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Bootcamp Obywatelski 2022

Akademia Wiedzy Obywatelskiej ma na celu zaszczepienie wśród
młodych osób zainteresowania państwowością, sferą publiczną,
instytucjami międzynarodowymi i służbą cywilną, tak aby praca
dla państwa, na rzecz państwa, czy na rzecz społeczności
międzynarodowej, niezależna od politycznych poglądów, stała się
jedną ze ścieżek rozwoju rzeczywiście rozważanych przez
obecnych i przyszłych licealistów. W dalszej fazie rozwoju
chcemy pomóc też młodym ludziom przekuć to zaszczepione
zainteresowanie w konkretne działania, poprzez pomoc przy
planowaniu ścieżki kariery czy wsparcie przy aplikacjach na staże.
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Harmonogram

CZWARTEK – 15.09.2022
Meta Przestrzeń
Koszykowa 61, 00-667 Warszawa

Do 17:00 – Przyjazd uczestników
Spacer z Dw. Centralnego do Meta Przestrzeni (około 15 min)
18:00-19:00 – Powitanie uczestników przez przedstawicieli
Akademii Wiedzy Obywatelskiej:
- Michał Tarnowski
- Bartosz Kubiak
- Lena Wojciechowska
19:00-20:00 – Integracja
20:00-21:00 – Kolacja
21:00-21:30 – Przejazd do miejsca zakwaterowania
- InBed Hostel, ul. Solec 38

PIĄTEK – 16.09.2022
Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

9:30-10:15 – Śniadanie w ALK
10:15 - 10:30 - Otwarcie wydarzenia
- Rektor Grzegorz Mazurek
10:30-11:30 – Wizyta Ambasadora Marka Brzezinskiego
- Amb. Mark Brzeinski
- Bartosz Kubiak (Moderator)
11:30-13:00 – Panel „Nowe pokolenie współpracy transatlantyckiej”
- Marta Prochwicz-Jazowska
- Bartłomiej Kot
- Bartosz Kubiak (Moderator)
13:00-14:00 – Obiad
14:00-15:00 – Wizyta Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji
- Thomas E. Garrett
15:00-16:30 - Warsztaty ,,Praca na arenie międzynarodowej”
- Daryna Onyshko
- Karol Wasilewski
- Oskar Pietrewicz

PIĄTEK – 16.09.2022
Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

17:00-18:15 – Panel ‚,Praca na rzecz państwa - specyfika i wyzwania”
- Jan Pastwa
- Tomasz Orłowski
- Marcin Pijaj (Moderator)
18:30-19:30 – Misja Akademii Wiedzy Obywatelskiej
- Michał Tarnowski
- Bartosz Kubiak
19:30-20:00 – Kolacja
20:00-21:00 – Spotkanie z fotografem-reportażystą
- Jędrzej Nowicki

SOBOTA – 17.09.2022
Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

9:30-10:15 – Śniadanie w ALK
10:15-11:45 - Warsztaty o pracy w instytucjach unijnych z Network PL
- Andrzej Lisiecki-Żurowski
11:45-12:00 – Przerwa
12:00-13:15 – Panel "Pomoc `Ukrainie - Innowacje i megatrendy"
- Piotr Łukasiewicz
- Aleksandra Wiśniewska
- Jędrzej Witkowski
- Józef Bartosz (Moderator)
13:15-13:45 – Rozmowy nieformalne z panelistami
13:45-14:30 – Obiad

SOBOTA – 17.09.2022
Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

14:30-15:00 – Krótki warsztat wprowadzający do pracy grupowej
- Michał Tarnowski
- Bartosz Kubiak

15:00-18:30 – Polska za 10 lat
Policies oparte na megatrendach przyszłości
- TUTORZY:
- Hubert Tadych
- Antonina Majchrzak
- Paweł Kułak
- Daryna Onyshko
- Tadeusz Kolasiński
- JURY:
- Jakub Wygnański
- Helena Chmielewska-Szlajfer
- Aleksandra Przegalińska

SOBOTA – 17.09.2022
Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

18:30-19:00 – Prezentacje projektów
19:00-19:15 – Przerwa, obrady JURY
19:15-19:30 – Ogłoszenie zwycięzców
19:30-20:00 – Powrót do hotelu
20:00-22:00 – Pizza z gośćmi specjalnymi

NIEDZIELA – 18.09.2022
Akademia Leona Koźmińskiego
Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

9:30–10:15 – Śniadanie
10:15-12:00 - Panel ,,Wyzwania i specyfika młodzieżowego aktywizmu
we współczesnej Polsce”
- Julia Kaffka
- Julia Zając
- Aleksandra Taran
- Łukasz Korzeniowski
- Alina Zmuda-Trzebiatowska (Moderatorka)
12:00-13:00 – Pożegnanie uczestników

Miejsce zakwaterowania: InBed Hostel

Rozpoczęcie Bootcampu odbędzie się w Meta
Przestrzeń na ul. Koszykowej 61 w Warszawie

Panele i warsztaty będą odbywać się w Akademii Leona
Koźmińskiego. Będziemy dojeżdżać tam komunikacją
miejską.

