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Prezydent RP Bronisław Komorowski wspiera „Drogę na Harvard” 
 

 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej objął 
honorowym patronatem III edycję 
konkursu „Droga na Harvard”. 
 
 

 
 
- Pragnę wyrazić uznanie dla inicjatywy umożliwiającej polskim uczniom i studentom 
zaznajomienie się z warunkami kształcenia się w najbardziej renomowanych uczelniach świata  
oraz otwierającej im drogę do takich wymarzonych studiów – napisał Jacek Michałowski, szef 
Kancelarii Prezydenta w liście informującym o objęciu przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego tegorocznej edycji konkursu „Droga na Harvard” honorowym patronatem. 

Konkurs „Droga na Harvard” adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół średnich, 
studentów uczelni państwowych, prywatnych oraz absolwentów, którzy chcieliby studiować  
w renomowanych amerykańskich szkołach wyższych. Nagrodą główną jest tygodniowy pobyt  
na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni zagranicznych - Uniwersytecie Harvarda. Jest to już 
trzecia edycja konkursu, którego organizatorem jest stowarzyszenie Harvard Club of Poland.  
- Jesteśmy zaszczyceni, że Głowa Państwa doceniła nasze wysiłki i zdecydowała się poprzeć naszą 
idee krzewienia edukacji na najwyższym poziomie – mówi Krzysztof Daniewski, prezes Harvard 
Club of Poland. 

Zgłoszenia do III edycji konkursu Droga na Harvard można przesyłać do północy 15 kwietnia 
2012 roku za pomocą specjalnego formularza na stronie www.droganaharvard.pl  
oraz przez aplikację na profilu konkursu na Facebooku www.facebook.com/DroganaHarvard. 
 
Zasady konkursu 

W pierwszym etapie konkursu na podstawie zgłoszeń zostanie wyłonionych 30 osób  
o nieprzeciętnych predyspozycjach i ciekawych zainteresowaniach. Kandydaci muszą być 
obywatelami polskimi i posiadać polski paszport. W drugim etapie konkursu spośród grupy 30 
osób, po rozmowach kwalifikacyjnych w Warszawie, kapituła konkursu wybierze 20 laureatów. 
Podczas Gali Finałowej III edycji konkursu „Droga na Harvard” 13 czerwca zostanie wyłonionych 4 
laureatów nagrody głównej - Harvard Club of Poland zorganizuje i całkowicie sfinansuje ich 
tygodniowy pobyt w Bostonie.  

http://www.droganaharvard.pl/
http://www.facebook.com/DroganaHarvard
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Wszystkim laureatom Harvard Club of Poland zaoferuje wsparcie merytoryczne przy 
ubieganiu się o przyjęcie na studia według normalnej procedury i kryteriów określonych przez 
Uniwersytet Harvarda. Każdy laureat będzie mógł skorzystać z pomocy mentora (członka Harvard 
Club of Poland), który będzie służył poradami, rekomendacjami oraz ułatwiał kontakt z innymi 
absolwentami i obecnymi studentami uczelni. 
 
Podsumowanie poprzednich edycji konkursu „Droga na Harvard” 
Pierwsze dwie edycje konkursu okazały się dużym sukcesem. Rozpatrzono półtora tysiąca 
prawidłowo wypełnionych aplikacji. 40 finalistów otrzymało swoich mentorów, absolwentów 
Harvarda, którzy pomagają im w ich prawdziwej drodze na najlepsze uczelnie na świecie. Dwójka 
laureatów pierwszej edycji, jest obecnie studentami Harvard Law School. Ósemka laureatów 
nagrody głównej spędziła 10 pełnych wrażeń dni w USA spotykając się każdorazowo  
ze studentami, wykładowcami, uczestnicząc w zajęciach, poznając życie studenckie na Harvardzie. 
Domena www.droganaharvard.pl miała ponad 235 000 odsłon przy ponad 80 000 unique userów. 

Filmy relacjonujące pobyt laureatów nagrody głównej poprzednich edycji można obejrzeć 
na stronie internetowej www.droganaharvard.pl a także na profilu konkursu 
www.facebook.com/DroganaHarvard.  Dzięki zdobytemu doświadczeniu, laureaci, którzy pojechali 
do Bostonu jesienią 2010 i 2011 roku, mogą stać się przykładem do naśladowania dla młodych 
ludzi w Polsce. 
 
