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Listopad 2011
Szanowni Pa stwo,
Ofiarowane przez Pa stwa pieni dze miaøy dla nas ogromne znaczenie! Pomimo zlikwidowania
w ci gu ostatnich trzech lat wielu kursów j zyków obcych na Uniwersytecie Toronto skim
(UofT), kursy j zyka polskiego nadal rozwijaj si dynamicznie dzi ki finansowemu wsparciu
Polonii. W maju informowali my Pa stwa o naszym zeszøorocznym sukcesie. Pa stwa donacje
zasiliøy nasz fundusz wieczysty o blisko 50.000 dolarów i sprawiøy, e obecny stan konta wynosi
110.000.
“Kiedy mówimy o wielorakich dobrodziejstwach Kanady, zwykle dajemy za przykøad
nasze obfite bogactwa naturalne. My l jednak, e naszym najwi kszym bogactwem
jest niezgø biony potencjaø ludzki”, powiedziaø Borys Wrzesnewskyj, inicjuj c Roman
Wrzesnewskyj Polish Endowment Fund darem 35.000 dolarów, którym uhonorowaø
pami swojego ojca oraz wspomógø polonistyk na UofT. “Nasze rodzinne motto
brzmi: ‘W swojej przybranej ojczy nie spogl daj w przyszøo , ale nigdy nie
zapominaj, sk d jeste i jakie s twoje korzenie’”.
Nasz Komitet kontynuuje swoj dziaøalno , by zapewni istnienie i rozwój polonistyki na
UofT. Wspomagaj c ten program szanujemy nasze dziedzictwo i umo liwiamy møodym
pokoleniom, teraz i w przyszøo ci, poznawanie i docenianie swoich kulturowych korzeni. Dzi ki
Pa stwa szczodro ci przekroczyli my nasz dotychczasowy próg 100.000 dolarów. W obecnej
sytuacji ekonomicznej potrzebujemy 350.000, by dochód z naszego funduszu opøacaø
wieczy cie koszty kursu j zykowego dla zaawansowanych. Jeste my w jednej trzeciej drogi do
tego celu.
Dlatego te ponownie zwracamy si do Pa stwa o pomoc. Ka da suma jest potrzebna i mile
widziana. Przyjmujemy czeki i przekazy z kart kredytowych, darowizny i zapisy spadkowe.
Dodatkowe informacje o sposobach przekazywania donacji mog Pa stwo znale na naszej
stronie internetowej: www.csps.kpk.org.
Najciekawsze zeszøoroczne osi gni cia prof. Tamary Trojanowskiej i jej studentów
przedstawione s na nast pnej stronie. Prosimy kontaktowa si z nami, je li mo emy w
jakikolwiek sposób søu y Pa stwu pomoc .

Nadia Hosseinzadeh
Agata Mycek

E-mail addresses:
mzaremba@look.ca
brzozo@uwaterloo.ca

Website www.csps.kpk.org

Dzi kuj c Borysowi Wrzesnewskyjemu za jego hojny dar, ambasador RP w Kanadzie, Zenon
Kosiniak-Kamysz, powiedziaø:
“Mam nadziej , e inni czøonkowie Polonii pod
ladami pana Wrzesnewskyjego,
by zagwarantowa polonistyce instytucjonaln stabilno oraz jak najlepsze warunki
uniwersyteckiej dziaøalno ci".
yczymy Pa stwu Wesoøych wi t i Szcz liwego Nowego Roku.

