
Nagrody Starosty Wągrowieckiego dla najlepszych 
maturzystów z Powiatu Wągrowieckiego rozdane 

 
 

W dniu 6 lipca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu wicestarosta 
Tomasz Kranc w obecności członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nagrodził 
najzdolniejszych maturzystów 2012 roku – tegorocznych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego.  

Zgodnie z uchwalonym w dniu 28 września 2011 roku powiatowym programem 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Wągrowiecki, Zarząd Powiatu przyznał Nagrodę Starosty Wągrowieckiego 
dziesięciu najlepszym maturzystom. 

Ranking najlepszych maturzystów ustalono na podstawie sumy punktów 
procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej i ustnej  
z przedmiotów obowiązkowych. 
 

Najlepsza okazała się Marta Małecka,  absolwentka I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wągrowcu, która uzyskała 469 punktów otrzymując tym 
samym Nagrodę Starosty Wągrowieckiego w wysokości 1500 zł. Na drugim miejscu 
uplasowała się Natalia Kaźmierczak, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego  
w Wągrowcu, uzyskując wynik 466 punktów i nagrodę w wysokości 1000 zł. Trzecie 
miejsce w rankingu najlepszych maturzystów z wynikiem 463 punktów zajął  
Tomasz Grzewiński, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, który 
otrzymał gratyfikację finansową w wysokości 700 złotych. 
 Na kolejnym miejscach uplasowali się: 
4. Estera Bilska, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, uzyskując 
wynik 459 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
5. Magdalena Sudyka, absolwentka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, 
uzyskując wynik 455 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
6.Karolina Ćmielewska, absolwentka  I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 454 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
7. Anna Kotecka absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, uzyskując 
wynik 454 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
8. Adrianna Trzeszczkowska, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego  
w Wągrowcu, uzyskując wynik 454 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
9. Damian Zieliński absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 454 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
10. Patrycja Misiek, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 
uzyskując wynik 452 punktów i nagrodę w wysokości 500 zł, 
 



 

 
Gratulacje oraz nagrody książkowe z rąk wicestarosty  Tomasza Kranca otrzymali 

również absolwenci, którzy uzyskali najwyższy wynik na egzaminie maturalnym  

w swojej szkole: 

1. Radosław Wojdanowicz - absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
w Wągrowcu. 

2. Adam Makświej – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Wągrowcu. 

3. Lidia Rochowiak - absolwentka Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku. 
 

W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie nominowani do projektu 

realizowanego przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

we współpracy z Powiatem Wągrowieckim pn. „Poławiacze Pereł- 

Szkoła Letnia 2012”.  

Stypendium, które ufunduje Powiat Wągrowiecki, dla jednego uczestnika wynosi 

3 180 zł brutto i obejmuje : 



 zajęcia akademickie (w ramach kampusu nowych technologii, neurobiologicznego, 
kampus literacko-dziennikarskiego), prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną 
kadrę naukową, 

 treningi psychologiczne, prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów, 
 warsztaty artystyczne, prowadzone przez animatorów kultury, 
  ścieżkę kulturalno-turystyczną: wizyty w muzeach, teatrze/kinie, wycieczki 

turystyczne, 
 zakwaterowanie, wyżywienie, całodobową opiekę pedagogiczną, 
 ubezpieczenie NNW, w razie potrzeby wykwalifikowaną opiekę medyczną. 

 
Nominację z rąk wicestarosty Tomasza Kranca otrzymali: 

1. Marta Dittmajer- uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Gołańczy. 

2. Patrycja Dąbrowska-uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Wągrowcu 

3. Joanna Maziarczyk- uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu 
4. Damian Matoga- uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Wągrowcu 
 
 

 
 


