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Centrum Polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 

Wileńskiego 

Newsletter „Biuletynu Polonistycznego” 

"Uniwersytet Wileński jest przyjazny, jest otwarty, i przede wszystkim tolerancyjny, i zmusza nas do 

wyboru - myślę, że to jest naszą cechą podstawową" (prof. Krystyna Rutkowska). 

 

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego (do 2007 roku - Katedra Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Wileńskiego) założono w 1993 roku. Jest ono ważnym ośrodkiem badawczym i 

dydaktycznym języka i kultury polskiej na Litwie. 

Kierownikiem Centrum jest doc. 

dr Mirosław Dawlewicz. 

Podstawowe cele działalności 

Centrum to: 

• kształcenie specjalistów w 

zakresie polskiej literatury, 

kultury oraz języka; 

 

• rozwijanie badań naukowych: nad obecnością literatury i kultury polskiej na Litwie, 

funkcjonowania języka polskiego na Litwie; 

• rozwijanie oraz popieranie litewsko-polskiej współpracy kulturalnej. 

Pracownicy Centrum prowadzą badania indywidualne i zespołowe dotyczące zarówno języka polskiego 

na Litwie, jak i związków literackich i kulturowych polsko-litewskich; biorą aktywny udział w 

konferencjach naukowych w kraju i za granicą i w realizacji zespołowych projektów naukowych na Litwie 

i w Polsce (m.in. projekty: Culpolang. An Integrated Multimedia Study Solution to Learning of Polish 

Language and Culture, for Bankers, Language Tutors, and Publicm in Administration we współpracy z 

The School of Slavonic and East European Studies University College Londyn oraz Instytutem Kultury 

Polskiej Wydziału Polonistyki UW). Pracownicy Centrum są autorami haseł w Encyklopedii Kultury 

Pogranicza Kresów Wschodnich oraz w Wielkim Słowniku Polsko-Litewskim (we współpracy z 

Instytutem Języka Litewskiego LAN). Uczestniczyli w badaniach nad językiem uczniów szkół polskich na 

Litwie (kierownik projektu prof. H. Karaś). We współpracy ze Stowarzyszeniem Bristol” zorganizowano 

międzynarodowe seminarium dydaktyczne, poświęcone nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

Studenci Centrum uczestniczyli m.in. w nagraniach cyklu Gramatyczne 

poniedziałki (https://zw.lt/tag/gramatyczne-poniedzialki/). Angażują się w organizację Dni 

Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim (link). 

https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/people/miroslaw-dawlewicz,7531/details
https://zw.lt/tag/gramatyczne-poniedzialki/
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/events/summary/xvii-dni-polonistyki-na-wydziale-filologicznym-uniwersytetu-wilenskiego-w-roku-jubileuszy,1866/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/events/summary/xvii-dni-polonistyki-na-wydziale-filologicznym-uniwersytetu-wilenskiego-w-roku-jubileuszy,1866/details
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We wrześniu Centrum było organizatorem międzynarodowej konferencji "Pogranicza Słowiańszczyzny 

przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość" (link). Wzięli w niej udział 

wybitni badacze z Polski i Litwy, ale także z Ukrainy, Bułgarii, Czech i Słowacji. 

W 2022 roku studenci Centrum wraz z Profesorem Mirosławem Dawlewiczem uczestniczyli w 

projekcie "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami". W listopadzie wzięli także udział 

w Jesiennych warsztatach z Geopolonistyką w Warszawie, gdzie m.in. wspólnie nagrali materiały do 

podcastu Radia Znad Wilii: Ludzie Kulturalni – Geopolonistyka. 

 

Tłumaczenia wykonane przez studentów w ramach projektu wzbogaciły  charakterystykę 

Uniwersytetu Wileńskiego (tłum. Karolina Słotwińska, Elżbieta Łuczyńska i Elżbieta Julita Titaniec)  oraz  

Centrum Polonistycznego w "Biuletynie Polonistycznym" (link) (tłum. Katarzyna Jachimowicz 

i Ewelina Grochowska). 

W 2007 roku, decyzją Kapituły Nagrody „Polonicum” pod patronatem Rektora UW, Marszałka Senatu 

RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Centrum otrzymało wyróżnienie za wybitne zasługi 

w krzewieniu języka polskiego i kultury polskiej za granicą. 

