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POLONISTYCZNE SPOTKANIA POLSKO-UKRAIŃSKIE – 
JĘZYK, LITERATURA, KULTURA. 

TYTUŁEM WPROWADZENIA

Zamieszczone w tym zbiorze artykuły są wynikiem realizacji pro-
jektu fi nansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akade-
mickiej (NAWA), dotyczącego promocji języka polskiego oraz osiągnięć 
polonistycznego językoznawstwa, literaturoznawstwa i glottodydaktyki 
w ukraińskim środowisku akademickim, projektu mającego na celu 
rozwój międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej w tym 
zakresie. Wnioskodawcą i głównym wykonawcą tego projektu jest Uni-
wersytet Warszawski, a partnerem Przykarpacki Uniwersytet Narodowy 
im. Wasyla Stefanyka (PUN) w Iwano-Frankiwsku. Projektem kieruje 
Beata K. Jędryka, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wy-
dziale Polonistyki UW, a koordynatorem ze strony uczelni ukraińskiej 
jest Samanta Busiło, z delegatury NAWA, wykładowca i lektor języka pol-
skiego w Katedrze Języków Słowiańskich PUN, doktorantka w Instytu-
cie Polonistyki Stosowanej UW. Projekt był realizowany pod honorowym 
patronatem konsula Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w okresie od 
października 2020 r. do września 2021 r.

W ramach programu zrealizowano cykl gościnnych otwartych wy-
kładów dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przy-
karpackiego, które – z powodu pandemii Covid-19 – odbyły się w formie 
zdalnej i objęły także środowiska akademickie Kijowa, Lwowa, Łucka, 
Tarnopola, Chmielnickiego, Czerniowiec, Mikołajowa, Charkowa, Dni-
pro, Żytomierza, a także innych miast Ukrainy i ośrodków polonistycz-
nych na Łotwie, w Rosji, we Włoszech, w Turcji i Brazylii. Wykłady te 
zostały wygłoszone przez naukowców z polskich uniwersytetów – Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytetu Gdańskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II – Elżbietę Wichrowską, Annę Cegiełę, Agnieszkę Karolczuk, Ar-
tura Nowaczewskiego, Katarzynę Dróżdż-Łuszczyk, Wiolę Próchniak, 
Tomasza Korpysza, Beatę K. Jędrykę, Stanisława Dubisza. Teksty tych 
wystąpień oraz opracowania autorstwa pracowników Uniwersytetu Przy-
karpackiego, uzupełniające perspektywę współczesnych badań poloni-
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stycznych o komponent ukraiński i komparatystyczny, złożyły się na 
prezentowany zbiór artykułów.

Oprócz powyższych celów naukowych i promocyjnych, jeśli chodzi 
o język polski jako narzędzie poznawania polskiej literatury i kultury, 
projekt miał na celu integrację środowisk polonistów w kraju i za gra-
nicą oraz współpracę dydaktyczną w formie stażów pracowników i stu-
dentów z Ukrainy na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu 
NAWA POLONISTA. Jest to zgodne z tradycją polonistycznych badań po-
lonoznawczych na Ukrainie, wzrostem zainteresowania językiem polskim 
wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wzmożoną migracją 
zawodową z Ukrainy do Polski, tendencjami do umiędzynaradawiania 
uczelni polskich i rozwijania polonistyk zagranicznych.

***

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest – niejako – na-
turalnym miejscem realizacji takiego programu, ponieważ jest jednym 
z największych centrów polonistycznych w kraju (w zakresie języko-
znawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa), reprezentuje wy-
soki poziom dydaktyczny i naukowy oraz tradycję tego typu współpracy 
międzynarodowej, sięgającą wakacyjnych kursów języka polskiego dla 
slawistów, które odbywały się na Uniwersytecie Warszawskim w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Tym bardziej właściwym miejscem w tym 
wypadku jest Instytut Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki 
UW, który prowadzi dydaktykę m.in. w zakresie takich specjalizacji za-
wodowych jak glottodydaktyka polonistyczna, translatoryka, edytorstwo, 
fi lologia dla mediów i który od początku utworzenia w 2007 r. zebrał już 
liczne doświadczenia we współpracy zagranicznej, szczególnie w zbioro-
wościach polonocentrycznych. Przykładowo, w ostatnim dziesięcioleciu 
w Instytucie Polonistyki Stosowanej realizowano następujące programy:
– „Mama, tata, ja i mój nauczyciel. Edukacja językowo-kulturowa emi-

grantów: przedszkolaków oraz ich rodziców i nauczycieli wychowania 
przedszkolnego szansą na sukces edukacyjny i integrację” – w part-
nerstwie z Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”, w la-
tach 2013–2015, współfi nansowany przez Europejski Fundusz na 
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa;