Wyżywienie na Bootcampie jest wegetariańskie. Bierzemy
wszystkie Wasze wybory żywieniowe pod uwagę.
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Nasze
Inicjatywy

Bootcamp Obywatelski 2021

Pierwszą
edycję
Bootcampu
Obywatelskiego przeprowadziliśmy w roku
2021. Było to pierwsze duże wydarzenie
zorganizowane przez naszą fundację,
podczas którego gościliśmy postacie takie
jak Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski,
prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, czy dr hab.
Adam Bodnar.

Bootcamp Samorządowy

Bootcamp Samorządowy był wydarzeniem
zorganizowanym przez nas dla szczecińskich
licealistów, skupionym na promocji działania
obywatelskiego oraz udzielania się publicznie w
przestrzeni miejskiej. Swoją obecnością podczas
niego zaszczyciły nas postacie takie jak
Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezydent
Szczecina Piotr Krzystek czy Prezydent
Wrocławia Jacek Sutryk.

WOS Masterclass

WOS Masterclass to seria darmowych
materiałów do nauczania WOSu
Nasze projekty
stworzonych przez zespół Fundacji
przy
zaangażowaniu
czołowych
postaci polskiego życia publicznego.

Campus Polska Przyszłości

Podczas Campusu Polska Przyszłości zespół
Akademii Wiedzy Obywatelskiej zapewnił
łącznie ponad 20 godzin konsultacji
zawodowych z zakresu kariery w sektorze
publicznym
oraz
organizacji
międzynarodowych dla uczestników i
uczestniczek wydarzenia w formacie Office
Hours.

Święto Wolności

Uczestniczyliśmy w w dyskusji “Młodzi
działaniu - mobilizacja - organizacja
radykalizacja?” podczas Święta Wolności
Europejskim Centrum Solidarności
Gdańsku.

w
w
w

Kongres Polskich Stowarzyszeń
Studenckich w Oksfordzie

Nasi Fundatorzy przedstawili misję
Fundacji AWO podczas Kongresu
Polskich Stowarzyszeń Studenckich w
Oksfordzie.

UCL Leaders

Podczas
konferencji
UCL
Leaders
Fundatorzy AWO wygłosili Keynote Speech
skupiający się na zaletach pracy w służbie
cywilnej i sensie angażowania się w
działalność propaństwową.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Przedstawiciele i przedstawicielki AWO byli
obecni na XXXI Forum Ekonomicznym w
Karpaczu. Członkowie i członkinie fundacji
wystąpili w panelach, dotyczących m.in. sposobu
organizacji pracy w ramach NGOs, oceny
wpływu social mediów czy tematu „nowego
zielonego pokolenia”. Obecność AWO na
największej konferencji ekonomicznej w Polsce
zwiększa świadomość wśród osób decyzyjnych
na
temat
konieczności
stworzenia
mechanizmów zachęcających młode osoby do
pracy w apolitycznej, sprawnej służbie cywilnej.

Aspen Ideas Forum

Fundator AWO, Michał Tarnowski wziął
udział w tegorocznej edycji Aspen Ideas
Festival. Zebrali się tam liderzy z całego
świata i wielu dyscyplin, angażując się w
głęboką i dociekliwą dyskusję na temat
idei i problemów, które kształtują nasze
życie.

Finał Programu TeenCademy

Reprezentacja AWO odwiedziła także
finał
programu
TeenCademy,
stworzonego
przez
uczestniczkę
zeszłorocznej
edycji
Bootcampu
Obywatelskiego.
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Na co dzień uczęszcza do klasy
maturalnej jednego z krakowskich liceów.
Jego największą pasją jest prawo,
któremu poświęca każdą wolną chwilę.
Swoją wiedzę zagłębia szczególnie w
obszarze konstytucjonalizmu
brytyjskiego oraz mechanizmów ochrony
praw człowieka. Uwielbia kino grozy oraz
literaturę wychodzącą spod ręki mniej
poczytnych autorów. W przyszłości marzy
o rozpoczęciu studiów za oceanem.

