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Szanowni Pañstwo,

Z pocz¹tkiem paŸdziernika rozpocznie swoj¹ dzia³alnoœæ  którego 

celem jest rozbudzanie zainteresowañ naukowych dzieci i jednoczeœnie motywacja do nauki jêzyka polskiego. 

Chcemy pomóc polskim rodzinom w zachowaniu jêzyka polskiego i umo¿liwiæ kontakt dzieciom mieszkaj¹cym 

zagranic¹ z autorytetami naukowymi z najlepszych polskich uczelni wy¿szych. Chcemy rozwijaæ znajomoœæ 

jêzyka polskiego, poprzez poszerzanie s³ownictwa oraz rozwijanie umiejêtnoœci zadawania pytañ i wyra¿ania 

opinii w jêzyku polskim przy jednoczesnym dbaniu o rozwój potencja³u intelektualnego ka¿dego dziecka i 

poszerzaniu jego wiedzy naukowej. Zajêcia Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci bêd¹ mia³y formê zdaln¹ i s¹ 

przeznaczone s¹ dla dzieci mieszkaj¹cych poza granicami Polski. Opiekê i nadzór merytoryczny nad 

programem studiów sprawuje Rada Naukowa powo³ana spoœród pracowników naukowych Uniwersytetu 

Jagielloñskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Zwracam siê do Pañstwa uprzejm¹ proœb¹ o rozpowszechnienie tej informacji wœród Polonii. Bardzo 

zale¿a³oby nam w dotarciu zarówno do organizacji polonijnych, szkó³, czasopism jak te¿ do bezpoœrednio do 

naszych Rodaków mieszkaj¹cych zagranic¹ i maj¹cych dzieci lub wnuki w wieku szkolnym. 

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci jest projektem edukacyjnym polskiej Fundacji Ma³opolski 

Uniwersytet dla Dzieci, któr¹ zarz¹dza Jolanta Ró¿owska, bêd¹ca równie¿ jednym z trzech prezydentów 

Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dzieciêcych EUCU.NET z siedzib¹ w Wiedniu. Przez kilkanaœcie lat dzia³ania 

Fundacji uda³o siê nam uzyskaæ renomê profesjonalnej i dynamicznie siê rozwijaj¹cej organizacji 

pozarz¹dowej, a tak¿e zaufanego partnera zarówno uczelni wy¿szych oraz instytucji rz¹dowych, jak i innych 

tego typu projektów z kraju i z zagranicy. 

Wszystkie informacje praktyczne znajduj¹ siê na naszej stronie poluni.org. Do³¹czam równie¿ 

odpowiedzi na najczêstsze pytania, które zadaj¹ nam rodzice. 

Bêdê niezmiernie wdziêczna gdybyœcie Pañstwo mogli spe³niæ moj¹ gor¹c¹ proœbê i rozpowszechnili 

informacje na temat Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci.

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci,

http://poluni.org/index.php
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