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Profesor Wiesław Hładkiewicz przebywał dwukrotnie
w Oxfordzie i zgadza się z opinią, że jest to miasto malowniczych wież. Szczególnie zainteresował się zajazdem,
gdzie w XII wieku zatrzymywali się Templariusze w drodze
do Jerozolimy oraz kolegium, w którym prowadził zajęcia
filozof Leszek Kołakowski, jedyny Polak, który uzyskał tytuł profesora All Souls College w Oksfordzie. Warto też
dodać, iż znanymi Polakami, absolwentami Oksfordu, są
m.in.: Maria Antonina Czaplicka, która w roku 1915 r. uzyskała tam doktorat z antropologii (jako druga w Europie),
Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Maciej
Giertych- profesor dendrologii, Urszula Gacek - poseł do
Parlamentu Europejskiego i historyk - Adam Zamoyski.
Około 900 lat temu w miejscu, gdzie przez mieliznę na
rzece Tamizie chłopi przeprowadzali bydło (stąd nazwa: Ox
- wół, ford – bród/mielizna na rzece, w tłum. dosł. „Woli
Bród”) zbudowano klasztor, w którym nauczano przyszłych
duchownych. W roku 1167 król Henryk II zakazał Anglikom
studiowania na Uniwersytecie Paryskim, co spowodowało
rozkwit Uniwersytetu Oksfordzkiego. Studenci otrzymali
wiele przywilejów, które wywoływały napięcia pomiędzy
nimi i miejscową ludnością. W roku 1209 jeden ze studentów został oskarżony o gwałt na mieszczance. Oburzeni
mieszczanie nie znalazłszy winowajcy powiesili trzech kolegów domniemanego przestępcy. Na skutek tego zajścia,
wielu uczonych opuściło Oxford, a część z nich przypuszczalnie założyła Cambridge University.
Uniwersytet Oxfordzki jest naukową wizytówką miasta
oraz najstarszym uniwersytetem w Wielkiej Brytanii. Dokładna data założenia uniwersytetu nie jest znana, podaje
się rok 1167, chociaż nauczanie odbywało się tu co najmniej od roku 1096. System kształcenia na University of
Oxford jest wzorowany na rozwiązaniach średniowiecznego Uniwersytetu Paryskiego. Uniwersytet Oksfordzki składa się z wydziałów, które prowadzą wykłady i ćwiczenia,
i przeprowadzają egzaminy oraz z 39 niezależnych od siebie kolegiów (ang. college). Kolegia kształcą na poziomie
licencjatu, magisterium i prowadzą przewody doktorskie.
W angielskiej tradycji dwie najbardziej prestiżowe
uczelnie w kraju - Oxford University i Cambridge University, określa się czasem wspólną nazwą Oxbridge. Obie
uczelnie konkurują ze sobą w wielu dziedzinach. Jedną
z tradycji Oksfordu są coroczne wyścigi wioślarskie The
Boat Race, w których ścigają się studenci z Uniwersytetu
Oksfordzkiego i Cambridge. The Boat Race to tradycyjnie
męski wyścig organizowany od 1829 r. Chociaż studentki
Oksfordu i Cambridge biorą udział w zawodach od 1927 r.,
to dopiero w roku 2015 po raz pierwszy wystartowały na tej
samej londyńskiej trasie co mężczyźni. Tą decyzją uczelnie
chcą pozyskać zawodniczki na światowym poziomie. Wio-
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ślarskie regaty studentów
trwające od prawie dwustu
lat wzbudzają obecnie zainteresowanie na całym świecie. Zarówno mieszkańcy
jak i studenci, rywalizują ze
__fot. https://twitter.com/uniosobą podczas letnich Oxford
foxford
City Regatta.
Historia Uniwersytetu w Oksfordzie związana jest
z wieloma konfliktami religijnymi. Uczelnia wpływała też
na powstanie nowych prądów teologicznych. W XIX wieku, w teologii anglikańskiej ważną rolę odegrał tzw. ruch
oksfordzki, dążący do odnowy Kościoła anglikańskiego na
zasadach wczesnochrześcijańskich, który dał początek katolicyzującemu anglikanizmowi. Uczelnia posiada świecki
charakter dopiero od kilku dziesięcioleci. Jeszcze w ubiegłym stuleciu kandydaci na studia musieli składać wyznanie
wiary. Znane są też słowa, jakimi profesor Jowett, z kolegium Balliol, miał przemówić niegdyś do studenta: „Jeśli
do jutra, do ósmej rano nie uwierzysz w Boga, zostaniesz
wydalony!”.
Na Oksford, tak jak i na inne uczelnie brytyjskie, Polacy
mogą się dostać trzema drogami: z odpowiednimi wynikami
polskiej matury lub matury międzynarodowej IB, albo matury angielskiej A-level. Absolwenci Oksfordu mówią, że to
miejsce „najpierw otwiera umysły, a potem wiele drzwi”.
Chodzi im nie tylko w wysoki poziom zajęć, ale też o wychowanie, które z założenia miało przygotowywać elity.
Polscy absolwenci uniwersytetu w Oksfordzie informują, że
w naszym kraju dyplom najlepszych zagranicznych uczelni „nie robi na nikim wrażenia”, jednak na polskim rynku
pracy są postrzegani jako „zagrożenie” dla absolwentów
z dyplomami polskich uczelni. Na pytanie dlaczego wrócili
po studiach w Oksfordzie do Polski, odpowiadali m.in., że
tu kariera idzie znacznie szybciej i konkurencja jest mniejsza. Niektórzy twierdzą, że nigdy nie rozważali emigracji,
a niektórzy postanowili wrócić, żeby ich dzieci dorastały
wśród bliskich osób, albowiem „Polska jest ich domem”.
Szef Federacji Polskich Stowarzyszeń Studenckich
w Wielkiej Brytanii, dodaje (w wywiadzie dla PAP z 2014r.),
że pokolenie osób urodzonych po roku 1989 ma łatwy dostęp do uzyskania zagranicznego wykształcenia. Mają też
świadomość ważnej roli jaką mogą odegrać zarówno w kraju jak i za granicą, dlatego powrót do Polski, traktują jako
przywilej i szansę na kreowanie polskiej rzeczywistości. A
ci absolwenci, którzy pozostają w Anglii, czują się zobowiązani do tego, aby promować w brytyjskich korporacjach
czy uczelniach pozytywny wizerunek Polaków.