Igor Dołęga
Kraków, małopolskie

Na co dzień uczy się w liceum
w Lublinie. W wolnym czasie gra
w piłkę nożną i szachy oraz jeździ
konno. Bardzo lubi poznawać
nowych ludzi i dużo rozmawiać.
Interesują ją rzeczy związane
z pracą z ludźmi, dlatego między
innymi bardzo udziela się w
samorządzie uczniowskim.

Zofia Bekulard
Sięciaszka Pierwsza, lubelskie

Zmiana realiów, w których żyjemy
to jego marzenie i życiowy cel, który
stawia zawsze na pierwszym
miejscu. Jest pełen energii do
nauki nowych rzeczy, a także
poznawania nowych osób, które
w przyszłości będą filarem
naszego społeczeństwa.

Hubert Chalimoniuk
Droblin, lubelskie

Pasjonatka historii USA, zainteresowana
polityką - m.in. w 2020 roku brała aktywny
udział w kampanii prezydenckiej Rafała
Trzaskowskiego. Miłośniczka podróży,
nauki języków, książek, muzyki
i inspirujących filmów. Gra w tenisa
i żegluje. Lubi pomagać innym i wierzy,
że warto patrzeć w przyszłość, czerpiąc
lekcje z przeszłości.

Julia Cieślikowska
Tychy, śląskie

Humanista, fan książek,
historii międzywojennej
i politologii. Przewodniczący
Młodzieżowej Rady
Miasta Bielska-Białej,
parlamentarzysta PMRP
IV i V kadencji.
Kilkukrotny laureat i finalista
olimpiad.

Tymoteusz Dadok
Bielsko-Biała, śląskie

Ambitna i otwarta - nie ma dla niej słowa
niemożliwe! Głodna wiedzy i rozwoju
osobistego Uwielbia poznawać nowych
ludzi i wymieniać się z nimi różnymi
doświadczeniami!
Pełni rolę rzeczniczki praw ucznia
w Młodzieżowej Radzie miasta Lublin.

Katarzyna Dobrzańska
Lublin, lubelskie

Mieszka w Poznaniu, uwielbia
podróże i poznawanie nowych
ludzi. Jeśli w wolnej chwili
chciałbyś lub chciałabyś
porozmawiać z nią o muzyce
i o tym, jakim kolorem jesteś zamienia się w słuch!

Julia Dukarska
Poznań, wielkopolskie

Ma wiele pasji, a wszystkie
z nich łączą ją z innymi. Kocha
sztukę, sport i długie rozmowy
przy herbatce.

Maria Ejsymont
Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Zaangażowana i otwarta pasjonatka historii,
filozofii i geografii. Przyszłość wiąże
z prawem (w tym międzynarodowym
i prawami człowieka). Angażuje się w wiele
umożliwiających jej rozwój inicjatyw,
m.in. Stowarzyszenie "Twój Wybór"
i samorząd szkolny. Uczestniczka
konferencji Model United Nations
czy symulacji procesu sądowego.
Uwielbia spotkania z przyjaciółmi,
literaturę piękną i podróże.

Aleksandra Fijałek
Kraków, małopolskie

Uczy się w liceum w Warszawie.
W wolnym czasie lubi grać
w planszówki i czytać książki
psychologiczne.

Wiktoria Hołonowicz
Łomazy, lubelskie

Działaczka społeczna, miłośniczka literatury
oraz przyszła dziennikarka. W licznych
projektach pracuje w działach mediów
społecznościowych i komunikacji.
Jej największymi pasjami są
podróże i pisarstwo.

Michalina Hyriak
Szczecin, zachodniopomorskie

Interesuje się polityką, prawem oraz
stosunkami międzynarodowymi. Ambitny,
nie boi się ciężkiej pracy i nowych
wyzwań. Bliskie są mu wartości takie jak
zaangażowanie, tolerancja,
sprawiedliwość czy praworządność.
Działa aktywnie w NGO, m.in. Fundacji
Jagiellońskiej, w której, jako członek
kadry, prowadzi zajęcia z WOS-u.
Interesuje się literaturą piękną oraz
bieganiem.

