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Historia polonistyki  
na Uniwersytecie Macieja Bela w Ba!skiej Bystrzycy 

Polonistyka w Ba skiej Bystrzycy jest najm!odsz" placówk" polonistyczn" 
na S!owacji, powsta!" w 1997 roku. Kierunek j#zyk polski i kultura otwarto 
najpierw w Katedrze J#zyków S!owia skich Wydzia!u Filologicznego wraz 
z innymi j#zykami s!owia skimi. Od wrze$nia 2007 r., po po!"czeniu wy-
dzia!ów, istnia! on na Wydziale Nauk Humanistycznych (w 2014 roku zmie-
niono nazw# na Wydzia! Filozoficzny), wspó!tworz"c katedr# z rusycystyk". 

Przez pierwsze dwa lata prowadzono tylko studia licencjackie. W 1999 r. 
po raz pierwszy otwarto pi#cioletnie studia magisterskie j#zyk polski i kultu-
ra w kombinacji z innymi j#zykami: angielskim, francuskim, niemieckim, ro-
syjskim, s!owackim, a przez pewien czas z w!oskim, serbskim i hiszpa skim. 
Liczba studentów wzrasta!a z ka%dym rokiem – z pocz"tkowych dwóch 
w 1997 r. do 21 w roku akademickim 2007/2008. Grupy polonistów prze-
ci#tnie liczy!y oko!o 10 studentów. Obecnie na obu stopniach studiów 
dziennych studiuje polonistyk# w kombinacji z anglistyk", germanistyk", ita-
lianistyk", iberystyk", na samej polonistyce studiuje za$ 38 studentów. Od 
roku akademickiego 2009/2010 prowadzimy tak%e studia eksternistyczne (na 
I roku studiów magisterskich studiuj" trzy studentki). Dotychczas nasz kie-
runek z tytu!em magistra uko czy!o oko!o 90 osób. Natomiast prace dok-
torskie I stopnia (tzw. ma!y doktorat) obroni!o trzech absolwentów. 

Budowanie nowego kierunku studiów w warunkach transformacji spo-
!ecznej nie by!o !atwe. Brakowa!o pomocy dydaktycznych, cz#sto zmienia!a 
si# kadra dydaktyczno-naukowa, dostosowywano tre$& programu nauczania 
do zapotrzebowania absolwentów i wymaga  rynku. Na pocz"tku studia 
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mia!y charakter przede wszystkim filologiczny, mimo %e polonistyce udzie-
lono akredytacji translatorycznej. Ponad po!ow# programu stanowi!a szeroko 
pojmowana wiedza teoretyczna z zakresu j#zykoznawstwa, literaturoznaw-
stwa, historii, realiów, komparatystyki i opanowania sprawno$ci komunika-
cyjnych. Jednostki nauczania ukierunkowane translatorycznie, koncentruj"ce 
si# na t!umaczeniu pisemnym i ustnym, by!y raczej dodatkiem. Sytuacja 
zmieni!a si# po wprowadzeniu zasad procesu bolo skiego, a zw!aszcza po 
„wielkiej akredytacji uczelni” na S!owacji. Konieczno$& podzia!u studiów na 
trzy stopnie sta!a si# okazj" do zmiany tradycyjnego modelu studiów poloni-
stycznych i wprowadzenia szeregu przekszta!ce . Podstawowe poj#cia z teo-
rii przek!adoznawstwa, historii tej dziedziny nauki, historii przek!adu arty-
stycznego na S!owacji, opis systemu j#zyka s!owackiego oraz kultura j#zyka 
s!owackiego s" wyk!adane w ramach zaj#& kierunkowych wspólnych dla 
wszystkich studentów translatoryków na stopniu licencjackim, na którym 
opanowuje si# równie% wiedz# merytoryczn" z zakresu polonistyki i socjo-
kultury. Uzyskuj" oni umiej#tno$ci w pos!ugiwaniu si# j#zykiem polskim 
w ró%nych sytuacjach komunikacyjnych, w tym te% w t!umaczeniu pisemnym 
wybranych gatunków tekstów specjalistycznych (u%ytkowych, reklamowych, 
urz#dowych) i t!umaczeniu konsekutywnym. Stopie  ten – filologiczno-
-kulturowo-translatoryczny – stanowi punkt wyj$cia do nabywania pe!nej 
kompetencji translatorycznej na stopniu magisterskim, na którym szczególny 
nacisk k!adzie si# na praktyczne opanowanie procesów zwi"zanych z t!uma-
czeniem ustnym konsekutywnym i symultanicznym w realnych sytuacjach 
(symulacje, obowi"zkowa praktyka zawodowa) oraz t!umaczeniem pisem-
nym tekstów ekonomicznych, prawnych, naukowych, jak równie% artystycz-
nych. Prawie wszystkie &wiczenia i seminaria po$wi#cone s" wi#c opanowy-
waniu kompetencji t!umaczeniowej. Przedmioty stricte lingwistyczne s" tylko 
trzy (lingwistyka tekstu, kultura j#zyka polskiego i leksykografia), z historii 
literatury polskiej jeden (literatura polska w czasie globalizacji). Codzienna 
praktyka zawodowa i mo%liwo$ci zatrudnienia absolwentów polonistyki do-
wodz", %e takie ukierunkowanie jest sensowne, poniewa% odzwierciedla wy-
magania rynku, a co za tym idzie, jest korzystne dla rozwoju i perspektywy 
utrzymania polonistyki w obecnych warunkach socjoekonomicznych, kiedy 
w ca!ej Europie zamykane s" tzw. ma!e kierunki, uznawane za niepotrzebne. 

