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Drodzy Maturzyści,

miałem wielką przyjemność patrzeć jak z nieśmiałych, 
choć odważnych, dzieciaków zmienialiście się przez te trzy 
lata w prawie już dorosłych. Bardzo sobie cenię czas, który 
spędziłem z Wami na wakacjach (nawet gdy przegrywałem 
w szachy!) i dużo się od Was nauczyłem. Dzięki. 
Idziecie w wielki świat i nie wątpię, że dacie sobie w nim 
radę. Pamiętajcie jednak, że nauka i praca to nie wszystko. 
Dbajcie o rodzinę, o starych przyjaciół i o miejsce pochodze-
nia. I pamiętajcie też o nas. EFC to nie tylko wspólnota obec-
nych stypendystów i pracowników. To przede wszystkim 
grupa dużo większej już liczby absolwentów. Zapiszcie się 
do Stowarzyszenia Alumni EFC. Mówcie o nas potencjalnym 
stypendystom i ich rodzinom. Pamiętajcie też o naszych 
innych inicjatywach – na przykład zachęcajcie zaprzyjaź-
nionych nauczycieli do ubiegania się o granty w ramach 
programu „Edukacja Inspiracja”. 
Kochani, bądźcie wyrozumiali, otwarci na innych. Bądźcie 
patriotami, ale myślcie za siebie i sami dochodźcie do tego, 
jak najlepiej nimi być. Szanujcie naszą kruchą demokrację 
i szanujcie ten niesamowity projekt, jakim jest zjednoczona 
i pokojowa Europa. Nie znacie innej Polski i innej Europy, 
ale uwierzcie (i historycy wśród Was to potwierdzą), że 
alternatywy są dużo mniej ciekawe. 
I ostatnia prośba – udzielajcie się społecznie. Znajdźcie 
coś, co jest dla Was ważne, i w myśl tej idei oddajcie coś 
od siebie innym. Mam nadzieję, że przykład Andrzeja 
Czerneckiego będzie Wam służył jako inspiracja. 

 Z szacunkiem
 Igor Czernecki

Moi Mili! 
Gratuluję Wam serdecznie ukończenia wymarzonej szkoły. 
Pragnę też pogratulować i podziękować Waszym rodzicom, 
nauczycielom, dyrektorom szkół, wychowawcom w bursach – 
za to, że tak wspaniale Was wychowali i wspierali w edukacji. 
Wasze osiągnięcia świadczą o niegasnącej potrzebie po-
znawania świata, o wytrwałości, konsekwencji, bez których 
nie da się realizować ambitnych planów. Rozumiecie teraz, 
jaką wartością jest przyjaźń, jesteście wobec siebie lojalni 
i szczerzy. Odważnie wkraczacie w dorosłość, ale nie 
zapominacie też o innych, organizujecie pomoc dla potrze-
bujących. Będę pamiętała nasze rozmowy, bo wiele się od 
Was nauczyłam!
Jestem z Was bardzo dumna, szczególnie z tego, że od-
nosicie tak liczne sukcesy w różnych dziedzinach nauki, 
w kulturze i sporcie. Dajecie swoim rówieśnikom przykład, 
że warto mieć pasje i je rozwijać, podążać za marzeniami. 
Życzę Wam, aby to, co przeżyliście dzięki udziałowi w sty-
pendium „Marzenie o Nauce”, było zaledwie wstępem do 
kolejnych sukcesów, które przyniosą radość i satysfakcję – 
głównie Wam – ale na pewno również Waszym bliskim, 
do których, mam nadzieję, włączycie także zespół EFC. 
Pamiętajcie proszę, że możecie na nas liczyć.

 Powodzenia!
 Emilia Gromadowska
 Prezes Zarządu
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Białystok

Koordynatorka: 
Iwona Konopka

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku



Kochani! 
Stanowicie jedyną w swoim rodzaju mieszankę indywi-
dualności, skrajności i niezwykłych osobowości. Dziękuję 
Wam  za dwa wspólnie spędzone lata. W czasie stypendium 
odwiedziliśmy chyba większość restauracji, gdzie można 
zjeść dużo i stosunkowo niedrogo. Indywidualność to 
cecha, która pasuje do Was wszystkich i każdego z osobna 
i jestem przekonana, że już niebawem świat o Was usłyszy.  
Przed Wami kolejny ważny etap życia oraz wiążąca się 
z nim duża zmiana. Wierzę, że spełnią się Wasze marzenia, 
a wybrane kierunki studiów staną się kolejnym krokiem 
w dążeniu do lepszej przyszłości. Życzę Wam sukcesów, 
z których Wy sami będziecie zadowoleni oraz spotkania 
wspaniałych i mądrych ludzi na Waszej drodze do kariery. 
Moi Drodzy, niech słowa Kanta towarzyszą Wam w dalszym 
życiu: „Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś 
chcieć uczynić prawem powszechnym”.
Powodzenia i do zobaczenia.  

 Iwona Konopka

„Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel 
(ideał, zadanie). Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby, 
by do niego dojść: wiedzę, pieniądze, materiały, metody. 
Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie 
celu.” – Arystoteles.
Indywidualność, zróżnicowane podejście do problemów, 
odmienne zdania na dane tematy – to my. Tak różni, 
a jednak związani ze sobą trzy lata. Każde z nas dawno 
obrało swój cel, w realizacji którego pomogła Fundacja. 
Od momentu wstąpienia do rodziny EFC poczuliśmy się jak 
w domu. Niezapomniane wrażenia, wyjazdy, grono wspie-
rających koordynatorów, wyrozumiały zarząd  – to wszyst-
ko zostanie w głowach i sercach. Nikt nie spodziewałby się, 
że połączy nas tak wspaniała więź.
W życiu bywa różnie, jednak dzięki wzajemnemu zro-
zumieniu odnajdowaliśmy siłę, aby dalej dążyć do celu. 
Nawiedzały nas myśli, czy dobrze zrobiliśmy, biorąc udział 
w rekrutacji i czy poradzimy sobie w nowej szkole. Teraz 
możemy śmiało stwierdzić – to była dobra decyzja i od-
mieniliśmy swoje życie. Łącząc podarowane zasoby i wy-
trwałość, postępowaliśmy zgodnie z przyświecającą nam 
ideą, którą odzwierciedlają słowa Arystotelesa. Wszystko 
kiedyś się kończy. Nasza przygoda z EFC również. Jednak 
jesteśmy dobrej myśli co do naszych dalszych losów. 
Mamy nadzieję, że zostaniemy pozytywnie zapamiętani. 
My też nie zapomnimy, dzięki czyjej pomocy osiągnęliśmy 
tak wiele.

 Absolwenci
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Małgorzata Grużewska  
Pochodzę z małej miejscowości w woje-
wództwie podlaskim. Skończyłam I LO 
w Białymstoku, klasę o profilu humani-
styczno-prawniczym. Interesuję się spor-
tem i muzyką, w wolnym czasie rysuję.

Paulina Jarmołowicz  
Mieszkam w małej mieścinie na Podlasiu. 
Uczyłam się w I LO w Białymstoku, w kla-
sie o profilu biologiczno-chemicznym. 
W wolnym czasie oglądam seriale, czytam 
książki kryminalne i rysuję.

Magda Wiśniewska  
W szkole uczęszczałam na profil mene-
dżerski. Moją największą pasją są języki 
obce i to z nimi wiążę przyszłość. Poza 
szkołą uczę się dodatkowo koreańskiego, 
chińskiego i szwedzkiego.

Urszula Świerzbińska  
Skończyłam profil medyczny. Chcę się 
zajmować fizjoterapią. Gram w orkiestrze 
na trąbce i uprawiam wszelkiego rodzaju 
sporty – moimi faworytami są siatkówka 
i treningi karate. 

Karolina Kołodziejska  
Moja pasja to sport, a dzięki EFC spróbo-
wałam nowych dyscyplin. Poznałam inspi-
rujące osoby, które pokazały mi, że nie 
wolno się bać i trzeba spełniać marzenia! 
Uwielbiam przyrodę i kotki.

Artur Jankowski  
Fizyka to moja pasja, w liceum byłem 
uczniem wspaniałej pani profesor, która 
powiększyła mój zasób wiedzy. Dzięki sty-
pendystom i ludziom, których poznałem 
w EFC, czuję się dowartościowany. 

Bartek Brzozowski  
Lubię muzykę alternatywną i ekspe-
rymentalną. Mam własne specyficzne 
podejście do życia. Moim celem i ambicją 
jest przeżyć. Wiążę przyszłość z nauką 
języków obcych.
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Trójmiasto

Koordynatorka:  
Elżbieta Broda

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 
V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku



Grupa trójmiejskich maturzystów to uczniowie III LO 
w Gdyni i V LO w Gdańsku. Proporcje (parytet) nie zostały 
zachowane i relacja występuje w układzie 4 na 1. Jedyną 
maturzystką w Gdańsku jest Zosia. Zosiu – długo będę 
wspominać nasze wspólne wycieczki do Gdyni, Madrytu 
oraz wypady do wegańskiej restauracji Avocado. Trzymam 
kciuki za Twoją misję ratowania świata. Stypendyści 
z Gdyni to same barwne postacie i zapaleni poligloci. 
Dziękuję Wam za wspólnie spędzone trzy lata. A jeżeli coś 
było nie tak, pozostaje mi powiedzieć tylko jedno – signomi. 