Jan Kiełb

Tarnobrzeg, podkarpackie

Obecnie uczęszcza do Chigwell School
w ramach stypendium UWC. Interesuje się
medycyną, liberal arts i astronomią.
Uwielbia uczyć się nowych rzeczy
oraz czytać cokolwiek wpadnie jej
w ręce. Chętnie porozmawia
o przyszłości edukacji i aktywizmie.

Małgorzata Klich
Londyn, Zjednoczone Królestwo

Działalność społeczna i aktywistyczna
jest jej bardzo bliska, chętnie udziela się
jako wolontariusz, pomaga w organizacji
różnych wydarzeń i podejmuje się
nowych wyzwań. Interesuje się
ekologią i jest założycielką inicjatywy
Earth Day Everyday.
Pasjonuje się nauką języków obcych
i od kilku lat jeździ na motocyklu.

Mirella Kłosińska
Elbląg, warmińsko-mazurskie

Działaczka w obszarze edukacji, feminizmu
i zrównoważonego rozwoju. Zaangażowana
w wielu fundacjach m.in. Fundacja Impuls,
Our Future Foundation, Wyciskarka
Potencjału i NeuroN Foundation.
Uczy się w Szkole w Chmurze, aby
zaoszczędzony czas poświęcać na
zdobywanie ważnych kompetencji
w praktyce. Wierzy, że wszyscy
mamy sprawczość, by zmieniać świat
na lepsze miejsce.

Kinga Kordowska
Stare Płudy, mazowieckie

Uwielbia uczyć się historii, filozofii oraz
języków obcych (mówi biegle w siedmiu
i rozpoczęła naukę dwóch nowych).
Jest realistką - nie lubi mówić, że
"będzie dobrze", woli działać, nawet
jeżeli wymaga to poświęceń.
Angażuje się w wiele inicjatyw
społecznych, aby skutecznie
zmieniać świat na lepsze!

Wiktoria Kraszeninnikowa

Pochodzi z województwa
dolnośląskiego i w tym roku zaczyna
studia na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu na
kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze. Na co dzień działa
w Młodzieżowej Radzie Powiatu
Głogowskiego, gdzie jest
przewodniczącą komisji edukacji.

Aleksandra Lesiuk
Wrocław, dolnośląskie

Mieszkaniec Warszawy działający na rzecz
swojej lokalnej społeczności - dzielnicy
Praga-Południe. Zajmuje się
samorządnością i partycypacją młodych
w życiu publicznym. Interesuje się prawami
człowieka i historią najnowszą. Zdobył
doświadczenie m.in. jako Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy, Ambasador
Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia
Narodów Zjednoczonych w Polsce, Członek
Rady Młodych przy 11. Światowym Forum
Miejskim oraz
Parlamentarzysta w PMRP.

Adam Majewski
Warszawa, mazowieckie

Przyszłoroczna maturzystka programu IB
w III Liceum im. A. Mickiewicza
w Katowicach. Zainteresowana naukami
społecznymi, zwyciężczyni tegorocznej
Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
"Gwiezdny Krąg" i stażystka Centrum
GovTech w KPRM. Społecznie działa na
rzecz wyrównania nierówności w edukacji,
tworząc program mentoringowy
TeenCademy. Organizatorka, prelegentka
i ogromna fanka TEDx, w wolnym czasie
ogląda stare amerykańskie musicale
i dużo czyta.

Zuzanna Marciniak
Katowice, śląskie

Interesuje się psychologią, filozofią
i zmienianiem świata. Jest ateistką,
ale wierzy w młodych ludzi i ich chęć
zaangażowania się w życie
społeczne oraz w to, że są w stanie
zawalczyć o swoją przyszłość nie
przez pośredników, ale sami stojąc
w pierwszym szeregu. Oprócz
narzekania na starsze pokolenia lubi
też mrożoną kawę.

Eliza Mirończuk
Biała Podlaska, lubelskie

Chodzi do klasy społeczno-prawnej
w XIII Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie. Interesuje się
politologią i socjologią, a także
tematem praw człowieka. Chęć
zrobienia czegoś na rzecz realizacji
ideału poszanowania praw człowieka
zawiodła go do Federacji Młodych
Socjaldemokratów. Oprócz
politykowania, obecnie stawia
pierwsze kroki w filozofii oraz
zajmuję się kotami.

Maciej Mojsiewicz
Goleniów, zachodniopomorskie

W planach organizacja trzech
największych wydarzeń
młodzieżowych we Wrocławiu,
potem zdanie matury, następnie
studia w UK, Francji czy Włoszech.
Jego idole to Sir Humphrey
Appleby i Malcolm Tucker,
w drugiej kolejności Peter Mannion
i Mark Darcy.

