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PROGRAM DWUDNIOWYCH UROCZYSTOŚCI

REKTOR I SENAT
 POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE

uprzejmie zapraszają
do udziału w uroczystościach obchodów 80. rocznicy

powstania pierwszej polskiej uczelni poza granicami Kraju

***

 PROGRAM UROCZYSTEJ INAUGURACJI 
Roku Akademickiego 2019 / 2020

11 października 2019 roku (piątek), godz. 17:30
Sala Malinowa, POSK [II p.]

Gaudeamus Igitur, Hymn Państwowy

80 lat PUNO – Tradycja i nowe wyzwania  – przemówienie inauguracyjne 
JM Rektora PUNO prof. dr. inż. Tomasza J. Kaźmierskiego

Wystąpienia przedstawicieli Patronów Honorowych i listy gratulacyjne

To tu był początek… – Paryż 1939
Prorektor PUNO, prof. dr Grażyna Czubińska

Wykład Inauguracyjny: 
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie – w służbie polskiej kultury

Refleksje oparte na myśli św. Jana Pawła II – ks. prałat Stefan Wylężek 
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Halinie Taborskiej 
Laudator: prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Wręczenie medali, odznaczeń oraz nagród

Zamknięcie uroczystości

Gaude Mater Polonia

Rozpoczęcie i zakończenie ceremonii jubileuszowych w wykonaniu 
uczelnianego Chóru MUSICA w składzie 

Agnieszka Szajner, Ilona Mościcka, Leszek Kulaszewicz, 
Paulina Ostrowska, Ange Happie

***
 11.10.2019 (piątek) o godz. 20.00   –  Bal Absolwentów,

Restauracja „Łowiczanka”, POSK [ I piętro ]
DRESS CODE: Strój wizytowy/wieczorowy
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 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
 

PUNO – 80 LAT CIĄGŁOŚCI 
NAUKI POLSKIEJ NA ŚWIECIE

12.10.2019 (sobota) od godz.11.30
Sala Malinowa, POSK [ II piętro ]

 Jej celem jest pokazanie ciągłości 
nauki polskiej na świecie na przykładzie działalności i losów 

pierwszej polskiej uczelni poza granicami kraju, 
której spadkobiercami jest Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. 

Jego historia będzie pokazana w trzech sesjach: 
Historia 1939 – 2018

PUNO w świecie i Współczesność PUNO. 
Przekaz będzie zaprezentowany zarówno przez historyków, 
jak i tzw. ”świadków historii” – wykładowców i słuchaczy 

(byłych i obecnych) – często żyjących w wielu zakątkach świata.

***

12.10.2019 (sobota) godz.18.00 
 Wernisaż: PUNO – 80 lat ciągłości nauki polskiej na świecie

Galeria POSK [ parter ]

Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK)

238-246 King Street, London W6 0RF
e-mail: jubileusz@puno.edu.pl

UWAGA
06.10 2019 (niedziela)

o godz. 12.00 odprawiona zostanie 
uroczysta Msza Św. w Kościele Chrystusa Króla, 

z odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji 80-lecia PUNO,
ADRES: 232/234 Balham High Road London SW17 7AW
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80 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
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Wicedyrektor dr Justyna Gorzkowicz

ZAKŁAD MEDIOZNAWSTWA
ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY BRYTYJSKIEJ

ZAKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Dziekan prof. dr Grażyna Czubińska

ZAKŁAD NAUK O ZDROWIU
ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ

ZAKŁAD KULTURY POLITYCZNEJ I BADAŃ NAD DEMOKRACJĄ

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH
Dyrektor  Prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski

Wicedyrektor dr Marian Zastawny

ZAKŁAD TECHNIKI W ŚRODOWISKU I BIZNESIE
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Informatyk mgr inż. Rafał Drąg

DYREKTOR DO SPRAW PROMOCJI I ROZWOJU PUNO  
Roman Mazur MBA
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 Nasza uczelnia ma już 80 lat. Po klęsce 
wrześniowej w 1939 roku, przy współpracy 
rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki 
Francuskiej powstał w Paryżu Polski Uniwersytet 
Zagranicą. Pierwszą siedzibą uczelni był budynek 
Biblioteki Polskiej w Paryżu, a jej pierwszym rek-
torem został znakomity historyk profesor Oskar 
Halecki. Uroczysta inauguracja miała miejsce się 
1 grudnia 1939 roku. Przewodniczył jej wieloletni 
rektor Uniwersytetu Paryskiego, światowej sławy 
neurolog, profesor Gustave Roussy, w obecności 
premiera Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie 
naczelnego dowódcy polskich sił zbrojnych, ge- 
nerała Władysława Sikorskiego. Finansową piec-
zę nad uczelnią sprawował Fundusz Kultury 
Narodowej, utworzony przy Prezydium Rady 
Ministrów w październiku 1939 roku. Dzięki 
temu studia były bezpłatne. Udział w pracach 
uniwersytetu zgłosiło około 80 profesorów i do-
centów oraz 60 asystentów przebywających po 
klęsce wrześniowej we Francji.
 W Bibliotece Polskiej w Paryżu zacho-
wało się olbrzymie archiwum dokumentujące 
okoliczności powstawania w 1939 roku polskiej 
wyższej uczelni za granicą Kraju. W doku- 
mentach znajdują się reakcje na docierające  
z Polski straszliwe wieści o brutalnej rozprawie 
obu okupantów z polskimi elitami, o masowych 
aresztowaniach i egzekucjach. Szczególnie  
silnie odebrano zatrzymanie i zesłanie do obozu 
w Sachsenhausen 183 profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Były to wieści szokujące nie tylko 

dla Polaków. A przecież nie wiedziano wtedy 
jeszcze, że wydarzenia końca 1939 roku były 
dopiero początkiem systematycznych działań  
okupantów, przede wszystkim niemieckiego, 
którzy od początku realizowali plan całkowitego, 
fizycznego wyniszczenia polskiej inteligencji.
 Profesor Andrzej Pelczar, wybitny 
matematyk i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1990-93, wspominając historię  
Polskiego Uniwersytetu Zagranicą, napisał, 
że jego znaczenie „dla zachowania substancji  
intelektualnej i polskiego potencjału nauko-
wego w tragicznym dla Polski okresie trudno 
przecenić”. Istotnie, powstanie polskiego uni- 
wersytetu we Francji utrzymało ciągłość wolnej  
i niezależnej nauki polskiej oraz wolnego szko- 
lnictwa wyższego, co miało olbrzymie znaczenie 
dla przetrwania polskiej kultury.
 Upadek Francji w czerwcu 1940 roku 
przerwał działalność Polskiego Uniwersytetu Za-
granicą po zaledwie dwóch semestrach, a kadra 
akademicka przeniosła się do Londynu. Rząd 
brytyjski, w porozumieniu z rządem polskim  
w Londynie, utworzył dla Polaków tymczasowe 
polskie wydziały i szkoły akademickie na kilku 
brytyjskich uczelniach. Powstał wtedy Polski  
Wydział Lekarski na Uniwersytecie w Edynbu- 
rgu, Polski Wydział Prawa w Oxfordzie,  
Polska Szkoła Architektury w Liverpoolu oraz 
Polish University College w Londynie. Wydziały 
te działały na mocy dekretów Prezydenta RP 
wydanych w latach w roku 1941 i 1944. Dekret 
Prezydenta z 24 lutego 1941 roku powołał Pol-

80 lat PUNO – tradycja i nowe wyzwania
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PUNO

ski Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edyn- 
burgu, dekret z 7 marca 1944 roku utworzył  
Polish University College, a dekret z 14 kwietnia 
1944 roku powołał Polski Wydział Prawa przy 
Uniwersytecie w Oxfordzie. Dekrety te stworzyły 
podstawy prawne do kontynuacji działalności  
uczelni paryskiej.
 W warunkach zaistniałej po wojnie sytu-
acji politycznej i masowego osiedlenia emigracji 
polskiej w Wielkiej Brytanii, w 1949 roku odtwor-
zono z tych wydziałów polską uczelnię pod nie-
co zmienioną nazwą Polski Uniwersytet na Ob-
czyźnie (PUNO), który od swego paryskiego 
protoplasty przejął i rozwinął misję edukacyjną 
i naukową. Profesor Mieczysław Sas-Skowroń- 
ski, rektor PUNO w latach 19871–993, wspomi-
na, że dzięki temu, iż na brytyjskich uczelniach 
w czasie wojny funkcjonowały polskie wydziały, 
które były kontynuacją uniwersytetu paryskiego, 
„udało się zachować ciągłość polskiego szkolni- 
ctwa wyższego w Wielkiej Brytanii”.
 Tymczasowa Rada Uniwersytetu przy-
jęła w dniu 9 grudnia 1948 roku „Statut Orga- 
nizacyjny PUNO”, stanowiąc, że uczelnia  
jest „w sensie nie tylko edukacyjnym, ale i po- 
litycznym”, elementem państwa na obczyźnie.  
W proces odnowienia uczelni włączyła się akty-
wnie etnograf  profesor Cezaria Baudouin de 
Courtenay-Ehrenkreuz-Jędrzejewiczowa, która 
przybyła do Anglii z Palestyny w 1947 roku. 
Profesor Jędrzejewiczowa tak określiła dwa  
najważniejsze cele uczelni: Po pierwsze chodzi 
o to, aby działalności Uniwersytetu przyświecał 
duch wolności, którego pozbawiona została na- 
uka w Kraju i aby w miarę możności prostować 
w świecie wolnym fałsze szerzone o Polsce.  
Po wtóre, starać się o to, aby młodsze pokolenie 
uczonych polskich, wychowane na zagranicznych 
uniwersytetach, zachowało polską osobowość 
narodową, aby pozostali oni uczonymi polskimi.
 Warto w tym miejscu wspomnieć, że pro-
fesor Cezaria Jędrzejewiczowa, która sprawowała 
stanowisko rektora PUNO w latach 1958–
1967, była pierwszą w historii polskich uczelni  
 kobietą na stanowisku rektora.
 Ciągłość personalna wyrażała się  
w tym, że założyciele uczelni paryskiej, którzy 
współtworzyli w Londynie od roku 1947 Polski 
Uniwersytet na Obczyźnie, prowadzili działal-
ność dydaktyczną i naukową zarówno w Paryżu, 
jak i później w Londynie. Byli wśród nich: profe-
sor Oskar Halecki, wybitny nauczyciel akadem-
icki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Polskiego Uniwersytetu za Granicą w Paryżu, 
rektor tej uczelni i prorektor PUNO; profesor 
Stanisław Stroński, filolog, polityk, nauczyciel  
akademicki oraz wicepremier i minister infor-
macji i dokumentacji w rządzie gen. Władysła-
wa Sikorskiego, profesor PUNO w latach 1951–
1955; profesor Marian Kukiel, generał dywizji, 
historyk, nauczyciel akademicki, wiceminister 
spraw wojskowych w Paryżu i Londynie 1940,  
w latach 1942–1949 minister obrony narodowej.
 Pierwsze pokolenie profesorów PUNO to 
byli ludzie urodzeni w czasie rozbiorów i kształceni 
w Polsce międzywojennej. Pokolenie to stworzyło 
etos niepodległości i etos pracy nad odbudową 
zniszczeń dokonanych w kulturze polskiej przez 
zaborców. Ich życie zostało rozbite przez drugą 
wojnę światową. Byli nie tylko akademikami,  
ale wysokiej rangi wojskowymi, politykami, 
działaczami, a także ludźmi na dziesiątki lat 
usuniętymi z polskiej pamięci narodowej przez 
władze PRL. PUNO zawdzięcza im swe istnie-
nie, jest strażnikiem pamięci o nich i spadko-
biercą ich etosu.
 Ciągłość ideową tworzyły cele i etos Po- 
lskiego Uniwersytetu Zagranicą i ich ścisły związek 
z misją edukacyjną po wojnie, jaką stanowiło 
reprezentowanie wszystkich uczelni krajowych  
i zachowanie ciągłości nauki polskiej, umożliwienie 
żołnierzom, ich rodzinom, uchodźcom i emigra- 
ntom kontynuowania lub podjęcia studiów  
w języku polskim poza Polską, rozwijanie badań 
naukowych i upowszechnianie ich wyników  
na świecie. Misją PUNO jest zachowanie ciągło- 
ści nauki i szkolnictwa wyższego poza Polską  
i służenie wszystkim pokoleniom Polaków, którzy 
znaleźli się poza granicami kraju macierzystego. 
 Ciągłość strukturalna istniała dzięki 
odtworzeniu w Londynie struktury uczelnianej 
Polskiego Uniwersytetu Zagranicą w Paryżu, 
który posiadał Wydział Humanistyczny oraz 
Wydział Prawno-Ekonomiczny. W Polskim Uni-
wersytecie na Obczyźnie w Londynie podjął dz-
iałalność jako pierwszy Wydział Humanistyczny, 
następnie powołane zostały Komisja Wydziałowa 
Prawnicza i Komisja Wydziałowa Ekonomiczna.
 Polakom, którzy znaleźli się po wojnie 
na Zachodzie, a którym wojna nie pozwoliła na 
ukończenie studiów w kraju i osiągnięcie sto-
pni naukowych, PUNO umożliwił prowadze-
nie przewodów doktorskich i habilitacyjnych  
z zakresu polonistyki, historii, prawa, ekonomii, 
socjologii oraz nauk przyrodniczych i techni- 
cznych. Młodszemu pokoleniu PUNO dostarczył 



11

możliwości pełnego i regularnego nauczania na 
poziomie akademickim na podstawie programów 
i przepisów przedwojennych polskich szkół 
wyższych, dostosowanych do potrzeb i warunków 
polskiego środowiska emigracyjnego. Ponadto, 
PUNO przez kilkadziesiąt lat po wojnie pełnił 
rolę głównego ośrodka intelektualnego i nauko-
wego światowej Polonii. Był strażnikiem prawdy  
i wolności akademickiej oraz miał odwagę 
sprzeciwiać się ideologicznej indoktrynacji, jakiej 
poddane były uczelnie w Polsce.
 Dyplomy PUNO są honorowane na 
wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w USA, 
Kanadzie, Australii, Niemczech, i Francji. 
Kilkunastu doktorów PUNO powołano na kate- 
dry uniwersyteckie w różnych krajach. Do gro-
na profesorów PUNO należeli najwybitniejsi  
polscy uczeni przebywający na emigracji,  
z których większość znalazła zatrudnienie na ob-
cych uczelniach.
 PUNO działał nie tylko w Anglii. Na 
szczególną uwagę zasługują trzy zagraniczne  
jednostki PUNO: Zakład Biografistyki Polonij- 
nej we Francji, obecnie działający w Londynie  
i w Warszawie, Wydział Sztuk Pięknych, czyli  
Akademia Polona Artium w Monachium ist-
niejący w latach 1982–2013 oraz filia PUNO  
w Chicago działająca od końca lat siedem-
dziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych.
 80-lecie PUNO jest świętem wielkiej idei, 
jaką jest ustanowienie polskiej, niezależnej uczel-
ni poza krajem, działającej dla dobra Polaków 
rozrzuconych po świecie i dla dobra macierzys-
tego kraju – idei, przyjętej przez polską uczelnię 
powstałą w Paryżu, którą kontynuuje i rozwija 
przez dziesięciolecia Polski Uniwersytet na Ob-
czyźnie w Londynie.