 Elżbieta Broda

Otrzymanie stypendium „Marzenie o Nauce” to jedna z naj-
lepszych rzeczy, jaka mogła nas spotkać. Fundacja EFC nie 
tylko wspiera finansowo i pozwala na naukę w najlepszych 
liceach w całej Polsce, ale również łączy ambitnych, 
otwartych i gotowych do podejmowania wyzwań młodych 
ludzi, którzy stanowią dla siebie nawzajem niesamowite 
źródło inspiracji i motywacji do działania, do przesuwania 
swoich granic – odrobinę każdego dnia. To właśnie innych 
stypendystów i czas spędzony razem z nimi w trakcie ferii, 
wakacji i prywatnych spotkań zapamiętamy najlepiej. 
Co nie zmienia faktu, że o kadrze Fundacji również nie 
będziemy potrafili zapomnieć, ponieważ to także dzięki jej 
wsparciu i pracy udało nam się przejść tak ciężką drogę, 
jaką jest liceum ogólnokształcące. Pokrywanie kosztów 
zakwaterowania, wyżywienia, podręczników, kursów języ-
kowych to tylko jedna strona „Marzenia o Nauce”. To ludzie 
i więzi, jakie między nimi powstają, decydują o prawdziwej 
sile Fundacji EFC. Dzięki nim jest to tak wyjątkowy projekt 
i myślimy, że również dzięki nim inicjatywa ta nigdy nie 
stanie w miejscu.

 Absolwenci

1312Trójmiasto Trójmiasto



Kamil Krzyszczyk 
Jestem Kamil. W wolnym czasie pracuję 
jako przewodnik i wolontariusz. Interesuję 
się podróżami, językami obcymi i polity-
ką. W przyszłości chciałbym studiować 
ekonomię.

Alicja Skuba  
Jestem nieuleczalną romantyczką i molem 
książkowym, w wolnych chwilach dosko-
nalę umiejętności artystyczne – rysuję 
tradycyjnie i próbuję sił w digital art.

Maja Glanert  
Interesuję się nauką angielskiego i fran-
cuskiego, śpiewam oraz rysuję, w szkole 
najbliższa jest mi biologia. 

Kacper Bojarczuk  
Jestem absolwentem III LO w Gdyni. 
Lubię spać, leniuchować, grać w gry kom-
puterowe i planszowe oraz oddawać się 
mym tymczasowym zainteresowaniom.

Zofia Świątkowska 
Jestem z Gdańska i kocham to miejsce. 
Staram się małymi kroczkami  zmieniać 
świat na lepsze, udzielam się jako 
 feministka oraz staję w obronie praw 
 zwierząt. Peace & love.
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Katowice

Koordynator:
Łukasz Krzemiński

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach



Szanowni tegoroczni maturzyści z województwa śląskiego, 
w skrócie – Justyno.
Mieliśmy okazję spotkać się dość niedawno, bo zaledwie 
10 miesięcy temu. Przez ten okres dałaś się poznać jako 
bardzo ciekawa, ale i trochę tajemnicza osoba. Doskonale 
umiesz wciągnąć w rozmowę i wyciągnąć wszystko ze 
swojego interlokutora. To bardzo cenna umiejętność. 
Rezultat jest taki, że Ty pewnie wiesz więcej o mnie, niż ja 
o Tobie. Na szczęście uchylasz rąbka tajemnicy poprzez 
poezję. Wiem, że marzysz o medycynie, powiem tak: bę-
dziesz najlepszą poetką wśród lekarzy i najlepszą lekarką 
wśród poetów, a może po prostu najlepszą poetką i lekarką 
w Polsce, na świecie. To już zależy od Ciebie, dojdziesz 
tam, gdzie zechcesz, tylko pamiętaj: „Potykając się, można 
zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” 
(J.W. Goethe). Po drodze nie zapomnij o nas, o społeczno-
ści EFC. Trzymaj się. Do zobaczenia!

 Łukasz Krzemiński

Dumą i radością napawa mnie fakt, iż zostałam wyróżniona 
przywilejem reprezentowania w tym oto albumie tegorocz-
nych śląskich maturzystów. 
Aby ująć w jak najmniejszej liczbie słów dozgonną 
wdzięczność za te trzy lata, pozwoliłam sobie napisać ten 
krótki wiersz:

Rustic, Dörfler, Aldeano, le paysan
Nikt nie wie, kim oni są.
Z sielanki do betonowych lasów
Gdzie i wiersze inne 
I muzyka pełna hałasu.
Trzy wiosny przebrzmiały 
Zostawiły pewne zmiany:
Horyzonty jakby szersze
I szprecha się też easier
Znajomości trochę lepsze
Na przyszłość dobre wizje
Może jeszcze nie Noble 
Jeszcze nie Oskary
Ale, kto wie co na świat wydamy.
Już nie rustykalni
Urban też nie w naszych żyłach
Bliżsi do Judyma niż Kordiana
Duża szansa była nam dana
Większa niż mogą pomyśleć
Bo rozumieć zaczynamy sens swego wydania
Jak drzewo wydaje kwiecie
À nous deux, maintenant świecie!

 Absolwentka
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Justyna Sidorkiewicz 
Ciche, niezdecydowane stworzenie, 
które chce w przyszłości leczyć złamane 
serca. Nieważne, czy jako kardiochirurg, 
psycholog, muzyk, czy ktoś jeszcze inny. 
Może na to nie wygląda, ale w serduszku 
mam miejsce dla każdej osoby z EFC.

2120Katowice Katowice



Kielce

Koordynator:
Andrzej Piękoś

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach



Nasza przygoda z EFC zaczęła się trzy lata temu i tak szybko 
dobiegła końca. Był to dla nas wszystkich niezapomniany 
i niezwykle ważny czas. Zaczynaliśmy jako zagubieni i nie-
pewni siebie nieznajomi. Dziś możemy mienić się otwartymi 
na świat ludźmi, którzy nie boją się nowych wyzwań i są 
gotowi rozpocząć kolejny etap życia,  niestety – pozbawiony 
opiekuńczych skrzydeł Fundacji. Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni, że mogliśmy być członkami tej fantastycznej 
społeczności. Pomagała nam stawiać pierwsze kroki 
w rzeczywistości, która była dla nas nie tylko nowa, lecz 
także ekscytująca. Przebrnęliśmy przez ogrom testów, 
niezapowiedzianych kartkówek i powtórek, by stawić czoła 
najważniejszemu egzaminowi umożliwiającemu wybranie 
życiowej drogi. Mimo codziennych trudów nigdy nie opusz-
czało nas pozytywne nastawienie. Comiesięczne spotkania 
dodawały nam energii i motywowały do dalszej pracy. 
Miano stypendysty EFC jest dla nas ogromnym wyróżnie-
niem i zaszczytem. Ekipa Fundacji podzieliła się z nami swo-
im sercem. Podarowała nam nie tylko piękne wspomnienia, 
ale również wartościowe przyjaźnie, być może na całe 
życie. Dziękujemy za wkład – zarówno w naszą edukację, 
jak i rozwój osobisty. Dziękujemy także za życiową szansę, 
która zapisze się w naszej pamięci na zawsze.

 Absolwenci

Poznaliśmy się trochę bliżej w trakcie Wakacji z EFC i od 
razu wiedziałem, że będzie dobrze. Natasza stwierdziła, że 
tu rządzi, co szybko okazało się absolutną prawdą. Łukasz 
nie znał chyba jeszcze wtedy potęgi tkwiącej w serkach 
wiejskich, ale za to Gabriela śmiała się równie uroczo 
i często jak teraz.
Przez ostatni rok pokazaliście, że jesteście świetni – tak 
świetni, że o wyniki matur nie musicie się martwić. 
W ogóle nie widziałem, żebyście przejmowali się maturą! 
Pokazaliście mi, jak wyjątkowymi ludźmi jesteście. Zawsze 
w porządku, szczerzy, nastawieni pozytywnie, mimo 
że pewnie nie zawsze mieliście ku temu powody. Może 
dlatego, że przez trzy lata uczyliście się w Kielcach – takie 
doświadczenie zahartowałoby każdego.
Jestem przekonany, że będziecie w pełni zadowoleni 
z wyników egzaminu maturalnego, dostaniecie się na upra-
gnione kierunki studiów na najlepszych uczelniach poza 
Kielcami. Wierzę, że Wasze życie potoczy się wspaniale 
i nie traficie zbyt szybko na stół pod troskliwą opiekę Joli.
Każdy z Was ma ogromny potencjał. Gdyby nie to, nie zo-
stalibyście stypendystami EFC. Teraz ruszacie dalej i wiem, 
że z Waszym podejściem do życia, zapałem, determinacją 
i pracowitością zajdziecie naprawdę daleko!
Gdziekolwiek w Polsce się znajdziecie, pamiętajcie – 
wszystkie drogi prowadzą do Kielc i raz na jakiś czas (nie 
za często) możecie odwiedzić to piękne miasto, żeby inspi-
rować pozostałych stypendystów, opowiadając jak dobrze 
Wam się wiedzie.