Michał Multan
Wrocław, dolnośląskie

Jest działaczką społeczną
i uczennicą liceum. Pasjonuje się
nauką języków obcych
i podróżami. Uwielbia
długie rozmowy oraz
poznawanie nowych osób.

Oliwia Myczkowska
Katowice, śląskie

Finalistka OWoPiŚW
i współzałożycielka
projektu młodzieżowego
#NASZgłos, na co dzień
działająca na rzecz budowy
społeczeństwa
obywatelskiego w naszym
kraju.

Maja Nachyła
Warszawa, mazowieckie

16-latka na edukacji domowej w drugiej klasie.
Dużo czasu spędziła w różnych organizacjach
i wolontariatach, ponieważ przebywanie
z innymi ludźmi od zawsze było dla niej
niezwykle ciekawe oraz rozwijające.
Najbardziej pasjonuje ją psychologia
i filozofia. Wiedzę zdobytą na
Bootcampie chciałaby wykorzystywać
na co dzień, aby dawać ludziom uśmiech.

Karolina Karnaszewska
Siedlce, mazowieckie

Działa tu i ówdzie ale zazwyczaj
wszędzie. W środowisku
,,polityki młodzieżowej" jest od
2017 roku i nie żałuje. Zapytaj ją
czy widzi szklankę do połowy
pustą czy pełną to znajdzie Ci
butelkę wody.

Wiktoria Nowocień
Szydłowiec, mazowieckie

Uczennica ostatniego roku w VI Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im Jana Kochanowskiego w Radomiu na profilu
matematyczno-fizycznym. Jej dość nieoczywistą
pasją jest działalność w Europejskim Parlamencie
Młodzieży. W organizacji sprawuję rolę
koordynatora regionalnego, co pozwala jej na
ciągłe wychodzenie ze strefy komfortu. Przez rok
działała w fundacji My Future, z której ramienia
przeprowadziła międzynarodowe warsztaty z
umiejętności miękkich. Posiada także duszę
artystyczną. Podczas podróży głównymi
punktami zwiedzania zawsze okazują się galerie
sztuki lub bardziej klimatyczne uliczki pełne street
artu.

Katarzyna Olejarczyk
Jedlnia-Letnisko, mazowieckie

Od najmłodszych lat jej największą pasją jest
działalność społeczna. Realizuje ją poprzez
aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju
inicjatywach- nie tylko tych sformalizowanych.
Stale stara się poszerzać swoje kompetencje
przywódcze- może pochwalić się choćby
dopiero co uzyskanym statusem absolwenta
Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 5.0.
Jej celem jest aktywizowanie innych ludzi do
podejmowania działań mających na celu
odpowiadanie na problemy, z którymi zmaga
się dana społeczność czy nawet
cały świat.

Klaudia Orzechowska
Strachówka, mazowieckie

Ma 17 lat i uczy się w Krakowie.
Bootcamp Obywatelski jest dla
niego świetną okazją do rozwoju
w sztuce wypowiadania się i
zadawania pytań oraz organizacji
wydarzeń. Umożliwi mu też poznanie
wielu ambitnych młodych ludzi, od
których będzie mógł się mnóstwo
nauczyć. Ma nadzieję, że całe
wydarzenie ułatwi mu zostanie
w przyszłości lepszym prawnikiem.

Dominik Pływacz
Kraków, małopolskie

Świeżo upieczony student japonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego ze
szczególnym zamiłowaniem do
dziennikarstwa i poznawania nowych
kultur. Od lat wolontariusz
w schronisku dla zwierząt oraz działacz
na rzecz lokalnej społeczności.
Podróżnik chętnie wyjeżdżający na
projekty Erasmus+, a w wolnych
chwilach zaczytujący się
w literaturze pięknej
i reportażach.