Przygotowywanie t!umaczy z j#zyka polskiego na wysokim poziomie nie 
by!oby mo%liwe bez do$wiadczonej kadry nauczycielskiej. I tutaj musz# 
przyzna&, %e bez wsparcia ze strony polskich uczelni trudno by!oby w ostat-
nich latach realizowa& program nauczania, bowiem od 2005 roku stanowisko 
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koordynatorów programu j#zyk polski i kultura na naszej uczelni zajmuj" 
polscy profesorowie – prof. dr hab. Józef  K"$ z Uniwersytetu Jagiello skie-
go, od 2008 r. prof. dr hab. Urszula 'ydek-Bednarczuk z Uniwersytetu (l"-
skiego i od 2012 r. prof. dr hab. W!adys!aw (liwi ski z Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego. Wszyscy w ogromnej mierze przyczynili si# do rozwoju polonistyki 
w Ba skiej Bystrzycy, dziel"c si# swoj" szerok" wiedz" i do$wiadczeniami 
naukowo-dydaktycznymi. Wnie$li te% du%y wk!ad w nawi"zywanie kontak-
tów z zagranicznymi placówkami polonistycznymi i organizacj# wydarze  
naukowych na naszym uniwersytecie. 

Pierwszymi pracownikami polonistyki w 1997 r. byli: prof. PhDr. 
M. Pan)íková, CSc., Mgr. B. Suwara, PhD. i Mgr. V. Švec. W kolejnych latach 
kadra cz#sto si# zmienia!a, lecz powoli rozros!a si# do siedmiu osób w let-
nim semestrze roku akademickiego 2006/2007, kiedy by!a najliczniejsza 
(prof. dr hab. J. K"$, doc. PhDr. N. Kise*ová, CSc., Mgr. Ra)áková, PhD., 
Mgr. I. Ková)iková, Mgr. N. +urišová, Mgr. G. Gombalová – nasza absol-
wentka i Mgr. G. Olchowa, PhD. jako lektor). Po po!"czeniu wydzia!ów we 
wrze$niu 2007 r. dosz!o do ograniczenia bud%etu, przez co przerwano „trady-
cj#” powi#kszania kadry z grona absolwentów naszej polonistyki, gdy% nie prze-
d!u%ono umowy m!odym pracownikom – PhDr. G. Slezákovej i Mgr. J. ,erná-
kowi. Obecnie na polonistyce pracuj": prof. dr hab. W!adys!aw (liwi ski, 
doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD., Mgr. Anita Ra)áková, PhD. i lektor mgr Ja-
kub Pacze$niak. Pozwol# sobie przedstawi& zakres dzia!alno$ci dydaktycznej 
i naukowej poszczególnych pracowników. 

Prof. dr hab. W. (liwi ski jest koordynatorem programu j#zyk polski i kul-
tura oraz gwarantem przedmiotów lingwistycznych. Prowadzi wyk!ady i semi-
naria z leksykologii, stylistyki, frazeologii, retoryki, tekstologii i kultury j#zyka 
polskiego. Zajmuje si# przede wszystkim kultur" wspó!czesnego j#zyka polskie-
go, j#zykiem polskiej telewizji, konstrukcjami nominalnymi w j#zyku arty-
stycznym. Jest autorem lub wspó!autorem sze$ciu monografii i podr#cznika 
do nauki j#zyka polskiego dla zaawansowanych – A to Polska w a!nie. 

Doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD. w latach 2002–2007 pracowa!a w Ka-
tedrze J#zyków S!owia skich jako lektor. W 2007 r. zosta!a zatrudniona na 
stanowisku starszego asystenta, od 2014 roku na stanowisku docenta. Pro-
wadzi zaj#cia z fonetyki i fonologii, morfologii, sk!adni, leksykografii, historii 
i geografii Polski oraz socjokultury. W dzia!alno$ci naukowej skupia si# na 
zagadnieniach socjokultury, ujmuj"c je z punktu widzenia porównawczego 
s!owacko-polskiego. Szczególn" uwag# po$wi#ca grzeczno$ci i etykiecie j#-
zykowej, j#zykowemu obrazowi $wiata, onomastyce (w przygotowaniu jest 
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S owacko-polski s ownik nazw geograficznych) i nauczaniu kompetencji socjokul-
turowej. 

Mgr. Anita Ra)áková, PhD. z przerwami pracuje na polonistyce od 2000 r. 
na stanowisku starszego asystenta. Obecnie prowadzi wyk!ady ze wst#pu do 
t!umaczenia specjalistycznego, &wiczenia i seminaria z t!umaczenia pisem-
nego (pism urz#dowych, tekstów dotycz"cych ruchu turystycznego, tekstów 
u%ytkowych, ekonomicznych, prawnych, naukowych), t!umaczenia ustnego 
konsekutywnego i symultanicznego oraz t!umaczenia konferencyjnego dla 
instytucji Unii Europejskiej. Zajmuje si# dydaktyk" t!umaczenia z j#zyków 
pokrewnych, s!owacko-polskim dialogiem mi#dzykulturowym i badaniami 
porównawczymi nad kolokacjami w j#zyku polskim i s!owackim. Jest te% ak-
tywnym t!umaczem z j#zyka polskiego (i na j#zyk polski). 

Mgr Jakub Pacze$niak jest ju% szóstym lektorem j#zyka polskiego na na-
szej uczelni (poprzednimi byli: dr Kazimierz Kaszper, prof. dr hab. J. Sta-
szewski, Mgr. G. Olchowa, PhD, dr Sylwia Sojda, dr Justyna Cembrowska). 
Prowadzi praktyczne &wiczenia j#zykowe, a tak%e wyk!ady i seminaria z lite-
ratury i kultury polskiej. Jako poeta i t!umacz wykorzystuje swoje do$wiad-
czenia tak%e na seminariach z przek!adu artystycznego. Poza nauczaniem do 
zakresu jego dzia!alno$ci nale%y organizacja ró%nego rodzaju imprez poloni-
stycznych, spotka  z polskimi pisarzami i artystami, wycieczek, wspó!praca 
z polskimi fundacjami (np. Semper Polonia, Pomoc Polakom na Wschodzie), 
placówkami kulturalnymi i edukacyjnymi (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wy%szego, Instytut Ksi"%ki, Instytut Pami#ci Narodowej w Warszawie), któ-
re ka%dego roku wysy!aj" do nas niezb#dne pozycje, pomoce dydaktyczne, 
podr#czniki do nauczania j#zyka polskiego jako obcego, dary ksi"%kowe 
wzbogacaj"ce bibliotek# polonistyczn". 

Mimo %e kadra dydaktyczno-naukowa jest nieliczna, polonistyka w Ba -
skiej Bystrzycy mo%e si# wykaza& dosy& sporym dorobkiem naukowym. Na 
pierwszym miejscu nale%y wymieni& mi#dzynarodow" konferencj# naukow" 
pt. Nauczanie j"zyków s owia#skich jako obcych w !rodowisku s owia#skim – stan 
obecny i perspektywy, zorganizowan" w 2008 r. i po$wi#con" specyfice nauczania 
j#zyków pokrewnych. Plon konferencji stanowi tom zbiorowy pod redakcj" doc. 
Gabrieli Olchowej. W tym samym roku rozpocz#to tradycj# mi#dzynarodowych 
seminariów naukowych organizowanych z okazji polskiego (wi#ta Niepodleg!o-
$ci. Pierwsze odby!o si# pod has!em Kultura, literatura i j"zyk w nauczaniu j"zyka 
polskiego jako obcego. Nast#pne odby!y si# w 2010 i 2012 r. Po$wi#cone zosta!y za-
gadnieniom kultury i j#zyka oraz polsko-s!owackiemu dialogowi mi#dzykultu-
rowemu. W kwietniu 2009 r. prof. dr hab. U. 'ydek-Bednarczuk zorganizowa!a 



