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Angielskie miasto portowe Exeter jest głównym
ośrodkiem administracyjnym hrabstwa Devon. Leży
nad rzeką Exe,
niedaleko jej ujścia do Kanału La
Manche. W informacjach o mieście
Exeter wymienia
się trzech głównych
pracodawców:
University
of Exeter, Devon
County
Council
i The Met Office –
Centrum meteorologiczne, które jest głównym tego typu
ośrodkiem w Wielkiej Brytanii.
Każdego roku, 15 listopada w mieście Exeter obchodzone są uroczystości upamiętniające polskich lotników,
którzy bronili miasta w latach 1941–1943 przed nalotami
niemieckich bombowców. Piloci 307 Nocnego Dywizjonu
Myśliwskiego „Lwowskich Puchaczy” są co roku upamiętniani przez władze i obywateli tego miasta. Uroczystości
odbywają się od 15 listopada 1942 r., od kiedy polscy piloci podarowali lokalnym władzom polską flagę jako symbol
swojego oddania dla miasta podczas jego obrony. „Ludzie
z tej polskiej eskadry byli naszymi aniołami stróżami przez
ponad dwa lata. Będziemy z dumą prezentować tę flagę
na naszym ratuszu, przypominając przyszłym pokoleniom,
co zrobiła dla nas Polska i kogo podarowała nam w tych
najczarniejszych godzinach, przez jakie przechodził nasz
kraj” – powiedział wówczas honorowy burmistrz Exeter
Rowland Glave-Saunders.
Rok akademicki w Wielkiej Brytanii zaczyna się w połowie września a kończy w maju. Wśród zalet studiowania
w Anglii wymienia się fakt, że student spędza na uczelni
tylko 15 godzin w tygodniu, a pozostałe zajęcia są przewidziane do samodzielnego wykonania w postaci ćwiczeń,
projektów i esejów. W poradniku o studiowaniu, w Anglii
(2015 r.) podano, że Exeter University utrzymuje się cały
czas w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych angielskich uczelni. Uczelnia kładzie duży nacisk na prace
badawcze w obszarze astronomii oraz biologii systemów.
Uniwersytet należy do grona 24 uczelni brytyjskich tworzących Russell Group, których działalność skupiona jest na
badaniach naukowych. Historia Uniwersytetu w Exeter sięga roku 1851 od czasu ustanowienia Szkoły Sztuki i Nauki,
którą uznano za „pierwszy krok” w kierunku ustanowienia

fot. https://www.google.pl/search?q=exeter+university&client=firefox-b
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjK3Pu1lv7SAhXKFZoKH
dRvDUwQsAQIOg&biw=1415&bih=891#imgrc=rCHWlnoVE5kSOM:

University of Exeter. Kolejne istotne zmiany zamieszczono
na osi czasu kończącej się wskazaniem na ambitną wizję
rozwoju uczelni w latach 2015-2020, prezentowaną na
stronie uczelni1. W roku 1900, na ówczesnym The University College studiowało ok. 900 osób w wieku od 13 do 30
lat. Należy dodać, że dopiero w roku 1955 osiągnięto pełny
status uniwersytetu zorganizowany w czterech wydziałach:
sztuki, nauki, wiedzy o społeczeństwie i prawa. Obecnie
w University of Exeter studiuje ponad 21 tysięcy studentów
z ponad 130 różnych krajów.
W roku 1985 prof. Wiesław Hładkiewicz (z ramienia
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Organizacji Narodów
Zjednoczonych) wystąpił z referatem pt. Wizja pokoju w twórczości Ojców Założycieli Zjednoczonej Europy
na międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Wizje
Zjednoczonej Europy” zorganizowanej na Uniwersytecie
w Exeter. Polskiej delegacji przewodniczył prof. Remigiusz
Bierzanek, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego
publicznego.

1 http://www.exeter.ac.uk/about/facts/history (dostęp 20.03.2017).
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