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Szanowni Przyjaciele, 

 

Rok 2018 jest wyjątkowy w historii Polski. Wyznacza on setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj 

niepodległości a zarazem przypomina nam, że bez bogactwa i siły języka polskiego i polskiej kultury, 

Polska – pozbawiona państwowości przez 123 lata – nie przetrwałaby do dziś. 

 

Przetrwanie Polski nie jest już zagrożone, ale Program Polski na Uniwersytecie Torontońskim nadal 

potrzebuje Waszej pomocy. Szczegulnie jeśli chcemy utrzymać go na światowym poziomie, 

przyciągnąć do niego kanadyjskich studentów i zagwarantować mu finansową stabilność i 

samowystarczalność.  

 

Z tego względu zwracamy się do Was z prośbą o Wasz doroczny wkład w Fundusz Studiów Polskich.  

 

Naszym celem jest podtrzymanie nauczania języka polskiego na poziomie podstawowym, średnio-

zaawansowanym i zaawansowanym. Możemy oznajmić z dumą, że Wartość Funduszu Studiów 

Polskich, zarządzanego przez Uniwersytet Torontoński, wynosi obecnie około 490 000 dolarów 

kanadyjskich. Kwota ta uwzględnia fundusze zebrane przez Komitet oraz donacje Funduszu Romana 

Wrzesnewskyjego, Funduszu Fundacji Adama Mickiewicza, oraz Funduszu Organizacji Weteranów 2. 

Korpusu Polskiego 8. Armii Brytyjskiej. 

 

Program języka polskiego i polskiej literatury posiada swoją stronę internetową 

(uoft.me/polishprogram). Wizyta na tej stronie dostarczy Wam wielu przykładów dynamicznych zajęć 

prowadzonych przez profesor Tamarę Trojanowską, profesora Łukasza Wodzyńskiego oraz ich 

współpracowników. W tym roku świętujemy publikację Being Poland: A New History of Polish 

Literature and Culture after 1918, która jest rezultatem wieloletniego projektu z udziałem ponad 60 

polonistów z całego świata, prowadzonego między innymi przez prof. Tamarę Trojanowską. Książka 

ta stanowić będzie nową podstawę do nauczania polskiej kultury poza granicami Polski. Jednocześnie, 

obecni i byli studenci polskiego programu przygotowali z własnej inicjatywy w pełni profesjonalną 

wystawę poświęconą polskim zmaganiom o wolność w minionym wieku w John P. Robarts Research 

Library, głównym księgozbiorze naukowym Uniwersytu Torontońskiego. Obydwa te projekty 

znakomicie ilustrują, jak polski program realizuje swoją edukacyjną misję.   

 

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 

testamentalny. 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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