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"Polska w Górach Skalistych” - to jedenastodniowy program edukacyjny, skupiający studentów i 

absolwentów oraz znakomitych mówców z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Polski, pozwalający 

zanurzyć się w zagadnienia tożsamości, wspólnoty i historii, które nas uformowały.  

 

Ten wyjątkowy program, który będzie realizowany od 21 do 31 lipca 2010 roku w pięknie położonym u 

podnóża Gór Skalistych miasteczku Canmore (prowincja Alberta – godzina drogi od Calgary), jest 

intensywnym, intelektualnie inspirującym seminarium historii i kultury Polski, stwarzającym okazję do 

dyskusji o współczesnych zagadnieniach i dziedzictwie naszego kraju, a także do poznania nowych 

przyjaciół i zacieśnienia więzi w naszych lokalnych społecznościach polonijnych poprzez nawiązanie 

kontaktu z rozrzuconymi po świecie Polakami.   

 

Wykłady, warsztaty dyskusyjne i filmy, w połączeniu z możliwością indywidualnych rozmów ze 

świetnymi wykładowcami w trakcie wspólnych posiłków, wędrówek i wieczornych spotkań przy ognisku, 

stwarzają atmosferę pozwalającą na nieskrępowaną wymianę myśli i poglądów.  

 

Uczestnicy seminarium, zarówno nowi emigranci, jak i ci urodzeni na obczyźnie choćby w czwartym 

pokoleniu, to młodzi ludzie mówiący płynnie po polsku lub wcale nieznający języka polskiego. Ich 

wszystkich łączy chęć wspólnego odkrywania bogatego dziedzictwa polskiej kultury, literatury i sztuki (tak 

klasycznej, jak i nowoczesnej), demokratycznych tradycji Rzeczypospolitej, opartych na wolności i 

szacunku dla jednostki oraz historii życia w wielokulturowej harmonii. Słuchaczy spotkania jednoczą także 

wspólne doświadczenia emigracji, świadomość kryzysów politycznych, społecznych i ekonomicznych, 

które skłoniły ich rodziców i przodków do wyjazdu z Polski. Te zbieżne doznania szybko likwidują 
bariery, stwarzając głębokie zrozumienie dla spraw kraju, z którego się wywodzą. 
 

Naszym celem jest rozbudzenie w anglojęzycznych Kanadyjczykach i Amerykanach zainteresowania 

"polską narracją" i w ten sposób stworzenie sieci aktywnych i dobrze poinformowanych przyjaciół Polski.  

 

"Polska w Górach Skalistych", niedochodowy program organizowany przez Stowarzyszenie Polsko- 

Kanadyjskie w Calgary przy współpracy z Canadian Foundation for Polish Studies w Montrealu, cieszy się 
poparciem wielu organizacji polonijnych, stowarzyszeń zawodowych, firm, osób prywatnych z Kanady  

i USA oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ich dotacje, jako Sponsorów lub Przyjaciół programu, są 
odzwierciedleniem przekonań, że program tak wysokiej klasy jest niezmiernie potrzebny i godny poparcia.  

 

Przyznane stypendium pokrywa koszty uczestnictwa w seminarium, zakwaterowania (11 nocy), trzech 

posiłków dziennie oraz grupowych wycieczek. Nie pokrywa kosztów biletu lotniczego do i z Calgary.  

Informacje i warunki dotyczące składania aplikacji są dostępne na naszej stronie internetowej. 
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Wykładowcy edycji roku 2010 
 

W dniach 23-25 lipca specjalnymi gośćmi programu będą Jego Ekscelencja Robert Kupiecki, 

Ambasador RP w USA oraz Jego Ekscelencja Zenon Kosiniak-Kamysz, Ambasador RP w Kanadzie. 

 
Wesley Adamczyk: autor książki When God Looked the Other Way (University of Chicago Press, 2004) 

opowiadającej o jego deportacji na Syberię w 1940, gdzie stracił matkę. Jego ojciec został zamordowany w 

Katyniu. Był współtwórcą publikacji Children of the Katyn Massacre (McFarland and Co.) oraz książki Polskie 

dzieci na tułaczach szlakach 1939-1950 (IPN’08). Jest zagorzałym promotorem prawdy historycznej o 

deportacji Polaków na Syberię i zbrodni katyńskiej. 

