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Większość obcokrajowców de-
cyduje się na naukę w brytyjskiej 
boarding schools (szkołach śred-
nich z internatem) po to, aby zdać 
maturę (A-Level), dzięki której 
można aplikować na najlepsze bry-
tyjskie uczelnie. Nauka trwa dwa 
lata, a zdawanie matury nie ogra-
nicza się do egzaminów organizowanych w jednym termi-
nie. Uczniowie boarding schools zaliczają kolejne moduły  
w ciągu dwóch lat, a punktowane wyniki egzaminów sumu-
ją się. Żeby uzyskać maturę, trzeba zdać egzaminy z mi-
nimum trzech (do pięciu) przedmiotów. Aby dostać się na 
Cambridge, należy zdobyć na maturze 559 punktów, a np. 
na Oxfordzie wystarczy 536 punktów. Najmniej punktów 
(201) wymaga London South Bank.

W angielskiej tradycji dwie najbardziej prestiżowe 
uczelnie w kraju Cambridge University i Oxford Univer-
sity określa się czasem wspólną nazwą Oxbridge1. Obie 
uczelnie konkurują ze sobą w wielu dziedzinach. Obecnie 
alumni najlepszych szkół, takich jak np. Cambridge, nie 
dostają pracy za samą nazwę uczelni na dyplomie, ponie-
waż zdolnych abiturientów jest bardzo dużo. Absolwen-
ci znanych uczelni radzą sobie na rynku pracy dlatego, 
że potrafią się na nim odnaleźć i przetrwać. Na studiach  
w Wielkiej Brytanii kładzie się nacisk na networking, czy-
li opanowanie sztuki nawiązywania kontaktów, zarówno  
z rówieśnikami jak i z doświadczonymi przedstawicielami 
w swojej branży. Networking uznano za jedną z najważ-
niejszych umiejętności wymaganych od przyszłego absol-
wenta uniwersytetu. Należy podkreślić, że stosowanie 
networking nie jest przymusem, ale szansą, którą można 
wykorzystać.

Uniwersytet w Cambridge (założony w 1209 r.) składa 
się z 31 kolegiów i 150 wydziałów, instytutów i instytucji,  
z których większość jest koedukacyjna. Najstarszy i jeden 
z najmniejszych kolegiów Peterhouse (1284 r.) dostaje naj-
większe dotacje - w granicach 250 mln funtów. Jednym 
z centrów badawczych na Cambridge jest Laboratorium 
Cavendisha (1874 r.), słynące z badań nad strukturą DNA 
czy atomem. Pracownikami laboratorium (stanowiącym 
wydział fizyki) było dotychczas 29 laureatów Nagrody No-
bla. Ogółem wśród absolwentów Cambridge, aż 65 osób 
uzyskało Nagrody Nobla. Od 2010 r. urzędującym rektorem 
(vice-chancellor) Uniwersytetu Cambridge jest Sir Leszek 
Borysiewicz brytyjski lekarz i immunolog. Jego rodzice są 
polskimi emigrantami, którzy osiedlili się w Wielkiej Bry-
tanii po II wojnie światowej. Profesor Sir L. Borysiewicz 
za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał wiele nagród i wy-

1 Zob. University of Oxford, Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, s. 43, 
http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik10-2015/16.pdf

różnień, oraz dożywotni tytuł szlachecki przyznany przez 
królową Elżbietę II w 2001 r.

W roku 2014 uruchomiono na uniwersytetach Columbia 
i Cambridge Studia Polskie. Dzięki wieloletniemu zaanga-
żowaniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, powoływanie 
studiów polonoznawczych na prestiżowych uczelniach po-
kazało, że jest to trafna inwestycja w upowszechnianie 
kompetentnej wiedzy o Polsce. Doktor Stanley Bill, profesor 
Polish Studies na Uniwersytecie Cambridge, zainaugurował 
działalność ośrodka całorocznym kursem. Podjęto na nim 
zagadnienia historycznej wieloetniczności, skutków utraty 
państwa i niepodległości, zmieniających się granic oraz rela-
cji Polaków ze wschodnimi sąsiadami. Kurs obejmuje zakres 
tematyczny od budowy polskiej państwowości w symbolicz-
nym 966 r. i kończy się na współczesnej problematyce III RP. 
Osobowość szefa programu Polish Studies w Cambridge jest 
znacząca, ponieważ Stanley Bill mieszkał w Polsce, w Biel-
sku-Białej ucząc tam języka angielskiego, sam nauczył się 
języka polskiego, a w roku 2005 obronił pracę magisterską  
z europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zda-
niem, aby poznać daną kulturę, trzeba nauczyć się języka 
żyjąc wśród ludzi, którzy się nim posługują. Fundacja na 
rzecz Nauki Polskiej zaproponowała partnerom w Cambrid-
ge, aby po pierwszym okresie funkcjonowania Polish Studies 
(2014-2018) kontynuowano je w formule sieci międzyuni-
wersyteckiej: Aberdeen-Cambridge-London.

Na zakończenie dodamy jeszcze, że profesor Wiesław 
Hładkiewicz (ówczesny doktor) prowadził w latach 90. 
XX w. kwerendy archiwalne w Cambridge i w Oxfordzie, 
zbierając materiały do rozprawy habilitacyjnej o powojen-
nej elicie politycznej emigracji polskiej w Wielkiej Bryta-
nii.
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