 Dzisiaj PUNO ma nowe zadania i nowe 
cele strategiczne. Według danych brytyjskiego 
Office for National Statistics w Zjednoczonym 
Królestwie obecnie oficjalnie przebywa ponad 
milion Polaków, w tym 900 tysięcy osób przy-
byłych z Polski od roku 2004. Badania pro- 
wadzone na PUNO ujawniają, że średnia wieku 
dorosłych Polaków w UK to 32 lata; wykształce-
nie średnie posiada 31%, wyższe – 32%. W Anglii 
rezyduje od 200 do 300 tysięcy ustabilizowanych 
życiowo Polaków. Ta grupa w latach 2004-2016 
przeznaczyła na podniesienie poziomu życia  
w kraju ojczystym więcej, niż wyniosła pomoc 
Unii Europejskiej. Wysyłają oni do Polski rocznie 
ok. 3 miliardy funtów. Są to w większości ludzie 
młodzi, którym PUNO pragnie stworzyć możli-
wości zdobywania i uzupełniania wyższego wy- 
kształcenia. W realizacji tych zadań, w szczególności  
w celu kształcenia przebywających dziś  
w Wielkiej Brytanii i innych krajach Polaków, 
szukających możliwości podnoszenia kwalifikacji,  
potrzebny jest wydatny współudział władz  
polskich.
 Mamy nadzieję, że uda się wypracować 
metodę, która mimo różnic prawnych między 
Zjednoczonym Królestwem i Rzecząpospolitą 
Polską, umożliwi wspomaganie uczelni przez 
władze Rzeczypospolitej Polskiej w sposób  
systemowy i trwały, wykorzystując przy tym 
wieloletni dorobek naukowy i dydaktyczny  
Polonii, zbudowany wytrwałą i ofiarną pracą, 
prowadzoną przez dziesięciolecia dla dobra  
Polaków rozsianych po świecie, a także dla do-
bra Polski. Jest to niezbędne dla utrzymania setek 
tysięcy młodych Polaków w Wielkiej Brytanii 
oraz rodzących się tutaj polskich dzieci, w kręgu 
kultury polskiej.

prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski
Rektor PUNO
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PUNO

Z wystąpienia profesora Tomasza  
J Kaźmierski – Rektora PUNO mogliśmy się 
pokrótce dowiedzieć o tradycjach i wyzwani-
ach, jakie stawia przed sobą nasz Uniwersytet. Ja  
chciałbym Państwu opowiedzieć nieco szerzej  
o naszych odkryciach w Paryżu. 

Tak, to tu był początek…w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu, w 1939 roku na lewym brze-
gu Sekwany – ulica 6 Quai d’Orléans, 75004 
we Francji. Po kampanii wrześniowej 1939 roku  
Polska znalazła się pod okupacją wrogów. Zabor-
cy dążyli do zniszczenia kultury polskiej i nauki,  
a wojenna rzeczywistość przeszła najgorsze ocze-
kiwania: zamknięto wszystkie uczelnie, które 
znalazły się pod okupacją niemiecką, i dążo-
no do ich całkowitej likwidacji. Groziło to uni- 
cestwieniem polskiego życia akademickiego i pol-
skiej nauki.

Jak napisał w sprawozdaniu z działal-
ności uniwersytetu w czerwcu 1940 roku prof. 
Oskar Halecki: Do takiej przerwy w wysił- 
kach twórczych narodów w dziedzinie wyższego 
nauczania i nauki nie wolno było żadną miarą 
dopuścić. Zapewnić ciągłość tej twórczości i jej 
reprezentantom na zewnątrz wbrew dążeni-

om wrogów, oraz ratować i skupić – wbrew ich 
polityce eksterminacyjnej – tych wszystkich pro-
fesorów i studentów polskich, którzy stopniowo 
wydostawali się za granicę, stanowiło naglącą 
konieczność narodową i państwową. A można 
to było zrobić tylko przez stworzenie na wolnej 
ziemi obcej Uniwersytetu polskiego…

Nad projektem zorganizowania Pol-
skiego Uniwersytetu Zagranicą dyskutowano już 
pod koniec września 1939 roku w Szwajcarii,  
postanawiając stworzyć taką placówkę w Pa-
ryżu, z centralna siedzibą w Bibliotece Polskiej. 
W wolnej stolicy Francji, przy Prezydencie  
Rzeczypospolitej, Rządzie i Armii Polskiej – 
skupiała się kolejna polska emigracja niepod-
ległościowa. Zapoczątkowany w październiku 
1939 roku projekt - w redakcji pisma „Voix de 
Varsovie”, założonego dzięki staraniom Bibliote-
ki Polskiej – został życzliwie przyjęty w społe- 
czności francuskiej, pozyskał sobie także przy-
chylność obu Rządów – polskiego i francuskiego. 
Pod koniec listopada ustalono terminy dwóch ze-
brań konstytuujących Uniwersytet: zamkniętego 
zebrania profesorów i docentów polskich sz-
kół akademickich oraz uroczystej inauguracji  

To tu był początek – Paryż 1939
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Uniwersytetu Polskiego Zagranicą.
Pierwsze z tych zebrań, któremu przewod-

niczył prof. Stanisław Stroński, odbyło się pod 
koniec listopada w Sali posiedzeń Biblioteki Pol-
skiej. Po wysłuchaniu referatu prof. Oskara Ha- 
leckiego i dyskusji przyjęto jednogłośnie projekt 
utworzenia Uniwersytetu Polskiego Zagranicą. 
Wybrano Komitet Organizacyjny, spełniają-
cy równocześnie rolę Senatu Akademickiego.  
W jego skład weszli przedstawiciele sześciu uniwer- 
sytetów polskich oraz dwóch politechnik:Uniwer-
sytet Jagielloński z Krakowa reprezentował prof. 
Stanisław Kot, Uniwersytet Stefana Batorego  
w Wilnie – prof. Stefan Glaser, Uniwersytet Jana 
Kazimierza we Lwowie – prof. Olgierd Górka, 
Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie – 
prof. Oskar Halecki, Uniwersytet w Poznaniu 
– prof. Stanisław Runge, Uniwersytet Katolicki 
z Lublina – prof. Stanisław Stroński, (który był 
zastępowany w pracach Komitetu przez prof. 
Pawła Skwarczyńskiego, gdyż sam pełnił sta-
nowisko wiceprezydenta i ministra stanu), Po-
litechnikę Warszawską – reprezentował prof. 
Gustaw Mokrzycki oraz Politechnikę Lwows-
ką – docent Adam Rose. Funkcję Przewod-
niczącego Komitetu powierzono prof. Oskarowi 
Haleckiemu, a Sekretarza – prof. Pawłowi Sk-
warczyńskiemu. 

Postanowiono również wówczas, by 
uruchomić jak najszybciej dwa wydziały:  
prawno-ekonomiczny pod kierunkiem prof. Gla-
sera i humanistyczny pod przewodnictwem prof. 
Kota. Inauguracja Polskiego Uniwersytetu Za-
granicą odbyła się 1 grudnia 1939 roku w Wiel-
kiej Sali Biblioteki Polskiej w Paryżu. Prezydent 
Rzeczpospolitej Władysław Raczkiewicz objął 
Patronatem uroczystość, a nie mogąc być osobiś- 
cie, z powodu stanu zdrowia, wydelegował ów-
czesnego Ministra Spraw Zagranicznych Augusta 
Zaleskiego. Zebraniu Przewodniczył Rektor Uni-
wersytetu Paryskiego prof. Gustav Roussy. Jako 
gospodarz powitał zebranych dyrektor Biblio- 
teki Polskiej – minister Franciszek Pułaski,  
a w imieniu rządu polskiego – wiceminister gen. 
Marian Kukiel. Prof. Oskar Halecki przedstaw-
ił program działań Komitetu UPZ. W powital-
nym przemówieniu Minister Franciszek Pułaski, 
powiedział: [...] Dzieje się to nie tyle dziwnym, 
ile znamiennym zrządzeniem Opatrzności, że 
naszych dostojnych Gości a przedstawicieli nac-
zelnych władz Polski witamy - na tym tu właśnie 
miejscu, na którym z cierpień patriotycznych 
naszych największych bohaterów i wieszczów 

narodowych rodziły się elementy twórcze 
odrodzenia duchowego Ojczyzny, a witamy ich 
prawie dokładnie w stuletnią rocznicę otwarcia 
tej naszej Instytucji, którą oni powołali do życia, 
aby w najgorszych nawet chwilach naszej niewoli, 
aby reprezentować mogła godnie przed światem 
zachodnim – nasze wartości moralne i duchowe 
i głosiła naukowo stwierdzona słuszność praw 
naszych do samoistnego bytu Państwowego…

Jeszcze przed inauguracją UPZ, w osta- 
tnich dniach listopada 1939 roku, dotarła wiado- 
mość o aresztowaniu wszystkich niemal pro-
fesorów, docentów i asystentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przez Niemców i wywiezie-
niu ich do obozu koncentracyjnego. Tragedia 
ta – jak wspomniał Oskar Halecki – w sposób  
szczególny uwydatniła konieczność istnienia pol-
skiej placówki uniwersyteckiej na terenie zagra- 
nicznym. Tylko taka placówka mogła swobodnie 
występować w obronie prześladowanych akade-
mików. Działania te w pierwszym okresie istnie-
nia Uniwersytetu zdominowały prace Komitetu. 
Z inicjatywy Rządu Polskiego został opracowany 
tekst protestu, uchwalony także przez Uniwer-
sytet Paryski i rozesłany m.in. do uniwersytetów 
angielskich, amerykańskich, włoskich, greckich, 
argentyńskich.

24 stycznia 1940 roku, z inicjatywy UPZ, 
odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne w in-
tencji 8 profesorów krakowskich, których zamor-
do-wano w obozie koncentracyjnym w okresie 28 
grudnia 1939-23 stycznia 1940. Pamięć tych pier-
wszych ofiar oraz tych liczniejszych jeszcze pro-
fesorów polskich – o których losie dowiedziano 
się później – odnajdywała wyraz w wielu pode-
jmowanych w terminie późniejszym akcjach, 
również na rzecz tych profesorów, którzy pozostali 
jeszcze w obozach koncentracyjnych. 5 listopada 
1939 roku ukazało się Memorandum w spraw-
ie uwolnienia profesorów aresztowanych przez 
Gestapo. Lista zawierała 170 nazwisk przetr-
zymywanych przedstawicieli polskiego świa- 
ta akademickiego.

Uniwersytet Polski Zagranicą starał się od 
początku współpracować ściśle z władzami Rzecz- 
pospolitej i uzgadniać z nimi swoją działalność. 
Szczególną życzliwością i poparciem otoczył  
Uczelnię Prezydent Władysław Raczkiewicz,  
a także Premier Generał Władysław Sikorski, 
który z okazji rozpoczęcia wykładów 22 stycznia 
1940 roku, przesłał telegram: W dniu otwarcia 
Uniwersytetu Polskiego Zagranicą, ośrodka kul-
tury i twórczej myśli, świadczącego o żywotności  
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i niezłomności ducha polskiego, przesyłam na 
ręce Jego Magnificencji gorące życzenia najo-
wocniejszej pracy. Generał Sikorski, Premier. 

Regularne zajęcia Wydziału Prawno-Eko-
nomicznego i Wydziału Humanistycznego roz-
poczęły się następnego dnia – od wtorku 23 sty-
cznia 1940 roku. Zaplanowano też utworzenie 
Studium Wojskowego z wykładami objazdowymi 
specjalnie przeznaczonymi dla wojska – dla ofi-
cerów i żołnierzy. 