 
Victor H. Ashe: były Ambasador USA w Polsce (czerwiec 2004-październik 2009). Wcześniej wieloletni 

burmistrz miasta Knoxville (TN) oraz m.in. prezes Zrzeszenia Burmistrzów Miast Amerykańskich. Zasiadał w 

Kongresie USA, reprezentując stan Tennessee. Obecnie członek zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 

Pamięci USA. 

 
Bill Johnston: profesor nadzwyczajny badań literatury porównawczej i nauki języka obcego na uniwersytecie 

Indiana. Jako wiodący tłumacz literatury polskiej w Ameryce Północnej, przetłumaczył dzieła m. in. J. 

Słowackiego, K.K. Baczyńskiego, W. Gombrowicza, S. Żeromskiego, B. Prusa i A. Stasiuka. W 2005 roku jego 

tłumaczenie książki M. Tulli pt.: Dreams and Stones zdobyło nagrodę amerykańskiego stowarzyszenia tłumaczy 

AATSEEL. Johnson został laureatem stypendiów Narodowej Fundacji Sztuki oraz Narodowej Fundacji 

Humanistycznej. 

 

Karen Majewski: doktoryzowała się w temacie kultury amerykańskiej na uniwersytecie Michigan z 

podkreśleniem spraw emigracyjnych i etnicznych. W latach 1998-2007 Dyrektor Wykonawczy Polsko-

Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego. Nagrodzona za książkę Traitors and True Poles: Narrating a 

Polish-American Identity, 1880-1939. Od 1996 jest kuratorką oraz archiwistką kolekcji polskich i unikatowych 

książek w Polskiej Misji przy szkole Orchard Lake w miejscowości Orchard Lake w stanie Michigan. W 2005 

została wybrana burmistrzem miasta Hamtramck, Michigan. 

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad: profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prorektor ds. badań i 
wymiany międzynarodowej. Do podstawowych kierunków jego badań należą: ekumeniczny wymiar moralności 

chrześcijańskiej, protestanckie tradycje moralne, anglikańska teologia moralna i aspekty moralne demografii. 

Neal Pease: profesor historii na uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee, gdzie wykłada współczesną historię 
Polski i Europy Centralnej od 1983 roku. Doktoryzował się na uniwersytecie Yale. Studiował również na 

Kansas University, New York University i na dwóch uniwersytetach w Polsce. Jest autorem m.in. Poland, The 

United States, and the Stabilization of Europe, 1919-1933 (Oxford, 1986) oraz Rome’s Most Faithfull Daughter: 

The Catholic Church and Independent Poland, 1914-1939 (Ohio, 2009). 

 

Shana Penn: wykładowca studiów hebrajskich na Graduate Theological Union w Berkeley, CA. Jej książka 

Solidarity’s Secret: The Women Who Defeated Comminism In Poland, (2005), zdobyła nagrodę imienia Heldt’a 

dla najlepszej publikacji o tematyce kobiecej i wschodnioeuropejskiej. Prowadzi również program Inicjatyw 

Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce dla Fundacji im. Taube’go w San Francisco, CA. 

 

Mary Skinner: absolwentka uniwersytetu w Berkeley, gdzie studiowała teatrologię. W Nowym Jorku (New 

School) studiowała historyczny film dokumentalny. Przez ostatnie 20 lat doradca marketingowy wielu firm 

czołowej pięćsetki magazynu Fortune. Przywiezie swój dokumentalny film o Irenie Sendlerowej i innych 

kobietach działających w organizacji ‘Żegota’.  

