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Zuzanna Kotrych

Solec Kujawski, I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wrekin College

W przyszłości chce pracować w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Marzy, aby wydać książkę, założyć fundację i zwiedzić świat.

Interesuje się historią XX w., debatami, psychologią oraz kulturą Hiszpanii .

W wolnym czasie podróżuje, pisze artykuły, uczy się języków i gotuje.

Zna język migowy i chce się nauczyć esperanto.



Joanna Urbańczyk

Kielce, LO im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Bruton School for Girls

Swoją karierę wiąże z pracą naukową.

Dziedzina, którą chce zajmować się w przyszłości, to zagadka dla niej samej.

Jej mottem, nie tylko w kuchni, jest: „jak nie wiadomo, co zrobić, należy zrobić herbatę”.

Uwielbia obcować z przyrodą, 

stąd często wędruje po górskich szlakach i słucha śpiewu ptaków.

Lubi muzykę jazzową i taniec. 



Zofia Mąkowska

Poznań, VIII LO im. Adama Mickiewicza

Hurstpierpoint College

W przeszłości chciała być astronautką, ale obecnie marzy o zostaniu lekarzem.

Uwielbia książki o tematyce medycznej i filozoficznej oraz fantastykę.

Fotografuje, tworzy biżuterię z modeliny, plecie wianki 
oraz uczy się grać na ukulele.

Jest pasjonatką fitnessu i zdrowego trybu życia.

Interesuje się gotowaniem i kuchnią Pięciu Przemian.



Agnieszka Pituła

Toruń, III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni

Windermere School

W przyszłości chciałaby się zajmować lingwistyką, inżynierią genetyczną, 

psychologią i/lub pisarstwem.

Jej pasją jest aikido.

Lubi czytać literaturę piękną w dużych ilościach.

Marzy, aby zwiedzić cały świat i poznać jak najwięcej języków.

Uwielbia czekoladę, szczególnie gorzką, w każdej postaci 

i marzy o własnej czekoladziarni.



Marta Kisielewska

Olecko, I LO im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Mayfield School

Jej pasją jest taniec – od dwóch lat tańczy w zespole mażoretek.

Lubi czytać książki, najbardziej historyczne. 

Marzy o rozwinięciu się w jak największej liczbie interesujących ją kierunków.

Chciałaby pracować jako prawniczka, ekonomistka 

lub dziennikarka.



Fryderyka Orawczak

Radwanice, VII LO im. K. K. Baczyńskiego we Wrocławiu

Mayfield School

Chciałaby zostać chirurgiem dziecięcym.

Pod wierzchnią warstwą umysłu ścisłego kryje duszę artystki.

Interesuje się sztuką: rysuje, rzeźbi i gra w teatrze.

Uwielbia próbować nowych rzeczy oraz sport, filmy i książki.

Marzy o skonstruowaniu wehikułu czasu.



Weronika Tomiak

Grabów nad Prosną, II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Langley School

Urodziła się w Międzynarodowy Dzień Chemika (7 czerwca). 

W przyszłości chce zostać lekarzem i/lub wykładowcą uniwersyteckim.

Interesuje się debatami, chemią i innymi naukami przyrodniczymi.

Chętnie ogląda filmy i seriale. 

Z przyjemnością odbiera fale dźwiękowe niesione przez Birdy.

Marzy o braku rutyny i dostatku czasu w życiu.



Anna Musiał

Piekary Śląskie, III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Bedstone College

Interesuje się naukami ścisłymi.

W przyszłości chciałaby odkryć lub wynaleźć coś przełomowego.

Uwielbia herbatę, Beatlesów, Sherlocka Holmesa, a nawet deszczową 

pogodę – została więc stworzona do życia w Wielkiej Brytanii.

Jej pasją jest szermierka, którą trenuje od 6 lat.

Ważne są dla niej trwałe i pozytywne relacje z ludźmi.



Natan Marczak

Kamienna Góra, LO w Kamiennej Górze

Ellesmere College

W przyszłości chciałby zostać prawnikiem i/lub pracować 
dla organizacji międzynarodowych.

Umysł humanistyczny i ścisły w jednym.

Marzy, aby znać siedem języków, pomagać ludziom i żyć szczęśliwie w gronie przyjaciół.

Pragnie odbyć wiele podróży, podczas których postawi nogę 
na każdym kontynencie.

Interesuje się muzyką i sportem (jest ratownikiem WOPR).



Radosław Rochowiak

Gilowice, Dwujęzyczne LO im. Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej

Berkhamsted School

W przyszłości chciałby zostać tłumaczem.

Interesuje się fotografią i śpiewem.

Obecnie uczy się czterech języków obcych: 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego 
oraz planuje naukę wielu innych.

Marzy o wielu podróżach oraz zrealizowaniu wszystkich swoich celów.



Tymoteusz Matusiak

Kiełpin, II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.

Cranleigh School

W przyszłości chce prowadzić badania w dziedzinie stereochemii.

Marzy, aby zamieszkać w Tokio, zwiedzić Chiny oraz nauczyć się japońskiego.

W wolnym czasie jest modelem swojej koleżanki zafascynowanej fotografią.

Utożsamia się z tytułowym bohaterem filmu Billy Elliot.

Zajmuje się malarstwem oraz rysunkiem.

Interesuje się sztuką, żeglarstwem, bieganiem i gotowaniem.



Mateusz Sozański

Zielona Góra, I LO im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

Abbots Bromley School

W przyszłości chciałby zostać inżynierem.

Interesuje się fotografią i żeglarstwem.

Marzy, aby odbyć podróż dookoła świata oraz odbyciu lotu w kosmos.

Planuje kiedyś otworzyć własną firmę produkującą 

pojazdy gąsienicowe.

Pragnie, aby podróżowanie zawsze było częścią jego życia.



Piotr Dobrzyński

Olsztyn, IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

Abbots Bromley School

W przyszłości chciałby zostać  dziennikarzem podróżniczym.

Marzy o odbyciu rejsu dookoła świata oraz objechaniu Europy 
przy użyciu pociągu jako jedynego środka lokomocji.

Pasjonuje się żeglarstwem i pływaniem.

Lubi podróże bliskie i dalekie.

Jego hobby to gra w gry planszowe.



Weronika Sroka

Raba Wyżna, I LO im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju 

Abbots Bromley School

W przyszłości chciałaby zostać pisarką albo naukowcem.

Pasjonuje się chemią i literaturą.

Lubi musicale, filmy i operę.

Marzy, aby zobaczyć musical na żywo na West Endzie lub Broadwayu.

Jej imię w języku chińskim to kombinacja czterech znaków, które 

oznaczają: pewien rodzaj kwiatu, małą dziewczynkę i kartę do gry.
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