W grudniu 1939 roku podjęto rozmowy 
z Rządem o ustalenie budżetu paryskiego odd-
ziału Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
utrzymanie katedr polonistycznych oraz założe-
nie Instytutu Sztuki i Kultury im. Ignacego Pa-
derewskiego. Zabiegano również o uzyskanie 
środków na zasiłki dla profesorów rozproszonych 
zagranicą. Wszystkie te inicjatywy zmierzały do 
zachowania ciągłości polskiego życia naukowego 
i kulturalnego. 
  Z pomocą dla Uczelni przyszła – obok 
Biblioteki Polskiej – Stacja Naukowa Polskiej Aka- 
demii Nauk w Paryżu. W trudnym okresie  
przygotowawczym otworzyła ona swoje podwo-
je dla Uniwersytetu zapewniając pomieszczenia, 
media i udostępniając swój własny księgozbiór 
profesorom i studentom. Przede wszystkim jed-
nak – stwarzała „atmosferę przenikniętą na-
jszczytniejszymi tradycjami kulturalnymi wielkiej 
Emigracji”, co podkreślał w swoim wystąpieniu 
rektor prof. Halecki.
 Mimo wyjątkowych okoliczności wojny 
codzienna praca uniwersytecka zmierzała nie ty-
lko do utrzymania pozycji, jaką polska społeczno- 
ść akademicka zdobyła na arenie międzynaro-
dowej w czasach przedwojennych, a wręcz do 
jej umocnienia. Celem nadrzędnym było poszer-
zenie promieniowania kultury i nauki polskiej, 
mimo zahamowania jej naturalnych krajowych 
źródeł.   
 Ów czas to także czas ożywionych konta- 
któw ze światem naukowym trzech mocarstw 
sprzymierzonych z Polska – Francji i Wielkiej 
Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych Amery-
ki Północnej. W tej plejadzie na pierwszym  
miejscu znaleźli się gospodarze kraju, który przy-
jął Uniwersytet i darzył „najwyższą życzliwości 
sympatie”. Uniwersytet Paryski, który zwycza-
jowo nie przyjmował do swojego grona zagranicz- 
nych profesorów, polskich uczonych przyjął jako 
swoich członków. Profesor Halecki od lutego 
do maja 1940 roku wygłosił w jego murach 
cykl 10 wykładów na temat „L’Eglise au temps 

des grands conciles du XV siècle”, przy bardzo 
licznej frekwencji. 4 maja tegoż roku na Sor-
bonie odbyła się akademia na cześć Polski. Bliskie  
i serdeczne stosunki łączyły też Uniwersytet z pa-
ryskim Instytutem Katolickim i jego Rektorem 
kardynałem Alfredem Baudrillart. Biuletyn  
Instytutu wielokrotnie zawierał przychylne 
wzmianki o UPZ. Na dorocznym spotkaniu 30 
kwietnia prof. Oskar Halecki wygłosił odczyt Le 
sort des elites polonaises pendant la guerre. Przy 
tej okazji Instytut przekazał dar 5 000 franków na 
rzecz studentów UPZ. Podobnie inny uniwersytet 
katolicki Francji w Angers, gdzie stacjonował rząd 
Polski – 17 kwietnia rozpoczął cykl wykładów 
polskich profesorów – wykładem publicznym  
Oskara Haleckiego – Hedvige d’Anjou et les 
orgines de la collaboration franco-polonaise. 
Wystąpienia naukowo-propagandowe o położe-
niu inteligencji polskiej odbywały się od grudnia 
1939 roku do maja 1940 roku w Lille, Bour- 
ges, a także w radiu francuskim – wygłaszane 
przez profesorów – Haleckiego i Winiarskiego, 
którzy opisywali na podstawie własnych przeżyć 
prześladowanie kultury polskiej przez okupantów.
 Od samego początku tworzenia UPZ or-
ganizatorom przyświecała myśl, aby mieć swoja 
ekspozyturę w Londynie. Przebywało tam wów-
czas mniej polskich uczonych niż we Francji, 
ale w związku z sojuszem politycznym należało 
zacieśnić stosunki. Już w październiku 1939 
roku prof. Halecki, w porozumieniu z ambasa-
dorem Raczyńskim, przeprowadził na ten temat  
rozmowy w Londynie, Oxfordzie i Cambridge.
 Uniwersytet postawił sobie też zadanie 
utrzymania dalszej współpracy i reprezentowanie 
nauki polskiej w instytucjach międzynarodowych. 
Między innymi nawiązał kontakt z Między- 
narodowym Instytutem Współpracy Umysłowej 
w Paryżu, organem wykonawczym Ligi Narodów 
w tej dziedzinie. Na czas wojny Uniwersytet pod-
jął się pełnienia obowiązków Polskiej Komisji 
Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej 
przy Instytucie.
 23 grudnia 1939 roku Uniwersytet  
otrzymał propozycję, za pośrednictwem Bibliote-
ki i konsulatu RP w Genewie, od Międzynaro-
dowego Instytutu Współpracy Umysłowej i 
Ligii Narodów – przechowania egzemplarzy 
wydawnictw UPZ, przeznaczonych dla polskich 
bibliotek uniwersyteckich. W tych trudnych, wo-
jennych czasach władze Uniwersytetu starały się 
cały czas zapewnić udział nauki polskiej w wielu 
niezależnych organizacjach międzynarodowych.  
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Na przykład w zeszycie Biuletynu Międzynaro-
dowego Komitetu Nauk Historycznych ukazał 
się artykuł prof. Haleckiego, poświęcony pamięci 
Harolda Temperley’a z Cambridge. Dostarczył 
on również materiały polskie do międzynaro-
dowej Bibliografii Historycznej za rok 1939 oraz 
starał się o realizację dwa projektów powstałych 
jeszcze przed wybuchem wojny. Stanowiły one 
owoc współpracy z historykami angielskimi  
i francuskimi , którego efektem miało być wy-
danie zbiorowego dzieła pt. „The Cambridge 
History of  Poland” (pierwszy tom był wówczas 
już w druku). Proponowano też zwołanie kon-
ferencji historyków polsko-francuskich, o której 
potrzebie mówił prof. Halecki w referacie o sta- 
nie nauki historycznej polskiej, wygłoszonym 
28 kwietnia 1940 roku na posiedzeniu „Societe 
d’Histore Moderne”. Organizatorem tej konfer-
encji miał zająć się UPZ.
 Równolegle do działań zewnętrznych 
odbywały się uniwersyteckie zajęcia dydakty-
czne na wydziałach Prawno-Ekonomicznym  
i Humanistycznym. Jeszcze przed inaugurac-
ją, na Uniwersytecie kompletowano informacje  
o profesorach, docentach i asystentach polskich 
szkół akademickich, którzy zdołali się przedrzeć 
przez granicę, ale także tych którzy pozosta-
li w kraju. Tak powstała lista 150 profesorów  
i docentów oraz około 80 asystentów. Na terenie 
Francji w czasie tamtego roku akademickiego 
skupiło się około 80 profesorów i docentów oraz 
60 asystentów polskich szkół akademickich; nie-
którzy z nich pracowali na uczelniach francuskich 
– prof. prawa Rafał Taubenschlag z UJ na uni- 
wersytecie w Aix, prof. Jerzy Fegler z Uniwer-
sytetu im. S. Batorego został przyjęty do labo-
ratorium prof. Lepicqua, a prof. Tadeusz Wałek 
Czarnecki w de Ecole Francaise w Kairze, gdzie 
brał udział w wykopaliskach archeologicznych, 
kontynuując zapoczątkowaną przed wojną 
współprace polsko-francuską na tym terenie.
 Wielu polskich profesorów służyło także 
w wojsku polskim, prowadząc odczyty. Wykłady 
akademickie dla oficerów służby zdrowia prowa- 
dzone były już w grudniu 1939 roku przez prof. 
Stanisława Runge w obozie w Combourg. Odbyły 
się też liczne objazdy odczytowe prof. Mariana 
Jedlickiego i Stanisława Seligi.

Rektor Halecki w przemówieniach często 
podkreślał, że uniwersytet winien zaopiekow-
ać się młodzieżą akademicką, która nie mogła 
służyć Ojczyźnie z bronią w ręku. Nadrzędnym 
czynnikiem motywacyjnym była troska o ciągłość 

kultury polskiej i nieprzerwany rozwój wolnej 
polskiej nauki. Na dwa wydziały Uniwersytetu 
zapisało się przeszło 100 osób, w równej czę- 
ści – kobiet i mężczyzn. Co prawda, nie wszy-
scy mogli regularnie uczestniczyć w wykładach, 
ale w większości zajęć brali udział. Było również 
sporo tzw, „wolnych słuchaczy”, których władze 
uczelni dopuszczały do uczestnictwa w zajęciach 
nieodpłatnie. Znaczna część młodzieży akade- 
mickiej poszukująca innych wydziałów, niż te  
otworzone na UPZ, zgłaszała się w sprawie infor-
macji o możliwościach kontynuowania studiów 
na innych kierunkach, lub szukając pomocy  
w zapisach na uczelnie francuskie.

Ówczesne władze uczelni starały się o po-
moc materialną dla studentów we współpracy  
z Międzynarodowymi Organizacjami Akade- 
mickimi, otrzymując dla niektórych stypen-
dia w wysokości 300 fr. już w styczniu 1940 r.  
Organizowano też reprezentacje młodzieży pol-
skiej zachęcając studentów do kontynuowan-
ia tradycji samopomocowej. 5go marca 1940 r  
powstała Bratnia Pomoc – jedyna polska instytuc-
ja wspierająca słuchaczy UPZ nie tylko materia- 
lnie, ale też we wszelkich kwestiach związanych 
z życiem akademickim – składania egzaminów, 
prac dyplomowych, czy pozyskania skryptów 
akademickich. 30 marca tegoż roku złożono 
również specjalny memoriał, aby zapewnić stu-
dentom możność kształcenia się w obozach  
wojskowych.

Systematyczne wykłady na dwóch wspomnia- 
nych wydziałach od 21 stycznia 1940 roku odby-
wały się przy znakomitej frekwencji w Sali Biblio- 
teki. Nie wykluczano wówczas uruchomienia  
w miarę możliwości i potrzeby innych wydziałów, 
lub przynajmniej studiów. Prof. Władysław 
Wrażeja z Politechniki lwowskiej przedstawił me-
moriał „O przygotowaniu młodzieży do pracy 
technicznej” w przemyśle krajowym i tworzącej 
się armii”.

W UPZ za najważniejsze uznano wdroże-
nie przedmiotów „polskich”, istotnych dla podtrzy- 
mania kultury narodowej. Stąd na wydziale 
prawno-ekonomicznym uwzględniono zagadnie- 
nia dotyczące ustroju, prawa i stosunków  
gospodarczych polskich, a na wydziale humanisty- 
cznym – historię i literaturę polską. Włączono 
także katedrę historii literatury polskiej i Polski 
współczesnej do wydziału „Centre d’Etudes Po-
lonaises” działającego przy Bibliotece Polskiej 
– gdzie wykładano w języku francuskim. Były 
to zajęcia przeznaczone dla słuchaczy obcych.  
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Nie ograniczając się wyłącznie do kultury polskiej 
wskazywano w programach na jej związki z inny-
mi kulturami, z jakimi była historycznie związana. 
Wprowadzano wykłady z historii powszechnej, 
kultury starożytnej łacińskiej, francuskiej i słowi-
ańskiej, a także filozofii, oraz teorii prawa i prawa 
międzynarodowego. Zaplanowano także konfer-
encje z zakresu historii sztuki, wojskowości, histo-
rii społecznej i geografii. Trudności dydaktyczne 
wynikały m.in. z faktu, że duża część profesorów 
stale przebywała w Angers albo służyła w woj-
sku. Jednakże dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
kadry dydaktycznej już w pierwszym roku udało 
się uruchomić konwersatoria z zakresu ekonomii 
politycznej, metodologii historii polskiej, języka 
i literatury francuskiej oraz kultury starożytnej. 
Cieszyły się one dużą frekwencją, stąd władze 
UPZ uznały je za jedno z najważniejszych zadań 
na przyszłość.

3 lutego 1940 roku Rada Ministrów (za 
sprawą ministra prof. Kota, który objął kwestie 
dotyczące nauki i szkół wyższych w Prezydium 
Rządu) podjęła uchwałę, która zapewniła Uni-
wersytetowi najniezbędniejsze podstawy ma-
terialne; przyznano stałe sumy miesięczne na 
uposażenie rektora, sekretariatu uniwersyte- 
ckiego oraz honoraria profesorów, prowadzących 
wykłady. Prezydium Rady Ministrów pokryło 
również wydatki organizacyjne, związane z założe- 
niem i uruchomieniem Uniwersytetu.
   Władze uczelni już od grudnia 1939 roku  
podjęły prace nad opracowaniem Statutu, który 
przybrał formę Tez oraz Regulaminu. I w takim 
kształcie jako Tymczasowy Statut został przed- 
stawiony do zatwierdzenia w maju 1940 roku.  
Niestety Rząd nie zdążył go wówczas zatwierdzić. 

Administracja Uniwersytetu była bardzo  
uproszczona i oszczdnym Sekretariatem, czyn-
nym codziennie w godzinach 9-13 i 15-17, ki-
erował prof. Skwarczyński. Pani Godłowska  
zajmowała się techniczną obsługą korespon- 
dencji, a pani Gryziewiczowa – księgowością  
i rachunkowością. W tym czasie korespondencja 
– mimo skromnej obsługi – była bardzo rozległa i 
liczna: 1560 otrzymanych i wysłanych listów – jak 
podał w swoim sprawozdaniu 20 czerwca 1940 
r. prof. Halecki –„tworzą już dziś archiwum do 
dziejów naszego uchodźctwa uniwersyteckiego w 
roku 1939/40”.

To właśnie do tych archiwów, choć nie tak 
licznych, jak wspomina prof. Halecki – dotarłam 
z Romanem Mazurem w lipcu 2019 roku, przy-
gotowując materiały do naszej uroczystości Jubi-

leuszu powstania pierwszej polskiej uczelni poza 
granicami kraju. Dokumenty przez nas zgro-
madzone jednoznacznie pokazują cele i zadania, 
których kontynuatorem jest Polski Uniwersytet 
na Obczyźnie w Londynie. Ciągłość history-
czna uczelni zaistniała na trzech płaszczyznach:  
personalnej, ideowej i strukturalnej. Podsumowu-
jąc i wzmacniając słowa przytoczone przez rekto-
ra:

Założyciele uczelni paryskiej, którzy 
współtworzyli w Londynie od roku 1947 Pols-
ki Uniwersytet na Obczyźnie, prowadzili dzia- 
łalność dydaktyczną i naukową zarówno w Pa-
ryżu, jak i później w Londynie. Byli wśród nich: 
profesor Oskar Halecki (1881–1974), historyk  
o światowej sławie, wybitny nauczyciel akade- 
micki, przewodniczący Komitetu Organiza- 
cyjnego uczelni paryskiej i rektor Polskiego  
Uniwersytetu Zagranicą 1939–1940, następnie, 
przez trzynaście lat prorektor PUNO oraz doktor 
honoris causa PUNO (1973); profesor Stanisław 
Stroński (1882–1955), filolog, polityk, nauczyciel 
akademicki oraz wicepremier i minister infor-
macji i dokumentacji w rządzie gen. W. Sikor-
skiego, profesor PUNO w latach 1951–1955; 
profesor Marian Kukiel (1885–1973), generał dy-
wizji, historyk, nauczyciel akademicki, w latach 
1942–1949 minister obrony narodowej, kiero- 
wnik Katedry Historii Nowożytnej PUNO  
w 1953–1973, doktor honoris causa PUNO 
(1970).

Ideowe cele i etos Polskiego Uniwersytetu 
Zagranicą były ściśle powiązane z misją eduka-
cyjną, jaką stanowiło reprezentowanie wszystkich 
uczelni krajowych i zachowanie ciągłości nauki 
polskiej, umożliwienie żołnierzom, ich rodzinom, 
uchodźcom i emigrantom kontynuowania lub 
podjęcia studiów w języku polskim poza Polską,  
a także rozwijanie badań naukowych i upowsze- 
chnianie ich wyników na świecie. 

Misją PUNO jest zachowanie ciągłości na-
uki i szkolnictwa wyższego poza Polską i służenie 
wszystkim pokoleniom Polaków, którzy znajdując 
się poza granicami kraju macierzystego, czy kra-
ju pochodzenia swoich przodków, pragną kon-
tynuować studia akademickie w języku polskim, 
poszerzać wiedzę o współczesnym świecie, utrzy-
mać kontakt z polską nauką i kulturą. Zadaniem 
Uczelni jest również promowanie nauki oraz  
kultury polskiej w kraju osiedlenia i na świecie.