 

Krzysztof Stanowski: były podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Współzałożyciel szeregu 

organizacji pozarządowych. Współtwórca niezależnego harcerstwa w Polsce. Od 1989 roku czynnie 

zaangażowany w prace Fundacji Edukacja dla Demokracji. 
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Alex Storozynski: prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz autor biografii Tadeusza 

Kościuszki pt.: The Peasant Prince. Był redaktorem nowojorskich gazet (New York Daily, amNew York i New 

York Sun). Zdobył wiele nagród dziennikarskich, w tym Pulitzera. Jest znanym liderem społeczności polsko-

amerykańskiej. Przewodniczył pracom Polish and Slavic Credit Union, największej etnicznej organizacji tego 

typu w USA. Wśród wyróżnień posiada tytuł ‘Człowieka Roku 2005’, nadany przez Polish-American Word, 

Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP w 2006 r. oraz nagrodę Amerykańskiego Centrum Kultury 

Polskiej w Waszyngtonie (2007).  

 

Michael Szporer: profesor Maryland University College, członek zarządu Fundacji Memoriału Ofiar 

Komunizmu w Waszyngtonie, D.C. Założyciel Amerykańsko-Polskiej Rady Doradczej (APAC). Autor wielu 

publikacji. Niebawem ukaże się jego nowa książka Solidarnosc: the Strike that Ended Communism (Oxford 

University Press, 2010). 

 

Tamara Trojanowska: dyrektor Wydziału Języka Polskiego i Literatury Polskiej na wydziale Języków i 

Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Toronto. Prowadzi wykłady kultury i literatury polskiej dla studiów 

dziennych i podyplomowych oraz zajęcia z historii polskiego teatru XX i XXI wieku. Jest również dyrektorem 

programu nauki o dramacie na University College. Prof. Trojanowska studiowała na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, uniwersytecie w Oxfordzie, i na Royal Dramatic Theatre w Sztokholmie. Doktorat uzyskała na 

uniwersytecie w Toronto.  

 

Piotr Uzarowicz, reżyser filmowy, mieszkający w Los Angeles, autor filmu dokumentalnego, The Officer’s 

Wife, który będzie prezentowany w czasie programu. 

 
 

 
                              

                               Zajęcia z udziałem profesora Normana Daviesa (2004) 

 

Informacje dotyczące uczestnictwa w programie oraz możliwości jego poparcia (złożone dotacje 

można odpisać od podatku), są dostępne na stronie internetowej, www.polandintherockies.com 

 

Od 2004 roku absolwenci ‘Polska w Górach Skalistych’ kontynuują swoją działalność w kanadyjskich 

i amerykańskich społecznościach polonijnych. Stworzyli m.in. internetowy kwartalnik ‘The 

Cosmopolitan Review’ (www.cosmopolitanreview.com) oraz zainicjowali zjazd młodzieży ‘Quo 

Vadis?’, którego druga edycja odbyła się 7-9 maja 2010 w Windsor, Ontario. 
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Komentarze uczestników programu Polska w Górach Skalistych 
 
Polska w Górach Skalistych to strzał w dziesiątkę… Według mnie, Polska w Górach Skalistych jest najlepszą letnią szkołą 

dla Polonii jaką widziałem, a widziałem ich wiele.  Norman Davies (wykładowca PwGS w 2004 i 2008)  

 

Udział w programie był okazją zobaczenia zupełnie nowego pokolenia Polonii i nowego sposobu działania. Ja nie 

spotkałem się jeszcze z takim seminarium... Ta młodzież zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, byli dociekliwi, krytyczni, 

myślący, żywi - to była chyba dobrze wybrana grupa młodych ludzi, którzy mają przyszłość... Oni teraz będą umieli się 

brońic przed wszystkimi sposobami, jakimi współczesny świat próbuje Polaków i wszystkie inne mniejszości narodowe 

poniżyć, przed tym, żeby nie powtarzać fałszywych, antypolskich stereotypów. Krzysztof Zanussi (wykładowca PwGS 

2004) 

 

Gdyby taki program oferowano w czasach, kiedy byłem studentem, nie zastanawiałbym się ani chwili przed wzięciem w nim 

udziału. Andrew Nagorski (wykładowca PwGS 2006), Dyrektor Instytutu East-West w Nowym Jorku, b. redaktor 

tygodnika ‘Newsweek‘.  