 Andrzej Piękoś
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Gabriela Chrobok 
Jak pech to pech.

Łukasz Gajerski 
Cześć, jestem Ukasz i lubię serki wiejskie 
(duuużo serków wiejskich).

Natasza Kałczuga 
Nie, nie jestem z Rosji ani innego kraju ze 
Wschodu.

Marlena Kowalik 
Jestem humanistką pozytywnie nasta-
wioną do życia, a także matematyki. 
Uwielbiam rozprzestrzeniać wokół siebie 
dobry nastrój i nieść pomoc.

Jolanta Langier 
Uparcie dążę do celu, bo „skoro wiara 
czyni cuda, trzeba wierzyć, że się uda”. 
Przyszłość wiążę z pracą w kryminalisty-
ce. Dzięki Fundacji mam szansę spełnić to 
marzenie.

Aleksandra Zielińska 
Swoją przyszłość wiążę z medycyną. 
W wolnych chwilach lubię czytać książki. 
Dzięki Fundacji EFC odmieniło się moje 
życie i jestem niezmiernie wdzięczna za 
daną mi szansę.
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Kraków

Koordynator:  
Łukasz Krzemiński

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie



Szanowni,
nie wiem, po prostu nie wiem, co napisać…. Tak Was lubię 
i tak będzie mi Was brakowało, że nie da się tego opisać. 
Lubię Was razem i każdego z osobna. Za spotkania, za 
wyjścia, za rozmowy, za ferie, wakacje, za tabelki, za 
złośliwości i życzliwości. Nie wiem, jak sobie bez Was 
poradzę, chyba wszyscy musicie zostać w Krakowie, czego 
mógłbym sobie życzyć, ale wiem też, że Wasze możliwości 
są nieograniczone i pójdziecie tam, gdzie tylko Wam się 
zamarzy. Czego w takim razie Wam życzę? Abyście nie 
zapomnieli o sobie nawzajem. Pomyślcie, jak by połączyć 
razem Wasze potencjały to… klękajcie narody. Razem, 
młodzi przyjaciele, zmieniajcie ten świat, pchajcie tę bryłę 
nowymi tory. Nie zapomnijcie także o Fundacji i o mnie. 
Wiecie, że serce mam duże i zawsze będzie w nim dla Was 
miejsce. Cytat na koniec: „Najmądrzejszy jest ten, który 
wie, czego nie wie…”. (Sokrates). Do zobaczenia! 

 Łukasz Krzemiński

Zespół złożony z dziewięciu indywidualności pod przewod-
nictwem pewnego Niedźwiedzia z gatunku Ursus arctos. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że tworzymy piękną „mieszankę 
wybuchową” – mamy obok siebie tancerzy, przyszłych 
lekarzy, szalonych artystów – działaczy, ścisłe umysły na-
ukowców, poetów, muzykę w parze z matematyką, porywa-
jące debaty, potęgę historii. Każdy z nas od reszty różni się 
diametralnie, co pozwala na naukę tolerancji i jednoczesne 
dawanie z siebie jak najwięcej. Zawsze w pełnej gotowości 
do pomocy mimo długiego szeregu obowiązków. Jedyne, 
czego wiecznie nam mało, to wyzwania. Windsurfing? 
Narciarstwo? Wywiad do TV?  Snowboard? Nakręcenie 
filmu w trzy dni? Pasek na świadectwie? Nie ma problemu! 
Ta grupa podejmie rękawicę. 
Czego się nauczyliśmy przez te trzy lata?  Z pewnością bie-
gu przez życie z wytrwałością i w pogardzie mając tnące 
szpony mrozu, godne tych doświadczonych podczas Ferii 
z EFC. Otwartości nawet na najbardziej abstrakcyjne umie-
jętności, które możemy nabyć. Pewności siebie i swoich 
decyzji. Konsekwencji w realizacji celów i pewnego rodzaju 
odwagi – rzeczy niemożliwe zaczynają być możliwe.
Co nas łączy? Czysta serdeczność, szczery śmiech, deter-
minacja w walce o marzenia, umiejętność dobrej zabawy 
w każdych warunkach i, przede wszystkim, Edukacyjna 
Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC. 
Wyjątkowi? Jedyni w swoim rodzaju? Jeszcze jak!

 Absolwenci
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Kamil Giera 
Mam na imię Kamil, jestem stypen-
dystą z Krakowa. Fascynuję się historią, 
szczególnie XX wieku. Planuję studiować 
prawo i to właśnie z tą dziedziną wiążę 
swoją przyszłość. 

Ewelina Sokulska 
Kultura Włoch i język włoski to moje 
fascynacje,  z którymi wiążę życiowe 
plany. Pasjonuję  się historią i literaturą 
polską, a także śpiewem i tańcem. Marzę 
o licznych podróżach. 

Przemysław Lechowicz 
Okulary na nosie, gitara w dłoni, 
Z całego serca kocham pepperoni, 
Na sportowe emocje zawsze przystaję, 
Z uśmiechem na krok się nigdy nie 
rozstaję.

Weronika Kołodziejczyk 
Skończyłam V LO w Krakowie. Od 
zawsze lubię matematykę, interesuję się 
też sztuką, a w wolnych chwilach rysuję. 
W przyszłości chciałabym studiować 
architekturę.

Weronka Kapusta 
Kocham naukę języków obcych i chcę 
zostać tłumaczem. W przyszłości mam 
zamiar dużo podróżować, a moim głów-
nym marzeniem jest wycieczka na Kubę. 
Uwielbiam dobrą kawę i science fiction.

Kinga Zaczyk 
Moją pasją są języki obce, które pozwalają 
spojrzeć na świat z innej perspektywy. 
Swoją przyszłość wiążę ze studiami me-
dycznymi. Moim marzeniem jest podróż 
dookoła świata.

Edyta Dyngosz 
Jestem szczęśliwa, że dostałam szansę 
nie tylko nauki w prestiżowym liceum, ale 
przede wszystkim możliwość  poznania 
wspaniałych ludzi tworzących społecz-
ność EFC.

Jolanta Wilczyńska  
Moje hobby to gra na skrzypcach i jedze-
nie, a i jeszcze bieganie, bo muszę spalić 
to, co zjem. Najważniejsze, by się w życiu 
spełniać i zawsze coś robić. Bądźmy 
szczęśliwi.  

3332Kraków Kraków



Katarzyna Mech  
Działanie, aktywność, śmiech, kon-
sekwencja. Wciąż w wirze wydarzeń, 
otoczona sztuką, ludźmi i szukająca świe-
żości myśli. Nowy cel? Jak mnie drzwiami 
nie wpuszczą, to oknem wejdę!

3534Kraków Kraków



Krosno

Koordynator: 
Maciej Ziółkowski

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie



Szanowni Absolwenci,
trzy lata minęły w okamgnieniu!  Pierwszy raz  w Krośnie 
pojawiła się tak liczna grupa stypendystów. I to jaka! 
Prawdziwa mieszanka wybuchowa! Praca z tak pozytywną 
gromadką była czystą przyjemnością. Z sentymentem 
będę wspominał wspólne wakacje w Jastarni oraz szaleń-
stwo na stokach w trakcie ferii zimowych.  Byliście idealną 
wizytówką Fundacji EFC w Krośnie. Zawsze chętni i gotowi 
do działania na wszelkich możliwych płaszczyznach.  Miło 
było patrzeć, jak rozwijacie się podczas pobytu w murach 
I LO. Z dumą stwierdzam, że stypendium trafiło w dobre 
ręce. Każdy z Was wykorzystał ten czas maksymalnie. 
O Waszą przyszłość jestem spokojny! Głęboko wierzę, 
że spełnicie swoje marzenia o upragnionych studiach. 
Trzymam również  kciuki za realizację marzeń niezwiąza-
nych z nauką. Mam nadzieję, że raz na jakiś czas wspomni-
cie fantastyczną przygodę z Fundacją EFC i swojego koor-
dynatora. Pamiętajcie,  że zawsze jesteście mile widziani 
w Lublinie. 

 Maciej Ziółkowski

Stypendium było dla nas ogromnym wyzwaniem, które 
odważyliśmy się podjąć i mamy nadzieję, że udało nam 
się mu sprostać. Fundacja to wspaniała przygoda, wielka 
szansa, której wiele zawdzięczamy. Umożliwiła nam naukę 
w jednej z najlepszych szkół na Podkarpaciu. 
Dzięki stypendium mogliśmy rozwijać swoje pasje i za-
interesowania, otrzymaliśmy pomoc finansową oraz, co 
najważniejsze, ogromną dawkę pozytywnej energii i moty-
wacji od najlepszego koordynatora pod słońcem! Początki 
nie były łatwe, musieliśmy zamieszkać w nowym miejscu, 
zaaklimatyzować się, ale dzięki wzajemnemu wsparciu 
szybko się zaadaptowaliśmy. Dzięki Fundacji poznaliśmy 
wielu ciekawych ludzi z każdego zakątka Polski, z którymi 
mamy kontakt do dzisiaj. Zawiązaliśmy przyjaźnie, które 
mamy nadzieję, że przetrwają lata. Na feriach i wakacjach 
nabyliśmy nowe umiejętności, których nie moglibyśmy 
rozwinąć bez pomocy EFC, np. z windsurfingu i sportów 
zimowych. Zwiedziliśmy Polskę od morza po góry. Przed 
nami matura i nasza przygoda z Fundacją dobiega końca. 
To były piękne 3 lata, które przeminęły bardzo szybko, 
ale wspomnienia pozostaną z nami na zawsze. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni, że nam zaufano, powierzono nam szansę 
i wybrano spośród grona licznie starających się o stypen-
dium. Czujemy się wyróżnieni i dziękujemy każdemu, kto 
przyczynił się do tego, że dziś jesteśmy w tym miejscu.

