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Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie świętuje w tym roku 75 rocznicę powstania niezależnej
placówki akademickiej poza granicami Kraju, którą utworzyli polscy profesorowie uchodzący przed
niemieckim atakiem na Polskę. Przy poparciu rządu Drugiej Rzeczypospolitej i rządu francuskiego, 1 grudnia
1939 roku powołany został w Paryżu, w ówczesnej siedzibie polskich władz cywilnych i wojskowych na
uchodźstwie, Polski Uniwersytet za Granicą. Po upadku Francji i przemieszczeniu się w czerwcu 1940 roku
rządu RP do Wielkiej Brytanii, polscy akademicy kontynuowali wytrwale i z oddaniem swą misję edukacyjną
i badawczą. Z końcem wojny rozpoczęte zostały prace organizacyjne nad kształtem uniwersytetu, który
przyjął nazwę Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i uprawomocniony został z dniem 15 grudnia 1952
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, przyznającym PUNO pełne prawa państwowych szkół akademickich.
Od tamtej pory spadkobierca i kontynuator Polskiego Uniwersytetu za Granicą przez dziesiątki lat wytrwale
służy kolejnym pokoleniom Polaków, pragnącym utrzymać kontakt z polską nauką, językiem i kulturą.
Możliwość studiowania poza granicami kraju na polskiej uczelni, uczestniczenia w kursach i wykładach
otwartych, prowadzenia badań naukowych czy udziału w międzynarodowych konferencjach jest szczególnie
ważna dla wciąż rosnącej polskiej diaspory na świecie. Zwracamy się dziś do Państwa z gorącą prośbą,
abyście razem z nami rozwijali i wzmacniali uczelnię z polskim językiem wykładowym, służącą Polakom poza
granicami kraju.
Przez dziesiątki lat polska emigracja niepodległościowa wspomagała swoje organizacje społeczne, wśród
nich PUNO, poprzez zbiórki pieniędzy, granty udzielane przez fundacje oraz donacje indywidualne.
Udzielone dziś przez Państwa wsparcie finansowe, w jakimkolwiek wymiarze, przyczyni się do pomyślnego
funkcjonowania naszej Uczelni przez następne dziesięciolecia dla wspólnego dobra polskich społeczności.
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