Stypendyści 2018

Wiktoria Bąk- Adcote School for Girls

Z: Zarzecza (gmina Wolbrom, woj. Małopolskie)
V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
O sobie: Jestem ambitną i upartą osobą. Staram się pomimo wszystko
realizować swoje cele (także te, które wydają się bardzo odległe i nierealne),
iść za głosem serca i nie przejmować się opinią innych. Mam wiele marzeń, ale
właściwie w życiu chcę być po prostu szczęśliwa.
Zainteresowania: Zajmowałam się już wieloma rzeczami ale moją największą
pasją zawsze była muzyka, która towarzyszy mi od dzieciństwa . Gram na
gitarze, skrzypcach oraz śpiewam w chórze, jest to dla mnie sposób aby
pozbierać myśli i przez chwile robić coś tylko dla siebie, bez presji. Głównie
interesuje mnie Jazz i poezja śpiewana. Poza tym w wolnym czasie jeżdżę
konno i żegluję, co daje mi chwilę w których mogę oderwać się od codzienności
i zapomnieć o reszcie świata.
Cele i marzenia: W przyszłości chcę zgłębiać tajemnice ludzkiego ciała.
Chciałabym zostać lekarzem sądowym, jednak myślę również o antropologii
sądowej. Moim największym marzeniem jest podróż do Ameryki Południowej i
poznanie kultury plemion zamieszkujących Puszczę Amazońską z bliska.
Wymarzone miejsce zamieszkania: Chciałabym w przyszłości mieszkać w
Waszyngtonie, ze względu na to że znajduje się tam Instytut Smithsona, który
ma jeden z najlepszych wydziałów antropologii i medycyny sądowej.

Maciej Bystroń-Kwiatkowski- Windermere
School

Z: Torunia
O sobie: Zainteresowany wszystkim chłopak. który lubi poznawać nowych
ludzi
Zainteresowania:Sport [zwłaszcza piłka nożna i koszykówka], książki,
zwłaszcza literatura Tolkiena, gry komputerowe, podróże, filmy, polityka,
historia, muzyka, ekonomia, języki i jeszcze całkiem sporo
Cele: Móc na koniec być zadowolonym ze swojego życia
Marzenia: Zwiedzić kilka miejsc na świecie

Wymarzone miejsce zamieszkania: Nie wiem, uważam, że jeszcze przyjdzie
czas zdecydować

Lilianna Anna Czaniecka- Bruton School for
Girls

Jestem osobą, która nie posiada pasji w ich dosłownym znaczeniu.
Staram się rozwijać na wielu polach, dlatego bardzo często zmieniam
swoje zainteresowania.
Cele: Moim celem życiowym jest ciągłe polepszanie samej siebie, w taki
sposób, abym mogła być jak najbardziej samodzielna.
Można mnie opisać jako dziewczynę, która żyje chwilą i dlatego moja
przyszłość wciąż nie jest do końca sprecyzowana.
Wymarzone miejsce zamieszkania: Uważam, że nie jestem w stanie żyć
w jednym miejscu zbyt długo. Mam nadzieję, że niezależnie od tego,
gdzie będę mieszkać moje życie będzie pełne rozmaitych barw oraz
bliskich mi ludzi.

Emilia Fołta- Adcote School for
Girls

Ze: Staszowa, woj. Świętokrzyskie
LO im świętej Jadwigi królowej w Kielcach
Chcę wiązać swoją przyszłość z branżą informatyczną - programowaniem lub
robotyką.

Zainteresowania: Uwielbiam zarówno nauki ścisłe, ale również interesuję się
psychologią, rysunkiem i (pomimo nieśmiałości) dobrze odnajduję się na
scenie.
Preferuję zdrowy styl życia, ale żelki to moja słabość.
Staram się wykorzystywać wszystkie szanse jakie dostaję od życia.
Marzenia: Marzę aby przebiec maraton, pracować w Dolinie Krzemowej i
skoczyć ze spadochronem.
Wymarzone miejsce zamieszkania: W przyszłości chciałabym mieszkać w
wielkim mieście bo jest tam wszechobecna technologia, która zawsze mnie
fascynowała.

Julia Drabek- Mayfield School

Z: Świętochłowic
O sobie: Jestem poszukiwaczem skarbu, powszechnie znanego jako szczęście,
nieustannie próbuję nowych rzeczy, w celu znalezienia jak najlepszego sposobu
na życie. Doświadczyłam już śpiewu, gry na gitarze, pływania, piłki ręcznej,
biathlonu, wspinaczki, żeglarstwa, narciarstwa oraz snowboardingu, a obecnie
jestem zafascynowana jazdą konną i układaniem puzzli.
Zainteresowania: konstruowanie i klejenie struktur z drewna balsa, opieka nad
dziećmi, czytanie książek oraz jeździectwo i puzzle
Cele: Nie jestem długodystansowcem, swoje cele wyznaczam sobie stopniowo.
Aktualnie chcę ukończyć z jak najlepszym wynikiem szkołę w UK i dostać się na
studia z inżynierii lądowej.
Marzenia: Zdobycie tytułu mistrza świata w międzynarodowym konkursie Odyseja
Umysłu, ułożenie puzzli z widokami wszystkich stolic świata i znalezienie
miejsca, w którym mogłabym je powiesić.
Wymarzone miejsce zamieszkania: Australia lub Kanada, chciałabym zbudować
tam własną stadninę i połączyć swoją pasję z pracą

