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WSTĘP

Drodzy Członkowie i Sympatycy
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego

Podczas lipcowego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa został wybrany nowy
Zarząd w składzie: Karolina Augustyniak, Barbara Boroń, Bogumił Giertler, Piotr Hołysz i Joanna
Kamińska. Po raz pierwszy w historii członkowie Towarzystwa mogli wyrazić swoją wolę na Walnym
Zgromadzeniu poprzez pełnomocnictwa. Stąd rekordowa liczba 132 członków głosujących nad
przyszłą wizją naszego stowarzyszenia oraz składem Zarządu. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie
nam zarządu Towarzystwa, który rozumiemy jako koordynację naszych wspólnych działań
i inicjatyw. Dziękujemy za wszystkie przesłane nam głosy wsparcia i gratulacje.
Walne Zgromadzenie Członków wypowiedziało się za dotychczasową formą
funkcjonowania Towarzystwa, opartą na wolontariacie, szeroko zakrojonym naborze do szkół UWC
oraz szkół brytyjskich, pogłębianiu więzi pomiędzy stypendystami, a także dalszej budowie solidnych
podstaw współfinansowania stypendiów, poprzez tworzenie funduszu żelaznego. Nowy Zarząd
będzie ten program realizował, rozwijając jego formalno-prawne podstawy, stanowiące trwały
fundament naszej organizacji.
Walne Zgromadzenie wypowiedziało się za powołaniem 5-osobowego Zarządu, jednak
zdając sobie sprawę z ogromu zadań, jakie stoją przed Towarzystwem liczymy na Wasz współudział
w ich realizacji. Mamy ponad 300 absolwentów i podobną grupę członków oraz sympatyków. Bardzo
liczymy, że włączycie się w bieżącą działalność naszej organizacji we wszelkich obszarach jej
funkcjonowania: akcję informacyjną przed naborem, kwalifikację stypendialną (aplikacje on-line
pozwalają na ocenę aplikacji niezależnie od miejsca Waszego pobytu), pozyskiwanie stypendiów,
mentoring stypendystów, pozyskiwanie funduszy oraz uczestnictwo w spotkaniach klubów
absolwenta funkcjonujących w Bostonie, Brukseli, Cambridge, Londynie, Nowym Jorku oraz
w Warszawie.
Będziemy kontaktować się z Wami na bieżąco, poprzez tworzoną przez nas platformę
komunikacyjną obejmującą stronę internetową, newslettery i ogłoszenia wysyłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz poprzez portale społecznościowe.
Życzymy Wam udanej drugiej części wakacji, licząc na wiele okazji do wspólnych spotkań,
rozmów i aktywnego działania w Towarzystwie.
Serdecznie pozdrawiam,
Barbara Boroń

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
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Tegoroczne kwalifikacje już po raz dwudziesty pierwszy wyłoniły zwycięzców konkursu
stypendialnego, którzy od września rozpoczną naukę we współpracujących z nami szkołach. W tym
roku Towarzystwo rozpatrzyło 215 zgłoszeń.
Kwalifikacje obejmowały trzy etapy, które w stosunku do lat ubiegłych zostały poddane
istotnym modyfikacjom. Po raz pierwszy w historii Towarzystwo przyjmowało aplikacje drogą
elektroniczną, co oprócz zaoszczędzenia naszym kandydatom niepewności związanej
z dostarczeniem dokumentów przez pocztę, umożliwiło szybkie zakodowanie aplikacji oraz ich
dystrybucję do oceniających na całym świecie.
Nad merytorycznymi wskazówkami dotyczącymi sposobu oceny aplikacji czuwała Ola
Włodarczyk (PC ’94-’96), która we wrześniu 2010 r. w Londynie uczestniczyła w specjalnym
szkoleniu dla przedstawicieli komitetów narodowych UWC.
Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom, do procesu oceny aplikacji na I etapie udało
nam się zaprosić aż 32 osoby. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz
poświęcony czas. Dziękujemy również absolwentom za wsparcie podczas gier i zabaw na II etapie
oraz uczestnictwo w sesjach informacyjnych dla kandydatów oraz ich rodziców podczas III etapu.
Liczymy na Wasze wsparcie również w przyszłym roku.

