
1



Na początek!

Kochani -

witajcie w Oksfordzie! W imieniu Oxford University Polish Society serdecznie gratulujemy Wam

dołączenia do studenckiego grona. Niezależnie od tego, czy jesteście świeżo upieczonymi

pierwszoroczniakami, aspirującymi magistrami czy podejmujecie właśnie pracę nad doktoratem, jedno jest

pewne: rozpoczęliście niezwykłą przygodę, która przyniesie Wam wyjątkowe wspomnienia.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was do dołączenia do naszego stowarzyszenia. Oxford University Polish

Society istnieje od ponad 60 lat, zrzesza ponad 1200 absolwentów oraz rokrocznie gromadzi około 300

studentów. Razem z nami weźmiecie udział w uroczystych kolacjach z okazji 11. listopada i 3. maja, gdzie

spotkacie się z prof. Pełczyńskim, prof. Normanem Daviesem i poznacie pokolenia oksfordzkich

absolwentów. Wzorem Waszych poprzedników będziecie jeść pączki, rywalizować w turniejach

piłkarzyków z naszymi przyjaciółmi z German Society i rozmawiać z polskimi akademikami. Zaprosicie

również Waszych znajomych na legendarne Vodka Party, gdzie specjalny algorytm podpowie Wam, który

kolor wódki smakowej smakuje najlepiej o danej godzinie. Będziecie również częścią zupełnie nowych

projektów i wydarzeń przygotowywanych przez Wasz OxPolSocowy Komitet na 2019/2020 rok.

Zanim jednak przybędziecie do Oksfordu i spadnie na Was pierwszy deszcz, chcielibyśmy podzielić się

z Wami wiedzą przekazywaną w naszym stowarzyszeniu z pokolenia na pokolenie. W poniższym Freshers’

Packu znajdziecie wskazówki przydatne każdemu do przetrwania w Oksfordzie – korzystajcie z nich jak

najlepiej! A jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania, pamiętajcie, że zawsze jesteśmy do Waszej dyspozycji,

aby poradzić, pogadać i wysłuchać.

Zapoznajcie się koniecznie z naszą stroną internetową oxpolsoc.pl i inicjatywami poprzednich lat. Rzućcie

okiem na zeszłoroczny 12. Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich (str. 19), relację ze spotkania z

Anją Rubik (str. 6), informację o naszych stypendiach dla pierwszorocznych (str. 20) czy zdjęcia z

rozgrywek naszej piłkarskiej drużyny (zawsze wierni, str. 17). Mamy nadzieję, że poczujecie OxPolSocowe

moce i dołączycie do naszego komitetu czy drużyny piłkarskiej, aby tworzyć własną historię. Czekamy na

Was niecierpliwie – wypatrujcie pierwszych wydarzeń na Facebookowym fanpejdżu Oxford University

Polish Society, gdzie pojawiają się wszystkie informacje.

Co najważniejsze, chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na Oxbridge Freshers’ Meeting, który odbędzie

się 14 września 2019 r. o 17.00 w „Samym Centrum Wszechświata” w Warszawie (zapisy przez formularz

na Facebooku!), podczas którego poznamy się osobiście.

Do zobaczenia jak najszybciej!

Wasze Prezydentki Oxford University Polish Society 2019/2020,

Zuza Patryas Kasia Rudzka
Philosophy, Psychology & Linguistics, Experimental Psychology

St. John’s College Wadham College

https://www.oxpolsoc.pl/


Powitanie

Witajcie w OxPolSoc!



O stowarzyszeniu

Oxford Polish Society jest jednym z największych

narodowych stowarzyszeń na Oxfordzie oraz najstarszym

polskich stowarzyszeniem studenckim w Wielkiej Brytanii.

Powstało w roku akademickim 1955/1956 i na początku

swojego działania, w czasie zimnej wojny, służyło jako

skupisko polskiego aktywizmu, jednocząc polskich

naukowców i tworząc dla nich platformę do rozwoju bez

politycznych ograniczeń.

