Warszawa, 16 maja 2022r.
Informacja prasowa

ZNAMY FINALISTÓW PLEBISCYTU „NIEPRZECIĘTNI”. CZAS NA
GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW
Kapituła plebiscytu radiowej Czwórki spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoniła dziesiątkę
wyjątkowych osób, które powalczą o tytuł Nieprzeciętnego 2022. O wyborze laureata zadecydują
słuchacze – głosowanie na stronie czworka.online potrwa do 12 czerwca. Nazwisko zwycięzcy
poznamy 23 czerwca podczas gali finałowej.

Finaliści plebiscytu „Nieprzeciętni 2022”
Plebiscyt „Nieprzeciętni” ma na celu zaprezentowanie ludzi, którzy w swojej pracy, środowisku, robią
rzeczy niebanalne, mają nietypowe zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy. Jednym słowem
wszystkich, których można określić mianem wyjątkowych.
Spośród tegorocznych zgłoszeń, które spływały do Czwórki z całego kraju w marcu i kwietniu, kapituła
konkursu wybrała 10 finalistów. Są to: Aleksandra Bednarek (24 lata, Łódź), Łukasz Luky Franusik (21
lat, Bytom), Hubert Gross (24 lata, Rzeszów), Jagoda Hofman (24 lata, Katowice), Michał Kuryłek (21
lat, Warszawa), Małgorzata Leśniewska (19 lat, Gostynin), Kornelia Olkucka (18 lat, Chotomów),
Bartosz Ostałowski (35 lat, Kraków), Marcelina Rosińska (26 lat, Suwałki/Poznań), Jakub Tylman (33
lata, Śrem).
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O tym, kto zdobędzie tytuł „Nieprzeciętnego”, zdecydują słuchacze. Od 16 maja do 12 czerwca
można głosować na swojego faworyta na stronie czworka.online. Na chętnych, którzy dodatkowo
w interesujący sposób uzasadnią swój wybór, czekają nagrody w postaci bezprzewodowych
głośników.
Nazwisko zwycięzcy plebiscytu zostanie ogłoszone 23 czerwca wieczorem, podczas uroczystej gali
finałowej. Oprócz tytułu „Nieprzeciętny 2022”, laureat otrzyma wysokiej klasy laptop oraz statuetkę.
Dla pozostałych finalistów Czwórka przygotowała nagrody rzeczowe.
Grafika do pobrania.
***
Polskie Radio, jest największym publicznym nadawcą radiowym w Polsce. Emituje autorskie audycje muzyczne, programy
publicystyczne, popularnonaukowe, edukacyjne, społeczne, rozrywkowe, familijne, religijne oraz słuchowiska i reportaże.
Posiada cztery ogólnopolskie Programy – Jedynkę, Dwójkę, Trójkę, Polskie Radio 24 oraz Polskie Radio dla Zagranicy, a przez
Internet, aplikację i w systemie DAB+ nadaje: Czwórkę, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin i Polskie Radio
Kierowców. Portal polskieradio.pl publikuje najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata, udostępnia serwisy specjalne,
materiały archiwalne i multimedia.

Więcej informacji
Do 20 maja br.:
Maria Polska
Polskie Radio S.A. • Sekcja PR
maria.polska@polskieradio.pl
www.polskieradio.pl
Po 20 maja br.:
Sekcja Public Relations
Polskie Radio S.A. • Sekcja PR
public.relations@polskieradio.pl
www.polskieradio.pl
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Aleksandra Bednarek, 24 lata, Łódź
Jako pierwsza Polka zdobyła Potrójną Koronę w Pływaniu
na wodach otwartych przepływając wpław z lądu na wyspę
34 km przez Kanał Catalina, 46,5 km wkoło nowojorskiego
Manhattanu i 42 km przez Kanał La Manche. O swoich
pływackich
przygodach
pisze
na
stronie
www.wplawprzezswiat.pl i opowiada na spotkaniach z
młodzieżą w szkołach i w domach pomocy
społecznej. Zawodowo sędziuje zawody pływackie, jest
ratownikiem wodnym i uczy pływać dzieci, młodzież oraz
dorosłych. Studiuje Inżynierię Biomedyczną na Politechnice
Łódzkiej, gdzie zgłębia wiedzę o zastosowaniach druku 3D
w inżynierii tkankowej. Jej motto to cytat z filmu „Zebra z klasą”: „Nie zachodź w głowę tylko
pal podkowę”. Bardzo lubi czekoladę mleczną z orzechami laskowymi.
