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 HANNA DOŁĘGOWSKA Przewodnicząca Kapituły, dyrektor – redaktor 

naczelna Czwórki. Od początku kariery zawodowej związana z Polskim 

Radiem. W 2017 roku otrzymała prestiżową nagrodę Złoty Mikrofon  

– za otwartość na młodych słuchaczy, determinację, pomysłowość  

i niekonwencjonalne popularyzowanie sportu jako sposobu na życie. O swojej 

pracy mówi: „Mam niebywałe szczęście, bo robię w życiu to, co lubię”. 

 

 DTEKK (JĘDRZEJ DONDZIŁO) DJ, promotor i aktywista na rzecz 

kultury. Białostoczanin. Pomysłodawca, koordynator i dyrektor programowy 

Up To Date Festival, współtwórca kolektywu i wytwórni płytowej Technosoul, 

inicjator hasła Pozdro Techno oraz cyklu wydarzeń pt. Salon Ambientu i Secret 

Location. Jeden z najbardziej konsekwentnych i doświadczonych polskich 

DJów. Jego sety, grane wyłącznie z płyt winylowych, z jednej strony prezentują 

szeroki przekrój tego, co najlepsze w muzyce techno, z drugiej – bliski jest mu 

ambient i muzyka eksperymentalna.  

 

 MICHAŁ DUCHNIEWICZ Nieprzeciętny 2019, student medycyny  

na Univeristy of Cambridge, Pembroke College. W roku 2018 Prezydent  

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. W przyszłości chciałby 

zaangażować się w działalność naukową oraz pomagać innym w aplikacji na 

swoją uczelnię. Poszukuje ludzi z pasją i ambicją, którzy w życiu codziennym 

oprócz nauki i pracy realizują się sportowo i społecznie. Jako przyszły lekarz 

chce pokazywać, że można być osobą bliską zarówno nauce jak i ludziom.  

 

 DAWID GODZIEK  Zawodnik czołówki światowej ekstremalnych 

dyscyplin rowerowych oraz współzałożyciel Godziek Brothers – kanału  

na YouTube pokazującego kulisy sportowej kariery braci Godziek oraz 

promującego rowerowy freestyle. Znany jest z jazdy na BMX’ie po wysokich 

torach ziemnych, gdzie w 2018 roku wywalczył Mistrzostwo Świata podczas 

X-Games Sydney. Obecnie skupia się na dyscyplinie Freestyle MTB, gdzie 

znajduje się na 2. miejscu w Światowej Klasyfikacji Generalnej FMB. 



 

 SARA KORDOWSKA Zwyciężczyni trzeciej odsłony konkursu 

radiowej Czwórki „Wydaj płytę z Będzie Głośno”. Pojawia się gościnnie  

na płycie „Bonsoul” obok Holaka, Słonia czy O.S.T.R. Prowadziła warsztaty dla 

dzieci podczas International Children’s Theatre Festival w Sopocie i zajęcia 

umuzykalniająco-kreatywne pod Poznaniem. Bierze udział w slamach 

poetyckich i często staje na podium. Przynależy do artystycznej grupy Julity 

„Zieli” Zielińskiej, gdzie szlifuje swój warsztat pod kątem pracy  

w grupie, kompozycji i song-writingu. Koncertuje też w formie prywatnych 

domowych koncertów zwanych house gigami. Na co dzień studiuje 

kulturoznawstwo w Gdańsku i próbuje swoich sił w sztuce reportażu. 

Pochodzi z Bydgoszczy. 

 

 RAFAŁ MASNY  Współtwórca Abstrachuje.TV, jednego  

z najpopularniejszych polskich kanałów na YouTube. Współzałożyciel firmy 

Abstra. Od 7 lat aktywny uczestnik i obserwator polskiego rynku 

internetowego wideo oraz influencer marketingu. Prowadzący kanału „Masny 

kanał”. Prywatnie fan sztuki współczesnej i teatru.  

 

 ALEKSANDRA I PIOTR STANISŁAWSCY Dziennikarze naukowi  

z powołania i blogerzy z wyboru, pracowali m.in. w „Gazecie Wyborczej”, 

„Rzeczpospolitej” i „Przekroju”. Od 2012 roku tworzą Crazy Nauka, 

najpopularniejszy i największy blog popularnonaukowy w Polsce. Rozprawiają 

się z pseudonaukowymi mitami i fake newsami. Opowiadają o nauce tak,  

by nawet najtrudniejsze tematy uczynić zrozumiałymi i ciekawymi. 

 

 ARETA SZPURA   Do niedawna robiła furorę w przemyśle 

modowym. Ubrania marki Local Heroes, której jest współzałożycielką, nosiły 

Rihanna, Miley Cyrus, Ellie Goulding, Kylie Jenner czy Justin Bieber. Jednak  

w ciągu dwóch ostatnich lat całkowicie zmieniła kierunek swoich działań. 

Wiedząc, jak bardzo przemysł tekstylny wpływa na produkcję odpadów  

na świecie, porzuciła dotychczasową działalność i teraz pełnoetatowo ratuje 

planetę. Autorka kampanii „Tu pijesz bez słomki” oraz książki „Jak uratować 

świat?”. 



 