Stowarzyszenie integruje ciągle powiększającą się

społeczność polską na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Spotykamy się w PolSocowym gronie między innymi po to,

kultywować polskie tradycje. Co roku obchodzimy Dzień

Niepodległości oraz Święto Konstytucji 3 maja, gramy w

piłkarzyki z German Society i jemy pączki w Tłusty

Czwartek. Nie brakuje także spotkań w pubach, nocy

filmowych, a raz do roku organizujemy na plebanii kościoła

St. Giles słynne na cały Oxford Vodka Party!

Jednak PolSoc to przede wszystkim grupa przyjaciół i

znajomych. Dzięki różnorodności PolSocowych członków,

pozwala on na poznawanie fantastycznych ludzi ze

wszystkich możliwych collegów i departamentów. To tutaj

rodzą się przyjaźnie na całe lata i tworzą niezapomniane

wspomnienia.

Przybywajcie koniecznie na nasze wydarzenia! Po szczegóły, 

zerknijcie na nasze social media i stronę internetową. 
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Co robimy?

Stowarzyszenie Polako ́w na Oksfordzie organizuje dla

swoich członków wydarzenia zaro ́wno kulturalne, jak

i sportowe, akademickie, czy towarzyskie. Oto tylko

niekto ́re przykłady wydarzeń, które zorganizowaliśmy w

zeszłym roku.

Święto Konstytucji 3 maja

W tym roku, uświetniając uroczysty formal

dinner,  występowały dla nas także Mazury 

Dance Group, rozpoznawalna na całym świecie 

grupa taneczna wykonująca tradycyjne polskie 

tańce. 

Table Football Tournament

Tradycją stało się już trymestralne rozgrywanie 

pojedynków piłkarzyków stołowych z 

przyjaciółmi z GermanSoc w Jesus College –

a krążą słuchy, że to właśnie Jesus College 

szczyci się swoim absolutnie najlepszym w 

Oksfordzie barem.

Annual Vodka Party

Opis tego wydarzenia można by streścić jednym 

słowem: legendarne. Przyciąga studentów wszystkich 

narodowości i collegów. Z polsocowych archiwów 

wynika, że organizowane było już w ubiegłym wieku. 

Tego wydarzenia pominąć nie można. 
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Spotkania z osobistościami

Na uniwersytecie gościmy wielu akademików, 

polityków, działaczy społecznych. Spójrzcie, kto 

m.in. odwiedził nas w roku 2018/2019. 

Anja Rubik & #sexedpl

Ambasador RP w Londynie prof. Arkady Rzegocki
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Pierwszą okazję do nabycia członkostwa będziesz miał podczas podczas pierwszego tygodnia

Michaelmas Pub Meetingu. Informacje o tym i pozostałych wydarzeniach znajdziesz na naszym

facebook’u.

Członkostwo

Koszt dożywotniego członkostwa Oxford University 

Polish Society to tylko:

Aby nabyć członkostwo, możesz też napisać do nas maila na adres 

polish.society@studentclubs.ox.ac.uk lub odezwać się na Facebookowym fanpage’u!

Zostanie członkiem Stowarzyszenia pozwoli Ci:

❖ cieszyć się darmowym wstępem lub biletem ze zniżką na organizowane przez nas

wydarzenia;

❖ nabyć bilety na najbardziej popularne wydarzenia z pierwszeństwem;

❖ skorzystać z wielu innych przywilejów, m.in. polskich pączków po £1 w Tłusty Czwartek!



Porady praktyczne:

Jak przeżyć pierwszy rok na Oxfordzie

i nie zwariować



.

Najlepszym rozwiązaniem jest wysłać większość rzeczy

rejestrowaną paczką. Na stronie paczkidopolski.co.uk

za pakunek ważący ok. 30 kg zapłacicie ok. 90 zł. Jest to

nie tylko tańsze od wykupienia dodatkowego bagażu u

linii lotniczych ale również o wiele wygodniejsze,

ponieważ przesyłka zostaje dostarczona do samego

college’u.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że paczka będzie szła

4-5 dni, więc nie wysyłaj jej na ostatnią chwilę oraz nie

pakuj w nią rzeczy, których używasz każdego dnia. Przed

wysłaniem warto zadzwonić do Collegu i upewnić, się,

czy nie mają nic przeciwko odebraniu pakunku, choć jest

mało prawdopodobne aby się tak zdarzyło.