„Zawsze sądziłem, że Harvard to uczelnia dla elity, niedostępna dla absolwenta polskiej uczelni. 
Gdy tam pojechałem, przekonałem się, że atmosfera jest przyjazna i otwarta, liczą się zdolności,  
a nie pochodzenie. Teraz sądzę, że na Harvardzie dałbym sobie radę. Uwierzyłem w swoje siły”. 
Tomasz Wdowik, laureat nagrody głównej konkursu Droga na Harvard 2011 
 
„Droga na Harvard jest gigantycznym krokiem przybliżającym młodego człowieka do spełnienia 
jego marzeń. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego było dla mnie próbą przed prawdziwą 
aplikacją na Harvard, która czeka mnie wkrótce. Zdobycie tytułu laureata umożliwiło mi poczucie 
atmosfery tej niesamowitej uczelni i przede wszystkim było okazją poznania naprawdę ciekawych 
osób.” 
Adrianna Wiącek, laureatka nagrody głównej konkursu Droga na Harvard 2011 
 
Sylwetki laureatów nagrody głównej drugiej edycji konkuru Droga na Harvard: 
 
Jakub Nagrodzki 
Wystartował w „Drodze na Harvard” jako piętnastolatek, kończąc gimnazjum w Łomży. Jakub 
prowadził wówczas swoje pierwsze poważne badania naukowe na Uniwersytecie Warszawskim 
dotyczące modyfikowanych cząsteczek kwasów nukleinowych. Dziś uczy się w pierwszej klasie 
XXXIII LO Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie w klasie przygotowującej do matury 
międzynarodowej. Jego plany coraz ściślej wiążą się studiami na Harvard College, a w dalszej 
perspektywie - z Harvard Medical School i pracą neurochirurga. 
 
Agnieszka Szefer 
Pochodzi z maleńkiej miejscowości Lubichowo, godzinę drogi od Gdańska, w pięknym regionie 
Kociewia. Studiuje na drugim roku Computing’u na Imperial College w Londynie. Dziedziny 
informatyki, które jak dotąd najbardziej ją zainteresowały, to lingwistyka komputerowa  
oraz zastosowanie informatyki w medycynie, zwłaszcza w chirurgii. Agnieszka posługuje  
się kilkoma językami obcymi: angielskim, niemieckim i hiszpańskim, uczy się też chińskiego,  
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a w kolejce czeka już na nią koreański. Wielką pasją Agnieszki jest również muzyka: w wolnym 
czasie uwielbia grać na gitarze i pianinie, próbuje też swoich sił w grze na saksofonie i perkusji. 
 
Tomasz Wdowik 
Obecnie student studium doktoranckiego Instytutu Chemii Organicznej PAN. Zajmuje się tam 
badaniami w obszarze chemii organicznej i metaloorganicznej (a dokładniej reakcją metatezy 
olefin). W roku 2006 w wieku 18 lat odebrał w Sztokholmie I nagrodę i nagrodę honorową w 
Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej za opracowanie syntezy nowego związku, 
który jest potencjalnym lekiem z grupy betablokerów. Tomasz poza chemią pasjonuje się także 
muzyką klasyczną – zarówno w teorii, jak i w praktyce, grając na oboju. Swoją przyszłość chciałby 
związać z badaniami naukowymi. 
 
Adrianna Wiącek 
Jest uczennicą drugiej klasy liceum ogólnokształcącego, a jej zainteresowania to matematyka, 
funkcjonowanie mózgu człowieka i rekreacyjnie sporty ekstremalne. W Drodze na Harvard 
wystartowała mając 16 lat. Aktywistka: bierze udział w społecznych akcjach, aktywnie działa  
w stowarzyszeniu Mensa Polska. W niedalekiej przyszłości chciałaby rozpocząć studia  
na Harvardzie. Jej motto życiowe: „Impossible is nothing”, byle tylko nie zapomnieć o uśmiechu. 
 
Patroni, sponsorzy i partnerzy konkursu: 
- Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
- Sponsorzy główni: PZU, Kulczyk Holding S.A., Innova Capital 
- Sponsorzy: LOT, Orlen 
- Strategiczny patron medialny: Onet.pl 
- Patroni medialni: Polskie Radio, Wyborcza.biz, Wiedza i Życie, Forbes, Nasza Klasa, Świat Nauki,   
  Wprost, Metro 
- Partnerzy: MDDP, Europejska Akademia Dyplomacji, CMS Cameron McKenna 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
Kontakt dla dziennikarzy: 
Marta Raczek 
tel. 605 950 140 
marta.raczek@astoriaavenue.pl 
 