Maja Dzierżak- Farrigtons School

Z: Lublina
Do końca czerwca 2018 roku uczęszczałam do III Liceum
Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

O sobie: Najbardziej w swoim życiu cenię ludzi, zwłaszcza rodzinę i
znajomych. Codziennie staram się poszerzać moją wiedzę na różnych
płaszczyznach, dla utrzymania równowagi uprawiam sporty. Lubię
wieczorne przebieżki z psem po lesie. :)
Zainteresowania: Jedną z moich pasji jest biologia i to właśnie z nią
chciałabym wiązać moją przyszłość. Od 2011 roku jeżdżę konno, w
2015 roku zaczęłam regularnie startować w zawodach, głownie w
dyscyplinie skoków przez przeszkody.
Marzenie: Moim największym marzeniem jest znalezienie miejsca,
które należałoby tylko do mnie. Będzie to możliwe, dzięki podróżom
oraz pracy w różnych zakątkach świata.

Marta Gniecka- Tettenhall College

Pochodzę z małej miejscowości niedaleko Krakowa o nazwie
Niedźwiedź.
O sobie: Jestem charyzmatyczną, otwartą i ambitną dziewczyną z
artystyczną duszą.
Zainteresowania: Moimi największymi pasjami są muzyka, wszelkiego
rodzaju sztuka, języki obce oraz podróże.
Cele: Moją życiową misją jest rozpromienianie w ludziach wiary, nadziei
i miłości oraz uświadamianie im wartości i piękna naszego życia.

Marzenia: Moje marzenia zapisuje na własnej BucketList i mam nadzieję
że realizuje je wszystkie. Uwielbiam przygody, wyzwania i jestem w
trakcie poszukiwania swojego miejsca na ziemi.

Iwo Hachulski- Ellesmere College

Z: Warszawy
O sobie: Pasjonat geografii, polityki architektury, historii, ekonomii I
języków obcych. Lubi podróże, fotografię i, oczywiście, sport. Miłośnik
debat. Wolontariusz w Muzeum Powstania Warszawskiego (w trakcie kursu na
przewodnika).
Cele: Być szczęśliwym I pracować w jednej z dużych organizacji
międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Organizacja Narodów
Zjednoczonych.
Marzenia: Zwiedzenie wszystkich państw świata.

Wymarzone miejsce zamieszkania: W Singapurze – mieście przyszłości (i
wielkich możliwości).

Kacper Jarco - Windermere College

Z: Węgierskiej Górki
O sobie: Ciekawość świata to moje drugie imię, staram się doświadczać
nowych rzeczy, pielęgnować warte pielęgnowania, zaś te, które mają wady naprawiać. Niegdyś aktor na scenie, teraz świadomy aktor, reżyser, scenograf i
producent dzieła nazwanego moim własnym życiem.
Zainteresowania: Klasyczna moda męska, polityka, dyskusje na każde tematy,
uczestnictwo w Model United Nations

Cele: Zostać prawnikiem specjalizującym się w międzynarodowym handlu
Marzenia: Mieć czas, aby lista książek „Do przeczytania” była pusta, zwiedzić
Europę koleją

Wymarzone miejsce zamieszkania: Londyn- życie w mieście, do którego mam
ogromny sentyment oraz które jest jednym z największych metropolii świata,
centrów finansowych oraz które oferuje tak wiele w swojej indywidualności
sprawia, że czułbym się tam jak ryba w wodzie.

Kalina Jasińska- Bedstone College

Z: Gdańska
III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni
Zainteresowania: informatyka (głównie algorytmika), matematyka, w
wolnym czasie lubię pływać a w wakacje żeglować.
Cele: W przyszłości chciałabym założyć firmę programistyczną, mam
nadzieję, że okaże się dużym sukcesem.
Wymarzone miejsce zamieszkania: Nie wiem jeszcze, gdzie chcę
zamieszkać. Mam dość małe wymagania, więc będę zadowolona pod
warunkiem, że będę mogła się rozwijać w danym miejscu.

Mateusz Kowalczuk- Farringtons School

Z: Gliwic

O sobie: Staram się dawać z siebie 100% w każdej sytuacji życia
codziennego.
Zainteresowania: Mam dużo pasji; do moich największych należą nauki
przyrodnicze, szczególnie chemia. Po szkole ćwiczę taniec towarzyski i
żonglowanie.
Cele: Moimi najważniejszymi celami jest sprawianie, żeby inni byli
szczęśliwi oraz bycie zapamiętanym za moje osiągnięcia.
Marzenia: Moim największym marzeniem jest bycie zawsze szczęśliwym.
Wymarzone miejsce zamieszkania: W przyszłości chciałbym mieszkać nad
morzem, ponieważ uwielbiam sporty wodne. Nigdy nie widziałem oceanu,
dlatego chciałbym kiedyś to nadrobić.