Wasze rzeczy najlepiej zapakować do ogromnej

walizki, którą łatwo będzie przetransportować na

miejscu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest to, że

walizkę będziesz potem mogli wykorzystać do

zapakowania swoich rzeczy kiedy pomiędzy trymestrami

zmuszony będziesz opróżnić przydzielony pokój.

Odradzamy kartony, które mogą ulec uszkodzeniu w

trakcie przewozu. Resztę rzeczy zabierzesz ze sobą w

bagażu rejestrowanym lub podręcznym podczas lotu.

Jak przesłać rzeczy?

pokój w domu w 
Polsce

college’owi 
portierzy

pokój w nowym 
college’owym 
domu
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Co warto zapakować?

❖ Ręcznik do rąk

❖ Suszarka do włosów

❖ Żelazko - najczęściej na ok. 20 osób przypada jedno żelazko (z reguły wątpliwej

jakości). Jeżeli planujesz wziąć dużo rzeczy, które wymagają prasowania to warto mieć

swoje (nawet turystyczne!)

❖ Ulubiony kubek. Na herbatę w deszczowe wieczory i kawę, dzięki której napiszesz

esej.

❖ Przybory kuchenne.

✓ kilka małych garnków i patelni - jeśli college zapewni Ci dostęp do kuchni;

✓ podobnie, warto rozważyć spakowanie noża kuchennego, deski do krojenia, 

durszlaka, większej miski, korkociągu czy otwieracza;

✓ sztućce i talerze;

✓ Weź pod uwagę to, że w większości college’owych kuchni nie ma piekarników;

✓ czajniki i tostery są często jedynymi urządzeniami elektrycznymi do gotowania, 

których wolno ci będzie używać w pokoju. Istnieje obowiązek ich rejestrowania, 

a dozwolone są tylko urządzenia z brytyjską wtyczką, dlatego z ich zakupem

warto się wstrzymać do czasu przyjazdu do Anglii.

❖ Przedłużacz, adaptery. Bardzo prawdopodobne jest to, że będziesz miał dużo

polskich wtyczek, dlatego rozsądnie jest zabrać ze sobą polski przedłużacz i 2-3

przejściówki lub ilość adapterów wystarczającą na wszystkie urządzenia.

❖ Ozdoby, zdjęcia. Typowe pokoje w Oxfordzie mogą wyglądać dość pusto. Kilka

plakatów, zdjęć rodziny i znajomych oraz dekoracji (np. ramek na zdjęcia, sznurów

lampek) doda im charakteru.

❖ Strój wieczorowy. Wieczorowa sukienka / garnitur przydadzą się podczas uroczystości

i wydarzeń z dress code’em black tie (tu tradycyjnie mężczyzna powinien mieć na sobie

smoking, ale założenie garnituru jest jak najbardziej dopuszczalne). Eleganckie

aczkolwiek wygodne zestawy ubrań przydadzą się z kolei podczas spotkań związanych z

karierą.

❖ Podstawowe leki. Zawsze dobrze jest mieć coś, co pomoże zwalczyć pierwsze

symptomy choroby zanim uda Ci się umówić na wizytę lekarską lub spotkać z

college’ową pielęgniarką.

❖ Polskie jedzenie i alkohol. Nierzadkie są przypadki tęsknoty za dobrym polskim

jedzeniem, jednak wiele z tych produktów m.in. Delicje, pierogi U Jędrusia czy twaróg

Łowicz znajdziesz na polskich półkach w Tesco lub w polskim sklepie Żubr w

niewygórowanych cenach.. Wędlina jest jednak stosunkowo droższa, warto zatem

zaopatrzyć się w kilka paczek polskich kabanosów. Alkohol w Anglii jest natomiast bez

wyjątku drogi, dlatego zachęcamy do zaopatrzenia się w Polsce (zakupy w strefie duty

free lub przewiezienie alkoholu w paczce).
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Transport z lotnisk

Alternatywą dla autobusu jest pociąg, niestety jest on zazwyczaj droższy, wymaga przesiadek, a 

dodatkowo stacja znajduje się 20 min marszu od centrum miasta.