Polski Uniwersytet Zagranicą w Paryżu 
ustanowił w swej strukturze uczelnianej Wydział 
Humanistyczny oraz Wydział Prawno-Ekono- 
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miczny. W Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie 
w Londynie podjął działalność jako pierwszy  
Wydział Humanistyczny, następnie powołane zos-
tały: Komisja Wydziałowa Prawnicza i Komisja 
Wydziałowa Ekonomiczna. Wydział Humanisty-
czny był wiodącym wydziałem w Paryżu i takim 
pozostał, gdy działalność w Londynie podjął Pol-
ski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO).
 Na uroczystości 75-lecia nasza dzisiejsza 
Doktor Honoris Causa ówczesna Rektor PUNO 
– prof. Halina Taborska powiedziała: „Dziś – 
w drugiej dekadzie wieku XXI – działa młody, 
odmieniony Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 
którego misja i etos stanowią kontynuację da- 
wniejszego PUNO. Uczelnia ma jasno spre-

cyzowany cel główny: „służenie Polakom wszy- 
stkich pokoleń, którzy przebywając poza grani-
cami swego kraju lub kraju przodków, pragną 
poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia aka-
demickie w języku polskim, utrzymywać kontakt 
z polską nauką kulturą, językiem – z polskością”.

 Vita est tempus discendi 
(Życie jest czasem nauki) 

Dewizą naszego Uniwersytetu.
 Dziś te słowa są jeszcze bardziej  
aktualne, podobnie jak słowa Józefa Bujno- 
wskiego w wierszu VIVAT ACADEMIA!

prof. dr Grażyna Czubińska
Prorektor PUNO
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 80. rocznica powstania Polskiego  
Uniwersytetu na Obczyźnie skłania nas nie  
tylko do refleksji dotyczącej jego powstania, ale  
i do szerszego spojrzenia na wartość kultury  
i nauki w życiu narodu. Założycielom Uniwer-
sytetu przyświecała bowiem wielka misja by to  
co zostało zapoczątkowane w kresie Drugiej  
Rzeczypospolitej i mozolnie tworzone po okresie 
rozbiorów, nie zostało zaprzepaszczone działa-
niami wojennymi. Ta myśl towarzyszyła profeso-
rom założycielom Uniwersytetu już we wrześniu 
1939 roku. Kultura jest tą siła, która nie tylko 
spaja naród, ale pozwala mu również przetrwać 
najtrudniejsze chwile jego istnienia. 
     Bardzo ważną refleksję na ten temat podjął 
również bp Karol Wojtyła w swoich uwagach 
przesłanych do Komisji Przygotowawczej Soboru 
Watykańskiego II. Ówczesny Biskup Pomocniczy 
archidiecezji krakowskiej podjął bardzo szeroki 
temat: „Kryzysu osoby ludzkiej w połowie dwu-
dziestego wieku”.  Dlaczego wiek dwudziesty na 
przestrzeni pięciu dekad przyniósł trzy systemy 
totalitarne, 2 wojny światowe, miliony zabitych 
i rannych i największe w historii prześladowa-
nia Kościoła? Błędne poglądy na temat osoby i 
społeczności ludzkiej zmieniły świat w morze  
cierpień i krwi. U podstaw leży błędna antropolo-
gia - humanizm oderwany od transcendentnych 
punktów odniesienia stał się dehumanizujący. 
Kościół, zdaniem bpa Karola Wojtyły powinien 
zaproponować światu ideę osoby ludzkiej, która 
łączyłaby wolność z prawdą i dobrem moralnym. 
Można tego dokonać w jedyny sposób – przez  
powrót do korzeni ewangelicznych i odważne  
głoszenie Chrystusa, który jest odpowiedzią  
na pytanie dotyczące każdego życia ludzkie-
go. Już po zakończeniu Soboru, w lutym1968 r.  

kard. Karol Wojtyła powrócił do tej problematy-
ki w liście do Henri de Lubac SJ: „Przeznaczam 
moje rzadkie wolne chwile na pracę, która jest 
bliska mojemu sercu, a poświęcona jest meta-
fizycznemu znaczeniu i tajemnicy  OSOBY.  
Wydaje mi się, że debata prowadzona jest dziś  
na tym właśnie poziomie. Zło naszych czasów  
polega przede wszystkim na pewnej degradacji,  
a nawet destrukcji podstawowej wyjątkowości 
każdej osoby ludzkiej. Zło to należy o wiele bar-
dziej do porządku metafizycznego niż moralne-
go. Tej dezintegracji (...) musimy przeciwstawić 
nie sterylną polemikę, lecz rodzaj redefinicji  
nienaruszalnej tajemnicy osoby”.
     Te myśli zostały potem zawarte w przemó-
wieniu Jana Pawła II w siedzibie UNESCO  
w Paryżu 2 czerwca 1980 roku. Przytoczę  
wyjątek z tego długiego przemówienia, które  
pozwoli nam również zrozumieć na płaszczyźnie 
historycznej i kulturowej inicjatywę powołania 
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.
   „Jeśli w imię przyszłości kultury trzeba wołać 
o prawo człowieka do tego, aby bardziej „być”  
- jeżeli w imię tego samego celu trzeba doma-
gać się zdrowego prymatu rodziny w całym 
dziele wychowania człowieka do prawdziwego  
człowieczeństwa - to na tej samej linii trzeba 
umieścić z kolei prawo narodu. Trzeba je umieścić  
również u podstaw kultury i wychowania. Naród 
bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą 
różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. 
Naród istnieje„z kultury” i „dla kultury” - dlatego 
właśnie jest ona tym wielkim wychowawcą ludzi 
do tego, aby bardziej „być” we wspólnocie, która 
ma dłuższą historię niż każdy człowiek i własna 
rodzina - zarazem zaś we wspólnocie, w oparciu 
o którą każda rodzina wychowuje, poczynając  

Polski Uniwersytet na Obczyźnie – 
w służbie polskiej kultury. 

Refleksje oparte na myśli św. Jana Pawła II

Magnificencjo, SzanownyPanie Rektorze,
Szanowni Profesorowie,
Szanowni Państwo,
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od tego, co najprostsze: od języka, którym 
mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się  
członkiem tej wspólnoty, którą jest jego rodzina  
i jego naród. W tym, co w tej chwili mówię i da-
lej pragnę powiedzieć, dochodzi do głosu szcze- 
gólne doświadczenie i szczególne także świa- 
dectwo. Jestem synem narodu, który przetrwał 
najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który  
wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany 
na śmierć - a on pozostał przy życiu i pozostał 
sobą. Zachował własną tożsamość i zachował  
pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność 
jako naród - nie w oparciu o jakiekolwiek inne  
środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o wła-
sną kulturę, która okazała się w tym wypadku  
potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, 
co tutaj mówię na temat praw narodu, podstaw 
kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego 
„nacjonalizmu”, ale pozostaje trwałym eleme- 
ntem ludzkiego doświadczenia i humanisty- 
cznych perspektyw człowieka. Istnieje podsta-
wowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża 
się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwere- 
nność, przez którą równocześnie najbardziej  
suwerenny jest człowiek” ( nr 14).
     Jedność narodu niezależnie od miejsca  
zamieszkania została dobitnie podkreślona 
dwa lata później podczas spotkania z Polakami  
w Wielkiej Brytanii. „Nie można o was my-
śleć wychodząc od pojęcia ‘emigracja’, trzeba  
myśleć, wychodząc od rzeczywistości ‘ojczyzna’. 
To prawda, że przed drugą wojną światową była 
w Anglii pewna liczba Polaków – emigrantów. 
Jednakże ci, którzy znaleźli się w ramach wyda-
rzeń wojennych, nie byli emigrantami. Byli Polską 
wyrwaną z własnych granic, z własnych pobojo-
wisk – Polską przed niespełna dwudziestu laty 
zbudzoną do niepodległego bytu, Polską, która w 
szybkim tempie odbudowywała się z wiekowych 
zniszczeń i upośledzeń, Polską wreszcie, którą 
usiłowano raz jeszcze podzielić jak w XVIII wie-
ku, narzucając jej straszliwą, morderczą wojnę  
z przeważającymi siłami najeźdźców”.(...) Wy, 
którzy stworzyliście dzisiejszą Polonię angielską, 
jesteście dla mnie nie przede wszystkim emigra-
cją, ale przede wszystkim żywą częścią Polski,  
która nawet wyrwana z ojczystej gleby nie prze-
staje być sobą. Owszem żyje przeświadczeniem, 
że w niej, właśnie w tej części, w szczególny 
sposób żyje całość. (...) Polska jest jednym  
z krajów najboleśniej doświadczonych na globie 
ziemskim. Jedną z ojczyzn najgłębiej przeoranych 
cierpieniem – i równocześnie jedną z najbardziej 

miłowanych. Może na tajemnicę tej niezwy-
kłej miłości Ojczyzny składa się i to przedziwne  
duchowe przemieszczenie: dla tylu jej synów  
i córek, i to często wśród tych najlepszych, jest 
ona duchowo obecna poprzez fizyczną nieobe- 
cność”.
     To wczytując się w te słowa widzę potrze-
bę oraz skuteczne powołanie i trwanie Polskie-
go Uniwersytetu na Obczyźnie. Chociaż oficja- 
lny dekret prezydenta Raczkiewicza nosi datę 
15 grudnia 1952 roku, na podstawie którego  
uczelnia otrzymała pełne prawa polskich 
szkół akademickich, to stała się kontynuatorką   
powstałego w 1939 roku w Paryżu Polskiego Uni-
wersytetu za Granicą. Opracowania historyczne  
podkreślają, że działalność Polskiego Uniwer- 
sytetu na Obczyźnie to naturalny proces  
kontynuowania pracy naukowej po opuszcze-
niu w 1940 roku Francji i przeniesieniu się do  
Wielkiej Brytanii. Po klęsce Francji do Wielkiej 
Brytanii przedostało się około 27 000 polskich 
żołnierzy i oficerów jak również duża liczba 
uchodźców. Zatrzymali się również w Wielkiej 
Brytanii polscy wykładowcy akademiccy, którzy 
tworzyli polski Uniwersytet za Granicą. Historia 
Uniwersytetu związana więc jest z polską obe- 
cnością w Wielkiej Brytanii w czasie i po zakoń-
czeniu II wojny światowej. Do 1945 roku istniały 
polskie wydziały uniwersyteckie na brytyjskich 
uczelniach: Studium Pedagogiczne w Edynbur-
gu, Wydział Prawa w Oxfordzie, Polska Szkoła 
Architektury w Liverpoolu, Wydział Lekarski  
i Wydział Weterynarii w Edynburgu.
     Sprawą polskich studiów w Wielkiej Brytanii 
zajmował się Rząd Polski na Emigracji. Sytuacja 
się jednak zmieniła kiedy 5 lipca „Wielka Trój-
ka” uznała Tymczasowy Rząd Jedności Narodo-
wej w Warszawie i tym samym cofnęła poparcie 
dla Rządu RP w Londynie. Władze Brytyjskie 
zaczęły zachęcać Polaków do powrotu do Polski.  
Łączyło się to również z likwidacją polskiej oświa-
ty. Władze Brytyjskie nie zezwoliły na przyjmo-
wanie nowych roczników studentów na wydzia-
łach polskich. Natomiast dekrety Prezydenta RP  
wydawane w Londynie w latach 40-tych stworzyły 
prawną podstawę utworzenia w 1952 roku uczelni,  
która otrzymała nazwę Polski Uniwersytet  
na Obczyźnie w Londynie – The Polish University  
Abroad, ze stałą siedzibą na 9 Princes Gardens 
do 1976 roku, a następnie w POSK-u gdzie  
działa po dzień dzisiejszy.
     Z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie 
związało się bardzo wielu wybitnych polskich 
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naukowców i ludzi kultury. W listopadzie 1939 
roku w spotkaniu w Bibliotece Polskiej w Paryżu  
uczestniczyło 80 wybitnych polskich profeso-
rów i docentów oraz 60 asystentów. Dla uczelni  
ważne są budynki i infrastruktura, ale Uniwersytet  
to przede wszystkim wspólnota wykładowców  
i studentów. Korzystając z opracowania dr Joanny  
Pyłat przytoczę podany przez nią skład kadry 
akademickiej w odniesieniu do PUNO : Wydział 
Humanistyczny, Komisja Wydziałowa Prawa  
i Nauk Politycznych, Komisja Wydziałowa Eko-
nomiczna oraz Komisja Wydziałowa Przyrod-
niczo – Matematyczna. Oto Nazwiska: Oskar 
Halecki, Tadeusz Brzeski, Marian Kukiel,  
Stefan Glaser Bronisław Hełczyński, Tadeusz  
Grodzieński, Eugeniusz Jarry Stanisław Stroński, 
Wacław Komarnicki i wielu innych – nie sposób  
wszystkich wymienić. Tworzenie niezależnej 
uczelni i jej trwanie musimy umieścić w  ówcze-
snym klimacie polityczno-społecznym. Jak każda 
instytucja również PUNO rozwijał się i był jako 
niezależna uczelnia miejscem badań naukowych 
w polskim środowisku nie tylko w Londynie. 
Również dzisiaj zajmuje ważne miejsce w naszym 
polskim życiu w Wielkiej Brytanii. Uroczystości 
rocznicowe to nie tylko spojrzenie w przeszłość, 
ale również przejęcie tego samego entuzjazmu 
związanego z prowadzeniem badań naukowych  

i przekazywaniu ich współczesnym. PUNO  
działający poza granicami kraju służy Pola-
kom, którzy pragną zdobywać wiedzę, stopnie  
akademickie i pozyskiwać kwalifikacje zawodwe.
    Przemawiając w Rzymie (17.05.1984)  
do Rady Koordynacyjnej Polonii Świata Jan  
Paweł II również mówił o przekazywaniu naszgo 
dziedzictwa młodemu pokoleniu. Nawiązał  
wtedy do do poetyckiego obrazu zaczerpniętego  
z psalmu 136, ukazującego wygnańców nad  
rzekami Babilonu: „Tę pieśń, którą podjęliście  
z ust Waszych rodziców, śpiewajcie tak, by podjęli ją  
z kolei z Waszych ust Wasi synowie i córki, a potem  
Wasze wnuki, by nie przyszło nigdy takie  
pokolenie, które znużone trudem, wyciszyłoby 
swoje harfy wiary i zawiesiło je na wierzbach”.  
A rok później na spotkaniu z Polakami w Bru- 
xelles dodał: ”Z pewnością nasze dziedzictwo 
jest wielkie, ale jest i trudne. Musimy je wciąż na 
nowo odkrywać, pogłębiać, żyć nim, przekazy-
wać je tym, którzy przyjdą po nas”. 
     Do nas należy refleksja nad praktycznym  
sposobem przekazywania tego dziedzictwa,  
o którym mówi Jan Paweł II, a do którego  
należy również wysiłek intelektualny i organi-
zacyjny Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  
w nowych warunkach i miejscach naszego prze-
bywania.

