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Czym są United World Colleges (UWC)?
Globalna pozarządowa
organizacja edukacyjna...

• Przyznajemy stypendia
najzdolniejszym uczniom z
całego świata
• Istniejemy od ponad 40 lat
• Naszymi patronami są
Nelson Mandela oraz
królowa Noor z Jordanii

... posiadająca 13 szkół
na 5 kontynentach...

... promująca szacunek
dla innych

• Nasze szkoły oferują 2-letni
program kończący się
międzynarodową maturą (IB)
• Nasi uczniowie pochodzą z
ponad 70 krajów świata

• Wyjątkowość naszej edukacji
polega na silnym elemencie
prac społecznych
odzwierciadlającym idee
wielokulturowości,
odpowiedzialności i
szacunku dla innych
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Szkoły UWC oferują międzynarodową edukację na
najwyższym poziomie...
Matura międzynarodowa
IB

• Rozpoznawalny na całym
świecie dyplom
• Wysoki rezultat egzaminacyjny
otwiera drogę do najlepszych
uniwersytetów w Europie i
Ameryce Północnej

Szeroka gama zajęć
pozalekcyjnych

• Zajęcia sportowe
• Kółka zainteresowań
• Praca społeczna
– W Atlantic College w
Wielkiej Brytanii uczniowie
biorą udział w patrolach
przybrzeżnych
operowanych przez South
Wales Coast Guard

Możliwość poznania
młodzieży z całego
świata

• Uczniowie naszych szkół
reprezentują ponad 70 nacji i
wszystkie kontynenty
• Możliwość nawiązania
międzynarodowych przyjaźni
na całe życie
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... w ciekawych lokacjach na całym świecie

3

Wybrane szkoły ukończone przez polskich stypendystów
Atlantic College – Wielka Brytania

Opis

Zdjęcia

• Założony w 1962 r.
• Pierwsza szkoła na świecie
oferująca program IB
• 350 uczniów w wieku 16-19 l.
• Olbrzymia biblioteka z 25
tysiącami książek
• Uczniowie mają szansę
uczestniczyć w bieżących
działaniach straży
przybrzeżnej

Lokalizacja
• Malowniczo położona w 12
wiecznych zamku St Donats
Castle nad kanałem
Bristolskim w Walii

UWC
Atlantic
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Wybrane szkoły ukończone przez polskich stypendystów
Li Po Chun College – Hong Kong

Opis

Zdjęcia

• Założony w 1992 r.
• 250 uczniów w wieku 16-19 l.
• Wszyscy pierwszoroczni
studenci wyjeżdżają na 1
tydzień do Chin albo innych
krajów Azji Południowo
Wschodniej aby pracować
społecznie dla wybranej
przez szkołę organizacji
charytatywnej

Lokalizacja
• Hong Kong, zatoka Tolo, na
skraju góry Ma On Shan

UWC Li
Po Chun
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Dodatkowo Towarzystwo przyznaje stypendia w kilkunastu
szkołach średnich w Wielkiej Brytanii

Opis

Zdjęcia

• Współpraca id 1992
• Uczniowie mieszkają w
przyszkolnych internatach
• Uczniowie zdają maturę
Angielską (A-Levels) albo
maturę międzynarodową (IB)
• Średnia wartość stypendium
to 250 000 zł

Lokalizacja
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W jaki sposób można uzyskać stypendium do United World
College?
Stypendia przyznawane są przez polską
filię UWC...
• Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof.
Pawła Czartoryskiego jest stowarzyszeniem
powstałym w 1991 r.

... dla najlepszych licealistów
spełniających wybrane kryteria
• Wiek 16-17 lat (I klasa LO)
• Średnia ocen na świadectwie ukończenia
gimnazjum powyżej 4,5

• Pierwszym przewodniczącym był profesor Paweł
Czartoryski, historyk, członek PAN, obecnie patron
Towarzystwa

• Znajomość języka angielskiego na poziomie
komunikatywnym

• Od swego powstania Towarzystwo przyznało 308
stypendiów

• Doświadczenia w pracy dla innych: społecznej,
charytatywnej itp.

• Towarzystwo jest afiliowane przy organizacji szkół
międzynarodowych United World Colleges (UWC),
istniejącej od roku 1962, z siedzibą w Londynie

• Aktywny styl życia przejawiający się w uprawianiu
sportów, rozwijaniu zainteresowań kulturalnych,
ciekawości świata i ludzi

Więcej informacji można uzyskać na stronie
www.uwc.org.pl
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Jakie są główne cele Towarzystwo Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego?

Działalność propagująca
pozytywne wzorce
edukacyjne w Polsce

Umożliwienie młodzieży
polskiej dostępu do
najlepszych uczelni
wyższych świata

Promocja najzdolniejszej
młodzieży polskiej

Program stypendialny
w najlepszych szkołach
średnich na świecie
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Towarzystwo jest organizacją o olbrzymim dorobku i
szerokim doświadczeniu
Ponad 300
przyznanych
stypendiów

Imponujące
osiągnięcia
absolwentów

Działalność
wyróżniona
przez
prestiżowe
nagrody

• 308 stypendiów przyznane w latach 1991-2010, o łącznej wartości ponad 60 mln zł
• Wartość przeciętnego stypendium wynosi ponad 200 tys. zł

• Wszyscy stypendyści ukończyli studia wyższe (lub studiują obecnie)
• 75% stypendystów, dzięki własnym staraniom, uzyskała następnie miejsca na
renomowanych, zagranicznych uczelniach wyższych, głównie w USA i Wielkiej Brytanii
• 25% stypendystów ukończyło studia na Top10 uczelni na świecie, w tym 17 Harvardczyków
oraz ponad 40 studentów Oxfordu i Cambridge

• Nagroda Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie w 2008 r.
– Przewodniczącym kapituły konkursu był przewodniczący Parlamentu Europejskiego
prof. Jerzy Buzek
• Tytuł laureata i wyróżnienie w kategorii Dyplomacja Społeczna, za zorganizowanie
stypendiów zagranicznych, przyznawanych jako nagrody w konkursie dla młodzieży szkół
licealnych
• Wyróżnienie wiąże się z ogromnym prestiżem (startowało ponad 300 organizacji
pozarządowych z całej Polski) oraz nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 zł
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Kim są nasi absolwenci?

Imię

Szkoła UWC

Uniwersytet

Obecne zajęcie/
osiągnięcia

Paweł Urbański

Wanda Troszczyńska

Bartłomiej Czech

UWC Nordic 96-98

Malgorzata Celuch

UWC Nordic 99-01

UWC USA 96-98

Atlantic College 81-83

• Uniwersytet Gdański

• Macalester College
• London School of
Economics

• Harvard University
• University of Pennsylvania

• Politechnika Warszawska

• Informatyk i ekonomista
• Na początku 2008 roku,
jako pierwszy niewidomy
Europejczyk zdobył szczyt
Kilimandżaro

• Obecnie zajmuje się
tematyką bałkańską w
Human Rights Watch w
Brukseli
• Poprzednio pracowała w
ONZ oraz OBWE w
Kosowie

• Przygotowanie obrony
pracy doktorskiej pt.
"Informacja w klasycznej i
kwantowej teorii
grawitacji" na University of
Pennsylvania w Filadelfii

• Profesor na Politechnice
Warszawskiej
• Jeden z twórców
oprogramowania QuickWave,
mającego szerokie zastosowanie w radioastronomii (jest
do dziś używany w
laboratoriach NASA)
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