Gabriel Popławski
Biała Podlaska, lubelskie

Ma 16 lat i jest przewodniczącą XVI Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
w Warszawie. W wolnym czasie
udziela się społecznie tworząc własne
inicjatywy. Uczestniczy także
w wielu projektach rozwojowych.
Gra też w siatkówkę, gdzie jest
kapitanką drużyny. Kocha naukę
języka francuskiego i podróże

Julia Prus
Warszawa, mazowieckie

Jest pasjonatką wielozadaniowości i miłośniczką
organizacji wszystkiego- od zakreślaczy na biurku
po międzynarodowe konferencje. Jako uczennica
klasy IB, Przewodnicząca Zarządu Samorządu
Uczniowskiego oraz założycielka i prezes
stowarzyszenia Young Europe Association ma
jeden fundamentalny cel- pomagać zawsze i
wszędzie. Chciałaby poświęcić swoją
przyszłość obronie demokracji i utrzymaniu
międzynarodowego bezpieczeństwa. W wolnych
chwilach gra na fortepianie, trenuje szermierkę
i ogląda wszystkie filmy grozy
jakie dotychczas nakręcono.

Julia Sokólska
Poznań, wielkopolskie

Polityka to zmienianie i kreowanie żyć
ludzi oraz wszystkiego wokół siebie w
stopniu jakim to osiągalne rzeczywistość jest plastyczna, tylko
trzeba umieć ją formować. Według takich
założeń działa Bartosz - członek Młodej
Lewicy, założyciel i przewodniczący
Młodzieżowej Rady Powiatu Słubickiego
oraz stowarzyszenia Youth Forest
Młodych dla Lubuskiego - Uważa, że
wszystko jest możliwe - Trzeba tylko
wiedzieć jaki potencjał tkwi w innych
ludziach i jak wykorzystać
rzeczywistość zastaną.

Bartosz Surdyk
Słubice, lubuskie

17-latka, która ma czasami
wrażenie, że świat jest WFem,
a ona nie mam stroju ;) Częściej
jednak czuje, że młodzi
mają moc i z przyjemnością
wyczekuje
Bootcampu Obywatelskiego!

Katarzyna Szczęsna
Radom, mazowieckie

Pasjonat historii i nauk pokrewnych tj.
polityki, stosunków międzynarodowych,
wojskowości; laureat Olimpiady
Historycznej. Debatant, zdobywca II
miejsca w Pucharze Polski Debat
Oksfordzkich. Członek Parlamentu
Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rodowity Poznaniak, meloman tzn.
fanatyk poezji śpiewanej, entuzjasta
książki, wierny kibic Lecha, amator
własnych kotów, etc.

Paweł Szeląg
Poznań, wielkopolskie

Społeczniczka zafascynowana wiedzą
o społeczeństwie i działaniami na rzecz
ludzi. Z prędkością wyścigówki uczy się
prawa, bo wierzy, że edukacja
i aktywność to najskuteczniejsze
narzędzia do zmiany rzeczywistości.
Realizuje się jako liderka naczelna
Fundacji Na Nowo Polska i uczennica.
Gdy nie kwestionuje rzeczywistości,
prawdopodobnie ogląda
"Ranczo".

Aleksandra Tkaczyk
Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Pasjonuje się historią oraz jej
wpływem na współczesność (jest
laureatką Olimpiady Historycznej),
a od jakiegoś czasu także polityką
międzynarodową. Jest również
tegoroczną maturzystką i finalistką
konkursu CKE „Matura na 100
procent”. W wolnym czasie uwielbia
czytać, odwiedzać muzea, a ostatnio
zmagamsię z nauką języka
francuskiego.

Barbara Tur
Szczecin, zachodniopomorskie

Jest w klasie maturalnej na chemfizie (sic!) i na roku dyplomowym
w szkole muzycznej drugiego
stopnia. Do działania najbardziej
inspiruje ją czytanie publikacji
naukowych. Przyszłość planuje
związać z naukami ścisłymi, ale na
pewno połączyć je z działaniem dla
społeczeństwa – najchętniej
projektując bądź wdrażając
rozmaite innowacje.

Weronika Wajrak
Warszawa, mazowieckie

Na co dzień uczy się w krakowskiej
Piątce, gdzie wraz z przemiłymi
osobami pomaga innym w ramach
Samorządu Uczniowskiego. Poza
jej murami robi całkiem ciekawe
rzeczy w Stowarzyszeniu Twój
Wybór, czyta mniej lub bardziej
ambitną literaturę i słucha
przeróżnej muzyki.

Andrzej Zalejski
Kraków, małopolskie

Interesuje się historią i prawem. Jest
laureatem wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego z historii oraz
Olimpiady Wiedzy o Mediach.
Zajmuje i interesuje się także
działalnością społeczną, m.in. na
rzecz ochrony klimatu, praw zwierząt
czy polepszenia sytuacji prawnej i
społecznej osób LGBT.

Mikołaj Zalewski
Rokitno Szlacheckie, śląskie
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