przedmioty, w których odniosłam olimpijskie 
sukcesy – historia, język polski i język angielski. 
Podziękowania dla nauczycieli: p. Pawła 

Zygarowicza (historia) oraz p. Zofii Barteckiej-Prorok 
(j. polski) oraz wyjątkowe wyrazy wdzięczności 
dla p. Anny Steligi (j. angielski) za zarówno 
przygotowanie do olimpiady, jak i nieocenione 
prywatne wsparcie i nieocenione kibicowanie na 
każdym kroku.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się historią, przede wszystkim czasami 
wielkich zmian – wiekiem XIX i latami 60. 
XX wieku. Poza tym, zdecydowanie wśród moich 
zainteresowań znajduje się literatura, a w wolnym 
czasie poświęcam się także muzyce – śpiewam 
w Studiu Piosenki Swing w Krośnie. Sporo czasu 
spędzam na aktywności społecznej – byłam 
członkinią samorządu szkolnego oraz Młodzieżowej 
Rady Miasta Krosna.

Laureaci IX edycji – 2022

Katarzyna Steliga 
Krosno



Absolwentka:
III Liceum Ogólnokształcące  
im. A. Mickiewicza w Tarnowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
kierunek: Lekarski

W przyszłości chciałabym nie tylko pracować 
jako lekarz, ale także brać udział w badaniach 
naukowych.

Motto:
Warto od siebie wymagać i pamiętać,  
że jesteśmy tylko i aż ludźmi :)

Laureaci IX edycji – 2022

Julia Sus 
Zgłobice



Największe osobiste sukcesy:
Z pewnością do moich najważniejszych 
osiągnięć naukowych można zaliczyć tytuły 
finalistów czy laureatów w różnych konkursach 
(m.in. Kangur Matematyczny, Małopolskie 
Konkursy z Matematyki, Fizyki i Biologii, 
Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Wiedzy 
Chemicznej UJ, Olimpiada o Diamentowy 
Indeks AGH), a także satysfakcjonujące wyniki 
matur. 
Oprócz tego, jestem dumna z mojej kilkuletniej 
przygody z debatowaniem w stylu oxfordzkim, 
zdania prawa jazdy i umiejętności znalezienia 
balansu między tym, co ważne, a tym, co 
najważniejsze.

Pasje i zainteresowania:
Uwielbiam spędzać czas z moimi najbliższymi, czytać 
książki, chodzić na spacery, układać puzzle, przebywać 
w górach.  
Interesuję się też medycyną, dlatego staram się z nią 
związać swoją przyszłość.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Przez cały okres edukacji moje ulubione przedmioty 
to: biologia, chemia i matematyka. Wiele sukcesów 
zawdzięczam przede wszystkim wsparciu moich 
najbliższych, a także nauczycielom i pedagogom 
z Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, którzy potrafili 
zaciekawić mnie nauką i pomogli uwierzyć, że mogę 
wiedzieć i umieć jeszcze więcej.

Laureaci IX edycji – 2022

Julia Sus 
Zgłobice



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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Wrocławski
kierunek: Informatyka oraz ISIM  
(Indywidualne Studia Informatyczno-
Matematyczne)

Swoją karierę zawodową planuję wiązać 
z programowaniem.

Laureaci IX edycji – 2022

Joanna Suwaj 
Psary



Największe osobiste sukcesy:
 – laureatka XXIX Olimpiady Informatycznej,
 – finalistka XXVIII Olimpiady Informatycznej,
 – finalistka LXXIII Olimpiady Matematycznej,
 – zakwalifikowanie się na europejską olimpiadę 

Informatyczną dla dziewcząt EGOI (odbędzie 
się w październiku),

 – zajęcie 4. miejsca w turnieju par 
dziewcząt w brydżu sportowym na XXVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w sportach halowych.

Pasje i zainteresowania:
Interesuję się przedmiotami ścisłymi, głównie 
informatyką. Moim hobby jest tzw. competitive 
programming – biorę udział w różnego rodzaju 
kontestach, wymyślam algorytmy i piszę 
programy rozwiązujące zadania. 

Poza tym moją pasją jest lotnictwo – aktualnie 
jestem w trakcie szkolenia do licencji 
szybowcowej, a w przyszłości mam nadzieję 
zdobyć uprawnienia do latania śmigłowcem. Lubię 
również grać w gry karciane, szczególnie brydża. 
Zimą uwielbiam jeździć na nartach.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
Najbardziej lubiłam zajęcia z informatyki 
prowadzone przez wykładowców i studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego – Karola 
Pokorskiego, Adama Zyzika i Dominika 
Kowalczyka. Bardzo przyczyniły się one do moich 
sukcesów na Olimpiadzie Informaytycznej. Od 
zawsze uwielbiałam również matematykę, której 
w liceum uczyła mnie prof. Irena Dulęba.

Laureaci IX edycji – 2022

Joanna Suwaj 
Psary



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

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Gdański
kierunek: Prawo 

W przyszłości planuję wykonywać zawód 
sędziego.

Laureaci IX edycji – 2022

Rozalia Szulc 
Kościerzyna



Największe osobiste sukcesy:
Moim największym osobistym osiągnięciem 
jest uzyskanie tytułu finalisty w Olimpiadzie 
Literatury i Języka Polskiego.

Pasje i zainteresowania:
Moją największą pasją jest literatura – 
uwielbiam czytać, porównywać ze sobą dzieła 
literackie, analizować je pod względem treści 
i formy. Interesują mnie również polityka, 
filozofia, sztuka. Bardzo lubię podróżować, 
zwiedzać muzea, galerie sztuki, podziwiać 
piękne krajobrazy i architekturę.

Ulubione przedmioty i nauczyciele: 
 – język polski (p. Małgorzata Meronk), 
 – wiedza o społeczeństwie (p. Iwona 

Walendziak).

Laureaci IX edycji – 2022

Rozalia Szulc 
Kościerzyna



Absolwentka:
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Plany na przyszłość:
Uniwersytet Jagielloński
kierunek: Psychologia

Laureaci IX edycji – 2022

Paulina Zielińska 
Kraków



Największe osobiste sukcesy:
 – pożegnanie z systemem szkolnictwa i przyjęcie na 

wymarzone studia. 

Pasje i zainteresowania:
 – moda, 
 – polityka, 
 – lektura wszystkiego co wpadnie mi w ręce.

Ulubione przedmioty i nauczyciele:
 – język polski (dr Marcin Chruściel, VLO), 
 – język francuski (dr Krzysztof Kotuła, VLO).

Laureaci IX edycji – 2022

Paulina Zielińska 
Kraków



Statuetka Jaskółki 
Nagroda specjalna* 

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

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

 – Katarzyna Steliga 
absolwentka I Liceum Ogólnokształcące z Oddz. 
Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie; 
nagroda dla laureatki, która wszystkie egzaminy maturalne 
zdała na 100 procent (2022)

* Nagroda przyznawana przez Kapitułę raz na 3 lata

Laureaci 

2020-2022



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



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 X Galę 
Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”

zapraszają do Warszawy
Marszałek Województwa Mazowieckiego 

oraz Prezydent Miasta St. Warszawa

22 września 2023

Do zobaczenia za rok!



GALA
IX edycji Ogólnopolskiego Projektu

„Matura na 100 procent”

Łódź 23 września 2022

 