 Absolwenci
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Joanna Chajec 
Fundacja dała mi możliwości rozwoju, 
poznałam wspaniałych ludzi. Myśli o wa-
kacjach i feriach wywołują uśmiech. Chcę 
skończyć studia, po których będę mogła 
mieć kontakt z ludźmi i nieść im pomoc.

Alicja Kozłowska 
EFC poszerzyła moje horyzonty, zarówno 
w sensie przenośnym, jak i dosłownym. 
W przyszłości pragnę patrzeć na świat 
z takiej perspektywy, dlatego chcę studio-
wać lotnictwo i kosmonautykę.

Natalia Trucina 
Dzięki Fundacji zrozumiałam, że stoi 
przede mną wiele możliwości. Wystarczy 
być odważnym i konsekwentnym 
w dążeniu do wyznaczonych celów, aby je 
osiągać. Rozwinęłam się intelektualnie, 
ale również lepiej poznałam siebie.

Monika Białowąs 
Moim marzeniem jest dostać się na me-
dycynę lub stomatologię. Fundacja EFC 
to wspaniała organizacja, która skupia 
ciekawych ludzi i daje duże możliwości 
rozwoju.

Weronika Białowąs 
W tym roku czeka mnie matura, na której 
zdaję rozszerzoną biologię, chemię i fizy-
kę. Chciałabym, aby moja przyszłość była 
związana z kierunkami medycznymi.

Monika Korzeniowska 
Jestem bardzo zadowolona, że mogłam 
uczestniczyć w programie MoN. Miałam 
większe szanse na wszechstronny rozwój. 
W niedalekiej przyszłości chciałabym 
studiować na kierunku lekarskim.

Piotr Owsiak 
Dzięki Fundacji poznałem wielu wspania-
łych ludzi. Chciałbym studiować kierunki 
chemiczne w Warszawie, Wrocławiu lub 
Krakowie. W dużej mierze dzięki EFC 
moje marzenia mogą się spełnić.

4140Krosno Krosno



Lublin

Koordynator:: 
Maciej Ziółkowski

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie



Szanowni Panowie,
trzyletnia przygoda z programem „Marzenie o Nauce” dobie-
gła końca… Czas pakować manatki i ruszyć z małego Lublina 
na podbój świata! To był fantastycznie spędzony czas, pełen 
szkolnych sukcesów i wrażeń podczas wyjazdów. 
Pobyt w I LO był wymagającą próbą dla Waszych charakte-
rów. Z tej próby wyszliście zwycięsko. Gratuluję! Głęboko 
wierzę, że pobyt w murach szkoły, bursy oraz Lublinie 
umożliwił Wam wszechstronny rozwój, pozwolił uwierzyć 
w swoje umiejętności i dodał pewności siebie. Każdemu 
z Was życzę spełnienia marzeń, nie tylko tych związanych 
z nauką. Mam nadzieję, że będą do mnie docierały wieści 
o Waszych sukcesach na wszystkich płaszczyznach życia. 
Liczę, że Wy również będziecie miło wspominać Fundację 
EFC i Waszego koordynatora. Zawsze chętnie spotkam się 
z Wami, jeśli traficie kiedyś do Lublina.  
Trzymajcie się!

 Maciej Ziółkowski

Nasza przygoda z Fundacją rozpoczęła się w momencie, 
w którym jako finaliści konkursów przedmiotowych 
otrzymaliśmy listy. Z radością wzięliśmy udział w rekrutacji 
i już w wakacje, przed rozpoczęciem liceum, mieliśmy 
możliwość się poznać. Okazję ku temu stworzyła dwu-
dniówka integracyjna w Krakowie. Wiadomo, że początki 
nie są łatwe, ale dobrze się zgraliśmy. W efekcie trzy lata 
wspólnego mieszkania minęły w mgnieniu oka. Nasi starsi 
koledzy z Fundacji pomagali nam przystosować się do 
życia w bursie. Po czasie intensywnej nauki przychodził 
odpoczynek oraz wspólne wyjazdy na Ferie i Wakacje 
z EFC. Spotykaliśmy tam stypendystów z całej Polski. 
Spędzaliśmy aktywnie czas, surfując, czy grając w siatków-
kę. Poza tym, na Kolacji Mistrzów, mogliśmy porozmawiać 
z autorytetami w dziedzinach, które nas interesują. 
Te chwile pozostaną w naszej pamięci na długo. Dzięki 
Fundacji mogliśmy też rozwijać zdolności językowe i inne 
pasje. Okazało się, że nauka w lubelskim „Staszicu” nie jest 
tak trudna, jak by się mogło wydawać. Szkoła dała nam 
możliwości osiągnięcia dobrych wyników w konkursach 
i olimpiadach. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z dokonanego 
wyboru i uważamy przygodę z Fundacją za niezapomnianą.

 Absolwenci
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Jakub Michalak 
Mam na imię Kuba i jestem tegorocznym 
maturzystą. Planuję studiować infor-
matykę na Politechnice Warszawskiej. 
W przyszłości chciałbym zajmować się 
cyberbezpieczeństwem.

Bartosz Bańka 
Dzięki Fundacji jestem bogatszy o wiele 
umiejętności nabytych podczas wyjazdów 
na ferie i wakacje. Planuję studia farma-
ceutyczne w Lublinie, gdyż dobrze czuję 
się w tym mieście. 

Mariusz Mikusek 
Od czasów gimnazjum interesuję się 
geografią, dlatego planuję studiować 
geologię na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Miło będę wspominał wspól-
ne wakacje i ferie zimowe z EFC.

Rafał Dziak 
Nauka w Lublinie pozwoliła mi rozwinąć 
pasje i zainteresowania. Po ukończeniu 
szkoły średniej chciałbym rozpocząć 
studia w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie.

Artur Matyjasek 
Po latach w Fundacji najbardziej będzie 
mi brakować atmosfery panującej wśród 
stypendystów. Zawsze interesowała mnie 
informatyka, więc w przyszłości chcę 
zostać programistą.     
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Łódź

Koordynatorka: 
Agnieszka Jabłońska-Buchla

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 



Jeszcze tak niedawno widzieliśmy się na naszym 
pierwszym spotkaniu, równie niepewni, co ciekawi 
nadchodzących trzech lat. Perspektywa zakończenia 
przygody z Fundacją EFC leżała gdzieś głęboko w naszej 
świadomości, jednak nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, 
że ta chwila nadejdzie tak szybko. Stoimy więc teraz 
u progu nowego rozdziału w naszym życiu, które mogłoby 
się potoczyć zupełnie inaczej, gdyby nie pomoc Fundacji. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zdobytą wiedzę, umie-
jętności oraz możliwość zdobywania doświadczeń. Dzięki 
EFC mogliśmy poznać mnóstwo inspirujących, ciekawych 
osób, przyjaciół na długie lata. Przeżyliśmy wiele nieza-
pomnianych chwil, które pozostaną z nami jeszcze przez 
długi czas. Fundacja pomogła nam uzyskać wiarę w siebie, 
dzięki której będziemy mogli sięgać gwiazd i obiecujemy, 
że zrobimy co w naszej mocy, by nie zmarnować szansy 
danej nam przez grupę wspaniałych ludzi z EFC. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za te trzy wspaniałe lata, za cierpliwość, 
wsparcie, rzetelność, wyrozumiałość i zrozumienie, za 
troskę i szczery uśmiech.

 Absolwenci

Ten ostatni rok minął błyskawicznie, ale jednocześnie 
mam wrażenie, że działo się niesamowicie dużo rzeczy. 
Podjęliście już sporo ważnych decyzji, a kolejne przed 
Wami. Dziękuję Wam za niebywałe pokłady pozytywnej 
energii i świetną organizację! Natalio, masz w sobie racjo-
nalność i spokój, a jednocześnie taką radosną spontanicz-
ność. Mieszanka idealna! Iza, Twoja otwartość, szczerość, 
a przy tym determinacja, są niesamowite. Mateusz, Twoje 
błyskotliwe poczucie humoru przydaje się w każdej nie-
standardowej sytuacji. Całkiem standardowej też. Przy ca-
łej różnorodności charakterów jednocześnie widać Wasze 
zgranie, chęć wzajemnego wsparcia i pomocy. Mówiłam 
Wam o tym, że jesteście dla mnie niesamowitą motywacją, 
siłą napędową do działania. Po każdym wyjeździe z Łodzi, 
a zwykle to były jednak godziny nocne, czułam, że mogę 
góry przenosić. Macie niebywały potencjał – teraz czas na 
zdobywanie kolejnych szczytów!