Bibliografia:
Dr Joanna Pyłat, Zarys historii Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
Dr Grażyna Czubińska, PUNO – niepodległa uczelnia polska poza Polską
Prof. Halina Taborska, Polski Uniwersytet na Obczyźnie – historia teraźniejszość, przyszłość

Ks. Stefan Wylężek
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Fot. 1. Od lewej: Danuta Nadaj, Maria Dowgiel, Justyna Chłap-Nowakowa, Regina Wasiak-
-Taylor, Ognisko Polskie, London, 2005

Fot. 2. Od lewej: prof. Halina Taborska, prof. Wojciech Falkowski, dr Bernice Falkowska, 
prof. Alicja Moskalowa, Sala Wykładowa PUNO, POSK, 2011
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Fot. 3. Plener letni uczniów szkoły monachijskiej. Prof. Leon Jończyk ze studentami, 2004, 
fot. z archiwum Barbary Czubernat

Fot. 4. Sympozjum “Literaturoznawstwo architektoniczne – miejsce i tożsamość”, od lewej: 
prof. Tomasz Kaźmierski, dr Justyna Gorzkowicz, dr Aleksandra Wójtowicz,  
Sala Multimedialna, POSK, 2019
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Fot. 5. Spotkanie koordynatorów TICASS, PUNO w projektach Unii Europejskiej,  
Sala Wykładowa, POSK, Londyn 2019

Fot. 6. Konferencja listopadowa PUNO, w dolnym rzędzie od lewej: prof. Halina Taborska,  
dr Grażyna Czubińska, dr Magdalena Łużniak-Piecha oraz dr hab. Izabela Krejtz,  
Sala Multimedialna POSK, 2016, fot. Roman Mazur, zasoby własne uczelni
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Fot. 7. Plener w Beskidach 2005, Akademia Polona Artium, od lewej prof. Leon Jończyk,  
fot. z archiwum Barbary Czubernat

Fot. 8. Konferencja kwietniowa PUNO, Sala Malinowa POSK, 2016, fot. Roman Mazur, 
zasoby własne uczelni
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Fot. 9. Obchody 75-lecia PUNO, od lewej: ks. prof. Władysław Wyszowadzki,  
prof. Zofia Butrym, prof. Bolesław Indyk, Sala Teatralna POSK, 2014,  
zasoby własne uczelni

Fot. 10. PUNO Sala Wykładowa, od lewej: prof. Władysław Paszkiewicz, prof. Jan Sęk, 
prof. Wojciech Falkowski, prof. Zdzisław Wałaszewski, prof. Stanisław Portalski,  
prof. ks. Józef  Gula, 2001
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Fot. 12. Wystawa połączona z konferencją – TICASS (w ramach realizacji programu EU  
Horyzonty 2020), fot. Roman Mazur, Galeria POSK, 2019, zasoby własne uczelni

Fot. 11.  Sympozjum “Literaturoznawstwo architektoniczne – miejsce i tożsamość”,  
Sala Multimedialna, POSK, 2019
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Fot. 14. Międzynarodowa konferencja naukowa PUNO i IBL PAN w 50. rocznicę śmierci 
Kazimierza Wierzyńskiego, Sala Teatralna POSK, 2019

Fot.13. Roman Mazur MBA, PUNO na London Tech Week, 2019
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Fot. 16. Doktorat Honoris Causa dla prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, Inauguracja roku  
akademickiego 2015/2016 na PUNO, Sala Malinowa POSK, 2015

Fot. 15. Obchody 75-lecia PUNO, dr Grażyna Czubińska, Sala Teatralna POSK, 2014,  
zasoby własne uczelni
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 Zgłaszam kandydaturę prof. dr hab. 
Haliny Taborskiej do nadania tytułu doktora 
honoris causa Polskiego Uniwersytetu na 
Obczyźnie w uznaniu za całokształt pracy 
akademickiej, dydaktycznej oraz społecznej. 
 Wielce zasłużona dla światowej i polskiej 
kultury, sztuki oraz nauk filozoficznych Profesor 
Halina Taborska jest niewątpliwie jedną  
z najwybitniejszych indywidualności współczesnej 
nauki. Jej dorobek i zasługi są tej rangi i tak 
liczne, że trudno je wszystkie tu wymienić  
w ramach krótkiego zagajenia. Można jedynie 
wskazać najważniejsze, próbując nakreslić 
wieloaspektową aktywność uniwersyteckiego 
wykładowcy, historyka sztuki, a przede wszystkim 
mistrza i duchowego przewodnika wielu pokoleń 
studentów i badaczy.
 Ponad 65-letnia kariera naukowa 
Profesor Haliny Taborskiej z zakresu nauk 
o sztuce, filozoficznych i estetycznych ma 
nieoceniony wpływ na kształtowanie obrazu 
Polski, polskiej kultury i sztuki w świecie. 
Wiele prac badawczych Profesor Taborskiej  
z zakresu sztuki przeprowadzonych w przestrzeni 
publicznej znajduje kontynuację w nowoczesnych 
metodach badań humanistyczno-kulturowych, 
w centrum stawiających postrzeganie związku 
człowieka z miejscem. Do tego typu relacji 
nawiązywały między innymi projekty naukowe 
Profesor Taborskiej skupiające się na aspektach 
plastycznych w przestrzeni miast europejskich. 
Były to między innymi projekty, takie jak: 
“Sztuka publiczna i architektura w nowych  
i regenerowanych zespołach urbanistycznych 
Europy”; „Sztuka i katharsis – monumenty dla 
ofiar Drugiej Wojny Światowej”; „Studium 
kształtowania współczesnego krajobrazu 

kulturowego Warszawy”, „Współczesna sztuka 
publiczna w otwartych przestrzeniach Anglii”, 
„Kultura artystyczna w procesach rewitalizacji 
miast europejskich”. 
 Przez wiele lat Profesor Taborska 
prowadziła wykłady i seminaria w Polsce, 
ale przede wszystkim na światowej rangi 
uniwersytetach, między innymi z estetyki, 
historii sztuki XIX i XX wieku oraz historii idei  
w Camberwell College of  Art w Londynie, a także 
na Uniwersytecie Oksfordzkim na temat sztuki 
rosyjskiej i radzieckiej. Była ponadto wykładowcą 
w ponad dwudziestu amerykańskich instytutach 
i uniwersytetach, m.in. w: Harvard University, 
City University of  New York Graduate Center, 
San Francisco State University, University  
of  Michigan at Ann Arbor, University  
of  Milwaukee, State University of  New York. 
Profesor Taborska jest także autorką wielu 
artykułów naukowych i publikacji książkowych.
 Od 2002 roku Profesor Taborska 
związana jest z Polskim Uniwersytetem  
na Obczyźnie. Najpierw jako założyciel i kierownik 
Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej,  
w 2007 roku tworzy i  zarządza Instytutem 
Kultury Europejskiej. Od 2008 stanowi najwyższe 
władze PUNO - 2011 roku zostaje Prorektor,  
a w latach 2011 – 2017  piastuje funkcje Rektora, 
przyczyniając się do upowszechniania osiągnięć 
nauki polskiej w świecie. 
 Zaszczytem byłoby uhonorowanie 
Uczonej tej miary tytułem doktora honoris 
causa Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie,  
w intencji oddania hołdu niezwykłym i wybitnym 
osiągnięciem naukowych Profesor Haliny 
Taborskiej. 

Magnificencjo,
Dostojny Senacie, 

prof. dr Grażyna Czubińska

NADANIE HONORIS CAUSA
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 To nie stało się przypadkowo, że tego lata  
w polskich mediach, także i mediach drukowanych, 
pojawiły się recenzje nowo wydanej publikacji  
pt.: Sztuka w miejscach śmierci. Europejskie 
pomniki ofiar hitleryzmu., której Autorką jest 
bohaterka naszej dzisiejszej, jubileuszowej, 
akademickiej chwili, Profesor Halina Taborska, 
otrzymująca tytuł Doktora Honoris Causa PUNO 
w Londynie. Głosy medialnych recenzentów, 
merytorycznie analizujące podjętą przez Autorkę 
problematykę sztuki w miejscach śmierci, 
nagłaśniają sensy opisanych ludzkich przeżyć, 
utrwalone w miejscach człowieczych dramatów, 
których symbolem stały się europejskie pomniki 
ofiar hitleryzmu. Nie ma już tysięcy ludzkich 
istnień, które pochłonęły hitlerowskie zbrodnie. 
Jest sztuka, której symboliczna ekspresja 
przypomina o ich losach, nawiązuje z nimi 
dialog pamięci i prowokuje do dialogu z tymi, 
którzy dzięki niej mogą dzisiaj doznać przeżyć 
utrwalonych w artystycznych kodach jej twórców. 
Bo sztuka jest nieśmiertelna…
 To szczególny fenomen dokonań 
kulturowych i naukowych prof. dr hab. Haliny 
Taborskiej, że możemy, choć przelotnie, 
wspomnieć o nich dzisiaj, w roku 80 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, bo słusznie 
nagłaśniana dzisiaj publikacja Autorki wpisuje 
się w aktualne refleksje nad tamtym, nieludzkim 
czasem i wyposaża wyobraźnię, i myśl 
współczesnych odbiorców różnych pokoleń,  
w nieocenioną wiedzę i rodzącą się człowieczą  
empatię. I dlatego pozwalam sobie właśnie od tych 
wątków, tak bardzo dzisiaj ważnych, rozpocząć 
laudację prezentującą wielostronny dorobek 
naukowy, kulturowy, dydaktyczny, będący też 

wyrazem Jej przedsięwzięć organizacyjno-
społecznych. „Czy sztuka może przynieść 
katharsis, wzbudzić uczucie trwogi i współczucia, 
zwiększyć empatię wobec losu wojennych ofiar?” 
– takie pytania stawia Autorka. A recenzentka 
książki, prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, 
daje na nie odpowiedź, mówiąc o doskonałej 
formie ilustracyjno-zdjęciowej publikacji jako 
chóralnym, niemym krzyku ocalałej, zbiorowej 
pamięci. Postawione pytanie jest pytaniem o wielki 
sens uniwersum przeżyć, które przekazuje sztuka 
w jej różnorodności artystycznych kształtów, 
sztuka, której tak bardzo potrzebuje współczesny 
odbiorca, sztuka, która skłaniać może i powinna 
do międzypokoleniowego dialogu – tak, jak 
czyni to bezcenny tekst prof. Haliny Taborskiej  
i zawierający się w nim perfekcyjny merytorycznie 
opis prezentowanych miejsc.
 Kulturoznawcze i naukowe zarazem 
dokonania prof. Haliny Taborskiej, jej działalność 
akademicka, przedstawiają się imponująco. 
Warto choć fragmentarycznie przypomnieć,  
że jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, 
studiowała filologię polską, doktorat zrobiła 
na wydziale filozofii tego uniwersytetu pod 
kierunkiem prof. Władysława Tatarkiewicza, 
potem otrzymała dyplom Cambridge University 
z języka i literatury angielskiej, i habilitację.  
W latach 1975–1998 była wykładowcą  
i profesorem wizytującym w dyscyplinach 
naukowych: historii sztuki i wzornictwa oraz 
historii idei i estetyki, m.in. w Oxford University, 
Harvard University, City University of  New York 
Graduate Center, Union Theological in New 
York, University of  Michigan at Ann Arbor, San 
Francisco State University, Berkeley.

LAUDACJA Z OKAZJI  
PRZYZNANIA TYTUŁU  

DOCTORA HONORIS CAUSA PUNO 
PROFESOR HALINIE TABORSKIEJ

Magnificencjo Panie Rektorze,  
Wysoki Senacie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie,  
Droga Społeczności Akademicka, 
Wielce Szanowni Goście, 
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 Od 2002 r. prof. Halina Taborska jest 
pracownikiem dydaktycznym i badawczym 
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londy- 
nie (PUNO), w latach 2002–2006 Kierownikiem 
Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej; 
od 2007 – Dyrektorem Instytutu Kultury 
Europejskiej. Od 2002 pełni funkcję Kierownika 
Zakładu Współczesnej Kultury Brytyjskiej 
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) 
w Londynie; od 2007 –jest Dyrektorem Instytutu 
Kultury Europejskiej PUNO; w latach 2008–
2011 Prorektorem PUNO, od września 2011roku 
do sierpnia 2017 prof. Halina Taborska była 
Rektorem PUNO. Prof. Halina Taborska 
nieprzerwanie współpracuje z PUNO i dla 
PUNO, jej wkład naukowy i organizacyjny jest 
bezcenny i trudno by wyobrazić sobie przerwanie 
tej współpracy.
 Od lat 80. ubiegłego stulecia w głównym 
obszarze jej badań znajduje się sztuka społeczności 
i sztuka publiczna – monumenty upamiętniające 
ofiary drugiej wojny światowej w otwartych 
przestrzeniach Europy oraz współczesna 
sztuka publiczna i kultura artystyczna miast 
europejskich, jej formy i funkcje w nowych lub 
regenerowanych zespołach architektoniczno- 
-urbanistycznych. Wybrane publikacje książkowe 
związane z tymi dziedzinami, to m.in.: Current 
Issues in Public Art, London 1998; Contemporary 
Public Art and Architecture, London 1999;  
w języku polskim: Współczesna sztuka publiczna. 
Dzieła i problemy, Warszawa 1996; Nowy 
Londyn –miasto i jego sztuka publiczna,  Londyn 
2004; Miasto, które nie zginęło. Ludność Cywilna 
Warszawy 1939 –1945 i pomniki jej poświęcone, 
Warszawa 2014, Sztuka w miejscach śmierci 

Europejskie pomniki ofiar hitleryzmu, Kraków 
2019.
 
