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Dr Lichocka w czasie międzynarodowego Kongresu w Sopron Kobiety 
w nauce omówiła działalność kobiet chemiczek w Polsce. 

Roman Mierzecki 
(Warszawa) 

Sympozjum poświęcone Polish University College 

W dniach 9-11 września 1992 r. odbyło się w Pałacu Staszica w 
Warszawie sympozjum poświęcone największej w dziejach polskiej 
uczelni na obczyźnie — Polish University College — działającej w 
Londynie w latach 1947-1953. Pretekstem była pięćdziesiąta rocznica 
powołania w Wielkiej Brytanii przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie Komisji Akademickich Studiów Technicznych (5 11942 r.) 
—decyzji inaugurującej szeroko zakrojoną inicjatywę oświatową, podjętą 
początkowo z myślą o powojennej odbudowie Kraju, a z czasem, po Jałcie, 
służącą innemu celowi: przygotowaniu zawodowemu tych uczestników 
wysiłku zbrojnego na Zachodzie, którzy w zaistniałej sytuacji politycznej 
zdecydowali się pozostać na emigracji. 

Idea zorganizowania takiego sympozjum wyszła wiosną 1991 r. od 
prof. Józefa Kestina, członka zagranicznego PAN, wykładającego na 
Brown University (Providence, USA). Prezydium PAN powierzyło jej 
realizację Instytutowi Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Przeszło 
pół roku trwała wstępna korespondencja z rozproszonymi po całym świe-
cie byłymi wykładowcami i studentami PUC-u. W warszawskim spotka-
niu wzięło ich udział ponad trzydziestu. Przybyli głównie z Wielkiej 
Brytanii (21), Kanady (4) i Stanów Zjednoczonych (3). Wśród nich 
znalazły się tak wybitne postacie jak prof. Edward Szczepanik, wykładow-
ca PUC-u, ostatni premier Rządu PR na uchodźstwie, prof. Zbigniew 
Jastrzębski, były wicekanclerz PUC-u, wykładowca uniwersytetu w Pasa-
denie (USA), czy prof. Zygmunt Jelonek, były wykładowca PUC-u, 
twórca specjalnego typu nowatorskiej podówczas radiostacji użytej przez 
dowództwo Sprzymierzonych podczas inwazji Normandii. Dr Peter Mo-
ore, również były wykładowca PUC-u, reprezentował londyński Imperial 
College of Science and Technology — uczelnię, która pół wieku temu 
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okazała szczególnie wielką pomoc w tworzeniu i funkcjonowaniu Polish 
University College. Wśród uczestników krajowych znaleźli się m.in. 
Prezes PAN prof. Aleksander Gieysztor, Wiceprezes i Sekretarz Naukowy 
PAN prof. Leszek Kuźnicki, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 
Andrzej Pelczar, Sekretarz Generalny NOT-u mgr inż. Andrzej Paszyński. 

Inaugurację zaszczycił swą obecnością ambasador W.Brytanii w War-
szawie, p. Michael Llewellyn Smith, który wygłosił z tej okazji krótkie 
przemówienie. 

W ciągu dwóch dni obrad (sesji popołudniowej 11 września udzieliło 
gościny Muzeum Kolekcji Porczyńskich im. Jana Pawła II) wygłoszono 
11 referatów. Były wśród nich poświęcone tematyce ogólniejszej, doty-
czące szkolnictwa wyższego na obczyźnie podczas II wojny światowej i 
pierwszych lat powojennych, były też omawiające rodzenie się Polish 
University College oraz dzieje tej uczelni. Ponadto referenci zajmowali 
się losami poszczególnych wydziałów PUC-u. Nieco odmienny charakter 
miały dwa wystąpienia Bohdana Brodzińskiego Orientacje i nastroje 
polityczne wśród studentów PUC-u (jedyne, które wywołało wśród zebra-
nych pewne — utrzymane zresztą w nader eleganckich ramach — kontro-
wersje) oraz Petera Moore'a Nieco osobistych wspomnień o Polish 
University College (bardzo ciepłe wspominki z czasów, kiedy jako młody 
asystent uczył polskich studentów PUC-u angielskiej terminologii techni-
cznej). Było sporo dyskusji, głównie uzupełniającej, rzadziej korygującej 
wygłoszone referaty. 

W sobotę 12 września zorganizowano dla uczestników zwiedzanie 
Zamku Królewskiego, Pałacu w Wilanowie oraz wycieczkę do Żelazowej 
Woli (połączoną z koncertem szopenowskim). Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali też materiały sympozjum, obejmujące—obok wygłoszonych na nim 
referatów — także teksty nadesłane przez osoby, które z różnych wzglę-
dów nie mogły zjawić się osobiście w Warszawie. 

Bolesław Orłowski 
(Warszawa) 


