


Drodzy,

Z wielką przyjemnością witamy Was w Oksfordzie i w Oxford University Polish Society, 
jednym z najstarszych stowarzyszeń krajowych na Uniwersytecie. 

Już niedługo rozpoczniecie niesamowitą akademicką przygodę i mamy nadzieję, że OxPolSoc 
będzie również grać w niej pewną rolę. Ten dokument ma pomóc Wam jak najlepiej odnaleźć 
się—już od pierwszych dni Michaelmas Term—w Oksfordzie, a zarazem dowiedzieć się nieco 
więcej o działalności OxPolSocu zanim spotkamy się na miejscu.

Zeszły rok był dla nas szczególny, ponieważ obchodziliśmy 60-lecie naszego istnienia. Oxford 
University Polish Society—stowarzyszenie, które podczas zimnej wojny gromadziło garstkę 
polskich pracowników akademickich i studentów, takich jak prof. Leszek Kołakowski, prof. 
Zbigniew Pełczyński (nasz obecny patron) czy Radosław Sikorski—obecnie liczy ponad 200 
członków. Co roku organizujemy wykłady, imprezy, koncerty, kolacje i inne wydarzenia, 
których zadaniem jest promować polską kulturę, zrzeszać Polaków i osoby zainteresowane 
Polską. Wśród licznych osobistości, które mieliśmy zaszczyt gościć, znajdowali się m.in.: prof. 
Leszek Balcerowicz, Premier Jerzy Buzek, Marek Belka i Czesław Miłosz. Od zeszłego roku 
nasi członkowie mogą też uczestniczyć w Lunchach Czwartkowych, na których w małym 
gronie rozmawiamy z wyjątkowymi postaciami takimi jak prof. Zbigniew Pełczyński, założyciel 
OxPolSocu, albo Theodor Meron, przewodniczący Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości w Hadze.

Jednak dla nas wszystkich Oxford University Polish Society to przede wszystkim grupa 
koleżanek i kolegów. Oprócz wykładów stowarzyszenie ma za zadanie zrzeszać Polaków 
studiujących różne kierunki, ułatwiając nawiązywanie znajomości, które często przeradzają się 
w wieloletnią przyjaźń. Dlatego tym bardziej nie możemy doczekać się, aby wraz z całym 
tegorocznym Komitetem powitać Was w Oksfordzie. Jak zobaczycie w niniejszym Freshers 
Packu, przygotowaliśmy dla Was sporo atrakcji już na pierwsze tygodnie i liczymy na to, że 
zobaczymy się przy okazji co najmniej jednej z nich.

Gratulujemy i do zobaczenia!

Pozdrawiamy serdecznie,

Małgorzata Kasprzak i Kacper Majewski
Przewodniczący OxPolSoc 2017/2018

List od Prezydentów



Stowarzyszenie Polaków na Oksfordzie: 
kim jesteśmy?



Podstawowe informacje

Oxford Polish Society jest jednym z największych krajowych 
stowarzyszeń na Oksfordzie oraz najstarszym polskim 
stowarzyszeniem studenckim w Wielkiej Brytanii. Powstałe w 
roku akademickim 1955/1956, na początku swojego działania 
służyło jako skupisko polskiego aktywizmu czasów zimnej 
wojny, zrzeszając polskich naukowców i tworząc dla nich 
platformę do rozwoju bez politycznych ograniczeń.

Obecnie stowarzyszenie integruje ciągle powiększającą się 
społeczność polską na Uniwersytecie. W ostatnich latach 
mieliśmy zaszczyt gościć premiera Marka Belkę, premiera 
Jana Krzysztofa Bieleckiego, prof. Jana Hartmana czy 
sędziego Theodora Merona. W luźniejszej atmosferze 
spotykamy się, aby obchodzić święta narodowe i kultywować 
polskie tradycje. Co roku obchodzimy Święto Niepodległości, 
świętujemy Andrzejki wróżąc z wosku i pieczemy pączki na 
tłusty czwartek. Nie brakuje także spotkań w pubach, nocy 
filmowych—a także dorocznego, słynnego na cały Oxford, 
Vodka Party.

