Szanowni Państwo!

Przez ostatnie cztery dekady, studia polonijne obejmujące naukę języka, literatury i kultury polskiej na poziomie
uniwersyteckim wciąż są w ofercie programu Uniwersytetu w Pittsburghu (“Pitt”)— jednej spośród bardzo niewielu
placówek tego typu w Stanach Zjednoczonych. Jest to jedyny w swoim rodzaju program polonijny w zasięgu setek mil w
każdym kierunku geograficznym. Uczą się tu języka i kultury polskiej nie tylko studenci o polskich korzeniach, ale też ci
dla których wiedza o języku i kraju wiąże się z kierunkiem ich studiów. Na zajęcia języka polskiego uczęszczają też
studenci z Carnegie Mellon University oraz Duquesne University.

Uniwersytet w Pittsburghu nie ustępuje prawie żadnemu innemu amerykańskiemu uniwersytetowi pod względem
zbiorów polskich książek i filmów. Materiały pedagogiczne wywodzące się z pittsburskiego programu zostały
wielokrotnie nagrodzone i są wykorzystywane w programie nauczania na całym świecie. W niedalekiej przyszłości, bo już
w następnym roku nakładem wydawnictwa uniwersyteckiego ukaże się nowa encyklopedia kultury polskiej. Warto
dodać, iż internetowy słownik polsko-angielski i angielsko-polski autorstwa Oscara Swana jest jednym z najczęściej
konsultowanych słowników w całym internetowym świecie. Przykłady można mnożyć.

Podobne programy akademickie o mniejszym zasięgu i na mniejszą skalę, z uwagi na ogromną presją budżetową, powoli
zanikają, jeden po drugim. W odpowiedzi na taką sytuację, społeczność polonijna skupiona w różnych miastach takich
jak np. Los Angeles, Nowy York, Chicago, Buffalo, i innych organizuje akcje mające na celu umocnienie pozycji studiów
polonijnych oraz ich kontynuację na tamtejszych uniwersytetach w bliskiej i dalekiej przyszłości. Podobnie wygląda
sytuacja z innymi językami słowiańskimi. W samym tylko Pittsburghu fundusz o wartości ponad miliona dolarów już teraz
zapewnia stabilny status języka słowackiego w programie uniwersyteckim Podobne przedsięwzięcia są podejmowane
obecnie przez miejscowe organizacje ukraińskie i chorwackie.
Już za kilka lat programowi polonijnemu na Uniwersytecie w Pittsburghu, tworzonemu w przeciągu wielu lat, grozi
usunięcie z rozkładu zajęć. Polskie książki znikną z półek biblioteki, żeby pokryć się kurzem w magazynie tzw. “mniej

poczytnych” książek w Point Breeze. Perspektywa, że jedyny program polonijny w tym regionie na poziomie
uniwersyteckim zostanie niedługo usunięty, powinna być wysoce niepokojąca.

Z myślą o zapobiegnięciu takiej ewentualności stosunkowo niedawno został założony The Endowed Fund for Polish
Studies—fundusz zainicjonowany między innymi przez Sokoły Polskie i Fundację Kościuszkowską. Dodatkowe wsparcie
tego funduszu przez miejscową społeczność polonijną oraz organizacje polonijne jest absolutnie niezbędne do
powodzenia całej akcji. Mam nadzieję, że tym, czytającym ten list też zależy na kontynuacji studiów polonijnych na
największym regionalnym uniwersytecie—uniwersytecie, który w najnowszych rankingach bez jakiejkolwiek przesady
znajduje się w samej czołówce tak zwanych “major research universities” w kraju.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat funduszu i całej akcji proszę o kontakt z Christine Metil:
metil@pitt.edu. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji na temat różnorodnych możliwości udzielenia
poparcia dla The Endowed Fund for Polish Studies, lub też pragną Państwo zrobić bezpośrednią dotację, proszę o
odwiedzenie naszej strony internetowej: http://www.slavic.pitt.edu/polish-endowment. Bardzo liczymy na Państwa
zainteresowanie i wsparcie finansowe
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