 Agnieszka Jabłońska-Buchla

5150Łódź Łódź



Natalia Zimoch 
Niestety, moja przygoda z Fundacją 
dobiega końca. Lata te będę wspominać 
szczególnie mile, ponieważ udało mi się 
poznać fantastycznych ludzi i rozwinąć 
swoje zainteresowania.

Mateusz Lichaman 
Jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi, 
Fundacja dała mi naprawdę wiele – miłość 
życia, możliwości rozwoju, nauczyła mnie 
samodzielności, ale co najważniejsze – do-
tknąłem Victora Borsuka!

Izabela Wróbel 
W przyszłości chciałabym być naukow-
cem. Dlaczego? Bo w filmach każdy 
zostaje superbohaterem, a prawdopo-
dobieństwo znalezienia przeze mnie 
napromieniowanego meteorytu jest zbyt 
niskie.
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Olsztyn

Koordynatorka: 
Iwona Konopka

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Olsztynie



Kochani !
Minęły już trzy lata, a ja mam wrażenie, jakby wczoraj było 
nasze pierwsze spotkanie, na którym nieśmiało opowia-
daliście o sobie, swoich pasjach, marzeniach i planach na 
przyszłość. Część z nich ziściła się dość szybko, realizacja 
kolejnych to tylko kwestia czasu. Przez te trzy lata przeży-
waliście zarówno chwile wzlotów, jak i upadków. Godne 
podziwu jest to, że te gorsze chwile potrafiliście przekuć 
w sukces, dzięki czemu teraz jesteście w tym miejscu 
Waszego życia, a zarazem o wiele silniejsi, aby stawić czoła 
kolejnym wyzwaniom. Nie bójcie się nowych doświadczeń, 
wyjazdów czy działań pod wpływem chwili. To, co najpięk-
niejsze w życiu może być tuż za rogiem – szkoda byłoby nie 
sprawdzić. Czerpcie z życia pełnymi garściami, korzystaj-
cie z możliwości, jakie stawia na Waszej drodze los lub sami 
takie możliwości stwarzajcie. Realizujcie swoje marzenia, 
pragnienia i nie pozwólcie, by ktokolwiek, kiedykolwiek 
zablokował Wam drogę do ich realizacji. 
Kiedy po tych trzech latach rozmawiam z Wami, widzę 
pewnych siebie, mądrych, wartościowych ludzi, o których 
zapewne świat usłyszy za kilka lat i tego Wam właśnie 
życzę. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy i zapraszam na 
herbatkę i ciasto marchewkowe, kiedy będziecie przejaz-
dem w Olsztynie.

 Iwona Konopka

Każdy z nas pamięta lipiec 2015 roku i spotkanie w biurze 
EFC. Nowe twarze, wszyscy zestresowani i przestraszeni 
niewiadomą. Ciepłe słowa Pani Iwony dodały otuchy, 
a szczery uśmiech Pani Gosi przełamał lody. 
W sierpniu rozpoczęliśmy przygodę życia. Obecni absol-
wenci bardzo ciepło nas przyjęli – rozwiali wątpliwości co 
do życia w szkole i internacie. Wiedzieliśmy, że będą dla 
nas jak starsze rodzeństwo. Nie obyło się bez chwil zwąt-
pienia, ale pomagały osoby, które trudne początki miały już 
za sobą. Pamiętamy troskliwe pytania Pani Gosi, jak żyjemy 
i kiedy się widzimy. Panie koordynatorki w czasie spotkań 
rozwinęły nasze kulinarne umiejętności. Teraz wiemy, że 
z goździkami do ciasta trzeba ostrożnie. Jedzenie kojarzy 
się z domem, ciepłem i miłością, ale również z EFC. 
W ramach różnych akcji dołożyliśmy swoją „cegiełkę” i po-
mogliśmy innym tak, jak nam pomogła Fundacja. Choć w ma-
łym stopniu spłaciliśmy dług wdzięczności. Nieodłącznym 
elementem stypendium były wakacje i ferie, które pozwalały 
poczuć siłę rodziny EFC. Długie godziny spędzone w pociągu 
warte były chwil na stoku z Panem Edkiem i Panią Kamą czy 
też nad morzem – z żaglem i deską. 
Fundacja w jednych zaszczepiła jeszcze większą miłość 
do zdobywania wiedzy, a w innych przynajmniej miłość 
do pizzy. W jednym jesteśmy zgodni – pomogła spełniać 
marzenia, zyskaliśmy drugą rodzinę. Już na zawsze EFC ma 
miejsce w naszych serduszkach. 

 Absolwenci
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Aleksandra Chudzik 
Pasjonuję się sportem, a w szczególności 
piłką nożną. W przyszłości chciałabym 
połączyć moje zamiłowanie do sportu 
i biologii i zostać fizjoterapeutką.

Marta Siwakowska  
Z głową w chmurach, twardo stąpając po 
ziemi, przyszłość swą wiążę z językami 
obcymi, sztuką filmową, teatrem, książ-
kami i polityką. Czas pokaże, co mnie 
bardziej uwiąże.

Ewelina Sobota 
W przyszłości prawdopodobnie architekt. 
Mam milion pomysłów na minutę, a przy 
tym duszę artystki – wymyślam kreatywne 
rozwiązania problemów wynikających 
z tego, że znów o czymś zapomniałam. 

Asia Jastrzębska 
Przyszła pani germanistka czy może 
sławna aktorka podbijająca scenę? Z pro-
blemami zawsze radzę sobie śpiewająco 
i idę przez życie, kierując się przysłowiem 
„Aller Anfang ist schwer”. 

Igor Furgała  
Skończyłem II LO w Olsztynie, profil 
biologiczno-chemiczny i z tymi kierun-
kami wiążę przyszłość – chciałbym zostać 
lekarzem i pomagać innym. Interesuję się 
sportem, głównie piłką nożną. 

Małgorzata Pieniak  
Lubię nowe wyzwania, dlatego mam 
mnóstwo planów na życie. Jestem prze-
konana, że niezależnie od tego, co będę 
robić w przyszłości, będę czerpać z tego 
mnóstwo radości. 
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Opole

Koordynatorka:  
Kalina Żaczek

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu 
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Opolu



Robaczki, Robaczki – co z Was wyrośnie?  Dotrwaliście! 
Za Wami trzy lata liceum, matura, mnóstwo wyzwań, 
trudności i sukcesów. Tworzycie trio niezwykłych indywi-
dualności. Aniu – mam wrażenie, że Ty zawsze się uśmie-
chasz, jestem pewna, że optymizm otworzy przed Tobą 
wiele drzwi. Patryk – można z Tobą dyskutować bez końca, 
liczę na to, że Twoja determinacja, talent i pracowitość 
doprowadzą Cię do tytułu profesora, a może do nagrody 
Nobla?  Kacper – doceniam to, jak stopniowo otwierałeś 
się na nowe doświadczenia, mam nadzieję, że już niedługo 
zostaniesz światowej sławy fizykiem!
Dziękuję Wam za wspólny czas, powodzenia! 

 Kalina Żaczek

Trzy lata w Fundacji oprócz tego, że minęły błyskawicznie, 
to zapadną nam w pamięć jako czasy pełne nowych 
doświadczeń, optymistycznych ludzi i wielu wyzwań. 
Wspólne ferie, wakacje, a także spotkania co miesiąc nie 
tylko pomogły nam się rozwijać i realizować, ale także 
pokazały, że warto sięgać po więcej. Początki bywały 
trudne dla każdego z nas, jednak zawsze można było liczyć 
na pomocną dłoń starszych stypendystów. To było w tym 
wszystkim najlepsze – przez ten niedługi czas stworzyliśmy 
namiastkę wspólnoty. Codzienne życie w internacie (nie-
ważne, czy mieszkaliśmy na tym samym piętrze, czy w tym 
samym pokoju) pokazało nam, jak dobrze jest mieć kogoś 
znajomego obok. Wzajemne pożyczanie podręczników, 
notatek, a czasem i jedzenia, bardzo zbliża ludzi. Warto 
jednak wspomnieć, że zyskaliśmy przyjaciół nie tylko 
wśród opolskich stypendystów, ale z całej Polski! Jedyne 
w swoim rodzaju letnie wyjazdy nad morze pozwoliły nam 
się zintegrować z pozostałymi rówieśnikami, a nocne gry 
w „mafię” stały się nieodłączną tradycją fundacyjnych 
wakacji. Dzięki rozmaitym aktywnościom w ramach wycie-
czek odkrywaliśmy i rozwijaliśmy swoje pasje – na przykład 
jazdę na nartach lub windsurfing. Dzięki Fundacji każdy 
z nas potrafi wzorowo wypełnić fakturę i potwierdzenie 
wpłaty.

 Absolwenci
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Anna Ralko 
Mam niespokojną duszę odkrywcy, 
kocham sztukę, muzykę, teatr i wszystko 
z tym związane. Małymi kroczkami dążę 
do celu, a moją bronią przeciwko prze-
szkodom w życiu jest szczery uśmiech.