 Dzisiaj, wybitna Profesor Nauk 
Humanistycznych, Halina Taborska, filozof   
kulturoznawca, otrzymuje na mocy  decyzji  
Senatu DOKTORAT HONORIS CAUSA 
PUNO Halina Taborska to badaczka kultu- 
ry i pamięci historycznej Polaków i Euro-
peczyków XX i XXI wieku, obrończyni 
międzyludzkiej więzi zapisanej w losowych 
dramatach polskiej historii, inicjatorka między-
pokoleniowych dialogów, Autorka wnikliwych 
publikacji naukowych, nieceniony Nauczyciel 
Akademicki wielu światowych uczelni i przede 
wszystkim Wspaniały Wykładowca i była 
Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  
w Londynie. Akademickie doświadczenie,  
a także wielkie wyczucie fenomenu czasu i miejsca, 
nowych potrzeb i oczekiwań zróżnicowanego 
pokoleniowo i kulturowo środowiska Polaków  
w Wielkiej Brytanii, pomogły jej w przeobrażaniu 
Uczelni. Już dzisiaj PUNO pełni swą misję łącząc 
sens pięknej, wolnościowej tradycji naukowej 
i kulturowej z potrzebami edukacyjnymi 
najnowszej, polskiej emigracji. Współpracuje  
z młodymi naukowcami polskiego pochodzenia  
z uczelni brytyjskich, organizuje i współorganizuje 
międzynarodowe konferencje naukowe, prowadzi 
naukowe badania, warsztaty naukowe i literackie, 
wykłady otwarte na Kursie Kultury Polskiej.
 To dzięki umysłowi i sercu byłej Rektor 
prof. Halinie Taborskiej, PUNO trwa i wierzymy, 
że trwać będzie dla przyszłych pokoleń Polaków, 
ucząc ich polskiej kultury i rozwijając nowe 
oblicza polskości poza granicami Kraju.

Prof. dr hab. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
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Jest mi bardzo przykro, że nie mogę dzisiaj przed 
Państwem stanąć, aby podziękować Senatowi 
PUNO za zaszczyt, jaki mnie spotkał. Na swe 
usprawiedliwienie mogę jedynie przywołać 
biblijną frazę „duch jeszcze silny, ale ciało mdłe”.
 Doktorat honoris causa przyznawany 
przez PUNO jest równie niezwykły jak uczelnia, 
która go przyznaje. PUNO jest jedynym polskim 
uniwersytetem nadającym ten zaszczytny 
tytuł niemal wyłącznie Polakom lub osobom  
o polskich korzeniach, działającym poza 
granicami Polski. Wśród nich znajdują się 
uczeni światowej sławy, laureat nagrody Nobla, 

generałowie, kapłani, twórcy w dziedzinie poezji, 
muzyki, malarstwa i teatru. A także, odchodząc od 
ustalonych obyczajów uniwersyteckich, PUNO 
przyznał kilka doktoratów honorowych własnym 
profesorom, którzy przyczynili się do rozwoju 
uczelni, chronili przed utratą akademickiej 
niezależności i walczyli o jej przetrwanie  
w momentach zagrożeń finansowych.
 Wśród  63 osób wyróżnionych przez 
dziesięciolecia doktoratem honoris causa Uczelni 
znalazło się dziewięć kobiet, a trzy z nich chciałabym 
przywołać na uroczystość 80-lecia niepodległej, 
polskiej uczelni poza krajem. Pierwszą z nich 

DOKTORAT HONORIS CAUSA  
PODZIĘKOWANIE

Magnificencjo Panie Rektorze,  
Wysoki Senacie Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie,  
Droga Społeczności Akademicka, 
Wielce Szanowni Goście, 
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była Regina Oppmanowa, historyk, absolwentka 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała 
w Archiwum Wojskowym w Warszawie, po 
wojnie znalazła się na emigracji w Londynie, a 
w latach 1951–1980 była archiwistką jednej z 
najszacowniejszych instytucji polskiej emigracji 
niepodległościowej – Instytutu Polskiego  
i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. 
W Instytucie pozyskała miano Pierwszej Damy 
Archiwistyki, PUNO obdarzył ją doktoratem 
honoris causa w roku 1980.
 W roku 1988 doktorem honoris 
causa PUNO uhonorowano prof. Karolinę 
Lanckorońską. Postać niezwykła, wybitna historyk 
i historyk sztuki, w czasie drugiej wojny światowej 
żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie 
Armii Krajowej, w latach 1942–1945 więźniarka 
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück,  
po wojnie kontynuowała swą różnoraką 
działalność społeczną, dydaktyczną i naukową; 
w latach 1951–2002 była też zagranicznym 
profesorem PUNO. Nieoceniona mecenas nauki 
i kultury polskiej utworzyła w szwajcarskim 
Fryburgu, wraz z bratem Antonim, Fundusz  
im. Karola Lanckorońskiego, działający od 
1967 roku pod nazwą Fundacja Lanckorońskich  
z Brzezia. Fundacja ta, mająca od roku 1977 także 
swą siedzibę w Londynie, wspiera wiele działań 
indywidualnych i zespołowych w dziedzinie nauki 
i kultury, w tym również projekty konferencyjne  
i wydawnicze PUNO.   
 W roku 1999 roku, doktorat honoris 
causa PUNO otrzymała Dame Cicely Saunders 
– był to jeden z ponad dwudziestu stopni 
honorowych i odznaczeń przyznanych jej  
w Wielkiej Brytanii i na świecie za pionierską 
pracę w dziedzinie medycznej opieki paliatywnej 
i walki z bólem. Nowoczesny ośrodek opieki palia- 

tywnej, St. Christopher Hospice, jaki w roku 
1967 utworzyła w Londynie dr Saunders, stał  
się z biegiem lat wzorem i inspiracją dla wielu 
hospicjów, w tym także w Polsce, którą odwiedziła 
w roku 1978, z serią wykładów o współczesnym 
ruchu hospicyjnym, wygłoszonych w Krakowie, 
Warszawie i Gdańsku. Zmarła na raka w roku 
2005 w Hospicjum św. Krzysztofa, którego ściany 
zdobiły znakomite obrazy religijne pędzla jej 
polskiego małżonka, Mariana Bohusza-Szyszki, 
wieloletniego profesora  sztuk plastycznych 
PUNO.
 W jubileuszowym roku 2014 tytułem 
honoris causa Senat obdarzył dwoje profesorów 
najstarszego pokolenia: działającą w Londynie 
Profesor Alicję Moskalową, wybitną humanistkę, 
wieloletnią Dziekan Wydziału Humanistycznego 
PUNO oraz Profesora Andrzeja  Żakiego, 
znanego archeologa i historyka, który był również 
profesorem archeologii PUNO. W roku 1977 
prof. Żaki założył w Szwajcarii Towarzystwo 
Przyjaciół PUNO, a trzy lata później kwartalnik 
„Universitas”, niestrudzenie przez niego 
redagowany w latach 1980-2001. 
 Minęło pięć lat, przyszedł nasz kolejny 
Jubileusz i wielka chwila  dla jeszcze jednej 
profesor PUNO z odchodzącej już generacji.  
O mojej pracy badawczej i dydaktycznej mówiła  
w laudacji – jak zawsze poruszająco i poetycko 
- prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk, której 
gorąco za to dziękuję. Senatowi PUNO, jego 
Administracji i wszystkim Kolegom Akademikom, 
którzy wspierali mnie w licznych działaniach 
i trudnych chwilach, darząc zaufaniem  
i życzliwością, najserdeczniej dziękuję, nisko się 
kłaniam i życzę, aby Uczelnia, dla której dobra 
pracujemy, w znacznej mierze bezinteresownie, 
rozwijała się pomyślnie przez wiele kolejnych lat.

prof. dr hab. Halina Taborska
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Kilka osobistych refleksji na temat 
pracy w PUNO w latach 1970-2019

 Na wstępie składam hołd założycielowi 
Polskiego Uniwersytetu Zagranicą w 1939 r. 
profesorowi Oskarowi Haleckiemu w Paryżu oraz 
całemu pocztowi rektorów po dzień dzisiejszy.  
na czele z profesorem Tadeuszem Brzeskim (1884 
Dębica–1958 Londyn), wieloletnim rektorem  
i prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego do 
1939 r.
 Oddaję cześć i jestem wdzięczny moim 
nauczycielom, profesorom: Jerzemu Gawendzie 
(1917 Lwów–2000 Londyn), Józefowi 
Jasnowskiemu (1906 Sieńc/Wieluń–2009 Londyn) 
i Leonowi Koczemu (1900 Strumień-1981 
Glasgow), którzy sposobili mnie do pracy 
naukowej - doktoratu (1976), habilitacji (1980) 
i profesury (1985) w zakresie historii stosunków 
międzynarodowych Europy Środkowej. Główne 
moje zainteresowania, to historia stosunków 
krajów skandynawskich od czasów reformacji 
luterańskiej do XIX. stulecia i Polski oraz dzieje 
emigracji polskiej w Skandynawii.

                  *
 Z wielkim sentymentem wspominam 
pierwsze spotkanie z „Polską poza Polską” i jej 
stolicą Londynem. Otóż od 1969 r. byłem wraz 
z rodziną uchodźcą z PRL w Kopenhadze. 
Przyszłość nasza była niewiadoma – bez własnego 

mieszkania, bez pracy, ale pod dobrą opieką 
Danii. Na wiadomość, że we wrześniu 1970 r. 
ma się odbyć kongres kultury polskiej – żona  
z córkami zachęcały mnie do wyjazdu. Wykupiłem 
bilet najtańszym wówczas środkiem lokomocji  
– pociągiem do Hoek van Holland i dalej promem 
do Harwich a stamtąd pociągiem do Victorii  
w Londynie i metrem do South Kensington.
 W ten wrześniowy deszczowy wieczór 
wyszedłem na Exhibition Road a w dali 
„Gwiazda Polarna” – oświetlony Orzeł Biały 
na postumencie u wejścia do Imperial College 
zapraszał gości w miejscu mającego odbyć 
się Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury 
Polskiej na Obczyźnie, (Londyn, 9–12 IX 
1970). Po dotarciu na miejsce wolontariuszki 
serdecznie witały i wręczały teczki z materiałami 
kongresowymi. W ten sposób dołączyłem  
do polskiego państwa na uchodźstwie…
 Moim opiekunem i przewodnikiem  
z ramienia organizatorów był dr Tadeusz Kryska-
Karski (1922 Lwów-2011 Devon, Anglia). 
Przedstawił mnie Marianowi Kukielowi (1885–
1972), Bronisławowi Hełczyńskiemu (1890–
1978) i Bohdanowi O. Jeżewskiemu (1900–1980). 
Na pożegnalnym obiedzie kończącym Kongres 
byłem w towarzystwie artystki malarki Halimy 
Nałęcz (1917-2008), właścicielki Drian Gallery.



44

PUNO

 To był jednocześnie początek nawiązania 
kontaktów z PUNO (Prof. B. Hełczyński był 
wówczas dziekanem Wydziału Prawa i Nauk 
Politycznych), z Biblioteką Polską pod kierunkiem 
dr Marii Danielewiczowej (1907 w Aleksandrowie 
Kuj–2003 Quinta das Romazeiras, Portugalia) 
i jej następcą dr Zdzisławem Jagodzińskim 
(1927 Białokrynica-2001 Londyn), z Instytutem 
Polskim i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego 
i kustoszem rtm.Wacławem Milewskim, ze 
Studium Polski Podziemnej, Księgarnią „Orbis” 
i jej właścicielem Jerzym Kulczyckim (1931 
Lwów–2013 Londyn) i dyrektorem „Veritasu” 
Wojciechem Dłużewskim (1914-1989) oraz 
innymi osobami, z którymi odtąd utrzymywałem 
kontakt osobisty i korespondencyjny.

STUDIA W LONDYNIE

 W pierwszych latach studiów na 
PUNO nawiązałem bliższe znajomości 
z Józefem Bujnowskim (filolog, poeta), 
Tadeuszem Sulimirskim (archeologia), 
Wiesławem Strzałkowski (filozofia), Stanisławem 
Swianiewiczem (ekonomia) i Zdzisławem 
Stahlem (ekonomia). Później to grono znajomych 
i zaprzyjaźnionych się powiększało łącznie z prof.
Karoliną Lanckorońską (1898–2002), która miała 
swoją siedzibę w Rzymie i wraz z ks. Walerianem 
Meysztowiczem prowadziła Polski Instytut 
Historyczny (1945– ).
 Jednym z ważnych momentów 
było poznanie profesora Andrzeja Żaki 
(1923 Świrz–2017 Kraków), niedawnego 
emigranta, który mieszkał w Zurychu. Dla 
nas przychodzących z zewnątrz emigracji 
wojennej i zapoznaniu się z warunkami pracy 
polskich uczonych na uniwersytecie zdumiała 
ich ofiarność i determinacja w służbie dla 
Polski. Szybko zorientowaliśmy się, że ażeby 
służyć nauce w warunkach emigracyjnych 
trzeba zarabiać na życie poza uniwersytetem. 
Jednocześnie widzieliśmy konieczność pomocy 
materialnej PUNO, by stać go było na utrzymanie 
administracji oraz sfinansowanie konferencji 
naukowych i wydawnictw.
 Z pomysłem powołania Towarzystwa 
Przyjaciół PUNO wyszedł A. Żaki i w ślad za 
powołaniem Towarzystwa w Zurychu w 1977 
r., z inicjatywy autora powstało podobne w 
Kopenhadze. Główny pomysłodawca dążył 

do utworzenia Towarzystwa w Londynie, 
którego zarząd stanąłby na czele powstałych 
już w Zurychu i w Kopenhadze, dobrowolnie 
uznających siebie za jego oddziały. Po wielu 
rozmowach z wpływowymi osobami udało się 
założyć Towarzystwo w Londynie. Tymczasem w 
Zurychu A. Żaki zrobił następny krok i założył 
czasopismo „Universitas”, którego celem było 
rozpropagowanie działalności PUNO, jego 
osiągnięć i przedstawienie sylwetek uczonych. 
Cenna praca naukowa Żanety Steffek doskonale 
ilustruje dokonania „Universitasu” i jego 
znaczenie dla PUNO.1

 Następstwem tych przedsięwzięć lub  
w ślad za nimi było powołanie Studium Malarstwa 
Sztalugowego w Londynie z profesorem 
Marianem Bohusz-Szyszko, Studium Grafiki 
Artystycznej w Monachium z prof. Leonem 
Jończykiem,2 filię PUNO – Instytut Nauki  
i Kultury w Chicago (USA) z prof. Michałem 
Bidą i założenie Instytutu Biografistyki Polonijnej 
z prof. Zbigniewem Judyckim w Paryżu oraz 
nieformalnie związany naukowy Instytut Polsko-
Skandynawski w Kopenhadze. Widać w tym 
świeży powiew przyniesiony m.in. przez nowych 
emigrantów.
 Były to także czasy, gdy PUNO od lat 
owocnie współpracowało z uniwersytetami  
w Szwecji, Holandii, USA, Peru, Portugalii  
i w Niemczech.