Zakupu biletów na przejazdy można dokonać bezopśrednio na lotnisku lub o wiele wygodniej

przez popularną aplikację TrainLine. Łatwo zapłacisz w niej bilety kolejowe i autobusowe (na

kursy obsługiwane przez National Express) i będziesz mógł trzymać je w jednym miejscu. 

Luton WizzAir, easyJet -

2h 15 min (bezpośredni, 

National Express)

ok. £15

Heathrow LOT, British Airways

1h 30 min

(z przesiadką w Londynie)

ok. £40

1h 20 min (bezpośredni, 

Oxford Bus Company)

ok £20

Stansted RyanAir -

3h 45 min (bezpośredni, 

National Express)

ok. £20

Gatwick WizzAir, easyJet

2h (z przesiadką w 

Londynie)

ok. £20

2h (bezpośredni, Oxford 

Bud Company)

ok. £30

Transport z lotniska

Najbardziej popularną formą transportu między lotniskiem 

a Oxfordem jest autobus. Na kaz ̇dym z duz ̇ych lotnisk

dookoła Oksfordu znajdziesz bezpos ́rednie połączenie

obsługiwane przez jedną z dwóch linii: National Express lub

The Airline (Oxford Bus Company). Przy zakupie biletów z 

wyprzedzeniem ceny są zdecydowanie niz ̇sze od 

standardowych. Zatem warto zaplanować tę podróz ̇ jak

najwczes ́niej. 

11



Trasa jest obsługiwana przez dwie linie: Oxford Tube i X90 (obie kursują po tej samej. Na główny

dworzec (Victoria Coach Station) można dojechać w 2 godziny za kilka-kilkanaście funtów. Przy

zakupie biletu u kierowcy zapłacisz £12 podróżnując X90 lub £13 z Oxford Tube (cena biletu

powrotnego). Autobus jest wygodną i najtańszą opcją podróży, a dzięki temu, ze Oxford Tube

oferuje serwis 24h/dobę jest to najczęściej wybierane przez studentów rozwiązanie.

Dojazd do Londynu

Pociąg

Bezpośredni pociąg z Oxfordu do Londynu dojeżdża na stacje Paddlington i Marylebone. Tam 

w celu dalszej podróży należy przesiąść się do metra. Cena biletu z zależności od godziny podróży 

i tego z jakim wyprzedzeniem dokonujesz kupna waha się od 6 do 30 funtow. Poszukiwania

zaczynaj od TrainLine! 

Do korzystania z komunikacji miejskiej w Londynie nie jest już konieczna karta Oyster.

Obecnie wszędzie tam gdzie akceptowane są „oysterki” zapłacić można również

zbliżeniowymi kartami bankowymi bez pobierania dodatkowych opłat. Pamiętać należy jednak,

że bez wzglęgu na wybraną formę płatności komunikacja miejska w Londynie należy do

najdroższych na świecie, a przejazd metrem to wydatek rzędu £1.5- £5.

Podróży część dalsza

Autobus

Podróż po Londynie

Karty zniżkowe

W Anglii nie istnieje, tak jak w Polsce, zniżka dla studentów. Jednak każda z kompani

oferujących przewodzy posiada „Young Person Card” lub jej ekwiwalent. Taka karta jest

przeznaczona dla osób do 26 roku życia i za nie wielką (w porównaniu do ogólnych cen przejzadu)

cenę oferuję zniżkę 30%.
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Posiadanie angielskiego konta bankowego jest właściwie

niezbędne, by mieszkać w Oxfordzie. College wymagają opłacania

rachunków przelewem, a korzystanie z lokalnego banku jest w tym

przypadku o wiele tańsze niż wysyłanie płatności z Polski.

