
Website - 
www.csps.kpk.org

 Listopad 2011 
Szanowni Państwo, 

Ofiarowane przez Państwa pieniądze miały dla nas ogromne znaczenie! Pomimo zlikwidowania 
w ciągu ostatnich trzech lat wielu kursów języków obcych na Uniwersytecie Torontońskim 
(UofT), kursy języka polskiego nadal rozwijają się dynamicznie dzięki finansowemu wsparciu 
Polonii. W maju informowaliśmy Państwa o naszym zeszłorocznym sukcesie. Państwa donacje 
zasiliły nasz fundusz wieczysty o blisko 50.000 dolarów i sprawiły, że obecny stan konta wynosi 
110.000.  

“Kiedy mówimy o wielorakich dobrodziejstwach Kanady, zwykle dajemy za przykład 
nasze obfite bogactwa naturalne. Myślę jednak, że naszym największym bogactwem 
jest niezgłębiony potencjał ludzki”, powiedział Borys Wrzesnewskyj, inicjując Roman 
Wrzesnewskyj Polish Endowment Fund darem 35.000 dolarów, którym uhonorował 
pamięć swojego ojca oraz wspomógł polonistykę na UofT. “Nasze rodzinne motto 
brzmi: ‘W swojej przybranej ojczyźnie spoglądaj w przyszłość, ale nigdy nie 
zapominaj, skąd jesteś i jakie są twoje korzenie’”. 

Nasz Komitet kontynuuje swoją działalność, by zapewnić istnienie i rozwój polonistyki na 
UofT. Wspomagając ten program szanujemy nasze dziedzictwo i umożliwiamy młodym 
pokoleniom, teraz i w przyszłości, poznawanie i docenianie swoich kulturowych korzeni. Dzięki 
Państwa szczodrości przekroczyliśmy nasz dotychczasowy próg 100.000 dolarów. W obecnej 
sytuacji ekonomicznej potrzebujemy  350.000, by dochód z naszego funduszu opłacał 
wieczyście koszty kursu językowego dla zaawansowanych. Jesteśmy w jednej trzeciej drogi do 
tego celu. 

Dlatego też ponownie zwracamy się do Państwa o pomoc. Każda suma jest potrzebna i mile 
widziana. Przyjmujemy czeki i przekazy z kart kredytowych, darowizny i zapisy spadkowe. 
Dodatkowe informacje o sposobach przekazywania donacji mogą Państwo znaleźć na naszej 
stronie internetowej: www.csps.kpk.org. 

Najciekawsze zeszłoroczne osiągnięcia prof. Tamary Trojanowskiej i jej studentów 
przedstawione są na następnej stronie. Prosimy kontaktować się z nami, jeśli możemy w 
jakikolwiek sposób służyć Państwu pomocą. 

Dziękując Borysowi Wrzesnewskyjemu za jego hojny dar,  ambasador RP w Kanadzie, Zenon 
Kosiniak-Kamysz, powiedział: 

“Mam nadzieję, że inni członkowie Polonii podążą śladami pana Wrzesnewskyjego, 
by zagwarantować polonistyce instytucjonalną stabilność oraz jak najlepsze warunki 
uniwersyteckiej działalności".  

Życzymy Państwu Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. 
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Działalność Polonistyki na Uniwersytecie Torontońskim 

W zeszłym roku akademickim polonistyka kontynuowała wieloletnią promocję kultury polskiej, w 
szczególności wydarzeń wydawniczych, wśród społeczności uniwersyteckiej i torontońskiej. Na jesieni 2010 
roku Program zorganizował spotkanie ze znaną pisarką, Olgą Tokarczuk, w związku z ukazaniem się 
angielskiego tłumaczenia jej powieści. W marcu 2011 roku gościliśmy prof. Mieczysława B. Biskupskiego, 
szefa Katedry Studiów Polskich i Polonijnych na Uniwersytecie Central Connecticut oraz autora ważnej książki 
Hollywood’s War with Poland, 1939–1945. Prof. Trojanowska zainicjowała obecny rok akademicki czterema 
wydarzeniami: międzynarodowym sympozjum naukowym (Czesław Miłosz: Many Worlds, Game of Forms), 
wieczorem poezji Piotra Sommera oraz jego wykładem o poezji polskiej i amerykańskiej, a także wykładem ks. 
prof.  Alfreda Marka Wierzbickiego, dyrektora Instytutu Jana Pawła II na KUL, nt. The Philosophy of the 
Human Person and Human Rights in the Thought of Karol Wojtyła / John Paul II.  Ważnym elementem tych 
inicjatyw jest wielostronna współpraca polonistyki z organizacjami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi 
w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Polsce. 

Polonistyka nadal organizuje dodatkowe zajęcia dla swoich studentów, czy będą to nieformalne wykłady o 
historii kawiarni w Krakowie lub polskiej animacji, czy też wyprawy na otwarcie wystaw sztuki, do kina, np. na 
film Petera Weira The Way Back, bądź też na koncerty polskiej muzyki. Współpraca z Klubem Polskich 
Studentów na UofT zaaowocowała pokazami filmów oraz wykładem prof. Marii Kornatowskiej. 

Należy też wspomnieć o znaczących sukcesach doktorantów prof. Trojanowskiej. Dwoje z nich wygrało 
prestiżowe nagrody i stypendia.  Agnieszka Polakowska była przez rok stypendystką Centrum Etyki na UofT, a 
Łukasz Siciński wygrał konkurs na stypendium ontaryjskie (OGS), ogólnokanadyjskie (SSHRC) oraz 
uniwersyteckie na UofT (Vivienne Poy Chancellor's Fellowship). 

Poza sześcioma publikacjami prof. Trojanowskiej, w zeszłym roku szczególnym osiągnięciem naukowym 
polonistyki było przyjęcie do druku tomu esejów Personal Encounters, Public Accounts: Essays on Polish 
Culture, współredagowanego przez prof. Trojanowską i jej dawnych oraz obecnych doktorantów. 
Kontynuowane są też prace nad zainicjowanym przez polonistykę torontońską projektem A History of Polish 
Literature and Culture: New Perspectives on Twentieth and Twenty First Centuries. Współredagują go 
profesorowie Przemysław Czapliński (UAM, Poznań), Joanna Niżyńska (Harvard) i Tamara Trojanowska, 
którzy zaprosili do współudziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu pięćdziesięciu naukowców z całego 
świata, wśród których znajdą się także absolwenci polonistyki w Toronto. 

Uniwersytet Torontoński jest największą i najbardziej liczącą się uczelnią w Kanadzie, która oferuje 
studia na siedemnastu wydziałach usytuowanych w trzech kampusach oraz w dziesięciu szpitalach. W 
2010 roku UofT zajął siedemnaste, a w humanistyce dwunaste miejsce w rankingu ogłoszonym przez 
Times Higher Education World University Rankings. Faculty of Arts and Science na Uniwersytecie 
Torontońskim jest najsilniejszym w Kanadzie ośrodkiem badania i nauczania literatur światowych 
oraz języków obcych. Polonistyka na UofT jest jednym z największych tego typu programów w 
Ameryce Północnej. Uniwersytet zbiera fundusze na opłacenie kursów języka polskiego dzięki 
pomocy Komitetu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Wspierania Studiów Polskich na UofT. 