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Łukasz Luky Franusik, 21 lat, Bytom
Barwny tancerz i muzyk, przy którym stand-up to film
romantyczny. Na co dzień pracuje w Fundacji, gdzie pomaga
osobom w różnych sytuacjach życiowych, a popołudniami
zmienia się w króla parkietu i prowadzi zajęcia taneczne – z
dziećmi i dorosłymi. Uwielbia dzielić się swoją energią i
uczyć tak, aby każdy wychodził z uśmiechem albo
„rozkminą”. Założyciel „Życie kołem się toczy” - akcji
charytatywnej, która ma na celu zebranie środków na
wózek. W 2021 roku wydał swoje pierwsze „dziecko”, czyli
EPkę „Funky Boy”, a aktualnie pracuje nad nową płytą, która
ma być przełomowym momentem w jego karierze. Udziela
się również jako MC (konferansjer) na różnych imprezach i czasami, żeby podsycić swoją
zajawkę, staje za konsoletą jako DJ. Lubi bawić się życiem, tańczyć, koncertować i jeść
ciasteczka marchewkowe (bez cukru).
Hubert Gross, 24 lata, Rzeszów
Student Lotnictwa i Kosmonautyki na Politechnice
Rzeszowskiej, tam też szkoli się do licencji pilota
zawodowego. Na studiach zaangażował się w projekt
analogu łazika marsjańskiego. Członek zespołu Innspace,
gdzie do dziś realizuje projekty kosmiczne i jest liderem
projektu Innspace Rover. W 2020 roku wziął udział w 6tygodniowej analogowej misji kosmicznej BRIGHT II
organizowanej przez Analog Astronaut Training
Center. Aktualnie pracuje nad grantem badawczo
rozwojowym na stację nadawczo-odbiorczą do łączności
satelitarnej na Politechnice Rzeszowskiej i jest członkiem Rady Studentów przy Prezesie
Polskiej Agencji Kosmicznej. Lubi naukę, kosmos i długie rozmowy o nowych technologiach.
Jagoda Hofman, 24 lata, Katowice
Studentka V roku medycyny, początkująca naukowczyni,
przyszła psychiatrka. Na co dzień studiuje w Katowicach,
ale swoją wiedzę i umiejętności doskonali również w
Niemczech, Austrii, Danii i Holandii. Jest autorką publikacji
naukowych,
uczestniczką
i
organizatorką
międzynarodowych konferencji medycznych, obecnie wraz
z naukowcami z Cambridge i Londynu pracuje nad
algorytmem umożliwiającym wczesne wykrywanie, a tym
samym zapobieganie pogarszaniu się funkcji kognitywnych.
Angażuje się w działania wspierające kobiety w nauce, a
jako mentorka pomaga młodszym koleżankom w zdobywaniu naukowych szczytów. Autorka
konta na Instagramie @berry_in_mind, gdzie opowiada o możliwościach rozwoju, naukowego
bloga i podcastu „Rocky Road to PhD” oraz planerów zdrowia psychicznego, które obecnie
projektuje. Lubi budżetowe podróże i leniwe poranki z książką, a w przyszłości chciałaby
szerzyć na szeroką skalę świadomość związaną z zaburzeniami psychicznymi i pisać książki dla
dzieci.
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Michał Kuryłek, 21 lat, Warszawa
Działacz społeczny, prezes Fundacji Wyciskarka Potencjału,
dzięki której znalazł się na liście Forbes 25 under 25. Jego
misją jest pokazywanie młodzieży możliwości rozwoju oraz
niwelowanie barier w dostępie do edukacji i informacji.
Zbudował społeczność liczącą aktualnie 180 000 członków,
osiągając przy tym milionowe zasięgi każdego miesiąca oraz
stworzył sieć ambasadorów w ponad 200 placówkach
oświatowych w Polsce. Jest najmłodszym na roku studentem
medycyny, laureatem prestiżowych stypendiów oraz
międzynarodowym wolontariuszem, działającym, m.in. w
Brazylii, Chorwacji, Grecji i na Ukrainie. Prowadzi kanał na TikTok’u (@zainspirowany), gdzie
pokazuje, że w każdym drzemie niesamowity potencjał i wystarczy go po prostu dobrze
ukierunkować.
Małgorzata Leśniewska, 19 lat, Gostynin
Mając zaledwie 17 lat zasiadła za sterami samolotu,
spełniając tym samym swoje marzenie o lataniu. W klasie
maturalnej pracowała jako doręczyciel i kelnerka, aby
zarobić pieniądze na rozwijanie swojej lotniczej pasji i
zdobywanie kolejnych wpisów do licencji. Jest jedną z
najmłodszych kobiet w Polsce, które uzyskały uprawnienie
do akrobacji samolotowej, aktualnie szkoli się do licencji
pilota liniowego, pokazując tym samym, że nie ma rzeczy
niemożliwych. Przez 6 lat uczęszczała do Szkoły Muzycznej
I i II st. w klasie akordeonu, komponuje również muzykę.