TERRA INCÓGNITA

 Jeśli chodzi o Danię, to należy wziąć 
pod uwagę, że polska emigracja, której początki 
datują się z przełomu XIX i XX w., to imigracja 
robotnicza i dopiero po drugiej wojnie uchodźcy 
reprezentowali wyższy poziom intelektualny. 
Niestety, po 1945 r. podzieliła się ona ideowo 
na popierających legalną władzę państwową 
oraz Światowy Związek Polaków „Światpol”  
w Londynie i narzuconą przez ZSRR władzę  
w Warszawie. Był to jednak już schyłkowy okres 
starej imigracji, gdzie ilość członków ze względów 
naturalnych systematycznie się zmniejszała.
 Po powrocie z Londynu poznałem 
m.in. Adama Frostiga, pracownika Biblioteki 
Narodowej w Kopenhadze. Okazało się, że już 
w 1956 r. uzyskał magisterium z zakresu historii 
(Dzieje Karaimów w Polsce) u profesora Stanisława 
Kościałkowskiego (1881 Grodno–1960 Pitsford 
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Hall, Anglia) w PUNO a następnie doktorat  
na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim.
 Uchodźcy z PRL w przybyli do Danii 
/Szwecji po 1968 r., do których należy autor 
mogli utworzyć środowisko działające na rzecz 
wolnej Polski, ale wpierw trzeba było samemu 
zapewnić sobie podstawy egzystencji. Jednakże 
już w 1973 r. szczupłe grono akademickie zdołało 
zorganizować sympozjum poświęcone Mikołajowi 
Kopernikowi w łączności z Londynem i powoli 
dojrzewała myśl powołania ośrodka naukowego. 
Zdobywano odpowiednie kwalifikacje naukowe, 
ale trudniej było zapewnić sobie finansowanie 
tej działalności. To pierwsze zostało spełnione 
wcześniej a drugie równie ważne – dopiero w 1985 
r., gdy inż.Tadeusz Głowacki (1917 Kraków-2001 
Stockholm) ze Sztokholmu, przedsiębiorca  
i działacz społeczny, ofiarował część swego 
majątku i założył Fundację mającą na celu 
materialne wspomaganie naukowej działalności. 
Darowizna T.Głowackiego umożliwiła założenie 
naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego  
w 1985 r.3  Należy tu dodać, że IPS  
w Kopenhadze ze względów formalnych nie mógł 
włączyć się jako jednostka organizacyjna PUNO, 
ale powiązania osobowe były i są silne. Instytut 
wspiera PUNO realne przez bezpośredni udział 
w jego pracach (jak Sympozja Biografistyki 
Polonijnej) a gościnne występy autora w Kraju  
i za granicą (np. konferencje naukowe) są 
firmowane z ramienia PUNO. IPS ufundował 
stypendium naukowe (£ 500,-), zorganizował 
punkt informacyjny i konsultacyjny dla 
studentów oraz objęto studentów z terenu 
Skandynawii opieką naukową. Trzy rozprawy 
autora zostały wydane przez PUNO, ale dwie 
zostały sfinansowane przez Instytut a jedna przez 
M.B.Grabowski Fund w Londynie oraz inne, 
w których prof. J. Parnas i autor reprezentował 
PUNO.

ET GAUDIUM ET SOLACIUM IN LITTERIS

 Autor jako pracownik naukowy PUNO 
w latach 1976–2009 może wymienić następujące 
zaangażowanie: – wykłady na Studium Nauk 
Politycznych i Studium Dziejów Kultury Polskiej, 
– członek komisji egzaminacyjnych magisterskiej 
i doktoranckiej, – recenzent prac magisterskich 
i rozpraw doktorskich, – udzielanie konsultacji 
naukowych zarówno w Londynie, jak i w Kope- 
nhadze, – inicjator reorganizacji Komisji 
Wydziałowej prawa i nauk politycznych oraz 

ekonomicznej i przekształcenie ich w Wydział 
Prawa i Nauk Społecznych (1987).
 Z inicjatywy Instytutu studia na PUNO 
ukończyli: Andrzej Zalewski (magisterium  
z filologii polskiej, 1977), Leon Nikulin (doktorat 
z filologii rosyjskiej, 1979), Włodzimierz 
S.Wojciechowski (magisterium w zakresie 
pedagogiki, 1983), wszyscy z Danii.
 Autor był z ramienia PUNO 
współorganizatorem uroczystości nadania dokto- 
ratu h.c. duńskiemu uczonemu, archeologowi 
medycznemu prof. Vilhelmowi Møller-
Christensenowi w auli Instytutu Panuma 
Uniwersytetu Kopenhaskiego w 1980 r. Wstępne 
przemówienie poświęcił 40-letniej działalności 
naszego uniwersytetu. Promotorem z ramienia 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 
który nadał doktorat h.c. był prof. Józef  Parnas  
i reprezentant T.P. PUNO ks.dr Józef  Grochot, 
który jednocześnie wystąpił z laudatio po łacinie. 
Uroczystość została odnotowana m.in. na łamach 
„Rzeczypospolitej Polskiej” (Londyn RP nr 10, 
1980).
 W 2001 r. Uniwersytet Gdański powołał 
mnie obok profesora Bronisława Geremka 
(PAN) i profesora Edwarda Łuczyńskiego 
(UG) na recenzenta dorobku byłego ministra 
spraw zagranicznych Danii (1982 –1993)  
i przewodniczącego Rady Rozwoju Regionu 
Bałtyckiego (CBSS) Uffe Ellemann-Jensena 
kandydata do doktoratu honorowego U. G. 
Uroczystość odbyła się 27 VI 2002 r. w Dworze 
Artusa z udziałem J. M. Rektora, Senatu i Rady 
Wydziału Nauk Społecznych oraz rektorów 
uczelni akademickich Trójmiasta, władz 
samorządowych oraz licznych pracowników 
nauki i młodzieży akademickiej.
 Poczytuję sobie za zaszczyt, że od kilku 
lat jestem członkiem Senatu PUNO oraz Rady 
Naukowej Zeszytów Naukowych (2012–).

ALMA MATER IN EXTERIS

 Nasza Alma Mater poza Krajem szczyci 
się wielorakim dorobkiem oraz wkładem  
do skarbnicy nauki przez uczonych wyrosłych  
w niepodległej Polsce oraz kilku uczonych, którzy 
zdobyli kwalifikacje samodzielnych pracowników 
naukowych w Polskim Uniwersytecie i należą  
do jego dziejów. Mamy tu na myśli m.in. historyka 
Stanisława Bóbr-Tylingo (historia nowoczesna 
Europy, epoka napoleońska) w Kanadzie, 
Józefa Bujnowskiego (historia literatury), Józefa 
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Jasnowskiego (historia nowożytna), Dominika 
Lasoka (prawo i filozofia, dziekan Wydziału 
Prawa uniwersytetu w Exeter, twórca pierwszego 
w Anglii Centrum Prawa Europejskiego, otrzymał 
tytuł Radcy Królewskiego), Alicja Moskalowa 
(historia literatury), Ignacego Wieniewskiego 
(historia literatury, filologia klasyczna) w Anglii, 
Tadeusza Wyrwę (historia) we Francji i Jerzego 
Zubrzyckiego (socjologia, ojciec australijskiej 
polityki wielokulturowości) w Australii.
 Do dziejów naszej uczelni należy także 
fakt, że studentów było stosunkowo niewielu, ale 
profesorowie mieli więcej czasu na indywidualną 
pracę badawczą. Zwłaszcza w zakresie 
filologii polskiej, nauk historycznych i filozofii, 
prowadzono szeroko zakrojone poszukiwania 
archiwalne i biblioteczne, powstawały cenne 
rozprawy i przyczynki badawcze, a dzięki prof. 
Andrzejowi Żakiemu, pionierowi archeologii 
górskiej, przeprowadzono pierwsze polskie 
badania archeologiczne w Andach i na Pacyfiku, 
uwieńczone publikacjami.
 Dzięki wybitnym uczonym uniwersytet 
osiągnął bardzo wysoki poziom nauczania. 
Dodajmy, że tak uczeni, jak ich studenci musieli 
wykazać się wytrwałością i samozaparciem, musieli 
mieć po prostu powołanie, by sprostać wyzwaniu 
poza krajem. Mam tu na myśli trudne warunki 
warsztatowe, finansowe a poza tym odległości 
jakie towarzyszyły profesorom i studentom,  
w tym moim dwóm doktorantom, którzy przewodu 
nie doprowadzili do pozytywnego zakończenia.  
 Dla przykładu – na przewód habilitacyjny 
prof. O. Halecki przybył z USA do Londynu,  
by wziąć udział w egzaminie swego przedwojennego 
ucznia Józefa Jasnowskiego, który w 1939 r. miał 
wydrukowaną rozprawę habilitacyjną „Mikołaj 
Czarny Radziwiłł (1515–1565)”4, ale wojna 
uniemożliwiła przeprowadzenie egzaminu.
 Polski Uniwersytet był dużym wsparciem 
dla wielu emigrantów z pojałtańskiej Polski, 
m.in. przez możliwość kontynuowania studiów w 
ojczystym języku i konsultacje a także kontakty 
i znajomości, które mieli nasi przedwojenni 
profesorowie z naukowcami na Zachodzie 
(np. profesor T.Sulimirski rekomendował 
autora na Wydział Slawistyczny Uniwersytetu 
Kopenhaskiego).
 Oczywiście, PRL wykorzystywało  
tą otwartość dla swoich celów. Kiedyś profesor 
Jasnowski opowiedział mi taką przygodę. 
Do profesora zgłosiła się pani i przedstawiła 
się jako studentka arabistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. Chciałaby w Londynie się zatrzy- 
mać na dłużej i potrzebuje list polecający dla 
władz…
 Profesor w trakcie rozmowy wyjął z biurka 
słownik angielsko-arabski, który kupił kiedyś  
w londyńskim antykwariacie i znajomego Anglika 
arabistę poprosił, by na stronie tytułowej napisał 
po arabsku jego nazwisko. Ten słownik pokazał 
owej studentce z prośbą, by mu przetłumaczyła 
ten tekst. Studentka długo się temu zapisowi 
przyglądała i w końcu orzekła – „ach tak, Allach 
jest wielki”…
 No cóż, na naszej drodze emigracyjnej 
spotykaliśmy różnych ludzi, ale zdradzały ich 
osobiste dane i pytania, które sami nie wymyślili, 
ale oczekiwali od nas odpowiedzi, które by mogli 
przekazać swym zleceniodawcom.

*
 PUNO odtworzono w oparciu o władze 
RP w Londynie. Dekretem Prezydenta z 15 XII 
1952 Uniwersytet otrzymał pełne prawa prywa-
tnej szkoły akademickiej zgodnie z polską ustawą 
o szkołach akademickich z 15 maja 1933 r.
 Pierwszym rektorem został wówczas 
profesor Tadeusz Brzeski (1949-1958), który  
na inauguracji w dniu 16 lutego 1957 r. powie- 
dział m.in.: „Nasz Uniwersytet nie może być 
tworem przejściowym i przestać istnieć z chwilą 
odzyskania niepodległości. Tak jak dzisiaj, tak  
i w przyszłości powinien być i pozostać jednym 
z głównych wiązadeł polskiego “Common-
wealthu” kulturalnego, łączącego polski element 
rozsiany po całym świecie”.5

 Niestety, dzisiaj w wolnym kraju, 
zwłaszcza politycy mają wielkie trudności  
ze zrozumieniem tego przesłania.
 Warto przypomnieć, że wynikiem tej 
działalności w latach 1952-1989 było nadanie: 
89 stopni magisterskich, 110 doktorskich i 26 
habilitacji. Stopnie były na ogół uznawane 
zagranicą, a wolna Polska uznała je ustawą z 6 
lutego 1998 r. (Dz.U. RP nr 37 poz.203).
Przypomnę również, że Władysław Bartoszewski 
otrzymał jako pierwszy z kraju w 1981 r., a więc 
w bardzo trudnym dla narodu okresie – doktorat 
honorowy Polskiego Uniwersytetu w Londynie.6 
 Na zakończenie pragnę podzielić się 
przemyśleniem. Polskie placówki naukowe, 
które pracują do dzisiaj poza krajem, będą  
w dalszym ciągu ważnymi punktami oparcia 
dla polskich pracowników naukowych i obcych.  
W relacjach kraj – wychodźstwo / Polonia mogą 
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stanowić dobrą platformę współpracy środowisk 
naukowych pod warunkiem respektowania 
niezależności tych instytucji oraz wspierania ich 
przez macierzysty kraj dla utrzymania stanu 
posiadania. W Europie przyszłości, o ile obecny 
polityczny sceptycyzm nie zwycięży, to jak 
wszystko wskazuje, będzie to Europa nie tylko 
o dużym znaczeniu regionów, ale gdzie walka o 
prawa do kultury będzie się odbywała podobnie 

jak w XIX w. – o prawa polityczne a w XX. 
stuleciu o prawa socjalne – wszystkie te ośrodki 
naukowe i centra kultury poza Polską, mogą  
w XXI w. odgrywać wielką rolę w służbie naszego 
narodu.

Vivat Académia, Vivant Professores!

Przypisy końcowe
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 1985–2015, Kopenhaga, PIS, 217 s., il.
4 Józef  Jasnowski, Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565), Warszawa, Towarzystwo Naukowe  
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5 PUNO Informator Uniwersytecki 1961 s.7
6 Dziennik Polski, Londyn, 4 III 1981 s.1; Universitatis Polonorum in Exteris. Dissertationes.  
 Polish University, London, [1989] 57 pp.).

Literatura (wybór)

Informator Uniwersytecki /Sprawozdanie z działalności PUNO 1961–2003.
Nauka polska na Obczyźnie. Londyn, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1955, 76 s.
Nauka polska i szkolnictwo wyższe na Obczyźnie. Londyn, Fundusz Oświaty Polskiej Zagranicą, 
1973, 12 s.
Joanna Krystyna Pyłat, Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Pułtusk-Londyn, 2010, 275 s., il.
Dokumentacja 1986. Department of  Grafic Art. The Polish University in London, 36 s., il. (bp)
Pierwszy zjazd profesorów i absolwentów wszystkich uczelni akademickich na obczyźnie, Londyn, 
6-9 IX 1985, 42 s., il.
Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą. Warszawa, Polska Agencja Informacyjna, 
2001. 438 s.
Honorowa Księga Nauki polskiej. Współcześni uczeni polskiego pochodzenia za granicą. Warszawa, 
Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2001, 517 s.