1. Do założenia konta niezbędny jest dowód stałego adresu

na terenie UK. Dokumentem, który ten status potwierdzi

jest Enrolment. Certificate. Nie musisz o niego specjalnie

BankPodróży dalsza częśćZakładanie konta bankowego

aplikować – zostanie on Wam wystawiony przez college w czasie Freshers’ Week.

2. Każdy z większych banków posiada w swojej ofercie konto dla obywateli EU rozpoczynających

naukę w Wielkiej Brytanii. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z kilkoma różnymi

propozycjami.

3. Ostatnio na rynku finansowym pojawiły się banki internetowe. Przykładami są Revolut, N26 i

Monzo. Zachęcają szybką obsługą klienta online i brakiem opłat przy przelewach i wypłatach

zagranicznych. Warto zapoznać się z ofertą tych banków i rozważyć korzystanie z ich usług jako

nowoczesnej alternatywy dla tradycyjnego banku.

4. Przelewy międzywalutowe można też wykonać za pomocą zaufanej i sprawdzonej przez nas

aplikacji TransferWise, która umożliwia wykonywanie przelewów według faktycznego kursu

wymiany walut (tego, który widzicie w Google) - czasem oszczędność to nawet 4% w

porównaniu do tradycyjnych przelewów międzywalutowych! Prosząc znajomych o podzielenie

się kodem promocyjnym, możesz ponadto otrzymać np 5 czy 10 funtów na start.

KONTO
PRZELEWY 

PRZYCHODZĄCE Z POLSKI
GŁÓWNE ZALETY

OPŁATY ZA 

PROWADZENIE 

KONTA

International Student Account

£1 do £1000

£7 od £1000

freebies (National Express 

Coachcard i inne do wyboru)
£10 miesięcznie

Student Additions Account
darmowe

darmowe międzynarodowe

przelewy
-

Basic Account

darmowe do £100

£8 od £100
niskie opłaty za przelewy -

Classic Account

£2 do £100

£7 od £100
overdraft -

Basic Current Account

darmowe
intuicyjny serwis transakcyjny i 

aplikacja mobilna
-

Classic Account

£2 do £100

£7 od £100
ovedraft -
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Rower jest zdecydowanie najszybszą i najwygodniejszą

formą transportu w Oksfordzie. Warto też pamiętać, że

większść miejsc w Oksfordzie jest od siebie oddalona o nie

więcej niz ̇ 15–20 min. pieszo, więc posiadanie roweru nie jest

niezbędne, szczególnie na pierwszym roku kiedy większość

studentów ma zagwarantowane zakwaterowanie w centralnie

położonych college’ach.

W mieście jest wiele sklepów, gdzie można kupić zarówno

nowe, jak i używane pojazdy (ceny zaczynają się od ok. £70),

więc o ile nie zamierzasz przyjechać samochodem, raczej nie

opłaca się przywozić roweru z Polski). Przykładowe oferty

sprzedaży rowerów moz ̇na znaleźć pod poniższymi

adresami, ale prawdziwe okazje można też upolować na

brytyjskim OLXie. Zwłaszcza wpisując lokalizację „Londyn”

znajdziesz masę ogłoszeń, a sprzedawcy często zgadzają się

na wysyłkę.

• www.oxfordbicycles.co.uk/index.php

• www.oxbicycles.co.uk/

Pamiętaj, że w przypadku używanych pojazdów warto jest

sprawdzić w jakim stanie jest rower przed jego zakupem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie swoich

dwóch kółek przed atakiem złodziei. Każdego dnia na

oxfordzkich komisariatach zgłaszanych jest średnio 5

kradzieży. Świeżo po zakupie zarejestruj swój rower w

prowadzonym przy większości collegów rejestrze

antykradzieżowym oraz zainwestuj w solidnego

D-locka, nawet jeśli miałbyś wydać na niego znaczną część

wartości roweru.

RowerRower
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❖ Od lat trenujesz siatkówkę i chciał(a)byś to kontynuowacć?

