


• planuje otworzyć własną klinikę i kierować zespołem lekarskim 

• pragnie założyć polską organizację na rzecz pokrzywdzonych kobiet 

• entuzjastka pływania, siatkówki 
  i jazdy konnej 

Sylwia Plona  
Adcote School for Girls 



• planuje założyć szkołę imienia Stefanii Wilczyńskiej 
• za cel stawia sobie wydanie reportaży z zapomnianych zakątków świata 
• miłośniczka reżyserii operowej oraz kultury antycznej 

 

Julia Sojka  
Windermere School 



• pragnie zaprojektować innowacyjne domy odporne na huragany 

• laureatka Międzynarodowego Konkursu Przedsiębiorczości 

• miłośniczka siatkówki, ilustratorka książek i szachistka 

Maria Wołonciej  
St. Leonards – Mayfield School 



• entuzjasta programowania, elektroniki oraz motoryzacji 

• pragnie pracować przy rozwoju polskich technologii 

• uzdolniony muzyk oraz sportowiec 

Krzysztof Widera  
Cranleigh School 





• organizatorka wydarzeń na rzecz onkologii dziecięcej 

• zamierza założyć pierwszy w Polsce Praktyczny Ośrodek Badań Antropologicznych 

• pasjonatka mody oraz tańca 

Kinga Ziołkowska 
Hurstpierpoint College 



• humanistyczny umysł ścisły 

• planuje zreformować krajowy system administracyjny i ekonomiczny 

• uczy się 6 języków 

Klaudia Chmielowska 
Adcote School for Girls 



• miłośniczka aktorstwa i recytacji 

• marzy o otwarciu polskiej kliniki terapii złośliwych nowotworów serca 

• sportowa medalistka skoku w dal i koszykówki 

Ewa Sokołowska 
Langley School 



•  Pasjonatka języków - francuskiego, łaciny oraz angielskiego 
• pragnie założyć fundację walczącą o prawa kobiet 
• Zafascynowana genetyką prenatalną  

Dominika Czerniak 
Bruton School for Girls 





• mistrzyni Polski, Austrii i Holandii karate kyokushin 

• zamierza zrewolucjonizować polską służbę zdrowia 

• zainteresowana walką z dyskryminacją 

Paulina Żmuda 
Ellesmere College 



• zamierza wynaleźć najbardziej wydajne odnawialne źródło energii 

• Młodzieżowy Mistrz Ortografii Polskiej 

• pasjonatka tańca towarzyskiego  oraz hip-hopu 

Kornelia Szczygieł 
Bedstone College 



• wielbiciel  historii, literatury oraz muzyki klasycznej 

• aspiruje do tworzenia reportaży o problemach współczesnego świata 

• aktor i sportowiec z zamiłowania 

Maciej Proszek 
Box Hill School 



• medalista mistrzostw Polski w pływaniu  

• planuje wprowadzenie reformy edukacyjnej w Polsce 

• wielokrotny matematyczny olimpijczyk 

Cezary Klimczuk 
Ellesmere College 





• zafascynowana teoriami z dziedziny psychologii 
• celem na przyszłość jest funkcja komisarza WHO 
• pasjonatka grafiki komputerowej 

Wiktoria Niewiadomska  
St. Leonards – Mayfield School 



• Mistrzyni Świata problemów spontanicznych 
  Odysei Umysłu w USA 
• aspiruje do założenia Polskiego Ośrodka                            
Badań Geriatrycznych 
• organizatorka projektów społecznych oraz        
pszczelarka z zamiłowania 

Katarzyna Rudzka 
Concord College 



• zdobywca stypendium Yale University 
• pretenduje na dowódcę polskiej           
  Marynarki Wojennej 
• pasjonat motoryzacji oraz fizyki 

Jan Gruszczyński 
Hurstpierpoint College 