KWALIFIKACJE
2011

Stypendia na lata 2011–2013 otrzymali:
Szkoły UWC
Franczak Dagmara
Grabowska Weronika
Kosior Weronika
Mokrzycki Michał
Śnigurska Urszula
Wiśniewska Aleksandra

UWC Costa Rica (CR)
UWC Mostar (BiH)
Mahindra UWC (MUWCI)
Li Po Chun UWC (LPC)
UWC-USA (USA)
UWC Adriatic (AD)

Szkoły prywatne:
Chylińska Agata
Deć Monika
Pyć Wioletta
Janiec Klara
Król Mateusz
Kuleta Michał
Lisiecka Agata
Palej Miłosz
Pałgan Anna
Twarowski Filip
Wach Filip

Clifton College (CC)
Leweston School (LEW)
Fyling Hall School (FHS)
Downside School (DOW)
Worth School (WOR)
Fyling Hall School (FHS)
Downside School (DOW)
The Royal Wolverhampton School (RWS)
Danube International School (DIS)
Dulwich College (DUL)
Stonyhurst College (STO)

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie 325 stypendystów oraz absolwentów
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego.
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Tegoroczna uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w siedzibie Ambasady Wielkiej
Brytanii w Warszawie. Jego Ekscelencja Ambasador Wielkiej Brytanii Pan Ric Todd, wręczając
dyplomy stypendystom, powiedział:
„Ludzie często myślą, że stosunki między krajami to sprawa polityków, dyplomatów, ale to
nieprawda. Stosunki międzynarodowe to stosunki między ludźmi. I to jest dobre. Stypendyści
Towarzystwa wyjeżdżający już niebawem, aby uczyć się z rówieśnikami z wielu innych krajów,
przyczyniają się do budowania najlepszych i najtrwalszych relacji, bo opartych na przyjaźni i wspólnej
pracy”.
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Uroczystość uświetniła swoją obecnością córka założyciela i patrona Towarzystwa, pani
Irena Bylicka, która wraz Ambasadorem wręczyła nominacje stypendialne tegorocznym laureatom.
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Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Towarzystwa zwołał tegoroczne Walne
Zgromadzenie Członków na 14 maja. Program Walnego obejmował skrócenie kadencji działającego
Zarządu i powołanie nowych władz stowarzyszenia.
W wyznaczonym terminie stawiło się 44 członków Towarzystwa. Przewodniczącą
Walnego Zgromadzenia została Anna Popławska, Sekretarzem Karolina Augustyniak, a w skład
Komisji Skutacyjnej weszli Joanna Bronowicka, Gabriela Gryger i Tom Ruhan.
13 osób zgłosiło pełnomocnictwa do reprezentowania 35 nieobecnych członków
Towarzystwa. Ta precedensowa sytuacja w historii zgromadzeń stowarzyszenia wywołała sprzeciw
części zebranych. Uważali oni, że o możliwości głosowania przez pełnomocników Zarząd powinien
wcześniej powiadomić wszystkich członków Towarzystwa.
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła przerwę w obradach do 2 lipca 2011 r., dając
czas Zarządowi na zawiadomienie członków o nowym terminie i miejscu zgromadzenia, załączenie
do zawiadomienia informacji o możliwości głosowania przez pełnomocników i wzoru
pełnomocnictwa oraz zawiadomienie absolwentów Towarzystwa o możliwości złożenia deklaracji
członkowskiej przed zgromadzeniem.
2 lipca 2011 r., wznowiono obrady Walnego Zgromadzenia, w którym udział wzięły
43 osoby posiadające 77 pełnomocnictw. W trakcie obrad podjęto uchwały przyjmujące:
protokoły z poprzednich Walnych Zgromadzeń,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za lata 2009 i 2010,
sprawozdanie Zarządu za okres 17 X 2009‒14 V 2011,
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2009‒2011,
plan pracy Zarządu na kadencję 2011‒2013.
Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowe władze
Towarzystwa. W skład Zarządu, na drodze tajnego głosowania weszli: Karolina Augustyniak, Barbara
Boroń, Bogumił Giertler, Piotr Hołysz i Joanna Kamińska.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Anna Popławska, Małgorzata Wróblewska oraz
Krystyna Troszczyńska.
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W dniach 29‒31 lipca 2011 r., w Krynicy Zdroju odbył się tegoroczny zjazd absolwentów
oraz sympatyków Towarzystwa, w którym wzięło udział ponad siedemdziesięciu uczestników.
Weekend rozpoczął się piątkowym spotkaniem integracyjnym przy grillu oraz lekcją salsy.
Była to okazja do nawiązania nowych i odświeżenia starych znajomości.
Jak co roku, podczas Reunion zostały przeprowadzone sesje informacyjne dla uczestników.
Pierwszoroczni mogli dowiedzieć się od obecnych stypendystów oraz absolwentów jak najlepiej
przygotować się do wyjazdu oraz jak poradzić sobie w pierwszych tygodniach pobytu za granicą.
Wszyscy uczniowie wzięli udział w panelu dotyczącym procesu składania aplikacji na uczelnie
w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Rodzice mieli okazję porozmawiać na temat realiów
szkół, podzielić się doświadczeniami jak radzić sobie z rozłąką i wspierać swoje dzieci w czasie nauki
za granicą, a także jak wspomagać nasze stowarzyszenie w różnych formach jego aktywności.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
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Nie zabrakło atrakcji turystycznych. Uczestnicy odbyli wycieczkę bryczkami po Krynicy,
zwiedzali uzdrowisko z przewodnikiem oraz odbyli wycieczkę kolejką gondolową na Jaworzynę
Krynicką. Wieczorem wszyscy bawili się przy grillu, słuchając zespołu „Hudacy”, grającego utwory
pochodzące z tradycji łemkowskiej, słowackiej i ukraińskiej. Zaproszone miejscowe media
przygotowały materiały informacyjne o działalności Towarzystwa, które ukażą się w małopolskiej
prasie i radiu.
Składamy serdeczne podziękowania państwu Barbarze i Mieczysławowi Gawłom,
rodzicom Justyny (AC ‘10‒‘12) za ciepłe przyjęcie w Krynicy, smaczną kuchnię i program turystyczny.
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W czerwcu br w regatach na Zalewie Zegrzyńskim, w ramach cyklu regat Pucharu Polski
Jachtów Kabinowych, wystartował jacht z logo UWC – DVM POL7119. Sternik, Krystian Popławski
wraz z Tomaszem Szczepankowskim zdobyli Puchar Prezesa Warszawskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego w klasie „Żagle 500”.