❖ Chciał(a)byś debatować, grać w Quidditcha lub

w konserwatywnym gronie omówić ostatnie polityczne

wydarzenia przy lampce porto?

❖ Zawsze marzyłeś/aś, aby nauczyć się tańczyć, ale nigdy nie

było na to czasu?

Właśnie w Oksfordzie to wszystko (a w zasadzie nawet więcej)

jest możliwe!

Stowarzyszenia Studenckie (Students Societies) dają nie tylko

możliwość rozwoju, ale są przede wszystkim centrum życia

towarzyskiego na Oksfordzie. Działają one na dwu poziomach:

uniwersyteckim i college’owym.

1. Stowarzyszenia Uniwersyteckie

Na Oxfordzie działa ponad 200 takich stowarzyszeń i mogą sie ̨

do nich zapisać wszyscy studenci uniwersytetu. Od Twojego

Freshers Rep w collegu na pewno dostaniesz wejściówkę

na Freshers Fair (trwa on w dniach 5–7.10), podczas którego

prezentować się będą się różne stowarzyszenia. Pamiętaj, aby

poszukać stoiska PolSocu!

Będziesz miał okazję porozmawiać z członkami interesującego

Cię klubu, zapisać się na listę mailingową i dowiedzieć się o

planowanych aktywnos ́ciach danego stowarzyszenia. Tutaj

znajdziesz pełną listę stowarzyszeń działających przy naszym

uniwersytecie: www.ox.ac.uk/students/life/clubs

2. Stowarzyszenia Collegowe

Do nich zazwyczaj wstęp mają tylko członkowie college’u;

zrzeszają muzyków, debatantów i oczywiście sportowców.

Uczestnictwo w tych stowarzyszeniach jest bardzo dobrym

sposobem na szybkie zawarcie i zacieśnienie znajomości

college’owych.

Zespół piłkarskiStowarzyszenia
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Fundacja Project Access Polska, założona przez grupę

polskich studentów Oksfordu, działa od 2016 roku. Obecnie

ma ponad 270 mentorów na studia licencjackie oraz 75 na

studia wyższego stopnia, studiujących na uczelniach takich jak

Oxford, Cambridge, Imperial College London, Harvard i wiele

innych. Fundacja jest częścią międzynarodowej organizacji

Project Access. Polska gałąź zachowuje pełną autonomię i jest

najbardziej aktywnym spośród ponad 15 państw.

Celem fundacji jest działanie na rzecz poszerzania wiedzy

polskich licealistów na temat możliwości studiowania na

najlepszych uczelniach w Wielkiej Brytanii i USA oraz pomoc

aplikantom przy procesie rekrutacyjnym.

Znaczenie fundacji jest duże z kilku powodów. Wielu

polskich uczniów ma wiedzę i umiejętności, które mogą być

dla nich przepustką na Oksford czy Harvard. Nieznajomość

systemu sprawia, że nie są oni w stanie odnieść sukcesu. Po

drugie, wielu zdolnych uczniów nie zdaje sobie sprawy z

możliwości studiowania na najlepszych uczelniach na świecie.

Po trzecie, w Polsce działają prywatne firmy, które oferują

pomoc przy rekrutacji za kwoty sięgające nawet stu tysięcy

złotych. My pomagamy za darmo, ponieważ wierzymy, że

każdy, niezależnie od sytuacji materialnej, powinien mieć

równy dostęp do edukacji na najwyższym poziomie.

Nasze działania opierają się na systemie mentoringu.

Łączymy polskich licealistów ze studentami lub absolwentami

wymarzonych uczelni, którzy stają się ich przewodnikami po

trudnym procesie rekrutacji.

Poza mentoringiem oferujemy trzydniowy bootcamp

aplikacyjny, tygodniowy wyjazd na Oxford myOXperience

dla młodszych aplikantów oraz stypendia na rozmowy

kwalifikacyjne na Oxbridge. Organizujemy też warsztaty

dotyczące aplikacji w liceach w całej Polsce.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zarejestruj się na

projectaccess.org

Team Project Access

Zespół piłkarskiProject Access
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Cześć, Freshers!