48



49



50

PUNO

 Oddajemy do Waszych rąk wydawnictwo 
szczególne – jubileuszowe, w którym zawarte 
są „kamienie milowe” historii pierwszej polskiej 
uczelni poza granicami kraju. Uczelni, która  
od 1939 roku ciągle zmierza tą sama drogą  
służenia nauce polskiej na emigracji – od Polskie-
go Uniwersytetu Zagranicą w Paryżu do Polskigo 
Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Minione 80 lat, to czas bogatych nauko- 
wych i społecznych dokonań polskich emig-
rantów, które przyczyniły się do budowania  
i zachowania naszej tożsamości narodowej.  
To również okres stopniowego nawiązywania 
owocnej współpracy z naukowcami z Polski i ze 
świata.

06 października br. odprawiona została  
w intencji naszego Uniwersytetu uroczysta  
Msza Św. w Kościele Chrystusa Króla, połączo-
na z odsłonięciem pamiątkowej tablicy z okazji  
80-lecia powstania Polskiego Uniwersytetu  
Zagranicą, którego spadkobiercą jest Polski 
Uniwersytet na Obczyźnie. Jest to hołd złożony 
wszystkim Profesorom i Pracownikom, związa- 
nym z PUNO, dzięki naszemu Kapelanowi  
Ks. Prałatowi Prof. dr. Władysławowi Wyszo- 
wadzkiemu. Zapraszamy do odwiedzenia tego 
szczególnego miejsca – 232/234 Balham High 
Road, London SW17 7AW

Na rok akademicki 2019/2020 zapla-
nowaliśmy liczne wydarzenia. W programie  
jubileuszowym znajdziemy m.in.: międzynaro-
dową konferencję poświęconą PUNO, wystawę 
prezentującą działalność uczelni, koncert jazzowy  
oraz wiele innych jeszcze, które sukcesywnie będą 
się pojawiać w ciągu najbliższego roku.

Wspaniałą okazją do spotkania się przed-
stawicieli wielu pokoleń i wspólnych wspomnień 
jest Zjazd Absolwentów PUNO (11–12 paździ-
ernika 2019 r.), zwieńczony uroczystym Balem  
Absolwentów Uczelni, podczas którego odbędzie  
się aukcja prowadzona przez Reginę Wasiak-
-Taylor, członkinię Związku Pisarzy Polskich  
na Obczyźnie i pomysłodawczynię Salonu  
Literackiego. Wśród wartościowych przed-
miotów, które będzie można wylicytować  
znajdują się „białe kruki” wydawnicze oraz prace 
plastyczne, m.in. naszych wykładowców.

Pomysł zorganizowania Balu Absolwe- 
ntów PUNO zrodził się z inicjatywy pracow-
ników, wykładowców oraz przyjaciół Polskiego  
Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.  
Jest ważnym wydarzeniem zarówno dla brytyj-
skiej Polonii, jak i dla Polaków mieszkających 
w kraju. Odbędzie się po uroczystej inauguracji 
roku akademickiego 2019/2020 w Restauracji  
Łowiczanka, w Polskim Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym zlokalizowanym na londyńskim 
Hammersmith (godz. 20:00) Galę poprowadzi 
Leszek Kulaszewicz – znakomity saksofonista 
oraz pracownik naukowy naszego Uniwersytetu.

Drugiego dnia obchodów naszego jubile- 
uszu zapraszamy na Międzynarodową Konfe- 
rencję Naukową – 80 lat ciągłości nauki polskiej  
na świecie oraz wernisaż wystawy (12 październ-
ka br. W Sali Malinowej POSK-u (I piętro) oraz  
Galeria POSK (parter)). Wystawa składa się  
z czterech wyodrębnionych części wystawie-
nniczych, opowiadających o historii polskiej  
uczelni poza granicami Kraju. Wystawie towa-
-rzyszyć będzie osobna publikacja „Architektura 
wyobrażona” – 80-lat Polskiego Uniwersytetu  
na Obczyźnie. Jako formę „cegiełki”, wspierającej  
działalność artystyczną PUNO, będzie można  
zakupić zestaw pocztówek z kolażami portre-
towymi Rektorów oraz, dzięki Adamowi Cedrze  
i Pewnemu Wydawnictwu z Kielc – kolekcjonerskie  
arkusze znaczków z ich podobiznami. Wystawę 
będzie można obejrzeć do 25 października br.

***
 Prace nad jubileuszem, który przypada 
na rok 2019/2020 trwają już od pewnego czasu. 
Jedną z inicjatyw, wprowadzających do obchodów  
80-lecia, są Otwarte Katedry PUNO skierowane 
do najmłodszej emigracji (czy migracji unijnej). 
Ich celem jest informowanie o możliwościach 
nabywanie wiedzy akademickiej oraz kształcenia 
praktycznego, jakie oferuje PUNO.  Są to niejedno- 
krotnie umiejętności, które pomagają w znale- 
zieniu pracy oraz dobrym funkcjonowaniu  
w nowym otoczeniu. Nie jest to łatwe w wielo- 
kulturowych i wielonarodowościowych środowis-
kach dzisiejszej Europy, w których rodzą się  
tysiące polskich dzieci, gdzie coraz więcej jest 

 Szanowni Państwo, 
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małżeństw mieszanych, toczą się procesy akul-
turacji i inkulturacji, a tradycyjny patriotyzm 
powoli traci na sile i atrakcyjności. Rolą polskiej 
uczelni poza Polską jest niesienie pomocy w tych 
trudnych chwilach, krzewienie kultury polskiej 
oraz ukazywanie jej wkładu w wielokulturowe 
społeczeństwo europejskie i światowe. 

Obchody 100-lecia Niepodległości Polski  
i Jubileusz 80-lecia PUNO jest niezwykłą okazją do 
wzmocnienia takich działań. Pierwsze spotkania  
Otwartych Katedr miały miejsce w Stanach Zjed-
noczonych i kilku regionach Wielkiej Brytanii  
(Michigan, Chicago, Wheeling, Oxford). W czerw-
cu 2019 r.      obyły          się     warsztaty     i  sympozjum  
dla nauczycieli polskich szkół sobotnich oraz  
przedstawicieli organizacji pomocowych, działa-
jących na rzecz Polonii w Szkocji. W warszta- 
tach i wykładach wzięło udział ponad 120 osób – 
nauczycieli, pracowników socjalnych i przedsta-
wicieli organizacji pomocowych. Całe wydarze-
nie stało się możliwe dzięki ogromnemu wsparciu 
organizacyjnemu Konsulatu RP w Edynburgu. 
Gospodarzem wydarzenia była Polska Szkoła 
Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Perth,  
wśród zebranych mieszkańcy m.in. Glasgow, 
Aberdeen, Edynburga i kilku innych miejsco- 
wości w Szkocji, gdzie Polacy stanowią dużą 
społeczność. IV sympo_zjum Zakładu Dydaktyki 
Polonijnej PUNO zostało przeniesione w tym 
roku celowo do Szkocji, aby z tamtejszymi nauczy- 
cielami podzielić się wiedzą na temat metod sku-
tecznej komunikacji w polskiej szkole sobotniej.

Z okazji obchodów 80-lecia PUNO  
postanowiliśmy zaprosić do siebie również  
najmłodszych. Zorganizowaliśmy konkurs plasty- 
cznego zatytułowany: PUNO Uniwersytet  
Przyszłości (technika dowolna). W konkursie 
wzięły udział dzieci i młodzież szkolna z Londynu  
i Szkocji. Kolejnym naszym działaniem skiero-
wanym do najmłodszych był warsztat plastyczny, 
poprowadzony przez artystę malarza i grafika 

komputerowego – Andrzeja Zalewskiego oraz 
nauczyciela sztuki, muzyka jazzowego i pracownika  
PUNO – Leszka Kulaszewicza. Efekty obydwu  
wydarzeń możemy podziwiać podczas inaugu- 
racji roku akademickiego 2019/2020. Wysiłki 
młodych artystów zostały nagrodzone przez  
Rektora PUNO. Dziękujemy wszystkim za zaan-
gażowanie i uczestnictwo!

To dopiero początek naszych jubileus-
zowych wydarzeń. Już 15 grudnia odbędzie się 
koncert upamiętniający 80-lecie PUNO w wyko- 
naniu Leszek Kulaszewicz Quartet – między- 
narodowego zespołu, który zaprezentuje  
własne kompozycje oraz znane, polskie utwory  
zaaranżowane przez lidera zespołu na język  
muzyki jazzowej. 

Zaplanowane są także kolejne sympozja  
i konferencje naukowe oraz nowe projekty  
badawcze, m.in. dokumentujące dorobek  
polskich naukowców w Wielkiej Brytanii. PUNO 
kontynuuje także swą podstawowa działalność – 
seminaria doktoranckie, oferuje studia podyplo-
mowe i warsztaty dokształcające.

 Nadszedł czas podziękowań

 W imieniu władz Uniwersytetu, Senatu 
i wszystkich pracowników Polskiego Uniwersy-
tetu na Obczyźnie w Londynie składam serde-
czne podziękowania za to, że zechcieli Państwo 
być dziś z nami. Dziękujemy naszym Patronom 
Honorowym, mecenasom, mediom, które nam 
dzisiaj towarzyszą. Pragnę też bardzo ciepło 
podziękować wszystkim organizatorom jubileu-
szowej gali, naszym pracownikom i słuchaczom 
oraz administracji PUNO, którzy włożyli ogrom 
pracy w przygotowanie naszej uroczystości  
i towarzyszących jej wydarzeń. Bez tych wszy-
stkich osób nie byłoby PUNO. Dziękuję również 
we własnym imieniu, bo współpraca z nimi jest 
dla mnie zaszczytem.

prof. dr Grażyna Czubińska
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PUNO

2019 HALINA TABORSKA

2018 IRENA DELMAR-CZARNECKA

2017 ANNA MARIA STAŃCZYK

2016 JOHN ŻARNECKI

2015 ZBIGNIEW A. PEŁCZYŃSKI

2014 ANDRZEJ ŻAKI

 ALICJA MOSKALOWA

2013 KS. PRAŁAT STEFAN WYLĘŻEK

2012 JERZY BOGDAN CYNK

2011 JAN CIECHANOWSKI

2010 STANISŁAW PORTALSKI

  ADAM ZAMOYSKI

2009 JERZY WYROZUMSKI

 JACK LOHMAN

 KS.BISKUP ANDRZEJ F. DZIUBA

2008 KAROL SIKORA

 KRYSTYNA BEDNARCZYK

2007 BOLESŁAW TABORSKI

 MICHAŁ KLEIBER

2006 KS. PRAŁAT ZDZISŁAW PESZKOWSKI

2005 ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI

 LESZEK BORYSIEWICZ

2004 JÓZEF ROTBLAT

2003 JAN NOWAK - JEZIORAŃSKI

 JÓZEF GARLIŃSKI

2002 JAN WŁADYSŁAW WOŚ

 APOLONIUSZ ZAWILSKI

1999 JÓZEF JASNOWSKI

 CICELY SAUNDERS

1998 JÓZEF BUJNOWSKI

1992 KS. STANISŁAW ŚWIERCZYŃSKI

 KS. JERZY MIREWICZ

1991 ACHILLES DE LAURANT

 ANTONIO DE SOUSA LARA

1990 STANISŁAW ŚWIANIEWICZ

1989 PETER BANDER-VAN DUREN 

 JOHN TANNER 

 WŁADYSŁAW RUBIN 

1988 KAROLINA LANCKOROŃSKA  

1987 KLEMENS RUDNICKI 

 STANISŁAW MACZEK 

 CAROLINE COX  

1986 JANINA HEYDZIANKA-PILATOWA 

1985 ANDRZEJ PANUFNIK 

1982 EDWARD RACZYŃSKI 

1981 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI 

 JÓZEF CZAPSKI 

 JÓZEF MARIA PONIATOWSKI 

1980 MARIAN BOHUSZ-SZYSZKO 

 MOLLER CHRISTENSEN 

 REGINA OPPMAN  

 TADEUSZ SULIMIRSKI 

1977 TADEUSZ KASPRZYCKI 

 TADEUSZ REICHSTEIN  

 HENRYK MICHAŁ ZYGALSKI 

1976 MIECZYSŁAW CHMIELEWSKI 

1973 OSKAR HALECKI 

1972 STANISŁAW OSTROWSKI

 ROMAN LUDWIK WAJDA

1971 ADAM PRAGIER 

 BRONISŁAW HEŁCZYŃSKI

1970 MARIAN KUKIEL 

1969 ZYGMUNT NAGÓRSKI 

 WŁADYSŁAW JAN WRAŻEJ 

DOKTORZY HONORIS CAUSA PUNO



53



54



55



56

PUNO

Fot. 18. Inauguracja roku akademickiego 1999/2000. Od lewej: Maria Dowgiel, Zofia Bin-
der, Nina Wrzosek, Józef  Rotblat, Anna Walles, Sala Malinowa POSK

Fot. 17. Prof. Tomasz Kaźmierski i Anna Maria Anders, Sala Wykładowa PUNO, 2018
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KOMITET ORGANIZACYJNY 

Prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski, Rektor

Prof. Grażyna Czubińska, Prorektor

Prof. dr hab. Halina Taborska

Dr Justyna Gorzkowicz

Dr Eliza Kącka

Mgr Wojciech Klas

Mgr Urszula Lenik

Mgr Danuta Nadaj

Mgr Halina Stochnioł

Skład i grafika w ramach działalności
Laboratorium Lingua-Brandingu Zakładu Współczesnej Kultury LIterackiej i Artystycznej, 

IKE, PUNO: Justyna Gorzkowicz, Jarosław Solecki, Olga Winiarczyk

Projekt jest współfinansowany ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie
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PUNO

MECENASI UROCZYSTOŚCI, 
KTÓRYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Ambasada RP w Londynie
The De Brzezie Lankoroński Foundation

Maciej Borzęcki
Janina Janczewska

Prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Polish Village Bread 

Polonia Aid Foundation Trust
Rodzina Państwa Muraszko

Maria Dowgiel

Londyn 2019

WIELKIE  WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI 
OD WSPÓLNOTY AKADEMICKIEJ PUNO 

DLA KS. PRAŁATA WŁADYSŁAWA WYSZOWADZKIEGO
W PODZIĘCE ZA TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ 

80-LECIE ISTNIENIA NASZEJ UCZELNI
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