Udziela się społecznie i kulturalnie, wspiera bezdomne zwierzęta, studiuje na pierwszym roku
germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbia grać na fortepianie i komponować,
uczyć się języków, a przede wszystkim – spoglądać na świat zza sterów samolotu.
Kornelia Olkucka, 18 lat, Chotomów
Ściga się od 14 roku życia w kartingu wyczynowym – jest
jedyną w Europie dziewczyną, która mierzy się z
mężczyznami w najszybszej i najbardziej wymagającej
kategorii DD2 (gokart dwubiegowy osiągający prędkość
nawet 140 km/h). Jest także reprezentantką Polski na
Olimpiadzie Sportów Motorowych Marsylia 2022 w
kategorii karting endurance. Każdego dnia ciężko pracuje na
siłowni i na torze, dając świadectwo, że nie płeć nas określa,
ale nasze serce, umiejętności, dążenia i pasja. Jej celem jest
dostanie się do W Series, w której ścigają się w
samochodach Tatuus F3 T-318 najbardziej utalentowane
młode kobiety z całego świata. Zamierza zostać psychologiem sportu. Jej ukochaną pisarką
jest Sara J. Mass, autorka serii „Szklany tron”, dlatego na jej kasku znalazła się główna
bohaterka książki – niezwyciężona wojowniczka Aelin.
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Bartosz Ostałowski, 35 lat, Kraków
Jedyny na świecie profesjonalny kierowca sportowy, który
samochód prowadzi … stopą. Posiada międzynarodową
licencję wyścigową FIA i z sukcesami rywalizuje na równych
zasadach ze sprawnymi kierowcami w Driftingowych
Mistrzostwach Polski oraz ligach europejskich. W sezonie
2019 Bartosz zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej
Driftingowych Mistrzostw Polski i tym samym wywalczył
tytuł Driftingowego Wicemistrza Polski. Prowadzi autorski
program „Pasja na Krawędzi”, w którym testuje wyjątkowe,
ekskluzywne samochody i rozmawia z inspirującymi
osobami ze świata sportu i biznesu o ich pasjach. Ponadto jest artystą i członkiem
Wydawnictwa VDMFK, które zrzesza osoby malujące stopami i ustami. Lubi dobre kino – w
szczególności filmy przygodowe z elementami fantasy – a także aktywne spędzanie wolnego
czasu ze swoim psem Dinem.
Marcelina Rosińska, 26 lat, Suwałki/Poznań
Działaczka społeczna i prawniczka, pomysłodawczyni inicjatyw
społecznych takich jak Prawo warte Poznania czy EKOlogicznie
o odpadach. Od grudnia 2019 r. prowadzi Sieć Przyjaciół
Zdrowia Psychicznego – oddolny system wsparcia
rówieśniczego dla osób borykających się z problemami na tle
zdrowia psychicznego, który otoczył wsparciem ponad 1000
osób w całej Polsce. W 2021 roku znalazła się na liście Forbesa
25 Polaków poniżej 25 roku życia, którzy zmieniają społecznogospodarcze oblicze Polski oraz zwyciężyła w konkursie
INICJATORY 2021 na najlepszą inicjatywę stworzoną w
Poznaniu. Mówi biegle po hiszpańsku, portugalsku i angielsku,
brała udział w wymianach na Uniwersytecie Lizbońskim, Uniwersytecie Katolickim w Walencji oraz
Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach. Udziela się na rzecz grup osób narażonych na
wykluczenie odbywając staże w Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad w Hiszpanii,
Astana Expo 2017 w Kazachstanie, Adamastor – Associacion Cultural, Viseu w Portugalii i Polsce.
Lubi grać w gry planszowe i jeździć na rowerze.
Jakub Tylman, 33 lata, Śrem
Pedagog, nauczyciel przedszkolny i przedmiotów
artystycznych, wykładowca akademicki, autor książek
edukacyjnych dla dzieci, twórca nowoczesnych projektów
edukacyjnych i nieszablonowych rozwiązań w edukacji.
Inicjator ogólnopolskiej kampanii społecznej „Szkoły bez
zadań domowych” www.szkolybezzadandomowych.pl.
Laureat nagrody Głosu Wielkopolskiego w plebiscycie
„Nauczyciel na Medal” oraz zwycięzca plebiscytu
„Osobowość Roku 2019” w województwie wielkopolskim.
Nominowany do Nagrody im. Janusza Korczaka. Prowadzi
swoje autorskie placówki oświatowe, w których wdraża nowoczesną edukację na miarę XXI
wieku. Lubi kolorowe i kreatywne działania, szalonych ludzi i wszystkie rodzaje słodyczy, od
których jest uzależniony.
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