Grupa Polaków na Oksfordzie stale rośnie. 
Jest nas ponad 200 osób. Stowarzyszenie nigdy nie było tak 
duże, jak będzie w tym roku.

Nasze stowarzyszenie to jednak przede wszystkim grupa 
przyjaciół i znajomych. Dzięki swojemu uniwersyteckiemu 
zasięgowi pozwala na chwilę wyjść z tzw. college’owej bańki i 
poznać ludzi, którzy mają bardzo podobne doświadczenia. 
Mamy nadzieję, że zobaczymy Cię na jednym z naszych 
spotkań. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do 
zapisania się do naszego newslettera: 
https://goo.gl/GKZxW6

https://goo.gl/GKZxW6


Stypendium 

W roku akademickim 2017/18 OxPolSoc po raz 
pierwszy oferować będzie Polakom studiującym na 
Oksfordzie wsparcie finansowe.

Po organizacji balu charytatywnego z okazji 60-lecia 
naszego stowarzyszenia w grudniu ubiegłego roku mamy 
fundusze, by wspomóc dwóch studentów kwotą 1000 
GBP na osobę. Takie pieniądze pozwolą dwóm zdolnym 
Polakom studiować z większym poczuciem finansowego 
bezpieczeństwa.

To dopiero początek naszego gromadzenia funduszy na 
stypendium. Chcemy pomóc jak największej liczbie 
świeżo upieczonych oksfordczyków. Świadomi tego, że 
wszystkie fundusze, które dotąd zebraliśmy na ten cel są 
wynikiem szczodrości naszych absolwentów, studentów 
i sympatyków. Poprosiliśmy teraz o ich pomoc za 
pośrednictwem crowd-fundingowej platformy Waymore. 
Dzięki temu będziemy mogli pomóc bardziej i więcej. 
Jeśli możecie—przekażcie dalej informację o zbiórce: 
https://waymore.pl/pl/wyzwanie/w/stypendia-dla-pola
kow-na-oksfordzie/

Informacje o sposobie aplikacji podamy już wkrótce.



Wydarzenia 

Stowarzyszenie Polaków na Oksfordzie organizuje dla 
swoich członków wydarzenia zarówno kulturalne, jak i 
sportowe, akademickie, czy towarzyskie. Oto tylko 
niektóre przykłady.

Święto Niepodległości—wydarzenie, które zgromadziło 
ponad 100 gości. Obchody rozpoczęliśmy koncertem 
fortepianowym. Później zjedliśmy oficjalną kolację, z której 
szybko przenieśliśmy się do college’owego baru

Pokaz filmów Andrzeja Wajdy—aby uczcić dorobek 
zmarłego reżysera zorganizowany pokaz filmów połączony z 
prelekcją na ich temat przeprowadzoną przez dr. Mikołaja 
Kunickiego—specjalisty od polskiego kina lat powojennych. 
Wydarzenie przyciągnęło wielu zagranicznych widzów.

Tłusty Czwartek—wprowadzając nasze tradycje na 
oksfordzki grunt pozwalamy spojrzeć z przymrużeniem oka 
na to co polskie i tworzymy przestrzeń do kształtowania 
naszej wizji polskości.

General Meeting—dbamy o to, aby nasze struktury były 
inkluzywne, demokratyczne i przejrzyste. Komitet wybrany 
został w jawnych wyborach, a mów kandydatów wysłuchano 
przy piwie, w przyjacielskiej atmosferze piątkowego wieczoru.



Porady praktyczne:
jak przeżyć pierwszy rok na Oksfordzie

i nie zwariować



.

Najlepszym rozwiązaniem jest wysłać większość 
rzeczy rejestrowaną paczką. Na stronie 
paczkidopolski.co.uk za pakunek ważący ok. 31kg 
zapłacicie ok. 90 zł. Jest to nie tylko tańsze od 
dokupienia dodatkowego bagażu do biletu lotniczego, 
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 wysyłajcie jej na ostatnią chwilę 
oraz nie pakujcie do niej rzeczy, których używacie 
każdego dnia. Przed wysłaniem warto zadzwonić do 
college’u i upewnić, się, czy nie mają nic przeciwko 
odebraniu pakunku, choć jest mało prawdopodobne, 
że miałoby się tak zdarzyć. 

