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Wiadomości - Wielka Brytania
Sukces polskiego uniwersytetu
ostatnia aktualizacja: 2011/04/13
09:49
W drugą sobotę kwietnia,
dokładnie rok po "katastrofie
smoleńskiej", w której zginął
Ognisko Polskie, Londyn
także ostatni Prezydent RP na
uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski, w sali teatralnej "Ogniska
Polskiego" w Londynie odbyło się największe polskie wydarzenie
naukowo-społeczne poza granicami naszego Kraju - "Konferencja
Kwietniowa 2011" najmniejszego uniwersytetu świata - Polskiego
Uniwersytetu Na Obczyźnie.

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie - instytucja naukowa kształcąca Polaków
na emigracji od 1939 roku, wpisuje "Konferencje Kwietniowe" jako nową tradycję na
kartach swojej historii. Każdego roku, w drugą sobotę kwietnia, P.U.N.O. organizuje w
Londynie konferencje naukowe dedykowane pamięci swego Przyjaciela i Orędownika Ryszarda Kaczorowskiego.
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Tegoroczna "Konferencja Kwietniowa" skupiona była wokół tematu: "Prezydenci i
Rządy RP Na Uchodźstwie w walce o niepodległą Polskę w latach 1939 -1990".
Partnerami organizacyjnymi Konferencji P.U.N.O. był Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie oraz Ambasada RP w Londynie.
Sala teatralna "Ogniska Polskiego" od początku Konferencji wypełniona była po brzegi.
Wywołała ona duże zainteresowanie Polonii w Londynie, z uwagi na swój naukowy, a
także społeczny wymiar. Konferencja otwarta została w świetle kamery TVP Polonia
minutą ciszy. "Czas Wspomnienia" wypełniony był przez współpracownika Prezydenta
Kaczorowskiego - Ministra Ostoję-Koźniewskiego. W pierwszym rządzie zasiedli m. in.
główny gość honorowy wydarzenia - Prezydentowa Kaczorowska, Rektor P.U.N.O. prof.
Falkowski, a także przedstawiciel senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą - Senator Zientarski.
Nie dotarła na Konferencję przedstawicielka sejmowej Komisji Łączności z Polakami Posłanka Fabisiak, która napisała w ostatniej chwili bardzo pochlebny list dotyczący tego
wydarzenia. List odczytany został przez Prorektor Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie
- prof. Taborską (tuż po bardzo interesującej przemowie Senatora Zientarskiego).
Obok następujących potem wystąpień znawców tematu - Profesorów, posiadających
imponujący dorobek naukowy, w programie znalazł się m. in. "Blok Przyszłości" wystąpienia dwojga młodych naukowców P.U.N.O. zajmujących się tematyką
Konferencji. Ponadto Konferencję wieńczył aż 90-minutowy panel dyskusyjny z
udziałem nie tylko wszystkich Prelegentów Konferencji Kwietniowej P.U.N.O. 2011, ale
również wszystkich zgromadzonych na sali słuchaczy. Po nim nastąpiło tradycyjne
zaproszenie na kolejną Konferencję Kwietniową P.U.N.O. 2012, której roboczy temat,
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związany również głęboką pamięcią o Prezydencie Kaczorowskim, to:
"Polacy w kampanii śródziemnomorskiej i na froncie zachodnim II wojny światowej". (
por. www.puno.edu.pl )
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Wielka Brytania powinna
zapłacić UE ponad 60 mld
euro
Komisja Europejska
obliczyła, że występując z UE Wielka
Brytania powinna zapłacić jej ponad 60 mld
euro z tytułu wspólnych należności - pisze w
poniedziałek "Frankfurter Allgemeine
Zeitung". Niemiecki dziennik dodaje, że rząd
w Londynie milczy o tej sprawie.
• Tajny plan na wypadek śmierci królowej
• Parlament upoważnił premier do wszczęcia
procedury Brexitu
• Polska nagrodzona w Londynie za zielone
obligacje
• Książę William i księżna Kate odwiedzą
Polskę
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• Parlament upoważnił premier do wszczęcia
procedury Brexitu (0)
• Tajny plan na wypadek śmierci królowej (0)
• Wielka Brytania powinna zapłacić UE
ponad 60 mld euro (0)
• Pierwsza kobieta w historii stanie na czele
Scotland Yardu (0)
• Juventus i Sevilla bliżej awansu (0)
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