Patryk Szlufik 
Dążę uparcie do swoich celów, a jak 
coś nie wychodzi, to trudno – na końcu 
wszystko będzie dobrze. Jeśli nie jest 
dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec.

Kacper Szuniewicz 
„Patrz oczyma serca i wierz w siebie, a nie 
będziesz musiał lękać się niczego”.

Katarzyna Kaczmarczyk 
Miłośniczka włoskich smaków, w szczegól-
ności pizzy. W przyszłości planuję zostać 
panią stomatolog, do której dzieci będą 
przychodziły z uśmiechem na twarzy. 
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Poznań

Koordynatorka: 
Agnieszka Jabłońska-Buchla

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej 
i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu



Kolejny etap za Wami. Miałam ogromną radość z towarzy-
szenia Wam przez te lata i sporo się od Was nauczyłam. 
Agato, Madziu – dziękuję za ten optymizm, tryskanie 
energią, gotowość do pomocy, zbieranie kart miejskich, 
targowe poranki i popołudnia oraz wieczorne pogawędki 
o życiu. Kuba, Wojtek, ta cierpliwość zmieszana z pozytyw-
nym szaleństwem niech Was nie opuszcza. Klaudio, dziew-
czyno z sercem na dłoni i niesamowitą wrażliwością, niech 
wszystkie Twoje marzenia przyjmą całkiem realną formę. `
Macie mnóstwo planów na przyszłość. Mam nadzieję, że 
kapitał ostatnich trzech lat teraz będzie procentował. Nie 
tylko ten, który macie w swoich głowach, ale też ten, który 
macie w serduchach. Przyjaźń jest tym, co się mnoży, jak 
się dzieli. Wy dzieliliście się hojnie.
Mocno wierzę, że dla Was nie ma rzeczy niemożliwych. 

 Agnieszka Jabłońska-Buchla

Jeszcze parę lat temu nikt z nas nie myślał nawet o moż-
liwości mieszkania w dużym mieście, nauki w jednym 
z najlepszych liceów w Polsce, poznania tylu fascynujących 
ludzi… A już powoli kończy się przygoda z EFC – Fundacją, 
której zawdzięczamy to wszystko. Nawet nie zauważyliśmy, 
kiedy minęły te wspólne lata spędzone na nauce i rozwi-
janiu własnych pasji, zdobywaniu doświadczenia. To, ile 
razem przeżyliśmy, ile nawiązaliśmy nowych przyjaźni 
i jakie doświadczenie zyskaliśmy, zostanie w nas na długo. 
Mimo że czasami było trudno, mimo że pojawiały się 
nieprzespane nocki i tęsknota za rodziną, to właśnie dzięki 
EFC zyskaliśmy nową rodzinę i mnóstwo niezapomnianych 
wspomnień. Bo przecież jak zapomnieć osoby z drugiego 
końca Polski, z którymi spędzaliśmy razem ferie? Jak 
zapomnieć wspólne obrzucanie się meduzami w Zatoce 
Puckiej? Kto nam odbierze wspomnienie głupawek 
o 1 w nocy, gdy wszyscy mieliśmy multum nauki? Kto wy-
maże wspomnienie obolałego całego ciała po pierwszych 
dniach na stoku? Nikt. To jest nasze i nasze pozostanie. 
Jeszcze „wczoraj” największym problemem było odnale-
zienie się w Poznaniu. Teraz każde z nas podejmuje decyzje 
związane z własną przyszłością. Jednak wiemy jedno: wiele 
się nauczyliśmy, wiele przeżyliśmy i trudno będzie nas 
zaskoczyć. Damy sobie radę.

 Absolwenci
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Magdalena Urbaniak 
Najkrócej (tylko jak – skoro tak kocham 
mówić?): wiecznie rozczochrana opty-
mistka z wielkimi marzeniami i ADHD, 
której jest wszędzie pełno. Co cenię? 
Przyjaciół, dobrą książkę i… jedzenie!

Jakub Borkowski 
Dzięki Fundacji skończyłem jedną z naj-
lepszych szkół w Wielkopolsce. Nauka, 
zajęcia dodatkowe i wyjazdy sprawiły, że 
poznałem wspaniałych ludzi i mogłem 
spełniać się w tym, co kocham. 

Agata Skoczylas 
Wady i ja są jak ananas i pizza. 
Kompletnie do siebie nie pasują.

Klaudia Pyssa 
Nos w książkach, a wewnątrz niezwykła 
wrażliwość.

Wojciech Trojanowski 
Dzięki Fundacji mogłem uczyć się w naj-
lepszym liceum w Wielkopolsce na profilu 
politechniczno-ekonomicznym i z tym 
kierunkiem wiążę swoją dalszą przyszłość.
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Szczecin

Koordynator: 
Robert Walków

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie



Drodzy szczecińscy, 
na początku chciałbym serdecznie Wam pogratulować – 
skończyć „trzynastkę” to wielka sztuka, a Wam się udało. 
Chylę czoła. Jesteście teraz solidnie zaprawieni w nauce, 
żadna sesja na żadnej uczelni nie będzie dla Was straszna. 
Teraz kończycie przygodę w liceum oraz z EFC i jestem 
z Was bardzo dumny. Z jednej strony bardzo się cieszę, 
a z drugiej już zaczynam za Wami tęsknić. Byliście bardzo 
radośni, pełni życia i pozytywnej energii. Zawsze dobrze 
czułem się w Waszym towarzystwie. Dziś każdy ma swoje 
plany i rusza w drogę. Wiemy jednak, że tak właśnie musi 
być. Życie otwiera przed Wami ogromne drzwi. Zatem 
głowa do góry, ogranicza Was tylko wyobraźnia. Wierzę 
w każdego z osobna, ale mam nadzieję, że będziecie mieli 
ze sobą kontakt i Wasze drogi będą się przeplatać. Dziękuję 
za te trzy lata, za uśmiech, fantastyczną atmosferę na 
spotkaniach, pamięć o moich urodzinach, życzliwość, 
solidność i za to, że mogłem Was poznać. Ściskam Was 
mocno i do zobaczenia!

 Robert Walków

Było, minęło. Ta krótka puenta siedzi w głowie każdego 
maturzysty. Szczecińscy stypendyści to nie wyjątek, jest 
jednak kilka szczegółów z tego okresu.
Nasze życie trzy lata temu prześwietliły magiczne 
promienie nadziei, dając szansę na rozwinięcie skrzydeł 
w najlepszym polskim liceum. Nadrabianie braków spowo-
dowanych beztroskim dzieciństwem, asymilacja w nowym, 
elitarnym środowisku, nawał pracy i ostatecznie pogoń 
za ambitnymi marzeniami przyczyniły się do kilku zmarsz-
czek, potu i łez. Integracja w bursie i czas spędzany na 
śmiechach i zabawach czyniły jednak tę podróż łatwiejszą.
W nagrodę za poświęcenie spędzaliśmy ferie w naszych 
polskich górach, ucząc się jazdy na nartach tudzież 
freestyle’u na desce. Do tego dochodziły wakacje 
w Jastarni i niezapomniane mokre pianki windsurfingowe. 
Niezliczone osoby, które spotkaliśmy, kontuzje, doświad-
czenia i miłe wspomnienia pozwoliły zapomnieć o kosz-
marach kryjących się za zasłoną wolnego czasu, w murach 
szkoły. Czas na obozach rozwinął nas pod każdym wzglę-
dem. Straciliśmy nieśmiałość, niepewność, staliśmy się 
otwarci i chętni do życia.
Tradycyjne comiesięczne spotkania z koordynatorem 
też dawały odpocząć od codzienności. Pan Robert dążył 
do ukulturalnienia nas, ale umysł przegrywał z głodnymi 
bursianymi żołądkami. Wyżywienie w bursie spowodowało, 
że woleliśmy zwiedzać pizzerie niż teatry.
Było, minęło. Warto było.

 Absolwenci

7574Szczecin Szczecin



Ryszard Gromek  
Będę miło wspominał najpiękniejsze 3 lata 
życia. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, 
otworzyłem się na świat, zaspokajając 
przy okazji sportowe i naukowe ambicje.

Maksymilian Cebula 
Trzy lata w EFC były dla mnie czasem 
wielu zmian, pełnym inspirujących 
doświadczeń i ludzi. 

Sylwia Obrzazgiewicz 
Każda chwila spędzona w Fundacji była 
wartościowa. Kształtowała nowe umie-
jętności, budowała relacje z ciekawymi 
ludźmi, a przede wszystkim dawała 
możliwość rozwoju.

Joanna Rusek  
Dzięki EFC mogłam uczyć się w najlepszej 
szkole w Polsce i rozwijać swoje zaintere-
sowania. Poznałam młodych, ambitnych 
ludzi, którzy dążą do realizacji marzeń. 