– „Uczeń i nauczyciel w świecie dwóch języków i dwóch kultur – dy-
daktyka języka polskiego w szkolnictwie polonijnym w USA” – we 
współpracy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w USA (Nowy 
Jork), w latach 2015–2017, współfi nansowany – jako zadanie pu-
bliczne – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

– „Z polskim na co dzień” – we współpracy z Fundacją na rzecz Wspie-
rania i Rozwoju Szkół Polonijnych, 2018, współfi nansowany – jako 
zadanie publiczne – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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Wynikiem badań są liczne publikacje, powstałe w Pracowni Języko-
znawstwa Stosowanego (istniejącej od 1990 r.), z których przykładowo 
można wymienić następujące:
E. Sękowska, Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. 

Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa 1994, ss. 184.
S. Dubisz (red. nauk.), Język polski poza granicami kraju, Opole 1997, 

ss. 378.
H. Karaś, K. Rutkowska, K. Geben, W. Ušinskienè, Język polski na Ko-

wieńszczyźnie. Historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, 
teksty, Warszawa 2001, ss. 544.

K. Geben, Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne 
w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie, 
pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, ss. 212.

S. Dubisz, J. Porayski-Pomsta, E. Sękowska (red.), Język – Polityka – 
Społeczeństwo. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2004, ss. 253.

M. Filina, J. Porayski-Pomsta (red.), Polacy w Gruzji, Warszawa 2004, 
ss. 112 + 119.

B.K. Jędryka, Język polski w polonijnej szkole (na przykładzie badań 
przeprowadzonych w Clark – New Yersey, USA), pod red. S. Dubisza, 
Warszawa 2012, ss. 237.

M. Piasecka, Język polski w Norwegii. Na przykładzie badań przeprowa-
dzonych w polskich szkołach w Oslo, pod red. S. Dubisza, Warszawa 
2016, ss. 167.
Prowadzone są także prace zespołowe (np. nad Elektronicznym słow-

nikiem wyrazów polonijnych), odbywają się wyjazdy instruktażowe (np. 
w 2019 r. i 2020 r. B.K. Jędryka prowadziła warsztaty metodyczne oraz 
lekcje pokazowe z dydaktyki języka polskiego jako obcego na Uniwersyte-
cie Przykarpackim), studenci ukraińscy odbywają semestralne / roczne 
studia polonistyczne w ramach programów stypendialnych. Dane te po-
zwalają na wniosek, że obecny projekt miał dobre podstawy naukowe, 
dydaktyczne i organizacyjne na Uniwersytecie Warszawskim.

***

Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka znajduje 
się w czołówce wyższych uczelni Ukrainy. Z inicjatywy prof. dr. hab. 
Mykoły Łesiuka polonistyka działa tam od 1991 r., kształcąc w ramach 
specjalizacji nauczycielskiej i translatorycznej na studiach licencjackich 
i magisterskich kolejne roczniki studentów. Absolwenci PUN uczą dziś ję-
zyka polskiego w wielu szkołach Iwano-Frankiwska, pracują w wyższych 
uczelniach na Ukrainie i w Polsce, w wydawnictwach, instytucjach po-
żytku publicznego, rozwijając aktywnie relacje polsko-ukraińskie. Uczel-
nia współpracuje naukowo i dydaktycznie z 23 ośrodkami akademickimi 
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w Polsce na rzecz promocji języka polskiego, kultury polskiej, literatury 
i historii, organizując międzynarodowe konferencje naukowe oraz uczest-
nicząc w europejskich programach wymiany akademickiej.

Ważną formą działalności jest organizowanie od 16 lat przez Kate-
drę Języków Słowiańskich i Centrum Polonistyczne PUN ogólnoukraiń-
skiego konkursu ortografi cznego dla młodzieży akademickiej. Konkurs 
odbywa się pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ki-
jowie i w partnerstwie z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim. We współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, w ramach programów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ukierun-
kowanych na wsparcie polonistyk na Wschodzie, od kilku lat Katedra 
organizuje doroczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka pol-
skiego jako obcego / drugiego oraz wykłady gościnne ekspertów Pań-
stwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego, wykładowców renomowanych polskich uczelni wyższych z War-
szawy, Gdańska, Łodzi, Krakowa, Lublina i in. W tej formule odbył się 
cykl szkoleń metodycznych dla nauczycieli z kilkunastu ośrodków na 
Ukrainie, m.in. warsztaty: „Lektor 2.0. Nowoczesne technologie na lek-
cjach języka polskiego” [2017], „Lektor budzikiem. Elementy rywalizacji 
w procesie dydaktycznym” [2018], „Piszemy na B1. Ocena wypowiedzi 
pisemnych zgodnie ze standardami certyfi kacji jpjo” [2019], „Mówimy 
na B1. Ocena wypowiedzi ustnych zgodnie ze standardami certyfi kacji 
jpjo” [2020]. Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i z rekomendacji Państwowej Komisji 
ds. Poświadczania  Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytet Przykar-
packi w 2018 r. uzyskał uprawnienia do przeprowadzania państwowych 
egzaminów certyfi katowych z języka polskiego jako obcego.