Dziaøalno

Polonistyki na Uniwersytecie Toronto skim

W zeszøym roku akademickim polonistyka kontynuowaøa wieloletni promocj kultury polskiej, w
szczególno ci wydarze wydawniczych, w ród spoøeczno ci uniwersyteckiej i toronto skiej. Na jesieni 2010
roku Program zorganizowaø spotkanie ze znan pisark , Olg Tokarczuk, w zwi zku z ukazaniem si
angielskiego tøumaczenia jej powie ci. W marcu 2011 roku go cili my prof. Mieczysøawa B. Biskupskiego,
szefa Katedry Studiów Polskich i Polonijnych na Uniwersytecie Central Connecticut oraz autora wa nej ksi ki
Hollywood’s War with Poland, 1939–1945. Prof. Trojanowska zainicjowaøa obecny rok akademicki czterema
wydarzeniami: mi dzynarodowym sympozjum naukowym (Czesøaw Miøosz: Many Worlds, Game of Forms),
wieczorem poezji Piotra Sommera oraz jego wykøadem o poezji polskiej i ameryka skiej, a tak e wykøadem ks.
prof. Alfreda Marka Wierzbickiego, dyrektora Instytutu Jana Pawøa II na KUL, nt. The Philosophy of the
Human Person and Human Rights in the Thought of Karol Wojtyøa / John Paul II. Wa nym elementem tych
inicjatyw jest wielostronna wspóøpraca polonistyki z organizacjami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi
w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Polsce.
Polonistyka nadal organizuje dodatkowe zaj cia dla swoich studentów, czy b d to nieformalne wykøady o
historii kawiarni w Krakowie lub polskiej animacji, czy te wyprawy na otwarcie wystaw sztuki, do kina, np. na
film Petera Weira The Way Back, b d te na koncerty polskiej muzyki. Wspóøpraca z Klubem Polskich
Studentów na UofT zaaowocowaøa pokazami filmów oraz wykøadem prof. Marii Kornatowskiej.
Nale y te wspomnie o znacz cych sukcesach doktorantów prof. Trojanowskiej. Dwoje z nich wygraøo
presti owe nagrody i stypendia. Agnieszka Polakowska byøa przez rok stypendystk Centrum Etyki na UofT, a
èukasz Sici ski wygraø konkurs na stypendium ontaryjskie (OGS), ogólnokanadyjskie (SSHRC) oraz
uniwersyteckie na UofT (Vivienne Poy Chancellor's Fellowship).
Poza sze cioma publikacjami prof. Trojanowskiej, w zeszøym roku szczególnym osi gni ciem naukowym
polonistyki byøo przyj cie do druku tomu esejów Personal Encounters, Public Accounts: Essays on Polish
Culture, wspóøredagowanego przez prof. Trojanowsk i jej dawnych oraz obecnych doktorantów.
Kontynuowane s te prace nad zainicjowanym przez polonistyk toronto sk projektem A History of Polish
Literature and Culture: New Perspectives on Twentieth and Twenty First Centuries. Wspóøredaguj go
profesorowie Przemysøaw Czapli ski (UAM, Pozna ), Joanna Ni y ska (Harvard) i Tamara Trojanowska,
którzy zaprosili do wspóøudziaøu w tym niezwykøym przedsi wzi ciu pi dziesi ciu naukowców z caøego
wiata, w ród których znajd si tak e absolwenci polonistyki w Toronto.

Uniwersytet Toronto ski jest najwi ksz i najbardziej licz c si uczelni w Kanadzie, która oferuje
studia na siedemnastu wydziaøach usytuowanych w trzech kampusach oraz w dziesi ciu szpitalach. W
2010 roku UofT zaj ø siedemnaste, a w humanistyce dwunaste miejsce w rankingu ogøoszonym przez
Times Higher Education World University Rankings. Faculty of Arts and Science na Uniwersytecie
Toronto skim jest najsilniejszym w Kanadzie o rodkiem badania i nauczania literatur wiatowych
oraz j zyków obcych. Polonistyka na UofT jest jednym z najwi kszych tego typu programów w
Ameryce Póønocnej. Uniwersytet zbiera fundusze na opøacenie kursów j zyka polskiego dzi ki
pomocy Komitetu Kongresu Polonii Kanadyjskiej Wspierania Studiów Polskich na UofT.

