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Najzdolniejsi maturzyści Powiatu Wągrowieckiego! 
 

 

 W dniu 9 lipca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu gościliśmy 

najzdolniejszych maturzystów 2010 roku – absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. 

 Młodzież zdająca egzamin dojrzałości w 

2010 roku nie miała łatwego zadania, bowiem w 

bieżącym roku nastąpiła zmiana struktury 

egzaminu maturalnego. Tegoroczni absolwenci 

szkół ponadgimnazjalnych przystąpili do 

egzaminów obowiązkowych z języka polskiego 

(w części pisemnej i ustanej), wybranego języka 

obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz 

matematyki (w części pisemnej). 

Ponadto maturzyści mogli w tym roku przystępować do nie więcej niż sześciu 

przedmiotów dodatkowych, których poziom deklarowali jako podstawowy lub rozszerzony, 

za wyjątkiem języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – te egzaminy 

mogły być zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. 

  

Najlepszy wynik maturalny w naszym Powiecie osiągnął Piotr Pałczyński absolwent 

I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Klasyfikacja najlepszych maturzystów 

przedstawia się następująco: 

1. Piotr Pałczyński absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 

2. Maciej Czarnecki absolwent Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, 

3.Dopierała Joanna absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 

4.Nowak Magdalena absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 

5.Kaiser Marika absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 

6.Patelska Agnieszka absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 

7.Urbaniak Dagmara absolwentka I Liceum  Ogólnokształcącego  w Wągrowcu, 

8.Przybysz Maria absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, 

9.Ciężki Paweł absolwent I Liceum Ogólnokształcącego  w Wągrowcu, 

10.Grabowska Marta absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. 
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Najwyższy wynik na egzaminie maturalnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Gołańczy uzyskała Wirginia Gustek, a w Zespole Szkół Ponadgimnajzlanych nr 1 w 

Wągrowcu Kamil Szczech. 

Wyjaśnić należy, iż ranking najlepszych 

maturzystów ustalono na podstawie sumy wyników (%) 

ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów 

maturalnych (z części ustnej i pisemnej) oraz z jednego, 

wybranego przedmiotu dodatkowego przemnożonych 

przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. 

Dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zastosowano przelicznik 1,2 

natomiast dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym wagę 1,0. 

  

Wraz z najlepszymi maturzystami Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc nagrodził 

laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów. Wśród nagrodzonych byli: 

• Dariusz Marek Kruszka  i Mikołaj Wojtkowiak (I LO w Wągrowcu) - laureaci 

etapu wojewódzkiego konkursu przyrodniczego ,,Rośliny i zwierzęta polskich jezior’’, 

• Szymon Galas, Marcin Jakubów, Piotr Pałczyński oraz Łukasz Żurowski (I LO 

w Wągrowcu) – zdobywcy I miejsca Inwestor Roku 2008 Województwa 

Wielkopolskiego ,,Moje finanse z klasy do kasy’’, 

• Marta Anna Tischer (I LO w Wągrowcu) – uczestniczka etapu wojewódzkiego 

XXXIX Olimpiady Biologicznej, 

• Kamil Mateusz Eliński i  Maciej Łasecki (I LO w Wągrowcu) - członkowie  Teatru 

,,Variete”, z którym zajęli II miejsce w XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych 

Młodych ,,Czwarta ściana’’ – Turek 2007, 

• Maciej Czarnecki (ZSP nr 2 w Wągrowcu) – trzykrotny zdobywca wróżnienia 

„Brązowy Kangur” na Międzynarodowym Konkursie Matematycznym, 

• Natalia Bartoszek i Natalia Kotecka (ZSP nr 2 w Wągrowcu) – zdobywczynie II 

Miejsce oraz grand prix w konkursie na tropach przyrody organizowanym przez 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile 

• Andrzej Rząsiński (ZSP w Gołańczy) – zdobywca I miejsca w konkursie o zasięgu 

wojewódzkim „Polskie rolnictwo za 20 lat”. 
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Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy osiągniętych 

wyników, a także zdobytych nagród oraz wyróżnień i życzymy 

dalszych sukcesów w nauce! 

 

 

 