ANITA RA ÁKOVÁ: Historia polonistyki na Uniwersytecie Macieja Bela… 109 

w naszym o$rodku seminarium o reklamie, w którym uczestniczyli studenci 
kulturoznawstwa U( oraz pracownicy i studenci naszej polonistyki. Podczas 
spotkania omawiano j#zykoznawcze i kulturowe aspekty reklam. W 2013 ro-
ku go$cili$my uczestników konferencji J"zyk w kulturze, kultura w j"zyku, 
wspó!organizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol”. 

Kolejnym przedsi#wzi#ciem naukowym polonistyki jest publikacja serii 
wydawniczej „J#zyk Polski i Kultura”. Publikacja jest g!osem polonistów 
pracuj"cych zarówno w kraju, jak i za granic". Jej celem jest promocja j#zyka 
i kultury polskiej na S!owacji i prowadzenie dyskusji naukowej umo%liwiaj"-
cej wspó!prac# i wymian# polskich i s!owackich do$wiadcze . Do tej pory 
zosta!y wydane dwa tomy pod redakcj" doc. G. Olchowej – w pierwszym 
podj#to problematyk# dydaktyki j#zyka polskiego jako obcego, w drugim auto-
rzy skupili si# na zagadnieniach dotycz"cych j#zyka, literatury, kultury i mediów. 
Oprócz artyku!ów tworz"cych trzon poszczególnych numerów w ka%dym 
pojawia si# dzia! recenzji, cz#$& po$wi#cona przek!adowi i kronika, w której 
s" przedstawione wa%ne wydarzenia naukowe i kulturalne z %ycia polonistyki. 

W 2014 roku z inicjatywy pracowników tutejszej polonistyki zosta! wyda-
ny tom studiów leksykalnych i gramatycznych pod tytu!em S owia#ski dialog 
kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne. Zagadnienia omawiane przez auto-
rów z o$rodków polonistycznych w Krakowie, Rzeszowie, Ostrawie, Pre-
szowie i Ba skiej Bystrzycy dotycz" ró%nych kierunków j#zykoznawstwa 
rozwijanych w s"siaduj"cych pa stwach. 

We wspó!czesnym zglobalizowanym $wiecie nie mo%na sobie wyobrazi& 
post#pu w nauce i kszta!ceniu specjalistów w ró%nych dziedzinach dzia!al-
no$ci ludzkiej bez mi#dzynarodowej wspó!pracy i wymiany do$wiadcze  
z zagranic". Od pocz"tku wi#c staramy si# dynamicznie rozwija& kontakty 
z polskimi uczelniami, jak równie% innymi o$rodkami polonistycznymi przy-
najmniej w Europie (rodkowej. Wydzia! Filozoficzny i Uniwersytet Macieja 
Bela s" sygnatariuszami dwustronnych umów z prawie 30 uniwersytetami 
i szko!ami wy%szymi w Polsce. Naj$ci$lej jednak wspó!pracujemy z Uniwer-
sytetem Rzeszowskim, (l"skim i Jagiello skim. Co roku nasi pracownicy 
i studenci wyje%d%aj" na sta%e do Katowic, Krakowa, Poznania, Lublina albo 
na polonistyk# do Ostrawy. W Ba skiej Bystrzycy go$cili$my specjalistów 
z Uniwersytetu (l"skiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-
-Bia!ej, Uniwersytetu w Zielonej Górze, Uniwersytetu w Radomiu i innych. 
Trzykrotnie go$cili$my równie% studentów – s!owacystów z Sosnowca (gdzie 
mie$ci si# cz#$& Wydzia!u Filologicznego Uniwersytetu (l"skiego), którzy po 
raz pierwszy w swoim akademickim %yciu mogli sprawdzi& si# na warszta-
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tach z t!umaczenia konsekutywnego i symultanicznego prowadzonych w ka-
binach t!umaczeniowych. Oprócz tego nasi studenci regularnie pog!#biaj" 
swoj" znajomo$& j#zyka i kultury polskiej podczas szkó! i kursów letnich. Co 
roku dzi#ki wsparciu rektora Uniwersytetu (l"skiego, prof. zw. dr. hab. Wie-
s!awa Banysia oraz dyrektor Szko!y J#zyka i Kultury Polskiej, prof. dr hab. 
Jolanty Tambor, najlepsi studenci bezp!atnie uczestnicz" w letniej szkole j#-
zyka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie. 

