
inspiracje

„Jako ludzkość możemy robić wielkie rzeczy, a Ziemia jest 
do tego trochę za mała, więc ja próbuję iść do góry. W tym wspiera 
mnie moja szkoła” – mówi Juliusz Ameljan-Kowalski, 
maturzysta z Akademeia High School.

SZKOŁAmożliwości

Julek w tym roku zdaje maturę, ale już otrzymał 
ofertę z Imperial College London, aby studiować 
inżynierię lotniczą. – Aplikuję również na uczelnie 
amerykańskie na kierunki związane z inżynierią lotnictwa 
i kosmiczną. To moje pasje naukowe, które mogłem rozwijać dzięki 
obecnej szkole. Gdybym nie uczył się w Akademeia High School, nie 
myślałbym w ogóle, aby aplikować na zagraniczne uczelnie – przy-
znaje maturzysta. Wcześniej jednak udało mu się zdobyć stypendium 
naukowe AHS, dzięki któremu może uczyć się w szkole, która kładzie 
nacisk na indywidualne podejście do ucznia i krytyczne myślenie. 

Mam tutaj bardzo dużo możliwości
Pochodzi z Janowic Wielkich w Karkonoszach, o AHS dowiedział 
się przypadkiem, gdy był w siódmej klasie. Zainteresował się szkołą 
i przy najbliższej wizycie w Warszawie, postanowił zobaczyć, jaka ona 
jest naprawdę.
– Wszedłem do budynku i od razu było wow! Ale każdy, kto wchodzi 
do naszej szkoły, doświadcza tego efektu – śmieje się Julek i dodaje: 
– To bardzo nowoczesne liceum, na wysokim poziomie akademickim. 
Większość nauczycieli to obcokrajowcy, nasi mentorzy, którzy świetnie 
przygotowują nas do matury brytyjskiej, wspierają w tym, co robimy, 
a później także pomagają w aplikacji na studia zagraniczne. I to od nas 
tylko zależy, czy damy sobie szansę na rozwój. Jeśli ktoś ma na coś 
ochotę, chce coś zrobić, to szkoła bardzo w tym pomaga, wykładowcy 
są otwarci na pomysły. Jeden z moich kolegów zaproponował, byśmy 
zorganizowali finał WOŚP w szkole, a ponieważ interesuję się sztuczkami 
karcianymi, a także iluzjami, wymyślam projekty, to przygotowaliśmy 
ponad dwugodzinny program łączący pokaz iluzji, matematyki i magii!
Atutem AHS jest naprawdę duża liczba kół zainteresowań, np. z historii 
sztuki, fizyki, programowania, debat. – Uczniowie mogą też zakła-
dać swoje kluby – zapewnia Julek. – Sam dosyć mocno udzielam się 
w Dungeons and Dragons oraz Mathemagic Club.

– PROGRAM A LEVEL POZWALA NA NAPRAWDĘ DOGŁĘBNE 
POZNANIE MATERIAŁU I WCZESNĄ SPECJALIZACJĘ. 

MAM NADZIEJĘ, ŻE MOJA WIEDZA Z MATEMATYKI, FIZYKI 
I CHEMII JEST JUŻ NA TAKIM POZIOMIE, ŻE NA WIELU 

UCZELNIACH ZA GRANICĄ BĘDĘ MIAŁ NA PIERWSZYM ROKU 
TROCHĘ LUZU – ŚMIEJE SIĘ JULEK. 

fo
t. 

Pr
os

to
ck

-s
tu

di
o,

 B
ria

n 
A 

Jac
ks

on
, s

un
 o

k/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

9Cogito



fo
t. 

ar
ch

iw
um

 A
ka

de
m

ei
a 

H
igh

 S
ch

oo
l i 

zd
ję

cia
 p

ry
w

at
ne

 Ju
lka

inspiracje

Kosmos, szybowce i algi…
Interesuje go inżynieria kosmiczna i sa-
molotowa – ukończył kurs szybowco-
wy, działa w szkolnym klubie lotniczym, 
a po lekcjach buduje szybowce. – Zbu-
dowałem model o rozpiętości skrzydeł 
1 metra i miałem w tym wsparcie szkoły, 
a na szkolnej drukarce 3D mogłem go 
wydrukować – dodaje maturzysta.
Jest świetny z przedmiotów ścisłych 
i tworzy niesamowite projekty naukowe. 
Razem z kilkoma kolegami i koleżankami 
stworzył projekt „Wodorosty kontra Co2” 
i w konkursie Samsung for Tomorrow 
zajął drugie miejsce w Polsce. W projekcie 
badał potencjał tych roślin do oczysz-
czania powietrza w pomieszczeniach. 
Korzystając z technologii AI (sztucznej 
inteligencji), stworzył zaś urządzenie, 
które umożliwia prowadzenie plantacji alg 
w domowym akwarium! Co ciekawe, to 
właśnie urządzenie nie tylko pochła-
nia CO2, przyczyniając się do poprawy 
jakości powietrza, ale też tworzy bazę 
dla ekologicznego włókna do druku 3D, 
które następnie można poddać recy-
klingowi w procesie tworzenia części 
do nowych urządzeń. 

Zdaję maturę brytyjską
– Gdy zacząłem się uczyć w  Akademeia High School, to trochę 
ogarniałem angielski, a tu od pierwszych zajęć musiałem uczyć 
się wszystkich przedmiotów w tym języku, rzecz jasna, oprócz 
polskiego. Nawet hiszpańskiego uczyłem się po angielsku. To 
była bariera, ale do przejścia. Nie uwierzyłbym wtedy, że za kilka 
lat będę odnosił sukcesy w brytyjskich olimpiadach z chemii, 
matematyki czy fi zyki. Uczymy się w małych, około 10-osobowych 
klasach, ale niektóre przedmioty mamy w jeszcze mniejszych, 
5-osobowych grupach. Przygotowujemy się do brytyjskiej matury 
A Level, gdzie do zdania mamy 3 lub 4 przedmioty w języku an-
gielskim plus egzamin z polskiego – opowiada Julek. – Ostatnie 
dwa lata nauki poświęcamy tylko przedmiotom maturalnym, po 
9 godzin na przedmiot tygodniowo, więc dużo bardziej możemy 
dopracować to, w czym chcemy się specjalizować. Ponieważ 
poszedłem w kierunku przedmiotów ścisłych, moje przedmioty 
maturalne to: matematyka, matematyka wyższa, fi zyka i chemia. 
Jak widać, w AHS dość wcześnie układa się indywidualna ścieżka 
edukacyjna, co jest super, jeśli wiesz, co chcesz w życiu robić. 
Ja wiedziałem, że chcę zająć się naukami ścisłymi. 

RAZEM ZE SWOIM ZESPOŁEM JULEK STWORZYŁ 
URZĄDZENIE, KTÓRE UMOŻLIWIA PROWADZENIE PLANTACJI 

ALG W AKWARIUM, DZIĘKI CZEMU MOŻNA OCZYSZCZAĆ 
POWIETRZE W POMIESZCZENIACH.
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