Julia Matuszczyk- Wrekin College

Z: Jaworzna
O sobie: Jestem osobą otwartą, tolerancyjną i ciekawą świata. Interesują
mnie różne perspektywy oraz odmienne spojrzenia ludzi na rzeczywistość
i życie w społeczeństwie. Lubię muzykę alternatywną, klimatyczne
kawiarnie, niekonwencjonalną modę i kuchnię azjatycką.
Zainteresowania: nauki ścisłe, zwierzęta, szycie, natura, psychologia,
astronomia, emocjonalność ludzka
Cel: Spełnienie zawodowe i osobiste, rozwijanie i poszerzanie swoich
pasji i zainteresowań, doskonalenie siebie, rozwój emocjonalny
Marzenie: Zdobywanie nowych doświadczeń i życie w mój indywidualny
sposób do granic możliwości
Wymarzone miejsce zamieszkania: Islandia. Chciałabym zamieszkać na
Islandii, ponieważ jest to malownicze państwo, pełne spokoju, piękna
wszechobecnej natury oraz bogactwa kulturowego. Jest ono także
otoczone wodami, co dałoby mi możliwość zamieszkania w nadmorskiej
miejscowości.

Hanna Staab- Wrekin College

Z: Krakowa
I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego
O sobie: Często zamyślam się nad niczym. Kocham swoich przyjaciół i
uwielbiam z nimi spędzać czas. Lubię nowe pomysły, ciekawe rozmowy i
podróże.
Zainteresowania: Interesuję się sztuką i filozofią, szczególnie nurtami
bliskimi nam w czasie. Uwielbiam fotografię analogową, modę i poezję.
Cele: Moim najważniejszym celem jest rozwój osobisty, dawanie z siebie
wszystkiego w każdej sytuacji. Chciałabym w jakiś sposób przyczynić się
ludzkości. Poza tym bardzo chcę znaleźć swoje miejsce w świecie oraz
zobaczyć i przeżyć jak najwięcej.
Marzenia: Moje dotąd największe marzenie –czyli nauka za granicą- właśnie
zostało spełnione! Pozostaje tylko marzenie o pracy w zawodzie, który mnie
będzie uszczęśliwiał i będzie potrzebny innym ludziom.
Wymarzone miejsce zamieszkania: Gdzieś blisko wody i kultury. Najchętniej
przeprowadzałabym się co jakiś czas.

Hanna Szafrańska- Bedstone College

Z: Poznania, a może z Piły (to skomplikowane)
O sobie: Kocham obserwować i odkrywać, patrzeć w gwiazdy i podziwiać.
Kocham rozkoszować się przestrzenią i pięknem natury.
Zainteresowania: Fizyka (szczególnie sposób w jaki fizyka kwantowa
zazębia się z teorią względności- jak ten nasz wszechświat funkcjonuje i
dlaczego tak), środowisko( szczególnie psychologiczny aspekt tego jak
ludzkość odpowie na zmianę klimatyczna i jak będzie starała się ją
powstrzymać), fotografia, windsurfing, architektura ( szczególnie desert
modernism)
Cele: Moim celem w życiu jest poznawanie niesamowitych ludzi i
przeżywanie niezapomnianych chwil oraz odkrywanie. Zarówno siebie jaki
i naszego wszechświata.
Marzenia: Zobaczyć Ziemię w całej okazałości

Wymarzone miejsce zamieszkania: Zakochałam się w Kalifornii, (a w
szczególności w pustyni Mojave ze względu na zapierającą dech w
piersiach przestrzeń) ale nadal nie odwiedziłam paru miejsc na mojej
liście.

Martyna Żurowska- Mayfield School

O sobie: Jestem otwarta i chętna do pomocy. Uważam, że każdy
człowiek jest sobie równy i dlatego aktywnie działam w tym kierunku.
Interesują mnie głównie ruchy równouprawnienia płci. Moje marzenia są
jednocześnie moimi celami i pragnę je osiągać. Pasjonują mnie również
języki, podróże, moda i design.
Motto: Dziewuchy dziewuchom.
Cele: Robienie tego, co kocham i kochanie tego, co robię. Bycie
szczęśliwą. Zmienienie świata chociaż w małym stopniu w
bezpieczniejsze i przyjaźniejsze miejsce.
Marzenia: zwiedzenie świata i mieszkanie w pięknej kamienicy.
Wymarzone miejsce zamieszkania: Amsterdam, przez cały jego urok –
atmosferę, równość, wolność, uśmiechniętych i pomocnych ludzi,
architekturę, różnorodność i wszechobecne piękno, estetykę i design.

