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IGA PALA
MAYFIELD SCHOOL

"After all, tomorrow is
another day."

Z Ćwiklic (małej miejscowości obok Pszczyny)

Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Katowicach

Jej ulubione dziedziny nauki to biologia,
chemia oraz psychologia

Po lekcjach uwielbia tańczyć pole dance,
czytać książki oraz udzielać się w
wolontariacie, gdzie pomaga dzieciom i
osobom z niepełnosprawnościami 

Marzy o zostaniu światowej klasy
neurochirurżką



FILIP SZALENIEC
BEDSTONE COLLEGE

„ Czas to zawsze ten sam czas. Minuta jest minutą,
a godzina godziną. Musimy go ocenić. Musimy

osiągnąć porozumienie z czasem, żeby zostały nam
po nim jak najlepsze wspomnienia – to jest

najważniejsze.”

Z Jaworzna (województwo Śląskie)

Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Katowicach

Jego ulubione dziedziny nauki to
informatyka, psychologia oraz języki obce

W wolnym czasie pogłębia swoją wiedzę z
zakresu nowych technologii, inżynierii
społecznej oraz designu

Marzy o podjęciu studiów informatycznych
oraz o pracowaniu z nowymi
technologiami w dynamicznym
środowisku



KAROLINA MAREK
WREKIN COLLEGE

"Our virtues and our failings are
inseparable, like force and matter.

When they separate, man is no more."

Z Chełma (województwo Lubelskie)

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica w Lublinie

Jej ulubione dziedziny nauki to fizyka,
astronomia oraz matematyka

Jest prawdziwą pasjonatką astronomii i
astrofitografii oraz tworzenia i słuchania
muzyki

Marzy o podróży dookoła świata i
studiowaniu kierunku związanego z
przemysłem kosmicznym



GRZEGORZ FIGIEL
WINDERMERE SCHOOL

"Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały
by mieć wpływ na świat, spróbuj
zasnąć z komarem przy uchu."

Z Szyc (małej miejscowości koło Krakowa)

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im.
Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Jego ulubione dziedziny nauki to
matematyka, ekonomia oraz psychologia

Realizuje swoje ambicje w rozmaitych
projektach społecznych, jest perkusistą oraz
fanem piłki nożnej

Marzy o prowadzeniu przedsiębiorstwa,
które ułatwi życie wszystkim ludziom



MARTA PRYLIŃSKA
WREKIN COLLEGE

"If you want it,
work for it"

Z Jabłonki (małej miejscowości koło
Nowego Targu)

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im.
Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu

Jej ulubione dziedziny nauki to biologia,
chemia oraz matematyka

Uwielbia grać na pianinie, czytać książki i
jeździć na nartach oraz jest wielką fanką
siatkówki

Marzy o zwiedzeniu całego świata oraz
o zdobyciu pracy, która będzie
powiązana z jej zainteresowaniami



ŁUKASZ GAŁĄZKA
ELLESMERE COLLEGE

"Facts don’t matter to people as much as people
think they do. People don’t believe because of

facts and evidence — they believe things because
it’s a part of a story that they tell themselves."

Z Opola

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr III im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

Jego ulubione dziedziny to nauki ścisłe     
 (w szczególności chemia) oraz języki obce

Jest pasjonatem rysunku i uprawiania
gimnastyki oraz wielkim fanem suchych
dowcipów

Zapewnia, że podzieli się swoim marzeniem  
dopiero po jego osiągnięciu



KAJA KOSICKA-OLKOWSKA
LANGLEY SCHOOL

"Slowly but Surely"

Z Gorzowa Wielkopolskiego
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie
Wielkopolskim
Jej ulubione dziedziny nauki to biologia,
literatura oraz filozofia
Uwielbia czytać, śpiewać i grać na gitarze
oraz interesuje się aktorstwem i
behawiorystyką kotów, jeździectwa i ekologii
Marzy o mieszkaniu w starym domu w
bukowym lesie, przy którym
prowadziłaby stadninę koni oraz
ekologiczne gospodarstwo



ALICJA MARKOWSKA
ADCOTE SCHOOL FOR GIRLS

„We’re all human, aren’t we? Every
human life is worth the same, and

worth saving.”

Ze Zgierza (województwo łódzkie)

Uczennica Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej

Jej ulubione dziedziny nauki to matematyka,
informatyka, fizyka i sztuka

Po lekcjach ćwiczy Aikido, bierze udział w
wolontariacie, trenuje żeglarstwo oraz jest
pasjonatką aktorstwa i kultury Japonii

Marzy o wyjeździe do Kraju Kwitnącej
Wiśni, aby poznać z bliska japońską
kulturę i styl życia



ŁUKASZ BACEWICZ
ELLESMERE COLLEGE

 "Victory belongs to the
most tenacious"

Z Węgorzewa (małego miasta na Mazurach)

Uczeń Uniwersyteckiego Liceum
Ogólnokształcącego w Toruniu

Jego ulubione dziedziny nauki to chemia,
biologia oraz psychologia sportu

W międzyczasie harcerz oraz wielki fan
wędrówek po Tatrach, tenisa ziemnego,
seriali i książek 

Jego największe marzenie to własna
klinika ortopedyczna w Kanadzie oraz
odwiedzenie Nowej Zelandii



POLA JAKUBOWICZ
ADCOTE SCHOOL FOR GIRLS

"Not all those who
wander are lost"

Z Rumii (okolice Trójmiasta)

Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Jej ulubione dziedziny nauki to biologia
molekularna, genetyka i chemia

Oprócz codziennego zajmowania się swoją
jaszczurką, uwielbia malować, składać
origami, czytać książki i grać na pianinie

Marzy o zdobyciu doktoratu z genetyki
oraz o pozostawieniu po sobie
wartościowej spuścizny naukowej



MARIA MAŁKOWSKA
FARRINGTONS SCHOOL

"Nauka leży u podstaw każdego
postępu, który ułatwia życie ludzkie

oraz zmniejsza cierpienie."

Z Łopuchowa, niewielkiej miejscowości na skraju
Puszczy Zielonka (Wielkopolska)
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.
Romka Strzałkowskiego w Poznaniu
Jej ulubioną dziedziną jest nauka o człowieku,
a w szczególności: neurobiologia,
neurochirurgia oraz historia medycyny.
Od 13 lat ćwiczy balet i występuje w
spektaklach oraz musicalach. W wolnym
czasie fanka literatury i gry na pianinie.
Marzy o pomaganiu ludziom jako
neurochirurg oraz o zacisznym domu                      
w stylu wiktoriańskim