 

Inspirujące dni, bezsenne noce, redaktor naczelny’ Newsweeka’, dziennikarz z’ Globe and Mail, historia, literatura, 

polityka, znawcy sztuki i 33 studentów.  Program stanowił nie tylko intelektualną wyprawę, ale był także okazją do 

zaakceptowania mojej podwójnej tożsamości dzięki poznaniu ludzi o podobnych doświadczeniach i zainteresowaniach. 

Kinia Adamczyk (PwGS 2006 i 2008), Concordia University w Montrealu, College of Europe w Warszawie, redaktor 

naczelna kwartalnika internetowego ‘The Cosmopolitan Review’. 

 

Wyrazy podziękowania za Wasze niezwykłe zaangażowanie w sprawy polskie młodzieży w Ameryce Północnej  

i Europie. W każdym z uczestników programu rozpaliliście iskierkę, aby czynić to samo. Kamil Mroz (PwGS 2006), 

University of Ottawa. Twórca Konferencji Młodych Liderów Polonijnych w Kanadzie ‘Quo Vadis’ (maj 2009)  

i jej drugiej edycji planowanej na 7-9 maja 2010 w Windsor, Ontario. 

 

Ważność tego programu polega na formowaniu młodego i otwartego pokolenia Polaków i entuzjastów polskości, ucząc ich 

jak realizować swoje zainteresowania i skutecznie zmierzać do celu. Kasia Dryja (PwGS 2008), University of Chicago, 

Stanford Law 

 

Udział w programie ‘Polska w Górach Skalistych’ był dla mnie wielkim przywilejem. Ostatnie tygodnie, kiedy nasiąkałem 

polskością, naprawdę należą do najważniejszych w moim życiu. Eric Bednarski (PwGS 2006 i 2008), Halifax, National 

Film Board of Canada, reżyser filmu ‘The Strangest Dream’ 

 

Muszę  podziękować za wszystko, co program dla mnie uczynił – wzbudził kontakt z moją polskością, zainspirował mnie to 

działania w mojej społeczności i, oczywiście, do dalszych badań w Polsce. Katherine Cioch (PwGS 2008), Loyola 

University Chicago, stypendystka programu Fullbright w Polsce. 

 

Prawdziwie niepowtarzalny program. Otworzył moje oczy na szereg ważnych spraw dotyczących społeczności Polsko-

Amerykańskich i Polsko-Kanadyjskich. A uczestnicy programu byli najwyższej klasy. Jonathan Sidor (PwGS 2008), 

University of Florida. 

 

Program pozwolił mi przerzucić most nad dwoma kulturami, w których żyję. Co więcej, pozwolił nam, studentom, na 

interakcje z ważnymi naukowcami, dziennikarzami, twórcami filmów i innymi wykładowcami, tworząc przestrzeń do 

wymiany poglądów i budowania kontaktów. Joanna Kordus (PwGS 2008), University of British Columbia, Vancouver 

 

Program jest nieoceniony pod względem tworzenia powiązań między młodymi, wykształconymi liderami, posiadającymi 

unikalne predyspozycje dla poprawy polskich stosunków międzynarodowych, czy to na gruncie Polski czy zagranicą. 

Uczestnicy i wykładowcy byli najwyższych lotów i ani przez moment nie wahałabym się przed ponownym uczestnictwie w 

takim programie. Judith Browne (PwGS 2008), Afryka Południowa i Nowy Jork, redaktorka kwartalnika internetowego 

‘The Cosmopolitan Review’. 

 

Program jest niesamowitym miejscem do tworzenia sieci międzynarodowych kontaktów wśród Polonii. Mam nadzieję 

wykorzystać doświadczenia konferencji w moim codziennym życiu, dzieląc się nimi ze studentami i współpracownikami. 

Marta Rzechówka (PwGS 2008), University of Alberta, Edmonton. 

 

Szczerze mówiąc, to było moje najlepsze doświadczenie w całej studenckiej karierze. Jego znaczenie dla mnie jest, 

doprawdy, wielkie. Jakub Sawicki (PwGS 2006), Queen’s University Medical School, Kingston, Ontario 