Rzeczy, które wysyłacie, najlepiej zapakować do jakiejś 
ogromnej walizki, którą łatwo będzie prze- 
transportować na miejscu. Odradzamy kartony, które 
nie sprawdzają się w podróży. Resztę rzeczy 
zabierzecie 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



❖ Szlafrok—przyda się na spacery pod prysznic na 
korytarzu, na nocne wycieczki podczas alarmów 
przeciwpożarowych i jako naciągane przebranie na 
tematyczną imprezę.

❖ Ręcznik do rąk 
❖ Ściereczka do naczyń
❖ Suszarka do włosów 
❖ Żelazko—najczęściej jedno przypada na jakieś 20 osób. 

Jeżeli planujesz wziąć dużo rzeczy, które wymagają 
prasowania, zaopatrz się w swoje.

❖ Czajnik—Taniej wychodzi dobrej jakości czajnik z Polski. 
Dużo ludzi, którzy kupują czajnik w Oksfordzie, skarży się 
na wysoką cenę i brak możliwości pozbycia się 
plastikowego posmaku.

❖ Sztućce i talerze—warto zabrać sztućce i talerze z domu, 
ponieważ koszt pojedynczych sztuk jest znacznie 
wygórowany.

❖ Ulubiony kubek na herbatę w deszczowe wieczory i 
kawę, dzięki której napiszecie esej.

❖ Dwa zestawy pościeli (jeśli nie macie jej zapewnionej 
przez college)

❖ Wygodna poduszka 
❖ Lampka do czytania—w pokoju będzie jedna, więc jeżeli 

jednak lubicie czytać przed snem, to warto wyposażyć 
się w lekką lampkę.

❖ Przedłużacz—bardzo prawdopodobne jest to, że 
będziecie mieli dużo polskich wtyczek, dlatego fajnie jest 
zabrać ze sobą przedłużacz na wszystkie urządzenia. 

❖ Adaptery! Upewnijcie się, że wytrzymają podłączenie 
komputera a nie są tylko do urządzeń o małej mocy.

❖ Niegłupim pomysłem jest zabranie kabla do internetu, 
bo przy odrobinie pecha nie będziecie mogli polegać na 
WiFi.

❖ Małe urządzenie do kawy (i kawa!)—takie jak lubicie, 
to naprawdę spora oszczędność.

Co warto zapakować?



Transport z 
lotnisk

Alternatywą dla autobusu jest pociąg. Niestety wymaga to przesiadki w Londynie,  a stacja 
znajduje się 20 min. na piechotę od centrum Oksfordu. Bilety można kupić bezpośrednio na stacji, 
albo na stronie www.nationalrail.co.uk. Jednak ta opcja może okazać się najtańsza jeśli w porę 
kupicie bilety przez aplikację TrainLine.

Linia Czas Cena

LONDON LUTON

Autobus National Express 737 2h ok £20*

Pociąg _ 2h 30min ok £40

LONDON STANSTED

Autobus National Express 737 4h 30 min ok £30*

Pociąg _ 3h ok £50

LONDON HEATHROW

Autobus The Airline 1h 30min ok £25

Pociąg _ 2h ok £30

LONDON GATWICK

Autobus The Airline 2h ok £30

Pociąg _ 2h 30min ok £30

Transport z lotniska

Najbardziej popularną formą transportu między lotniskiem  a 
Oksfordem jest autobus. Na każdym z dużych lotnisk dookoła  
Oksfordu znajdziecie bezpośrednie połączenie obsługiwany 
przez jedną z dwu linii: National Express lub The Airline 
(Oxford Bus Company). Przy zakupie biletów z 
wyprzedzeniem ceny są zdecydowanie niższe od standardowych. 
Zatem warto zaplanować tę podróż jak najwcześniej.

