
Stypendyści 2019



Z Torunia

Uczęszczała do Liceum Akademickiego w Toruniu

Stypendystka w Ellesmere College

Interesują ją podróże, języki i fotografia

Odpowiedzialna, kontaktowa, szczera

Chciałaby zmieniać miejsca zamieszkania, żeby 
doświadczyć życia w różnych częściach świata

Marzy o tym, żeby ludzie zaczęli bardziej przejmować się 
środowiskiem

Julia Ostaszyk 

“There is no lift to success, 
you have to take the stairs.”



Z Krakowa

Uczęszczał do Liceum Akademickiego w Toruniu

Stypendysta w Ellesmere College

Interesuje się sztuką przetrwania

“Ja nie sieję”

Chciałby zamieszkać na Alasce

Marzy o motorze, pełnym baku i najdłuższej szosie na 
świecie

Maciej Joachimiak

“Lupus intus.”



Uczęszczała do III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Stypendystka w Adcote School for Girls

Z Jaworza

Interesuje się prowadzeniem doświadczeń oraz fotografią

Ambitna, towarzyska, życzliwa

Chciałaby zamieszkać w Anglii lub USA

Marzy o pracy na prestiżowym uniwersytecie 

Natalia Twardowska

“Marzenia są po to, by je spełniać.”



Z Warszawy

Uczęszczała do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego 
Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

Stypendystka w Adcote School for Girls

Interesuje ją człowiek, psychologia, taniec, fotografia

Pracowita, zdeterminowana marzycielka

Chciałaby zamieszkać w Australii, a konkretnie Sydney - 
mieście z wszechobecną technologią, dostępem do 

najwyższej kultury z widokiem na ocean

Chciałaby z dziesięcioma krzyżykami na karku zasiąść na 
bujanym fotelu, otoczona przez koty szum morza                    

i wspomnienia i powiedzieć że wykorzystała każdą okazję, 
którą przysłało jej życie

Aniela Brykała

"Nie ma takiej fantazji, której 
wola i rozum nie zdołałyby 

przekształcić w rzeczywistość."



Z Łodzi

Uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Stypendystka w Bruton School for Girls

Interesuje ją taniec ludowy, folklor, genealogia, 
podróże, szydełkowanie

Ambitna, wytrwała, skromna

Chciałaby mieszkać w spokojnym miejscu blisko 
rodziny, przyjaciół i dużego miasta.

Marzy o podróży na Wołyń oraz Kaukaz

Julia Andrzejczak

“Eat well, Work hard,
 Love truly, Travel often.”



Z Katowic

Uczęszczała do III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Stypendystka w Rye St Antony

  Interesuje się podróżami, nauką języków, muzyką i biznesem

Pewna siebie, ambitna, zorganizowana

Zdecyduje gdzie chce zamieszkać, gdy już zwiedzi cały 
świat

Marzy o zwiedzeniu całego świata i założeniu własnej firmy

Antonina Krynicka

“Przygoda zaczyna się poza strefą 
komfortu”



Z Grójca

 Uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

Stypendystka w Wrekin College

 Interesuje się musicalem i teatrem, psychologią, 
uwielbia śpiewać oraz uczyć się języków obcych

Pomocna, ambitna, kreatywna

  Nie jest jeszcze pewna gdzie chciałaby zamieszkać, ale na    
jej liście znajduje się Hiszpania, Anglia i Stany Zjednoczone

Marzy o tym, aby zwiedzić jak najwięcej cudownych                
i niezwykłych miejsc na całym świecie oraz wystąpić             

w profesjonalnej produkcji musicalowej

Kaja Pośnik

“Life doesn’t have to be perfect
 to be wonderful.”



Z Krakowa

Uczęszczała do V Liceum Ogólnokształcącego 
im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Stypendystka w Wrekin College

Interesuje się muzyką, rękodziełem, językami i sportem

Rozważna, sumienna romantyczka

Chciałaby zamieszkać w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie

Chciałaby niczego w życiu nie żałować

Olga Drygała

“Life doesn’t require that we be the best, 
only that we try our best.”



Z Warszawy

  Uczęszczała do Zespołu Państwowych Ogólnokształcących                 
Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz

Stypendystka w Mayfield School

Interesuje się fizyką, muzyką, rękodziełem i żeglarstwem

  Życzliwa, ambitna, skromna

Chciałaby zamieszkać w Nowej Zelandii

Marzy, aby któregoś dnia popłynąć w rejs statkiem (jako 
członek załogi oczywiście) np. po Morzu Śródziemnym

Helena Jaworska



Z Myślenic

Uczęszczał do Kolegium Europejskiego w Krakowie

Stypendysta w Windermere School

Interesuje się matematyką, fizyką, 
informatyką oraz muzyką

Ambitny, odpowiedzialny, wrażliwy

Chciałby mieszkać w Nowym Jorku

Marzy o studiach na Harvardzie oraz w Berklee, a także 
o kontrakcie z wytwórnią płytową i otwarciu szkoły 

podstawowej i licealnej o profilu musicalowym.

Bartłomiej Kukliński

"Słuchaj Simon, nie zapomnij: Wierz w siebie. Nie 
wierz w siebie, który wierzy we mnie. Nie wierz we 
mnie, który wierzy w ciebie. Uwierz w siebie, który 

wierzy w siebie!"



Z Torunia

Uczęszczała do Liceum Akademickiego w Toruniu

Stypendystka w Tettenhall College

  Interesuje się ekonomią, podróżami i innymi kulturami 
oraz matematyką

Ambitna, otwarta, zorganizowana

Chciałaby mieszkać w Hiszpanii

Marzy, aby w przyszłości posiadać pracę, która będzie 
łączyć jej zainteresowania z pomocą dla innych i działaniem 

na rzecz ochrony środowiska

Zuzanna Małysz

„Nothing in life is to be feared, it is only to be 
understood. Now is the time to understand 

more, so that we may fear less.” 