Paweł Czupryniak  
EFC to wspaniali ludzie. Pozytywna 
atmosfera i wsparcie sprawiły, że na wy-
jazdach czułem się jak w domu. EFC uczy, 
jak żyć, by cieszyć się dniem i za każdym 
razem przeżywać przygodę.
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Toruń

Koordynatorka: 
Elżbieta Broda

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu



Historia ze stypendium EFC jest wyjątkowo ekscytująca. 
Trzy lata minęły jak jeden dzień, a może i nawet szybciej… 
Najpierw podpisanie umów, dwudniówka w Gdańsku, gdzie 
poznaliśmy innych stypendystów i nawiązaliśmy przyjaźnie 
na całe życie. Potem rozpoczął się rok szkolny, nauka poza 
domem, życie w internacie, szansa poznania i współpracy 
z wybitnymi ludźmi, starszymi i młodszymi, kursy w szkole 
językowej. Program EFC to nie tylko nauka, ale także 
superzabawa. Ferie i obozy narciarskie (Karpacz, Szczyrk). 
Windsurfing w Jastarni i ponownie spotkania ze stypen-
dystami z całej Polski. Wycieczki rowerowe, poranne 
bieganie – a na koniec Kolacja Mistrzów. Podsumowując, 
stypendium EFC to wspaniała przygoda, w której każdy 
chciałby wziąć udział: świetni ludzie – stypendyści, koor-
dynatorzy i inni, którzy tworzą Fundację i nią zarządzają. 
Na koniec chcielibyśmy powiedzieć – za to wszystko jakże 
szczerze dziękujemy!

 Absolwenci

Trzy lata minęły bardzo szybko. Był to czas wyjątkowy, 
który wspominam z rozrzewnieniem. Wspólne spotkania, 
hektolitry zjedzonych lodów i tony naleśników scaliły naszą 
grupę toruńską. Chociaż nie zawsze było łatwo. Dziękuję za 
wiele inspirujących rozmów – tych zabawnych, poważnych 
i bardzo poważnych. Rozstaję się z Wami z wielkim żalem, 
ale jednocześnie z nadzieją, że kolejne lata sprawią Wam 
tyle samo ,,frajdy”, co czas spędzony w Toruniu. Kasiu, 
życzę Ci licznych wyjazdów do Berlina. Michale, powodze-
nia na studiach w Poznaniu. Piotrkowi życzę, aby się nigdy 
nie zmieniał i pozostał taki, jaki jest. A czego życzę sobie 
przy tej okazji? Żebyście o mnie nie zapomnieli.

 Elżbieta Broda
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Piotr Ziemlewicz  
Jestem Piotrek, stypendysta z Torunia, 
fan piłki nożnej, biegania i wycieczek 
rowerowych. Interesuję się również 
budownictwem i historią. Jestem osobą 
otwartą, zawsze uśmiechniętą.

Katarzyna Wiśniewska  
Jestem osobą towarzyską, zawsze z uśmie-
chem na twarzy. Interesują mnie języki 
obce, siatkówka i sporty biegowe.

Michał Olszewski  
Uczyłem się w IV LO w Toruniu. 
Interesuję się sportem. Najchętniej swój 
wolny czas spędzam z przyjaciółmi.
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Warszawa

Koordynator:  
Andrzej Piękoś 

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie



Pamiętam odwiedziny w II fazie rekrutacji z 2015 roku jak 
dziś. Mioduszka na Kurpiach u dziewczyny, która miała na-
wet własną biblioteczkę książek o geografii; dom niedaleko 
Szczebrzeszyna, w którym tata mówił, że dla syna sprzeda 
kawałek pola; dziewczyna, która zorganizowała konkurs 
przedmiotowy z fizyki w swojej szkole i jako jedyna wzięła 
w nim udział, żeby móc w etapie wojewódzkim zdobyć 
tytuł laureatki i jedna taka „krwawa Mary”, mieszkająca 
w tak pięknych okolicznościach przyrody, że nie chciałem 
wracać stamtąd do domu.
Zostaliście stypendystami, z miejsca wzbudzając podziw 
starszych kolegów. Pamiętam, że byli pod ogromnym 
wrażeniem tego, jak szybko odnaleźliście się w Warszawie 
i wtopiliście w to miasto. Ja sam nie mogłem uwierzyć w to, 
że od początku tak dobrze Wam szło. Myślałem – coś tu nie 
gra, to podejrzane! Szybko jednak okazało się, że wszystko 
jest w jak najlepszym porządku. Nic szczególnego, po 
prostu trafiły mi się tak wybitne jednostki, że nie mogło się 
to wszystko inaczej potoczyć.
Potoczyło się zresztą bardzo szybko i oto, trzy lata później, 
jesteście już po zdanych celująco maturach! Teraz macie 
z górki – dostaniecie się na wybrane kierunki studiów, 
które na pewno skończycie z wyróżnieniem i będziecie pro-
wadzić poważne kariery zawodowe. Jeśli jednak któregoś 
dnia będziecie mieli ochotę pożartować, to śmiało – jestem 
niedaleko i zapraszam…

 Andrzej Piękoś

Stypendium EFC to nie tylko pieniądze. To nie tylko opła-
cona bursa, wycieczki, podręczniki, dodatkowe lekcje, 
wyjazdy na wakacje i ferie zimowe, spotkania... To trzy lata, 
w czasie których, możemy śmiało napisać, dokonały się 
w nas największe zmiany. Zderzenie z nowym otoczeniem 
to wyzwanie. Pojawiają się obawy, czy się w nim odnajdzie-
my i czy inni nas zaakceptują. W przypadku stypendystów 
odpowiedź jest jedna – każdy tu pasuje. Na swój sposób, 
ale to dowód i gwarancja, że możemy być sobą. Nikt nie 
podcina nam skrzydeł, a wręcz przeciwnie – dostajemy 
coraz to więcej nowych piór.
Ważnym aspektem udziału w programie są znajomości. 
Przyjaźń pomiędzy stypendystami to bezcenny i niepo-
wtarzalny skarb. Wspieramy się od pierwszych dni, kiedy 
każdy z nas musi przystosować się do życia w wielkim 
mieście. Warto też zwrócić uwagę na znajomości, jakie 
zawieramy w szkołach, do których uczęszczamy – Fundacja 
wybiera te prestiżowe, co przekłada się na możliwość 
spotkania ciekawych ludzi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto 
podziela nasze zainteresowania czy też zechce wspólnie 
z nami zrobić projekt.
Przygoda z EFC niestety się kończy, przynajmniej na etapie 
licealnym. Z pewnością większość z nas zrobi wszystko, 
żeby utrzymać jak najbliższy kontakt z Fundacją. To właśnie 
dzięki EFC nasze skrzydła są gotowe do lotu. Wszystko, co 
trzy lata temu mogło wydawać się nam nieosiągalne, dziś 
jest w zasięgu naszych rąk.

 Absolwenci
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Łukasz Kamiński 
Większość ludzi zna mnie jako czło-
wieka oddanego matematyce. Zawsze 
jednak jestem chętny, by poznać kogoś 
nowego oraz żeby wspólnie coś pograć 
i pośpiewać.

Magdalena Ogonowska 
Staram się zawsze myśleć pozytywnie 
i z uśmiechem podchodzić do życia. 
Uwielbiam tańczyć i podejmować nowe 
wyzwania. EFC będę wspominać jako 
wielką przygodę!

Marcjanna Romanowska 
Trzy lata temu byłam inną osobą. Wiele 
zmieniło się w moim życiu. Nie żałuję 
tego, co już minęło. Za EFC będę tęsknić, 
ale zawsze z uśmiechem na twarzy.

Magdalena Ścibek 
Szeroki uśmiech i otwartość na drugiego 
człowieka są nieodłącznymi elementami 
mojego podejścia do życia. Mam nadzieję, 
że właśnie tym udało mi się podzielić 
z innymi stypendystami.
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Wrocław

Koordynatorka:  
Kalina Żaczek

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
V Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu



Niewiarygodne, jak czas szybko mija! Pamiętam, jakby to 
było wczoraj, kiedy odwiedzałam Was w czasie rekrutacji – 
trochę przestraszonych, ale pewnych swoich celów i am-
bicji.  Przez te trzy lata osiągnęliście tak wiele, że rozpiera 
mnie duma! Dostaliście się do wymarzonych szkół, wy-
prowadziliście się z domów, stworzyliście swój mały świat 
we Wrocławiu, zmagając się z różnymi trudnościami, ale 
konsekwentnie idąc do przodu – czasem z uśmiechem na 
twarzy, a czasem ze łzami w oczach.  Tkwi w Was ogromna 
siła i potencjał. Nie mam wątpliwości, że poradzicie sobie, 
cokolwiek by się nie działo. Trzymam za Was mocno kciuki! 
Świat czeka.  