http://www.nationalrail.co.uk/


Trasa jest obsługiwana przez dwie linie: Oxford Tube i X90 (obie kursują po tej samej trasie i są w 
tej samej cenie). Na główny dworzec (Victoria Coach Station) można dojechać w 2 godziny za 
kilka–kilkanaście funtów (a przy rezerwacji z wyprzedzeniem przez stronę megabus.com nawet za 
mniej niż £5). Autobus jest wygodną i najtańszą opcją podróży, a dzięki temu, ze Oxford Tube 
kursuje przez całą dobę, jest to najczęściej wybierane przez studentów rozwiązanie.

Dojazd do Londynu

Pociąg

Bezpośredni pociąg z Oksfordu do Londynu dojeżdża na stacje Paddington i Marylebone. 
Tam należy przesiąść się na metro. Cena biletu z zależności od godziny podróży, i czasu zakupu 
waha się od 7 do 30 funtów. Poszukiwania zaczynajcie od TrainLine!

W Londynie nie można zapomnieć o kupnie karty Oyster, która umożliwia tańsze przejazdy 
metrem. Kartę można wyrobić na każdej większej stacji, kosztuje ona £5 i w każdej chwili może 
zostać zwrócona. Z drugiej strony obecnie można też używać w ten sposób kart bezdotykowych.

Podróży część dalsza

Autobus

Podróż po Londynie

Karty zniżkowe

W Anglii nie istnieje niestety generalna zniżka dla studentów (choć są odstępstwa od tej 
reguły—np. Oxford Tube oferuje zniżki). Jednak firmy przewozowe posiada tzw. „Young Person 
Card” lub jej ekwiwalent. Taka karta jest przeznaczona dla osób do 26 roku życia i za niewielką (w 
porównaniu do ogólnej ceny przejazdu) cenę oferuje zniżkę 30%.



Posiadanie angielskiego konta bankowego jest w zasadzie 
niezbędne. Większość college’ów wymaga opłacania 
rachunków internetowo, a korzystanie z lokalnego banku 
jest w tym przypadku o wiele tańsze niż wysyłanie 
płatności z Polski. Zazwyczaj college’e organizują pomoc 
w zakładaniu kont podczas freshers’ week, ale możesz to 
zrobić samemu w wybranej przez Ciebie placówce.

Oferta bankowa jest szeroka: popularne wybory to 
Barclays, TSB, HSBC, Lloyds i NatWest. Wszystkie 
prowadzą specjalne konta studenckie. Banki różnią się 
oferowanymi przywilejami (np. zniżki na autobusy przy 
koncie NatWest), więc warto przyjrzeć się temu bliżej. Do 
założenia konta wymagane jest posiadanie dowodu 
tożsamości oraz adresu w UK (adres udowadniasz 
przynosząc wydrukowany Enrolment Certificate, który 
otrzymasz od college’u).

Przelewy międzynarodowe są zazwyczaj dość drogie, 
więc—aby zaoszczędzić na wysyłaniu pieniędzy z 
Polski—warto założyć dodatkowe konto funtowe w 
polskim banku i wypłacać pieniędze zamiast przelewać 
(wypłata w bankomacie kosztuje ok 5 zł, a niektóre banki 
oferują karty walutowe). Gotówkę można później szybko 
wpłacić na konto angielskie. Jeśli Twój polski bank i tak 
nalicza wysokie koszty przy takiej wypłacie to korzystaj z 
TransferWise—to zaufana i sprawdzona przez nas 
aplikacja.

Bank i karta SIM

Angielska karta SIM to rzecz, której zakup nie jest 
konieczny, ale może się przydać. Jeśli chcecie korzystać z 
bankowości mobilnej, to numer brytyjski będzie 
niezbędny. Natomiast ceny połączeń, SMSów i internetu 
po zniesieniu roamingu są takie same w UK jak w Polsce. 
Większość osób komunikuje się przy użyciu WhatsApp 
albo Messengera, więc najważniejszy jest dostęp do 
internetu. Darmowe WiFi jest dostępne na terenie całej 
uczelni.