Jestem Jędrek i w tym roku będę kapitanem naszej

PolSocowej drużyny piłkarskiej. Chciałbym Was

wszystkich zachęcić do zaangażowania się, bo jest

to nie tylko sposób na zrelaksowanie się po ciężkim

dniu lub tygodniu, ale też metoda na poznanie

nowych ludzi. Jeżeli chodzi o samą drużynę to

jesteśmy oczywiście drużyną amatorów - nie

oczekujemy jakichś niesamowitych wyników, a

jedynie zaangażowania i chęci do gry. Gramy

mecze ligowe w każdy weekend (oczywiście jeżeli

angielska pogoda pozwoli i nie zaleje nam boiska w

dzień przed) i staramy się również robić luźne

treningi raz w tygodniu. Do tego organizujemy

sociale i grupowe wypady na które również

wszystkich zapraszam. Jeżeli chodzi o nasze cele to

jest tylko jeden, pokonać Cambridge na Varsity.

Niestety przez ostatnie dwa lata nam się to nie

udało, więc liczę na Was, żeby w tym roku puchar

został u nas w Oxfordzie!

W razie jakichkolwiek pytań piszcie śmiało,

Jędrzej Gołębka

Zespół piłkarski

Drużyna piłkarska OxPolSoc jest ważną częścią stowarzyszenia.

W ramach ligi MCR nasi reprezentanci konkurują z drużynami

innych stowarzyszeń krajowych na Oksfordzie. Nie jesteśmy

profesjonalistami i nie oczekujemy od zawodników niczego poza

chęcią do wspólnej gry. Wszyscy są mile widziani (Panie oczywiście

też)! Załączamy krótki list od kapitana.
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PolSoc Community

Co roku w polsocowym świecie odbywa się 5 konferencji, które przyciągają setki osób z całego kraju:

studentów, absolwentów, przedstawicieli biznesu, polityki i akademii, wielu sponsorów w postaci firm oraz

instytucji. W 2019, najstarszą z nich - 12. Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii -

organizował zespół pod przewodnictwem Oxford University Polish Society! Kongres miał miejsce w

najlepszych oksfordzkich venues: Examination Schools, Oxford Union, Musem of Natural History, a bal

wieńczący wydarzenie w Kirtlington Park.

No właśnie - bal, a raczej Bal. Nieodzowną częścią każdej konferencji jest dobra zabawa i pląsy na

konferencyjnych parkietach. Niezależnie więc od tego, czy jedziesz tam, by poznać ludzi, porozmawiać z

Premierem czy po prostu dobrze się bawić z przyjaciółmi, uznaj, że przynajmniej jedna konferencja to Twój

must-have. Kongres 2020 odbywać się będzie w Cambridge; lajkujcie fanpejdź i wypatrujcie biletów - warto!

Poniżej znajdziecie krótkie opisy konferencji - od wyboru do koloru!

✓ Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich - co roku organizowany przez inny PolSoc na innym

uniwersytecie. Najstarsza konferencja z korzeniami w Oxfordzie (♥). Kwintesencja studenckiej

społeczności - przyciąga wielu znanych i lubianych absolwentów, którzy niezaskakująco nie mogą się

rozstać ze swoimi Almae Mater. Rekrutacja do organizacyjnego teamu właśnie się toczy - aplikuj koniecznie!

Fresherzy bardzo mile widziani - all you need is love, energy and enthusiasm.

✓ LSE Polish Business Economic Forum - największe pod względem liczby uczestników, organizowane

przez przyjaciół z londyńskiej LSE. Kuźnia młodych biznesmenów. Co roku przyciąga największe firmy

i instytucje z całej Polski. Obojętnie czy szukasz stażu w konsultingu, chcesz dowiedzieć się

ocowogólechodzi w (nie)dorosłym życiu albo po prostu pogadać z inspirującymi ludźmi, jedź tam.

Bal w Hotelu Waldorf też niczego sobie.

