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Listopad, 2017
Drodzy Przyjaciele,
Zwracamy się do Was z coroczną prośbą o finansowe wsparcie studiów polskich
na Universytecie Torontońskim.
Wraz z ekonomicznym rozwojem Polski i otwieraniem się krajowych rynków na
zagraniczne inwestycje, umiejętność posługiwania się językiem polskim staje się
coraz bardziej przydatna kanadyjskiej młodzieży. Wzrost znaczenia Polski na
europejskiej arenie politycznej jest nie tylko powodem do dumy, ale także
zwiększonego zainteresowania studiami polskimi na poziomie szkolnictwa
wyższego.
Wartość Funduszu Studiów Polskich, zarządzanego przez Uniwersytet
Torontoński, wynosi obecnie około 417 000 dolarów. Kwota ta uwzględnia
fundusze zebrane przez Komitet oraz donacje Funduszu Romana
Wrzesnewskyjego, Funduszu Fundacji Adama Mickiewicza, oraz Funduszu
Organizacji Weteranów 2. Korpusu Polskiego. Sukces, jaki stanowi wyżej
wymieniona kwota, jest kamieniem milowym na drodze do zapewnienia trwałego
bytu torontońskiej polonistyce oraz stałej oferty kursów języka polskiego.
Powinniśmy pomóc polonistyce w uzyskaniu pełnej finansowej niezależności.
Celem Komitetu jest kontynuowanie wsparcia dla podstawowych, średniozaawansowanych i zaawansowanych kursów języka polskiego.
Zachęcamy Was do zapoznania się z nową stroną internetową torontońskiej
polonistyki (http://sites.utoronto.ca/slavic/polish/index.html), która na bieżąco
dokumentuje bogatą działalność programu, zarządzanego przez Profesorów
Tamarę Trojanowską i Łukasza Wodzyńskiego oraz ich współpracowników.
Odsyłacz (link) znajduje się na witrynie Komitetu, w sekcji „Links.”
Zgodnie z wolą Komitetu, objęłam w tym roku rolę Przewodniczącej, podczas gdy
Maciej (Mark) Zaremba będzie pełnił funkcję Skarbnika.
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Zwracam się do Was z prośbą o finansowe wsparcie polskich studiów. Jesteśmy
wdzięczni za wszelkie darowizny. Można je składać na wiele sposobów.
Najprostszym jest wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go wraz z
czekiem lub płatnością kartą kredytową. Możecie wziąć też pod uwagę zapis
papierów wartościowych, ubezpieczenia na życie lub testamenty. Zapraszamy na
naszą stronę internetową, gdzie zamieściliśmy szczegóły tych rozwiązań.
Wszystkie donacje będą pokwitowane dla potrzeb podatkowych.
Dziękujemy za Waszą hojność.
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