 Kalina Żaczek

EFC to nie tylko biuro na Mokotowskiej 63. To nie tylko komi-
sja, która spośród setek zgłoszeń wybiera 80 osób każdego 
roku. EFC to ludzie, którzy tworzą tę wspaniałą Fundację. 
To wszystkie przeżyte chwile w gronie znajomych na waka-
cjach czy feriach.
Spędziliśmy ze sobą trzy lata i z całą pewnością możemy 
powiedzieć, że nasze doświadczenia cudownie zbliżają. 
Jesteśmy (prawie zawsze) jednomyślni w podejmowaniu 
decyzji. Choć najczęściej spotykaliśmy się w atmosferze 
restauracyjno-kawiarnianej, kilka razy odwiedziliśmy kino, 
zdarzyła się też kręgielnia czy Escape Room, gdzie w du-
chu rywalizacji bądź współpracy mogliśmy lepiej poznać 
siebie nawzajem. Oprócz wspaniałych przyjaciół Fundacja 
to przede wszystkim szansa na życie w wielkim mieście, 
szansa na naukę w jednych z najlepszych szkół (“piątka”  
i “czternastka” rządzą) oraz szansa na naukę języka obcego. 
Wszystko to składa się na nasz wielki sukces.
Jesteśmy różni, o czym mogą świadczyć nasze antypo-
dyczne plany – medycyna, budownictwo, matematyka 
lub historia, zarówno w Polsce, jak i za granicą – jednak to 
właśnie EFC pokazało nam, jak wysoko można mierzyć. 
Dzięki Fundacji otworzyły nam się nie tylko oczy na świat, 
lecz przede wszystkim lepiej poznaliśmy siebie i swoje 
możliwości. Za tę szansę pragniemy gorąco podziękować 
i obiecujemy jej nie zepsuć. 

 Absolwenci
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Magda Przybylska 
Ogromnie cenię EFC za to, że jako 
Fundacja edukacyjna zapewniła mi nie 
tylko suchą wiedzę szkolną, lecz także 
bogaty bagaż doświadczeń. Myślę, że tę 
lekcję zapamiętam do końca życia.

Ilona Połetek 
Dziś robię to, czego innym się nie chce – 
jutro będę mieć to, czego inni pragną. 
Może oprócz wzrostu, ale żeby sięgać 
wysoko, nie potrzebuję go – wystarczą mi 
skrzydła od przyjaciół. 

Karolina Litwin 
Trzy lata, cudowni ludzie, wspaniały czas, 
krew, pot i łzy… opłacało się. Dziś na progu 
„dorosłego świata” startuję ze sporym już 
doświadczeniem. If you can dream, you 
can do it!

Łukasz Stępień 
Dzięki Fundacji dostałem możliwość 
rozwijania swoich pasji i poznania wspa-
niałych ludzi z całej Polski! Dziękuję EFC! 
Ευχαριστώ πολύ!
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Zielona Góra

Koordynator: 
Robert Walków

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze



Kochani, 
właśnie mijają trzy lata naszej wspólnej przygody. Mam 
wrażenie, że kończycie „jedynkę” – każdy z osobistym 
sukcesem. Jesteście bardzo różni, ale praca z Wami to 
zawsze była ogromna przyjemność. Z radością będę wspo-
minał wspólne wakacje i ferie. Zawsze chętni do wspólnych 
działań, akcji i spotkań. Miło było patrzeć, jak pokonujecie 
kolejne przeszkody, dorastacie i podejmujecie wyzwania. 
Każdy z Was bardzo dobrze wykorzystał czas w liceum 
i udowodnił, że stypendium trafiło w odpowiednie ręce. 
Gratuluję Wam z całego serca, bo choć nie zawsze było 
łatwo, Wy doskonale sobie poradziliście. Wiem, że stać 
Was na wiele i ambicji nikomu nie brakuje. Teraz przed 
Wami kolejny krok w przyszłość, która za chwilę pochłonie 
Was bez reszty. A jak będziecie chcieli czasem zajrzeć do 
Zielonej Góry, zawsze będę tu na Was czekał. Powodzenia!

 Robert Walków

Program „Marzenie o Nauce” jest jednym z najlepszych 
programów, w jakich mieliśmy przyjemność uczestniczyć. 
Pozwolił nam na rozwój zainteresowań, zawarliśmy wiele 
nowych znajomości, które kształtują nasz światopogląd. 
Współpraca w ramach mentoringu wzbogaciła nasze 
zainteresowania, a niektórym z nas pozwoliła odnieść 
sukcesy w konkursach i olimpiadach. Z sympatią będziemy 
wspominać dodatkowe lekcje języka angielskiego, które 
umożliwiły nam uzyskanie pierwszego w życiu certyfikatu 
językowego. Wakacyjne obozy oraz zimowiska ukazały 
piękno sportów ekstremalnych, którego normalnie nie 
mielibyśmy okazji „spróbować”. Chwile spędzone podczas 
wspólnych wyjazdów ze stypendystami z całej Polski 
pomogły nam oderwać się od szkolnej rzeczywistości. 
Wieczorne spotkania oraz udział w Kolacji Mistrzów dały 
okazję do rozmowy z różnymi sławnymi osobistościami, 
które zachęcały do próbowania zupełnie nowych, cieka-
wych przedsięwzięć. Podsumowując, program „Marzenie 
o Nauce” to niezapomniana przygoda, która pozwala 
zmienić nasze spojrzenie na rzeczywistość będącą furtką 
do świata, który jest otwartym oceanem.

 Absolwenci
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Edward Drzymała 
Jestem człowiekiem pragnącym poznawać 
świat, nowe osoby oraz przeżywać przygo-
dy. Rozwijam swoje pasje głównie poprzez 
czytanie książek. Swoją przyszłość wiążę 
z ekonomią.

Roksana Liszkiewicz 
EFC pozwoliła mi uczyć się w szkole, 
w której się rozwinęłam. Na wyjazdach 
poznałam wspaniałych ludzi o podob-
nych pasjach. EFC pokazała mi, że warto 
spełniać marzenia i iść do przodu. 

Paweł Gołek 
Czas w Fundacji był najowocniejszym 
w moim życiu. Wyjątkowi ludzie, wspa-
niała atmosfera i przyjemność pracy.
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Drodzy Absolwenci!
Przetrwaliście liceum – nasze serdeczne gratulacje! Teraz 
stoicie przed wyborami, które my również rozważaliśmy 
kilka lat temu. Przytaczając słowa Charliego Chaplina, 
„na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją 
żadne drogowskazy” – możemy Wam podpowiedzieć 
jedno: słuchajcie innych, bierzcie ich opinie pod uwagę, 
ale pamiętajcie, ostateczne decyzje należą do Was.
Scenariusz na najbliższy miesiąc jest już napisany: ocze-
kiwanie na wyniki matur, składanie podań na studia, ogło-
szenie list przyjętych… i na spokojnie można rozpocząć 
najdłuższe wakacje życia.
Wykorzystajcie ten czas maksymalnie, ponieważ w paź-
dzierniku czekają na Was zupełnie nowe wyzwania!
Ciężko pożegnać się z EFC? Z atmosferą, która przez trzy 
lata pomagała się Wam rozwijać? Z ludźmi, których pozna-
liście podczas tej przygody? Nikt nie każe Wam tego robić. 
Tym łącznikiem jesteśmy my, czyli Stowarzyszenie Alumni 
EFC – zrzeszamy absolwentów, aby zawsze pozostać 
w kontakcie, co jakiś czas zintegrować się, a przy okazji 
zrobić wiele dobrego dla stypendystów MoN – bo kto jak 
nie my zrozumie ich w 100%? Każdy znajdzie coś dla siebie, 
a my zapewnimy świetną atmosferę do samorozwoju. 
Wplatamy w to trochę wolontariatu i dużo dobrej zabawy!
Jak do nas dołączyć? Bardzo łatwo – wystarczy wejść na 
naszą stronę www.alumni.efc.edu.pl i wypełnić deklarację 
członkowską.

 Czekamy właśnie na Ciebie!

Drodzy Rodzice,
trzy lata nauki minęły bardzo szybko. Przeprowadzka do 
dużego miasta, adaptacja w nowym środowisku, uczęsz-
czanie do renomowanego liceum, dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego – to tylko niektóre z prób, spraw-
dzianów, którym stawiły czoła Państwa dzieci. Dziś stają 
u progu dorosłości, gotowe, aby podjąć kolejne wyzwanie, 
jakim jest dorosłe życie. 
Dziękujemy bardzo za zaufanie, którym obdarzyliście 
Fundację EFC i nas – jej pracowników, powierzając nam 
edukację swoich dzieci. Jest nam z tego powodu niezmier-
nie miło. Mamy nadzieję, że zdołaliśmy sprostać temu jakże 
trudnemu zadaniu, a Państwa pociechy śmiało i z powo-
dzeniem wkroczą w nowy dla nich świat. 
Dla każdego młodego człowieka nieodłącznym i niezaprze-
czalnie istotnym elementem wychowania i rozwoju jest 
rodzina. Dzięki Państwa wsparciu i zrozumieniu ci młodzi 
ludzie mieli możliwość zostać stypendystami programu 
„Marzenie o Nauce”. To Państwo, przy pomocy Fundacji, 
daliście im szansę rozwinąć talenty i wsparliście ich ambi-
cje naukowe. 
Pragniemy złożyć na Państwa ręce najszczersze podzięko-
wania – zarówno za możliwość uczestniczenia w rozwoju 
edukacyjnym i emocjonalnym Państwa dzieci, jak i za samą 
sposobność poznania tak wspaniałych indywidualności. 
Mamy nadzieję, że Nasza wspólna przygoda nie kończy się, 
tylko jest początkiem czegoś wspaniałego.

 Dziękujemy bardzo i  życzymy 
 samych sukcesów! 
 Zespół EFC 
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