✓ Poland Summit 2.0 - pierwsza w sezonie - odbywa się już w październiku! Tegoroczny temat to 21st

Century Nomad, doskonale wyważona (odważona?) mikstura Technology, Health i Innovation. Kluczowy

punkt programu: inauguracja programu mentoringowego EmpowerPL organizowanego przy współpracy ze

sponsorem strategicznym OxPolSocu: Boston Consulting Group.

✓ Science: Polish Perspectives - konferencja organizowana przez Fundację Polonium, naprzemiennie w

Cambridge i Oxfordzie. W tym roku, SPP będzie reprezentowane przez około 250 przedstawicieli świata nauki i

da przestrzeń do integracji polskiej diaspory naukowej oraz dyskusji ze znanymi naukowcami, politykami i ludźmi

biznesu z Polski. SPP promuje interdyscyplinarność, wspiera rozwój nauki i jej popularyzację.

✓ UCL Leaders - najmłodsza siostra spośród konferencji. Organizowana na przełomie stycznia i lutego

przez UCL Polish Society, w zeszłym roku zasłynęła z energetyzującego panelu o Women Empowerment.

Oxford University Polish Society to część większej 

społeczności polskich studentów w UK, która rozwija się 

i powiększa  w błyskawicznym tempie. 
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12. Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich

12. Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich powrócił 2019 roku po

5 latach przerwy do Oxford University Polish Society! Spójrzcie na

zdjęcia, odwiedźcie stronę internetową www.polishcongress.com

i szykujcie się na następny Kongres w 2020 r.!



Stypendia

Od dwóch lat nasze Stowarzyszenie oferuje stypendia

dla polskich pierwszorocznych studentów

na Oksfordzie. Dzięki zbiórce funduszy wśród

obecnych polskich studentów, absolwentów

i wykładowców Oksfordu, a także przyjaciół

OxPolSocu już drugi rok z rzędu wypłacone zostały

dwa stypendia w kwocie 1000 funtów. Również w

tym roku mamy nadzieję zebrać środki na kolejne dwa

stypendia.

Celem naszej inicjatywy jest wsparcie studentów w

trudniejszej sytuacji finansowej. Mamy nadzieję,

że chociaż w jakimś stopniu pomożemy stypendystom

skupić się na nauce i ułatwimy im pełne wykorzystanie

szansy studiowania na Oksfordzie.

Proces stypendialny rozpocznie się jesienią i będzie

przeprowadzony w dyskretny sposób (bez ogłaszania

stypendystów). Stypendia będą przyznawane

szczególnie na podstawie sytuacji finansowej, a także

osiągnięć akademickich i zaangażowania społecznego.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych

do wypełniania wniosków w pierwszym termie!

Stypendia są finansowane poprzez zbiórkę

internetową. Nasze stypendia są inicjatywą, która

jednoczy wszystkie osoby, którym bliski jest

OxPolSoc.

Co najważniejsze, również Ty możesz bardzo łatwo

dorzucić się do zbiórki i bardzo ułatwić komuś

oksfordzkie życie. Więcej szczegółów, a także link

do naszej zbiórki znajdziecie niedługo na naszym

Facebooku.

EVERY GROSZ MATTERS!
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Zespół piłkarskiTo my – Komitet OxPolSoc 2019/2020

Zuza Patryas
President

Psychology & Linguistics

St. John’s College

zuzanna.patryas@sjc.ox.ac.uk

CVCV

CVCV

Katarzyna Rudzka
President

Experimental Psychology

Wadham College

katarzyna.rudzka@wadham.ox.ac.uk

Anna Kotańska
Secretary

Chemistry

Jesus College

Szymon Gorczyca
Treasurer

Mathematics

Mansfield College

Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły – napisz do nas. 

Jesteśmy tu dla Ciebie!



Zespół piłkarskiDziękujemy!

Oxford University Polish Society działa przy wsparciu 

Sponsora Strategicznego, dzięki któremu możemy 

realizować swoje cele!

Sponsor Strategiczny 

2019/2020