Rower jest zdecydowanie najszybszą i najwygodniejszą formą 
transportu w Oksfordzie, a jedynym problemem—poza 
złodziejami—może być znalezienie wolnego kawałka 
ogrodzenia, by go przypiąć (o stojakach nie wspominamy). 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 brać roweru z Polski. 

Warto też pamiętać, że większość miejsc w Oksfordzie jest 
od siebie oddalona o nie więcej niż 15–20 min. pieszo, więc 
posiadanie roweru nie jest niezbędne. 

Większość collegów prowadzi rejestr rowerów na wypadek 
kradzieży, więc zanim wyruszysz odkrywać miasto na swoich 
dwóch kółkach upewnij się, że jest on zarejestrowany. Nie 
zaszkodzi też zainwestować w porządny łańcuch.

Przykładowe oferty sprzedaży rowerów można znaleźć pod 
poniższymi adresami, ale w przypadku używanych pojazdów 
warto jest przejść się do jednego z licznych sklepów i 
sprawdzić w jakim stanie jest rower przed jego  zakupem.

↠ http://www.oxfordbicycles.co.uk/index.php
↠ http://spoke.co.uk/
↠ http://www.oxbicycles.co.uk/

Prawdziwe okazje można też upolować na brytyjskim 
OLXie. Zwłaszcza wpisując lokalizację „Londyn” znajdziesz 
masę ogłoszeń, a sprzedawcy często zgadzają się na wysyłkę.

RowerRower

http://www.oxfordbicycles.co.uk/index.php
http://spoke.co.uk/
http://www.oxbicycles.co.uk/


➞ Zawsze marzyłeś/aś, aby nauczyć się tańczyć, ale 
nigdy nie było na to czasu? 

➞ Od lat trenujesz siatkówkę i chciał(a)byś to 
kontynuować?  

➞ Chciał(a)byś debatować, grać w Quidditcha lub w 
konserwatywnym gronie omówić ostatnie polityczne 
wydarzenia przy lampce porto? 

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 
się 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 będę 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 aktywnościach danego 
stowarzyszenia. Tutaj znajdziesz pełną listę stowarzyszeń 
działających przy naszym uniwersytecie.
https://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.

Stowarzyszenia

https://www.ox.ac.uk/students/life/clubs?wssl=1


Fundacja Project Access Polska, założona przez grupę
polskich studentów Oksfordu, działa od 2016 roku. 
Obecnie w skład zespołu fundacji wchodzi 17 osób 
studiujących 13 różnych kierunków na Cambridge, Yale i 
Oksfordzie. 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.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zarejestruj się na 
projectaccess.co/mentors

Team Project Access 

Project Access



Drodzy Freshers!

Zachęcam Was serdecznie, abyście dołączyli do naszej drużyny piłkarskiej i wraz z nami 
walczyli w lidze MCR w nadchodzącym sezonie. Przekonacie się, że to czysta zabawa, oparta 
nie tylko na meczach które rozgrywamy, ale także na spotkaniach towarzyskich po nich. 
Naszym głównym celem jest zwycięstwo w Varsity Match nad polską drużyną z Cambridge. W 
tym roku musimy powtórzyć nasze ostatnie zwycięstwo…

Liczymy na Was! Do zobaczenia na boisku!

Jakub Sobolewski - Kapitan Drużyny OxPolSoc

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)! Wiosną tego roku drużyna OxPolSoc wygrała doroczny mecz 
ze stowarzyszeniem Polaków na Cambridge gromiąc ich 9:3! 
Załączamy krótki list od kapitana.



Zespół 
piłkarski

Komitet

Małgorzata Kasprzak
Prezydent

III rok biochemii

Kacper Majewski
Prezydent

III rok prawa

Michał Tarnowski
Secretary

II rok PPE

Dorota Kolarska 
Treasurer

II rok PPE

Jakub Biegański
Legal advisor
III rok prawa

Dołącz do nas!