Dodać także trzeba, że Uniwersytet współpracuje z Centrum Kul-
tury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w organizacji 
seminariów, konferencji, festiwali promujących polską kulturę, historię 
i język oraz w edycjach publikacji temu poświęconych. Przykładem może 
tu być konferencja w Jaremczu poświęcona stosunkom polsko-ukra-
ińskim, Dni Kultury Polskiej czy festiwal Międzynarodowa Galicyjska 
Jesień Literacka. Ważną inicjatywą jest także projekt odbudowy obser-
watorium astronomicznego, realizowany w partnerstwie z Centrum Stu-
diów Wschodnich UW pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotychczasowa współpraca z Uniwersytetem Przykarpackim i jej wy-
niki w zakresie nauki, dydaktyki oraz upowszechniania wiedzy o Pol-
sce i polonistyce potwierdzają trafność decyzji o realizacji tego projektu 
i stanowią gwarancję dobrej współpracy na przyszłość. Polonistyka 
w Iwano-Frankiwsku już od 30 lat kształci fi lologów, nauczycieli, tłuma-
czy, wykładowców akademickich, a także pracowników sektora biznesu, 
usług, służb cywilnych, organizacji pozarządowych, ukierunkowanych 
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na współpracę polsko-ukraińską. Iwano-Frankiwsk, dawny Stanisła-
wów, miasto o długiej tradycji edukacji polonistycznej, dziś przeżywa 
swoisty renesans nauczania języka polskiego. Polskie propozycje przyj-
mowane są przychylnie, dając wymierne rezultaty w promocji polskiej 
nauki i języka polskiego. Tak też jest z obecnym projektem, co poświad-
cza m.in. niniejszy zbiór studiów polonistyczno-ukrainistycznych.

***

„Poradnik Językowy” jest naukowym czasopismem o 120-letniej tra-
dycji, jednym z trzech najstarszych tego typu czasopism w Polsce. Utwo-
rzony został przez Romana Zawilińskiego w Krakowie w 1901 r., a od 
1932 r. jest wydawany w Warszawie, w tym od 1972 r. jako organ To-
warzystwa Kultury Języka. Od 1948 r. ukazuje się nieprzerwanie, a jego 
redaktorami naukowymi w tym czasie byli tacy wybitni językoznawcy 
polscy i profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego jak Witold Doroszew-
ski, Mieczysław Szymczak, Danuta Buttler, Halina Satkiewicz.

Problematyka artykułów publikowanych w „Poradniku Językowym” 
obejmuje szerokie spektrum tematyczne. Należy tu wymienić takie za-
kresy tematyczne jak: językoznawstwo normatywne (zagadnienia kultury 
języka i poprawności językowej), system polszczyzny w ujęciu synchro-
nicznym i diachronicznym (tu szczególnie słowotwórstwo, leksykologia 
i leksykografi a oraz frazeologia), język artystyczny (język pisarzy, epok, 
nurtów literackich), dydaktyka języka polskiego (w tym metodyka i glot-
todydaktyka polonistyczna), dialektologia, zagadnienia rozwoju mowy 
(logopedia, psycholingwistyka, komunikacja alternatywna), język polski 
poza granicami kraju (z uwzględnieniem kontaktów językowo-kulturo-
wych i kodów polonocentrycznych diaspor językowych), retoryka, prag-
matyka, socjolingwistyka.

W „Poradniku Językowym” ukazują się przede wszystkim publikacje 
z zakresu językoznawstwa polonistycznego, ale także z zakresu slawi-
styki i dyscyplin pokrewnych.

Rejestracje i indeksacje „Poradnika Językowego” w międzynarodo-
wych bazach danych świadczą o jego ogólnopolskim i międzynarodowym 
zasięgu. Uwzględniając zatem spektrum tematyczne i zasięg czasopi-
sma, należy przyjąć konkluzję, iż jest to dobre miejsce do prezentacji 
naukowych wyników polonistycznych spotkań polsko-ukraińskich, co 
dla redaktora naczelnego czasopisma i zarazem redaktora naukowego 
publikowanych materiałów stanowi powód do satysfakcji.

Stanisław Dubisz