 

 

 

 

https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/events/pogranicza-slowianszczyzny-przelomu-xx-i-xxi-wieku-jezyk-spoleczenstwo-kultura-tozsamosc,2712/details?page=1&per_page=10&event_institutions=156&o=event_date_from,event_time_from&event_status=FURTHCOMING&event_status=IN_PROGRESS&event_status=PAST
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/events/pogranicza-slowianszczyzny-przelomu-xx-i-xxi-wieku-jezyk-spoleczenstwo-kultura-tozsamosc,2712/details?page=1&per_page=10&event_institutions=156&o=event_date_from,event_time_from&event_status=FURTHCOMING&event_status=IN_PROGRESS&event_status=PAST
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/projects/geopolonistyka-wirtualny-most-pomiedzy-kulturami,1840/details
https://soundcloud.com/zwportal/ludzie-kulturalni-geopolonistyka
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/uwil,120/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/uwil,120/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/kpip,3215/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/kpip,3215/details


                                                                                                         

3 
Newsletter z dnia 30.12.2022 

 

Zachęcamy również do obejrzenia na naszym kanale YouTube kilkuminutowego filmu o wileńskiej 

polonistyce (link).  

 

 

Vilniaus universitetas 

Filologijos fakultetas 

Polonistikos centras 

Universiteto g. 5, Vilnius, LT-01513 

https://www.facebook.com/vupolonistikos.centras 

http://www.filpol.flf.vu.lt/  

 

Projekt "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami" realizują wspólnie: 

• Instytut Badań Literackich PAN 

• Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, 

• Wydział Filologii i Dziennikarstwa - Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, 

• Wydział Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych - Uniwersytet Rzymski 

"Sapienza." 

Termin realizacji: 1.01.2022-31.12.2022 

 

https://youtu.be/htqoD82C2h0
https://youtu.be/htqoD82C2h0
https://www.facebook.com/vupolonistikos.centras
http://www.filpol.flf.vu.lt/
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/ibl-pan,1/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/cpuw,156/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/kpip,3215/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/kpip,3215/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/dipartimento-seai,2898/details
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/institutions/dipartimento-seai,2898/details
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Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu 

Promocja Języka Polskiego. 

 

Informacje o projekcie zamieszczane są na bieżąco również w naszych mediach 

społecznościowych: na Facebooku (Biuletyn Polonistyczny | Facebook) i Twitterze (Biuletyn 

Polonistyczny (@B_Polonistyczny) / Twitter). 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube 

(https://www.youtube.com/@biuletynpolonistyczny8801/) oraz wysłuchania podcastów z cyklu 

"Spotkania Biuletynu", które powstały w ramach projektu 

(https://www.spreaker.com/user/16859658/spotkaniabiuletynu-geopolonistyka-1). 

#Geopolonistyka 

#GeopolonistycznyMost 

 

Wraz z końcem 2022 roku kończy się również nasz projekt „Geopolonistyka – wirtualny most 

pomiędzy kulturami”. To już ostatni newsletter „okolicznościowy” opracowany w ramach tego 

projektu.  

Tego rodzaju „wydania specjalne”, tematyczne i okolicznościowe, będziemy przygotowywać dla 

Państwa również w przyszłym roku. Jeśli pragną je Państwo otrzymywać, prosimy o 

zaprenumerowanie naszego newslettera. Jeżeli są już Państwo naszymi prenumeratorami – nie 

trzeba robić nic. 😊 Można ewentualnie w ustawieniach konta sprecyzować, jakie treści pragną 

Państwo otrzymywać na swoją skrzynkę mailową. 

Wszystkim Państwu pragniemy życzyć w 2023 roku wszystkiego dobrego, wielu inspiracji, realizacji 

planów i marzeń! 

„Biuletyn Polonistyczny” 

 

https://www.facebook.com/BiuletynPolonistyczny
https://twitter.com/B_Polonistyczny
https://twitter.com/B_Polonistyczny
https://www.youtube.com/@biuletynpolonistyczny8801/
https://www.spreaker.com/user/16859658/spotkaniabiuletynu-geopolonistyka-1
https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/search/?q=GeopolonistycznyMost