JACHT
Z LOGO
UWC

Krystian Popławski jest mężem Ani Popławskiej (absolwentki UWC Pearson College
‘83-‘85). Zachęcamy do śledzenia startów jachtu DVM POL7119 w różnych częściach kraju (szczegóły
na stronie www.ppjk.pl), a Krystianowi Popławskiemu życzymy kolejnego tytułu mistrza Polski!
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Uwagi, komentarze oraz sugestie dotyczące newslettera prosimy przekazywać na adres
kontakt@uwc.org.pl. Dodatkowo zachęcamy do indywidualnego kontaktu z członkami Zarządu.
Barbara Boroń ― przewodnicząca
Karolina Augustyniak ― wiceprzewodnicząca
Piotr Hołysz CC ‘01–‘03 ― wiceprzewodniczący
Bogumił Giertler AD ‘06–‘08 ― członek zarządu
Joanna Kamińska MIL ‘98–‘00 ― członek zarządu

KONTAKT

barbara.boron@uwc.org.pl
karolina.augustyniak@uwc.org.pl
piotr.holysz@uwc.org.pl
bogumil.giertler@uwc.org.pl
joanna.kaminska@uwc.org.pl

ABB ― Abbotsholme School, AC ― UWC of the Atlantic, AD ― UWC of the Adriatic, ANN ― St. Annes School, ARD ― Ardingly College, ASG ― Adcote
School for Girls, BEN ― Benenden School, BiH ― UWC in Mostar, BOX ― Boxhill School, BSW ― The British School of Warsaw, CC ― Clifton College,
CHG ― Chigwell School, CLC ― The Cheltenham Ladies' College, COB ― Cobham Hall School, CR ― UWC Costa Rica, DIS ― Danube International
School, DOW ― Downside School, DUL ― Dulwich College, ETO ― Eton College, FHS ― Fyling Hall School, GOR ― Gordonstoun School,
HSS ― The Hotchkiss School, LAW ― St. Lawrence College, LEW ― Leweston School, LPC ― Li Po Chun UWC of Hong Kong, MAA ― UWC Maastricht,
MIL ― Milfield School, MUWCI ― Mahindra UWC of India, OAK ― Oakham School, PC ― Lester B Pearson UWC of the Pacific, RNC ― Red Cross
Nordic UWC, ROD ― Rodean School, RWS ― The Royal Wolverhampton School, SEA ― UWC of South East Asia, SSS ― Schule Schloss Salem,
STO ― Stonyhurst College, USA ― UWC-USA, WEL ― Wellington College, WK ― Waterford KaMhlaba UWC of Southern Africa, WOR ― Worth School
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