Poza aspektem naukowym pracy na polonistyce w Ba skiej Bystrzycy bardzo 
istotny jest te% aspekt pozauniwersytecki. Doc. Gabriela Olchowa jeszcze 
jako lektorka j#zyka polskiego przyj#!a w katedrze zasad# nauczania j#zyka 
polskiego i poznawania szeroko poj#tej polskiej kultury poprzez zetkni#cie 
si# z ni" w realnych sytuacjach. Takie podej$cie przej#li te% nast#pni lektorzy, 
dzi#ki czemu powsta!a bogata tradycja organizowania wycieczek do Polski – 
Opola, Wroc!awia, Krakowa, Warszawy, Zakopanego itd., spotka  z wybit-
nymi osobisto$ciami literatury i kultury polskiej (ale nie tylko) – Andrzejem 
Stasiukiem, Józefem Marušiakiem, Wojciechem Kuczokiem, Kazimier" 
Szczuk", zwiedzania wystaw IPN i s!uchania towarzysz"cych im wyk!adów 
(Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat siedemdziesi$tych XX wieku w europej-
skich pa#stwach bloku sowieckiego, W obj"ciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 
1944–1993), wieczorów poetyckich – z Krzysztofem Lisowskim, Marcinem 
Baranem, Bohdanem Zadur", Dariuszem Foksem, Wojciechem Wenclem, 
wieczorów w Filmowym Klubie Polonistów, warsztatów t!umaczeniowych 
z Józefem Marušiakem albo warsztatów z zakresu komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej prowadzonych przez psychologów z Rzeszowa. Szerokim 
echem odbi!y si# wieczory i imprezy przygotowywane przez studentów 
pod opiek" lektorów. By!y to wyst"pienia kabaretowe, bale polskie, an-
drzejki, $niadania wielkanocne, a przede wszystkim Wigilia – najwa%niejszy 
wieczór roku. 

Trudno by!oby zorganizowa& wi#kszo$& tych imprez bez pomocy i wspar-
cia placówek wykazuj"cych du%e zainteresowanie sprawami polonistów 
w Ba skiej Bystrzycy. Najwa%niejszymi instytucjami wspieraj"cymi od lat na-
sz" polonistyk# s" Instytut Polski w Bratys!awie oraz Ambasada RP wraz 
z Wydzia!em Konsularnym. Ich przedstawiciele wspomagaj" nas, odwiedzaj" 
studentów i pracowników, spotykaj" si# z w!adzami uczelni. S!u%" nie tylko 
rad", ale przyczyniaj" si# tak%e do organizacji wielu spotka , biesiad literac-
kich czy wyk!adów. Uwie czeniem wzajemnej wspó!pracy by!o powo!anie 
w pa-dzierniku 2012 r. Centrum J#zyka i Kultury Polskiej przy Katedrze J#-
zyków S!owia skich Wydzia!u Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Macieja 
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Bela. Zadaniem Centrum jest popularyzacja polskiej kultury i j#zyka na uni-
wersytecie, rozwijanie wspó!pracy s!owackich i polskich instytucji nauko-
wych oraz kulturalnych (w tym z Bibliotek" Naukow"), organizacja spotka  
z lud-mi kultury i nauki z Polski, prowadzenie bada  w zakresie s!owacko-
-polskiego dialogu mi#dzykulturowego, wydawanie tomów „J#zyk Polski 
i Kultura” oraz nawi"zywanie kontaktów mi#dzynarodowych. Powstanie Cen-
trum uwa%amy za kolejny etap rozwoju polonistyki w Ba skiej Bystrzycy. 

Education of Slovak translators of Polish language 

The article concerns itself with a history of Polish Studies at Matej Bel University in Banská 
Bystrica. The author introduces some earlier and present academic members of the university 
staff, discusses Polish Studies curricula, and promotes the most important achievements of 
the employees, their research and cultural activities as well as their cooperation with various 
educational and cultural institutions in Slovakia and abroad. 

Key words: Matej Bel University in Banská Bystrica, Polish studies, history, translation 


